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La capătul a 8 luni de ac
tivitate rodnică din acest 
prim an al cincinalului, si- 
derurgiștii combinatului din 
Hunedoara au înscris în cro
nica întrecerii socialiste o 
producție marfă suplimen
tară în valoare de peste 130 
milioane lei. Sporul produc
ției valorice se regăsește în 
cantități importante de fon
ia. oțel, laminate, cocs me
talurgic și alte produse si
derurgice livrate in

nităților beneficiare din țară 
și beneficiarilor externi. Co
lectivul combinatului hune- 
dorean a asigurat îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
de plan în condițiile obți
nerii unei înalte eficiente 
economice, fapt concretizat 
în realizarea a aproape 
milioane lei economii

în linia întîi a datoriei

plus u-

33 
la 

cheltuielile de producție și 
peste 67 milioane lei bene
ficii suplimentare.

Centrala termoelectrică Mintia 
a produs al 125-lea milion kWh

Colectivul Centralei termo
electrice Mintia a pulsat în 
rețeaua sistemului energetic 
national al 125-lea milion 
kWh energie electrică reali
zat peste prevederile de plan, 
de la începutul anului. Pro
ducția de energie dată in 
plus, care reprezintă înde
plinirea și depășirea angaja
mentului anual asumat de 
lucrătorii termocentralei, s-a

obținut îndeosebi pe seama 
folosirii cu randament spo
rit a agregatelor și a creș
terii productivității muncii, 
în condițiile reducerii con
sumului specific. De mențio
nat că energeticienii de la 
Mintia au economisit anul 
acesta mai mult de 2 700 
tone combustibil convențio
nal.

Spor de producție în valoare 
de 15 milioane lei

Chimiștii de La întreprin
derea „Azur" din Timișoara, 
pășesc in luna septembrie cu 
un spor de producție de 
peste 15 milioane lei, valoa
re ce depășește substanțial 
angajamentul asumat pe în
tregul an. Creșterea produc
ției are Ia bază ridicarea.

de utilizare a agre- 
tehnologicc și per-

indicilor
gatelor ------- ------ .
fecționările aduse organizării 
muncii în toate sectoarele si 
schimburile de lucru. Con
comitent cu mărirea produc
ției. a crescut și numărul 
sortimentelor de lacuri, vop
sele și săpunuri.

Produse ceramice peste plan
Industria materialelor dc 

construcții din județul Timiș 
a livrat șantierelor cantități 
sporite de produse ceramice, 
în perioada ianuarie-august. 
întreprinderea „Ceramica" 
din Jimbolia a dat in plus 
față de plan, cu aceleași ca
pacități tehnice, peste 750 000 
bucăți de materiale de zidă-

țigle și cahle, iar între-
.,Mondial" din 

care a înregistrat
rie. . 
prinderea 
Lugoj — 
o creștere a productivității 
muncii cu peste 7 la sută 
față de indicele planificat — 
a produs suplimentar mai 
mult de 22 000 mp faianță, 
precum si alte materiale de 
construcții in valoare de 
aproape 10 milioane lei.

Există in Maramureș și Sălaj, 
în Cimpia Someșului mai multe 
zeci de drumuri cunoscute și 
umblate doar de cițiva oameni. 
Locuitorii satelor acestor ținu
turi ii cunosc de-acum și-i înso
țesc cu privirea și cu gindul 
bun. de pe cimp. din grădinile 
in care muncesc, sau din pragu
rile porților pe care este sculp
tat soarele, pină hăt departe 
cind se pierd în zare, sau după 
coama unui deal. Puțini insă din 
cei care ii știu, au cunoștință 
despre munca acestor oameni, 
despre greutățile intimpinate de 
ei pe ploaie și pe viscol, în ar
șița verii pentru ca in fiecare 
casă să ardă lumină, in fiecare 
unitate economică să ajungă e- 
nergia electrică 
râ desfășurării 
producție.

Oamenii care 
drumuri, ale Maramureșului 
Sălajului, cunoscute doar de ei, 
sint electricieni, liniori. cum ii 
numesc cei mai mulți. Principa
la lor muncă este să asigure 
transportul energiei electrice, de 
la marile centrale și dispecera
te la consumatori, in condiții de 
calitate și securitate deplină. 
Pentru aceasta, tot ei proiectea
ză linii electrice, posturi 
transformare, alte instalații, 
construiesc și le întrețin.

De la sursele de producere a 
energiei electrice și pină la con
sumator. curentul străbate une
ori sute de kilometri, pe cabluri 
de inaltă tensiune. Grija cea 
mai mare a liniorilor, a cadrelor 
tehnice din întreprindere, este 
ca pe acest drum, pierderile de 
energie electrică să fie cit mai 
mici. Pentru aceasta însă, este 
nevoie nu numai de suprave
ghere atentă, de intervenție 
promptă ci și de studii tehnice 
pentru găsirea unor variante op
time de transport și distribuție.

Față de 7.6 la sută cit este in
dicele planificat de pierdere. în 
rețea, datorită priceperii și hăr
niciei cu care au muncit cei pes
te 250 de tineri de la întreprin
derea de rețele electrice din Baia 
Mare, pe șapte luni, procentul' a-

atit de necesa- 
proceselor de

străbat aceste
Și

de 
le

cesta a fost redus cu 1.4 la sută 
în condițiile in care cheltuielile 
planificate pentru reparații și 
întreținere au scăzut cu 1 la 
sută. „Numai in luna iulie — ne 
spunea inginerul Gheorghe Ie- 
pan. secretarul comitetului 
U.T.C. din unitate — prin acțiu
nile întreprinse de tineri pen
tru organizarea mai bună a 
muncii, adoptarea unor mijloace 
moderne - de întreținere a linii
lor. au fost economisiți peste 
741 MW/h. In plus, am realizat 
prin autodotare cu scule și dis
pozitive. economii de materii 
prime și materiale în valoare de 
peste 250 000 lei".

Pe lingă activitatea de trans
port și distribuție a energiei in

La I.R.E. Baia Mare
cantitatea necesară, electricienii 
de la I.R.E. Baia Mare au in 
grija lor și calitatea acesteia. Nu 
poate ajunge in fabrici și uzine, 
in instituții sau in locuințele 
oamenilor decit energie de in
tensitatea. tensiunea sau frec
vența cerută. Pentru aceasta se 
construiesc posturi de transfor
mare. linii de diferite puteri și 
capacități. instalații complexe 
de supraveghere, care trebuie să 
corespundă cerințelor mereu 
crescinde ale economiei. Atelie
rul de proiectare al unității. în 
care muncesc numeroși uteciști. 
deține locul III pe centrală în 
întrecerea socialistă și a rezolvat 
în acest an probleme foarte im
portante pentru activitatea în 
sectorul energetic. Un singur dis
pozitiv de topire a chiciurei de 
pe cabluri, pe timpul iernii, cînd 
gerul și zăpada amenință cu ru
perea liniilor. înlocuiește munca 
citorva zeci de oameni și permi
te economisirea unei mari can
tități de curent electric. Pentru 
confecționarea unor piese și 
subansamble necesare in activi
tatea de întreținere și reparații 
și chiar pentru confecționarea și 
încercarea unor utilaje proiecta-

te în întreprindere, s-a înființat 
un atelier mecanic. în. care exis
tă o puternică organizație U.T.C. 
Tinerii de aici s-au angajat să 
efectueze toate raparâțiile și ■ in
tervențiile necesare pe întreaga 
rețea de care se ocupă colectivul 
întreprinderii. Tot ei și-au ’ în
tocmit un program propriu, de 
asimilări pentru înfăptuirea'că
ruia țin o strînsă colaborare cu 
atelierul de proiectări. Se cunosc 
toate problemele ce trebuie re
zolvate de întreprindere, se dis
cută împreună proiecte sau se 
fac propuneri de noi soluții teh
nice pentru transportul energiei 
la preț cit mai mic și fără pier
deri tehnologice.

I-am rugat pe factorii de răs
pundere din unitate, pe secreta
rii unor organizații U.T.C.. cu 
care am stat de vorbă, să ne 
spună numele citorva tineri 
fruntași, ale unor uteciști care se 
disting in activitatea lor prin 
calitatea muncii, spirit de iniția
tivă. disciplină. „Ar însemna să 
vă spunem numele majorității 
tinerilor din organizația noastră 
U.T.C.. ne-a răspuns tovarășul 
Ilie Pop. locțiitorul secretarului 
de partid din unitate. Nici nu 
se poate altfel în condițiile în 
care sintem răspunzători pentru 
activitatea citorva sute de mii de 
oameni. Disciplina, spiritul de 
dăruire și inițiativă sint de-a
cum trăsături distincte ale tine
rilor de la I.R.E. Baia Mare. Pe 
ploaie, pe viforniță sau îngheț, 
ziua, noaptea cînd se intimplă 
o defecțiune, trebuie intervenit 
imediat pentru repunerea rețe
lei sub tensiune intr-un timp cit 
mai scurt. In același timp, ur
mărim prevenirea acestor avarii, 
prin control atent, reparații la 
timp, supraveghere permanentă, 
automatizare. Toți cunoaștem cit 
de important este ca beneficiarii 
noștri să primească neîntrerupt 
energie electrică de calitate și in 
cantitatea necesară și ne stră
duim să ne achităm de această 
responsabilitate muncind mai 
bine, perfecționindu-ne".

' Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți după-amiază. ..de
legația Partidului Muncitoresc 
Socialist Luxemburghez. con
dusă de ' Lydie Schmit, preșe
dintele partidului. Din- delegație ■ 
fac parte Victor Abens. deputat 
în Parlament, vicepreședintele 
Grupului parlamentar socialist, 
membru al. Consiliului Europei, 
Arthur Goffinet. secretar al Co
misiei de Control a partidului.

La primire au »rticipat to
varășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Eduard Eisenburger, 
membru al C.C. al P.C.R.. mem
bru al Consiliului de Stat.

Președintele Partidului Mun
citoresc Socialist Luxemburghez 
a exprimat gratitudinea sa și a 
membrilor delegației pentru în
trevederea acordată, pentru am
bianta de caldă ospitalitate în 
care s-a desfășurat vizita lor în 
România și pentru prilejul oferit 
de a asista la manifestările o-

cazionate de aniversarea 
de 23 August, marea sărbătoa
re a poporulub român.'

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și'-a manifestat satisfacția față 
de vizita delegației Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxem
burghez. în. frunte cu președin
tele partidului, și a relevat im
portanța extinderii contactelor 
și schimburilor- de păreri între 
organizațiile politice din cele 
două, țări, arătînd că ^ceasta 
este, de natură să contribuie la 
mai buna cunoaștere și apropie
re între popoarele noastre, la 
promovarea idealurilor de pace 
și colaborare intre națiuni.

In cursul întrevederii s-a fă
cut un schimb de vederi asupra 
activității și preocupărilor ce
lor două partide. în acest ca
dru. a fost subliniată necesita
tea dezvoltării relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez, dintre România 
și Luxemburg, de ambele părți 
fiind evidențiată dorința de a 
acționa pentru amplificarea a-

cestor raporturi în diferite do
menii de activitate.

S-a apreciat că dezvoltarea 
legăturilor dintre cele două 
partide și state este în intere
sul ambelor popoare, al afirmă
rii spiritului nou in relațiile in- 
tereyropene. în acest context, a 
fost reliefată necesitatea inten
sificării eforturilor din partea 
guvernelor, a forțelor politics 
din fiecare țară, a popoarelor 
în vederea îndeplinirii prevede
rilor Actului final adoptat la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, realizării 
unor măsuri concrete de dezar
mare, în primul rind de dezar
mare nucleară, soluționării con
structive a problemelor com
plexe ale contemporaneității. A 
fost relevată, în același timp, 
necesitatea lichidării subdezvol
tării, 
fapt 
unor 
tate 
unei 
ternaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și de prietenie.

a decalajelor economice, 
care impune statornicirea 
relații de egalitate și echi- 
intre state, instaurarea 
noi ordini economice in-

Și „prietenul noului angajat66

NICOLAE MIHTARU

tot la nevoie, în muncă, se cunoaște!
Se poate spune, fără a greși 

că _ „debutul" promoției 1976 a 
școlii profesionale din cadrul 
Grupului școlar al întreprinde
rii Electromureș din Tg. Mureș 
s-a făcut aici, la Fabrica de 
mașini de calcul a întreprin
derii, sub auspicii cu totul deo
sebite : acest harnic și tinăr 
colectiv a cărui medie de vîrstă 
este de 24 de ani, s-a angajat 
și a reușit ca în prima jumă
tate a lunii august să producă 
pește plan 40 bucăți de mașini 
care se vor adăuga de altfel 
angajamentului total al fabricii

— depășirea cu 500 de bucăți a 
planului de producție anuală. 
„Dar — a ținui să ne spună to
varășul Petru Borca, secretarul 
comitetului de partid pe fabrică
— lucrurile nu au fost dintot- 
deăuna 
doi ani 
actuala 
băncile 
blema principală care se punea 
pentru noi, unitate modernă a 
economiei mureșene, era aceea 
a calificării cadrelor la cofe su
perioare". în acest moment, or
ganizația U.T.C., tinerii din fa-

așa. Mai cu seamă cu 
în urmă, atunci cind 
promoție abia pășea pe 
școlii profesionale, pro-

AL „SCINTEII TINERETULUI

LA PANOUL DE ONOARE
SUB ACELAȘI CER, ARTA Șl PRODUCȚIA

înainte de toate, șantierul 
iși oferă viața lui aparte

din care se plămădesc operele"

ȘEI DE PROMOȚIE
Se numește Ștefan Osiac, este cel mai tinăr 

șef de secție și se pregătește să aniverseze 
doi ani de cind a ales singurul loc unde 
dorea, putea și trebuia să-și exercite profe
siunea : întreprinderea de autoturisme Pi
tești. își dorea să construiască „mașina mică" 
de cind văzuse primul autoturism- trecînd 
fugar prin, comuna Malovăț din județul Me
hedinți, unde s-a născut. Putea să facă acest 
lucru pentru că se pregătise temeinic și ab
solvise, ca șef de promoție, in 1974, secția 
mașini hidraulice și pneumatice a Institutu-^ 
lui politehnic din Timișoara. Trebuia să vină 
aici pentru că simțea că nicăieri altundeva 
nu s-ar fi putut realiza ca om, ca inginer.

Odată repartizat in secția de reparații me
canice, nu a lăsat să se creadă că elanul tine
resc nu voate fi valorificat.. Prima dovadă : 
modificarea și adaptarea conform necesități
lor de lucru a geometriei unor pompe centri
fuge, ceea ce a dus la reintrarea in funcțiu
ne a utilajelor cu două zile mai devreme și 
producerea a 400 de autoturisme suplimentar. 
La numai un an a primit întiia sarcină de 
răspundere : conducerea secției de reparații 
mecanice. Raportează acum îndeplinirea și 
depășirea planului la toți indicatorii. Aria 
preocupărilor sale nu se oprește însă aici. Și 
cel mai concludent exemplu este realizarea 
unui model matematic care transferă munca 
de două zile a unui tehnician pe seama cal
culatorului capabil să o execute în... 
3 secunde.

Ștefan Osiac își împarte timpul liber în 
i ore pentru „mașina mică" și ore pentru spor
tul îndrăgit din anii studenției — fotbalul. El 
este președintele Comisiei profesionale de 
creație tehnico-științifice, C.T.S. cum îi spu
ne pe scurt, și președintele secției fotbal la 
nivelul I.A.P. Răspunde de crearea unor dis
pozitive noi, de felurite modificări construc
tive, precum și de... promovarea echipei în
treprinderii din „județ" in divizia C.
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MARIA GHELASE

Dacă intri în enorma hală a 
Șantierului naval din Galați, 
unde „se croiesc vapoarele", 
pentru a întilni pe cei zece ar
tiști plastici, participanți la pri
ma ediție a Taberei de sculptu
ră în metal, vei rătăci îndelung. 
Fiindcă e greu să-i recunoști, 
dacă nu cercetezi cu atenție 
fiecare salopetă în parte, fieca
re caschetă de protecție, fieca
re chip ascuns înapoia ochelari
lor fumurii ori a măștilor "spe
ciale pentru sudură. îi vei des
coperi pe un ultim aliniament 
al halei, acolo unde prinde să 
înflorească, treptat, o uriașă și 
fascinantă vegetație de oțel. Tre
buie să treacă o vreme pentru 
a putea comunica cu ei, abia 
după ce te-ai obișnuit, cit de 
cit, cu zgomotul intens, ascuțit, 
scrîșnit, produs de sute de apa
rate de sudură și polizoare, de 
podurile rulante, de manipu
larea miilor de tone de tablă 
groasă. Țipăm unii în urechea 
altora, cu aerul că ne facem 
confidențe, in șoaptă. Artiștii, 
personaje ale unei picturi cu 
subiect industrial, parcă ne pre
zintă sumar ideea, proiectul, sta
diul realizării > lucrării definitive. 
Vasilica Marinescu-Kaznovski 

'închipuie o'sferă,; -secționată 
prin ‘ dispoziția (perpendiculară) 
a clenientelor ritmice, care-i 
„dizolvă" învelișul și consisten
ța, în două emisfere. Pe care

lumina soarelui le va „decupa" 
continuu și diferit, în nesfirșite 
intensități de galben și violet 
(fiindcă, lucrarea, un fel de 
ceas solar, spectaculos și insolit, 
va fi, în final, colorată), 
xandru Marchiș dezvoltă 
sugestiv dialog plastic 
„solid și fluid", între 
mint și apă, simbolic vorbind, 
lă confluența cărora opera va 
străjui — atunci cînd va fi am-

Ale- 
un 

între 
pă-

Reportaj dintr-o tabăra 

de stulpturi organizată 
la Șantierul naval

din Galati

plasată — asemenea unei pietre 
de hotar. .Inspirat de procesele 
tehnologice, . de transformările 
structurale' și formale ale meta
lului, sculptorul Nicolae Șapte- 
frați a conceput o amplă des
fășurare pe orizontală a unor 
grupuri de elemente trapezoi- 
dale, ritmate armonios prin 
schimbarea ciclică a unghiului 
lor de' înclinație. Lucrarea, de- 

. numită „Fisiune", dezvăluie pri
vitorului o suplă țesătură de 
bare metalice — poetică eva
luare a resurselor expresive

conținute de materialul indus
trial, de piesa cu profil și des
tinație practică. în esență, o a- 
ceeași intenție manifestată și 
Elod Kocsis in „Compoziția" sa, 
uriaș fluture sau uriaș copac e- 
xotic, configurată însă prin alte 
procedee, intr-un alt registru 
liric, de o gravitate perpetuu 

. disimulată. Căci lucrarea este 
articulată aparent cu gratuita
tea jocului, surîzător, vag. mali
țios, din deșeuri, din ciudatele 
dar atrăgătoarele forme rezulta
te în urma croirii diverselor 
piese ale navei. Principiul de 
constituire este aleatoriu, iar 
constituirea propriu-zisă, operă 
colectivă. Muncitorii au înțeles 
ce dorește să realizeze Kocsis. 
De aceea, vin zilnic la el 
forme „frumoase", asistînd 
îmbinarea lor sau sugerînd 
posibilă îmbinare.

Alți sculptori își propun 
evoce specificitatea locului, 
creeze emblematice echivalen
țe poetice ale apei, ale fluviu
lui, ce marchează, secular, des
tinul așezării. Astfel, Constan
tin Popovici, unul dintre expe- 
rimentații și dotații noștri sculp
tori monumentaliști, „visează" 
un imens pescăruș, surprins —■ 

. nu se știe. — sau în momentul 
atingerii delicate, elegante, a

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

brică
tenii __ ... ........ ___
nindu-și ca fiecare dintre ei să 
preia și să ajute în pregătire, 
cel puțin pe unul dintre elevii 
școlii profesionale care parti
cipau practic în producție.

Deci „debutul" este numai un 
fel de a spune, pentru că pri
mul său contact s-a făcut \ cu 
doi ani în urmă, iar în timp 
pe baza trainică a muncii, a 
analizei exigente a faptelor, el 
s-a cimentat și s-a consolidat. 
De pildă, la atelierul de presaje 
și strungărie automată, celo 10 
strungărițe din promoția 1976, 
sînt de fapt cunoștințe vechi. 
Cam în același timp, cînd ele 
învățau să deprindă tainele a- 
cestei meserii care multora li 
se va fi părut nu chiar atît de 
feminină, aici s-a lansat iniția
tiva ca tinerii strungari din 
secție, paralel cu preluarea in 
exploatare și întreținere inte
grală a 41 de strunguri mo
derne să se preocupe și de pre
gătirea profesională a celor 10 
strungărițe. Și cum diferența 
de vîrstă nu era in nici un caz 
cea de la „magistru" la „disci
pol" strungarii fruntași Alexan
dru Blaj. I-oan Bj’reș. Gheorghe 
Păcurar. Klara Kszegedi. îm
preună cu secretara biroului 
U.T.C.. Aurelia Pop. au preluat 
primii inițiativa. Azi. toate cele 
10 proaspete strungărițe au fost 
încadrate pentru 
acord global și se 
de acum despre 
garanție a muncii

La un alt atelier 
un atelier cheie al 
noștința 
intr-un 
atunci, 
zentat 
fabrică ’

au lansat inițiativa „Prie- 
noului încadrat". propu-

(Continuare !n pap. a lll-a)
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a lucra in 
poate vorbi 
o veritabilă 
lor.
— S.D.V. — 
fabricii, cu- 

între tineri s-a legat 
mod mai aparte. Tot 
in 1974 cind s-au nre- 
pentru prima oară in 

viitorii sculeri-matrițeri.

cu 
la 
o

De azi, numărăm cele 15 zile care ne despart 
de începerea anului școlar. Pregătirile au 
atins punctul maxim. Și librăriile au intrat în 
circuitul febrilelor pregătiri de nou început 
de școală. Ele sînt, după'cum putem consta
ta cu toții, foarte bine și foarte divers apro
vizionate. Totul este însă ca elevii și părinții 
lor să nu lase pentru ultimele zile aceste 
cumpărături de septembrie, să le facă acum, 
cînd toate cele necesare școlarului și elevu
lui pot fi procurate fără aglomerări obositoa
re- Deci, un îndemn pentru elevi : cînd tre
ceți pe lîngă librăria din cartierul vostru, in- 
trați înăuntru și cereți caietele și toate re
chizitele ce vă sînt necesare pentru anul de 
studiu în care veți intra ! Nu uitați să cereți 
și cărțile de literatură care vor trebui citite 
în cadrul programei școlare de limba și lite

ratura română I

ȚAPINARII

Turneul final pentru CUPA SCINTEII TINERETULUI LA TENIS
rt

Ediția a lll-a, 6—11 septembrie 1976, Costinești
Cea mai mare și importantă com

petiție de masă, cu caracter republi
can, pentru tenis, dotată cu trofeul 
„Cupa Scinteia tineretului", inițiată 
de ziarul nostru și organizată in co
laborare cu C.C. aî U.T.C. și Federația 
română de tenis, se află înaintea fazei 
finale. La această oră toate județele 
țării și-au desemnat campionii, pe cei 
ce le vor reprezenta la turneul final, 
programat in stațiunea tineretului de 
pe litoralul Mării Negre — Costinești, 
intre 6—11 septembrie.

Din datele și relatările sosite Ia re
dacție, de-a lungul perioadei în care 
s-au desfășurat întrecerile — iunie, 
iulie, august — pe parcursul celor 
patru etape, din ceea ce au văzut tri-

mișii „Seinteii tineretului" la fața lo
cului. se desprinde, cu puterea unui 
adevăr, faptul că cea de-a treia edi
ție a popularei și tradiționalei com
petiții s-a bucurat de o largă audiență 
in rindurile tinerilor care au îndrăgit 
și practică tenisul, Ia startul în
trecerilor din cadrul diferitelor etape 
aliniindu-se sute. mii. zeci de mii de 
participant ale căror concursuri, prin 
pasionantele și dîrzele dispute, prin 
ambițiile și ardoarea cu care s-au lup
tat pentru victorie, și nu în ultimul 
rind prin calitățile tehnico-tactice 
apreciabile, demonstrate de tenismenii 
de toate vîrstele tinereții, prin fru
musețea întrecerilor, s-au transformat 
în sărbători ale „sportului alb".

Urc pe văile Vișeului, la 
Gura Izei ori Valea Albă. In 
stingă și în dreapta povîrni- 
șuri verzi îndeamnă pasul 
spre coamele uscate de pia
tră. Ne însoțește un perso
naj tinăr cu „tașca" pe 
umăr, Ștepanca Horj, omul 
dc „miliarde", cel care insis
tă cu formula — no, hai, ne 
așteaptă — și pe mine mă 
așteaptă din totdeauna. Ște
panca Horj a urcat pentru 
acei munți-țapinari zeci de 
miliarde de lei. Pe el il 
cunosc toți cei peste 1 500 de 
forestieri, cei care pregătesc 
drumul lemnului înspre por
țile industriale ale Sighetu- 
lui Marmației. Iată, oameni 
din preajmă foarte tineri, 
surprinzător de tineri, ing. 
șef Petre Tomoiagă, docto
rand, terminînd a doua fa
cultate, de științe economi
ce, inginerul Vasile Șimon și 
el terminînd cea de a doua 
facultate, Vasile Tomoioagă, 
secretarul U.T.C., Vasile Co- 
man, Alexa Frasin, secreta
rul de partid al celor aproa
pe 1 000 de comuniști din în
treprindere, student și el la 
aceeași facultate. Sîntem la 
Izvorul Izei. Oamenii aprind 
focul. Toți maramureșenii 
la izvorul albastru al lumi
nii își împart merindea cu 
munții, pun la cale un ba
raj, caută soluții pentru re
întinerirea pădurilor. După

asta ne vorbește maistrul 
Dumitru Tomoioagă.

Graficele noastre sînt ase
meni chipurilor în văzul tu
turor: și cind eram înzăpe
ziți, ingeruiți și acu. Azi am 
trimis spre gaterele fabricii 
peste 1 300 m.c. De fapt la 
toți indicatorii stăm foarte 
bine. Numai la casele în stil 
maramureșan sîntem cei clin 
urmă, ne cade pădurea pe 
casă, dar noi n-avem lemne 
de construcție. Și stricăm 
mîndrețe de arhitectură stră
veche cu piatră, bolțari și 
cărămidă — ne spune cu ne
caz directorul Vasile Rusu.

„Cînd se golește un deal 
am o stringere de inimă, 
pină va crește noua planta
ție trec 20—30 dc ani", dc 
aceea însoțește întotdeauna 
pc oamenii pădurii. Urcăm 
prin smeuriș printre lespezi 
arse și buturugi rotunde ce 
amintesc de masa brâncușia- 
nă. „Ăsta e un triunghi tăiat 
intr-o săptămînă, avem de 
așteptat, pădurea crește ca 
omul". Răsfoim în memorie 
însemnări involuntare, por
trete ușor schițate, cuvinte 
rupte Ia mijloc, fraze între
rupte Ia jumătate, tăceri, ci
fre, vîrste, toate Ia un loc 
alcătuind un cimp uman al 
munților și al egalilor lor — 
oamenii.

ION IUGA
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Comuna Nădrag se află in extremitatea de 
sud-vest a județului Timiș. O comună de mun
te. în apropiere, virful Padeș (1384 m), cel mai 
însemnat. Apoi, de jur-împrejur, alte înălțimi 
acoperite cu păduri — virful Ceanga, virful Alu
nului — creează comunei un cadru natural des
prins parcă din povești. Comuna Nădrag datea
ză cam din jurul anului 1000, iar un document 
scris, din anul 1365, o amintește drept un sat- 
de păstori. Astăzi, satul de păstori al anului 
1365 este pe cale să devină oraș. Ambiție deloc 
deșartă văzind fața actuală a comunei și cunos- 
cihd proiectele de viitor, dintre care unele prind 
deja viafă, iar altele își așteaptă cu nerăbdare 
rindul acolo, in schițele de sistematizare aflate 
la consiliul popular. Ion Spilca, vicepreședinte 
al biroului executiv al consiliului popular, care 
mi-a propus să vizităm citeva obiective" aflate 
in construcție și care mai bine de două ore mi-a 
vorbit cu patimă greu ascunsă despre viitorul

oraș Nădrag, a subliniat, deseori, că în orice 
acțiune întreprinsă de consiliul popular, un spri
jin fără rezerve s-a primit din partea uteciști
lor. Semnătura organizației U.T.C. comunale se 
află înscrisă pe absolut toate realizările de sea
mă ale comunei. „Cred că prestigiul organiza
ției U.T.C., îmi spune tovarășul Spilca, prestigiu 
de care se bucură in toată comuna, rezidă toc
mai din implicarea în miezul .problemelor celor 
mai arzătoare cu care ne confruntăm, a tinere
tului in totalitatea sa. Activitățile organizate de 
comitetul comunal al U.T.C., activități pe care, ca 
membru al biroului comitetului comunal de 
partid, le cunosc incă din faza de proiect, au 
fost dedicate in special mobilizării tinerilor pen
tru ’îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne revin 
din planul de dezvoltare social-economică și edi
litară a comunei. Educarea tineretului in spiri
tul dragostei pentru comuna in care s-au năs
cut este, după părerea mea, cel mai frumos re
zultat al organizației U.T.C....".

: in prezent, am realizat 2 480 000.
Deci, avem șanse mari să păs- 

• trăm primul loc pe județ !“ In 
, discuție intervine și locțiitorul 
i secretarului comitetului U.T.C., 
■ Mircea Novăcescu; ,.Ne pregă

tim pentru a deveni orășeni 
' din toate punctele de vedere. 
1 Noi. în organizația U..Ț.C.. am 
i considerat necesar să inițiem o 
’ serie de activități prin care să 
. contribuim Ia ridicarea nivelu- 
; lui de pregătire a uteciștilor.

cuprinzînd ..noutățile" de ulti
mă oră. Am constituit formații 
artistice de dansuri, brigăzi ar
tistice și, în sfîrșit, fala noas
tră numărul unu : echipa de 
teatru, de amatori care a obți
nut, nu demult, premiul 2 pe 
județ. în curînd. tot din iniția
tiva comitetului comunal. U.T.C., 
va fî înființată o brigadă 'de 
răspîndire- a cunoștințelor teh- 
nico-științiiice. în. care vor ac
tiva cei mai autorizați repre-

DIN CAIETUL ALBASTRU AL ORGANIZAȚIEI 
COMUNALE NĂDRAG A U.T.C. (ANUL 1976)

Cuvintele de laudă rostite de 
tovarășul Spilca la adresa or
ganizației U.T.C. din comuna 
Nădrag, mărturisim, ne-au sus
citat interesul. Am dorit să a- 
flăm faptele uteciștilor, singure
le în măsură să justifice ase
menea aprecieri și iată că ele 
nu s-au lăsat prea mult aștep
tate. Mai întîî ,.pe viu", po
posind in citeva locuri din co
mună, deși era după-amiază, 
am găsit la lucru multi ute- 
ciști. Aveam să aflu că sînt o- 
bișnuitele ore de muncă patrio
tică. spun obișnuite pentru că 
ele se desfășoară zilnic. Se lu
cra la acoperișul punctului sa
nitar veterinar, o clădire ridi
cată de la temelii și pină la... 
acoperiș prin muncă patriotică, 
în drum, trecusem pe lingă 
ștrandul comunei — un bazin 
care poate rivaliza cu cele mai 
frumoase din orice oraș și care 
fusese construit tot prin munca 
patriotică a uteciștilor. Ei con
struiseră și vopsiseră gardul, ei 
vopsiseră și bazinul și tot ei 
au amenajat și un teren de tenis. 
Au participat 260 tineri, iar nu
mărul de ore de muncă patrio
tică a trecut de 10 000. Dintr-un 
simplu caiet, un caiet subțire, 
școlăresc, dar care cuprinde în
tre copertile sale munca unei 
organizații U.T.C.. sintetizată în 
date și cifre, a căror autentici
tate este parafată și semnartă de 
către consiliul popular comunal, 
Mircea Novăcescu îmi face cu
noscute succesele ce constituie 
mîndria și cartea de vizită a 
uteciștilor. Mircea Novăcescu 
este locțiitorul secretarului co

mitetului comunal U.T.C. și mai 
este unul dintre tinerii care, așa 
cum spune el. poate oricînd, la 
orice oră din zi și din noapte.

roul tovarășului Spilca și. nu 
peste mult, privim planul de 
dezvoltare a comunei. ..Ne-am 
propus să realizăm majoritatea

ZESTREA PREZENTĂ Șl VIITOARE A TINERILOR 
DIN COMUNA NĂDRAG :

• Comuna Nădrag și sa
tul Crivina = 4 438 locuitori.
• întreprinderea „Ciocanul". 
In actualul cincinal capacita
tea de producție se va dubla.
• în comună mai funcționea
ză o secție Je panificație, un 
sector de gospodărire comu
nală, cooperativa meșteșugă
rească și sectorul de exploa
tare forestieră • Liceul in- 
dustrial-metalurgic (400 e- 
levi), școală generală, 3 gră
dinițe cu orar normal, creșă 
cu 100 locuri. • Un club mun
citoresc și un cinematograf

(250 locuri), la care se vor 
adăuga în anii următori o 
sală de spectacole (400 locuri) 
și o nouă clădire adminis
trativă. • S-au construit 
240 apartamente ; 2 cămine 
de nefamiliști (total : 465
locuri) și 2/3 din străzi au 
fost asfaltate. Există 40 000 
ma zone verzi și florale. A 
fost extinsă rețeaua de apă 
potabilă. • Vor mai fi con
struite încă 400 apartamente, 
o grădiniță, un hotel cu 
restaurant și spații comer
ciale.

• Organizația U.T.C. din 
întreprinderea „Ciocanul" a 
contribuit la realizarea, pes
te plan, a 200 mașini „Elec- 
trovestă". 150 mașini gătit 
60 tone lanțuri industriale și 
miniere, 25 tone piese tur
nate din bronz, 150 tone 
sub 3 mm tablă laminată. 
• 172 uteciști au prestat lu
crări de muncă patriotică la 
construcția blocurilor de lo
cuințe și a creșei, lucrări in 
valoare de 17 405 lei ; • Pe 
străzile „Școlii" și „Olari
lor" s-au construit diguri, 
lucrările fiind apreciate la 
suma de 13 000 lei ; • 178 
uteciști au participat la ame
najări de spatii verzi, plan

tări de pomi și arbuști în 
valoare de 51 642 lei • In 
satul Crivina, aparținător 
comunei, s^au reparat trac
toare, s-au amenajat un 
punct sanitar și un miniteren 
de sport. Au participat 62 
de tineri. Valoarea lucrări
lor 17110 lei ; • Pe strada 
Cornet, din comuna Nădrag, 
au fost executate lucrări de 
instalare a conductei de apă 
pentru tabăra pionierilor. 
Au participat 58 tineri. Va
loarea lucrărilor : 17 368 lei ; 
• Lucrări de pregătire pen
tru asfaltarea unor străzi în 
valoare de 40 000 lei. Parti- 
cipanți : 103 tineri.

să povestească „de-a fir a păr 
ce a făcut. face și va . face 
U.T.C.-ul in comună !“.

Vizităm și viitorul Local al 
noii scoli, aflat în construcție. 
Și aici găsim la lucru mai multi 
uteciști. Vor fi ridicate 11 noi 
săli de clasă. un internat cu 
312 locuri (aparținînd Liceului 
metalurgic), o sală de sport și 
mai multe ateliere școlare (pe o 
suprafață de 720 m2). Cu aceste 
prime imagini ajungem în bi*

obiectivelor noi prin forte pro
prii. prin contribuția cetățenilor 
comunei, și prin muncă volun- 
tar-patriotică. Avem tradiții în 

■ acest sens și mai avem, conti- 
nuă tovarășul Spilca. de apărat 
un titlu : locul unu pe județ in 
anul 1975 la muncă patriotică.
Am realizat anul trecut lucrări 
_ediIitar-gospWă£ești în valoare 
de 2 788 000 lei. Cum stăm anul 
acesta : angajamentul nostru 
este cifrat la 2 800 000 și. pină

in diverse, planuri, astfel incit 
să schimbăm și oamenii, nu 
numai fața locurilor. Am inten
sificat activitatea politico-edu- 
cativă si culturală. Depunem o 
susținută muncă pentru popu
larizarea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, luptăm, 
pe diverse căi. pentru combate
rea misticismului. . căutăm, să 
înlesnim accesul membrilc or
ganizației către cultură și artă. 
Am înființat. în colaborare cu 
biblioteca comunală și bibliote
ca tehnică a întreprinderii 
„Ciocanul". ștanduri de cărți

zentanți ai intelectualilor din 
comună. Sîntem conștient! că 
viitorul oraș Nădrag va fi cu 
adevărat oraș numai dacă si 
locuitorii săi vor fi pregătiți 
pentru a trăi în conformitate 
cu normele înalte ale civiliza
ției socialiste. Iată de ce. orga
nizația U.T.C. și-a înscris prin
tre principalele sale preocupări, 
nu numai munca patriotică, ci 
și educarea permanentă a tine
rilor în spiritul exigențelor pe 
care' le presupune conviețuirea 
într-un oraș. După părerea mea, 
tinerii din comuna Nădrag nu 
vor cunoaște „șocul viitorului" !

Marsilia 'lui Frankenheimer 
prin care se mișcă agitat, într-o 
aproape maladivă tensiune Gene 
Hackman ih „Filiera" gr un oraș' 
butaforic, construit parcă anu
me drept cadru acestui film 
înăbușitor, cu străzi sordide, în 
pantă, cu hoteluri infame și o 
lume pestriță, troglodită, in 

• care numai stupiditatea pare a 
face pereche cu instinctul. Inte
resant este că filmul începe cu 
o panoramă a Marsiliei, albă, 
explozivă și fabulos frumoasă, 
cu iahturi acostate la chei, iah
turi luxoase, ca păsări Âu repaoș^ 
Este dealtfel șingura imagine 
superbă a Marsiliei, pe care 
operatorul Claude Renoir ne-o 
oferă parcă într-o neglijență a 
unității de stil, pentru a schim
ba apoi impresionismul cu 
Culorile tari ale unui expresio
nism de tavernă, in climatul că
ruia se mișcă lumea, mișună- 
toare. povirnită, a acelei Mar- 
silii despre care va fi vorba. 
Cele două feluri de a privi Mar
silia nu se exclud,, ci se cam? 
pun. Fațada și adevărul — nici 
o noutate, nici estetic și nici de 
fapt, din ce in ce rriai ostentativ 
folosită în filmul occidental. 
Mai mult decit atît, cu cit rea
litatea descrisă de filmul occi
dental este mai dură, mai fe
roce, mai .deznădăjduită, ea e 
strînsă în pelicule filmate lu
xos, in culori clare, lucioase, 
bine delimitate, adevărată orgie 
de meserie și talent a operato
rului. Iau cu totul la intimplare 
trei exemple grăitoare care-mi 
vin in minte — „Moartea la Ve
neția" a lui. Visconti, „Samura
iul" lui Mellville, „Conversația" 
lui Ford Copolla. Nu e decit 
continuarea metaforei cu fațada 
și interiorul. Frankenheimer îri 
această „Filieră" a lui, care a 
făcut mare casă și s-a jucat pe 
toate meridianele, nu face alt
ceva. Filmul nu este faimos, cu 
toate că e unul din marile suc
cese ale lui Hackman. A căuta 
sensul popularității lui exclude 
ideea de a te opri numai la ve
detă, E ceva mult mai serios

aici și mult mai complicat. In 
definitiv cine este acest polițist 
fanatic? Vreo personalitate di 
excepție ? Nici vorbă.t (Să intro
ducem aici lunga paranteză care 
dă de fapt cheia „Filierei" și 
nu numai a ei. Secvența in care 
Hâckman ' — 'atfas" Pop'pdy, dro
gat, asistat de omologul său 
■francez -Henri, in plină criză de 
dezintoxicare, caută cu acesta o 
„conversație". Impresia e dispe
rată. Polițistul de peste ocean 
nu are ce spune celuilalt, dar 
nimic, absolut nimic. Nume de 
jucători de , basse-ball... F.rag-, 
mente disparate amintind teh
nica romanului modern din a- 
nonima lui copilărie și- adoles
cență^ Europeanul îl privește 
acut,"CU un interes cvasiștiinți-

CRONICA FILMULUI
fie. „Vorbește" îi cere mereu, 
ca să nu, șe gindească la drog. 
$i aberanta spovedanie conti
nuă.- Copolla a făcut într-adz- 
văr cu „Conversația" un film 
mare). Nu, Hdckman nu inter
pretează o personalitate puter
nică, generoasă, un ,',cdvaler aV 
binelui" hollywoodian. Tipul 
este pe cale de dispariție. Nici 
în filmele „west" care incă se 
mai fac, din automatism, eroul 
nu mai este tezist și copilăros. 
„Durii" nu suportă întotdeauna, 
la analiză, zimbetul ironic. „Du
rii" ar trebui analizați, cu serio
zitate. Ei explică nu numai o 
psihoză, dar și o stare de fapt, 
dinafara psihozei. Polițistul lui 
Hackman, care în prima fază a 
„Filierei", inspirat dealtfel de 
un fapt cit se poate de real, 
termină, practic învins, urmări
rea, nici nu are prea multe tră
sături de caracter pozitive. Im
presia generală pe care o lasă 

„întreaga peliculă este de ceva 
sordid, sufocat, fără șansă. Ma
rele boss al drogurilor, urmărit 
de poliția franceză și americană 
in același timp, va sfirși ucis,

intr-adevăr, dar totiîl capătă 
aspectul unei răfuieli personale, 
o „afacere" intre urmărit și ur
măritor. Hackman il va ucide 
hoțește, in definitiv ilegal, după 
o urmărire atroce, făcută pe 
jos, in condiții inegale, pe care 

" numai fanatismul ufăi o expli
că. In felul acesta, se intimpla 
ceva straniu (grei^ de crezut că 
hescontat la un „vulpoi" ca 
Frankenheimer) și neortodox: 
diferențele caracterologice și e- 
tice dintre cele două tabere se 
estompează. La un moment dat 
Chernier..— „bossul" —. spune,: 
„New Yorkul este un oraș co
mod pentru mine. Cum d/rn scă
pat ? Din aproape o sută de po
lițiști care mă uf măreau, 55 s-au 
lăsat cumpărați iar ceilalți, in 
afară de acesta, erau neglija
bili". „Acesta" e cinstit, dar o 
cinste atît de fanatică ascunde 
la rindu-i un tip de alienare, de 
unde cruzimea sa fără scrupule. 
El ucide in bătaie', în citeva mi
nute, un hăituit, care se dove
dește aji de fapt un om al po
liției franceze.

$i atunci, succesul ? Intr-un 
film în care eroul nu este erou ? 
„Criza de erou" in sensul cla-* 
sic al cuvintului .trebuie expli? 
cată numai căutind să^i desci
frăm mobilurile in filmele bune, 
importante. Bineînțeles, adevă
rul filmelor acestora se propagă 
și deraiază pină la subproducție. 
Arta adevărată însă se poartă 
fără menajamente cu adevărul. 
La urma .urmei, marile cărți ale 
lumii, in sensul acesta, sînt de 
cruzimea inciziei impersonale. 
Filmul, mai mult ca altele chiar, 
nu face excepție. Criza de erou 
a filmului occidental, care se 
cufundă din ce in ce mai mult 
în sordid, in panică, in cenușiu 
filmat colorat și nichelat, e 
concludentă și firească. Publicul 
urmărește cu interes astfel de. 
filme, purtătoare ale unui ade
văr social șl psihologic de netă
găduit.

SMARANDA JELESCU

Am părăsit comuna purtind cu mine imagini grăitoare despre 
activitatea neobosită a unei organizații U.T.C. comunale, despre 
munca unor tineri care parcurg pași de uriaș spre progres. Si. 
ca un argument — incă un argument! — am purtat mult timp 
în minte o cupă de cristal zărită la consiliul popular intr-un 
birou. Scria pe ea : „Comunei Nădrag pentru buna gospodărire 
— 5 mai 1976“. M-am gindit că poate, peste un an sau doi, reve
nind pe aceste locuri, voi găsi o altă cupă pe care va scrie ; 
„Orașului Nădrag...**.

TEODOR POGOCEANU

Cine oprește 
„îngrășarea" unui 

dosar al birocrației?
Pe masa inginerului Lucian 

Acriș, șeful biroului mecanic 
șef și investiții al tntreprindern 
poligrafice din municipiul Cluj- 
Napoca, se află un dosar volumi
nos care pare, prin dimensiuni, 
un adevărat dosar juridic ce își 
așteaptă întreprinzătorul „arbi
tru" care să-i dezlege enigma. In 
același timp, secretara comitetu
lui U.T.C. pe întreprindere, Ma
ria Bochiș, întocmește — pentru 
a cita oară? — un tabel in care 
trece etinștiincios pe tinerii care 
solicită locuință la căminul de 
nefamiliști. Tabel ce sporește 
volumul dosarului de pe 
masa inginerului șef... Ai putea 
să te întrebi la ce bun toate 
aceste hirtii, la ce bun corespon
dența pe care o conține volu
minosul dosar de pe masa in
ginerului Acriș, corespondență 
purtată de aproape un an in ve
derea obținerii 
aprobărilor ne
cesare începerii 
construcției că
minului de ne
familiști care ar 
fi trebuit data
tă (spunem nu
mai datată !) in trimestrul III al 
acestui an ?

Realitatea este insă că pină la 
această oră, lucrările nu au fost 
nici măcar atacate, iar proiectul 
este în continuare neaprobat. 
De ce ? Pentru că de aproape un 
an întreprinderea poligrafică a- 
mintită încearcă să obțină avi
zul Centralei industriei poligra
fice, aviz care le este refuzat pe 
motiv că terenul pe care se pre
vede a se amplasa căminul ne
cesită scoaterea din circuitul a- 
gricol și exproprieri. In această 
situație. Centrala industriei po
ligrafice cere întreprinderii din 
Cluj-Napoca „a reanaliza îm
preună cu organele locale a- 
ceastă problemă și a solicita 
Consiliului popular județean 
Cluj-Napoca un teren liber de 
orice sarcini, urmînd ca pe a- 
cest amplasament să se coman
de noul proiect de adaptare la 
terenul pentru căminul de ne fa
miliști".

Or, după cum sîntem infor
mați de la Consiliul popular al 
municipiului Cluj-Napoca, un 
asemenea teren nu există in 
raza municipiului. Ce-i de 
făcut ? Din discuția cu ingi
nerul loan Dico, inginer prin
cipal la sectorul arhitectură 
—sistematizare de la Consiliul 
popular municipal Cluj-Napoca, 
reținem faptul că terenul cu 
pricina, situat în strada Cojoc- 
nei, este special deștinat pentru 
construcția căminelor de nefa
miliști ! Pentru că tot cu forme 
legale alte întreprinderi — în
treprinderea Carbochim, între
prinderea Armătura, întreprin
derea de ceramică fină — au 
reușit să-și construiască cămi
nele. Alte două cămine sînt la 
roșu Nu. nu este vorba de nici 
un statut privilegiat pentru a- 
ceste întreprinderi, ci numai de 
faptul că forurile tutelare ale 
respectivilor beneficiari au tri

NOTĂ

mis la fața locului, adică în mu
nicipiu. un delegat care să ana
lizeze, împreună cu beneficiarii 
și cu consiliul popular munici
pal. posibilitățile legale și efec
tive de amplasare a acestor că
mine ! La rindul lor, insă, se 
pare că și tovarășii .de la Între
prinderea poligrafică din Cluj- 
Napoca consideră soluția războ
iului cu adrese, solicitări para
fate, drept singura soluție po
sibilă. Pentru că altfel cum. să 
ne explicăm faptul că chiar în 
adunarea generală a oamenilor 
muncii, in prezența, unui tova
răș din centrală, problema că
minului de nefamiliști nici mă
car nu a fost ridicată ? Este 
foarte adevărat că la. data de 8 
iulie a.c. prin adresa 7073 expe
diată Centralei industriei poli
grafice, s-a revenit cu solicita
rea aprobării documentării.

Dind curs se
sizării mai mul
tor tineri am a- 
flat de la to
varășul Neghib 
Iașar, econo
mist în cadrul 
Direcției econo

mice a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, că in mo
mentul de față s-a obținut avi
zul M.A.l.A. pentru expro
prierea terenului din strada Co- 
jocnei, deci, că s-a recurs ia 
aceeași soluție respinsă in urmă 
cu citeva luni.

Desigur, nimeni nu neagă 
faptul că există rațiuni multiple 
ce recomandă ca asemenea a- 
probări să se elibereze cu ma
xim discernământ, dar parcă, to
tuși, 6 luni sînt un termen prea 
lung pentru a ajunge exact de 
unde s-a plecat...

ȘERBAN CIONOFF
P. S. Pentru informarea com

pletă și exactă a cititorilor noș
tri ținem să menționăm și fap
tul că in situația sus-menționa- 
tă se mai află și căminele de 
nefamiliști ale întreprinderilor 
poligrafice Craiova și Timișoara

VIATA
C. Maria, B. Elvira, Bucu

rești : E totuși mult prea mult 
sâ afirmați că nereușita fiilor 
la concursul de admitere pen
tru treapta a doua, la Liceul 
real umanist nr. 43 reprezintă 
o nenorocire. Greșiți și. în pri
mul rînd. față de fiii dv.. 
care, după propriile aprecieri. 
..și-au pierdut orice încredere 
în ei. nu au nici o dorință de 
viitor, au căzut într-o totală 
apatie". Cum puteți considera 
epuizate’ șansele de reușită în 
viată ale unor adolescenți de 17 
ani numai si numai pentru că. 
la un concurs alții au fost mai 
buni și au reușit ? Acesta nu 
poate fi socotit un eșec în 
viată și pentru o viată, ci pur 
si simplu o nereușită care 
poate fi înlocuită cu o reușită. 
Cu condiția ca în primul rînd 
părinții să gîndească altfel de- 
cit ginditi dv. acum. care, co
pleșiți de nereușita la liceu, 
inoculați fiilor idei eronate 
despre reușită in viață. Vi se 
pare inexplicabilă căderea unor 
elevi care pe parcursul treptei 
întii au avut media generală in 
jur de opt iar. la școala gene
rală au fost premianti. ca la 
concursul de admitere să ob
țină doar media 5.75 si respec
tiv 5,05 ! Ar fi mai mult de 
discutat pe tema mediilor cu 
care încheie unii elevi școala 
generală și treapta întii. dar 
nu e locul aici. Adevărat, me
dia fiilor dv. din treapta întii. 
care a jucat rol de notă adu
nată la media de concurs, este 
o medie bună, dar nu intr-atit 
de mare încît’ să vi se pară o 
cădere de la o înălțime consi
derabilă. Din păcate. toate 
variantele care exista — și e- 
xistă. pentru că sistemul nos
tru de invățămint. de pregă
tire pentru muncă și viață, este 
astfel conceput incit să ofere 
tinerilor mai multe variante 
posibile de realizare, le con
siderați incompatibile cu pro
priii fii și aspirațiile lor. O 
muncă de 8 ore in producție o 
socotiți imposibilă la 17 ani. 
Dar sînt mii și mii de tineri 
care-și trăiesc această , virstă 
muncind 8 ore și învățind la 
liceul seral. fără a considera 
asta ceva ieșit din comun, ori 
o situație nepotrivită lor. Stu
diile de specialitate asupra ca
pacității de efort fizic și inte
lectual la această virstă au a- 
testat posibilitățile îmbinării 
muncii cu învățătura — alt-

minteri n-ar fi fost conceput 
un asemenea invățămint. căci 
societatea noastră are in ve
dere sănătatea fizică și spiri
tuală a tineretului. Ușor nu 
este, adevărat, și nu ascunde 

, nimeni faptul că această cate
gorie de tineri muncește mai 
mult, dar solicitarea mai in
tensă la această virstă nu poa
te face decit bine, călind, pre- 
gătindu-i mai serios pentru 
viată. Dv. nu acceptați nici 
ideea. îmbrățișării unui liceu 
industriaf unde au rămas locuri 
pentru concțirsul de admitere 
din septembrie, pentru că a- 
cesta ar cere fiilor efort, de 
pregătire la o disciplină de 
specialitate. Da. se cere efort, 
dar ce se poate realiza în viață 
fără .efort ? Iată că pentru co
piii dv. există două variante, 
deloc de subestimat, căci și li
ceul seral $i liceul de specia
litate dau aceleași • drepturi si 
posibilități de afirmare profe
sională ca și liceul real uma
nist.

Nu este firesc ca. după atîta 
timp de la nereușita fiilor dv., 
să rămineți in stare de panică 
a ..imposibilității totale" — cum 
vă exprimați. N-ar fi bine ca 
în locul acestei defensive pă
gubitoare pentru moralul co
piilor dv. să-i încurajați să se 
pregătească și să se prezinte 
cu inima deschisă la concursul 
de admitere la un liceu de spe
cialitate ?

Liliana Ciobanenco. Tulcea: 
Este posibil ceea ce dorești tu.

Primul pas pe care trebuie să-1 
faci este să te adresezi Oficiu
lui forțelor de muncă din Tul
cea si să le ceri să-ți recoman
de o întreprindere unde te vei 
putea pregăti pentru a lucra în 
industria ușoară. Dinșii cunosc 
toate posibilitățile de califica
re pe plan local căci este mai 
greu să te pregătești și să lu
crezi în domeniul dorit in a- 
fara județului tău. fiecare ju- • 
det pregătindu-și, de regulă, 
cadrele din rindul populației 
din perimetrul județului. Sin- 
tem convinși că Oficiul forțe
lor de muncă iți va da indifcaț 
tide dorite. Dacă nu. *--scrie-ne 
din nou și explică-ne ce ti s-a 
răspuns. Reține că în condițiile 
in care te angajezi, poți urma 
treapta a doua de liceu la 
cursurile "serale.

Mariana T., Arad : Poți, pe 
baza absolvirii celor opt clase 
să te înscrii la liceul seral, in 
treapta întii. la un liceu fie 
mecanic, fie electrotehnic șL- 
să-ți’ continui studiile. în treap
ta întii te poți înscrie fără 
concurs de admitere.

Jane Spinu, Vrancea : Intîr- 
ziem cu răspunsul din motive 
obiective. Ne vom adresa Ofi
ciului forțelor de muncă din 
județul Vrancea pentru a te 
sprijini să găsești o muncă co
respunzătoare stării sănătății și 
care să-ți permită să te pregă
tești pentru studiile ce dorești 
să le faci.

LUCREȚIA LUSTIG

înainte de a intra în detalii, 
o considerație de ordin teoretic 
și principial. în recent apărutul 
volum Cinematograful româ
nesc contemporan. 1949—1975, 
și chiar la capitolul „Cineclu- 
burile și cultura cinematografi
că". se vorbește de o receptare 
la mai multe niveluri a mesa
jului cinematografic : a) nivelul 
cunoașterii realității : b) nive
lul educării morale ; c) nivelul 
educației estetice, „deci al lim
bajului utilizat de realizator". 
Evident, trebuie atrasă atenția 
asupra faptului că unei astfel 
de diviziuni nu i se cuvine să-i 
atribuim decit o valoare cel 
mult metodologică, de analiză 
critică, deoarece expresia filmi- 
că e unică. în ea con- 
topindu-se toate treptele în
țelegerii din partea spectatoru
lui. Mai precis : orice operă de 
artă, deci și filmul-operă de ar
tă, aduce informații atît brute, 
de viața cotidiană, imediate 
(specialiștii ‘ spun : informații 
semantice), cit și informații de 
ordin estetic, artistic, revelato
riu. Unicitatea expresiei unui 
film se manifestă, în realitate, 
la un singur nivel, pe căre-1 
pretinde ca necesar : acela .al 
cunoașterii poetiee, artistite. 
Problema fundamentală, așadar, 
devine aceea a cunoașterii es
tetice prin film (cunoașterea .a- 
celeiași lumi, a acelorași adevă-

de Florian Potra

ruri umane și sociale la care 
se ajunge prin cunoașterea fi
lozofică și științifică.

Astfel, o trainică, eficientă 
educație cinematografică impli
că, prioritar, un anumit orizont 
de estetică generală, adică O 
minimă familiaritate cu proble
mele cunoașterii prin artă, în 
general. Imediat după aceea, 
survine o ..specificare" sau o 
„specializare", pe canalul ele
mentelor caracteristice de lim
baj cinematografic, ca artă de 
sine stătătoare, pentru a se ob
ține un lesnicios exercițiu al cu
noașterii artistice, poetice, prin 
film.
' Pe această linie de tensiune, 

desigur, unul din mijloacele 
cele mai viguroase îl constituie 
cineclubul de cultură, în toate 
variantele determinate de grupul 
social pe lingă care ființează : 
cinecluburi ale sindicatelor, ci- 
necluburi ale școlilor și univer
sităților. ale organizațiilor de 
tineret, ale așezămintelor cultu
rale in mediul rural. Organiza
rea unui cineclub nu presupune 
nici eforturi și nici cheltuieli 
prea mari. O sală — obișnuita 
sală de festivități, de consfă
tuiri, de club etc. — un apa
rat de proiecție și un nucleu de

GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII, ARHITECTURA 
ȘI SISTEMATIZARE

București, sectorul 8, str. Occidentului nr. 12 
Primește înscrieri la ȘCOALA DE SPECIALIZARE POSTLI 

CEALA DE ARHITECTURĂ ȘI SISTEMATIZARE, pentru anul 
I, în anul școlar 1976—1977, la următoarele specialități :
• gospodărie comunală și lucrări edilitare :
• topografie ;
• organizarea și normarea muncii, 

înscrierile între 6—13 septembrie 1976.
Probe de concurs la toate specialitățile : matematică și fizică 

(scris).
Informații se pot lua de la secretariatul școlii, telefon 50 26 80.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVITA ROȘIE"

cu sediul în București, Calea Griviței nr. 357, 
sectorul 8

ÎNCADREAZĂ URGENT

în conformitate cu 
12/1972 și 57/1974 :

• zidari
• betoniști
• fierar-betoniști
• dulgheri

Relații suplimentare
65 5090, interior 300.

prevederile legilor nr.

• lăcătuși montatori
• Muncitori necalifi

cați
• ingineri- în spe

cialitatea sudură
la telefon 65 4090 sau

(Urmare din pag. I)

uscatului, sau în momentul des
prinderii de el, al avintului spre 
înălțimi, ducind pe partea supe
rioară a aripilor o culoare sim
bolică pentru cer. iar pe cea 
inferioară, o alta, a pămintului. 
Sint păsări, ne incită la reflec
ție artistul, care prin forma și 
nuanțele penajului par bulgări 
de lut azvirliți spre cer. iar al
tele. decupaje ale acestuia, co- 
borite la înălțimea brațului, pe 
care ochiul și buricele degetelor 
le-ar putea iscodi, in amănunt 
surprinse. Ștefan Ghergheli 
dezvăluie o fabuloasă albie de 
fluviu, o miraculoasă formă și 
floră subacvatică, așa cum ni 
le-au descris cindva basmele. 
Cei doi sculptori gălățeni, 
Gheorghe Turcu, comandantul 
taberei, și Silviu Catargiu. pre
ședintele filialei U.A.P.. imagi
nează un „Narcis", stilizare de 
factură modernă a unui stră
vechi mit (lucrarea, odată fi
xată pe malul. Dunării, va îna
inta mult spre apă, reflectîn- 
du-se :<în ea) și, respectiv, o 
„Pasăre a apelor", ambiguă făp
tură, revendicată egal de cele 
două medii naturale materne. 
Deci, o „măiastră" a apelor care 
s-ar putea numi la fel de bine 
pește-zburător.

La Secția de trasaj optic a 
Șantierului naval i-am întîlnit 
pe Ingo Glass și Crișan Bela. 
Primul, recunoscut specialist al 
sculpturii în. metal, punea la 
punct, cu ajutorul inginerilor și 
proiectanților acestei secții, ul
timele detalii în vederea execu
tării „tiparelor" lucrării sale, 
..înălțare" (13 metri, pe vertica
lă), îndrăzneață interpretare a 
arhitecturii gotice, a unui zbor 
sublimat în tensiunea arcelor 
boltite. Al doilea. Crișan Bela. 
definitiva dimensiunile exacte 
și dispoziția elementelor pro
priei lucrări, intitulată „Evolu
ție".

Fiecare sculptor are, în șan

tier, o „umbră". Este sudorul,’ 
care i-a fost afectat, sub mîi- 
nile căruia lucrarea se apropie 
migălos și tenace de înfățișa
rea dorită. Artiștii le-au expli
cat acestor tineri sudori inten
țiile. le-au prezentat, cu minu
țiozitate. proiectele. Am stat de 
vorbă cu o parte dintre ei. Ex
periența trăită li se pare ieșită 
din comun. întîlnirea cu arta, o 
revelație. Sudorul David Gică, 
de pildă, care colaborează cu 
Vasilica Marinescu-Kaznovski, 
ne spunea : „îmi place sculptura 
la care am fost desemnat să 
lucrez. Odată isprăvită și așe
zată pe locul deja destinat, ales, 
va impresiona puternic. Lucrarea 
ne ridică și numeroase dificul

ta la timp și în bune condi- 
țiuni. Lucrarea îmi ridică o se
rie de probleme tehnice noi. De 
aceea consider că este pentru 
mine, un fel de școală. în me
serie, dar și în artă, pentru că 
niciodată pină la această intim
plare n-am putut afla atîtea lu
cruri despre sculptură, nicioda
tă nu m-am aflat atît de aproa
pe de o operă de artă, ca să 
zic așa, chiar „înăuntrul" ei. Un 
alt sudor. Teodor Bujor, „mina 
dreaptă" a tinărului artist Eldd 
Kocsis. se destăinuia, la rindul 
său : „Văd cum crește, oră de 
oră, zi de zi. sub ochii mei lu
crarea lui Kocsis. Mi se pare 
din ce în ce mai interesantă. 
Aștept, cu nerăbdare, să o ter

ARTA Șl 
PRODUCȚIA

tăți. Pe care, pină la sfîrșit. 
sint sigur, le vom' rezolva. îmi 
propun să contribui la realiza
rea ei în mod exemplar. . N-aș 
vrea să se cunoască ' șuturile, 
mina omului. Aș vtea să pară 
născută, așa. dințr-o dată, din- 
tr-o singură respirație^ dintr-un 
singur gest". Sudorul Nicolae 
Stingă, cel ce ajută pe sculpto
rul Nicolae Șaptefrați. ne decla
ra : Lucrarea care mi-a reve
nit mă atrage, mă pasionează. 
Pentru prima oară execut un 
astfel de lucru. Mai aparte și 
fără pereche. Vreau să spun fă
ră stas, ieșit din rutina zilnică. 
De la început pină la sfîrșit 
Sînt dispus să stau lingă sta
tuie. fiindcă pină la urmă tot 
statuie este, și o zi' întreagă. Cit 
va fi nevoie pentru a o execu

minăm. Nu știu cum va arăta 
încă. In fiecare zi ii adăugăm pe 
neașteptate alte elemente. 
Acum, încep să pricep și eu cit 
de frumoase pot fi uneori for
mele rezultate din tăiere, deșeu- 
rile pe lingă care treceam înain
te nepăsător, fără a le învred
nici cu o privire. Penthi că nu 
mai serveau — gîndeam — la 
nimic în mod practic. încep, de 
asemenea, să .pricep cite ceva din 
felul în care cugetă și lucrează 
artistul". ■

Alți suddri,; în vecinătate, lu
crează pentru‘șantier. I-am sur
prins trăgînd cu ochiul din cînd 
in cînd spre „tabără" și i-am 
întrebat, firește, ce cred despre 
aceasta. Ion Lehăduș mărturi
sea : „Nu știu dacă tot ceea de 
văd că și-au propus artiștii 
s-ar fi putut realiza in altă par

te. Șantierul oferă totul : mate
rial, oameni, aparate, experien
ță in prelucrarea metalului, via
ța’ lui aparte, din care, 
la un loc, simți că se 
plămădește opera". Sau, Dră- 
gana Răileanu : „N-am văzut 
pină acum chipul în care se face 
o operă de artă. Iată de ce, a- 
desea, urmăresc atent ce se pe
trece lingă mine. Anumite lu
crări bănuiesc- ce vor reprezen
ta. Altele, nu' înainte de toate, 
observ însă că „secretul" operei 
constă intr-o mare cantitate de 
munca, în sudoare, griji, in fa
cere și desfacere, pină la obți
nerea soluției căutate".

Am părăsit tabăra cu senti
mentul că un oraș întreg urmă
rește cu încordare munca artiș
tilor. Că un oraș întreg le ofe
ră necondiționat sprijinul său. 
Tabăra de la Galați înseamnă, 
deocamdată, zece artiști — ce 
pot fi întîlniți ziua la șantierul 
naval, la mesele comune. „îm
părțite" cu sudorii, ori, spre sea
ră la pontonul unde-și au „re
ședința".' Mai înseamnă peste 
80 de tone de oțel. Proiecte de 
anvergură. Lucrări aflate în plin 
proces al desăvîrșirii. Numeroși 
muncitori și specialiști (mai nu
meroși decit șe poate constata 
la prima vedere), angrenați în 
realizarea acestora. In ziua ver
nisajului insă, la 5 septembrie, 
ele .vor. ff plantate pe faleza Du
nării,., preferat loc de promena- 
dă al g^lățenilor, între Palatul 

.Amiralității (operă a lui An- 
ghel Sâligny)iși vasul „Liberta
tea", rodul deplin închegat al 
inteligenței-și harului artiștilor 
invitați să. o susțină. De la a- 
ceastă daț|, în nopți întuneca
te, marinarii vor identifica ora
șul, în ^primul; rînd, datorită mo
numentelor' sale, puternic, fee- 
rib' /’luminate; de proiectoare. 
Orașul-port vâ mai primi deci 
zece faruri. Cu vremea s-ar pu
tea numi portul cu o sută de 
faruri; Să visăm. De ce nu?

animatori pasionați și compe
tent.-Și. firește, ceea ce e mai 
greu, deocamdată : filme. Fil
mele de cineclub șlnț, în gene
re, filme de cinematecă. Aceas
ta înseamnă că rețeaua de cine- 
cluburi ar trebui să beneficieze 
de un fond inițial de circa 50 de 
filme — punctind etape ale evo
luției artei cinematografice —, 
fond care să sporească treptat la 
100 și apoi la 200 și 300. (Nu 
mai e un secret pentru nimeni 
că o națiune dintre cele mai 
culte din punct de vedere cine
matografic, cea franceză, a a- 
tins indicele maxim de eficien
tă educativă prin circulația asi
duă a 300 de filme din fondul 
principal al Cinematecii Franței).

Organisme responsabile, ca 
..Româniafilm", ca Arhiva Na
țională de Filme și Acin. in co
laborare cu sindicatele, cu școli
le și organizațiile de tineret, 
sînt chemate să studieze calea 
cea mai scurtă și mai sigură in 
vederea creării grabnice a unui 
jstfel de pachet esențial de 
filme, puse în serviciul culturii 
Si educației cinematografice la 
scară republicană.

Dar, pe lingă entuziasmul 
animatorilor, am uitat să amin
tesc o.condiție importantă, care 
vizează masa celor înscriși in 
cinecluburi și. cu precădere, a 
tinerilor : interesul real, adevă
ratul sentiment de prietenie 
fată de arta filmului. Deci, nu o 
goană după divertisment facil, 
nu o repulsie generică și nejus
tificată in ceea ce privește „con
ferințele'' și „dezbaterile" care 
însoțesc, în mod obligatoriu, ac
tivitatea oricărui cineclub. con- 
stituindu-i rațiunea specifică de 
a fi. Deoarece, .se știe, proiecția 
fiecărui film — la cineefub. — 
e precedată de o . introducere 
vorbită în legătură cu conținu
turile și formele cinematografi
ce. cu personalitatea realizatori
lor, cu stilurile individuale și 
naționale etc. și e urmată de 
discuții. Experiența ne arată că 
asemenea discuții sînt de multe 
ori foarte profitabile, fertile, 
tocmai pentru că în cursul lor 
apar și își dobîndesc elucidarea 
numeroase probleme de Ordinul 
cel mai variat : filozofic, politic, 
social, economic, cultural și 
bineînțeles artistic, demonstrîn- 
du-se astfel complexitatea, bo
găția de motive a operei de artă 
cinematografică.

în sensul celor arătate, se cu
vine să nu neglijăm contribuția 
programelor de televiziune, in 
speță a celor de telecinemate- 
că. Ele sînt de regulă utile, deși 
ih ultima vreme nu mai par ro
dul unei selecțiuni cultural-es- 
tetice riguroase, puțind chiar să 
semene confuzii, uneori, sub un
ghiul condiției artistice, al cul
turii și educației cinematografi
ce propriu-zise.

între tineret și film există de 
mult și va continua mereu să 
existe un raport de intensă sim
patie. Pentru ca această simpa
tie să se transforme efectiv în
tr-un factor de cunoaștere 
estetică, poetică, de cultură și 
elevație a conștiințelor, e nece
sar ca mișcarea de cinecluburi 
să se dezvolte într-un ritm cit 
mai viu. Dar, înainte de a se 
face noi pași decisivi pe acest 
făgaș, trebuie să se verifice dacă 
elementele de bază ale acțiunii 
culturale prin arta filmului sînt 
cu adevărat educatori-educați. 
Altminteri, orice inițiativă devi
ne formală și caducă. (In mo
mentul actual, cadrele cinema
tografice ridică asemenea sem
ne de întrebare. în, legătură cu 
calificarea și cu competenta lor).

Viața noastră culturală și ar
tistică a atins o treaptă de com
plexitate. de diversitate și de 
intensitate, atît în extensiune, 
cit și în profunzime care pre
tinde cu necesitate și, în același 
timp, garantează o bună reușită 
și în domeniul important — și 
pină acum destul de neglijat — 
al cinecluburilor. al culturii și 
educației cinematograficer des
chise întregii națiuni.



MIERCURI 1 SEPTEMBRIE 1976„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 3

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socia

liste România, a adresat colonelului MOAMER EL-GEDDAFI, pre
ședintele Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii 
Arabe Libiene, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Libiene, am deo
sebita plăcere ca, în numele poporului român și al meu personal, 
să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul libian 
prieten. . - .

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie statornicite În
tre țările noastre vor cunoaște o continuă intensificare și diversifi
care, în spiritul înțelegerilor convenite cu dumneavoastră in timpul , 
vizitei efectuate în Republica Arabă Libiană, pentru binele și în 
interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

xlCJfiWWA
CONVORBIRE
La București s-au încheiat, 

marți, convorbirile dintre dele
gația română, condusă de Ion 
Pățan, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și delegația gha- 
neză, condusă de general de 
brigadă Robert Kotei, membru 
al Consiliului Militar Suprem 
din Ghana, ministrul informa
țiilor.

Cu acest prilej, șefii celor 
două delegatji au semnat Acor
dul de cooperare economică și 
tehnică dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Ghana, pre
cum și un Aide-Memoire. Docu
mentele prevăd dezvoltarea coo
perării româno-ghaneze in do
meniile construcțiilor de mașini, 
economiei forestiere, agricultu
rii etb., și măsurile necesare a fi 
întreprinse de ambele părți in 
acest sens. Acordul prevede, de 
asemenea, înființarea Comisiei 
mixte româno-ghaneze de coo
perare economică și tehnică.

în alocuțiunea rostită. Ion 
Pățan a relevat că aceste două 
documente marchează o etapă 
importantă in dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și cooperare 
dintre cele două țări. întregind 
totodată cadrul juridic al ra
porturilor economice bilaterale. 
Ele exprimă nivelul relațiilor 
economice la care s-a ajuns in
tre cele două țări și creează, in 
același timp, condiții pentru a- 
dincirea lor pe mai departe. 
Partea română, a conchis vorbi
torul, este animată de dorința de 
a' lărgi -și diversifica relațiile ro
mâno-ghaneze pe toate planurile, 
avînd la bază principiile respec
tării independenței și suverani
tății naționale, egalității in 
drepturi, ale nean#stecului în 
trebbrile interne șf avantajului 
reciproc.

La rîndul său, Robert Kotei, 
după ce a exprimat mulțumiri 
în numele guvernului și Consi
liului Militar Suprem pentru 
primirea caldă de care s-a bucu
rat ’delegația ghaneză..incă...da. 
la sosirea sa în România, și-a 
exprimat convingerea că înțele
gerile convenite la București 
vor contribui la stringerea și 
mai mult a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări și po
poare. Ghana și România, a 
subliniat el, au acum un drum

deschis spre o cooperare reci
proc avantajoasă.

La semnare au luat parte Ni- 
colae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior ; 
și cooperării economice inter
naționale. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., alte persoane ofici
ale.

MANIFESTĂRI
Institutul român pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a 
organizat, marți după-amiază, 
o manifestare culturală, cu . o- 
cazia sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam.

Cu acest prilej, ziaristul 
George Potra a împărtășit celor 
prezenți impresii dintr-o călă
torie făcută în această tară. A 
fost prezentat apoi un film do
cumentar vietnamez.

Au participat loan Botar. se
cretar al I.R.R.C.S.. Stanciu 
Stoian, secretar al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au luat parte Lam Van Luu. 
ambasadorul Republicii Socia
liste Vietnam in tara noastră, 
membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Socialiste 
Vietnam. marți seara a avut 

loc in Capitală o gală a filmu
lui vietnamez, manifestare des
fășurată sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
în cadrul galei a fost prezen
tat filmul ..Orașul în zorii zi
lei". peliculă de actualitate 
ilustrînd strădaniile poporului 
vietnamez de reconstructs a 
tării.

Au fost de față Lam Van 
Luu. ambasadorul R.S. Viet
nam la București, al ti membri 
ai ambasadei.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. alți membri ai corpului 
diplomatic.

SOSIRE
Marți dimineața a sosit, în 

Capitală. Shamay Cahana. noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al statului Israel in 
Republica Socialistă România.

FOTBAL:

Pentru urgentarea 
volumului 

mare de lucrări
PRETUTINDENI - PREGĂTIRI TEMEINICE, 
ORGANIZARE SUPERIOARĂ A MUNCII

Mijloacele tehnice-folosite
din plin, la întreaga 

capacitate
Odată cu venirea toamnei, pe cimp. volumul lucrărilor ce se 

cere efectuat devine cu fiecare zi tot mai încărcat. Se urgen
tează executarea arăturilor și fertilizărilor in vederea insămin- 
țărilor de toamnă, sporește ritmul recoltării furajelor și carto
filor, se pregătesc combinele, celelalte utilaje agricole pentru 
noua campanie de recoltare a culturilor de toamnă. Așadar, pri
lej pentru ca toți cooperatorii și mecanizatorii să-și intensifice 
eforturile, să valorifice din plin fiecare zi. fiecare oră bună de 
lucru. Cum se prezintă din acest punct de vedere situația in 
județul Tulcea ?

La secția de mecanizare nr. 1 
a S.M.A. Valea Nucarilor. care 
deservește cooperativa agricolă 
din Agighiol. facem un scurt 
bilanț : din 47 de tractoare. 24 
sint in cimp. 23 staționează. De 
la bun început chiar dacă ară
turile s-au încheiat pe suprafe
țele planificate și după cum a- 
firmă gazdele ..in această peri
oadă nu sint prea multe lucrări 
de efectuat*4, procentul de 50 la 
sută tractoare in activitate ni se 
pare prea mic. Ce lucrări sint 
in cimp? 8 tractoare la furaje. 
3 la recoltarea cartofilor. 3 la 
discuit, unul cu sapă rotativă la 
întreținerea culturilor duble. 6 
închiriate la beneficiari. 3 la 
alte lucrări auxiliare. Din cele 
33 motopompe. 12 sint depozita
te in parcul de utilaje. Alătu
răm acestei situații imaginea 
surprinsă in grădina de legume 
a unității cooperatiste. sector 
care concentrează însemnate for
țe la recoltări, unde nu este re
partizat nici un utilaj mecanic. 
De ce ? — il întrebăm pe tinărul 
mecanic de secție. Ion Mocanu. 
..Noi facem in fiecare seară șe
dință de lucru cu inginerul-șef 
al unității — ne spune acesta — 
și pentru astăzi numai atitea 
tractoare au fost solicitate. între 
secția de mecanizare și unitate 
nu există un program de lucru 
săptăminal bazat pe o planifi
care fermă și din timp a utila
jelor. Totul se face de la o zi 
la alta, in baza unor dispoziții 
verbale și abia decadal sa întoc
mesc actele de execuție și cele 
de recepție a lucrărilor”.

Urmărind planul de venituri 
pe fiecare tractor al secției, adi
că bilanțul lucrărilorv efectuate, 
urmările unui asemenea mod de 
organizare sint imediat vizibile, 
în Vreme ce mecanizatori ca

Ion Bumbac. Vasile Dache. Mi
hai Țugui. Mihai Petcu. Petre 
Bălănuță. Ion Bănescu și Toa- 
der Gavrilâ și-au depășit sub
stanțial sarcinile de muncă, alții, 
foarte multi la număr, se situea
ză la jumătate din realizările a- 
cestora. Este evident, deci, câ în 
aceste condiții, o repartizare e- 
chilibrată și din timp a sarci
nilor pe fiecare mecanizator ar 
atrage după sine și o judicioasă 
folosire a utilajelor.

Pe terenurile cooperativei a- 
gricole de producție din Mahmu- 
dia. o echipă mecanizată forma
tă din trei greifere, 3 remorci 
pentru administrat gunoi, 6 trac
toare cu remorci pentru trans
port și un buldozer cu lamă, 
efectuează in acest* zile fertili

zarea cu îngrășăminte organice. 
Productivitatea muncii : 400 to
ne pe zi. Notăm numele meca
nizatorilor Vasile Spinoaie. Si- 
mion Haidman, Ion Tudoric care 
ne spun că lucrează in tot cursul 
anului pe terenurile a șase co
operative din consiliul interco- 
operatist Mahmudia. Tot aici, 
pentru pregătirea în bune con
diții a suprafețelor destinate se
mănăturilor de toamnă. 25 de 
grape cu discuri au fost prevă
zute cu lame pentru nivelare, 
lucrări calitative de maximă 
importanță in obținerea sporu
rilor de producții la cereale. în 
cadrul acelorași preocupări, re
ținem faptul că echipa de ute- 
ciști condusă de Sebadin Lufti, 
a realizat planul de producție 
in sectorul de reparații utilaje 
pentru irigat si a confecționat 
o serie de dispozitive pentru 
mutarea mecanizată a aripilor 
de udare, metodă care va fi ex
tinsă în această toamnă in toate 
unitățile cooperatiste tulcene.

ȘTEFAN DOKGOȘAN

• prahova: Araturile, pe ultimele

suprafețe
Paralel cu pregătirile necesare dinaintea declanșării marii 

campanii de recoltare a culturilor de toamnă, lucrătorii ogoare
lor prahovene participă in aceste zile cu forțe sporite la efec
tuarea unei importante lucrări specifice acestui sezon : arăturile 
și pregătirea patului germinativ in vederea însămînțărilor de 
toamnă. Ne aflăm la una din secțiile S.M.A. Buda, unitate ce 
deservește C.A.P. din Tirgșdru Nou. Liniștea dimineții este 
spartă pentru puține minute de zgomotul celor 10 tractoare, 
odată cu plecarea acestora in cimp. Le însoțim pină în. punctul 
Branciog, unde unul cite unul intră in brazdă, nu înainte însă ca 
plugurile să fie reglate de șeful secției, Nicolae Bucur, aflat și 
el la fața locului. La rindul ei, inginera Silvia lorga, șefa fermei 
1, urmărește îndeaproape calitatea lucrărilor efectuate de me
canizatorii Gheorghe Oprea, Constantin Fluture, Petre Moldo- 
veanu, Ion Măndica. „Cele 80 de hectare din locul de unde ne 
aflăm, ne spune Nicolae Bucur, puteau fi arate mai de mult, dar 
ploile, care nu ne-au ocolit in ultima vreme, ne-au ținut pe loc. 
Acum, pentru că timpul ne permite, acționăm cu toate mijloa
cele pentru a incheia această lucrare in cel mult două zile. Vom 
avea insă, mare grijă să respectăm adincimea arăturilor, precum 
și celelalte tehnologii ce se cer, deci, in nici un caz nu vom 
face rabat de la calitate". ■

Pe o altă solă din apropiere, unde de-abia se eliberase terenul 
de paie, mecanizatorii Nicolae Urzeală, Marin Bratu și Alexan
dru Marin, administrau ingrășămintele chimice, odată cu efec
tuarea arăturilor.

D. DUCA• harghita: Zilnic, sute de tineri

la cositul și depozitatul furajelor
O lucrare de stringentă ac

tualitate pe agenda unităților a- 
gricole din zona Gheorghieni 
este recoltarea și depozitarea fu
rajelor. Ea se impune încheiată 
cit mai grabnic deoarece in cu- 
rind se va declanșa aici cam
pania de stringere a cartofilor, 
cultură ce ocupă importante su
prafețe. înțeiegind necesitatea 
asigurării bazei “furajere a a- 
nimalelor ca pe’ cerință^ a.
rei împlinire nu suferă nici o 
amînare, sute dețineri din sa
tele județului, antrenați de că
tre organizațiile U.T.C.. partici- 
pă zilnic la cosit, uscat fin, la

Recoltatul strugurilor Ip.
l.A.S. Mangalia, 'ferma 4

depozitat. Pe terenurile C.A.P. 
Gheorghieni, de pildă, pot fi în- 
tîlniți. în orele lor libere, peste 
1 500 uteciști din întreprinderea 
..Partizanul”, Fabrica ele mo
bilă, Fabrica de stofe, Țesăto- 
rie. Filatura de in, Turnătorie.

— Cele 1 500 hectare finețe 
ale C.A.P. din localitate, ne de
clara tovarășul Emeric Bajko, 
secretarul Comitetului orășenesc 
Gheorghieni al U.T.C., au fost 
repartizate pe organizații. Pină 
acum, au fost cosite mai mult 
de 1 300 hectare, existind con
diții ca pină la sfirșitul acestei 
săptămini acțiunea să se încheie.

MIRCEA BORDA

„Prietenul 
noului 

angajat” 
(Urmare din pag. I)

6 tineri dintre cei mai buni din 
secție reveneau din. armată. 
Numai că toate echipele erau 
complete și cu greu fiecare șef 
de echipă s-ar fi despărțit de 
unul din oamenii săi. Atunci 
Alexandru Nistor și-a asumat 
răspunderea, împreună cu încă 
5 co-legi ai săi, de a constitui o 
echipă a tineretului care în cei 
doi ani de muncă își merită 
pe deplin numele : nici un re
but, nici o întârziere în. execu
tarea lucrărilor, depășirea lu
nară a sarcinilor de .plan. în 
medie cu 25—30 la sută. Ca să 
facă practică pe lingă acești 
harnici muncitori au fost repar
tizați și trei viitori lăcătuși. 
Ferencz Davila. Iosif Sofolvi și 
Vasile Pol. Acum ei sint mem
bri ai echipei pentru că. așa 
cum îmi spunea însuși șeful de 
echipă : „Au deprins de la noi 
meseria, noi i-am crescut, noi 
i-am format și aici trebuie să 
le fie și locul”. în fine, la ate
lierul de montaj nici cele 11 
fete lăcătuși-mohtatori nu sint 
cunoștințe noi. Inițiativa a ple
cat de la Minerva Vereș și 
Leontina Oroian, dar cu timpul 
ea s-a generalizat la nivelul 
celor mai bune muncitoare din 
organizație.

Acestea sînt deci faptele. în
ceputul este, desigur, cum nu 
se poate mai mulțumitor, deși 
nu lipsit de greutate și de ine
rente lipsuri. De pildă, dacă de 
la nivelul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere s-a manifestat o 
preocupare susținută pentru cu
noașterea tuturor problemelor 
de muncă și de viață, cu care 
se confundă noii colegi, — bună 
parte cunoscute și din cadrul 
discuțiilor individuale în orga
nizațiile U.T.C. din care elevii 
anilor terminali au făcut parte 
si la care au participat membri 
ai comitetului U.T.C. pe fa
brică — există totuși si unele lip
suri, in primul rind, în ce pri
vește atragerea concretă Ia 
munca de organizație a noilor 
veniți. Ei au fost luați în evi
dență, dar este cazul de acum 
să se depășească acest moment, 
să li se încredințeze sarcini și 
răspunderi precise în concepe
rea si organizarea acțiunilor or
ganizației din care fac parte, 
realizindu-se. astfel, un deplin 
acord intre calitatea de tineri 
muncitori și calitatea de mem
bri ai organizației. Reținem 
pentru început gestul colegial 
de a le dedica o ..joie a tinere
tului" căruia sperăm insă că îi 
vor urma • inițiative mai con
crete, mai eficiente.

- La plecare, nu ezit să o 
întreb pe Rodica Boyko locții- 
toarea secretarului comitetului 
U.T.C. pe fabrică, dacă această 
acțiune se numește cu adevărat 
„Prietenul noului încadrat”. Iar 
interlocutoarea mea nu ezită, 
să-mi răspundă : „Dacă prie
tenul in muncă se cunoaște, 
atunci cu siguranță da”.

SPORT • SPORT CUPA SCÎNTEII TINERETULUI LA TENIS
Educația efortului • ILFOV. Cei mai buni 6 din 

10 000 !

Fotbalul, deși își păstrează o 
frumusețe destul de pașnică, de
vine1 din ce în ce mai mult o 

Ă încleștare înverșunată. N-ar fi 
vorba numai de ciocnirile pro- 
priu-zise, care depășesc citeodată 
canoanele bătrinului regulament, 
ci de tratarea în sine a întilni- 
rilor. Foarte mulți tehnicieni de 
renume asemuiesc astăzi jocu
rile — exagerind, desigur — cu 
ciocnirile militare. Firește, com
parația este făcută pentru a ex
prima importanța intereselor și 
ambițiilor aflate în aparentul și 
nevinovatul „conflict” de pe 
teren.

Exagerarea mi se pare evi
dentă, chiar dăunătoare fotba
lului. dar conține și un simbure 
de adevăr de netăgăduit. Este 
acela că : fotbalul cere, in pri
mul rind, o anumită atitudine, 
foarte precisă în realizarea sco
purilor propuse și, deci, o edu
cație . ",
tuturor domeniilor de 
te. 
că 
de 
ci, 
In _____ . -
pot învăța destul de multe lu
cruri. insă cîteva sînt primor
diale. Este vorba de educația e- 
fortului, și de „răutatea” pur 
sportivă cu care jucătorul tre
buie învățat să-și apere tot 
timpul și din toate punctele de 
vedere interesul — victoria în 
joc. Acest consum fizic și psi
hic, pe care jucătorul trebuie 
să-1 iubească chiar, ridicindu-i 
mereu parametrii, constituie e- 
sența fotbalului din multe țări, 
pe care se formează marile e- 
chipe. De aici au apărut marca
jele necruțătoare, pressing-ul, 
angajările în lansări aparent inu
tile si multe, multe alte „ca
pricii ale fotbalului modern”, cu 
care marea majoritate a jucă
torilor noștri nu prea sînt obiș- 
nuiți. Campionatele noastre pot 
să devină netributare acestor a- 
devăruri, numai printr-o înțele
gere plină de responsabilități 
viitoare pentru și așa puținii 
meseriași ai fotbalului nostru.

Concurența atît de sportivă 
dintre Dinamo și Steaua, deține 
capul de afiș al acestei etape, 
învingătorul, mie nu mi se pare 
important. Acesta merită oferit 
tribunei și orgoliilor ce se în- 
tîlnesc. Recompensă ieftină... 
Aș dori, însă, c'a această întîl- 
nire să nu mai fie considerată 
ca singulară, in ceea ce priveș
te nivelul de joc, apropiat de 
cerințele internaționale pentru 
întreg campionatul nostru. Ce
lălalt joc al cuplajului poate 
aduce încă două puncte Spor
tului studențesc. în fața Progre
sului, cu condiția ca talentul in
contestabil al lui Răducanu și 
Sandu Mircea să se . mențină în 
limitele utilului și nu al epa
tării. Aici le cunoaștem „posibi
litățile”. La-Oradea, echipa din 
Tg. Mureș are de trecut un ob
stacol greu. Pină acum. însă, 
mureșenii nu ne-au lăsat im
presia că dețin. în med cert, 
cheia succesului. ..Hunedo- 
r nii“ primesc reprezentanții

fotbalistici ai Reșiței după o în
trerupere greu memorabilă. Ju- 
cind acasă, Corvinul va căuta 
să-și rotunjească statistica în 
favoarea sa. Studenții craioveni.

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

cam neserioși în angajamente, 
pot crea după una rece, una 
caldă la Timișoara, păstrindu-și. 
astfel, entuziasmul tradițional

intact. Gălățenii trăiesc, la 
Bacău, sub spectrul celei de-a 
treia infringeri și. în etapa a 
patra, vor juca cu Dinamo, deci 
panica este declarată. F. C. Con
stanța — U.T. Arad și ..Poli” 
Iași — F.C. Argeș sint jocuri îiT 
care gazdele, nu numai ca 
vorite ale hirtiei. trebuie să 
ciștige. Joi. la București. _ 
compania Rapidului. ..transplan
tului” din Valea Jiului — l-am 
numit pe Dumitrache — merită 
să i se ia pulsuL Mai pilpiie 
oare orgoliul corsarului ?

f=- 
si 
în

specifică, indispensabilă 
___ J.____ _  activita- 
în fotbal nu se poate spune 
educația presupune acei atit 
invocați „șapte ani de acasă”, 
ceva mai rriult, cam 17—18. 
această lungă perioadă se

ETAPA A III-A DE FOTBAL PROGRAMEAZĂ :
Astăzi se desfășoară 8 din cele 9 meciuri ale celei de-a 3-a 

etape a campionatului categoriei A de fotbal. Pe stadionul ,.23 
August” din Capitală sint programate in cuplaj intilnirile 
SPORTUL STUDENȚESC — PROGRESUL (ora 15,45) și derbiul 
bucureștean DINAMO — STEAUA (ora 17JD : meciul va fi te
levizat). Iată intilnirile care vor avea loc in țară : F. C. CORVI
NUL HUNEDOARA - F. C. M. REȘIȚA : F. C. BIHOR ORA
DEA — A.S.A. TG. MUREȘ ; S. C. BACĂU — F.C.M. GALAȚI ; 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
F. C. CONSTANTA — U. T. ARAD ; POLITEHNICA IAȘI — 
F. C. ARGEȘ.

Meciul dintre echipele RAPID și JIUL PETROȘANI se va 
desfășura joi. 2 septembrie cu începere de la ora 16,M pe sta
dionul Republicii.

VOLEI „TROFEUL TOMIS"
Cea de-a 11-a ediție a corn-. 

petiției internaționale masculi
ne de volei pentru „Trofeul 
Tomis” s-a încheiat aseară in 
„Sala sporturilor” din Constan
ta. cu victoria selecționatei 
României, care a întrecut in 
meciul decisiv, cu scorul de 
3—2 (13—15. 15—7. 8—15. 15—2, 
15—4). formația R.D. Germane. 
A fost o partidă disputată, de 
un bun nivel tehnic în primele 
trei seturi, în care voleibaliștii 
români, cu mai multe resurse 
in final, au obținut o victorie

meritată. Meciul a durat 2 ore 
și 35 de minute si a fost ur
mărit de peste 2 000 de specta
tori. Din echipa română s-au 
evidențiat Sorin Macavei. Lau- 
rentiu Dumănoiu. Marian Pau
ses cu. Petre Ionescu și Mircea 
Tutovan.

Iată clasamentul final al tur
neului : 1. România — 8 punc
te : 2. R. D. Germană — 7 
puncte ; 3. Ungaria — 6 punc
te : 4. Bulgaria — 5 puncte ; 
5. Spania — 4 puncte.

CICLISM „CURSA VICTORIEI"
Cea de-a 28-a ediție a tradi

ționalei competiții internațio
nale cicliste „Cursa Victoriei", 
organizată de clubul Steaua, a 
început ieri reunind la start 55 
de rutieri din România si de la 
cluburile T.S.K.A. Moscova. 
Dukla Brno și Vorwărts (R.D. 
Germană).

Prima etapă a cursei, desfă-

surată De circuit în cartierul 
Drumul Taberei din Capitală, a 
fost cistigată de Nicolae Ga
vrilă (Steaua), care i-a între
cut la sprint pe Iuri Kucereavii 
(T.S.K.A. Moscova) și Ilie Bu- 
taru (Dinamo), toti trei 
cronometrați 
62.500 km cu 
21’11“.

fiind
pe distanta de 

timpul de 1 h

Martori oculari la cîteva sec
vențe din întrecerile eîaoei De 
județul Ilfov — programate pe 
terenurile de Ia Baza turistică a 
tineretului și la Centrul cine
matografic Buftea, excelente 
pentru asemenea competiții — 
am rămas impresionați de nive
lul disputelor, de ardoarea cu 
care concurenții își aoârau șan
sele in lupta pentru victorie. 
Dar și de cîteva faDte care 
Doartâ pecetea ineditului, trâ- 
dind dragostea pentru tenis, 
atașamentul pentru competiție, 
în Drunul rind că arbitrii par
tidelor nu erau alții decit cor.- 
curenții înșiși. Chiar dacă ur
mau să joace, in continuare, si 
adversarii lor se aflau De te
ren. odată instalați in scaunul 
de deasuDta fileului. aceștia își 
îndeplineau misiunea in litera 
regulamentului sportiv. care 
cere corectitudine. loialitate, 
cinste si adevăr. Dealtfel, tre
buie spus că cei care-și iau 
această rășoundere sint. de 
fapt, absolvenți ai cursurilor de 
arbitri-elevi. Printre cei care 
au insotit sportivii l-am reîntil- 
nit pe laborantul Nicolae Bălașa 
de la Liceul „Ion Maiorescu" 
din Giurgiu care este un ani
mator al tenisului, al competi
ției noastre in liceu si in ora
șul dunărean.

Revenind la întreceri trebuie 
să arătăm că o impresie bună 
ne-au lăsat Corina Mihăilescu 
(categoria 15—19 ani) de la Li
ceul „Ion Maiorescu” din Giur
giu. campioană județeană a 
„Cupei tineretului” anul acesta, 
care a invins-o. în finală. De 
Aurelia Vasilari — Liceul nr. 1 
Oltenița — in două seturi : 6—0. 
6—7 : Marian Matache — a- 
ceeași categorie — de la Liceul 
industrial Urzîcenî. cistigător în 
fața lui Viorel Radulescu, ace
lași liceu din Giurgiu, cu 2—0 
(6—3. 6—3). Deși a pierdut, de 
numele giurgiuveanului se leagă 
un frumos record in cadrul
competiției noastre : finalist
anul trecut, la Costinești. el sî 
partenerul său de întrecere au 
furnizat cel mai lung set. un 
„set maraton” : 14 ghemuri.
Categoria pionierilor a fost do
minată de Petruta Lazăr din 
Gruiu și Ionica Dinqulescu din 
Buftea, ciștig'de cauză avînd 
prima : 6—^2, 6—4. La băieți
s-a calificat, pentru 
ia Costinești. Taleat

finala de
Sațini (01-

MERIDIAN • MERIDIAN
• LA ALBENA (Bulgaria) 

s-a desfășurat un turneu inter
național de box, la care au par
ticipat pugiliști din Cehoslova
cia, Iugoslavia, România, 
U.R.S.S. și Bulgaria.

Printre învingătorii competi
ției s-au numărat și boxerii ro
mâni Paul Dobrescu (ușoară), 
Gheorghe Oțelea (pană), și Ma
rian Ungureanu (semimijîocie), 
clasați pe primul loc la catego
riile respective.

Organizatorii l-au desemnat 
drept cel mai tehnic boxer al

turneului pe 
Gheorghe Oțelea.

• ÎN MECI RETUR pentru 
„Super Cupa Europei” la fotbal, 
la Bruxelles echipa belgiană R.C. 
Anderlecht a învins cu scorul 
de 4—1 (2—0) formația vest-ger- 
mană Bayern Munchen, dețină
toarea „Cupei campionilor eu
ropeni”.

Trofeul a intrat in posesia echi
pei Anderlecht. In ' ’ ’
victoria revenise 
Munchen cu 2—1.

• FEDERAȚIA 
de fotbal a dat publicității

sportivul român

primul joc 
lui Bayern

argentiniană
un

se interzicecomunicat prin care 
transferul în străinătate al jucă
torilor argentinieni, pină la vîrs- 
ta de 28 de ani. Această măsură, 
care pune astfel capăt exodului 
de jucători în Europa, este va
labilă. pină la începerea cam
pionatului mondial din anul 1978.

• PUGILISTUL mexican Car
los Zarate, campion al lumii la 
categoria „cocoș” și-a apărat cu 
succes centura. în gala disputa
tă la Los Angelas, el l-a învins 
prin K.O. tehnic in repriza a 
12-a pe șalangerul său, austra
lianul Paul Ferreri.

.Județele țării și-au desemnat 
reprezentanții pentru turneul final 

de la Costinești ■
tenița). învingător cu 2—0 (6—1. 
6—3) în fața unui alt reprezen
tant din comuna Gruiu — Lu
cian Badea. Categoria 20—25 
ani. a adus. în fața fileului. la 
finală. numai reprezentanții 
orașului Buftea : tehnicianul 
Osepciuc Livju l-a învins cu 
6—1. 6—1. pe colegul său. de la 
Centrul cinematografic, iar Ma
riana Barbu, de la 
de marochinărie.
6—4. 6—2 pe colega 
că. Ioana Voicu.

Stind de vorbă cu tovarășul 
Dumitru Șurianu. secretar al 
Comitetului județean Ilfov al 
U.T.C.. ne-a informat că între
cerile actualei ediții a „Cupei

Cooperativa 
In 2 seturi, 
ei de mun-

La categoria 15—19 ani s-au 
întilniț doi jucători talentați din 
Deva, elevii Constantin Bătăucă 
și loan Miheț. campion județean 
in 1975. medaliat cu ..argint” la 
finalele de la Costinești. Susți
nut de o ..galerie” entuziastă. 
Constantin Bătăucă își adju
decă primul set (6—2) și se pă
rea că va produce marea sur
priză a concursului. însă, tină
rul campion loan Miheț. nu s-a 
da' învins. în ..ghemurile* ur- 
Tr.ăto.ire. luptind cu multă am
bit :e si f-dosind o suită de exe
cuții tehnice de mare eficientă, 
el și-a dominat adversarul si a 
terminat învingător cu 9—1 
(2—6. 6—2. 6—2). în turneul £e-

etapei județene BuzăuTrei dintre protagoniștii

5 000 de participanți la etapa 
de masă. După o întrecere 
dirză și viu disputată au fost 
stabiliți următorii cîstigători : 
fete 10—14 ani : Dana Carmen 
Popescu — Caracal *, 15—19 ani 
Cristina Dumitrescu — Drăgă- 
nești ; 20—25 de ani : Viorica 
Grămuș — Drăgănești; băieți, în 
ordinea acelorași categorii; 
Marian Stoenica — Drăgă
nești. George Silviu Radu — 
Drăgănești. Micii loan — Ca
racal.

Se cuvine, de asemenea, re
marcată comportarea bună a 
echipelor din toate cele 4 orașe 
ale județului : Slatina. Caracal. 
Drăgănești. Balș ca și din co
munele Fălcoiu. Vădăstrița. Osi- 
ca. Vișina. Potcoava, Iancu 
Jîanu, Izbiceni.

Ș. CIONOFF

• CARAȘ-SEVERIN. Trei zile 
întreceri pasionante

de

Scinteia tineretului la 
s-au bucurat de o largă 
tuziastă participare : 
10 000 de concurenți.

C. VASILE

tenis" 
și en- 
peste

• HUNEDOARA. Dispute dîrze, 
atmosfera tinereasca

Desfășurate într-o atmosferă 
entuziastă, specifică marilor în
treceri sportive ale tineretului, 
turneele decisive pentru de
semnarea campionilor județului 
Hunedoara ,1a actuala ediție a 
„Cupei Scin’teia tineretului la 
tenis” au avut ,un finis , pasio- ' 
nant. Numeroși iubitori ai 
„sportului alb”, prezenți la baza 
sportivă „Cetatea” din Deva, 
au avut prilejul să urmărească 
meciuri, cținamice si spectacu
loase. cu multi protagoniști de 
torțe sensibil egale, care și-au 
disputat șansele cu multă ar
doare pînă în ultimul moment, 
întrecerile au fost susținute de 
60 de jucători, selecționați din 
cei peste 2 500 de participanți 
la fazele preliminare, ne aso
ciații, sportive și localități., pro
gramate pe parcursul â aproăpe 
trei luni- de zile la Hunedoara. 
Deva. Orăștie. Toplițâ;' Baia de 
Cns etc.

Cîteva sute de spectatori, 
municipiul Reșița, prezenți . 
terenurile bazei sportive Me- 
dars. au aplaudat timp de 3 
zile (27. 28 si 29 august) pe cei 
45 de finaliști care s-au întil— 
nit pentru desemnarea cîștigă- 
torilor etapei județene a con
cursului național „Cupa Scinteia 
tineretului la tenis” ediția 1976. 
întrecerile, care au reunit, la 
start in acest an peste 5 200 de 
.tineri elevi, muncitori, țărani, 
intelectuali și militari din ora
șele si satele județului Caras- 
Severin. au fost de un bun ni
vel tehnic, bine organizate si 
au scos în evidentă noi și ta
lentat! jucători de tenis care 
vor evolua. în acest an. pen
tru prima dată în finala pe tară 
de la Costinești. Am remarcat 
în mod deosebit buna compor
tare a tinerilor tenismeni din 
orașele Bocșa. Caransebeș. Oțe
lul Roșu. Anina. Moldova Nouă, 
Oravița. din satele Teregova, 
Slatina-Timiș. Sacu. Berzovia, 
Bozovici. Măureni. Topleț.

Pe primele locuri ale actua
lei ediții s-au clasat următorii 
tineri : băieți, categoria 10—14 
ani .— Dragos Leonid, elev: 
categoria 15—19 ani — Manciu 
Marcel., elev : categoria 19—25 
ani — Orza Mircea, subinginer 
la I.C.M. Reșița : fete, aceleași 
categorii : Nicu Cristina, elevă, 

al U.T.C. La startul întrecerii' M'-Wa Bnndusa. elevă. Fio- 
s-au întilnit aproape 50 , de reâcu 1 Marcela, studentă, 
sportivi’din județ care, de fâpf. % ' ' ' ' . •
îi reprezintă pe cei aproape

minin. la aceeași categorie, vic
toria a revenit elevei Simona 
Holmuș (Deva). O evoluție 
marcabilă a 
Marin Lazăr 
ocupat primul loc la categoria 
20—25 de ani.........................
partida finală __ ____ _
Enache (Toplița). cu 2—0 (6—0, 
i>—2). iar la fete titlul de cam
pioană județeană a fost ciștigat 

. de Valeria Preda (Deva). ' ’
urmată în .______  __
Timpănaru (Orâstie). La cate
goria 10—14 ani. pe primele
locuri s-au clasat Anca Galam- 
boș (Hunedoara) și Adrian 
Pascu (Deva).

M. LERESCU

re-
avut si tinărul 

(Deva), care a

întrecîndu-1 in 
pe Gheorghe

fiind 
clasament de Dana

• OLT. O frumoasa confirmare 
a pasiunii pentru „sportul alb”

Finalele etapei județene Olt 
s-au desfășurat la Caracal, prin-r 
tr-o inedită premieră, 
fost, cu acest prilej, 
rate patru terenuri 
bituminate realizate _ _____
inimoșii și talentatii iubitori ai 
„sportului alb” cu concursul 
direct al Comitetului orășenesc ,.

Aici au 
inaugu- 

de tenia. 
de către

din 
pe

N. MILITARU

• BUCUREȘTI.

UN NOU NĂSTASE?
Cine a trecut 

la sfirșitul săp- 
tăminii trecute 
pe la baza spor
tivă a Tenis- 
Clubului din Bu
curești a fost, 
desigur, frapat 
de animația care 
domnea pe tere
nurile de tenis. 
Aici își dispu
tau intîietatea 
cei mâi mici 
concurenți ai 
„Cupei Scinteia 
tineretului la te
nis” —pionierii. 
Partida cea mai 
palpitantă a fur
nizat-o finala 
băieților. La pri
mul schimb de 
mingi nimeni nu. 
i-ar fi acordat 
vreo șansă celui 
mai tînăr 
jucător, Mih,- 
nea, reprezen
tantul , sectoru
lui 2, elev 

al Școlii generale nr. 24. Nume
le mare îl păstrăm secret și 
veți vedea de ce. Mult mai mic 
de statură și de ani decit ad
versarul său. Mihnea are 9 ani, 
în vreme ce Cojocaru Cristian, 
reprezentantul sectorului 1. elev 
la Școala generală 19, are 13 ani 
și este mai înalt cu mai bine 
de un cap. Totuși, pe teren, a- 
ceaștă .diferență de -virată și ga
barit nu s-a văzut, ba, dimpo
trivă, jocul cel mai variat și 
mai ofensiv îl practica Mihnea. 
Lucru ilustrat, dealtfel, de re
zultatul final : 6—3, 6—3 pentru 
mezin. I-am surprins pe cei doi 
discutînd „profesional” după în
cheierea partidei. Am cerut pă
rerea - unuia despre celălalt. 
Mihnea-: „Cristian a jucat bine, 
lovește puternic, m-a pus in 
încurcătură cu mingi scurte, 
m-a pasat de multe ori. făcîn- 
du-mă să alerg pe tot terenul. 
Și cum eu sînt mai mic...”. 
Cristian : „Mihnea are execuții 
tehnice de mare finețe, cu care 
m-a păcălit de multe ori. Deși 
e incă foarte tînăr are forță în 
lovituri, iar voleul lui nu iartă. 
A ciștigat pe merit și-i doresc 
să ciștige titlul la Costinești. 
Va fi un nou Năstase al tenisu
lui românesc !”.

Un nou Năstase ? Desigur. 
Chiar așa îl cheamă : Mihnea 
Năstase și nu este altul decit 
fiul tenismanului Costicâ Năs
tase, nepotul marelui nostru 
campion Ilie Năstase !

La celelalte Categorii, repre
zentanții municipiului Bucu
rești pentru turneul final de 
la Costinești sînt. în ordinea 
categoriilor : Anca Pruteanu 
(sectorul 7), Cristina Boboc (sec
torul 6). Andreescu Valeriu 
(sectorul 3), Andreescu Ețlgen 
(sectorul 3, fratele lui Andreea- 
cu Valeriu) și ’ Mihaela Pânai- 
toiu. (șeqtorul 8).

V. CĂBULEA
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Mișcarea femeilor
pentru pace în Ulster

Necesitatea instituirii unor modalități
eficiente și echitabile de exploatare 

a resurselor mărilor și oceanelor

România la Tirgul 

internațional 

deschis în capitala 

Mozambicului

Reuniune a Consiliului de Securitate
consacrată examinării situației

din Namibia
Cuvîntul reprezentantului României în cadrul 

dezbaterilor Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului mării

La sediul Națiunilor Unite din New York continuă lucrările ce
lei de-a IV-a sesiuni de fond a Conferinței O.N.U. asupra dreptului 
mării, avînd ca obiectiv elaborarea unor noi reglementări care să 
ghideze raporturile dintre state in domeniul mărilor și oceanelor.

. în cadrul dezbaterilor privind 
valorificarea bogățiilor mărilor 
și oceanelor, majoritatea repre
zentanților statelor au relevat 
necesitatea instituirii unor mo
dalități eficiente și echitabile 
de exploatare a resurselor mi
nerale ale teritoriilor 
rine. Reprezentanții 
Ecuadorului. Indiei.
Egiptului. Iranului. Libiei. Me
xicului. Perului. Tunisiei și ai 
altor state au făcut o serie de 
propuneri pentru elaborarea 
unor reglementări care -să duc-ă 
la instituirea unui sistem de
mocratic de explorare și ex
ploatare a zonei internaționale.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul Româ
niei. Dumitru Mazilu, a arătat 
că țara noastră — pornind de 
la necesitatea menținerii și con
solidării caracterului unic și 
indivizibil al „patrimoniului co
mun al umanității" — se pro
nunță pentru constituirea unui 
mecanism internațional demo
cratic, care să aibă puteri de
pline în direcția organizării și 
conducerii întregului sistem de 
explorare și exploatare a mări
lor și oceanelor, exercitării unui 
control eficient asupra întregii 
activități, inclusiv asupra pro
ducției și împărțirii beneficiilor. 
Pentru realizarea acestor obiec
tive, a spus vorbitorul, este ne
cesară concentrarea eforturilor 
tuturor statelor, în primul rind 
ale celor dezvoltate. în direcția 
dotării cu mijloacele tehnice 
cele mai moderne, in scopul

subma- 
Algeriei, 
Irakului,

desfășurării întregii activități 
productive în mod eficient. 
România consideră — a arătat 
reprezentantul țării noastre — 
că noul mecanism internațional 
va trebui să asigure valorifica
rea bogățiilor oceanului mon
dial în folosul tuturor națiuni
lor. îndeosebi al țărilor in curs 
de' dezvoltare. în felul acesta, 
diferendele din trecut nu se vor 
accentua, iar principiile echi
tății și justiției își vor găsi o 
expresie concretă în' noile re
glementări privind dreptuj mă
rii și . îndeosebi în activitatea 
concretă de exploatare a resur
selor naturale ale marilor și o- 
ceanelor planetei.

PREȘEDINTELE 
SAMORA MACHEL A VIZITAT 

PAVILIONUL ROMÂNESC

La Maputo s-a deschis cea 
de-a 12-a ediție a Tîrgului 
internațional „Facim ’76", la 
care participă numeroase 
țări ale lumii, printre care 
și Roipânia.

La deschiderea oficială a 
tîrgului a fost prezent pre
ședintele Republicii Populare 
Mozambic. Samora Machel.

Vizitînd pavilionul țării 
noastre, președintele Samora 
Machel și-a exprimat satis
facția în legătură cu prezen
ța României, pentru a doua 
oară consecutiv, în această 
manifestare economică inter
națională. El a apreciat elo
gios produsele prezentate de 
întreprinderile 
subliniind că
țării noastre la tîrg consti
tuie o nouă dovadă grăitoare 
de extindere a relațiilor eco
nomice bilaterale.

Consiliul de Securitate s-a re
unit marți intr-o scurtă ședință, 
consacrată examinării situației 
din Namibia — teritoriu ocupat 
în mod ilegal de R.S.A. Mem
brii Consiliului au hotărît să se 
întrunească din nou la 23 sep
tembrie pentru examinarea a- 
profundată a acestei probleme. 
La viitoarea ședință urmează să 
participe miniștri de externe a- 
fricani, care vor fi prezenți la 
New York cu prilejul deschide
rii lucrărilor Adunării Generale 
a O.N.U. .

Ședința de marți a Consiliului 
a marcat, totodată. expirarea

termenului acordat guvernului 
sud-african pentru prezentarea 
unui program valabil vizînd ob
ținerea independenței Namibiei. 

Președintele grupului celor 46 
de țări africane la Organizația . 
Națiunilor Unite, Henri Raso- 
londraibe (Madagascar), a cerut 
Consiliului de Securitate să a- 
dopte împotriva Republicii Sud- 
Africane sancțiuni mergînd pină 
la excluderea acestei țări din 
Organizația Națiunilor Unite. El 
s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru organizarea în Namibia, 
de alegeri libere, sub suprave
gherea O.N.U.

Un nou factor politic 
a apărut în Irlanda de 
Nord : campania femei
lor pentru pace. Depă
șind deosebirile religioa
se și politice, femei și 
mame catolice și protes
tante organizează în 
comun marșuri, demon
strații și acțiuni vizînd 
încetarea vărsărilor de 
singe, a valului de te
roare, atentatelor și dis
trugerilor care continuă 
cu o frecvență aproape 
cotidiană în Ulster.

românești, 
participarea

mixte de comerț și
cooperare economica româno-finlandeză
, La Helsinki au început la 31 
august lucrările Comisiei mixte 
de comerț și cooperare econo
mică româno-finlandeză. Dele
gația țării noastre este condusă 
de Constantin Stariciu, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale. Din partea finlan
deză participă Arvo Rytkonen, 
secretar de.stat în Ministerul de 
Externe al Finlandei.

A fost de față Constantin 
Vlad. ambasadorul României la 
Helsinki.

îh aceeași zi. Constantin Stan- 
ciu a fost primit de ministrul 
afacerilor externe al Finlandei, 
Kalevi Sorsa. și de E. Rantala, 
ministrul comerțului și indus
triei.

Au fost abordate cu acest pri
lej aspecte ale dezvoltării re
lațiilor comerciale și cooperării 
economice bilaterale.

SITUAȚIA DIN LIBAN

Primul ministru al Libiei a avut o convorbire 
cu șeful delegației guvernamentale române care 
participa la festivitățile prilejuite de aniversarea 

Revoluției libiene
Abdel Salam Jalloud. pri

mul'ministru al Republicii A- 
rabe Libiene, a avut o convor
bire cu tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co- 

• munist Român. președintele 
.Consiliului . Central, al Uniunii. 

. .............. din 
gu- 

la 
la 

ani-

Generale a Sindicatelor 
România, șeful delegației 
vernamentale care se află 
Tripoli pentru a participa 
festivitățile prilejuite de 
versarea Revoluției libiene. Au 
fost, abordate aspecte ale dez
voltării relațiilor româno-li- 
biene.

Primul ministru libian și-a 
exprimat satisfacția pentru 
participarea delegației guverna
mentale române la festivitățile 
prilejuite de aniversarea Revo
luției libiene. ,

La convorbire au participat 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe si 
Aurel Turbăce-anu. însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României la 
Tripoli-.

La sosirea la Tripoli, delega
ția a fost intimpinată de Taha

Serif Ben Amer, ministru pen
tru problemele Consiliului 
mandamentului Revoluției, 
cretarul general adjunct al 
derației Sindicale Libiene. • 
prezentanți ai Ministerului 
facerilor Externe din această 
tară și alte persoane. Au fost 
prezenți membrii ambasadei și 
Agenției economice ale Repu
blicii Socialiste România la Tri
poli.

trium-

-2“JJ

va amartiza
la 3 septembrie

La 3 ______
GMT, sonde spațială „Viking-2" 
va amartiza in locul denumit 
„Utopia Planitiă", a anunțat 
purtătorul de euvint al centru
lui spațial de la Pasadena.

Locul a fost stabilit după 
examinarea unui număr de 
peste 1 800 de fotografii ale zo
nelor unde se’ considera posi
bilă amartizarea sondei.

Joi vor începe operațiunile 
de verificare a tuturor insta
lațiilor sondei, iar vineri. în 
cazul cind totul se' va -desfășura 
normal. responsabilii misiunii 
vor permite începerea amar ti- 
zării. Compartimentul de amar- 
tizare va coborî pe suprafața 
planetei, in timp ce modulul 
orbital va continua să se ro
tească în jurul lui - Marte.

septembrie, ora 23,00

Odată cu 
ful revoluției de la 

septembrie 
s-a pus 

păt regimului monar
hie și a fost proclama
tă republica, în fața 
poporului libian s-a 
deschis calea unei in
dependențe reale care 
îi oferă posibilitatea 
de a-și valorifica bo
gățiile naturale în in
teresul propriei dez
voltări. Primii ani 
după actul politic de 
Ia 1 septembrie 1969, 
act ce s-a bucurat de 
un larg sprijin al ma
selor, au fost marcați 
de acțiuni energice în
dreptate îndeosebi spre 
lichidarea bazelor mi
litare străine și 
valorificarea in 
resul național a 
surselor petroliere bo
gate. Străvechea „ța
ră a nisipurilor" s-a 
înscris pe orbita u- 
nei dezvoltări fără pre
cedent în istoria sa.

Ramura fundamenta
lă a economiei și prin
cipala sursă de veni
turi o reprezintă 
trolul, rezervele 
troliere ale Libiei 
ind evaluate la peste 
patru miliarde tone. 
Pentru anul in curs au 
fost alocate, în vederea 
dezvoltării industriei 
petrolului și gazelor, 
90 milioane dinari li- 
bieni, destinați con
struirii mai multor ra
finării de petrol, con
ducte petroliere și da
ne petroliere în por
turi.

Aflată în prezent Ia 
cel de-al doilea

1969, 
ca-

spre 
inte- 

re-

pe- 
pe- 
fi-

țcjnema
MIERCURI 1 SEPTEMBRIE 1976
PETRECERE 

(orele 9,30;
20.30) .

FAMILIA 
(orele 9,15;
20.30) .

NEBUNA 
(orele 9; 11,15; . .
20,15) ; Eforie (orele 9,30; , .
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 : Lu
ceafărul (orele 8,30; 11;' 13,30; 16; 
18,30, 21): București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 20.45); Grădina 
București (orele 19.45); Favorit 
(orele 0.15; 11.30: 13.45; 16; 18,15;
20.30)

ORĂȘENII : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

LA VILA : Scai*
11,30: 13.30; 16; 18,13;

DULSCY : Central
11.30; 13,45; 16; 18.15;

DE LEGAT: Patria
13.30; 15,45; 18;

----  11,45;

După o noapte marcată de 
ciocniri și .bombardamente asu
pra cartierelor rezidențiale ale 
Beirutului, marți au continuat 
schimburile de focuri 
părțile rivale implicate 
flict, de-a lungul liniei 
marcație care separă 
Libanului. Sectorul cel 
fectat a fost Șhiah-Ain 
maneh, la marginea de 
a Beirutului.

Postul de radio „Vocea Liba
nului" aparținînd Falangelor li
baneze anunța că luptele din 
nordul țării, din apropierea ora
șului Tripoli, controlat de for
țele musulmano-palestiniene, de
vin tot maj violente. Postul de 
radio afirma că localitatea Alma, 
situată în vecinătatea orașului 
Tripoli, este controlată de forțe
le creștine.

. Potrivit unui bilanț oficial, 
luptele desfășurate luni s-au 
soldat cu 104 morți și 142 răniți.

dintre 
în con- 
de de

capitata 
mai a-

Ram- 
sud-est

Secretarul general al Ligii 
Arabe. Mahmud Riad,, a avut 
marți. în capitala’ egipteană, 
convorbiri, cu Farouk Khaddou- 
mi, șeful Departamentului po
litic al Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei, și cu Has
san Sabri El Kholy, reprezen
tantul Ligii Arabe în Liban. Au 
fost discutate ultimele evoluții 
ale crizei libaneze și eforturile 
depuse în vederea ajungerii la 
un acord de pace.

R. S. CEHOSLOVACĂ — Vedere din Brno

fhw—

de dezvoltare — 1976- 
1980 — economia libia- 
nă are drept obiecti
ve prioritare, crearea 
unei baze industriale 
proprii și 
mecanizării agricultu
rii. Eforturile in di
recția consolidării in
dependenței economice 
a țării s-au concreti
zat în înființarea cor
porației industriale de 
stat „Libyan Indus
trialisation Corpprati-

extinderea

struirea unor între
prinderi de prelucrare 
a petrolului — în 1978 
capacitatea zilnică de 
rafinare va ajunge la 
un milion de barili — 
sint prevăzute investi
ții de 1,6 miliarde di
nari pentru aplicarea 
diferitelor proiecte în 
alte domenii industria
le. Uzinelor abia 
trate în producție 
Benghazi, Tripoli 
Misurata, Ii se vor

Coordonate
ale dezvoltării

economiei libiene
on“ care reunește toa
te întreprinderile na
ționale, ca și a „Cen
trului de cercetări in
dustriale". Se urmă
rește diversificarea ra
murilor economice 
astfel incit exporturi
le să nu se bazeze in 
principal pe petrolul 
brut. Dacă in planul 
de dezvoltare economi
că anterior s-au alocat 
anual pentru extin
derea industriei și a- 
griculturii aproximativ 
700 milioane dinari, 
in actualul plan in
vestițiile anuale vor fi 
de 1 400 milioane di
nari. Paralel cu con-

in
ia 
Și 
a-

rlăuga în curînd com
plexul textil de la Jan- 
zour, fabrica de ciment 
de la Benghazi și Zli- 
ten, fabrica de conser
ve de la Mamoura, fa
brica de zahăr de la 
Sebha, complexul chi
mic de la Abu Kam- 
mash etc.

în sectorul agricol, 
ramură importantă a 
economiei libiene, se 
acordă o atenție deo
sebită extinderii re
țelei de- cooperative a- 
gricole, care reunea 
la începutul acestui an 
aproximativ 75 000 de 
persoane. Cooperati
vele sătești primesc

un sprijin considera
bil din partea statului 
— credite în condiții a- 
vantajoase, mașini a- 
gricole, semințe, în
grășăminte. Libia dis
pune doar de 2 la su
tă teren cultivabil, din 
suprafața țării, restul 
teritoriului fiind aco
perit de deșert. De a- 
ceea în agricultura li- 
biană sint aplicate u- 
nele proiecte de ferti
lizare a deșertului. 
Cunoscute sub diverse 
nume — Kul’rah, Ta- 
berga, Al DjcBel al 
Ahdar, Sarir — aceste 
proiecte agricole con
stau în ample lucrări 
de utilizare a apei 
subterane sau de ploa
ie la irigarea terenu
rilor.

O preocupare majo
ră a autorităților de 
la Tripoli o reprezintă 
formarea de cadre au
tohtone necesare eco
nomiei. Cursurile U~ 
niversității naționale 
sint frecventate de 
peste 1 200 studenți, iar 
școlile secundare sint 
absolvite anual de tot 
mai mulți elevi.

Poporul, tineretul ro
mân urmăresc cu caldă 
simpatie realizările ob
ținute de poporul li
bian pe calea consoli
dării independenței, a 
progresului și bună
stării. între România 
și Libia s-au statorni
cit și se dezvoltă ra
porturi de prietenie și 
colaborare, bazate pe 
stimă și respect re
ciproc.

R. ȚEPEȘ

Președintele Siriei, Hafez El 
Assad, a conferit marți, la Da
masc, cu Elias Sarkis, președin
tele ales al Libanului, sosit in 
capitala siriană. La întîlnire au 
participat-Abdul Rahman Khlei- 
fawi, primul ministru sirian, și 
Abdel Halim Khaddam, vice- 
premier și ministrul afacerilor 
externe.

Intr-o scurtă declarație făcută 
la sosirea la Damasc, Elias Sar
kis a afirmat că, în condițiile e- 
venimentelor dezastruoase pe 
care le trăiește Libanul și îna
inte de a-și asuma responsabi
litatea de șef al statului, consi
deră util să efectueze un schimb 
de vederi cu președintele Hafez 
El Assad in ceea ce privește 
mijloacele susceptibile să pună 
capăt crizei libaneze. El și-a 
exprimat speranța că convorbi
rile pe care le va avea cu șeful 
statului sirian vor reprezenta 
un pas constructiv pe calea so
luționării conflictului din Liban.

M
ișcarea feminină
de masă pentru 
pace in provincie, 
inițiată in urmă cu 
o lună, cunoaște o 
amploare spectacu

loasă. bucurindu-sc de larga 
simpatie si sprijin in rindul 
opiniei publice nord-irlandeze. 

Inițiativa femeilor din Ulster 
a debutat spontan in urma uci
derii. in timpul unui schimb dc 
focuri intre soldați britanici si 
extremiști I.R.A.. a trei frați 
Maguire : Andrew de sase săp- 
tămini. John de doi ani și 
Joanne de opt ani și a rănirii 
mamei lor. îndurerate de tra
gica moarte a fraților Maguire, 
două femei, Betty Williams 
Maired Coorigan din Belfast 
făcut apel la mame și copii 
demonstreze pentru pace . 
străzile orașelor nord-irlandeze. 
Deși a debutat spontan, mișca
rea femeilor pentru pace, sau 
cum mai este numită „Mothers 
for peace", își are geneza în 
nemulțumirea, indignarea și 
disperarea populației civile în 
fața transformării luptei pentru 
drepturile cetățenești ale cato
licilor împotriva dominației es- 
tablishment-ului protestant în 
acțiuni de violență oarbă și 
iresponsabilitate din partea te
roriștilor, intr-un vandalism 
ucigător care face victime mai 
ales in rindul populației civile. 
Sătulă de șapte ani de lupte și 
atentate continui. populația 
provinciei se arată tot mai puțin 
dispusă să mai acorde sprijin 
material sau moral extremiști
lor din ambele tabere. Statisti
ca acestui „război civil" grăieș
te de la sine — scria revista 
vest-germană „DER SPIEGEL" : 
în mica provincie cu 1,5 milioa
ne locuitori au explodat, in 
această perioadă, peste 5 200 
bombe, au murit 1 608 oameni 
— din care 1210 civili. Sute 
dintre aceștia au fost uciși pen
tru un singur motiv — pentru 
că erau de altă credință decit 
asasinii lor. 17 000 de oameni au 
fost răniți ; statistic, fiecare al 
nouălea nord-irlandez a vărsat 
tribut de singe iresponsabilității 
teroriștilor ; aproape fiecare fa-

și 
au 
să 
pe

milie a fost lovita. Bilanțul te
rorismului in primele șase luni 
ale acestui an, scrie la rindul 
ei agenția FRANCE PRESSE. 
este deja de 175 morți și 1500 
răniți în Irlanda de Nord. Ca o 
reacție firească împotriva aces
tei .stări 
damnare 
(explozii 
armate, 
meilor ______
pace cîștigă în amploare pe zi 
ce trece. In mai puțin de o 
lună s-au succedat trei mari 
demonstrații de masă : la pri
ma, organizată în districtul 
catolic Andersontown din Bel
fast au participat 10 000 de per
soane ; la a doua, care s-a des
fășurat pe străzile unui cartier 
locuit atit de catolici cit și de 
protestanți, numărul partici
pantelor s-a ridicat la 20 000 ; 
la a treia 30 000 de femei s-au 
adunat în cartierele protestante 
Shankill, Old Lodge și Old 
Park. Alegerea cartierelor are 
o semnificație deosebită intru- 
cît acestea sint controlate dc 
grupuri paramilitare de extre
miști ca/alici și protestanți. în
cercările de intimidare (scri
sori de amenințare, pietre
aruncate în demonstrante) au 
stîrnit și mai mult indignarea 
opiniei publice nord-irlandeze 
și și-au atras oprobriul general. 
O dovadă că mișcarea tinde să 
devină un front de luptă pentru 
pace cu o tot mai mare audien
tă de masă o reprezintă inten
ția femeilor din alt oraș grav

de lucruri, ca o con- 
a escaladei violentei 
de bombe, incidente 
ciocniri), mișcarea fe- 

nord-irlandeze pentru

alertat valul de atentate.
Londonderry, de a organiza 
peste cîteva zile o altă mare 
demonstrație în favoarea res
tabilirii păcii în Ulster, a solu
ționării pe calea negocierilor a 
crizei îndelungate din provincie. 
Revenirea la o viață normală, 
în condiții de pace, la o activi
tate de reconstrucție după dis
trugerile provocate de incidente 
este unul din obiectivele pe care 
și le-a propus mișcarea femei
lor pentru pace în Ulster. Ma
mele nord-irlandeze nu mai vor 
să-și vadă fiii și soții plecind 
peste hotare în căutare dc lu
cru. Tulburările au determinat 
numeroase întreprinderi să-și 
închidă definitiv porțile, ceea ce 
a dus la o creștere fără prece
dent a șomajului (10 la sută din 
populație și-a pierdut locurile 
de muncă) și a impulsionat 
emigrația, în special a celor 
tineri și apți de muncă (numai 
in 1975 au părăsit provincia 
15 000 de persoane, mai ales 
tineri). „I.R.A. provizorie să 
înceteze înainte ca această țară 
să devină un deșert", „Vrem 
pace", „Nu mai vrem bombe", 
„Vrem ca fiii noștri șă tră
iască". „Să construim pacea, nu 
să distrugem orașele cărămidă 
cu cărămidă" — sint cuvinte 
înscrise pe placardele nume
roase purtate de femeile Ulste- 
rului care se simt tot mai res
ponsabile pentru soarta viitoare 
a provinciei lor.

DOINA TOPOR
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• ÎN CADRUL MANIFES
TĂRILOR consacrate sărbătorii 
naționale a poporului român, 
un grup de artiști din țara 
noastră, aflat în vizită în Alge
ria, au prezentat un spectacol de 
gală la Teatrul de stat din Al
ger. Au luat parte reprezen
tanți ai Frontului de Eliberare 
Națională, ai Uniunii Naționale 
a Tineretului Algerian, ai Mi
nisterului Informațiilor și Cul
turii, personalități ale vieții ar
tistice și culturale din capitala 
algeriană, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
Ia Alger.

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI 
DE DREPT INTERNAȚIONAL
La Madrid continuă lucrările 

celei de-a 57-a Conferințe a 
Asociației de drept internațio
nal. Dezbaterile se desfășoară în 
cadrul a 12 comitete.

în Comitetul pentru arbitrajul 
comercial internațional, repre
zentantul român, dr. Ion Nes
tor. a prezentat comunicarea 
„Rolul arbitrajului in instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale". Analizînd stări
le de ‘lucruri care impietează a-

supra progresului economic ge
neral al umanității și care fac 
imperios necesară instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, vorbitorul a subliniat 
că arbitrajul nu va mai putea 
fi eficace, iar destinul șău nu 
va mai putea fi împlinit decit 
în măsura în care el va contri
bui prin mijloacele sale specifi
ce la înlăturarea numeroaselor 
obstacole artificiale, a barierelor 
discriminatorii și a inechităților 
de tot felul care frinează co
laborarea economică internațio
nală.

• PREȘEDINTELE Partidului 
Liber Democrat, vicecancelar și 
ministru al afacerilor externe al 
R.F.G., Hans Dietrich Genscher, 
s-a pronunțat pentru continua
rea coaliției cu Partidul Social 
Democrat și după alegerile pen
tru Bundestag, care vor avea 
loc la 3 octombrie anul acesta.

în cadrul unei declarații fă
cute la Hanovra. Hans Dietrich 
Genscher a subliniat că o coa
liție guvernamentală a social- 
demOcraților cu liber democrații 
trebuie creată după alegeri,1 
chiar și in cazul cind în urma 
scrutinului această majoritate

CONFERINȚA REGIONALĂ PENTRU AMERICA 
LATINĂ Șl ZONA CARAIBILOR ÎN PROBLEME 

DE HIDROLOGIE
Liiînd cuvîntul în cadrul se

siunii inaugurale a' Conferinței 
regionale pentru America La- 
/tină și zona Caraibilor în pro
bleme de hidrologie — ale că
rei lucrări se desfășoară la 
Lima, sub auspiciile Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Ame
rica Latină (CEPAL) —. mi
nistrul agriculturii al tării gaz
dă. Luis Arbulu Ibanez, a ară
tat că „această reuniune trebuie 
să aibă ca preocupare primor
dială degajarea soluțiilor me
nite să pună capăt dificultăților 
de ordin hidrologic ale țărilor 
latino-americane".

La rindul său, secretarul ge
neral al CEPAL. Enrique Igle-
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ACTORUL SĂLBĂTICII :
Miorița (orele 9: 12; 16; 19).

MICUL INDIAN : Sala Palatului 
(orele 17,15: 20,15): Festival (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30);
Grădina Festival (orele . 19.30).

romanța pentru o co
roană : Timpuri Noi. (orele. 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15); 
•Popular (orele 16; 18; 20).’r • ’

PISICILE ARISTOCRATE î Casa 
Filmului (orele 10; 12; 14; 16; 
20) ; Gloria (orele 9; 11; 13: 15; 17; 
19); Grădina Gloria (orele1- 20)7’ 
Doina (orele-9.30; 11,15;-13,<.14,45; 
16,30 18,15, 20).

ASTĂ-SEARA DANSĂM ÎN 
FAMILTE : Lumina (orele 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU : 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18.15: 20.30); Lira (orele 16: 
18,15; 20.30); Grădina Lira (orele 
20,30).

MELODIILE CARTIERULUI î 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina 
Bucegi (orele 20); Arta (orele

15,30; 17,45); Grădina Arta (orele 
20).

CU MÎINILE CURATE : Bu* 
zeștl (orele 9; 11,13; 13.30; 16; 18.15; 
20,30); Grădina Buzești (orele 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Excelsior (orele 9: 11,15; 
13,30;. 1'6; 18,15; 20,30)Tomis (o- 
relR 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30); 
Grădina Tomls (orele 20,30).
' PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Munca (orele 16; 18; 20).
*CE SE ÎNTlMPLA CU TINE: 
Unirea (orele 16: 18).

VINZATQRUL DE BALOANE î 
Grădina Unirea (orele 19,30).

FILIERA II : Grivlța (orele 9 : 
. 1145;.-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 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

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

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

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

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

CAVALERII -------- -------------
lor (orele 16); 
(orele 18.30).

COMISARUL
HONG-KONG :

<15^30
12; 14.30; 17,45; 19,45).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" >: 
Rahova (orele 16; 18; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFĂ 
albă : Progresul (orele 15,30; 
17,45; 20).

PORUMBELUL : Cotrocen! (ore
le 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

MERE ROȘII : Crîngași (orele 
17). .

CIRC TN dRC î Floreasca 
rele 15,30; 19); Flacăra (orele 
19).

MUNTELE ASCUNS : Vitan . 
rele 16: 18); Grădina Vitan (orele 
19,30).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Cosmos (orele 18; 
20,15).

TEUTONI : Moși- 
Grădina Moșilor

PIEDONE LA
Ciulești (orele 10;

; 17.45; 20); Volga (orele 9,30;
14.30; 17,45; ........

TRĂIND tn LIBERTATE; Cos
mos (orele 15,30).

SPERIETOAREA : Viitorul (o- 
rele 15,30; 18; 20).

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Inscripții 

pe celuloid. 10,30 „Tara mea pă- 
mînt cu flori". Concert de muzi
că populară românească. 11.09 
București, km 0... Reportaj TV., 
11.20 Telerama. Tablouri dintr-o 
expoziție. 11,50 Telex. 11,55 închi
derea programului. 16,00 Teleșcoa
lă. Album științific. Focul și apa. 
16,30 Curs de limbă rusă. 17,00 Te
lex. 17,05 Bijuterii muzicale. Con
cert de muzică veche. 17.30 Fot
bal : Dinamo București—Steaua 
București. Campionatul național — 
divizia A. Transmisiune directă

(0- 
16;

(O-

ar fi în Bundestag doar de un 
vdt in plus față 
ziției format din 
tin Democrat și 
tin Social.

de blocul o-po- 
Piarti’dul Greș- 
Partidul Creș-

COMITETULUIDOCUMENT AL _____________
DE DECOLONIZARE AL O.N.U.

Autoritățile minorității albe 
din Rhodesia. încercînd să înă
bușe mișcarea de eliberare a 
poporului Zimbabwe, extind co
laborarea militară cu regimul 
rasist din R.S.A.. se arată in
tr-un raport al Comitetului de 
decolonizare al O.N.U., difuzat 
la Națiunile Unite. Documehtul 
subliniază că regimul minoritar 
al lui Ian Smith primește spri
jin militai’ tot mai mare din 
partea guvernului de la Preto
ria. Avioanele din R.S.A., avind 
baze pe teritoriul Rhodesiei, 
participă la acțiunile militare 
împotriva mișcărilor de elibe
rare Zimbabwe. începind din 
1967, poliția sud-africană acor
dă „asistență" trupelor rhode- 
siene. ce patrulează la granița 
cu Zambia. în iulie, anul acesta, 
se -spune • in raport, anumite 
puncte de frontieră din Zambia 
au devenit ținta unor acțiuni 
agresive alș autorităților rasis
te sud-africane împotriva aces
tui stat independent african. 
De asemenea. împotriva pa- 
trioților Zimbabwe participă e- 
licQPtere < militare din Africa de

în Franța
Pentru a defini situația 

șomajului în Franța, revista 
„Le Nouvel Economiste", 
folosește expresia „stabi
litate în mediocritate", 
ceea ce înseamnă că în acest 
domeniu nu se constată nici 
o ameliorare, numărul celor 
fără de lucru fiind încă ri
dicat. Potrivit cifrelor publi
cate dc săptăminalul citat, 
există 805 000 cereri de an
gajare care nu sint satisfă
cute. La aceasta se adaugă o 
creștere a numărului cereri
lor depuse in ultimul timp, 
majorarea procentuală în 
două luni fiind de 24 la sută.

Pe de altă parte, scrie pu
blicația, pe piața muncii vor 
începe să sosească tinerii — 
peste 55 la sută din cei ce 
prezintă noi cereri au mai 
puțin de 25 de ani și aproa
pe, jumătate dintre ei solicită 
pentru prima oară un loc 
de muncă. Dar. precizează 
în context săptămînalul 
francez, pentru a avea un 
tablou exact al situației tre
buie să se aștepte si lunile 
de toamnă, cind alți tineri 
vor solicita .un loc de muncă.

sias, a arătat că reuniunea găz
duită de capitala peruană se 
înscrie pe linia preocupărilor 
Națiunilor Unite fată de con
dițiile de viață ale omului, tra
duse în organizarea recentelor 
conferințe asupra mediului în
conjurător. alimentației, locuin
țelor etc. De asemenea, 
subliniat că. în 
surselor ' 
realizată o strînsă și eficientă 
cooperare internațională, în
deosebi intre țările în. curs de 
dezvoltare, 
rezervelor 
dezvoltării 
nomiei lor

el a 
domeniul re- 

hidrologice. trebuie

pentru valorificarea 
de apă in scopul 

energeticii și a eco- 
în. ansamblu.

de Ia Stadionul „23 August" din 
Capitală. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Revista economi
că TV. 20.25 Telecinemateca. Fil
mul artistic : ..Setea". 22,25 24 de 
ore. 22.40 închiderea programului.

PROGRAMUL II
20,00 Flacăra vie a științei. 20.30 

Treptele afirmării. Tineri inter
pret! în colocviu. 21,00 Telex. 21,05 
„Un timp înalt, prezentul". Poe
me în lectura autorilor. 21,25 Ti
nerii noștri părinți — film docu
mentar. 21,35 Publicitate. 21.40 Fil
moteca de aur : Medalion Ton 
Manolescu. 22,15 închiderea pro
gramului.

^SStealre
Teatrul -„C. Tănase" (Grădina 

Boema) : E NEMAIPOMENIT 1 — 
ora 19,30; Teatrul Giulești (la sala 
Columnei de la Muzeul de istorie 
al R.S.R.) : - DE LA STRĂBUNI 
PIN A LA TINE — orele 11 și 12; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MlNDRÂ 
ȚARĂ — ora 18,30; Teatrul Giu
lești (la parcul Herăstrău): Hotel. 
„ZODIA GEMENILOR" — ora 
19,30.

• HOTI DISCRETI au furat dintr-o vilă din Anglia 50 000 lire, 
piese de argint și bijuterii, in timp ce proprietarii își petreceau 
seara pe marginea piscinei din apropierea casei lor. Răufăcătorii 
au procedat in liniște fără să alerteze nici măcar cnnii de paza.
• INTRARE GRATUITA PENTRU SPECTATOARE. Un club pro
fesionist- vest-german de fotbal din prima divizie din Bremen 
a hotărît să ofere bilete gratuite fiecărei femei dornice să asiste, 
la vreunul din meciurile pe care le dispută. Clubul a cunoscut 
un sezon dificil, în 16 meciuri înscriind un singur punct. El spera 
in acest fel să-și asigure sprijinul a mai multor suporteri pe 
propriul teren. • -UN TRIB DE INDIENI DIN AMAZONIA - 
VICTIMĂ A UNOR BOLI INFECȚIOASE. Cercetătorii brazi
lieni au descqperit în sudul statului Amazonia un trib de in
dieni, victime ale unor maladii infecțioase transmise de popu
lațiile albe care trăiesc în apropierea rezervației lor — s-a anun
țat - la Porto Alegre. Potrivit secretarului general al Asociației 
internaționale de biologie umană, Francisco Salzano, acești in
dieni „Ticunas" care au un nivel de viață scăzut, au văzut mu
rind 50 la sută dintre adolescenții sub 15, ani din tribul lor.
• REVOLTA GONDOLIERILOR DIN VENEȚIA. Gondolierii ve- 
nețieni- sint îngrijorați de concurența „vaselor-pirat și a gondo
lierilor clandestini". In semn de protest, ei au defilat pe cana-

'■ lele orașului și -au trimis o delegație prefectului Veneției ca să 
explice că unii conducători de gondole nu posedă autorizație. 
Acesta le-a promis intensificarea controlului pentru descoperi
rea „delincventilor". • NESSIE IMPOSTOR. Versiunea elvețiană 
a lui Nessie s-a dovedit a fi o simplă glumă a televiziunii-. Tu
riștii și localnicii care povesteau emoționați că au zărit in apele 
lacului Lucerna contururile negricioase ale unui animal preisto
ric nu s-au înșelat, numai că ei observaseră un „monstru" din 
material plastic — opera unor glumeți de la televiziunea elve
țiană. • „CONCORDE" ȘI OZONUL. Zborurile unei flote de 
avioane supersonice de tip Concorde ar putea avea ca efect 
sporirea stratului de ozon din atmosferă, opinează cercetători ai 
laboratorului Lawrence Livermoore din San Francisco. Anterior 
același laborator apreciase că 500 de avioane supersonice, efec- 
tuînd 7 ore de zboruri zilnice, ar reduce stratul de ozon cu 
8—14 la sută, ceea ce ar spori numărul de cazuri de cancer al 
pielii. • O CAPTURA IMPORTANTĂ. Poliția tailandeză a cap
turat aproape două tone de marijuana la sud de Bangkok și a 
arestat șase persoane. Poliția a precizat că o primă captură de 
300 kg a fost efectuată în momentul în care drogul era încărcat 
intr-un camion parcat in incinta unui templu. @ PLOI VIOLEN
TE s-au abătut asupra Lisabonei, provocînd inundații mai ales 
în centrul capitalei. Apa a inundat metroul a cărui circulație a 
•fost întreruptă. In unele cartiere apa a atins 50 de cm. Ploile 
violente au căzut după o perioadă de secetă, cea mai gravă din 
ultimii 50 de ani, ceea ce a determinat impunerea de restricții de 
electricitate în iulie, ca urmare a scăderii nivelului apei din 
baraje.
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