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Secția tineretului 
în fruntea

întrecerii socialiste

Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței la nivel înalt
a tarilor nealiniate de la Colombo
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Secția OXO-2, cea mai nouă 
secție a combinatului, a ocupat 
pe primul semestru al acestui 
an locul II în întrecerea socia
listă de pe platforma chimica 
din Rm. Vilcea. Pe primele 7 
Juni, plinul la producția marfă 
a fost depășit de această secție 
cu 12 la sută. Secția OXO-2 va 
împlini, peste citeva zile, 3 luni 
de cînd a început să fie cunos
cută in combinat sub denumi
rea de secția tineretului. Cons
tituirea ei într-un asemenea ca
dru organizat, cu obiective sta
bilite exact in funcție de cerin
țele producției, cu o structură 
care să permită desfășurarea 
unor activități specifice organi
zației U.T.C., a avut loc la 20 
mai. De numele acelorași tineri 
care dețin o pondere de peste 90 
la sută în această secție, se 
leagă însă toate realizările pe 
care le aminteam5,Ia începutul 
rîndurilor de față. Al. Marines
cu, Ion Ciochină, Maria Vîsui, 
Maria. Angheluță, Ion Bărbules- 
cu și Nicolae Almariei sînt doar 
cîț.iva dintre cai care au adus 
secția 0X0-2 în fruntea între
cerii socialiste a anului 1976 la 
Combinatul chimic din Rm. 
Vilcea. Alături de ei, îsi merită 
locul cel puțin încă 100 de ti
neri la fel de competenți în me
seriile de operatori chimiști. la- 
beranți, ameciști și ingineri. 
Despre toți. Ion Miu. inginerul 
șef al combinatului ne declara 
următoarele :

— Sincer să fiu. la început, 
am avut o anumită rezervă in 
privința competenței unui co
lectiv format in proporție de 90 
la sută din tineri ce abia intrau 
pe porțile chimiei. Exploatarea 
unor instalații dintre cele mai 
complexe $i 1?. un nivel supe
rior de automatizare nu este o 
treabă ușoară. Testele la care 
au fost supuși • toți cei recrutați 
pentru această secție mi-au în
lăturat și mie și celorlalți co
legi mai virstnici orice rezervă. 
AceLași lucru ne-a determinat 
să numim și la conducerea sec
ției tot un tînăr, pe inginerul

Nicolae Vladu. Și tinerii și-au 
onorat încrederea ce le-a fost 
acordată. Muncesc si în același 
timp învață. Nu cum sâ minu- 
iascâ instalațiile pe care le au 
in primire. Asta au învățat in 
școală și in secția OXO-1 (simi
lară cu OXO-2). unde au lu
crat fiecare cel puțin 6 luni de 
zile, ca să nu mai punem la so
coteală practica pe care au efec
tuat-o. tot aici, in timpul școlii, 
învață și se perfecționează 
pentru a stâpini cit mai bine 
întregul proces tehnologic al 
secției.

Intr-adevăr, așa cum ne măr
turisea șeful secției. Nicolae 
Vladu. cel mai tinăr șef de sec
ție din combinat, dar care are

NICOLAE COȘOVEANU
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este optim valorificat printr-oLa Întreprinderea forestieră Vatra-Dornei materialul lemnos
judiciosă prelucrare

Cuvintele ar trebui să., fie 
flori, pentru hărnicia. indemî- 
narca și priceperea acestor fete. 
Aceste fete de 18—19 ani, care 
nu au împlinit încă un an de 
muncă, dar din a căror mină 
coboară — ireproșabil — o par
te din veșmintele noastre de 
fiecare zi. alături de o substan
țială contribuție la exportul de 
produse al țârii.

La masa de control o asistăm 
pe muncitoarea C.T.C.-istă Aur- 
sei Victoria — și ea tinâră. dar 
o tinără cu ceva mai multă ex
periență. Ochii cercetează atent 
fiecare produs, intră in acțiune 
măsurători complicate, pe repe
re și operații. în sfirșit. decizia •: 
calitatea I. ..Aproape câ mă plic
tisesc — îmi spune cu ciudă par
că Victoria. Totdeauna aceeași 
calitate — ireproșabilă". Și eu 
înțeleg, desigur, că in fapt, nu-i 
vorba (...................... ....

sentiment de bucurie. 6 rnîndrîc 
secretă că tinerele sale colege 
fac o' asemenea' muncă incit și 
cel mai cusurgiu' C.T.C.-ist este

A 11-a A,
0 „CLASĂ ii-

DE ELITĂ

■§int uteeîstc. însăți șefa aces
tei linii, ajutoarea de maistru 
Datcu Drăguța, nu depășește 28 
de ani. Cea mai in vîrsta. cu 
cea mai bogată experiență — 
are 11 ani de producție — cea 
mai apropiată prietenă a tine
relor fete, cu sfatul dar și cu 
fapta, cu pilda concretă ori de 
cite ori se ivește nevoia. Și ne
voia-s-a ivit, pentru că cele mai 
multe muncitoare s-au calificat 
or in ucenicie Ia locul de muncă: 
doi ani a ținut această uceni
cie, vreme de carte, dar. mai a- 
les. de deprindere practică a 
meseriei. Cursurile le-au termi
nat in noiembrie anul trecut, o- 
dată cu darea in funcțiune a 
noii capacități. Și in noiembrie, 
nevoia de ..dădăceală" — cum 
zice șefa formației — a apărut 
tot mai -rar. Azi. din miinile a-

nevoit să recunoască măiestria 
acestor miîni harnice.

—c-x _  ... . Așa am cunoscut colectivul cu. cestor muncitoare ies frumoase-
'.Tu'” de niei T plictiseală'”- cele mai tinere muncitoare de
C.T.C. iși face datoria cu maxi- la întreprinderea de confecții ION ANDREIȚA
mă exigență — iar aparenta ciu- din Iași, linia a 11-a A alcătui- 
dă este în realitate un adine tâ din 84 de fete, din care 75 (Continuare în pag. a 11-a)

32 de ani de mărețe cuceriri istorice, revoluționare
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•premiere
CINCI MINUTE

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU 
„SCINTEIA TINERETULUI” CU 
TOVARĂȘUL ION MAZILU, 
DIRECTORUL „TIRGULUI DE 
MOSTRE DE BUNURI 

CONSUM"

„Noi acționăm pentru formarea unui om de omenie, cu o pregătire multilaterală, 
a unui comunist de omenie. Urmărim 'crearea condițiilor celor mai propice ca omul 
să se poată manifesta plenar in toate domeniile vieții sociale, fiecare cu capacitățile, 
personalitatea și felul său de a fi, in spiritul comun întregii societăți, al dragostei de 
dreptate și adevăr, al curajului și cinstei, al simplității, al hotăririi de a lucra cu 
semenii săi pentru fericirea proprie, pentru fericirea întregii societăți *.

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea festiva
din Capitală

organizată 
cu prilejul Zilei

Personalitatea umană
presei romane 
și celei de-a

de tip nou 45-a aniversări
a apariției

A crescut producția materia
lă. se înnoiește structura econo
miei naționale, au crescut orașe 
noi. uzine uriașe, in cursul pro
cesului revoluționar de un di
namism fără precedent in isto
ria patriei noastre. început la 
23 August, 1944. Dar, mai ales, 
cresc oameni noi. „Au crescut",, 
nu numai in sensul maturizării, 
ci și -în înțelesul mai bogat in 
care poporul folosește termenul: 
s-a înălțat omul, prin dobindi- 
rea unor calități noi. datorită 
cărora idealul tradițional de 
„om de -omenie" și-a găsit o 
nouă, concretizare in proiectul 
de formare a „comunistului de 
omenie", spre care converg toa
te strădaniile ' celor 32 de ani...

Afirmarea, la scară de masă, 
a unor noi trăsături umane, prin 
care se definește „comunistul de 
omenie" constituie realizarea 
cea mai de preț a procesului 
revoluționar ce se împlinește 
astăzi în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 

. pe baza Programului și sub 
conducerea partidului nostru. 
Această înfăptuire măreață ex
primă și sintetizează tot ce a 
creat gîndirea și acțiunea revo
luționară pe aceste meleaguri, 
inițiind transformarea structu
rilor sociale, de la economie, 
trecind prin politică, pină la via
ța spirituală, inventînd noi for
me de conviețuire, muncă. or
ganizare și conducere socială — 
civilizația democrației socialis
te. inovînd neobosit însuși mo
dul de existență a poporului 
român.

Marx scria că esența umană

Opinii de prof. univ. 
dr. Pavei Apostol

„este ansamblul relațiilor socia
le". Și, intr-adevâr, reconstruc
ția fără precedent a condiției 
umane, a omului, ca subiect is
toric colectiv și ca individuali
tate. s-a desfășurat și se desfă
șoară in România socialistă 
multidimensional, pe toate ni
velele si domeniile practicii so
ciale. în activitatea productivi, 
în general, in și prin munca 
socială utilă s-a conturat și se 
consolidează axa personalității 
de tip nou. a comunistului: afir
marea sa ca subiect istoric co
lectiv. Temelia manifestării ca 
făuritor conștient al istoriei 
proprii, al înfăptuirii Progra
mului comunist se află in mu
tația intervenită după 23 Au
gust 1944. in relațiile economi
ce: producătorul a devenit, in 
același timp, proprietarul și be
neficiarul activității economice, 
în „ansamblul relațiilor sociale" 
ce determină „esența umană" a 
constructorului socialismului, nu 
numai omul economic se schim
bă, ci și, sau mai bine-zis. mai 
ales, omul politic. Democrația 
socialistă revoluționară nu în
seamnă numai cucerirea puterii 
de către o nouă clasă, clasa 
muncitoare împreună cu aliații 
săi, țărănimea și intelectualita
tea, ci și promovarea unor for
me de exercitare din ce în ce 
mai direct colectivă a suvera
nității. Poporul din statul so
cialist, din sursă a suveranită-

ții. cum a fost decretat și in> 
democrația burgheză, devine — 
pe măsura implantării unor'for
me de reprezentare și respon
sabilitate mai directe — pur
tător efectiv a! suveranității na
ționale și statale. In 
personalității omului

primului număr 
al ziarului

(Continuare în pag.
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„Scînteia"

îmi este deosebit de plăcut să adresez din 
partea poporului român și a mea personal un 
salut cordial șefilor de state și de guverne, mi
niștrilor, reprezentanților tuturor statelor neali
niate care participă la cea de-a V-a Conferință 
la nivel înalt de la Colombo și să transmit urări 
de deplin succes acestei importante reuniuni 
internaționale.

România a urmărit întotdeauna cu deosebit 
interes activitatea țărilor nealiniate, considerînd 
că aceasta reprezintă un factor de mare impor
tanță in promovarea noilor principii de relații 

_ între state, acționind totodată pentru a dezvolta 
largi raporturi de prietenie și colaborare, cu 
aceste țări. De aici derivă interesul manifestat 
de România de a participa direct la diferitele 
reuniuni, manifestări și activități ale mișcării 
țărilor nealiniate. Iată de ce doresc să exprim 
cele mai vii mulțumiri din partea poporului ro
mân statelor nealiniate, pentru hotârirea adop
tată in consens cu privire la participarea Româ
niei ca invitată la reuniunile lor.

Cu deosebită satisfacție România ia parte pen
tru prima (lată la o conferință la nivel înalt a 
țărilor nealiniate și este hotărîtă să acționeze 

i neabătut pentru dezvoltarea continuă a raportu- 
l rilor de prietenie și colaborare cu aceste țări și 
, să-și aducă contribuția activă Ia afirmarea prin- 

cipiilor noi de relații internaționale de care sînt 
i animate și statele nealiniate.

Actuala conferință de la Colombo are loc in 
împrejurări internaționale deosebit de complexe, 
caracterizate prin accelerarea transformărilor re
voluționare. naționale și sociale ale lumii, prin 
intensificarea luptei popoarelor pentru lichida
rea politicii imperialiste, colonialiste și ncocolo- 
nialisțc de dominație și asuprire, de dictat și 
amestec in treburile altor state, pentru afirmarea 

. liberă a tuturor națiunilor și participarea în con- 
i diții de deplină egalitate Ia întreaga viață mon

dială. Ca rezultat al acestor procese și mutații, 
j s-a conturat cursul spre destindere care, din 

păcate, se află abia la început, in lume mai 
j existind forțe reacționare care pot pune în pe

ricol pacea și securitatea. Aceasta impune mai 
mult ca oricind intensificarea eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor pentru abolirea vechii po
litici. pentru soluționarea tuturor conflictelor pe 
calea tratativelor. Iată de ce România se pro
nunță cu toată fermitatea pentru așezarea ra
porturilor dintre state pe baze noi. democratice, 
pentru respectarea strictă ?. principiilor indepen
denței si suveranității naționale. egalității în 
drepturi și neamestecului in treburile interne,

pentru asigurarea integrității teritoriale a fie
cărei țări și eliminarea definitivă a politicii de 
forță în raporturile internaționale.

O problemă de însemnătate vitală a lumii 
contemporane o constituie lichidarea subdezvol
tării, a împărțirii lumii în țări bogate și țări 
sărace — urmare a îndelungatei exploatări im
perialiste, colonialiste — și crearea unei noi or
dini economice internaționale. Aceasta r®PwreT 
zinlă astăzi condiția sine qua non a realizării 
unei adevărate securități și instaurării unei păci 
trainice pc planeta noastră. Pornind de la con
siderentele expuse pe larg in documentul ..Po
ziția României cu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale" prezentat la a 
VII-?. Sesiune extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U.. tara noastră a militat și militează 
neobosit pentru instaurarea unor relații noi. de 
egalitate deplină intre state, care să permită ac
cesul țărilor în curs de dezvoltare Ia cuceririle 
științei și tehnicii moderne, la binefacerile civi
lizației contemporane, care să creeze condiții 
pentru progresul tuturor statelor și în special al 
țărilor rămase in urmă.

Am sprijinit și sprijinim lupta dreaptă a po
poarelor pentru eliberare națională, pentru afir
marea de sine stătătoare, pentru dreptul lor la 
o viață liberă și independentă. Am salutat cu 
cea mai vie satisfacție victoria istorică a popoa
relor din Vietnam, Cambodgia și Laos împotriva 
intervenției străine, pentru cucerirea libertății și 
independenței naționale și sprijinim activ efor
turile lor pentru dezvoltarea de sine stătătoare 
pe calea progresului și civilizației. Am salutat, 
de asemenea, victoria obținută în ultimii ani de 
popoarele din Mozambie. Angola, Guineea- 
Bissau. Insulele Capului Verde, Sao Tome și 
Principe. Condamnăm cu toată hotărîrea politiei 
rasistă, de apartheid din Africa de Sud și Rho
desia și sprijinim lupta dreaptă a popoarelor din 
Namibia și din alte zone geografice aflate sub 
dominația colonială pentru cucerirea dreptului 
de a fi libere și stăpine în propria lor țară, de 
a-și hotărî soarta fără nici un amestec din afară. 
Considerăm că în prezent este necesar ca toate 
popoarele, toate statele să acționeze în modul 
cel mai energic pentru sprijinirea popoarelor 
subjugate, pentru lichidarea cu desăvîrșîre a po
liticii colonialiste, neoeolonialiste, de discrimi
nare rasială si apartheid.

Republica Socialistă România apreciază că o 
problemă crucială a păcii și securității mondi?’"'

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România,

scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Ira
In ziua de 16 august a.c.. to

varășul Nicolae-Ceaușescu. pre
ședintele Republicii So-cialisțe 
România, a primit, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe dr. Ab
dullah Suleiman Al-KhodheJr, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Irak in țara 
noastră

Cu acest prilej președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Republicii Irak au rostit 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
prietenească și cordială cu noul 
ambasador al Irakului. Abdullah 
Suleiman Al-Khodheir.

La solemnitatea prezentări 
scrisorilor și la convorbire a: 

’ participat Vasile Gliga. adjunc 
al ministrului’ afacerilor eXtor 
ne. și Silviu Curticeanu. seerc 
tar prezidențial și al Consiliu 
lui de Stat.

Au fost, de asemenea, de fați 
membri ai Ambasadei Irakulu 
la București.

Ion Horațiu Crișan

Comerțul - in pas cu ritmul industrie
Moderna instalație de uscare 
a Combinatului petrochimic 

Teleajen

TEZAURE MONETAR 
DIN SECOLUL PATRl
In ultimul număr al presti

gioasei reviste de arheologie 
„Germania", editată de secția 
din Frankfurt pe Main a Insti
tutului arheologic vest-german. 
Diotwulf Baatz (unul dintre 

mai de se.amă specia- 
în problemele frontiere- 
romane) face o recen- 
a cărții semnată de E. 

Chirilă. *N, Gudea și I. Stra- 
tan. Trei tezaure monetare din 
Banat din secolul IV, apărută 
Ia Lugoj în 1974 atît în versiu
ne românească, cit și în tradu
cere germană. înainte însă de 
a prezenta părerea savantului 
vest-german va trebui să insistăm 
asupra celor trei tezaure des
coperite în Banat și al altora 
găsite înainte ori după publi
carea cărții, precum și asupra 
acelor descoperiri arheologice 
care le completează pe cele nu
mismatice, dovedind integrarea

acestei zone din nordul Dun 
rii la imperiul roman, precu 
și continuitatea neîntreruptă > 
locuire dacoromână începind 
perioada cind stăpînirea rom 
nă s-a extins la nordul Dun 
rii constituindu-se provincia D 
cia și continui nd apoîMupă 
autoritățile romane s-au retr 
in sudul fluviului, pe toată d 
rata secolului al IV-lea. Acea 
ta se impune și din rațiun 
că la data apariției ei, cart 
nu s-a bucurat de o prea Iar, 
popularizare in rindul nespeci 
liștilor, deși problema pe ca 
o abordează și noutatea dov| 
zilor peremptorii pe care le adj 
ce o meritau cu prisosință. I

Se cuvine subliniată incă l 
la început fericita inițiativă 
Muzeului de Istorie și Etnogrl 
fie din Lugoj de a tipări I 
lingă o ediție in limba romă'

(Continuare în pag. a Il-ai

și cerințele cumpărătorilor

Etalonul de aur al faptei
Momentele in care ne exami

năm ^retrospectiv istoria, anali- 
-ind-o de la înălțimea acestui 
mare prezent,. sint întotdeauna 
prielnice și unei meditații asu
pra condiției intelectualului, a 
scriitorului in noul ev ihaugu- ■ 
rat prin victoria insurecției de 
la 23 August 1944. Este in afară 
de orice îndoială că scriitorului 
i-au fost deschise noi orizonturi, 
i s-a dat posibilitatea de a fî 
celebratorul faptelor semenilor 
săi, dar și un participant efec
tiv la realizarea lor.

In general toată lumea se aș
teaptă ca omul de litere, scrii
torul să vadă mai în adîncul

Grig ore Arbore
realității'și cu ochi.mg.i pătrun
zători. Și ește. normal să.fie așa. 
Căci nu este doar cîntărețul, ci 
și. mai afes, clarvăzătorul. In 
acest spirit gindea Pico della 
Mirandola intr-o magnifică scri
soare adresată unui alt mare 
umanist al timpului, Ermolao 
Barbaro. „Am fost celebri —- 
scria el — o, Ermolao, și astfel 
vom fi și in viitor, nu in școlile 
grămăticilor, nu acolo unde se 
predă copiilor, ci în academiile 
filosofilor și in adunările înțe
lepților, acolo unde nu se discu-

ta despre mama Andromacăi,, 
despre fiii Niobei și alte, fapte 
asemănătoare, ci despre pririqi- 
piile lucrurilor umane11... Cine- 
pierde sau ignoră sensul uman 
al comunicării — care are ca 
scop să scoată in evidență rela
țiile intre lucruri — spunea ce
lebrul umanist, acela decade din 
demnitatea sa de om. Căci cine 
nu știe sau nu poate întrevedea 
destinul 
lui și al 
ei, cine 
faptelor 
rea lor

Producția și desfacerea 
bunurilor, de consum în con
sens cu nevoile 
ale populației, cu 
unui trai modern va 
te un ritm mai înalt 
voltare. Acest lucru 
flectă • in Programul 
Ir ședința comună a 
P.C.R. și Consiliului __
al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României.

Vă propunem. tovarășe 
director, să prezentați citi
torilor noștri citeva proble
me prioritare din Program.

crcscînde 
cerințele 
cunoaș- 
de dez- 
se re- 

adoptat 
C.C. al 
Suprem

INTERVIUL NOSTRU

cu Emil Niculescu 
directorul Direcției planificării 

din Ministerul Comerțului .
Interior

uman in singularitatea 
umanității în ansamblul 

nu poate da măsură 
prezente prin raport a- 
la marile realizări ale

(Continuare in pag. a ll-a)

Ridicarea bunăstării materia-: 
Ie și spirituale a întregului po
por. a gradului de civilizație a 
celor ce muncesc constituie o 
confirmare 
centrul 
statului 
de om. 
tot mai 
consum

Trebuie subliniat că. din in
dicația și sub directa îndrumare

a faptului că 
politicii partidului 

nostru stă grija 
satisfacerea în condiți5 
bune a cerințelor 
ale populației.

în 
și 

fată
de

a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
au ’ fost elaborate at if Progra
mul privind producția și des
facerea către populație a bu
nurilor de consum în perioada 
1976—1980. cit și programele 
speciale privind dezvoltarea 
industriei alimentare, producția 
și desfacerea aparatelor electro- 
casnice. a articolelor de uz cas
nic și dezvoltarea alimentației 
publice. Totodată. prevederile 
din cincinal au fost îmbunătăți
te substanțial Ia desfacerea pro
duselor alimentare, a imbrâcă-

rnintei și încălțămintei, a bu 
rilor de foldsință îndelunga

Datorită creșterii produc 
in. ritmuri ridicate — in inc 
țria alimentară cu 9,2% în i 
die anuală, in industria us< 
cu.8,,7%? în cooperația meștf 
gătească cu 8,9% — precun 
Sporirii- veniturilor populație 
fost posibilă majorarea cu <ț 
milioane lei a desfacerilor 
mărfuri cu amănuntul in cu 
actttâlplui cincinal față de • 
vederjle Directivelor Congn 
lui âl.XT-loa al P.C.R. As 
in 1980 volumul- total al vi: 
rilor către populație vă fi 
208.6 miliarde lei. cu 47.5° 0 
mare decît în 1975. ceea ci 
sigură un ritm mediu anua 
8.1%.

La produsele alimentare, 
facerile vor atinge in 1980 
vcluri mai mari decit in 1971 
circa 55% la carne și prot 
din carne. 65° o la lapte. 75°

LIDIA POPESC
(Continuare in pag. a III-,



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 17 AUGUST 1976

M.I.U. - TREI INIȚIALE 
DESEMNÎND CEL MAI MARE 

PRODUCĂTOR DE BUNURI 
DE CONSUM PREZENT LA TiRG

67000 de premiere în fiecare colectiv de muncă, in fiecare localitate — 
preocupare susținută pentru formarea omului nou CULTVttÂ

Este aproape cu neputință să 
te hotărăști in fața căror stan
duri ale M.I.U. trebuie să te 
oprești mai întii. Cele opt pa
vilioane (Z 1. Z 2. Z 3, Z 4. L 5. 
S. B, O, W) cu o suprafață de 
12 500 metri pătrati. găzduiesc 
nu mai puțin de 40 000 produse, 
din care aproape 10 000 sint in 
premieră absolută. Incepind cu 
țesăturile pentru îmbrăcăminte 
și lenjerie, decorațlunile inte
rioare și articolele de galanterie, 
într-o varietate de contexturi, 
desene și culori, de-a dreptul 
impresionantă. continuînd cu 
articolele prezentate de Centrala 
industriei pielăriei, cu produsele 
Centralelor industriei tricotaje
lor și confecțiilor și pină ia 
obiectele de uz casnic din sticlă 
termorezistență. totul se alia 
sub semnele îmbinării utilului 
cu frumosul. Cecilia Turbam, 
studentă in anul III la Facul
tate?. de finanțe din cadrul 
A.S.E.. ne declara : ..Paleta bo
gată de sortimente noi pe care 
le oferă pavilioanele industriei 
ușoare. între care o impresie 
deosebită îți produce coloritul 
și gama variată de țesături tip 
mătase, cu fire de efect pentru 
îmbrăcăminte de zi și rochii de 
seară, diversitatea de țesături, 
din 100 la sută poliester. sau 
din poliester în amestec cu Lină 
pentru mantouri, costume, taioa- 
re. rochii, sortimentele și mode
lele noi de încălțăminte cu îețe 
din semifabricate modeme, ar
ticolele de marochinărie. de
monstrează preocuparea celor 
care realizează aceste produse 
de a veni în întimpinarea noas
tră. a cumpărătorilor. cu lu
cruri de calitate superioară pen
tru a satisface toate gusturile si 
exigentele. Mai adăugați că o 
puternică impresie mi-au pro
dus obiectele de ceramică, sti
clărie, minirobotul pentru bucă
tărie. noile tipuri de vase pen
tru păstrarea alimentelor în fri
gidere etc". Toate acestea, am 
mai adăuga noi. reflectă efortul 
real al sutelor de creatori de 
modele, dorința de satisfacere 
a celor mai diverse gusturi și 
pretenții ale vizitatorilor, de 
toate viratele (în special a celor 
tineri) si. desigur, ale viitorilor 
cumpărători. după ce aceste 
produse vor fi contractate și. 
deci, posibil de găsit în, unită
țile de specialitate.

cărora se detașează „Pegas 1b". 
cu sistem de frinare îmbunătă
țit. șase tipuri de televizoare 
asimilate de curînd in producție 
la întreprinderea ..Electronica" 
si radioreceptoarele cu 3—p 
■lungimi de undă și o selectivi
tate ridicată. realizată într-o 
linie modernă de către tinâra 
întreprindere ieșeană „Tehno- 
ton". noul frigider ..Arctic", 
fierul de călcat cu umidificator 
și. bineînțeles. autoturismul 
„Dacia* 1300 ..LS“.

Tinăra familie Petrescu (Mo
rin — inginer la I.R.U.C. și 
Elena, funcționară la Direcția 
de poștă a municipiului Bucu
rești) este prezentă pentru pri
ma oară la o manifestare ae 
asemenea anvergură.

— M-a impresionat in mod 
deosebit gama foarte largă de 
aparate electrocasnice. fără de 
care nici nu-țj poți imagina 
astăzi munca unei gospodine. 
Incepind cu noul tip de plită 
electrică cu două ochiuri si 
cuptor, pină la prăjitorul electric 
universal, sau mașina de spălat 
rufe cu tambur orizontal, toate 
sint necesare intr-o casă, mai 
al^s pentru noi. tinerii, care nu 
avem prea multă ’.Teme pentru 
pregătirea mincării sau spăla
tul rufelor. Ne gindim sâ cum
părăm cite ceva, pentru că m 
vara aceasta ne mutăm in casa 
nouă...

— Este adevărat completează 
Florin, aparatele acestea cu 
multiple posibilități de •funcțio
nare ne ușurează mult munca, 
lâsindu-ne timp si pentru aite 
îndeletniciri sau pasiuni pe 
care, le avem. Am remarcat., m 
mod deosebit. linia estetică 
plăcută a noilor tipuri -de tele
vizoare și radioreceptoare, sis
temul de televiziune cu circuit 
închis. produsele de marocm- 
nărie. o parte din oonfectii. Fot 
spune că este o expoziție inte
resantă. reușită.

Comentariile după aceste afir
mații ni se par de prisos...

ION CUCU 
LAURENȚIU OLAN

Cinci minute în exclusivitate pentru 
„Scînteia tineretului" cu tovarășul Ion Mazilu, 

directorul „Tirgului de mostre de bunuri de consum*
— Tovarășe director, în cali

tate de coordonator al celui de 
al șaptelea „Tîrg de mostre de 
bunuri de consum" ce semnifi
cații acordați acestei prestigioa
se manifestări ?

— Reluată după o întrerupere 
de patru ani, actuala ediție a 
Tirgului are menirea de a de
monstra ,.pe viu", la dimensiu
nile anului 1976, preocupările 
lucrătorilor din acest important 
sector al economiei noastre na
ționale pentru transpunerea in 
viață a sarcinilor ce le revin din 
Programul privind producția și 
desfacerea către populație a bu
nurilor de consum in perioada 
1976—1980. adoptat în ședința co
mună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Români
ei din 1 iulie a.c. Toate acțiu
nile noastre se desfășoară, așa
dar. sub semnul răspunderii pe 
care o simt lucrătorii din indus
tria bunurilor de consum și co
merț față de principalul lor be
neficiar, omul de astăzi al Ro
mâniei socialiste, pentru satis
facerea trebuințelor lui mate
riale și spirituale, la un nivel 
calitativ din ce în ce mai ridicat.

Fiind cea mai amplă manifes
tare de acest fel din țara noas
tră și arind un pronunțat ca
racter de lucru, tirgul consti
tuie totodată, un foarte bun pri- 

de confruntare constructivă 
fre producători și comercianti. 

ciștigul fiind. evident, de 
partea... cumpărătorilor.

— Spuneți-ne, vă rugăm, care 
este ponderea produselor expuse 
la tirg ce se adresează în ex
clusivitate tinerilor ?

— Telul suprem al întregii po
litici economico-sociale a parti
dului nostru este ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii, in ria
dul cărora un loc important îl 
ocupă tinerii. Aceasta se poate

observa și din exponatele pe 
care le prezentăm în cadrul e- 
diției din acest an a tirgului. 
Aș vrea să subliniez însă o idee 
care mi se pare interesantă : 
toate produsele pe care le ex
punem se adresează fără doar 
și poate tinerilor, ’dar urmărind 
— nu cum s-ar crede — doar 
latura practică de satisfacere a 
unor necesități, ci și o latură e- 
ducativă. Două exemple numai : 
îmbrăcămintea noastră — așa 
cum ați văzut-o — cultivă sim
țul frumosului și al decenței ; la 
rindul lor, produsele de artiza
nat, mult solicitate de tineri, în
cearcă să trezească dragostea 
pentru frumusețea valorilor fol
clorului nostru, mindriu de a 
aparține unui popor atit de bo
gat in tradiții Dacă vreți, fie
care grup de produse in parte 
are o astfel de trăsătură edu
cativă. Desigur, sînt și sectoare 
in care ne aflăm abia la început. 
Mă gindesc la numărul mic, încă, 
de truse meșteșugărești create 
pentru copii și care ar trebui să 
le dezvolte aptitudinile tehnice. 
Aici mai avem multe de făcut...

— O ultimă întrebare : cum 
aoreciati prima zi de tirg. de
sigur. din punctul de vedere al 
organizatorului ?

— Deși programul a fost mai 
scurt cu două ore. iar ploaia a- 
menința tot timpul, prima zi a 
tirgului a demonstrat, cred, ma
rele interes al publicului pen
tru produsele realizate de in
dustria bunurilor de consum și, 
desigur, pentru cele pe care 
le-am expus in. pavilioanele 
noastre. Ați observat și dum
neavoastră probabil, zeci, sute 
de autoturisme, unele chiar din 
cele mai îndepărtate județe — 
Crișana. Două cifre sint con
cludente : 30 000 vizitatori și un 
milion lei vinzări. Sperăm ca zi
lele viitoare să confirme acest 
debut favorabil.

TULCEA

și poezie se
în aproape 20 de ani de exis

tență, Teatrul popular din Tul
cea și-a cîștigat admiratori și 
pasionați nu numai printre lo
calnici. ci și printre spectatorii 
și participanții la concursurile 
și festivalurile naționale de tea
tru de amatori. Premiile și me
daliile obținute atestă adevărul 
acestei afirmații. S-a întîmplat 
însă cu cîțiva ani în urmă ceea 
ce se întîmplă multor formații 
de amatori care ajung la un 
înalt nivel artistic : echipa, șu- 
dindu-se perfect, membrii săi 
devenind buni cunoscători ai 
mijloacelor de expresie teatrală, 
accepta doar cu greu ne neini- 
țiați. Formația părea să devină, 
adică, un loc închis, rezervat 
pentru „senatorii de drept".

Părea, pentru că acum trei 
ani s-a petrecut un adevărat re
viriment ‘ a luat ființă un stu
dio de teatru scurt destinat ti
nerilor. Studioul Z își propu
nea să rămînă mereu deschis 
oricăror pasionați de teatru, să 
îmbunătățească și să îmbogă
țească paleta mijloacelor de ex
presie teatrală și. nu în ultimul 
rînd. _ să-și atragă și să-și for
meze’ un public. Inițiativa se 
datora unui entuziast animator : 
Aurel Ifrim. Au venit cîteva 
zeci de ..candidați". Din ei n-au 
rămas decit 8. cei care au înțe
les că dragostea pentru teatru 
înseamnă muncă și iar muncă, 
ore și ore de repetiții, dăruirea 
întregului timp liber acestei pa
siuni.

Din anul trecut. însă, după ce 
tatonările inițiale fuseseră depă
șite. Studioul Z din cadrul Tea
trului popular din Tulcea și-a 
căpătat adevăratul profil pro
priu. A devenit un studio de

DE LA FIERUL DE CALCAT 
LA „DACIA" 1 300 „L S"

Unul dintre cele mai ..căutate0 
pavilioane. în aceste pri/ae aue . 
ale tirgului. este iife
expune industria constructoare 
de mașini. Explicația ne-au 
dat-o 'înșiși vizitatorii. în marea 
lor majoritate tineri : noutățile 
în materie de mașini și apara:e 
ilectrocasni.ce. realizate intr-o 
oncepție modernă care le asi- 
;ură funcționalități multiple. 
louI tip de motoretă pentru ti- 
ieret ..Moped", cu un consum 
1“ benzină de numai 1.2 litri ia 
00 km și care poate dezvolta o 
'iteză de 40 km/oră. cele 10 
ipuri de biciclete, din rindul

Pe urmele materialelor publicate CRONICA FILMULUI

Un studio de teatru, muzică
deschide generos tinerilor

teatru, muzică si poezie, unde 
tinerii învață să caute și să re
cite versuri, să citească și să 
interpreteze teatru, să asculte, 
dar să și compună și șă inter
preteze muzică, să conceapă și 
să realizeze spectacole com
plexe, de la propunerea texte
lor la alcătuirea scenariului și 
de la afiș pînă la reprezentația 
propriu-zisă. Astfel și-au desco
perit talentul de interpret! și 
compozitori și Paul Prisada, și 
Nicolae Sava, așa s-a alăturat 
studioului și un proaspăt ab
solvent al conservatorului. 
George Pinter, care delectează 
publicul multor întîlniri cu mu
zică clasică românească și uni- 

' versală interpretată la pian, așa 
a intrat în formație și inginerul 
Mircea Meglei (cel mai bun in
terpret de comedie al trupei), și 
muncitorul Victor Petcu Mari
nescu (cel mai bun actor de 
dramă al echipei) și încă multi, 
foarte multi tineri. Căci 40 de 
membri înseamnă enorm pentru 
o echipă de teatru de amatori. 
Atit tinerilor membri ai stu
dioului. cit și publicului li se 
înlesnește formarea unei culturi 
teatrale, muzicale, poetice. Ma
joritatea manifestărilor cu pu
blic (manifestări săptămînale. 
din 1975 pînă acum au avut loc 
82 de spectacole) se desfășoară 
într-o formulă aparte : sub for
ma prezentării cite unui scrii
tor, dramaturg sau poet. După 
ce un invitat de prestigiu sau 
conducătorul studioului vorbește 
cît mai detaliat despre opera 
respectivului autor, se. interpre
tează versuri sau fragmente din 
piese, sînt audiate compoziții 
inspirate de opera în discuție. 
Astfel au avut loc seri închi
nate lui Eminescu și Labiș. lui 
Blagâ și Caragiale. Iui Marin 
Sorescu și Teodor Mazilu, lui 
Constantin Brâncuși, lui Cehov 
și John Osborne, lui Francois 
Villon și Bernard Shaw etc, etc. 
,.La început — ne-a destăinuit 
Aurel Ifrim — am dat specta-

colele în foaierul Casei de cul
tură ă sindicatelor, apoi în sala 
de conferințe, iar acum în sala 
de spectacole".

Ihtr-o asemenea 
faptul că animatorul 
sprijinit de membrii 
o piesă — Comoara, care. în in
terpretarea echipei tulcene a 
luat premiul II pe țară la festi
valul național din acest an —. 
că are pe masa de lucru încă 
alte trei, inspirate din actualita; 
tea vieții tinerilor, nu poate fi 
de mirare.

Interesant de subliniat este că 
apariția Studioului Z nu a anu
lat, ci, dimpotrivă, a întărit ac
tivitatea formației de bază a 
Teatrului popular din Tulcea. 
Se montează în continuare 
spectacole cu piese în trei acte 
— ultima premieră : Femeia fe
ricită de Comeliu Leu, a avut 
loc acum două luni — la care-$i 
dau concursul vechi membri ai 
formației, alături de care joacă 
unii dintre cei mai talentați ti- 
rineri descoperiți și .formați de 
Studioul Z. Iar pentru viitoarea 
stagiune, teatrul popular pregă
tește publicului din Tulcea un 
repertoriu foarte bogat : mai 
întîi, există intenția de a-I in
vita pe tînărul regizor Alexa 
Visarion să monteze o versiune 
a piesej- lui Titus Popovici ..Pu
terea și adevărul" ; apoi, există 
dorința de a pune în scenă un 
Bernard Shaw (probabil Maior 
Barbara) și chiar un Shakes
peare (Visul unei nopți de 
vara). Deocamdată însă se lu
crează la un spectacol coupe 
care să cuprindă unele dintre 
cele mai reușite piese scurte de 
Plaut, Moliere, Cehov și Cara
giale cunoscute 
Premiera, ce va avea loc pro
babil peste două luni, este aș
teptată cu nerăbdare de tinerii 
tulceni. Lucru firesc, căci, prin 
definiție. Studioul Z se deschide 
generos tinerilor.

MIRUNA IONESCU

atmosferă, 
formației, 

ei, a scris

deja echipei.’

Select i uni muzicale

Secția 
tineretului

{Urmare din pag. I)
a activ cel puțin 5 inovații de 
nare teficiență economică, aici 
iu se acceptă ca un muncitor sâ 
tie doar manevrarea unei ins- 
ilații pe care .o are in primire, 
iecare. om al secției este obli- 
Ht, ajutat să înțeleagă in esen-
i tot procesul tehnologic.
— Dacă un operator — ne 
lunea acesta — întjrzie cu uți 
linut o operație, aparent sim- 
lă, el este chemat de colegii
ii de schimb pentru a i se ex- 
lica ce înseamnă această in- 
rziere pentru tot fluxul tehno- 
gic.
Perfecționarea pregătirii pro- 
sionale, disciplina — dincolo 
: ceea ce în mod obișnuit nu- 
irn prezență la muncă în cele 
0 de minute ale schimbului — 
eșterea responsabilității • fie
rul tinăr la locul său de miin- 

sîrit dealtfel, principalele o- 
ective ale întrecerii uteciste 
iclanșate de cele 3 brigăzi care 
nstituie secția tineretului.
Toate acestea, raportate bine* 
țeles la obiectivul major.: 
anul de producție la care s-a 
opus — la recenta adunare ge- 
irală a oamenilor muncii — o 
pășire de încă 5 milioane lei 
tă de angajamentul initial ne 
re l-au îndeplinit la data de 
august.

In urmă cu citeva luni, zia
rul nostru (vezi „Scinteia tine- 
netului" din 4 mai a.c.) publica 
articolul „Ce este și ce ar tre
bui să fie spiritul de inițiativă" 
care făcea o analiză a situației 
referitoare la integrarea socio- 
profesională a tinerilor de la 
întreprinderea de utilaj fi piese 
de schimb din Lugoj. Articolul 
reliefa unele lipsuri ale comite
tului U.T.C. din întreprindere 
referitoare la preocuparea ce 
trebuia acordată integrării, dată 
fiind fluctuația mare a tineri
lor. gradul scăzut...................
în întreprindere, 
seră colective de 
noului 
și ele 
aceste 
șea și 
erau 
pentru ca inițiativele comitetu
lui U.T.C. privind colectivele de 
„Prieteni ai noului încadrat îa 
muncă" să devină fapte împli
nite.

Ce s-a intimplat in acest răs
timp — ne-am întrebat, pășind 
din nou pragul întreprinderii 
din Lugoj. Ca un bun cunoscă
tor al situației existente, secre
tarul comitetului U.T.C. din în
treprindere. Ioan Paulovich ne 
vorbește despre greutățile in- 
timpinate în cei doi ani de cind 
întreprinderea a intrat in func
țiune. ..Desigur, ca la orice în
ceput. s-au ridicat probleme cu 
tinerii — nou încadrați, proble
me pe care am încercat să le 
rezolvăm în măgura posibilită
ților noastre fiind Ia început 
de drum, in organizare. Unii ti
neri, și aceștia au fost cei mai 
multi, ne-au înțeles, alții, mai 
nerăbdători, au plecat din în
treprindere. Cu aceștia am avut 
cele mai multe probleme. După

publicarea articolului din ..Scin- 
teia tineretului" am înțeles ir.să 
câ se impuneau măsuri imedia
te și. in urma unei ședințe cu 
întregul comitet pe întreprinde
re. in care am discutat cu aten
ție materialul respectiv. am 
hotărit cum să acționăm in ve

încearcă să-i afle
tente, problemele 
rezolvate. Desigt 
unei astfel de mu

â plece dm 
» aceia care 

le și 
exis- 

dicate sini
mot

câ roai

„Am înțeles că irua per;i

de stabilitate
Se constitui- 
.«Pritteiij ai 
muncă" insă 

defectuos. în 
condiții, după cum reie*- 
din articolul publicat, 
necesare măsuri concrete

încadrat i: 
funcționau

încadrat in muncă" nu au intir- 
ziat să se arate : din cei peste 
480 de tineri incadraț: ai între
prinderii au ma: plecat doar 6. 
De asemenea, și căminul ce 
nefamiliști al întreprinderii a 
fost pus la punct, pentru a pu
tea asigura cele mai bune con
diții de locuit tinerilor locatari. 
Au fost zile, săptămini. cind 
„Prietenii noului încadrat in 
muncă". împreună cu ceilalți 
tineri, au lucrat la amenajarea 
camerelor de locuit, a sălii de 
tenis și a bibliotecii care func
ționează in incinta căminului.

In zilele cind am fost la 
I.U.P.S. Lugoj ..Prietenii" se 

derea integrării socio-profesio- pregăteau să-i primească pe cei 
nale a tinerilor noștri. Fiecare 100 de tineri absolvenți ai șcali- 
membru al comitetului a primit lor profesionale din Tg. Mureș 
o responsabilitate țn aceasta și București care, conform con- 
direcție". tractelor încheiate, vor fi inca-

Pentru a afla ce anume 6-a drati in întreprindere. Pentru ei, 
făcut, discutăm cu cîțiva dintre de fapt pentru oricare tinăr 
membrii comitetului cu astfel care Dâșește pragul întreprinde- 
de responsabilități. Inginerul rii, căminul său. „Prietenii" fac 
Petru Klein răspunde de pro- totul ca să se integreze cit mai 
blemele profesionale in cadrul curind posibil in procesul de 
comitetului, iar ca membru al producție, cit și în colectivul 
colectivului ..Prietenii noului in care iși vor desfășura activi- 
incadrat in muncă" el este acela tarea. Iar comitetul U.T.C. a in- 
care ii primește pe tinerii in- țeles și a făcut totul pentru ca 
cadrați și ti ajută să cunoască inițiativa luată cu luni in urmă 
toate sectoarele întreprinderii, să devină fapt împlinit, cu re
con ducerea fiecărui sector, le rultgte de prestigiu, 
vorbește despre profilul intre, 
prinderii, le arată desenele teh-

se impuneau
măsuri

imediate..?4
incadr 

îâ cu c 
la amen

ANGELA CHIȚU

Ir.tr-un interviu. Florin Piersic 
declara că cel mai greu lucru 
pentru un actor este să inter
preteze rolul unui personaj cu o 
biografie reală, un personaj is
torie, despre care spectatorul în
suși are de cele mai multe ort 
o imagine, nu numai fizică, ei și 
morală, care trece dincolo de 
fapte, le explică și le dă stră
lucire. Pintea Viteazul nu este 
„un haiduc", el a existat ți încă 
atit de pregnant incit amintirea 
lui a rămas vie in conștiința 
neamului, a rămas vie in conști
ința Maramureșului, care-l iden
tifică și astăzi cu imaginea fiin
ței sale treze, neînfricate, nobi
le. ardent patriotice.

In acest sens faptul că Mir
cea Moldovan a realizat un film 
despre legendara figură a lui 
Pintea trebuie salutat. Mai ales 
dacă meritele filmului nu se o- 
presc numai aici. Dorind să faci 
un film istorie care să aibă in 
chip necesar și acea aură bala- 
descă ce dă personajului eter
nitate și simbol, așa cum face 
literatura populară care il cintă, 
regizorul reușește în mare parte. 
Desigur, tirania legendei așează 
peste istoria propriu-zisă un a- 
bur de poveste, altfel spus, fil
mul se apropie mai mult de li
teratura despre Pintea. de istoria 
orală a acestuia, decit de istoria 
propriu-zisă consemnată in cro
nică. Aceasta pare să fi fost !’• 
intenția realizatorilor, pentru că 
deși în jurul eroului sint perso
naje cu nume proprii ți intim- 
plările lor sint reale, istorice, fil
mul face parte negreșit din cate
goria celor poematice. Intr-un 
cuvint este o baladă cinemato
grafică. Stilul in care este con
cepută această idee o slujește si 
nu pe cea a reconstrucției fidele 
și poate tocmai de aceea cind 
regizorul urmărește cu intenții

11-a A, O „CLASĂ" DE ELITĂ
. (Urmare-din pag. I)

modele de cămăși bărbătești, 
nu numai atit Dacă, în pri- 

ița calității nu se, mai- poate 
cuta despre neajunsuri, cu
ltele de laudă se pot ăduce 
In ce privește realizarea și de- 
»irea sarcinilor de plan, a nor- 
lor zilnice. Am discutat cu 
iva dintre autoarele acestui 
mos cotidian.
iortan Maria poate executa 
e operațiile unei cămăși, de 
Să (și sînt peste 22), lucrea- 
pe orice mașină și-și depă- 
e norma zilnic cu citeva zeci 
ihiar sute de bucăți. Ea este 
ecretara organizației U.T.C. 
la?linia a 11-a A. Urmîndu-i 
mplul, Ciobanu -Zîna. Anti- 

i Maricica, Rotaru Elena —- 
jătite tot prin ucenicie la lo
de muncă — fac dovada a- 
iași efort, aceleiași preocu- 

pentru calitate. Timofte 
jela declară cu nereținută 
drie : „în cadrul operației 
care o efectuez eu intră și 
carea p® produs a emblemei 
•prinderii. Ca să fii mîndră 
faci acest lucru trebuie să 
i răspunderea a ceea ce faci, 
el, ce-ar zice lumea de

imea, publicul larg, consu

matorul are cuvinte de aleasă 
apreciere. Nu puține sint scriso
rile de mulțumire care vin pe 
adresa întreprinderii din partea 
diverșilor beneficiari $i care cer. 
în continuare, produse purtînd 
această emblemă. ..Totodată, 
proximativ 70—80 la sută din 
produsele unității — imi rela
tează inginerul sef Mihoci îoțgu 
— cămăși, pantaloni, impermea
bile etc., se exportă".

La această oră. întrecerea de
clanșată în cinstea zile de 23 Au
gust se desfășoară aici sub sem
nul recentei vizite de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
județul Iași. în această între
prindere. al indicațiilor date cu 
acest prilej de către secretarul 
general al partidului. In acest 
amplu și robust entuziasm, or
ganizația U.T.C. se impune ca 
amplificatorul angajamentului, 
„între 2 si 22 august, îmi spu
ne Păcurar Constanța, secretara 
comitetului U-T.C.. au loc zile 
record ale tineretului. Sînt ur
mărite zilnic obiectivele concre
te, depășirile fizice asumate la 
fiecare loc de muncă, de fiecare 
om". Iar în această întrecere se 
cuvine să evidențiem faptul că 
linia a 11-a A — prin rezulta
tele obținute — se înscrie drept 
o „clasă" de elită.

ETALONUL 
DE AUR 

AL FAPTEI
(Urmare din pag. 1) 

trecutului, nu poate să întreva
dă nici sensul transformărilor': ■■ 
prezentului, nici nu poate, des- 
cifra în existența actuală a stă
rilor de lucruri germenii unui 
timp viitor, A exalta fapta de 
dragul vorbei este sinonim cu a 
exalta omul de dragul cuvinte- __ 
lor. Aceasta nu implică, insă o» — 
înțelegere a uneia sau a altuia, 
ci pur și simplu o atitudine ad
mirativă .lipsită de atit de nece
sara, indispensabila perspective 
lucidă asupra factorilor progre
sului.. Omul de litere, scriitorul 
trebuie să fie, privit ‘dintr-Un’ 
asemenea punct de vedere, un 
vizionar. Cu atit mai mult cu; 
cît, într-o societate ca a noastră- 
el nu are de luptat cu. bariera 
înșelătoare a aparențelor, cu 
mistificarea evidențelor. Ceed 
ce vedem sub ochii noștri este, 
concret și palpabil : este o .rea* 
litate, da, nouă,- dacă este să' 
folosim o expresie îndelung bă
tută. Dar este nouă, în /fond* 
orice realitate ce intră vntr-urț. 
mod propriu in retina și in con
știința fiecărei generații. Prin 
ce este realitatea mea mai nouă,t 
revoluționară, profund diferită 
de aceea a altor țări, a altor ge
nerații, a altor popoare ? Prin 
ce se va diferenția ea de aces- T-
tea în continuare, fără a pierde1 ~ 
contactul obligatoriu cu sensul

• Filarmonica „George E- 
nescu" organizează marți, joi 
și sîmbătă ora 19,30, pe tot 
parcursul lunii august, Spec
tacolul de sunet și lumină 
Ateneul, palat al culturii mu
zicale românești. Scenariul și 
ilusti^ția muzicală sînt sem
nate de muzicologul Radu 
Gheciu. în rotonda Ateneului 
vor susține recitaluri soliști de 
primă mărime ca : Martha 
Kessler, Mihai Constantines-

eu, Alexandru Demetriad, Su- 
zana Szorany. Iosif Gerste- 
nengat, Corneliu Rădulescu, 
Florin Chiriacescu, Georgeta 
Stelaru, Ion Iovan Roncca, 
Ruxandra Vlad. George Lam- 
brache. Viorica Cojocariu, 
Nicolae Licaret, Ștefan Ko- 
rody, Doina Prodan, Nicolae 
Dosa, Luminița Ghencea, Iosif 
Calaf, Alexandru Preda, Al. 
Orban.i

: • A. POPOVICI

„P I N r £ A"
rigoare istoria, se îngreunea- 
mișcarea, se vădesc fisuri in

de
zi . .
construcție, lungimi.

Regia crește tensiunea filmu
lui, aduce spectatorul în peri
metrul filmului „de acțiune* 
pentru ca dintr-o dată să opreas
că ritmul, readucind in prim- 
plan metafora, cadrul fix, miș
carea cu încetinitorul, intr-un 
cuvînt, -balada. Citeodată acest 
lucru are efectul scontat, ridică 
povestea la înalta ei semnifica
ție. Foarte frumoasă. în între
gul ei. inclusiv fondul muzical 
(dealtfel, muzica scrisă de Li- 
viu Glodeanu, admirabile prelu
crări de folclor maramureșean, 
este o componentă de prim or
din a filmului, demonstrind ta
lentul viguros al acestui compo
zitor prea rar solicitat de cine
matografie) secvența in care hai
ducii incercuiți se aruncă în 
prăpastie și căderea lor se trans
formă intr-un zbor lent și parcă 
dimpotrivă, in sus. ca-ntr-un 
,.Icar“ repovestit și retrăit in 
structură românească. Este, cre
dem, estetic vorbind, eea mai 
frumoasă imagine a filmului. 
Tocmai din această pricină, 
,.trezirea* haiducilor, mult mai 
terestră, este foarte nefericit gă
sită cinematografic, cade brutal 
în comedie, lumea ride în sală. 
Se vede că autorii n-au mai a- 
vut suflu si rezolve acea admi
rabilă efigie a zborului pentru o 
idee măreață care nu se confun
dă niciodată cu moartea.

în acest sens, filmul nu are un 
final, sau nu îl ere pe cel po
trivit. Pinten. încercuit, moare, 
dar in orice baladă r’noveții tre
buie pedepsiți. Călăii lui Pin- 
tea, oamenii imperiului austro- 
ungar. rămin nerezolvați cine
matografic, nu avem nici o des
chidere finală care să rimeze e- 
ternitatea in memorie a socriți-

ciului eroului, decit ctntecul 
popular in care se spune că 
Pintea n-a murit, se odihnește 
doar. Astfel, deși filmul e lung, 
și uneori pare prea lung, finalul, 
dimpotrivă, apare abrupt. Ar 
mai fi de spus și faptul că po
porul, al cărui exponent e Pin- 
tea. prezent aproape în fiecare 
cadru al filmului, ceea ce e fi
resc, e tratat prea pictural, pre
zența sa nu are vigoarea unei 
forțe imposibil de învins. Regi
zorul a ales aproape exclusiv 
bocetul, deși folclorul maramu
reșean, inestimabil ca valoare, 
cunoaște capodopere ale cînte- 
cului haiducesc £n care mînla 
capătă caracterul manifest al 
luptei.

In rolul lui Pintea, Florin 
Piersic evoluează sobru, reușind 
ceea ce și-a propus, să iasă din 
pitorescul gratuit al poveștilor de 
capă și spadă de aici și de pe- 
aiurea, să creeze o figură lumi
noasă de luptător, de om care 
arde ca o flacără a neamului 
său împotriva împilării sociale 
și naționale.

SMARANDA JELESCU

larg al înaintării umanității pe 
spirala evoluției ?

■ Iată întrebările la care scrii
torul trebuie să se gindească a- 
tunci cind scrie despre fapte. 
Cel ce-i învață pe alții trebuie 
să dea el însuși o înaltă prețui- 
re valorii înțelepciunii. Este £ 
perfect inutil să descrii, pur și - 
simplu altora un lucru pe car# 
ei îl au in față și pe care ei 
îl pot percepe cu aceeași acui
tate. Ceea ce poate' face in plus 
scriitorul este să propună o vi
ziune asupra modului de a privi 
aceste lucruri. ;

Iată, de pildă, ne aflăm intr-o, 
lună in care, de la an la an, se 
sărbătorește un eveniment crin 
cial pentru istoria României, , 
contemporane : actul de la 23 
August 1944. Tot ceea ce a ur- . 
mat de atunci pină în clipa de 
față este istorie vie, trăită de. 
toți. Au fost, ani duri, de priva-' 
țiuni după un război pustiitor, 
ani cind nu numai economia, ci 
ți sufletele multor oameni tre
buiau repuse pe linia de .pluti- . 
re. Au fost apoi ani de profund 
de transformări sociale și., poli
tice, ani de întemeiere și. 
zare a unei ordini revoluționare. 
Au fost primii ani, deloc ușorii 
ai construcției socialiste ; apoi 
anii desăvârșirii acestei con
strucții. Ani in care nu s-a dor
mit pe roze. Ani care continuă 
fără somn pe roze.

Etalonul fizic al acestor ani 
găsești umblînd prin orașe, pe 
străzi, pe timpuri. îl găsești ma- ■ ■ 
terializat in uzine, case, ogoare, . 
irigații, străzi, mașini etc. Aces
tea sînt evidențele. Acestea sini 
aspeetele palpabile. Dar dincolo 
de ele ? Trebuie să fie un sens : 
acela al recuperării unui sens, 
nou al existenței umane, al afir
mării altfel a demnității ei.

Nu doar omul ca. atare, și niei 
doar fapta lui izolată de el în
suși, este chemat, cred eu, să 
proslăvească scriitorul. Despre 
sensul existenței trebuie să sbrie' " 
el, in fond, atunci cind înalță 
imnuri și ode vieții, faptelorf -
lucrurilor ce sînt reflexul ime
diat al acestor fapte.

Afirmația, oricît de frumoasă 
ar fi formulată, rămine retorică > .... . 
vană, fără profunzimea viziunii.{ 
Menirea esențială a scriitorului 
este să ne arate ce devine, omul. 
in cadrul acestei realități, mo- 
dul in care se produce deveni
rea lui in sensul -unei dezvoltări 
multilaterale tot mai înalte. Nu- - 
mai astfel figura omului capătă* - 
consistență, domină timpul, in 
operele ce se creează in cadrul, 
artei noastre socialiste.

TEZAURE MONETARE:

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București vă recomandă:

Drumeții — în masivul 
Făgăraș de la 19 la 28.08; 
In masivul Retezat de la 21 
la 29.08 ; în masivul Ceahlău 
de la 21 la 28.08.

Odihnă la munte — în 
perioada 22—28.08 : la cabane 
(Piatra Mare. Postăvarul. 
Bolboci) ; la căsuțe (Lacul 
Roșu. Padina. Popasul Pă
duchiosul ; la hanul turistic 
Zărăfoaia—Pucioasa.

Excursii în munți la caba
nele din Valea Ialomitel 
intre 21 șl 24 august 1976. 
Excursii de o zi cu trenul 
pe Valea Prahovei și pe 
litoral în 22 și 23 august a.c. 
Cu autocarul, pot fi vizitate 
zone pitorești. în excursii de 
3—4 zile. în intervalul de la 
21—24.08. Biletele pot fl pro
curate de la filialele din 
Bd N. Băicescu nr. 35 A și 
Bd Republicii nr. 68.

(Urmare din pag. I)
și una într-o limbă de largă 
circulație, a acestei cărți. In 
acest fel un cerc mare de spe
cialiști din diferite puncte ale 
globului au putut lua cunoștin
ță direetă . și nu prin interme
diul unor scurte rezumate (obiș
nuit ineficiente) despre noile 
descoperiri făcute la noi, des
pre problemele pe care acestea 
le ridică ori pe care le rezol
vă, mai cu seamă că este vorba 
de o problematică ce vizează 
întreaga istorie a imperiului ro
man din secolul al 4-lea, pre
cum si pe cea a romanității 
orientale din care fac parte in
tegrantă strămoșii românilor de 
azi.

Primul tezaur a fost desco
perit încă in anul 1925 la Ti- 
biscum. azi Jupa, în jud. Caraș- 
Severin, cu ocazia săpăturilor 
întreprinse aici de către G. Ma- 
teescu. fost profesor la Univer
sitatea din Cluj, și intrat în co
lecțiile muzeului din Lugoj, fără 
să fi fost publicat. El se corn* 
pune din 971 monede romane 
de bronz emise, incepind cu îm
păratul Traian, pină la împă
rații din sec. al 4-lea. Mone
dele au fost bătute in diverse 
centre monetare de pe cu
prinsul imperiului.

Celelalte două tezaure s-au 
găsit la Orșova (pe numele an
tic Diema). Unul dintre ele se 
compune din 730 de monede și 
a fost scos la lumină intîmplă- 
tor încă in anul 1934, pe cind 
cel de al doilea, conținut în- 
tr-un vas de lut. s-a găsit și el, 
tot intlmplător, in anul 1941 și 
este format din 1222 de piese. 
Cele două tezaure de la Orșova 
s-au păstrat pină în 1959 într-o 
colecție particulară pentru ca 
apoi să intre în posesia muzeu
lui din Lugoj. Compoziția celor 
două tezaure găsite pe terito
riul anticului oraș Dierna este 
similară cu a celui de la Tibis- 
cum-Jupa. Ele încep cu monede 
de la Traian și se încheie cu 
emisiuni ale împăraților din sec., 
al 4-lea cuprinzînd, de aserae-

nea, și monede bătute in sec. (
al 3-lea. Și monedele celor două 
tezaure de la Orșova au fost ‘
emise în aceleași centre mone
tare romane ca și cele care al-._J 
cStuiesc tezaurul de la Tibis- 
cum-Jupa.

Se cuvine subliniat faptul; că 
in ambele cazuri tezaurele mo-“ 
netare au fost descoperite in “ 
importante centre romane cum 
a fost Dierna sau Tibiscum unde 
viețuirea se dovedește a fi ne
întreruptă, de pe vremea îm
păratului Traian pină la sfirși- 
tul secolului al 4-lea, cind cele 
trei tezaure au foșt incredin- ' 
tate spre păstrare pămîntului.

Cele trei tezaure reprezintă 
doar o infimă parte a descope- — 
ririlor de acest gen făcute pe • 
teritoriul Banatului. Unele din- 
tre ele s-au găsit mai demult 
și au fost publicate, iar altele-. ~ 
au ieșit la lumină mai recent,' 
unele chiar in cursul acestui an ua 
ți urmează să fie studiate și 
publicate, pînă la ora actuală 
se cunosc peste 30 de tezaure _ z 
cu aceeași compoziție, unele din- ’ 
tre ele de proporții uriașe? .....

La tezaure vine să se adauge ■ •
și o mare cantitate de monede'' 
descoperite izolat in cadrul unor ' 
așezări romane ce au fost și- 
ele emise in cursul secolului al 
4-lea. Autorii cărții despre care' 
vorbeam înregistrau un număr 
de 52 asemenea localități la care 
se pot adăuga cele descoperite 
ulterior.

Se cuvine subliniat faptul că 
nici unde in provinciile romane. 
din sudul Dunării nu se cu
noaște o cantitate atit de im-, 
presionantă de monede emise in 
sec. al 4-lea e.n. care să fi fă- 
cut parte din tezaure sau săi 
constituie descoperiri izolatei, 
Tezaurele din Banat cuprind . 
emisiuni din sec. 2—3 pină la 
sflrșitul secolului al 4-lea, ■ " 
grosul lor Insă se masează la... 
mijlocul sec. al 4-lea, îngropate 
fiind la sfirșitui acestui veac.. 
Aceeași compoziție se întilnește 
și in cadrul altor provincii ro
mane.
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Adunarea festivă din Capitală organizată 
cu prilejul Zilei presei române și celei

CAMPANIA AGRICOLĂ Drum in istorie

de-a 45-a aniversări a apariției
primului număr al ziarului „Scînteia44 I
In sala de marmură a Casei Scînteii, a avut 

loc, luni, o adunare festivă organizată cu prilejul 
Zilei presei române și celei de-a 45-a aniversări 
a apariției primului număr al ziarului „Scînteia".

Au participat redactori șefi, redactori și cores
pondenți ai presei centrale și periodice, repre
zentanți ai Uniunii Sindicatelor din Presă. Poli
grafie și Edituri, ai conducerii Radioteleviziunii 
și Agenției române de presă — Agerpres, 
tipografi.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Ale-

xandru Ionescu. redactor-șef al ziarului ..Scin- 
teia”, vicepreședinte al Consiliului Ziariștilor.

Despre semnificația acestei sărbători a vorbit 
tovarășul Ion Cumpănașu, președintele Comite
tului pentru presă și tipărituri, vicepreședinte 
al Consiliului Ziariștilor.

în încheierea adunării a fost adoptată o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, in care se spune, intre 
altele :

Redactorii, corespondenții 
și tipografii „Scînteii”, re
prezentanții ziarelor și revis
telor din întreaga țară, ai 
Radioteleviziunii române, în
truniți cu prilejul „Zilei pre
sei române” și al celei de-a 
45-a aniversări a apariției 
primului număr al ziarului 
„Scinteia", vă adresează re
cunoscători cele mai calde 
mulțumiri pentru grija și a- 
tenția manifestate față de 
presă și slujitorii ei, pentru 
înalta competență și înțelep
ciune cu care Ie călăuziți 
munca dăruită în întregime 
și fără preget cauzei parti
dului, patriei noastre socia
liste.

In acest cadru sărbătoresc, 
exprimăm angajamentul nos
tru solemn de a munci cu 
tot mai multă vigoare și com
petență, de a ne integra și 
mai profund efortului con
structiv al întregului popor, 
de a milita mai energic, mai 
eficient prin cuvîntul tipărit 
și vorbit, pentru înfăptuirea 
măreței opere de edificare 
i socialismului multilateral 
dezvoltat și a comunismului 
pe pămintul României.

Ne sint de mare preț in- 
licațiile date de dumnea-

voastră la Congresul al XI- 
lea al partidului, mai recent, 
la Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste, 
pentru creșterea contribuției 
presei la făurirea conștiinței 
socialiste a maselor, la dez
baterea problemelor actuale 
ale vieții economice și socia
le, la desfășurarea vastei 
munci politico-educative a 
partidului, menite să sporeas
că participarea activă a în
tregului popor la procesul 
istoric de edificare a noii 
orinduiri.

Cuvîntul dumneavoastră ne 
călăuzește în strădania de a 
ne spori aportul la educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
concepției revoluționare, ma- 
terialisi-dialectice și istorice, 
la promovarea normelor și 
principiilor comuniste de eti
că și echitate. Pentru noi, 
ziariștii presei de partid, 
onoarea și îndatorirea cea 
mai înaltă constau în a mi
lita pe frontul ideologic in 
vederea traducerii în viață 
a Programului partidului, a 
obiectivelor cuprinse în do
cumentele primului Congres 
al educației politice și al cul
turii socialiste — obiective 
menite sâ determine ridica-

rea pe o treaptă superioară a 
operei de formare a omului 
nou, om al unei înalte con
științe socialiste.

Constituie un titlu de min- 
drie pentru noi, ziariștii co
muniști, a milita pentru a- 
firmarea și promovarea po
liticii externe a partidului și 
statului nostru, orientată ferm 
spre făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, o lume 
a păcii și a progresului so
cial.

Pe deplin conștienți de 
menirea și responsabilitatea 
presei comuniste în societa
tea contemporană — se 
arată in telegramă — vă 
asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că ziariștii 
din România socialistă — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — mili
tează și vor milita, fără 
preget, pentru a purta cuvin- 
tul partidului spre inima și 
cugetul maselor, a contribui 
la continua înflorire a pa
triei. la întărirea prestigiului 
ei in lume.

După festivitate a fost pre
zentat un moment artistic 
susținut de o formație a an
samblului ..Rapsodia Româ
nă" al U.G.S.R.

Comerțul-în pas cu ritmul
industriei

(Urmare din pag. I)

unt, 5O®7o. la ouă. 30% la zahăr. 
35% la ulei etc.

La îextile-încălțăminte se vor 
pune la dispoziția populației 
cantități mereu sporite. ajun- 
gind ca în anul 1980 să fie mai 
mari, ii față de <>1985. cu peste- 6 
miliarde lei) la confecții. cu 
circa 4 miliarde lei la tricota
je, cu aproape 50 milioane m.p. 
țesături, cu peste 30 milioane 
perechi încălțăminte.

In sectorul bunurilor de fo
losință îndelungată. în -cincina
lul actual sint prevăzute can
tități mai mari față de .cinci
nalul precedent astfel : peste 
5.4 milioane bucăți aparate de 
radio și televizoare (cu 1.5 mi
lioane bucăți mai multe decit 
în perioada 1971—1975). 1.8 mi
lioane bucăți frigidere (mai 
multe cu aproape 600 mii bu
căți), 1.1 milioane bucăți ma
șini de spălat rufe (mai multe 
cu peste 400 mii bucăți), circa 
4 milioane garnituri de mobilă 
pentru camere si bucătării (cu 
1.3 milioane mai multe).

Creșteri însemnate sint 
bilite și la articole de uz cas
nic si gospodăresc, materiale de 
construcții și instalații.

Concomitent cu sporurile 
cantitative vor fi intensificate 
preocupările pentru diversifica
rea 
rea 
rea 
noi 
sau 
pentru 
tară.

Asigurarea unor produse de 
calitate superioară se reflectă 
și în prevederile privind îmbu
nătățirea finisajelor, durabilita
tea culorilor și varietatea gamei 
cromatice, precum și în utiliza
rea unor tehnologii înaintate.

Toate aceste prevederi și mă
suri se vor materializa într-un 
volum de.mărfuri ce va spori și 
se va diversifica an de an, pus 
la dispoziția populației prin, 
rețeaua comercială in continuă 
dezvoltare și modernizare.

sta-

sortimentelor. îmbunătăti- 
calitătii produselor, realiza- 
unor articole moderne din 
materii prime si materiale 
a unor produse fabricate 

prima dată la noi în

ce măsuri întreprinde Mi
nisterul Comerțului Interior 
pentru asigurarea fondului 
de marfă în cantități sufi
ciente și de bună calitate ?

Realizarea programelor men
ționate privind producția si 
desfacerea bunurilor de con
sum necesită o seamă de mă
suri din partea comerțului care; 
în strînsă conlucrare cu indus
tria, trebuie să contracteze fon
dul de mărfuri în structura so
licitată de populație și să asi
gure aprovizionarea ritmică a 
fiecărui magazin cu' produsele 
căutate în perioada respectivă.

în acest scop, ministerul nos
tru acționează pentru o cit 
mai temeinică cunoaștere a ce
rințelor cumpărătorilor în fie
care județ, localitate, cartier, 
magazin.

O atenție deosebită este dată 
organizării și desfășurării anua
le a Tirgului de mostre de bu
nuri de consum. In acest an se 
desfășoară între 15 august și 20 
septembrie.

Zecile de mii de exponate^ 
vor prilejui o amplă prezentare 
a realizărilor industriei noastre 
de bunuri de larg consum, po- 
sobilitatea cunoașterii gusturilor 
și preferințelor vizitatorilor și 
concretizarea acestora în. con
tractele ce vor fi încheiate în 
acest cadru de către comerț și 
industrie pentru livrarea fon
dului de mărfuri în anul 1977. 
Participarea cadrelor de răs
pundere si a specialiștilor din 
comerț din toate județele țării, 
precum si a organelor cores
punzătoare. din. ministerele pro
ducătoare și centralele, indus
triale va asigura condiții favo
rabile pentru cunoașterea 
promptă a preferințelor vizita-

torilor. pentru ea în contracte 
să fie înscrise produsele solici
tate. iar industria să ia măsu
rile necesare ca mărfurile con
tractate să fie livrate la ter
menele stabilite și să le găsim, 
in anul viitor, in magazine.

Pe linia calității, tot în cadrul 
•firguliu se-vop..organiza schim
buri-de experiență- între lucră
torii din industrie și ‘ comerț, 
urmărindu-se realizarea unei 
■producții care să valorifice la 
maximum potențialul tehnolo
gie. materiile prime și materia
lele noi. capacitatea și fantezia 
producătorilor de bunuri de 
consum.

Desigur, că pentru stabilire* 
volumului și structurii fondu
lui de mărfuri s-au luat si alte 
măsuri care să permită consul
tarea mai largă a populației si 
lucrătorilor din comerț, cunoaș
terea mai aprofundată a cererii 
In continua modificare a cum
părătorilor de la orașe și de la 
sate a cerințelor specifice de 
mărfuri pentru copii si tineret 
in vederea asigurării mărfuri
lor solicitate intr-un sortiment 
diversificat si de calitate îm
bunătățită.

ceetui cincinal tineretul va fi 
preponderent in comerț. adu- 
cind acel suflu proaspăt de 
inițiativă și energie caracterif- 
tic virstei. Axând in vedere 
condițiile deosebite create pen
tru pregătirea profesională, mo
rală și politică, grija cu care 
sint înconjurați de cadrele cu 
experiență îndelungată, sintem 
încredințați că tinerii vor aduce 
o contribuție substanțială la 
îmbunătățirea activității comer
ciale și ridicarea nivelului ser
virii. in pas cu cerințele și exi
gențele mereu crescinde ale oa
menilor muncii din patria noas
tră.

• Sibiu
în unitățile agricole din jude

țul Sibiu, eforturile se intensifi
că în aceste zile pentru încheie
rea cit mai grabnică a seceri
șului. Am ajuns la Bazna. la 
ora cind mecanizatorii iși por
neau mașinile pentru a începe 
o nouă zi de muncă. întreaga 
vale a Tîmavei era stăpinită de 
ceață. Oamenii nu se vedeau, 
dar forfota de pe cimp eviden
ția faptul că lucrătorii ogoare
lor sint la datorie. La consiliul 
intercooperatist discutăm cu in
ginera Rozina Meyndt. îngrijo
rată oarecum că ploile din ' ’ 
timele zile le cam încurcau 
cotelile. este preocupată de 
sirea acelor soluții care să . 
ducă la minimum pierderile, să 
pună la adăpost întreaga recoltă.

— Mijloacele mecanice, ne in
formează dinsa. lucrează gru
pat. fapt ce permite o mai bună 
coordonare a lucrărilor, o mai 
operativă rezolvare a probleme
lor ce se ivesc pe parcursul unei 
zile.

La C.A.P. Bazr.a. secerișul s-a 
încheiat. Trenurile cooperatori
lor însă nu. Mai trebuie elibe
rat terenul pe 20 ha. Problema 
nr. 1 este aici asigurarea bazei 
furajere. Forțele sint repartizate 
la cosit, adunat fin. insilozări.

— însilozâm tot ce poate con
stitui furaj — ne spune tovarășul 
Alinte Seleria. președintele coo
perativei agricole de producție — 
in amestec cu trifoi și lueemă 
cu paie. Finețele naturale sint 
cosite iar finul, cu excepția ce
lui de pe două hectare, este de
pozitat. Mai avem încă de cosit 
otava de pe 30 hectare, de adu
nat lucerna de pe 10 hectare, de 
cosit trifoiul din miriște.

Importante forțe participă in 
aceste zile la insilozări. adunat 
fin și in C.AP.-urile Boian. D’.r- 
los. Velț. Blăjel. in satele Pau- 
cea și Romanești. Vegetația, fi
ind aici mai intirziatâ din cau
za secetei din lunile trecute, fi- 
nețele naturale mai trebuie co
site la CA.P. Blăjel pe aproa
pe 70 hectare. Coasa a doua la 
trifoi s-a încheiat de aceea co
sașii sint mobilizați la finețe. 
Forțele necuprinse Ie secerat, 
transport sint mobilizate la in
silozări. In registrul operativ ei- 
tim planul zilei : in brigada de 
cimp se taie trestie, se trans
portă baloții de paie și trestie 
în vederea însilozării. se cosesc 
finețele și se usueă finul : in 
ferma vegetală se prășește fa
solea semănată in culturi succe
sive.

— Din cauza secetei, ne expli
că loan Bucur. președintele 
C.A.P.. asigurarea bazei furaje
re ridică probleme. Ne strădu
im să le înlăturăm, yalorificînd 
tot ce este verde în cimp. pe 
pîraie. pe terenurile eu exces de 
umiditate. Azi avem la i
trestie și rogoz peste 40 
mei.

Ințelegînd importanța 
acțiuni. cooperatoarele 
Lup. Irina Farkaș. Maria Tufa. 
Rozina Rempler, cooperatorii

ul- 
so- 
gă- 
re-

tăiat 
de fe-

acestei 
Livia

SPORT» SPORT
„Cupa Scînteii tineretului la tenis'

Sistematizarea localități
lor. dezvoltarea orașelor si 
satelor, modificările din 
structura populației, toate a- 
cestea vor determina muta
ții. perfecționări in sectorul 
comerțului. Care sint aces
tea ?

Sistematizarea localităților si 
creșterea gradului de urbaniza
re in fiecare județ in cursul ac
tualului cincinal impun dezvol
tarea și modernizarea în ritm 
susținut a rețelei comerciale.

Fondurile de investiții aloca
te prin actualul cincinal «int 
destinate cu prioritate construi
rii de noi unități de desfacere 
de diverse profiluri, amplasate 
în zonele noilor construcții de 
locuințe. Un loc aparte il ocupă 
realizarea de unități cu profil 
universal, ceea ce va permite 
ca. pină jn 1980—1981. toate 
reședințele de județ și nume- 
soare municipii să dispună de 
cite un magazin universal, ca
pabil să pună la dispoziția cum
părătorilor un larg sortiment de 
produse în condițiile unei orga
nizări superioare a desfacerii și 
a unei serviri moderne.

In mediul rural, va continua 
acțiunea de construire a unită
ților comerciale care să asigure 
aprovizionarea populației să
tești cu mărfuri specifice.

Totodată organele comerțului 
acționează pentru folosirea in
tensivă a spațiilor actuale, ex
tinderea formelor moderne si 
rapide de vinzare — autoservi
rea. expunerea deschisă. pre
cum și comerțul stradal.

O preocupare deosebită o a- 
cordă organele comerțului ex
tinderii bazei materiale a aces
tei activități in județele care 
cunosc o dezvoltare economico- 
socială mai rapidă, ținînd seama 
de atragerea in muncă a tine
rilor care se pregătesc să con
tribuie la creșterea in ritmuri 
mai înalte a producției 
riale.

mate-

tinerii 
comerț

Ce așteptați de la 
care lucrează in 
in perspectiva actualului cin
cinal ?

In ce privește activitatea ti
neretului in comerț, este de 
'reținut că in actualul cincinal 
vor intra îrt rîndurile lucrători
lor din circulația mărfurilor 
cîteva zeci de mii de tineri, ca
lificați în diverse meserii spe
cifice acestui sector : vînzători. 
bucătari, cofetari, tehnicieni de 
diverse profiluri, la care se vor 
adăuga ■ promoțiile de econo
miști și merceologi, absolvenți 
ai învățămîntului superior. Se 
poate afirma că la sfîrșitul a-

Bistrița Năsăud: Campionii 
din Prundul Birgăului confirmă

In sezonul estival, cele 70 de 
terenuri de tenis, amenajate, 
prin munca patriotică a tineri
lor. in mai multe localități din 
județul Bistrița-Năsăud. au cu
noscut o activitate susținuta. 
Zilnic, dreptunghiurile de joc 
au fost solicitate de grupuri de 
elevi și tineri, care au susținut 
partide viu disputate, de un bun 
nivel tehnic, cu răsturnări spec
taculoase de scoruri.

Mai intii. amatorii sportului 
cu racheta din județ au parti
cipat la concursurile de tenis 
din cadrul ..Cupei tineretului", 
in care aveau să-și verifice for
țele pentru o alta competiție 
atractivă, ce se burară de o 
largă popularitate- Respectiv, 
tinerii bistrițeni au făcut o uti
lă .Încălzire- in vederea între
cerilor celei de-a 3-a ediții a 
„Cupei Scînteii tineretului ia 
tenis", la care s-au înscris pes
te 2 000 de concurenți. Pe par
cursul a cinci săptamini. com
petitorii. repartizați pe grupe și 
categorii de virstă. și-au dispu
tat șansele cu ardoare, dove
dind un progres evident față de 
sezonul trecut. De un frumos 
succes s-au bucurat concursu
rile organizate de asociațiile 
sportive ..Sănătatea", ..C.F.R." și 
Liceul electrotehnic din Bistri
ța. întrecerile desfășurate, sub 
formă de campionate locale, la 
Lechința și in comuna Prundul 
Birgăului. unde, după prima 
ediție a „Cupei Scînteii tinere
tului". s-a format un nucleu 
puternic de tenis. Numeroși ti
neri de aici s-au impus în com
petițiile județepe, obținînd o se
rie de rezultate remarcabile. 
Notăm pe elevul George Ruș- 
cău, campion județean in 1974 
și 1975, Ion Cernucan, finalist la 
ediția de anul trecut. L. Blaga, 
P. Costea, sau tinăra Maria Rus, 
campioană județeană trei ani 
consecutiv. In acest sezon, con- 
tinuînd să se pregătească cu 
pasiune, tinerii din. Prundul 
Birgăului s-au situat, din nou, 
pe locuri fruntașe.

Săptămina trecută, la Bistrița 
s-a desfășurat penultima etapă, 
faza județeană a „Cupei Sein- 
teii 
două

tineretului”, timp de
zile, care a oferit

jocuri deosebit de spectacu
loase la toate cele trei catego
rii, feminine și masculine. Pro
tagoniștii au arătat o bună pre
gătire, folosind cu succes o 
gamă variată de procedee teh
nice. Cele mai echilibrate |i pa

sionante au fost întrecerile„______ ___  __ , _r___ la
categoria 20—25 ani. in care în
vingătorii au fost desemnați in 
ultimul moment. Campioana ju
dețeană in 1974 și 1975. tinăra 
Maria Rus (Prundul Birgăului) 
a dispus, in partida decisivă, cu 
2—0. de Eugenia Vianu (Bistri
ța). Astfel.' reprezentanta aso
ciației sportive din comuna 
Prundul Birgăului va fi pre
zentă. pentru a 3-a oară, in fi
nala pe țară. La băieți, victo
ria a revenit lui Vasile Titieni 
(Bistrița), care l-a intrecut pe 
campionul din Prundul Birgău
lui, Paul Costea. clasat pe locul 
2. Turneul rezervat junioarelor 
(15—19 am) a avut ca protago
niste pe elevele Rodica Ilie 
(Bistrița), campioană județeană 
la ediția 1976 
tului". Maria 
și Livia Turza 
lui).

a „Cupei tinere- 
Ioneli (Lechința) 

_____  (Prundul Birgău-
___ clasate pe primele trei 
locuri. Așadar, la o distanță de 
două luni de zile. Rodica Ilie 
va evolua, din nou, într-o fi
nală de amploare, la Costinești. 
La băieți, titlul de campion pe 
județ a fost cucerit de elevul 
Liviu Dulceag (Liceul electro
tehnic Bistrița), fiind urmat, in 
clasament, de I- Cernucan și L. 
Blaga (Prundul Birgăului). La 
categoria copii (10—14- ani), pe 
primele locuri s-au clasat Si
mona Liduș și Emil Bițică (Bis
trița).

M. LERESCU

Gheorghe Moldovan. Vasile Ro- 
- man, Gheorghe Drăghici adună 

rodul fiecărei palme de pămînt. 
Lor li se alătură in orele libe- 

. re Gheorghe Hațegan. Gheorghe 
Stirna. loan Andrei. Mihai Be- 
seni și alții, muncitori in între
prinderile apropiate, toți locui
torii satului.

Muncitori și țărani, tineri și 
vîrstnici. români, maghiari, ger
mani iși împletesc eforturile in 
marea bătălie care, fie că se 
cheamă seceriș, adunat furaje, 
pregătirea noii recolte, legumi
cultura. înseamnă luptă pentru 
respectarea tuturor angajamen
telor, pentru îndeplinirea la ni
velul cerut a sarcinilor care re
vin agriculturii in actualul cin
cinal.

MIRCEA BORDA

• Teleorman
Paralel cu întreținerea culturi

lor luate în acord global, tinerii, 
uteciștii organizațiilor U.T.C. din 
comuna Pietroșani. județul Te
leorman. alături de ceilalți co
operatori. participă in aceste zi
le la cositul, strinsul. transpor
tul și depozitatul furajelor.

..Pină acum — ne informează 
Ion Ogica. secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. — peste 200 
tineri constituiți in echipe de 
lucru au recoltat și însilozat fu
raje de pe 20 hectare".

• Harghita
Recoltatul, transportul și de

pozitarea furajelor, lucrare pri
oritară in acest sezon al cam
paniei agricole, antrenează în
treaga forță de muncă umană și 
mecanică a C.A.P. din Cozmeni, 
județul Harghita. Cele două e- 
chipe specializate, conduse de 
Arpad Doboș și Virag Iosif, fo
losind fiecare oră bună de lu
cru au reușit să cosească finul 
de pe 690 hectare din cele 900 ha 
cu finețe. De asemenea, se exe
cută coasa a doua pe cele 100 
hectare cultivate cu trifoi. După 
cum sublinia inginerul șef al 
C.A.P.. Arpad Kovacs, pentru ca 
lucrarea să fie executată la 
timp, au fost constituite echipe 
de cositori care să acționeze în 
tarlalele din deal, unde mașinile 
nu pot intra. Concomitent, pe 
tarlalele ce permit recoltatul 
mecanic se acționează cu mași
nile și utilajele din dotare.

Și in organizarea transportu
lui s-a avut in vedere ca mij
loacele să fie utilizate cu r.axi- 
mum de eficiență în funcție de 
condițiile, de necesitatea și 
specificul terenului. Așa. de 
pildă, finul din terenurile si
tuate in zoneje accidentate, 
greu accesibile mașinilor, este 
transportat cu carele. .

4 mii de kilometri în apro
ximativ 40 de zile, patru mii 
de kilometri, străbătuți nu 
cu mașina, trenul sau avio
nul ci lăsînd pașii să - se 
descurce singuri de-a lungul 
drumurilor ce leagă Turda de 
Calafat, Corabia. Giurgiu, 
traversînd apoi, peste Podul 
Prieteniei, Dunărea pentru a 
ajunge la Ruse, Rahova, Ni- 
copole, Grivița. Plevna...

în dimineața zilei de 1 iu
lie, doi țjneri plecau să se 
întoarcă în istorie, începeau 
să rememoreze una din căr
țile, ei,.doi tineri porneau să 
răsfoiască filă cu filă, una 
din cronicile cele mai scum
pe ale neamului nostru, cu- 
noscînd direct fiecare din 
semnele lăsate de ea peste 
timp. Alexandru Lazăr, bo
binator la Fabrica de ciment 
din Turda, și Romulus Pra
ia, absolvent al liceului de 
chimie industrială din același 
oraș au hotărit să omagieze 
actul centenar al Indepen
denței poposind lingă fieca
re loc ce vorbește de săvir- 
șirea ei. Alexandru Lazăr în
treprinde pentru a doua oară 
un astfel de drum în memo
ria timpului. Cu cinci ani in 
urmă, la jumătate de secol 
de la crearea Partidului Co
munist Român, tînărul a po
posit în cîteva din punc
tele încărcate de semnifi
cații pentru lupta și jert
fele comuniștilor. ~ 
lus Prața încearcă pentru 
prima oară acest fel de dru
meție, deloc ușoară, dar cap
tivantă prin sensul și con^ 
fruntările la care iși supune 
autorii, prin satisfacțiile ce 
le oferă.

Reîntorși în țară, după vi
zita făcută în redacția „Scîn
teii tineretului", cei doi ti
neri s-au îndreptat cu ruc-- 
sacurile și Jurnalul lor în 
care și-au înscris impresiile 
și confirmările din aceste lo
calități prin care au trecut, 
spre Vaslui unde urmează să 
încheie itinerariul acestei pa- . 
sionante drumeții, pe urme
le luptelor de-acum o sută 
de ani pentru independența 
tării.

Romu-

SOFIA SCORȚARU-PAUN

G. ECLISERESCU ALEX. DOBRE

MUREȘ: După seceris, o nouă lucrare 
pe agenda cooperatorilor

RECOLTATUL CULTURILOR TEHNICE
La ora amiezii curtea C.A.P. 

Beica este pustie. Cu greu pu
tem găsi pe cineva de la care să 
aflăm unde sint oamenii.

— Toți sint la combine, 
spune. Numai după ce se 
reazâ ii puteți găsi.

In mijlocul lanului de

ni se 
inse-

______ - __ griy. 
i-am inulnit pe Vasile Pușcaș, 
contabilul șef. Suzana Pop. pre
ședintele C.A.P.. Emanuel Gra
ma. primarul, tehnicianul Vasile 
Stavilă, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., Gavril Ha ba. 
brigadier.

— Recoltatul griului, execu- 
tindu-se mecanizat, necesită re
lativ puține eforturi umane, ne 
spune președintele. De aceea, 
cea mai mare parte a coopera
torilor este mobilizată acum la 
recoltatul inului și tutunului. 
Printre ei, loan Matei. Nicolae 
Jude, Maria Matei, Emilia și 
Paulina Buțiu, loan Pușcaș, Za- 
haria Cocean, Maria Curtean. 
Berta Fabian, navetiștii Iosif 
Menyhart. Iosif Fabian și multi 
alții dau bătălia pentru stringe- 
rea inului pe ulțimele 5 hectare.

Pe tovarășa ’ Valeria Ința, 
președinta C.A.P. Chiheru, o 
găsesc tot la „combine". Este 
bucuroasă că, dincolo de cifra 

’ realizărilor, ne poate vorbi- des
pre înțelegerea tuturor Jocuito-

rilor a necesităților campaniei 
agricole, despre aportul organi
zației de tineret La lucrările im
puse de sezon.

— Elevii aflați în vacanță 
ne spune interlocutoarea — ne 
sint de mare ajutor. Participa
rea lor. pe combine, la trans
port. la selectarea și depozita
rea griului, eliberează un im
portant număr de cooperatori a 
căror prezență este tot atit de 
necesară la strinsul inului.

Din locul în care discutăm, 
munții Gurghiului sint foarte a* 
proape. Soareie alunecă ușor 
spre asfințit. Trecem deâlul in 
valea Nirajului. Aproape de iz
voare se află comuna Eremițu, 
una dintre unitățile mari culti
vatoare de in ale județului. Cul
tura se întinde pe 170 hectare. 
Calitatea fuiorului depinde de 
timpul recoltării. Acum, aici, 
este timpul optim.. Lucrarea a 
început doa^dSplpteva' Zile, dar 
deja inul a fost' strins de pe 60 
hectare.

— Ritmul poate fi mult sporit 
— ne informează tînărul Karol. 
Kakcucs, președintele C.A.P. 
Pentru aceasta, zilnic la strîn- 
sul; inului am antrenat pește 250 
cooperatori.

MIRCEA BORDA

• ÎN COMPETIȚIA DE 
POLO 
„Cupa 
juniorilor, 
a învins cu scorul de 
selecționata Poloniei, 
meciul derbi, echipa U.R.S.S. 
a terminat la egalitate 5—5 
cu formația Bulgariei. Unga
ria a învins cu 7—6 Cehos
lovacia, iar Cuba a intrecut 
cu 16—7 echipa secundă a 
Bulgariei.

PE APA pentru 
Prietenia" rezervata 

echipa României 
1»— 7 

in

• CAMPIONATELE EU
ROPENE DE BASCHET (ju
nioare 
orașul ----- -----
Echipa României a debutat 
cu o victorie, întrecînd cu 
scorul de 82—51 (40—21) se
lecționata Belgiei, 
zultate înregistrate 
rile de duminică 
Iugoslavia — Scoția 
Spania — Elveția

II) au continuat m 
polonez Szczecin.

Alte re
in jocu- 

seara : 
108—29 ;
83—48 ;

Personalitatea umana
(Urmare din pag. I)

mensiunea civică dobîndește o 
valoare constitutivă. Ea nu se 
rezumă -la exercitarea unor 
drepturi șî îndatoriri civice — ca 
în democrațiile formale burghe
ze — ci include o participare 
activă, de zi cu zi,” lat adminis
trarea treburilor Obștești și la 
conducerea politică a societății. 
Titiul de cetățean al statului 
socialist rbmân și cel de comu
nist, apabținind acelui „activist 
social colectiv" ce elaborează, 
înfăptuiește și conduce, sub ra
port ideologic-politic. întreaga 
activitate, titlurile de cetățean 
și comunist au dobîndit valențe 
noi. O demnitate morală pe 
care nu am putut-o avea înain
te de' Ziua Eliberării-

Emergența persoanei umane 
ca subiect istoric, deși se spri
jină pe statutele sale noi în 
vjața economică și politică, nu 

nalitatd —„comunistul de onje- 
nie" cuprinde determinata 
;'3e omenie" nu doar ca o co- 
notație sentimentală, în sensul 
de „om bun”. Ea este mult mai 
bogată. Pentru a orienta struc
tura și dinamica personalității 
omului nou spre realizarea, pas 
cu pas, în. permanentă „luptă

cu inerția” a comunistului ca 
tip-ideal al subiectului istorie 
colectiv, acesta trebuie să fie 
„de omenie" și in sensul de 
a-și forma și dezvolta toate va
lențele de creativitate umană, 
de competență intelectuală, de 
autenticitate emoțională, de efi
cacitate a voinței. A fi comunist, 
deci om nou> în sensul de
plin1 al cuvîntului, Înseamnă, 
potrivit normelor de muncă și 
viață ale eticii și echității so
cialiste, a deveni o personali
tate in stare să-și dezvolte po
zitiv potențele sale umane, în 
toate domeniile de activitate, 
deopotrivă: în cea productivă, 
social utilă, în cea publică, po
litică, la fel ca în cea privată, 
a relațiilor interpersonale. De 
aceea, omul nou al societății 
socialiste multilateral dezvolta
te se află, așa cum a arătat 
secretarul general al partidului, 
la Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, într-un

Medaliați olimpici vorbesc „Scînteii tineretului"
CEZAR DRĂGÂNIȚĂ

„Victoria sportivă înseamnă
continuitate

Pe handbalistul Cezar Drăgă- 
niță. component al echipei 
noastre olimpice — 22 de ani. 
titular al echipei campioane. 
Steaua — nu l-am ales întâm
plător. într-o discuție avută cu 
antrenorul emerit Oprea Vlase, 
despre comportarea handbaliști- 
!or tricolori la Montreal, l-am 
rugat să-mi spună cîteva nume 
de jucători care vor evolua, 
dacă toate lucrurile decurg fi
resc. și la Olimpiada din I960, 
de la Moscova. Printre numele 
amintite cel al tinârnlui stelist 
Cezar Drăgăniță mi-a fost dat 
ca cert. Antrenorul său de club. 
Cornel Oțelea. împărtășește și el 
părerea fostului său antrenor la 
națională.

— Era cit pe ce ca debutul în 
cea mai mare confruntare 
tivă să coincidă cu titlul 
pic și o medalie de aur...

— Da. n-a lipsit mult, 
greșit, insă, in acest meci,
pa noastră a mers bine in tur
neul olimpic, exceptind finala. 
E ceea ce se întimplă uneori 
unui mare campion, unei mari 
echipe. Amintiți-vă că record
manul mondial la înălțime, a- 
mericanul Dwingt Stones, prin
cipalul favorit, n-a cucerit titlul 
olimpic, ca după 10 zile să do
boare propriul record mondial... 
Dar acum e tardiv să analizăm 
jocul. Pe baza învățămintelor 
trase, să ne gindim la viitor.

— Apropo de învățăminte, ce 
vrei sâ spui ?

— Niciodată să nu crezi că ai

spor- 
olim-

S-a 
Echi

in pregătire
un meci ușor, chiar dacă rezul
tatele adversarului nu-i acordă 
acestuia prima șansă. Nimeni 
nu e învins sau învingător 
nainte.

— Ce simte jucătorul pe 
ren ? Ce decide succesul ?

— Jucătorul se 
mai 
Dar 
adversarii 
le. este moralul, 
tere și tărie de 
vingi. treci peste _________
grele, care intr-un meci, intr-o 
finală, mai ales, nu-s deloc pu
ține. Echipa noastră de hand
bal a dat nenumărate asemenea 
dovezi.

— J.O. de la Montreal ne-au 
lăsat impresia că adversarii pu
ternici s-au înmulțit, concurenta 
în handbal a erescut. Ce sar
cini decurg pentru campionii 
mondiali ?

— De-aci încolo este, firește, 
mai greu să-ți atingi un țel. să 
dobindești o mare performanță. 
Noi n-am cucerit titlul olimr- 
pic. dar avem de apărat titlul 
mondial, prestigiul și faima șco
lii românești de handbal. Se și 
spune, in lumea sportului, că e 
mai ușor să cucerești un titlu 
decit să-1 aperi, să-1 menții. S-a 
muncit mult pentru rezultatele 
din handbal. Va trebui să mun
cim și mai mult și mai bine, mai 
cu folos, in viitor. Faima, pres
tigiul handbalului nostru în 
lume se mențin cu noi rezul
tate de valoare. înainte de vii-

și numai 
ceea ce 

sint

i gîndește
la victorie, 

decide. cind 
de forțe ega-

Dacă ai pu- 
caracter. în* 

momentele

Cehoslovacia — Suedia »1— 
25; Ungaria — Finlanda 
85—46.
• DUPĂ DESFĂȘURA

REA „MARELUI PREMIU 
AL AUSTRIEI" la auto
mobilism. în clasamentul 
Campionatului mondial (for
mula 1) pe primul loc con-

un joc amical în compania 
echipei Atletic Club Widad. 
Fotbaliștii olandezi au obți
nut victoria cu scorul de 
2—1.

toarea Olimpiadă mai avem un 
campionat mondial, unde vom 
lupta ca să nu pierdem poziția 
fruntașă. Mai avem turne'e' și 
campionate europene interclu- 
buri unde iară trebuie să ne 
comportăm la înălțime. Apoi 
J.O. de la. Moscova, , unde dacă 
ar fi să ne luăm după formula 
fiecare olimpiadă o treaptă (la 
Miinchen — medalia de bronz, 
la Montreal, cea de argint) ar 
însemna să cucerim, in 
aurul. Ceea ce merită 
românească de handbal, 
numeroșii iubitori ai 
sport din țara noastră.

— Să fii sportiv olimpic este 
un titlu de cinste. Ce Înseamnă, 
de fapt, să fii mare sportiv ? Ce 
obligații incumbă aceasta ?

— Ca să reprezinți cu cinste 
și abnegație țara ta trebuie să 
fii un bun patriot. Sportivii 
trebuie să .știe că atunci cind 
intră într-o echipă. într-o dele
gație sportivă ei se numesc.... 
România. Toată lumea vede 
performanța la acest nivel. Ca 
sâ ajungi sportiv olimpic tre
buie să te pregătești continuu, 
din ce în ce mai bine, să fii 
perseverent și neînduplecat- cu 
tine însuți. Marea performanță 
înseamnă continuitate in pre
gătire, înseamnă muncă asiduă, 
acumularea de experiență, efort, 
tenacitate, singurele care nete
zesc calea spre măiestria spbr-

• tivă.

sfîrșit, 
școala 
merită 
acestui

VASILE CABULEA

dezvoltare a conștiinței socialis
te, care, pe fiecare treaptă de 
împlinire, creează noi și noi exi
gențe, inspiră aspirații din ce 
in ce mai cutezătoare.

Marea cotitură istorică pe 
care o realizează proiectul omu
lui nou, formulat in programul 
educativ al partidului, constă în 
efortul de a restabili unitatea 
ființei umane în cele trei dir 
menșiuni fundamentale: activi*- 
tatea profesional-productivă, ur 
tilă, activitatea publică, politică 
și activitatea privată, interper- 
sonală. Ceea ce caracterizează 
comunismul ca o redobîndire a 
esenței umane de către oameni, 
în fapt, ca orinduirea umanis
mului revoluționar. Premisele 
acestei istorice restituiri a de
plinătății persoanei umane se 
construiesc zi de zi, în econo
mie, în politică, în cultură.

Pentru noi, cei care edificăm 
socialismul >în România contem
porană.- constituirea și afirma
rea valorilor social-politice ale 
personalității umane, de tip nou, 
aflată fără termen de compa
rație pe scara istoriei omenirii, 
se înscrie ca una din cuceririle 
fundamentale dobindite prin 
actul de la 23 August 1944. Am 
cîșțigat de atunci dreptul și po
sibilitatea de a fi oameni pe 
măsura visurilor noastre ome
nești, înfruntând vechiul, stră- 
duindu-ne ieri, dar și azi, și 
miine, să eliminăm ceea ce este 
retrograd și ne împiedică să 
avansăm, toți in același timp, 
strips uniți în jurul partidului 
pe drumul progresului multila
teral al patriei. Este un ideal 
umanist și patriotic pe care il 
practicăm de mai bine de trei 
decenii,- cu succese strălucite 
ale căror mărturii’le descoperim 
in tot ceea ce am făurit pentru 
bunăstarea noastră materială și 
spirituală, urmînd calea indica
tă de partidul comuniștilor, în
făptuind politica lui dedicată 
fericirii poporului. Este, tot
odată. cerința imperioasă a vii
torului țării — tinăra genera
ție, definită ea însăși ca atare, 
se află firesc in prim-planul 
împlinirii acestui deziderat — 
față de care ne-am angajat să 
nu precupețim nimic din ener
gia, devotamentul și priceperea 
noastră, pentru a-1 realiza la di
mensiunea propriilor aspirații, 
înscrise cu fidelitate în Progra
mul partidului. Personalitatea 
umană de tip nou este, in ceea 
ce ne privește — muncitori, ță-| 
răni, intelectuali, 
nici — o cucerire 
in timp, care se 
rațiunea de a fi, 
oameni constructori ai unei noi 
orinduiri sociale.

tineri și yirst-| 
mereu deschisă] 
identifică cui 
cu condiția del

meridian
tinuă să se mențină austria
cul Niki Lauda cu 58 puncte, 
urmat de James Hunt (Ma
rea Britanie) — 47 puncte și 
Jody Schechter (R.S.A.) — 
34 puncte. Pe ultimul Ioc (18) 
cu un punct se află suedezul 
Ronnie Peterson.
• ECHIPA , OLANDEZA 

DE FOTBAL A,fax Amster
dam a susținut la Casablanca

• ÎN FINALA TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS de la Indianapolis se 
vor întîlnî jucătorii Jimmy 
Connors (S.U.A.) și Wojcik 
Fibak (Polonia). în semifi
nale, jucătorul polonez a 
reușit performanța de a-1 
elimina cu 7—5, 7—6 pe cu
noscutul campion argenti
nian Guillermo Vilas. La 
rindul său. Jimmy Connors 
s-a calificat în dauna com
patriotului său Harold Solo
mon, pe care l-a întrecut cu 
6—2, 7—5.

în finala probei feminine, 
americana Katy May a dis
pus cu 6—4, 4—6, 6—2 de 
Brigitte Cuypers.

fotbal: Duminică, prima etapă
a noului campionat

După cum s-a mai anunțat, 
campionatul categoriei A de 
fotbal va începe duminică, 22 
august. In Capitală sint progra
mate pe stadioane diferite trei 
jocuri, după cum urmează: 
stadionul „Steaua" (ora 17,00) : 
Steaua — F.C. Constanța ; sta
dionul Republicii : Progresul — 
Universitatea Craiova (ora 15,00)

Si Rapid — F.C. Bihor (oră 
17,00). Iată întîlnirile programaJ 
te in tară : U.T. Arad — S.C 
Bacău ; Politehnica Timișoara. -J 
Dinamo ; F.C-M. Galați -- Jiul 
Petroșani ; A.S.A. Tg. Mureș -J 
F.C. Argeș ; Corvinul Hunei 
doara — Sportul Studențesc I 
Politehnica Iași — F.C.M. Re-| 
fița.

F.C.M.
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• constituie realizarea dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare. Se impune ca toate 
popoarele, toate statele să-și intensifice efortu
rile pentru oprirea cursei înarmărilor care afec
tează grav interesele umanității, constituie o 
uriașă povară pe umerii tuturor națiunilor, ge
nerează un permanent pericol pentru pacea 
mondială. In spiritul documentului prezentat de 
Romania la O.N.U. în legătură cu căile și moda
litățile de realizare a dezarmării generale și 
totale, ne pronunțăm pentru convocarea unei 
sesiuni speciale a Organizației Națiunilor Unite, 
care să dezbată si să adopte măsurile practice 
pentru trecerea la înfăptuirea acestui deziderat 
vital al tuturor popoarelor.

în cadrul măsurilor menite să întărească secu
ritatea internațională, un rol important ar avea 
lichidarea blocurilor militare de pe toate con
tinentele. Așa cum se cunoaște. România, care 
este membră a Tratatului de la Varșovia, s-a 
pronunțat nu o dată în mod ferm. împreună cu 
celelalte țări socialiste, pentru desființarea con
comitentă a Pactului Atlanticului de Nord și a 
Tratatului de la Varșovia, considerind că destin
derea internațională impune cu stringență depă
șirea politicii de bloc și instaurarea unor re
lații noi de colaborare și înțelegere intre toate 
națiunile.

Ca țară europeană. România acționează con
secvent pentru aplicarea prevederilor Actului 
final de la Helsinki, pentru realizarea unor mă
suri concrete de dezangajare militară și dezar
mare pe continentul nostru, pentru dezvoltarea 
colaborării intre toate statele europene, ceea ce 
ar exercita o influență pozitivă asupra evoluției 
întregii vieți internaționale. Considerăm că este 
necesar sâ se ajungă cit mai curînd la solutio
narea pe cale politică a situației din Cipru, asi- 
gurindu-se independența, suveranitatea și inte
gritatea acestui stat, conviețuirea pașnică intre 
cele două comunități cipriote.

România se pronunță și acționează cu perse
verență pentru eliminarea tuturor surselor de 
încordare și conflict existente in lume, pentru 
rezolvarea pe cale politică a problemelor liti
gioase dintre state. în acest spirit milităm pen
tru instaurarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, care sâ asigure retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate, înfăptuirea 
drepturilor legitime ale poporului arab pales
tinian — inclusiv dreptul de a sc constitui intr-un 
stat propriu, independent —. garantarea inde
pendenței și suveranității tuturor țărilor din 
zonă. Ne pronunțăm pentru soluționarea con
flictului din Liban pe calea tratativelor, pentru 
realizarea unor înțelegeri intre forțele politice și 
sociale din această țară, care să asigure inte
gritatea. unitatea și suveranitatea statului și să

conducă la excluderea unei intervenții străine 
în treburile sale interne.

România sprijină activ politica R.P.D, Core
ene îndreptată spre înfăptuirea aspirațiilor vi
tale ale poporului coreean pentru reunificarea 
pașnică, independentă $i democratică a patriei 
sale.

Soluționarea tuturor problemelor complexe 
care confruntă omenirea necesită unirea efor
turilor și intensificarea art ivi tații tuturor po
poarelor. a sutelor nealiniate, a tuturor țărilor 
lumii. Mai mult ea oricind. se impune astăzi 
întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, 
a organismelor sale, crearea condițiilor pentru 
participarea activă, pe baza deplinei egalități 
in drepturi, a țărilor miei și mijlocii, a tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime, orinduire 
socială sau de potențial economic sau militar, 
la instaurarea unei păci trainice pe planeta 
noastră.

LA Colombo h a iNciPUT LucRĂRiLc j MANIFESTĂRI CONSACRATE SĂRBĂTORII
A V-a Conferință la nivel înalt naționale a româniei

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU. » trimis președintelui Republicii Gaboneze, ALBERT 
BERNARD BONGO, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XVl-a aniversări a proclamării: indepen
denței de stat a Republicii Gaboneze, îmi este deosebit yde plăcut 
să vă adresez. în numele poporului român, al Guvernului Republi
cii Socialiste România și al meu personal, cele mai calde felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare 
poporului gabonez prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de convorbirile pe care le-am 
avut cu prilejul vizitei dumneavoastră în România, precum și de 
documentele semnate cu această ocazie și care au deschis pers
pective deosebit de favorabile pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre. îmi exprim convingerea că. prin efor
turi comune, vom realiza prevederile înțelegerilor convenite, con
tribuind astfel la intensificarea cooperării reciproc avantajoase 
dintre Republica Socialistă România și Republica Gaboneză, în 
’Hteresul popoarelor noastre, al edificării unei noi ordini economice 
șl politice internaționale, al cauzei pfleii și înțelegerii in întreaga 
lume.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Indonezia, general 
SUHARTO, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a proclamării Republicii 
Indonezia, vă adresez călduroase felicitări, precum și cele mai bune 
urări de prosperitate și progres ponorului indonezian prieten, de 
sănătate și fericire Excelenței Voastre.

Nutresc speranța că bunele relații dintre țările noastre se vor 
consolida și amplifica continuu, in interesul reciproc al României 
și Indoneziei, al cauzei păcii și colaborării în lume.

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

Proclamarea Republicii Trinidad-Tobago și investirea Excelenței 
Voastre, in înalta funcție de președinte al țârii, imi oferă jiîăeurj! 
prilej, de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
dumneavoastră.

Președintele ConșiHnUii d~ Miniștri al Republicii Arabe Siriene. 
ABDEL RAHMAN4 KHLEIFAUI, a trimis primului ministru 
Guvernului Republicii Socialiste România. MANEA MANESCU. 
următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcere felicitările dumneavoastră transmise 
cu ocazia formării Guvernului Republicii Arabe Siriene. Vă mu> 
țurpesc și vă transmit dumneavoastră personal, sănătate și fericire, 
iar poporului român prieten, progres continuu si prosperitate.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima încrederea mea in 
dezvoltarea relațiilor de cooperare intre cele două popoare și țâr: 
ale noastre, în interesul lor reciproc.

re’e ÎS ; 18) : Grădina Unirea ho
rele &)

MARȚI, 17 AUGUST

PISICILE ARISTOCRATE: Fla
mura (orele 9; .11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20); Eforie (orele 9.30; 11.30; 
13,43; 16; 10.15; 20,15): Grivita
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30
13.30 ; 20.30) ; Parc Hotel (orele 
20).

PIN,TEA: Favorit (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18,13; 20,30); Patria 
(orele 9,30: 12.15: 15: 17.30; 20); 
Grădina Luceafărul .(ora 20).

MELODIILE CARTIERULUI î 
Patria (orele 0) ; Capitol, (orele 
10.; 12 : 14 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) j
Grădina Capitol (orele 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20.30) ;
Festival (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 :
16 ; 18,15 ; 20.30) ; Modern (orele 
0 ; 11,15 : 13,30 : 16 ; 18,15 î 20,30) ; 
Grădina Modern (orele 19,45).

CE SE INTIMPLA CU TINE ♦ : 
Central (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20).

FILIERA II : București (orele 
8,45 ; 11 ; 13.15 ; 1G ; 1C,15 : 20,30) ; 
Grădina București (orele 20).; 
Scala (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) : Grădina Dinamo (orele 
20) ; Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30)

romanța pentru o co
roana : Buzești (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 , 16 ; 18,15 ; 20,15) ; Miorița 
(orele 9 : 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 
20) : Grădina Festival (orele 19,45)

ZIDUL: Timpuri Noi (orele 9;
11.15 . 13.30 15.45 : 18 ; 20.15)

CAPRICIILE MĂRIEI : Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Tomis (orele 9 ; 11,15 :
13.30 , 16 : 13.15 ; 20,30) ; Grădina 
Tomis (orele 20)

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Doina (orele 9,30 ; 11 ;
12.30 . 14 : 15.30 : 17).

MASTODONTUL : Doina (orele
18.30 : 20.15)

CONVERSAȚIA : Cotrocenl fo
tele 9 : 11,13 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 
20.15)

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII 3 
Grădina Bucegi (orele 19,45).

PRIMA PAGINA : Victor’» (ore
le 9.15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

DINCOLO DE POD : Arta (orele
15.30 ; 17,45 ; 20) ; Grădina Arta 
(orele 20).

CURSA : Cringași (orele 17).
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG : Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 : 20) ; Gră
dina Aurora (orele 20,15) ; Excel
sior (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 1545 î
18.15 ; 20,45) ; Gloria (orele 8.45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 21) ; Gră
dina Titan (orele 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Lumina (orele 9 ; 
11 : 13 ; 15 ; 17,13 ; 19,30)

ELIXIRUL TINEREȚII : Feren
tari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

CIRC IN CIRC ; Pacea (orele 
16 ; 19).

TEXAS DINCOLO DE RÎU : 
Dacia (orele 9 ; 11.15 13.30 :
13,45; 18; 20,15) ; Volga (orele 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20).

PATIMA : Drumul Sării (orele 
16 ; 18 : 20).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL : Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20).

RESPIRAȚIE LIBERA : Giuleșil 
(orele 15,30 ; 18 ; 20).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Floreasca (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN. CEL 
NEGRU : Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 
20) : Grădina Moșilor (orele 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBA : Munca (orele 16 : 18 ; 20).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Popular (orele 
16; 18: 20).

CONTELE DE MONTE CRISTO : 
Lira (orele 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Gră
dina Lira (orele 20.30).

FABLIO MAGICIANUL : Cos
mos (orele 15,30).

ANA ȘI COMANDORUL; Cos
mos (orele 18 ; 20,13).

TNTÎLNIRE LA AEROPORT î 
Progresul (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

ORĂȘENII : Rahova (orele 16 ; 
18 ; 20)

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII î 
Viitorul (orele 15.30; 13 ; 20).

DOI BARBAȚI IES LA RA
PORT : Vitan (orele 15,30; 18).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Gră
dina Vitan (orele 20).

FRAȚI DE CRUCE : Unirea (o-

priru-minisiru Sirimavo Bandaranaike pentru 
găzduirea conferinței, pentru condițiile create 
bunei sale desfășurări, pentru atenția manifes
tată fată de delegația Republicii Socialiste 
România și exprim dorința și convingerea că 
bunele relații dc prietenie si colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște in viilor o nouă și 
puternică dezvoltare.

jNTiLNIRI LA
C.C. AL P.C.R.

în cursul zilei de ieri, tova
rășul Werner Lamberz. mem
bru al Biroului Politic, secretar
al C.CP al P.S.U.G.. care,
la invitația C.C. al P.C.R.. 
iși petrece concediul de o-
dihnă in țara noastră, s-a 
întilnit cu tovarășii Cornel
Burtica, membru al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C al P.C.R.. $i Ste
fan Andrei, membru sunîear.: al 
Comitetului Politic Executiv, 
aeeretar al CC. al P.C.R.
: La întâlniri. desfășurate in
tr-o atmosferă caldă. pr:€te- 
ncaseâ. a nartietst Hans Vo«. 
ambasadorul RD. Germaoe ia 
București.

VIZITĂ
O dtlegau? a Craci: Roș.-. 

Britanice. condusă de S.r Evelyn 
Shuck burgh. președinte te Corr..- 
tetului Executiv al Crucii Rost: 
din Marea Britanic. •netr.bra ai 
Comisiei permanente a Crucii 
Roșii Internaționale, a efectuat 
o vizită pentru schimb de ext/®- 
rientâ in tara noastră, la invita
ția Consiliului Național al S^*- 
eetății de Cruce Roșie Re
publica SocaLstă Rcnâ.-.a.

MANIFESTARE
CULTURALĂ

C'4 prilejul celei de-a 31-a 
ariversăr. a proclamări Repu
blic^ Indonzeia. Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat luni.* 
dups-amiază. o manifestare cul
turală

Au participat membri ai Ligii 
române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, oameni 
de cultură și artă-

PROGRAMUL I
9.00 — Teleșcoală. 10.88 — Film 

artistic : ..Dansez cu tine-. 11.48 
Muzeul memorial pictor'Gh. Tat- 
tarescu. 12.88 — Telex. 12.95 — în
chiderea programului. — Ma
tineu de vacanță : Prietenii ursu
lețului Yogi (VII). 16.30 — Curs de 
iimbă franceză. 17.80 — Telex. 
17,05 — Ateneu popular TV. 17.35
— Ora de consultape medicală. 
Cabinet de oftalmologie. 17.45 — 
Cabinet juridic. 18.05 — Lecții TV. 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18.35 — Publicitate. 18.W — Te-

'lecronică pentru pionieri. 18-55 — 
Din pădure adunate și din nou 
pădurii date. 19.20 — 2081 de seri.
19.30 — Telejurnal. 20.00 — Locuri 
rămase numai in arhivă. 20.20 — 
Seară de teatru : Tache. Ianke și 
Cad ir — de Victor Ion Popa. Pre
mieră TV. 22.15 — 24 de ore. 22,30
— închiderea programului.

PROGRAMUL II
20.00 — Film seria! : Olga Ser- 

gbeeraa. Episodul VII. 21.10 — 
Telex. 21,15 — Melodii compuse și 
interpretate de Ion Pălculete. 
21.33 — Virstele peliculei. 22.30 — 
închiderea programului.

Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din Cișmigiu) : SÎNT SU
FLET ÎN SUFLETUL NEAMULUI 
MEU — ora 30,30 ; Teatrul Giulești 
(la Sala Columnei de ia Muzeul 
de istorie al R.S.R.) : DE LA 
STRĂBUNI PINA LA TINE — 

•.orele 11 și 12 : Teatrul Evreiesc 
de stat : EVREICA DIN TOLEDO 
— ora 20 : Teatrul „C. Tânase*4 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT ! — era 19.30 ; Ansamblul 
Rapsodia Română : FRUMOASA 
EȘTI, MÎNDRA ȚARA — ora 
•18,30.

La centrul de conferințe al -Memorialtiiui Bandaranaîke*4. din 
Colombo, s-au deschis luai lucrările relei de-a eineea Conferințe 
la nivel înalt a țârilor nealiniate, la care participi 85 de dele
gații ale țârilor membre. îl de observatori și șapte țâri invitate. 
Delegația țârii noastre — care participă in calitate de invitatâ la 
activitatea statelor nealiniate — este eendosâ de George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe.

Lucrările au fost deschise de 
președintele Algeriei. Hccar. 
Boumediene. președintele pre
cedentei Conferințe la SUVel 
înalt a'țârilor neakniate. care a 
mulțumi: guverr.ulu; Repablxi; 
Sri Lanka per.tra «Kortahtațea 

tul primului al ’ir-. -
cazdâ a conierxntei. S_' -anix» 
Bandaranaike. aieasâ pm actț- 

al celei de-a cocee Cocferirte 
Ia nivel iaalt. care a rostit 
csxrsul de rsaugurare a kaerâri-

Strimavc Bapcara^a-ke a 
Ihua: roSui acriv al mișcăm Se 
neahntere ca tar oc importazt

fierat sx ia «aenrea nodunlTr 
cmarăru de la 25 de Un. 
xxr.mi rejr-ur.? de Beigrad. 
dn 1961. ia ® de țări la actual 
eor-fer^ițâ- în ceea ce se pri
vește. a spes vortiriGcul saju-ârr 
ia mijioe-X aorm once

I care s-a dovedăx Erpracoca oor-

riî de nealiniere- Forța roasrrâ
fiecare nou aderent la princi
piile noastre, a spus vorbiiorul

Subliniind câ reuniunea la ni
vel înalt ce Ia Cokxnbc mar
chează hciârirea mișcări țâ
rilor nealiniate de a-și fao: si 
mai mult auzi; glasul pe piar 
mondial, premierui Bandarana.- 
ke a salutat țările membre care 
și-au obtmut sau desavu^xt^re- 
mod deosebit VietnamuL Cam- 
bodgia și LaosuL

După ce și-a exprimat satis
facția in legătură cu prezenta ia 
aeniala conferâțâ la nivel 
înalt a reprezentanților fostei 
colonii portugheze, recer.: elibe
rate — Ango j Guineea-Bissau. 
Insulele Capului Verde. Mo- 
zambic. Sao Toate și Principe — 
S. Bandaranatkc a eoedamnat 
politica reg-mur.k-r de la Pre-
tona și SaL«bx-y. reafnr- - i 
solidaritatea târJ** mhstaSe 
cu lupta poporre’.“ Africii Îm
potriva acestor ultime vesuzt. 
ale 73SisnMi* jtA p cejoct-aLsmu- 
hri de pe ecaOter."-

pHi» ui '--r-ic-j Sri Lanka

întrevederi ele ministrului
afacerilor externe al României

La centrul de conferințe din 
I CoZ-mbo. tovarășul George Ma- 
I covescu. mî&istrul afacerilor ex

terne. șeful delegației romane 
care partmpă U hstănie ceici 
ds-a V-a Confertnte ia nivel 
t-a?» a țârilor «climate, a avu: 
o :-um_re M Mitei Min.c.. v.- 
cecreydm'.e al ConsJralu: Exe
cutiv Federal, secretar federai 
pentru afacerile externe al 
R-S-F. Iugoslavia. Ia cursul in- 
: revedem, ministrul iugoslav 
și-a cxpr.mnt satisfacția pentru 
prezența României, pentru pri
ma dată, la o confer.ntă a șefi
lor de stat și de guvern din ță
rile r.e^iiaiate. A avu: loc un. 
schimb de păreri asupra proble
melor care urmează să fie dez
bătute la coafennță-

De asemenea, ministrul ro
mân s-a intikti: cu Feiix Dias 
Randaran^- k- _ ministrul finanțe
lor si al justiției al .Republicii 
Sn Lanka, care a condus lucră
rile reuniunii ministeriale pre
mergătoare conferinței la nivel 
înalt. F.D. Bandaranaike. a sub
liniat că guvernul țării sale pri
vește eu mult interes participa
rea României' socialiste la acti
vitățile mișcării de nealiniere. 
El a scos in evidentă faptul câ

Intensă activitate diplomatică 
în legătură cu situația din Liban
In majoritatea cartierelor 

Bc-iTUtuiuL a suburbiilor sale, 
in numeroase alte zone ale Li
banului. luptele continuă cu 
imensitate. Posturile de radio 
controlate de părțile aflate m 
conflict au anunțat desfășurarea 
de ..lupte indirjite- in tot cursul 
nootii de duminică spre luni, 
soldate cu grele pierderi mate
riale și umane ; potrivit unui 
bilanț provizoriu, s-au înregis
tra- 90 de morți și 165 de 
răniți.

★
O intensă activitate diploma

tică se înregistrează in regiune, 
vădind preocuparea țârilor 
arabe fată de gravitatea situa
ției din Liban.

Trimisul special al Ligii 
Arabe. Hassan Sabri Al-Kholi. 
a părăsit Beirutul plecind la 
Cairo pentru convorbiri cu se
cretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad. înainte de ple
care, la Beirut și la Damasc, 
in drum spre Cairo, el a decla
rat că primul scop urmărit este 
acela -al sporirii efectivelor tor
telor de pace interarabe de la 
3 500 de militari la 10 000, pre- 
cizind câ toate părțile angrenate 
in conflict se opun împărțirii 
Libanului.

Un trimis special libian, in. 
persoana lui Abbu Zeid Dourcta, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a sosit: la Beirut 
pentru a negocia un nou acord 
de încetare a focului.

Kuweitul și Arabia Saudită. 
in declarații separate, au cerut 
..convocarea unei conferințe 
arabe Ia nivel Ștaif pentru a 
pune capăt luptelor dih' Liban 
și a restabili, solidaritatea

a țărilor nealiniate

îr. coe.t-zieare. președintele 
Zambâei. Kenneth Kauada. pen-
sedinteie Ciprului, arhiepiscopul 
rooeoe. (>riar Torrijos. sefuî gu
vernului din Panama. în numele 
st3teior îatino-americane. și pri
mul minisîru ai R.S. Vietnam. 
Fam Van Dong. în numele sta
telor asiatice, au mulțumit 
Republicii Sri Lanka pentru găz
duirea lucrărilor conferinței.

Conferința a fost, de aseme
nea. salutată de secretarul ge- 
r -ral al O.N.U.. Kurt Waldheim. 
Evidențiind rolul istoric jucat 
de mișcarea . nealiniaților in 
relațiile internaționale in ulti
mi: 15 ani. secretarul generalul 
O.N.U. a spus : „Nu mai este 
adevărat că numai marile puteri 
exercită o influență hotâritoare 
asupra relațiilor internaționale. 
Se observă din ce in ce mai 
mult că celelalte țâri, mai ales 
dacă ele sint unite, pot să ia 
inițiativa unei acțiuni interna
ționale eficace-. Totodată, el a 
subliniat sprijinul per
manent și viguros acordat 
mis rarilor pentru independenta 
națională de către tarile neali- 
r.iate. ceea ce a contribuit in mul
te privințe la eradicarea co’.or.ia- 
lismului. Kurt Waldheim a men- 

obținerea dc către România a 
statutului de invitat la mișca
rea de nealiniere este un rezul
tat firesc al politicii active de 
pace și colaborare promovată de 
România pe plan internațional. 
Ministrul român a prezentat 
mulțumiri guvernului Republicii 
Sri Lanka pentru primirea cor
dială. prietenească, făcută dele
gației române la Colombo. și 
ospitalitatea acordată. In cursul 
întrevederii au fost abordate 
unele aspecte legate de ordinea 
de zi a conferinței la nivel inalt.

In cursul aceleiași zile. Geor
ge Macovescu'a avut intilniri cu 
Hă Dam. vicepremier și minis
tru al afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, cu Halim Khad- 
dam. vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, și cu Hassan. 
Ibrahim, ministru de stat pentru 
afacerile externe al Regatului 
Hașemit al Iordaniei. în discu
țiile avute au fost evocate bu
nele relații existente intfe 
România și țările respective. 
Miniștrii nordeoreean. sirian și 
iordanian au felicitat delegația 
română pentru obținerea de că
tre țara noastră a statutului de 
invitat la activitățile țărilor ne
aliniate.

arabă-. Guvernul kuweit ian a 
adresat. în acest sens, un apei 
..tuturor conducătorilor țărilor 
arabe pentru depășirea diver
gențelor și exercitarea tuturor 
eforturilor posibile spre a pune 
capăt vărsării de singe in 
Liban".

Intr-un interviu acordat agen
ției iraniene de presă „Tele- 
press". președintele Egiptului, 
Anwar Sadat, a apreciat câ se
pararea Libanului in două state 
ar fi „catastrofală" pentru a- 
ceastă tară și pentru lumea 
arabă.

Tensiune între 
Egipț și Libia

Egiptul a întărit ‘ dispozitivul 
militar de la frontiera cu Libia 
— informează cotidianul „Al 
Ahram", referindu-se la surse 
militare. Măsurile luate de E- 
gipt. scrie in continuare „Al A- 
hram". au un caracter ..preven
tiv". Ziarul precizează că for
țele trimise la frontiera cu Li
bia sint alcătuite din unități 
ale diferitelor arme. printre 
care blindate, infanterie, trupe 
de șoc și de apărare antiaeriană.

★
într-o notă adresată Secreta

riatului Ligii Arabe, Libia a 
cerut convocarea de urgență a 
Consiliului Ligii pentru a se â- 
naliza „recenta declarație ofi
cială egipteană privind concen
trarea de trupe egiptene ja 
frontiera cu Libia"— informea
ză agenția Arna. 

ționat. in același timp, că deco
lonizarea nu s-a încheiat și ca 
confruntările pe care ea le ge
nerează ar putea avea repercu
siuni internaționale. Secretarul 
general al O.N.U. a apreciat 
drept regretabil faptul câ înar
mările înghit in fiecare an peste 
300 miliarde dolari si a relevat 
inițiativa luată de Sri Lanka in 
vederea transformării Oceanului 
Indian intr-o zonă a păcii-

In ședința plenară de du Dă-a- 
miază a conferinței au început 
dezbaterile generale.

Prezentind raportul cu pri
vire la activitatea țărilor neali
niate. desfășurată ir. perioada 
dintre Conferința de la Alger și 
actuala conferință, președintele 
Algeriei. Houari Boumediene. a 
enumerat printre succesele nea- 
lîniatilor din această perioadă 
victoria poporului vietnamez, e- 
kberarea Mozambicului. Guine- 
ei-Bîssau. Insulelor Capului 
Verde. Sao Teme și Principe, 
precum și 2 Angoiei. El a evi
dențiat o serie de inițiative 
pentru instaurarea unei noi or- 
dim economice internaționale, 
menționind. îndeosebi, sesiunile 
a șasea si a șaptea ale 
Adunării Generale a O.N.U.

Au mai. luat cuvintul Teferi 
Bănie, președintele Comitetului 
Administrativ Militar Provizoriu 
al Etiopiei, Mohammad Daoud, 
președintele Afganistanului. An
war El Sadat, președintele Egip
tului.

Țară situată în 
partea central-ves- 
ticâ a Africii, cu 
largă ieșire la Ocea
nul Atlantic, Gabo- 
nul. cu cei 950 000 
locuitori ai săi. a de
venit republică in
dependentă la 17 
august 1960. Terito
riul său ocupat in 
mare măsură de pă
durea ecuatorială 
densă, cu esențe va
loroase (acaju, aba
nos) și subsolul a- 
bundent înzestrat cu 
mangan (locul al 
patrulea in produc
ția mondială), fier, 
petrol, uraniu, dia
mante. oferă bogate 
resurse pentru dez
voltarea unei econo
mii diversificate. In 
vederea punerii in 
valoare a imensului 
potențial minier și 
forestier, guvernul 
gabonez a întreprins 
construirea „trans- 
gabonczului" — o șo
sea de 580 km — ce 
va traversa o mare 
parte a teritoriului 
țării. Cînd va fi ter
minată, în 1980, îm
preună cu lucrările 
anexe (portul mine
ralier de la Santa 
Clara, la nord de 
Libreville, și portul 
de mărfuri agricole

INDONEZIA
Cu cele peste 3 000 insule ale 

sale Indonezia constituie cel 
mai mare arhipelag de pe glob 
desfășurat intre Oceanul Indian 
și Oceanul Pacific pe circa 
5 000 km. Relieful. îndeosebi 
muntos, restrînge aria cîmpiilor 
la fișii relativ înguste ce înso
țesc țărmul. Vegetația țării este 
luxuriantă. cuprinzind peste 
3 000 de specii, pădurea umedă 
ecuatorială cu bambuși, liane 
și arbori cu lemn prețios (teak, 
santal) ocupînd aproape 80 Ia 
sută din suprafața Indoneziei. 
Teritoriul arhipelagului indo
nezian a fost locuit din cele mai 
vechi timpuri, istoria țării în
scriind existența a diverse prin
cipate în primele secole ale erei 
noastre, a unor regate feudale 
înfloritoare între secolele 7 și 
10. Perioadei de fărîmițare cu
prinsă între secolele 10—14 îi 
pune capăt formarea regatului 
Medjapahit cu centrul în Djava 
care unifică întreg teritoriul 
indonezian. La începutul seco
lului al 16-lea sosesc primii 
europeni și apoi timp de patru 
secole, țara s-a găsit sub opre
siunea colonialiștilor portughezi, 
englezi, olandezi și japonezi. 
Ziua de 17 august 1945 a mar
cat sfîrșitul dominației colo
niale. Indonezia angajindu-se pe 
drumul lichidării înapoierii eco

PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• LUNI, în marea sală Kem
per Arena din Kansas City, sta
tul Missouri, s-au deschis lucră
rile Convenției naționale a 
Partidului republican (de gu- 
vernămînt).

Principalele puncte ale agen
dei Convenției sint desemnarea 
candidaților Partidului • republi
can pentru alegerile din noiem
brie a.c. la funcțiile de pre
ședinte și vicepreședinte ai Sta
telor Unite și adoptarea platfor- 
mei-program republicane.

Ignorînd tradiția, potrivit că
reia președintele țării, candidat 
la învestitură, se prezintă la 
convenție in ultima zi a lucră
rilor doar pentru a rosti dis
cursul de acceptare a manda
tului, președintele Gerald Ford, 
dind curs cererii insistente a 
conducerii Comitetului campa
niei sale electorale, a sosit, du
minică la prînz, în Kansas City, 
la cițeva ore-după sosirea opo
nentului său, Ronald Reagan. 

în cadrul • manifestărilor con
sacrate sărbătorii naționale a 
poporului român — ziua de 23 
August —. la ambasada română 
din Moscova a avut Ioc luni o 
conferință de presă.

Au participat redactori șefi și 
redactori ai ziarelor și publica
țiilor centrale, agențiilor de pre
să TASS și A.P.N.. funcționari 
superiori din M.A.E. al U.R.S.S.. 
vicepreședinți ai conducerii cen
trale a Asociației de Prietenie 
Sovieto- Române.

Despre importanța evenimen
tului a vorbit Gheorghe Badrus. 
ambasadorul României la Mos
cova.

în aceeași zi. la ambasada ro
mână din Moscova a fost 
prezentată o expoziție de 
fotografii. oglindind realizări 
ale pc-porului român în e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, aspecte 
din vizitele efectuate dc tovară
șul Nicolae Ceausescu și tovară
șa Elena Ceaușescu in timpul 
cit s-au aflat în U.R.S.S.. pentru 
a-și petrece o parte din conce
diul de odihnă, la invitația C.C. 
al P.C.U.S.

★
La Bratislava, consulul gene

ral al României. Carol Cozma. 
a organizat, luni, cu același pri
lej. o conferință de presă. la 
care au' participat reprezentanți 
ai ziarelor centrale, radiodifu
ziunii si televiziunii din capita
la R.S.S. Slovace.

Dc asemenea, în localitatea 
cehoslovacă Luhacovice, elibe
rată de trupele române, au fost 
inaugurate „Zilele culturii ro- 
mânești“.

GABON
de la Owendo, Ia 
sud de capitală), 
„transgabonezul" va 
permite exploatarea 
zăcămintelor de mi
nereu de fier dc la 
Bclinga, in nord-cs- 
tul țării, a minereu
lui de magneziu, a 
plumbului din re
giunea Krousso, a 
resurselor de molib
den din zona Noima 
Ivindo, a uraniului 
din mina Oklo și a 
fcromagneziului de 
la Moanda.

Exploatarea petro
lului a contribuit di
rect la realizarea u- 
nor obiective de 
dezvoltare. Descope
rirea importantelor 
zăcăminte de la An
guilla și Gamba în 
1961 și, respectiv, 
1986 a permis du
blarea producției de 
petrol, precum și 
prelucrarea în țară a 
unei părți a acestuia 
in cadrul rafinăriei 
de la Port-Gentil 
care tratează aproxi
mativ un milion tone 
petrol anual. O altă 
rafinărie aflată în 
construcție va duce 
Ia creșterea capaci
tății totale de rafi
nare Ia 2 milioane 
tone anual. O mare 
parte din veniturile

realizate din extrac
ția și comercializa
rea țițeiului au fost 
destinate construcți
ilor industriale așa 
incit în anii urmă
tori vor fi ridicate 
fabrici de zahăr, în
treprinderi pentru 
industrializarea con
strucțiilor de locuin
țe, fabrici de ciment 
la N’toum (40 km dc 
Libreville) și Ia Fran- 
ceville, vor fi mo
dernizate căile de 
comunicație. Au fost, 
de asemenea, între
prinse măsuri în ve
derea amplificării 
exploatărilor fores
tiere pentru ca sec
torul silvic să-și a- 
ducă o contribuție 
mai importantă la 
dezvoltarea econo
mică a Gabonului. 
în prezent pădurile 
ocupă 85 Ia sută din 
suprafața țării (22 
milioane hectare) și 
exportul de material 
lemnos asigură 36 la 
sută din cifra glo
bală a veniturilor 
externe ; programul 
general de dezvolta
re a țării prevede 
creșterea cu 7 la sută 
a veniturilor obținute 
în acest domeniu, 
mai ales prin ex
ploatările din pro

nomice și sociale, al dezvoltării 
pe baza valorificării imenselor 
sale resurse naționale.

După realizarea primului plan 
cincinal de dezvoltare econo
mică (1969—1973) care a pro
movat sectorul agricol și indus
tria alimentară, electrificarea, 
transporturile și industria mi
nieră, în 1974 s-a trecut la în
făptuirea celui de-al doilea plan 
cincinal (1974—1979) ale cărui 
obiective principale le constituie 
industrializarea, redistribuirea 
mai echitabilă a venitului na
țional între regiuni, dezvoltarea 
învățămîntului, a sănătății pu
blice. Importante fonduri sint 
alocate realizării unor proiecte 
industriale. Astfel, pe șantierul 
combinatului chimic dc la 
Palembang, din partea sudică a 
Sumatrei se află în diverse 
stadii de construcție două noi 
uzine de îngrășăminte chimice : 
în septembrie, anul acesta, va 
fi pusă în funcțiune in localita
tea Malili prima topitorie de 
nichel din Indonezia cu o capa
citate de 18 000 tone pe an și 
care va atinge în următorii trei 
ani o producție dc 48-000 tone 
anual ; se prevede, de aseme
nea, extinderea producției de 
cauciuc la 1 milion de tone ia 
sfîrșitul acestui an. realizîndu-se 
un venit de 485 milioane dolari : 
sint în curs realizarea unui 
proiect de exploatare a rezer
velor de gaze naturale estimat 
la 462 milioane dolari și execu

Un grup de tineri români 
efectuează o vizită în Japo
nia, prin intermediul Birou
lui de Turism pentru Tine
ret. Cu prilejul acestei vizite, 
grupul a fost primit de H. 
Kodaira, președintele Gru
pului parlamentar de priete
nie Japonia-România. D. A- 
kita, vicepreședinte al Came
rei Reprezentanților a Dietei 
japoneze, și H. Kawasaki, 
președinte al Asociației pen
tru schimburi internaționale 
pe linie de tineret.

In timpul primirii, desfă
șurată într-o atmosferă de 
prietenie, gazdele au relevat 
contribuția deosebită adusă 
de vizita oficială efectuată 
de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, in Japo
nia la dezvoltarea raporturi
lor româno-japoneze, au 
făcut calde aprecieri la a- 
dresa țării noastre.

La ambasada României din 
Phenian a fost organizată o con
ferință de presă. în cadrul că
reia ambasadorul Dumitru Popa 
a vorbit despre însemnătatea e- 
venimentului.

Lă cooperativa agricolă, de 
producție ..Prietenia coTe^ano- 
română“ din comuna Șambong 
a avut Iod o întâlnire priete
nească. la care au participat re
prezentanți ai organelor de 
partid și de stat, numeroși coo
peratori. precum și ambasado
rul român, și membri ai ambasa
dei noastre la Phenian.

★
La Rabat, în sala de expoziții 

a Ministerului Afacerilor Cul
turale, a fost organizată expo
ziția „România în imagini".

La vernisaj au participat re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Culturale, Ministerului 
Afacerilor Externe, șefi de mi
siuni diplomatice, oameni de 
cultură, ziariști, un numeros 
public.

• IN AFRICA DE SUD au 
continuat luni manifestațiile în
dreptate împotriva politicii de 
apartheid a regimului de la 
Pretoria. La Capetown, poliția 
a utilizat bombe , cu gaze'lacn-* 
mogene pentru a împrăștia o 
demonstrație a studenților me
tiși. Manifestații s-au semnalat 
și în localitățile Durban; Alice. 
Vryheid. Un mare numai’ de 
persoane au fost; arestate, prin
tre ele aflîndu-se, potrivit a- 
genției France « Presse, Jeanje 
Noel, responsabila Federației fe
meilor africane din R.S.A.

vinciile Ngounie și 
Nyanga, unde trăieș
te aproximativ o 
cincime din popu
lația Gabonului, pre
cum și prin extinde
rea principalelor în
treprinderi forestiere 
din regiunea Ngou
nie.

în România sint 
urmărite cu simpatie 
eforturile depuse ’ de 
tînărul stat african 
pentru dezvoltarea 
sa liberă, de sine 
stătătoare. In adinci- 
rea relațiilor de co
laborare rodnică «in
tre România și Ga
bon, momente în
semnate le-au re
prezentat vizita pe 
care președintele Re
publicii Gaboneze a 
întreprins-o anul 
trecut în țara noas
tră, convorbirile pur
tate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Albert 
Bernard Bongo, a- 
cordurile și înțelege
rile încheiate. Au 
fost astfel deschise 
noi și ample perspec
tive extinderii - con
lucrării româno-ga- 
boneze pe multiple 
planuri în interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii și pro
gresului general.

tarea unui vast proiect de elec
trificare dc către întreprinderea 
de stat „Perushaan Umun ListriK 
Negara". Din programul mai 
larg al guvernului indonezian 
de dezvoltare a țării fac parte 
măsurile de favorizare a firme
lor naționale în industria ex
tractivă, forestieră și textilă, de 
consolidare a controlului dc stat 
asupra bogățiilor naționale prin 
obligarea celor 26 companii 
străine care activează în Indo
nezia să încheie noi acorduri 
care să dea statului o mai mare 
participare la veniturile reali
zate din exploatările de țiței 
de pe teritoriul indonezian, uu- 
vernul și-a anunțat intenția de 
a trece comerțul intern din mii- 
nile companiilor străine în cele 
ale firmelor naționale a căror 
activitate va fi controlată de 
autorități. Sc depun, în egală 
măsură, eforturi pentru dezvol
tarea învățămîntului, Indonezia 
numărînd îii prezent 15 329 520 
elevi și 236 892 studenți cuprinși 
în 48 universități.

Poporul român urmărește cu 
viu interes realizările obținute 
de poporul indonezian în opera 
de dezvoltare economico-sociaiâ 
a patriei sale. între România și 
Indonezia s-au statornicit relații 
dc colaborare în toate domenii
le. îndeosebi în cel economic, in 
interesul ambelor popoare, al 
înțelegerii și păcii în lume.

DOINA TOPOR

• UN COMUNICAT al Minis
terului Afacerilor Interne al 
R.A. Egipt anunță că în gara 
din orașul Alexandria, într-un 
vagon al unui tren expres, s-a 
produs o puternică deflagrație 
cauzată de o bombă' cu explozie 
întîrziată, în urma căreia opt 
persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 51 au fost rănite, dintre 
care șapte în stare gravă. In le
gătură cu acest eveniment, trei 
persoane suspecte au fost reți
nute de tătre poliție.

• FOSTUL PREMIER NI
PON. Kakuei Tanaka, a fost 
pus, luni, sub acuzarea de a fi 
acceptat mită și de violare 
a legislației privind schimburile 
valutare și comerțul exterior.

Fostul premier nipon a fost 
arestat Ia 27 iulie a.c-, în ca
drul anchetei privind scandalul 
..Lockheed". El este pasibil de 
pedeapsă cu închisoare pînă la 
cinci ‘ ani și amendă pînă la 
1 500 milioane yeni.
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