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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

MIERCURI

În întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

ANGAJARE VIE, DINAMICA 
ÎN REALIZAREA PLANULUI

18 AUGUST

SI MANOLIS GLEZOS

un constructor al orașului

rășul. Nicolae Ceaușescu. 
r general ai Partidului 
ist Român, președintele 
icii Socialiste România, a 

primit: in ziua de 17 august. pe 
Ilias Iliou. președintele Uniunii 
Democratice de Stingă — E.D.A. 
— din Grecia, și Manolis Gle- 
zo?. membru al Comitetului Po
litic și al Comitetului Executiv 
ale conducerii E.D.A.. care se 
afiă in țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La Întrevedere a participat 
arâșul Ștefan Andrei, mem- 

supleant al Comitetului Po- 
: Executiv', secretar al C.C. 
P.C.R.

au mulțumit călduros 
Nicolae Ceaușescu

pentru întrevederea acordată 
au adresat cordiale felicitări 
prilejul aniversării zilei, de

• August. împreună cu urări 
noi succese Partidului Comunist
Român, secretarului său gene
ral. poporului român, în activi
tatea consacrată făuririi socie- 
.tații socialiste multilateral dez- 
.voltate,, triumfului in întreaga 
lume a idealurilor de libertate, 
pacci democrație. independen
ță națională și progres social.

în timpul întrevederii a fost 
subliniată cu satisfacție dezvol- 

. tarea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Democratică de Stingă din Gre
cia și s-a relevat hotărîrea de 
a amplifica aceste raporturi în

Cu planul pe opt luni îndeplinit
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de că
tre Comitetul județean Vrancea 
al P.C.R.. oamenii muncii din 
această parte a țării iși expri
mă hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru a obține 
noi succese, conștienți că aces
tea se adaugă activității crea
toare a milioanelor de construc
tori ai noii societăți, se conto
pesc cu munca eroică a între
gului popor pentru continua 
dezvoltare, propășire și inflo-- 
rire a patriei noastre socialiste.

Fruntașă in producție modei in comportare, iată in citera cunnie 
portretul profesional și moral al utecistei Petruța Mihăiescu, secre
tara organizației U.T.C. din secția mobila a Combinatului de prelu
crarea lemnului din Rm. Vilcea. Și o dată „statistică" obișnuită m 
fișa sa de intreaere : depășirea lună de lună a planului personal 

(te producție cu 10.-15 la Iută
Fotografie de GHEORGHE CUCU

FIECARE TINAR SA PRESTEZE

0 ACTIVITATE UTILĂ SOCIETĂȚII

cronica întrecerii uteciste
îmbunătățirea indicilor calitativi

Marea sărbătoare a eliberării constituie pentru tineri: 
articole de sport si ambarcațiuni de la LPL. Reghin înec 
noi etape în îndeplinirea sarcinilor care Ie revin din pianul 
prinderii, a angajamentelor asumate in marea întrecere utecistă. O 
atenție dedsebită a fost acordată calității produselor. înlocuiri: ma
terialelor deficitarc. în bilanțul, cu care organizația U.T.C. condusă 
de Floarea Șuteu se prezintă la marea sărbătoare, se înscriu printre 
altele : realizarea unei producții suplimentare in valoare de peste 2 
milioane lei.’ și îmbunătățirea cu 20 la sută a indicilor calitativi ai 
produselor comparativ cu anul trecut. (Mircea Borda).

Tinerii din colec
tivul întreprinderii 
de utilaj chimic Bor- 
zești întîmplnă --ma
rca sărbătoare 
la 23 Augdșt cu rea
lizări deosebite T*  
muncă; Astfel, ei-.au 
contribuit, la execu
tarea și livrarea 
înainte de termen a 
unoj*  utilaje tehno
logice caracterizate 
prin parametri cali
tativi de înalt nivel, 
între acestea se nu
mără un reactor de 
hidrbgenare pentru 
instalații clorosodice. 
o coloană de reac-

ție pentru instalații 
de bisfenol, cuptoare 
și uscătoare cu tam
bur rotativ destinate 
instalațiilor de puri
ficare prin ardere a 
reziduurilor. Pentru 
creșterea potențialu
lui tehnic de execu
ție și acoperirea ne
cesităților tehnolo
gice în condiții de 
mare productivitate, 
tinerii muncitori, in
gineri și tehnicieni 
din această unitate 
au realizat prin 
autodotare mașini și 
dispozitive în valoa-

re de peste 1 milion 
lei. Productivitatea 
pe agregat a fost 
depășită cu peste 
3 0Cî0 iei iar econo
miile la consumul de 
energie electrică, 
termică și de com
bustibil r----------- ’
780 060 lei.
ncrea acestor suc
cese au contribuit și 
brigăzile de utecișt 
de la secțiile : con
fecții utilai tehnolo
gic,’ reparații capita
le. asimilări utilai*  
și modelărie. (Cor
nel Galben).

Colectivele de tineri de la întreprinderile ..Ana textilă-. ..So?.e-- 
tul“, Fabrica de detergenți. întreprinderea mecanică. întreprinderea 
textilă și Fabrica de încălțăminte din Timișoara, precum și de la 
întreprinderea textilă din Lugoj și Fabrica de ciorapi Slnmcola: 
Mare au raportat. în cinstea marii noastre sărbători naționale pro 
ducl.fi ’suplimentare în valoare de peste 4G 000 le;. (Ion Cădăreanu).

Fiecare crinduire socială are 
nu numai propria ei înfățișare., 
ci și criteriile ci proprii. Cit d.> 
exact se pot măsura in felul 
acosta tendințele do dezvoltare 
șl realizările unei societăți, cit 
de exact se poate caracteriza 
viața oaînehilor. reiese clar din 
existența de 205 ani a orașului 
meu natal. Reșița. Renumcla 
uzinelor de la Reșița și al oa
menilor lor se întemeia de la 
bun început pe stăruința și con
știinciozitatea oamenilor din 
timpul acela, oameni harnici, 
dai*  care se confruntau cu limi
tele și neajunsurile orînduirii 
capitaliste. La sfîrșitul secolului 
trecut, la începutul celui al nos
tru. aici a existat deja un pro
letariat cu • conștiință de clasă, 
care a luptat pentru drepturile 
muncitorești - și a organizat gre
ve și alte acțiuni de- protest. De 
la bun început, in uzină lucrau 
laolaltă români, germani, ma
ghiari (care se ajutau reciproc 
în fiecare situație, la fiecare ne
voie și care participau strins 
uniți la lupta de clasă).

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale uzinele de la 
Reșița atingeau un punct culmi
nant al dezvoltării lor : fabricile 
de mașini construiau una din-

tre cele mai moderne locomo
tive pentru trenuri accelerate 
din Europa, o serie de mari 
electromotoare. echipament e- 
nergetic modern. Combinatul 
siderurgic Reșița, cea mai mare 
oțelârie a României, producea 
in anul 1S43 23 000 de tone și 
ajungea astfel la culmea dezvol
tării sale înainte de. 23 august.

După 23 August, viața uzine
lor, ca și a oamenilor lor a 
început să vibreze intr-un ritm 
mult mai intens și mai tumul
tuos. Nu trebuie să prezentăm 
aici amănunțit tot drumul par
curs de întreprinderea reșițeană 
pînâ la gigantul industrial de 
astăzi. în. patria noastră, fiecare 
școlar știe că la combinatul si
derurgic de aici se produce in 
anul 32 al istoriei noastre noi 
peste un milion de tone de oțel 
și că uzina constructoare de 
mașini construiește nu nu
mai utilaj complex pentru 
sistemul hidroenergetic Por
țile de Fier, ci și motoare 
Diesel pentru calea ferată, și că 
s-a asimilat tehnica producerii 
de motoare Diesel pentru vase

veritabili întrecere
clanșat $£ 
deosebi! t
dusă de
alcă*ui*ă din lâ di
cunexu:

întinerită ce-
ralele țin in 
tinic, cu si- 

pentru că. la 
alele se spri- 

puiernici ai ti- 
din care fiecare 
constructor-

I. ANDREITA

Proiectul Legii privind

tortei de1

interesul aprofundării conlucră
rii dintre România și Grecia. în 
folosul și spre binele ambelor 
popoare, al înțelegerii și coo
perării in Balcani, in Europa și 
în lume.

Remarcîndu-se importantele 
schimbări care s-au produs pe 
plan mondial, s-a evidențiat ne
cesitatea transpunerii in viață 
a prevederilor Actului final al 
Conferinței general-europene. 
soluționării pe cale politică a 
diferendelor dintre state, in
staurării unui climat de pace, 
securitate și înțelegere inter
națională.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.Marmura si bronzul

Cinci după terminarea fa
cultății, in urmă cu zece ani, 
a ajuns în satul Densuș, din 
ținuturile Hațegului, Nicolae 
Aclam a fost copleșit de emo
ția întâlnirii cu ,,umbra“ ma
relui cărturar Ovid Densu- 
șianu care a dat acestui sat 
un sens istoric, iar culturii 
noastre o operă durabilă. 
Bătrînii țărani și locurile (Ic 
aici îi amintesc mereu per
sonalitatea, dar tînărul cu 
idealurile înaripate cu care 
venise de pe băncile facili ■ 
lății a constatat ceea ce con
stataseră și alții care Gemu
seră prin partea locului 
Ovid Densușianu nu aven 
măcar un bust în satul său 
și ar fi trebuit să-l aibă, 
Spre deosebire însă de cei 
lalți care doar văzuseră 
această lipsă, Nicolae Adam 
s-a așternut pe muncă și a 
modelat în duritatea bronzu
lui chipul cărturarului și l-a 
restituit țăranilor și satului 
său.

Cînd în urmă cu cîțiva ani 
începuse să lucreze Ia Deva. 
Liceul pedagogic din locali
tate tocmai sărbătorea un 
secol de existență, și Nicolae 
Adam s-a gîndit să readucă 
în . memoria elevilor și profe
sorilor remarcabila personali
tate a lui Ion Pop Retegan al 
cărui nume a rămas în is
toria școlii : a turnat în stră
lucirea și tăria bronzului 
chipul omului de cultură m 
patriotului Ion Pop Retegan.

E-un început de anotimp in noi,
O primăvară arcuită-n zare
Și iată-ne tulpină dc altoi
In trunchiul țării veșnic dai in floare.

Ni-e gindui luminat, sintem 
Rostire demnă si-nțeleaptă 
Dinspre prezent urcind spre viitor 
I n temei at i, zidiți cu toții-n treaptă

De pace, de iubire și de rod,
De vremea ce prin noi se împlinește 
Sub crezul veșnicelor nunți, 
Crez luminat de cel ce rostuieste

Pașii de miine, primăvara gliei, 
Cintecul strins in amfore de dor : 
Cu suflet ne-ntinat ofrande-aducem 
Cum eerbii-aduc sărutul la izvor.

VIOREL VARGA

Doi dintre cei mai pricepuji 
lăcătuși, montatori, utecișt:: 
loan Petricâ și Lucian Ale
xandru, de la Întreprinderea 
de strunguri din Arad, exe
cută ultimele verificări ale 
dispozitivelor montate 

strungurile automate
Foto : O. PLECAN

de mare tonaj. Aceste realizări 
de .virf ca și altele vorbesc des
pre progresul rapid pe .care l-au 
cunoscut aceste uzine și oamenii 
lor in perioada socialismului. 
Vasta reconstrucție și lărgirea 
combinatului siderurgic și a 
uzinei constructoare de ma
șini n-ar fi fost posibile 
sub capitalism. Noile hale 
aie uzinei din valea Birzavei 
sint mari și .luminoase, utilate 
cu numeroase mașini-unelte de 
cea mai modernă construcție. 
Ele constituie mîndria muncito
rilor calificați de aici.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii care trăiesc și muncesc Ia 
Reșița sint moștenitorii legitimi 
ai celor opt sau mai multe ge
nerații de muncitori, ce au con
struit și -dezvoltat uzinele de la 
Reșița în 205 ani de muncă 
grea. Ei pot să afirme cu min- 
drie că uzina de la Reșița, oțe- 
lăria de acolo, sint considerate 
ca fiind leagănul 
construcției de 
România. Fiecare 
lificat. indiferent 
din care face 
puterea .
măreția ei. Numai faptul că de

siderurgici și 
mașini din 
muncitor ca
de generația 

parte, a cinstit 
tehnicii, a recunoscut

(Continuare !n nao o ll-a)

SA FIM MAI PRETENȚIOȘI 
CU MUZICA UȘOARĂ ’ v

în jurul unor opinii ale membrilor cercului
„Prietenii muzicii" de la Clubul T4

Zilnic, Io Clubul T 4, din București, într-o sală special, amena
jată, dotată cu aparatură electronică, cu program non-stop, tine
rii ascultă muzică pe bandă sau disc, selectează piesele prefera
te pentru fonoteca proprie, fac înregistrări. Audițiile sînt însoțite 
de dezbateri - schimburi, confruntări de opinii, discuții ce dove
desc volumul considerabil de cunoștințe în materie, receptivitatea 
și spiritul critic al tinerilor față de muzica ușoară. Așadar, tinerii 
cei mai pasionați și - de ce nu~?_— cei mai autorizați consuma
tori ai genului. Paralel cu acest studio, la T 4 mai funcționează 
cercul Prietenii muzicii ușoare, cerere studiu, de pregătire a 
soliștilor vocali amatori. în fiecare joi șTL&îmbătă, peste 20 de 
tineri de profesii diferite - muncitori, tehnicFerîi, elevi, proiectanți,

funcționari, toți înscriși la cursul de canto al școlii populare de 
arta, își perfecționează aici tehnica vocală, se formează pentru 
scenă. împreună cu orchestra clubului, acești tineri realizează pro
gramele muzicale ale serilor distractive, prezintă spectacole pe 
estrade în aer iiber, la taberele de odihnă din jurul Bucureștiului. 
Lunar, în cadrul ciclului de medalioane „Să ne cunoaștem com
pozitorul preferat", au loc întîlniri cu creatori. în centrul preocu
părilor, al întregii lor activități, stă muzica ușoară românească. 
Despre creația actuală, despre problematica genului cel mai 
îndrăgit și accesibil publicului larg, i-am invitat să ne vorbească 
pe tinerii acestui cenaclu.

(Continuare în pag. a ll-a)

A fost trimis șă lucreze la 
Orăștie cu responsabilitatea 
de a reorganiza și dezvolta 
un muzeu înființat prin 1952 
dar care rămăsese incă prea 
sărac față de bogăția mate
rialelor din această zona. 
Tînărul muzeograf a bătut in 
trei-patru ani toate satele și 
cătunele din Munții Orășliei 
și de pe văile lor și a adunat 
mii de exponate de o certă 
valoare. Fusese conceput ca 
muzeu etnografic, dar noul 
său director știa bine cc are 
de făcut. Orășelul in care 
muncește el, și in care a de
venit unul dintre intelectua
lii săi de frunte, fusese pra - 
gul strălucitoarei capitale 
Sarmizegetusa a Iui Deeebal, 
ridicată pe culmile Costestâ- 
lor din Munții Orăștici si 
locurile dimprejur sint grele 
de istorie. Muzeul trebuia să 
aibă și o secție de istorie și 
astăzi o are. Probele arheo
logice alături de piesele et
nografice — portul, obiceiu
rile, tradițiile, uneltele de 
muncă, ilustrate în sălile 
muzeului — atestă mai bine, 
mai convingător generoasa 
idee a continuității neîntre
rupte a neamului nostru pe 
aceste meleaguri. Nicolae 
Adam a dat și aici un sens 
vorbei noastre din bătrini : 
„Omul sfințește Iocul“.

El știa ceea ce știm cu to
ții. in acest mic orășel a fost 
tipărită in 1582 Palia de la 
Ora știe. Dar s-au t ipărit prea 
puține exemplare atunci in 
secolul al XVT-lea si in 
Orăștie n-a mai rămas nici 
unul : tînărul sculptor i-a ri
dicat un monument cioplit în 
marmură albă, așezat in cen
trul orașului alături de bus- 
turile in bronz ale lui Decc- 
bal. Aurel Vlaicu și dr. Pe
tru Groza, fiii acestor locuri 
și ai istoriei 
singura carte_ _______ ,
din alte părți, după cite știm, 
căreia i s-a înălțat un mo
nument.

noastre. Eslc 
de la noi și

ROMULUS LAL

« CAMPANIA AGRICOLA 
c MEDALIATI OLIMPICI 
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In dezbatere: „Proiectul Legii privind recrutarea 
și repartizarea forței de muncă**  și „Proiectul Legii 

privind încadrarea într-o muncă utilă a unor 
persoane apte de muncă**

Izvorul demnității și bunăstării
Pe 5 augur, der. ai 

inte de termen. a— ternara: re- 
montul la uaie BMMtaflHe fita 
întreprindere. A doua e. m 
trecut la rafinarea inaht- La 
sfirșitul lui ococtir • vom 
începe si rafinarea 
întreprinderea ese Lxâ r»’.2*  
mică, cu oameni paftai. iar as- 
mărul utecistilar ira trece fieM. 
Pină in 19B8. insă, situația «e va 
schimba mult. Pr»xr_c:_a între
prinderii va fi de peste 5 ori 
mai mare. ;ar persocX^l va 
crește de 4 or. De rr.de . 
veni toți acești mmm1 ? O parte 
vor fi
toace, așa cum am fost ri eu ia 
urmă cu 9 art O ? •; par**  de 
aici, din Roșior:. M-.r i:r-r*  
viitorii muncitor: r; s ir- 
scri și la școlile de laEfirare- 
Există. insă, o eatcgor? de :.- 
neri care ..scapă*  pt*.*--e  ieze-

:»je or.răr» Ircercărt de inte
grare a Lor în croductte. AjunC 
U 2B—25 de ar_. 33 au rud • 
caLficare. n;cx un joc de muncă 
rabC Nu-t irr.lneșr: niri pe 
wTp Bac pe ’.Teufi jart.er de 
coestrucvi. pe nsd unul d_n 
acele xxrur ari: de numeroase 
•rr.de «e nasc demnitatea r bu- 
răstarea omului. Oare să nu in- 
::l=ază ei pe ce pămiz: trăiesc, 
să au pr. ceapă că societatea 
roesîrâ rtu poate îngădui traiul 
fără muncă T Atunci este nor
mal ca nor cei care ir.telegem 
că munca reprezintă «ingunii 
izvor al dersrrăti: «i bunăstă
rii. să apelăm la toate mijloacele 
de rare dispunem pentru a-i 
aduce pe drumul cel drept.

DORL MITROI.
rpr^sfc*  rrhxoîop U Întreprin
dere*  c> Roșiori ie Vede

«t a-a aoldat eu rezultate oozi- 
uve. ..Consiliul onoarei" (la 
nivel de municipiu). „Sfatul 
cartierului", echipele de ordine 
s- disciplină, colectivele ..Prie
tenul noului încadrat" au fost și 
rint forme prin care organiza
țiile U.T.C.. împreună cu alti 
factori, au contribuit la integra
rea multor tineri într-o muncă

utilă societății. Bilanțul nostru 
mă face să înțeleg și mai bine 
efectele educației comuniste pe 
care cele două proiecte de Iezi 
pun un accent deosebit și să 
perseverăm pe această cale.

Egali prin aportul adus
la construirea societății

noastre socialiste
Am îr.văta: de =â mc-- 

cesc și i-am deprins Oi arriass 
lucru și pe fiii mes. dip camrcn-
Cerea că un părinte trebuie să-și 
crească asife'. eoci'.ul. -? 2 ces
te st r. j-l facă nktodatfi. ta 
nici o împrejurare, de r_s.r- Pe 
cei doi fii ai ari. Ian șa Gtoeor- 
ghe. i-am adus ne r.-i :med « 
ce au terminai să lucre
ze aici, lingă nune, Sfenr. ar fi 
putut lucra si hrtr altă pute, dar 
m-am giodit câ sopravc^bin- 
du-i indeaprr-azx vei zu*-«  
ajuta i.: :----- <- - * z ' '
ale integrării in nsoneâ. in viață. 
Am considerat că ac - 
sprijin pe care •” poate oferi un 
tată capâ'ă • a: ir.
condițiile in care eoțeij muncesc 
și trăiesc strădxxmdn-se să de
vină oameni adevăntL la 
cele două :.--?re de -z z- -

v-md recrutarea. calificarea si 
încadrarea forței de muncă se 
afiă «1 un capitol referitor la 
recesiîatea de a desfășura o ac
tivitate utilă societății chiar și 
pentru acei tineri cărora părin
ții le pot asigura un trai liniștit 
?: fără muncă. Este încă o do
vadă a griji: de părinte, mult 
ma: înțelept, mult mai drept 
pe care partidul nostru promo- 
vind cu neabătută consecvență 
principiile vieții și muncii co- 
muniș-.ilor. ale eticii și echității 
socialiste o acordă educării ti
neretului tării. Egal: in fața 
normelor și legilor țării, tinerii 
trebuie să fie egali și prin apor
tul adus la construirea societății 
noastre socialiste.

F LOR EA DOBRESCU. 
muncitor la turnătoria de fontă. 

Urinele ^Vulcan"

Puternică afirmare a
eticii și echității socialiste

în a?-.
rea econom, ro-sco-a i < —.- 
cipiului Timișoara ndant cn- 
Ii fi ca rea unui mare sumfir da 
muncitor.
Cele două _e
legi vin direct in gfirtjtoul 
rezolvări: acestor peobteme le
gata de calificarea forte: da 
muncă, ele exor.m.*:  :r-?dată. 
și o cu
5
socialiste. în. ceea ce re = 
te. ne-am ureocsmat si oină 
acum cu toată Mriogttaton da 
încadrarea si ctfflcflgtoi ttBSt- 
lor. stabilizarea lor la locul de 
muncă, acomodarea cu exigen
tele colectivelor care au 
repartizați. ducă re-am
propus să căutăm taț rerrra-.er- 
tă si să găsim r.*  fume «. me
tode prin care oreaataBiffle 
U.T.C. să ecntribate la ăMBra»

nea " tuturor tineri^.'apti de 
m_.rcă'atn oraș într-o activitate 
utilă societății. Ne-am străduit 
să- coar-.ngem pe cei care n-au 
inteZ-es la timp câ îngăduința 
plr.ntilor a celor ce acceptă 
să-; intretmă nu rerrez.nfă un 
teroej pentru neindeplinirea de 
către ei a îndatoririi firești de 
a munci. Eforturile noastre edu
ca: ve au urmărit si alte cate- 
torii de tineri, cum ar fi. de 
pildă, cei ce-și schimbă atit de 
des locul de muncă. incit — 
ora cric — nici nu s-ar putea 
spune că lucrează.

Am organizat diferite acțiuni 
ir. scocul integrării in muncă a 
tinerilor arătindu-'e acestora că 
in societatea noastră munca re
prezintă calea sigură si unică 
pentru afirmarea personalității 
k*r.  Acțiunea declanșată de noi 
a purtat numele ..Recuperarea"

in vederea angajării mai ferme 
a scolii in acțiunea de încadrare 
in muncă a absolvenților trep
tei I de liceu care nu-si conti
nuă studiile propun : încadrarea 
acestora «ă se facă incepind 
eu data de 1 octombrie in fie
care an. chiar in cadrul liceului, 
de către o comisie formată din 
reprezentanți ai direcțiilor pen
tru probleme de muncă și ocro
tiri sociale, directori ai liceelor, 
diriginți. reprezentanți ai U.T.C. 
si ai părinților. Spun aceasta 
pentru câ. de obicei, absolvenții 
vin cu multă încredere în școala 
pe care o cunosc. E și firesc să 
fie astfel de vreme ce diriginte
le. directorul. reprezentantul 
U.T.C. fac parte din rindul a- 
celora care le cunosc îndea
proape dorințele, înclinațiile, ca
pacitatea fizică și intelectuală și 
deci ii pot sfătui și convinge cu 
mai mult succes să se integreze 
intr-o muncă utilă societății, să 
se îndrepte către acea preocu
pare pentru care au, realmente, 
aptitudini.

ION DUMITRESCU 
Inspector școlar general adjunct 

al Inspectoratului școlar 
județean Vilcea

Este, fără îndoială, normal ca 
societatea noastră să contribuie, 
prin toate mijlocele sale, la for
marea omului nou in spiritul e- 
ducației prin muncă și pentru 
muncă. Cele două proiecte de 
legi demonstrează din nou cu 
prisosință această grijă, cu res
ponsabilități precise pentru toți 
factorii. Mai întflnîm și noi o 
serie de tineri care, nereusind la 
o facultate sau nepromovind în 
treaota a II-a de liceu, benefi
ciază de o falsă îngăduință sau 
generozitate din partea părinți
lor. a familiei pentru a se sus
trage obligației de a presta o 
munci utilă societății. Mulți din
tre acești tineri ajung să crea
dă câ pot trăi si fără să lucreze, 
se comportă excentric. umplu 
cafenelele si Dină la urmă își 
pierd respectul chiar față de 
propriii părinți, principalii vino- 
vați. după părerea mea. de si
tuația creată. Valorile formative 
ale muncii sint de netăgăduit și 
noi. în școală. In atelierele noas
tre. îi educăm pe tineri in spi
ritul exigentelor muncii, al dis- 
ciDlinei muncitorești. Fără îndo
ială. răspunderi importante ne 
revin nouă, educatorilor, celor 
care trebuie să formăm la cei 
ce mîine 'Vor -intra- îrr producție, 
nu numai trăsăturile unei înal
te profesionalități. ci și un com
portament demn, bun de dat ca 
exemplu.

• Consider că ar trebui să 
fie și mai bine concretizate răs
punderile părinților care dau

Istorii paralele
(Urmare din pcp. I> 

măreția aceasta au abuaat Pa
tronii. că au :r.* - 
potriva lor. :-a dus ades .a i->- 
perare și revoltă.

De cele ma; bune iradri:: a r 
oamenilor mur.? : i3 La Res i 
se leagă menu‘.;ta:ra z< 
muncitori, spiritul Joc «te «nt- 
ne, ambiția lor : c-r-aii -
elanul lor revolu:;«^r- Văr.: 
din unghiul amțL trrbu e rr.e.- • 
ționat că pentru mur.: teru 
familiile lor r.-au ex s a: : • 
ciodată posibili-â:. raai dure fia 
dezvoltare decit cele creste fie 
socialism. In perioada :sz *5.  ?- 
tă din istoria uzinelor regifoB^ 
■copiii de mupciwri p.:»*.  si

facă de ob:ce. șase, șapte clase 
pT-unare. cițiva au terminat 
chiar liceul $; foarte puțini din
tre ei au studiat mai depar*.e.  
As:âz: rar găiești copii de mun- 
c.:or: care să nu fi terminat 12 
clase s. sâ nu fi boat bacalau- 
reatuL Faptul câ copiii de mun
citor. studiază, devin ingineri, 
țrofesor,. medici, este astăzi 
ceva obișnuit, cotidian. Prin ur
mare. :e\ muncitorii și copiii 
iar au potibilitât: corespunză
toare de invâtâmint și afirmare. 
La aceara se mai adaugă con- 
dri.- .e de locuit modeme, ocro- 
- rea sâr.ătâ-. $; pensiile de bă- 
Trieete- De șomaj $i semișomaj. 
«re rer.au generații întregi se 
transfonoiQ intr-un adevărat

blestem, nici nu mai poate fi 
vorba. Istoria ascendentă, vi
guroasă. a combinatului se îm
pletește cu istoria ascendentă 
a orașului. Elocvent paralelism !

Astăzi se creează la Reșița 
mereu locuri noi de muncă. La 
acestea se mai adaugă noile 
șantiere in județul Caraș-Seve- 
rin, ceea ce subliniază mai bine 
decit orice caracterul umanist 
al orinduirii noastre.

Socialismul ce se construiește 
în patria noastră consacră cri
terii umaniste. El edifică în di
mensiuni și categorii care co
respund cel mai bine esenței 
sale. Iar aceasta este aceea a 
afirmării plenare a personalită
ții tuturor membrilor societății.

AXENTE SERAU 
prim-secretar al Comitetului

dovadă de prea multă toleranță 
față de fiii lor, atitudine care, 
așa cum arătam, încurajează 
fuga unor tineri de muncă.

Ing. RADU IOAN.
Director al Grupului școlar 

mecanic Zalău

• In „Proiectul Legii privind 
încadrarea intr-o muncă utila a 
unor persoane apte de muncă", 
la articolul 3, punctul 3, s-ar 
putea aduce unele precizări pri
vind înscrierea femeilor la 
Direcția pentru problemele de 
muncă șî ocrotiri sociale, deoa
rece desfășoară o activitate cas
nică in gospodărie.

• Intr-o familie se intimplă 
să existe și 2—3 femei apte de 
muncă — mamă, soție, fiica ma
joră — care nu sint încadrate 
în producție. Oare trebuie să le 
considerăm pe toate gospodine ? 
O mai clară formulare nu poate 
decît să ușureze aplicarea vi
itoarei legi pe care o salut cu 
toată satisfacția.

CONSTANTIN GHIȚA 
Vicepreședinte al Judecătoriei 

Craiova
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Festivalul-concurs al cîntecu- 
lui, jocului și portului popu- 
Iar din Gorj, Tismana - Tg. 

Jiu.

Valorificarea
comorilor de frumusețe
ale cinfecului, jocului 
și portului popular
Festivalul^concurs al cin- 

tecului, jocului și portului 
popular din Gorj s-a înche
iat duminică in splendidul 
decor natural de la Tismana. 
Aici, pe scena în aer liber, 
au evoluat interpreții vocali 
și instrumentiști, formațiile 
de dansuri populare și gru
purile vocale laureate ale 
celui de al XI-lea Festival- 
concurs al cintecului, jocului 
și portului popular din ju
dețul Gorj.

Ceea ce ni s-a părut demn 
de reținut a fost, în afara 
valorii de necontestat a mul
tora dintre formațiile pre
zente in concurs, numărul 
mare de participant!, artiști 
amatori din aproape toate

Cel mai tinăr interpret. La 
fluier : Aurelian Conștanti- 

nescu din Novaci

în concediul dumneavoastră puteți participa
la acțiunile turistice 

organizate de 
întreprinderea 

de turism, hoteluri 
fi restaurante 

București

IN PERIOADA 21-24 
AUGUST ax.

LA MUNTE : rttwa» 
cabana Scropoxsa. eabasa Pa
dina. Plerarea ea tresal Ml 
din stația București Nord, i- 
21.08.197S la orele 11.li.
ierca cu trenul JtoS. ia îl-to 
1976. la era 19.13.

LA MARE : ca aataearal «as 
cu trenul pe litoral : la Ma>- 
galia — excursie de 4 rile m 
trenul ; la Costine*. . — exearw! 
de 3 zile co autocarul : la Man
galia. — excursii de 3 1 2 zile cu 
autocarul.

ÎN ZONE PITOREȘTI : Bucu
rești — Pitești — Canea de Ar
geș — Rm. Vilcea — Călimă- 
nești — Cozia — Vaineasa. Ple
carea din Piața Uairii-Hale io 
21.08.1976. ora IX îaa paie rea ia 
24.08.1976. ia Jurai orei 20 : 
București — Pitești — Rm. 
Vilcea — Govara — Horezu —

Miaâ>t.rea Pal atragi - Cheile 
Oltețalui — Baia de Fier — 
Voîoeasa — Cazia — Călimi- 
nești. Plecarea dia Piața CuMI
- Hale ia tlMtW. ara IX îna
poierea in 24ARirM. ia jarul 
orei 20 : București — Ploiești — 
Predeal — Brașov — Băliușeri
— Sovata — Tg. Mureș — Turda

— Cluj — Sighișoara — Mediaș
— Sibiu — Călimănești. Pleca
rea din Piața Unirii-Hale in 
2L8X1976. ora 7. înapoierea în 
Î4.W.1978 ho jurul orei 20 : 
București — Pitești — Văleni — 
Cislău — Covasna — Tg. Secu
iesc — Brețcu — Borzești — 
Slănic Moldova — Brașov —

Poiana Brașov. Plecare din 
Piața Unirii-Hale in 22.08.1976, 
ora 7. înapoierea in 24.08.1976 
în jurul orei 20. ’

înscrieri la filialele întreprin
derii de turism, hotelurU^.și 
restaurante București din Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 A șit Bd. Re
publicii nr. 68. .H’drm?

Telex U.T.C.
■! - • «.- ——— 
‘ • în unitățile ecppomice 
ale judefâțui Tulceat tinerii 
au realizat» -de Ia. îrfieputul 
anului Si pină în. prezent, 
peste 500 mii qre^de muncă 
patriotică în sprijinul pro
ducției. Valoarea lucrărilor 
executate este ede aproxima
tiv 2 milioane let. Ort”' 
title U.T.C. di^’.întrei 
rea de alumină; ’ ” - 
I.I.P.. I.J.I.L. Tțlțra. EÎ 
tarea miniera AltinA___
din comunele Mahmudia, So
mova, de Ia cooperativa
..Unirea" Măcin si de la-Fa
brica de conserve din pește 
— Sulina s-au situat 1b frun
tea acestei importante^între
ceri uteciste. (Ileana _ 
leanu) • La.Ateneul Tine
retului din Capitală, pestfe 
400 de elevi din liceele nr. 
21. „I.L. Garagiale". poligra
fic, mecanic nr. 9 au 'păi^ticipaC 
Ia un concurs de pofczje-pa
triotică organizat în riitst^a^ 
Centenarului Independent# 
de Stat a României. (I. Ne- 
goită) > 38 de echipe de ti
neri cooperatori din județul 
Bacău participă zilnic la 
recoltatul inului în comunele 
Sănduleni și Livezi precum 
si Ia încărcatul balotîlor șî 
eliberarea de paie a terenu
rilor din comunele Urechesti. 
Cotofănesti, Parincea. Uru- 
îești și Horjești. (Cornel , 
Galben) • Comitetul muni
cipal Sibiu al U.T.C. a or
ganizat la întreprinderea 
„Steaua Roșie" un schimb 
de experiență-dezbatere cu 
membrii activului U.T.C. din 
industria ușoară pe marginea 
a două probleme importante 
în sprijinirea îndeplinirii si 
depășirii sarcinilor de olan. 
Secretarii comitetelor U.T.C. 
de la întreprinderile de in
dustrie ușoară au analizat 
modalitățile concrete de a- 
bordare a problematicii le
gate de întrecerea socialistă 
și de generalizarea inițiati
velor „Prietenul noului înca
drat" și „Sfatul omeniei" sta- 
bilindu-se căi concrete dc 
colaborare între organizații
le de tineret pentru creșterea 
calitativă a activității politi
ce și organizatorice. (Angela 
Chițu).

CITETITKA

SA FIM MAI PRETENȚIOȘI
niza-
Inde-

I.P.țÎL.F„
ia-

Podo-

CU MUZICA UȘOARA
Prin ce se definește

azi muzica noastră

fie cîntece de circulație (de ma
să I). să le fredoneze oricine, să 
nu fie doar „piese pentru con
curs",

La

ușoara
Nicoleta Vclicu, elevă, anul 

III, Liceul ..Ion Creangă : „Dacă 
pină nu de mult subiectul pre- 
ferat al compozitorilor noștri 

. -.Ora dragostea, marea majoritate 
a' cîntecelor. fie ele lirice, fie în 
ritmuri dansante,, vorbind desDre 
despărțiri, regăsiri, dor. amâ- 
girj. Amintiri etc. astăzi nota 
caracteristică a muzicii ușoare

'. consider că este, in primtll find, 
varietatea de teme. Cin tecul’tin
de să ni-1 prezinte cotidian pe 
omul modern, mai complex, cu 
multitudinea de preocupări, de 
stări, de întrebări în contact cu 
problemele diverse ale universu
lui săii social și politic. De'cîțiva- 
ani creația s-a îmbogățit cu lu
crări ce evocă momente din is
toria poporului, figuri de eroi 
ai neamului, memoria străbu
nilor. frumusețile tării : gama 
de sentimente esțe și. ea mai 

'diversă și. de asemenea, mijloa
cele de exprimare s-au îmbogă
țit Pentru noi. cîntecele cu ca
racter patriotic constituie. baza 
repertoriului.’ Din păcate nu toa
te se ridică la un nivel--artistic 
corespunzător. Ori linia melodică 
este greoaie, artificială, ori tex
tele sint înșiruiri de declarații 
fără fior și emoție poetică. Cînd 
interpretăm unele lucrări ca 
Bună dimineața. Românie. Aici, 
la mine acasă. Vrem pace pe pă- 
mînt. Ziua care nu se uită, 
iubesc. Copacul ș.a. simțim 
publicul ne aplaudă sincer, 
doar din politețe. Cîntecele 
tematică patriotică ar trebui

* ■

Te 
că 
nu 
cu 
să

Vasile Răducanu, muncitor, E- 
lectromagnetica : „Continuînd
ideea colegei mele, vreau să 
spun că dintre lucrările prezen
tate anul acesta la Concursul 
național de creație de la Ma
maia nu am întrezărit nici una 
cu calități de șlagăr, nici un 
cintec care să se-adauge la pal
maresul succeselor din edițiile 
anterioare. Mă ocup de muzică 
de aproape 7 ani. urmez cursuri
le Școlii populare de artă, la 
Clubul T 4. repet sau cint*  de 
patru ori pe săptămină. Ascul- 
tind melodiile de la Mamaia la 
televizor și la radio de mai mul
te ori nu am „tresărit" decit la 
două. în rest, aceleași și ace
leași formulei aceeași șcherrtă 
pentru orchestrații, linii melo
dice arhicunoscute. artificiale. 
Au fost și cîteva’ încercări ori
ginale — Secolul vitezei și Co
loana infinită, dar insuficient 
valorificate de interpreți. Mâ 
refer la acest concurs national 
pentru câ el reprezintă sau ar 
trebui să repre^n.te ..vitrina de 
calitate" a muzicii’ ușoare, un 
bun al tuturorimf numai un e- 
veniment al compozitorilor. Or, 
acest moment de etalare a valo
rilor componistice și interpreta
tive realizate intr-un an. nu a 
fost, din păcate, la nivelul exi
gențelor publicului, la nivelul 
creației actuale. Concursul a lă
sat impresia unui act de rutină, 
n-a avut prospețimea și nouta
tea la care ne așteptam de la o 
întrecere între cele mai bune, 
lucrări, între cei: mai buni crea
tori".

cît un deserviciu muzicii, 
concursul de la Mamaia ne-am 
obișnuit să ascultăm în finală 
30 de piese, cifră tabu !, indife- 

' rent de nutnărul partiturilor tri
mise (asta poate și pentru ca 
săptămină de festival să fie o 
săptămină I) și he-arri mai obiș
nuit ca din cele 30 de piese, 
15 să fie premiate. Ce s-ar în- 
tîmpla dacă nu s-ar acorda pre
miile I și II sau atîteâ men
țiuni, multe dintre ele — sint 
convinsă — de consolare ? Ce 
s-ar întîmpla dacă în muzica 
noastră ușoară am regăsi fair- 
play-ul din sport ?.? ; Am privit 
Olimpiada de la Montreal,- am 
văzut campioni olimpici,, record- 
meni mondiali care rămîneau pe 
locuri secunde pentru că alti 
tineri, necunoscuți pînă âtunti, 
erau mai buni. Ca interpret. îmi 
dau seama că oficina». indiferent 
de gust, de vîrstă, poate recu
noaște. de la primele note fru
musețea unor cîntece ca : Tine
rii, Melodiile dragostei, Ado
lescenții. De-ai fi tu. Revede
rea. Baladă. Seara. Pentru lu
minăm pentru adevăr etc. La fel 
cu aceeași ușurință, sint recu
noscute și lucrările banale, arti
ficiale. Consider că acordarea 
premiilor'.cu'pr.ea multă gene
rozitate conduce la diminuarea 
potențialului creator al compo
zitorilor noștri".

De ce se acordă

Grupul de fluierași cu băcițe, din comuna Polovragi

Itț ’’'fi™?.' ' 1

premii cu atîta 
generozitate ?

Liliana Stăncescu, tehnician 
T.R.U.C.: „Cred că muzica ușoa
ră românească nu are nevoie 
de concesii. îngăduința, nivelul 
scăzut de exigență al juriilor, al 
celor ce promovează creațiile și 
interpretările slabe lăsîndu-le să. 
mai pătrundă pe „canalele" vie
ții noastre muzicale, nu fac de-

0 nefastă „etică"

Gheorghe Ștefan, tehnician 
Automecanica :■ „Problema tex
telor de muzică ușoară a fost 
viu dezbătută de nenumărate 
ori în pțrfesă. la radio și televi
ziune. Și totușL anul acesta la 
Mamaia, ea a revenit în actua
litate. Noi am imprimat pe ban
dă toate cei?; 30; 'de cîntece se
lectate pentru finală ca să la 
învățăm și să le prezentăm în 
programele noastre. Cind însă 
o colegă a mea. Jeni Aldea. a 
cîntat lucrarea De la Alfa la 
Omega de Mihai Dumbravă, la 
repetiție, toți ăm izbucnit în rîs. 
Iată textul : „De la Alfa la 
Omega ! Dragostea / E pecete-n 
tot ce lumea / va crea / Ca în 
fiecare zi / Dragostea ne va-n- 
soti / De la Alfa la Omega / 
Printre bucurii / De la Alfa la 
Omega / Dragostea / Ce s-ar 
face omul, / fără ea ? ! Dra
gostea, de la Alfa la Omega“. 
Potrivirea atit de stîngace a cu-î 
vi-ntelor, lipsa de talent, prostur 
gust, nu pot contribui la ridicai 
rea nivelului creației noastre !"?

••• •.'jȘ'jH , ' • ?.■' ■■ .«»'

a automultumirii

comunele județului. Pe scena 
festiv aiului-concurs au evo
luat peste 350 de tineri ar
tiști amatori, țărani coope
ratori, muncitori, elevi, învă
țători și profesori, membri ai 
unor grupuri artistice de re
ală valoare interpretativă. 
Punînd in valoare minuna
tele tradiții folclorice din a- 
ceastă ’pitorească zonă a ță
rii, stimulind an de an miș
carea cultural-artistică de 
masă, festivalul-concurs, a- 

. juns la cea de-a Xl-a ediție, 
se înscrie în cronica mișcării 
cultural-artistice de amatori 
ca o prezență vie .și stimula
tivă, antrenînd in fiecare an 
prin etapele de preselecțte 
mii de tineri artiști amatori 
din satele, comunele și ora
șele gorjene, continuatori al 
tradițiilor populare, păstră
tori de datini strămoșești, ce 
valorifică, prin talentul și 
dragostea lor pentru cintec 
și joc, comorile de frumu
sețe ale portului popular, ale 
cintecului și dansului popu
lar din această străveche va
tră folclorică a țării.

Lunga călătorie prin 
cui și jocul popular a 
juit momente de vie ____
facție tuturor celor prezenți 
la această tradițională mani
festare. Evoluția laureaților 
festivalului, urmărită de 
peste zece mii de spectatori.

cînte- 
prile- 
satis-

s-a ridicat la un înalt nivel 
artistic, prilejuind o adevă
rată trecere in revistă a obi
ceiurilor și datinilor străbu
ne. Laureații ediției din/.az 
cest an, printre care soliștii- 
vocali Ștefan Popescu, mun
citor la Combinatul ăe lianți, 
și azbociment din Tg. Jiu', 
Rodica Chireacă. comuna Vla- 
dimiri, „Grupul de fluierași 
cu băcițe" din comuna Polo
vragi. formațiile de dansuri 
populare din comunele Mă- 
tăsari și Ciuperceni, Fanfara 
grupului școlar minier Motru, 
formată numai din elevi (te 
anul I, ca și tarafele de mu
zică populară din Godinești 
și Șadu, au întrunit aprecie
rile unui juriu exigent, for
mat din re put ați folcloriști șl 
cercetători ai folclorului, ■' 
condus de prof. dr. Tancred 
Bănățeanu, directorul Mu
zeului de artă populară din 
București.

La această ediție a avut 
loc' și o sesiune de comuni
cări pe tema „Tradiție și ino
vație în cîritecul, jocul și . 
portul popular din Gorj" la 
care au prezentat comunicări 
cercetători, folcloriști și et
nografi din județul Gorj, 
București, Cluj-Napoca, Me
hedinți. Vilcea și Dolj.

DAN VASILESCU 
Foto : O. PLECAN

„ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE Șl PIESE 

DE SCHIMB BUCUREȘTI"

cu sediul în București, bd. Armata Poporului 

nr. 6, sector 7

RECRUTEAZĂ

tineri pentru calificare în meseriile de strungar, lăcătuș mon- 
tator, sudor electric si turnător formator.

Relații suplimentare la /ediul întreprinderii (unde se poate 

ajunge cu troleibuzele 90. 93 și tramvaiele 13. 25) sau prin 

telefon 31 2110. interior 160 și 162.

CENTRALA DE PRELUCRARE Șl COLECTAREA 
DEȘEURILOR METALICE BUCUREȘTI

Str. Th. Aman, nr. 4, sector 7, telefon 13 17 34, înca- 
dreazărprin concurs sau transfer în interesul serviciului 
următoarele posturi:

— Sef Serv. Contabilitate ; Șef Serv. Financiar ; In
giner proiectant (constructor); Dactilografă principală

Condiții de încadrare conform Legii 12'1971 și 57/ 
1974.

Am consemnat mai sus opinii împărtășite de multi tineri. Din 
discuțiile purtate cu cei de la Clubul T 4 se desprind idei ce ar 
merita să fie luate in considerație, evident, in primul rind de com
pozitori, de toți factorii direct răspunzători de calitatea vieții noas
tre culturale. Gen muzical cu o mare putere de penetrație în mase 
largi de public, pretențiile față de muzica ușoară trebuie să crească 
in raport cu această largă difuziune și nu să scadă ! Muzica ușoară’ 
se impune să răspundă cu mai multă seriozitate imperativelor etico- 
estetice ce stau în fața întregii creații artistice, ea nu poate face*  
excepție de la exigențele generale ce stau în fața întregului nostru 
front artistic, în numele unor așa-zise atribute specifice ale genului*  
„ușor". Tradiția valoroasă a școlii muzicale românești, posibilitățile 
reale ale compozitorilor obligă, ne justifică exigența și așteptările. 
Nevoia oamenilor de muzică este similară —. dintotdeauna — cu 
nevoia de cîntece care să-i bucure și să-i emoționeze prin frumu
sețea. cantabilitatea și prospețimea liniilor melodice, prin bogăția» 
ritmurilor.

Munca, inspirația și talentul sint hotăiitoare și în muzica ușoa
ră. De asemenea, spiritul de răspundere colectivă în realizarea totală 
a unei partituri din partea compozitorului, a textierului, a orches
tratorului. a interpretului. Nu o dată, ascultăm lucrări ale căror 
orchestrații neinspirale, plate, simpliste, afectează și diminuează 
calitatea compoziției. De ce nu se instituie — ca metodă perma
nentă de lucru — concursuri interne pentru cele mai bune texte și 
pentru cele mai reușite orchestrații și interpretări vocale ? O innoire 
a principiilor și a modalităților de lucru, exercitarea unui spirit de 
echipă și a unei exigente răspunderi colective care să înlăture mai 
hotănt tendința de automulțumire, vizibilă atit in procesul de 
elaborare a creației de muzică ușoară cit șl in promovarea și difu
zarea fiecărei piese, ar putea deschide un drum nou muzicii ușoare 
ale cărei exigențe nu sint deloc ușoare. în orice caz, dacă ne e greu 
să recomandăm soluții infailibile, este relativ ușor să constatăm, 
împreună cu numeroși iubitori ai cintecului, existența unei cordia
lități călduțe, a imbătării cu apă de trandafiri in domeniul pro
ducției și evaluării muzicii noastre ușoare. Insă noi știm bine că 
n-am fi eu adevărat ceea ce vrem să fim dacă ne-am lăsa înșelați 
doar de dorința noastră de mai bine : dorințele, aspirațiile nu țin 
locul realității, în nici un domeniu și în nici o privință. Nu sîntem 
de acord să ne păstrăm „umorul" îngăduinței și al suficienței chiar 
dacă unii vor fi fiind de părere ca. nu-i asa, muzica ușoară n-ar 
fi tocmai genul fundamental al artei noastre ! Sigur, nu este, dar 
cînd modul in care ni se prezintă lucrurile in acest domeniu lasă 
să se înțeleagă o stare de lucruri minunată, plină numai de exemple 
de opere reușite, cind simțim în unele păreri și chiar în fastul ?j 
regia festivalurilor, o mulțumire exagerată în raport cu ceea ce 
nt se prezintă de fapt, nu putem să nu ne mărturisim senzația de 
autoinșelare. Așadar, nu de estetică ar putea fi vorba ci, mai de 
grabă, de etică și anume de etica automultumirii și autoamăgirii. 
Incit pe bună dreptate se ridică întrebarea ; cui folosește și cui ține 
de cald această etică ? !

împărtășite de mulți tineri. Din

ALINA POPOVICI

LICEUL AGRO-INDUSTRIAL 
TĂRTAȘEȘTI - ILFOV

cu sediul in comuna Tărtășești. șoseaua București-Piieștl, Km. 26
Primește înscrieri pînă la 3 septembrie 1976. pentru :

I. — LICEU — TREAPTA A II-A
în perioada 5—8 septembrie 1976 se organizează un bou concurs 

de admitere pentru anul școlar 1976—1977, cu absolvenți ai primei 
trepte de Ia orice liceu, la următoarele specialități :
• PRELUCRĂTOR PRIN AȘCHIERE (cu durata de 3 ani)
• MECANICA AGRICOLA (cu durata de 2 ani)

Condițiile de admitere si actele necesare la înscriere sint pu
blicate in broșura editată de M.E.I.

II. — ȘCOALA PROFESIONALĂ
Meseriile :
• STRUNGAR (cu durata 1 1/2 ani)
• MECANIC MAȘINI AGRICOLE (cu durata de 1 an)

Se primesc absolvenți ai primei trepte de liceu și absolvenți 
ai clasei a VIII-a a școlii generale care au împlinit 16 ani pînă 
la data de 15 iunie a anulyi de absolvire.

Pe timpul școlarizării elevii beneficiază de burse, semiburse si 
contracte de întreprindere, cazarea și masa sint asigurate in 
cadrul școlii.

Relații suplimentare se primesc de la secretariatul școlii.

ANUNȚ
Uiceul Textile Confecții Nr. 1, din București» 

str. Lucrețiu Pătrășcanu. nr. 3, sector 4,
primește Înscrieri pentru :

Treapta a Il-a de liceu, la specialitățile :
• filatori-țesători
• operatori la tehnologia chimică textilă
• mașini și utilaje în industria ușoară

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

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

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

Informații suplimentare, la secretariatul școlii, telefon : 
43 25 30. zilnic, intre orele 8—16.

rr.de
%25e2%2580%25a2rr.de
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, Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So- 
eialiste România. a adresai președintelui Republicii Islamice Pakis- 
‘an FAZAL ELAHI CHAUDHRY, următoarea telegramă :

Am aflat cu mare tristețe despre inundațiile care au avut loc in 
«ceste zile în țara dumneavoastră.

în numele poporului și guvernului rortrân. al nostru personal vă 
transmitem dumneavoastră, poporului pakistanez și familiilor îndo
liate sincera noastră compasiune.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Li
beria, WILLIAM R. TOLBERT jr.» următoarea telegramă :

Amabilele sentimente exprimate de dumneavoastră, domnule 
președinte, in mesajul adresat mie și poporului liberian cu ocazia 
aniversării Zilei independenței noastre naționale au fost primite cu 
sincere mulțumiri și cu aceleași sentimente pentru dumneavoastră 
și poporul marii dumneavoastră țări.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea regelui BAUDOUIN. urmă
toarea telegramă :

In numele compatrioților și al meu personal, mulțumesc Exce
lenței Voastre pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul săr
bătorii naționale a Belgiei.

Aceasta constituie o mărturie pe care o apreciez in mod deo
sebit. fiind o expresie a bunelor relații existente intre țările noas
tre. îmi exprim dorința ca aceste relații să cunoască o dezvoltaretre. îmi exprim dorința ca aceste relații să cunoască 
continuă in. viitor.

SLUJITORI DL CAMPANIA AGRICOLĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste ________
tovarășul MANEA MĂNESCU. prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au primit din partea Comisiei pentru or
ganizarea funeraliilor tovarășului Ciu Dc. următoarea telegramă :

Vă exprimăm mulțumirile noastre sincere pentru telegrama, de 
profunde condoleanțe pe care ati binevoi! să o trimiteți Comite
tului Central al Partidului Comunist Chinez. Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari. Con 
de Stat al Republicii Populare Chineze, ir. legaturi cu In 
din viață a tovarășului Ciu De. membru ai Comitetului Cer 
Partidului Comunist Chinez, membru al Biroului Politic al 
tetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru al C 
tului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Parti
dului .Comunist phinez. președintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Republicii Populare Chineze.

Tovarășul 3LANEA MĂNESCU. prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat primului ministru >1 Repu
blicii Democratice Sudan. EL RASHID EL TAHIR BAKR, urmă
toarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu pr 
dumneavoastră in funcția de prim-ministru al Republ 
tice Sudan, cele mai călduroase felicitări și sincere w 
in ' noua misiune încredințată.

Îmi exprim convingerea că bunele relații existente ir-re țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare și o divers:Ceare ccr.::nuâ și in 
viitor. în folosul popoarelor noastre, al cauzei colaborăm » pâcu 
internaționale.

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat primului ministru al Guver
nului Republicii Democratice Madagascar, JUSTIN RAKOTO- 
NIAINA. următoarea telegramă :

Doresc să folosesc prilejul investirii dumneavoastră in înalta 
funcție de prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Ma
dagascar pentru a vă transmite, in numele guvernului rotr.âr. al 
meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări de sănă
tate și fericire personală, de mari succese in viitoarea dumnea
voastră activitate.

AGEXDA
RECEPȚII

guvernu- 
ai con- 

Afacerilor

Cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Gaboneze, ambasado
rul acestei țări la București. 
Maurice Yoeko. a oferit, marți 
seara: o recepției'-în saloanele 
ambasadei-

Au participat Gheorghe Cioară, 
viceprim-ministru al 
lui. miniștri, membri 
ducerii Ministerului
Externe, ai unor ministere eco
nomice și altor instituții centra
le. ziariști.

Au luat parțe șefi ai undr mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 31-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Indonezia, ambasadorul a- 
cestei țări la București. Soeka- 
har. a oferit, marți seara, o re
cepție. _

Au luat parte Nicolae Giosan. 
președintele Marii Adunări Na
ționale. miniștri, membri ai 
conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, ai unor ministere 
economice, instituții centrale și 
organizații de masă.

Au fost preZenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai cor
pului diplomatic.

Medaliați olimpici vorbesc „Scînteii tineretului"

Sportivul Gheorghe Megelea 
și-a ales una dintre cele mal 
grele și dificile probe atletice 
— aruncarea suliței — o probă 
tehnică înscrisă încă din anti
chitate in programul Olimpia
dei. Deși foarte tinăr. 22 de ani, 
reprezentantul clubului Steaua 
5i-a înscris numele in galeria 
marilor performeri olimpici, cu
cerind medalia de bronz la re
centele J.O. de la Montreal. El 
va rămine un sportiv de refe
rință pentru că este primul at
let român care cîștigă o meda
lie la J.O. Pină acum gloria o- 
limpică era doar apanajul fete
lor. Aruncind sulița la 87,16 me
tri, a obținut, totodată, și un 
nou record național. Născut la 
Băile Herculane, motiv pentru 
care colegii ii spun, și nu fără 
temei, Hercule (este înalt de 
1.93 m și are 101 kg). Gheorghe 
Megelea iși începe cariera spor
tivă la Reșița, sub îndrumarea 
antrenorului Daniel Mayer. A- 
cum activează la clubul Steaua, 
și-l are antrenor pe fostul 
campion și recordman național 
Alex. Bizin. In palmares are 
înscrise alte două mari perfor
manțe : recordman mondial de 
juniori. Kiev 1973, și campion 
mondial universitar. Ce rezul
tate, ce performanță ne rezervă 
viitorul ? Ne spune chiar el : 
„Antrenorul meu a fost primul 
sulițaș român care a aruncat 
peste 80 de metri. Eu vreau să 

al Partidului 
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ea 
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REUNIUNE
La Centrul național de fizică 

Măgurele — București se desfă
șoară lucrările grupului de ex- 
perți al Agenției Internationale 
perîtrâ Energie Atofhică (A'I:E-.A. 
— Viena) însărcinat cu elabora-: 
rea de norme de securitate ra- 
diologică pentru uzinele de fa
bricare a combustibilului nu
clear.

Reuniunea este organizată de 
Comitetul de Stat pentru Ener- 
gia Nucleară. împreună cu 
A.I.E.A.

La lucrări participă experți 
români și din alte nouă state 
membre ale agenției.

In cursul reuniunii, oaspeții 
au fost primiți de acad. Ion 
Ursu. președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nu
cleară.

SOSIRE
Marți. 17 august, a sosit In 

Capitală, Khamphevane Touna- 
lom, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Democrate Populare Laos 
in Republica Socialistă Româ
nia.

Gheorghe Megelea :„Munca e totul, efortul de a te autodepăși mereu..."
tie deplină. Mai ales că eu am 
fost trimis la Olimpiadă ca să 
ciștig experiență. Și, cînd colo, 
pe lingă experiență m-am în
tors și cu o medalie". — Ai a- 
vut emoții ? „Nu, sint din 
fire un om optimist, fac totul cu 
o mare plăcere și o mare încre
dere". — Cit este talent și cit 
este muncă din marea perfor
manță ? ,»Să lăsăm talentul 
de-o parte. E drept, că dacă nu 
ești dotat de la natură, la o 
probă, ca sulița, nu merge. Dar 
munca e totul. Pregătirea. Re
petarea. Continuitatea. Efortul 
de a te autodepăși, mereu de 
a adăuga zilnic noi centimetri... 
Și mai trebuie ceva : optimism, 
relaxare, calm. Eu am marea 
calitate că sint relaxat, sint un 
om bine dispus mereu și asta mă 
ajută. La Montreal eram al 
20-lea după rezultate. Nu aveam 
trac, pentru că nu eram favorit. 
N-aveam ce să pierd, decît nu
mai să ciștig. Mi-am făcut con
cursul meu crezînd în izbîndă..." 
— Referindu-se la viitorul tău 
un comentator-spunea : „Un ti
năr cu mari șanse, dotat, un su
lița.? ideal !“ Ce-și propune un 
asemenea sportiv ? „Să con
firme prin rezultate aprecierile 
și așteptările. Voi face totul ca 
să mă număr printre protago
niștii marilor concursuri...**.

• REVISTA „Jeune Afrique" 
publică in ultimul său număr pe 
august, un amplu comentariu 
pe marginea recentelor Jocuri 
olimpice de la Montreal. Unul 
dintre capitole este consacrat 
gimnastei românce Nadia Co
maneci, triplă campioană olim
pică. „Montreal 1976, se scrie 
in articol, a consacrat ca eroi
nă a Jocurilor o fetiță de 14 ani 
și jumătate, românca Nadia 
Comăneci. Milioane de tele
spectatori au văzut și au revă
zut silueta sa fragilă zburînd 
peste aparatele de gimnastică 
și mai ales stăpinindu-le. Nadia 
Comăneci a fost aclamată mai 
mult decit oricare alt partici
pant al jocurilor și aceasța pen
tru că ea întruchipa prospeți
mea și spontaneitatea. Ceea ce 
face din Nadia o campioană 
inimitabilă este mai ales faptul 
că in toate exercițiile sale nu 
se vede efortul. Totul e ușurin
ță și grație".

•, ZIARUL „Soviețski Sport" 
publică un clasament al celor 
mai bune șase echipe pe ramuri 
de sport Ia cea de a 21-a ediție 
a ^Jocurilor olimpice de la 
Montreal. Loturile României 
șipț. situate pe locul doi la lup
te greco-romane și handbal, pe 
locui trei la gimnastică și canoe 
(băieți și fete împreună), pe 
locul; patru la box si polo pe 
apă și pe IOcuI șase la scrimă. 
De menționat că sportivii din 
România au participat numai 
Ia 11 discipline 'din cele 21 în
scrise 4n prograpiul Jocurilor.

• CEA DE-A II-A ediție a 
Turneului internațional „Open" 
de șah' de la Tstres (Franța), 
care a feuriit peste" 150 de jucă
tori din 14 țări a revei^L mare
lui maestru internațional- Florin
Gheorghiu (România). EI ob
ține astfel al doilea succes in 
această competiție, Florin Gheor
ghiu a totalizat 9 puncte din 
11 posibile fiind urmat in clasa
ment de- Pavlov (România) și 
Pytel (Polonia) cu cîte 8,5 punc
te. Pe locurile următoare s-au 
clasat alți trei șahiști români: 
Ungurcanu, -Ciociltea și Troia- 
nescu, cu cite 8 puncte.VASILE CABULEA

fiu primul aruncător de suliță 
român care să depășească gra
nița celor 90 de metri". — Să înțe
legem că vizezi, in timp, să-1 
întrec!, pe campionul olimpic, 
maghiarul Micloș Nemeth — 
94,58 m — intr-un viitor apro
piat ? „Orice sportiv iți dorește 
să învingă „eroii" olimpiadelor. 
Dacă am fost recordmanul ju
niorilor. de ce să nu devin și al 
seniorilor ? Nemeth are 30 de 
ani. Apogeul sulițașilor se a- 
tinge cam la această virstă. 
Este o probă tehnică, de durată. 
Eu am „explozie", mai trebuie 
să-mi perfecționez tehnica arun
cării și să-mi asigur, prin pre
gătire continuă, constanța unor 
performanțe bune". — Ce faci 
pentru astă ? Cum te antrenezi?

„Așa cum scrie la carte. îmi 
scurtez cit mai mult timpul li
ber, ca să am cit mai mult timp 
de muncă, de pregătire. Deși 
asta cere multe renunțări, sa
crificii, nu-mi pare rău..." — 
Cînd ai urcat, la Montreal, pe 
a treia treaptă a podiumului o- 
limpic, ce-ai simțit, la ce te-ai 
gîndit ? „N-aș putea să spun 
exact, să descriu ce s-a intim- 
plat cu mine. A fost nemaipo
menit. Mă gîndeam la admira
tori, mă gîndeam că aduc o 
mare bucurie, o mare satisfac
ție celor de-acasă. în cele cîtevâ 
clipe mi-au trecut o mie și unu 
de gînduri prin minte. N-am 
crezut că trăiesc o așa satisfac-

Festivitatea înălțării in
grad a absolvenților 

Scolii militare de
ofițeri a Ministerului

de Interne
»

pa: ‘.ovar 
membru 
lui Politic 
P.C-R-. 
Constanții 
Comitetuli
reși ndu-

neruhii

numen

Intr-o atmosferă entuziastă și 
tinerească, ieri a avut loc. la 
Școala militară de ofițeri a Mi
nisterului de Interne, festivita
tea înălțări: in grad a promoție» 

lemnitate au partici
pi Teodor Com an. 
pleant al Comitetu- 
Executiv al al
inistru de interne.
Nicolae. secretar al 

municipal Bucu- 
al P.C.R. cadre dir

cerea Ministerului de Interne, 
activiști de partid și ai U.T.C..

ji invitați.
Vorbind despre importanța și 

frumusețea acestui moment de 
neuitat, cu profunde rezonanțe 
in viața tinerilor absolvenți, care 
încununează eforturile și stră
daniile unei activități depuse pe 
parcursul a trei ani de învăță
tură. comandantul scolii, gene
ralul maior Iulian Vlad, a arătat 
că evenimentul înălțării la gra
dul de locotenent a absolvenți
lor capătă o semnificație deo
sebită. cu atit mai mult cu cit 
are loc in preajma zilei de 23 
August — sărbătoarea națională 
a Doporului nostru.

Formarea promoției 1976. 
dealtfel. întreaga activitate 
școlii, s-a desfășurat sub 
ternic 
Cor.g; 
dului. a 
riler date scolii noastre națio- 

1 general, și pentru pre
gătirea ofițerilor Ministerului de 
Interne, in mod special, de că
tre secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în numele promoției 1976 a 
vorbi: locotenentul Tironeal Af- 
tanasie. care a exprimat anga-

ca.

pu- 
inriurire a documentelor 

al XI-lea al parti- 
iicațiilor și orienta-

aaîe.

Spectacol al prieteniei oferit de formații artistice 

de tineret din Republica Socialistă România 

și Statele Unite ale Americii

Marți seara, la Teatrul ..Con
stantin Tănase". a avut loc un 
spectacol al prieteniei, oferit de 
formații artistice.de tineret din 
Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii.

La spectacol și-au dat con
cursul formațiile „Roy Meyer 
Swingers" și ,.Maycroft Square 
Tappers" din S.U.A., corul de 
cameră „Preludiu", grupul fol
cloric „Cununa Carpaților", or
chestra de muzică populară și 
un grup de dansatori ai Ansam
blului artistic al U.T.C. și for
mația de dansuri a Casei pio
nierilor din București.

La spectacol au asistat Ion 
Cosma. ministrul turismului. Ion 
Traian Ștefănescu, ministru

A apărut lucrarea

ADMITEREA IN ȘCOLILE 
DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ"

fit'

A apărut lucrarea ..Admiterea 
în școlile de specializare post- 
liceală" elaborată de Ministerul 
Educației și Invățămintului și 
editată de revista „învâțămin- 
tul liceal tehnic și profesional".

Broșura cuprinde rețeaua șco
lilor de specializare postliceală, 
condițiile de admitere in școlile

I. '0P0RULU1
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Un obiectiv prioritar 
in județele din nordul țării: 

încheierea grabnică
a secerișului 

la grîu și orzoaica

jamentul solemn al colegilor săi 
ca. _ in nobila misiune care le 
revine, să acționeze cu toată fer
mitatea pentru transpunerea in 
practică a cunoștințelor acumu
late in școală, să respecte și să 
aplice neabătut legile țării, pro- 
movind principiile Codului etic 
comunist, să fie exemple de 
dăruire, cinste și corectitudine, 
de abnegație și devotament in 
muncă și viață, sâ îndeplinească 
cu demnitate și onoare sarci
nile in credința te.

In cuvintul său. tovarășul Teo
dor Coman. ministru de inter
ne. a reamintit, intre altele, 
proaspeților absolvenți, datoria 
ca îndată ce se vor prezenta la 
locurile de muncă să se afirme 
ca slujitori devotați ai patriei 
și poporului, ca luptători dirzi 
și neinfricați pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a in
tegrității și suveranității țării, 
a cauzei comunismului. fiind 
permanent ia datorie și răspun
zând cu însuflețire și elan tine- 

pentru problemele tineretului, 
loan Jinga. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.. precum și nu
meroși tineri români și ameri
cani.

A participat Harry Morgan 
ir., președintele fundației ..Am
basadorii prieteniei",. împreună 
cu soția.

Mesagerii dansului și cîntecu- 
lui american, care vizitează țara 
noastră, au mai susținut spec
tacole la Lerești, Turnu Seve
rin, Herculane. Timișoara, Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș, Poiana Bra
șov, Eforie Sud și stațiunea 
Olimp.

postliceale. lista probelor de 
concurs și programele. discipli
nelor pentru concursul de admi
tere.

Tipărită în 
broșura poate 
centrele de 
din întreaga

tiraj de masă, 
fi procurata de la 
difuzare a presei 
țară.

I k
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resc chemărilor partidului — 
călăuza noastră, a tuturor, către 
vuitorul de aur al patriei so
cialiste.

In încheierea festivității a fost 
adoptată o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care se spune :

„Cu inimile pline de bucurie 
și recunoștință, vă exprimăm 
profunde mulțumiri pentru mi
nunatele condiții create in ve
derea pregătirii noastre, pentru 
grija părintească pe care ne-o 
purtați zi de zi. Vă raportăm, 
tovarășe comandant suprem, că, 
in întreaga perioadă a celor trei 
ani de școală, ne-am străduit 
să ne însușim cunoștințele de 
specialitate și politieo-ideologi- 
ee. să ne formăm calitățile mo- 
rai-pelitice și de luptă, deprin
derile de viață și de muncă ne
cesare profesiei de ofițer de 
securitate și de miliție, couști- 
enți fiind că numai în acest 
mod vom putea realiza sarcinile 
puse de către dumneavoastră in 
fața lucrătorilor Ministerului de 
Interne. In realizarea misiunilor 
ce ni se vor încredința, ne va 
însufleți neîncetat exemplul 
dumneavoastră luminos de mun
că și de viață, cutezanța și fer
mitatea cu care conduceți lupta 
revoluționară a partidului și 
poporului român. In întreaga 
noastră activitate vom fi cre
dincioși partidului și poporului, 
acționind fără șovăire pentru 
realizarea politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Ro
mân. Ne vom călăuzi, în perma
nență, după cerințele codului 
etic și legilor țării noastre, mi- 
litînd neobosit pentru cinste, 
adevăr și dreptate. în acest 
moment, unic in viața noastră, 
vă asigurăm, iubite tovarășe 
comandant suprem, că vom do
vedi devotament pină la sacri
ficiu pentru apărarea securității 
statului, a avutului obștesc, li
bertății și demnității persoanei, 
a independenței și suveranității 
României socialiste".

Cel de-al șaptelea „Tirg 
mostre de bunuri de consum 
prin modul de organizare și des
fășurare, prin numărul mare și 
variat de exponate, prin acțiu
nea de contractare a fondului 
de mărfuri, la care se adaugă 
celelalte manifestări prevăzute 
are, așa curii am mâi subliniat, 
un pronunțat caracter de lucru. 
Intre cele mai interesante acti
vități ce se desfășoară, pe toată 
perioada de funcționare a Tirgu
lui, se inscrie și cea de testare, 
pe baze științifice, a preferințe
lor populației. Vor fi testate pes
te 85 000 de persoane, intocmin- 
du-se tot atitea chestionare. 
Scopul principal al acestei acti
vități — inițiată de Institutul de 
cercetări comerciale, în colabo
rare cu Academia de studii eco
nomice — îl constituie perfecțio
narea activității de contrac
tare. pe baza fundamentării ști
ințifice a raportului dintre ofer
tă și cerere, in vederea raționa
lizării deciziei contractuale. „Sa
tisfacerea nevoilor consumatori
lor — he spunea tovarășul Va- 
sile Neagu, cercetător r științific 
la Institutul de cercetări comer
ciale și cadru didactic asociat 
la Catedra de marketing a Fa
cultății de comerț — presupune 
cunoașterea modului de mani
festare a acestuia. Tocmai în a- 
cest context, cercetarea prefe
rințelor consumatorilor in cadrul 
Tirgului, pentru o gamă foarte 
variată de produse, din toate 
sectoarele — alimentar, metalo- 
chimic, textile-incălțăminte — 
va constitui elementul de bază 
in activitatea de contractare ce 
se desfășoară, chiar in această 
perioadă, intre furnizori (produ
cători) și comerț* *.

Despre modul de desfășurare 
a activității propriu-zise, in ca
re sint antrenați și 60 de stu- 
denți de la Facultatea de comerț 
din cadrul A.S.E., ne-a vorbit 
lectorul universitar Doina Stă- 
nescu : „In contextul integrării 
activității de cercetare cu prac
tica și învățâmintul. informațiile 
sint culese prin folosirea a 60 
operatori de interviu (recenzări) 
din rindul studenților anului 
III de la Facultatea de comerț. 
Desfășurind această muncă in 
cadrul practicii de vară, studen
ții au posibilitatea să cunoască 
concret aspectul practic al 
noțiunilor teoretice de mar
keting. Chestionarele comple
tate de către studenți, res
pectiv înregistrarea informa- 
țiiiutoii^i codificarea, vor fi 
preluate de reprezentanții Insti
tutului de cercetări comerciale, 
controlate, corelate și prelucrate 
la calculator, tyynează apoi ana-

Principala, lucrare ce se exe
cută in aceste zile in unitățile 
agricole ale județului Covasna 
este secerișul. Ploile ce au că
zut in tot cursul săptăminii au 
făcut ca recoltatul griului să 
fie aminat. combinele neputînd 
intra in lanuri decit 2—3 cea
suri pe zi. Chiar și in aceste 
condiții, in vederea intensificării 
secerișului, la nivelul fiecărei 
cooperative agricole de produc
ție au fost stabilite o serie de 
măsuri deosebit de eficiente, 
între acestea, alături de consti
tuirea unor echipe care să lu
creze ziua și noaptea. rețin 
atenția măsurile de întrajuto
rare cu combine din partea ju
dețelor ce au încheiat recolta
tul. La C.A.P. Chichiș. de pildă, 
celor două combine ..Gloria" ale 
unității li s-au adăugat alte 
trei, sosite în sprijin de la S.M.A. 
Cosimbești. județul Ialomița. 
Intensificarea ritmului secerișu
lui este cu atit mai necesară in 
această zonă cu cit la scurt 
timp. aici urmează a se de
clanșa recoltatul cartofilor de 
pe cele 120 hectare cultivate. 
Măsurile întreprinse și-au do
vedit eficacitatea. Cu toate 
ploile ce au continuat să cadă 
pină la data vizitei noastre or
zoaica fusese recoltată de pe 110 
hectare, iar griul de ne 50 de 
hectare.

..Pot spune, sublinia tovară
șul Toma Plugar, președintele 
cooperativei, că in aceste zile 
nu am pierdut nici o oră buna 
de lucru. Am folosit fiecare 
ceas, fiecare minut in care com
binele au putut intra în lan- 
Combinerii. deși au lucrat în 
condiții foarte grele, au făcut o 

Furajele —cit mai repede 
la adăpost

Pentru cooperatorii din Sînmartin. județul Harghita, recoltatul 
furajelor se inscrie printre lucrările prioritare ale acestor zile. 
Cositul trebuie urgentat pentru că. de pe o zi pe alta. în funcție 
de starea vremii, aici se așteaptă declanșarea secerișului griului. 
Cooperatorii au fost organizați în echipe de cosași, care acțio
nează pe loturile din deal, unde mijloacele mecanice nu pot 
lucra. Pe aceleași terenuri au fost concentrate și atelajele cu 
cai ale cooperativei care să asigure transportul la baza furajeră 
din incinta fermei zootehnice.

în fînar, ajutind la descărcat, am întîlnit un grup de tineri 
uteciști. Toți — Ungurașu Tecuță. Frunză Neculai. Zuga Anton, 
Pâl Iozsef și Hirbu N. VaSile — fâc parte din echipa de con
strucții. Urgența fiind mai mare la punerea tipului la adăpost, 
și-au lăsat pentru, moment sculele și. dau o mină de ajutor celor 
din echipa de la furaje. Spiritul de întrajutorare, grija tuturor 
pentru buna gospodărire a recoltei se constituie și de această 
dată într-o dimensiune firească a celor harnici.

A. MIREA

Al 7-lea Tirg de mostre de bunuri de consum

60 DE STUDENȚI ÎNVĂȚĂ 
„PE VIU“ MARKETINGUL

liza și interpretarea datelor, în 
vederea prezentării, unor rezul
tate parțiale cu privire la prefe
rințele populației pentru bunu
rile supuse cercetării^ Pe baza 
lor se vor fundamenta deciziile 
de stabilire a necesarului de 
fond de marfă. Despre utilitatea 
acestei acțiuni practice pot să vă 
vorbească chiar studenții*...

Să dăm deci cuvintul studen
ților.

Carmen loan : „O practică 
deosebit de interesantă. De fapt 
este vorba de integrarea noastră 
intr-o anumită disciplină, efec
tuarea unei munci concrete, pe 
care mulți o vom face și la 
terminarea facultății. Fiecare 
dintre noi are satisfacția de a 
participa la o acțiune utilă atit 
nouă cit și principalului benefi
ciar — populația*.

Cristian Buică : ,.Este primul 
contact nemijlocit cu tehnicile 
moderne de marketing. Profe
sional. avem posibilitatea să ne 
completăm și să ne îmbogățim 
cunoștințele acumulate in orele 
de curs. Ideea unei asemenea 
practici este salutară și trebuie 
continuată și în viitor*.

Liliana Petrescu: „în coloc
viul pe care-l vom susține la 
sfirșitul acestei practici vom 

Literatura, muzica, filmul
Reflectind grija permanentă a partidului și 

statului nostru pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor, ediția 
din acest an a Tirgului de mostre a rezervat un 
întreg pavilion (Bj producției de carte, film și 
disc. Exponatele ca și sugestivele panouri pre
zentate aici de Centrala editorială. Centrala 
„Roniâniafilnr*  și Casa de discuri „Electrecord" 
creează o imagine sugestivă a preocupărilor a- 
cestor instituții de a se ridica la nivelul și exi
gențele menirii lor — educarea tinerei generații 
in spiritul umanismului revoluționar, al dragostei 
pentru patria socialistă, al înaltelor valori mo
rale și spirituale ce caracterizează poporul 
nostru.

In standurile rezervate cărții expun cele mai 
reprezentative volume publicate in ultimii cinci 
ani, Editura politică (2 000 de titluri intr-un t’- 
raj total de 33 000 000 exemplare), editurile 
„Academiei", „Univers", „Albatros", „Kriteriou", 
„Cartea românească". „Meridiane", „Ion Crean- 

i gâ“ ete.
— Mai mult de jumătate din numărul cărților 

prezentate — ne declara tovarășa Elvira Popes
cu. directorul pavilionului — se adresează in spe
cial tineretului lucru ce se poate vedea cu ușu
rință din numele colecțiilor care domină raftu
rile : ..Lyceum", „Colocviile adolescenței", .Ati
tudini".

La rindul său, studioul „Animafilm" este pre
zent cu un oogat set de diapozitive. diafJme 
și filme utilitare, avînd un accentuat caracter 
educativ, destinate elevilor, laboratoarelor șco
lare. avînd menirea să îmbunătățească conți
nutul procesului de invățămint. Am reținut pen
tru semnificația lor temele intitulate „Ce este 
și de ce învățăm istoria ?", „Lupta poporului ro
mân pentru o republică democratică, popu
lară" etc.

In sfirșit, Casa de discuri „Electrecord" se în
scrie pe aceeași linie, expunind discuri cu înre
gistrări de o înaltă ținută artistică și educativă. 
Numai o singură oră petrecută printre sutele de 
volume, discuri, diapozitive expuse și nenumă- 
rațil vizitatori, cei mai mulți dintre ei — sîntem 
bucuroși s-o spunem — tineri, ne-au făcut do
vada interesului deosebit pe care-l suscită car
tea. în general, literatura social-politică și bele
tristică in special, filmele de animație, muzica.

O dovadă in plus o constituie însemnările din 
Cartea de impresii a pavilionului, ale cărei pa
gini conțin deja multe aprecieri frumoase, ca 
și numeroase sugestii privind activitatea viitoa
re a instituțiilor care expun.

ION CUCU 
LAURENȚIU OLAN

adevărată probă de măiestrie, 
recoltind repede și fără nici o 
pierdere".

Concomitent cu secerișul, pre
sele de balotat acționează ziua 
și noaptea, eliberînd pină acum, 
mai bine de jumătate din su
prafața recoltată» Și totuși, in 
ciuda eforturilor depuse. pre
ședintele și inginerul șef. 
Gheorghe Voinar. consideră in
suficient numărul preselor, fapt 
pentru care se înregistrează un 
ritm sub posibilități în ceea ce 
privește balotarea paielor. în
delungi staționări ale mijloace
lor afectate transportului baloți- 
lor din cimp la baza furajeră a 
fermei zootehnice. Iată de ce. 
pentru urgentarea transportului 
baloților de paie din cimp a fost 
constituită o echipă de 11 ate
laje cu tracțiune animală.

Concomitent cu aceste lucrări 
o atenție deosebită este acor
dată transportului și depozitării 
orzoaicei și griului din cimp. 
Șapte tractoare cu remorci și 
trei autocamioane de mare 
tonaj asigură punerea cit mai 
grabnică la adăpost a recoltei. 
Pentru diminuarea gradului de 
umiditate, la sediul unității au 
fost luate măsuri deosebite pen
tru uscare. Selectorul, ultra
modern. funcționează neîntre
rupt. ziua și noaptea, munca 
fiind organizată in schimburi. 
La lopătatul griului și orzoaicei 
participă nu numai cooperatorii 
din echipele fermelor de cimp. 
ci și cei ce lucrează in sectorul 
zootehnic. Mai mult, la lopătat 
am întîlnit și o echipă de elevi 
ai școlii generale din localitate.

D. ALEXANDRU 
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putea demonstra că ne-am îm
bogățit cunoștințele teoretice și 
practice. Cursuri' intregi le re
găsim acum concret : studiul ce
rerii ; modul de organizare și e- 
fectuare a contractării ; relația 
industrie-comerț ; rolul comer
țului in satisfacerea trebuințelor 

' Legumele 
recoltate azi, 

tot azi la 
consumatori

Odată cu lăsarea întunericului 
liniștea serii se așterne. și peste 
ferma de legume a C.A.P. Osica 
de Sus — județul Olt. Oamenii 
s-au retras spre casele lor. La 
sediul C.A.P. a mai rămas doar 
tînăra ingineră Alexandra Mon- 
das, șefa fermei legumicole, 
care mai are de rezolvat citeva 
probleme.

„Trebuie să iau legătura tele
fonică cu cei de la C.LiF. și fa
brica de conserve pentru a ne 
suplimenta numărul de mijloace 
de transport. Avem multe roșii 
coapte pe care trebuie să le re
coltăm de urgență și să. le ex
pediem în stare proaspătă către 
consumatori. Apoi, vreau să dau 
o fugă și prin comună să mobi
lizez pentru mîine, la grădină, 
un număr mai mare - de qăteni".

A doua zi dis de dimineață, 
cînd nici nu se luminase bine de 
ziuă, utecista Alexandra Mon- 
das era prezentă la fermă. „Aș
tept să vină oamenii și să înce
pem treaba". La puțin timp so
sesc și aceștia, peste 120 la nu
măr. împreună cu membrii co
operatori Constantin Costoraru, 
Ecaterina Ancuța, Floarea Dude, 
Stela Filip. Gherghița Cirstea, 
Ioana Calotă au venit și foarte 
mulți tineri. O parte dintre ei 
sint elevii liceului din localitate, 
care după terminarea lucrărilor 
la microceapeul școlii dau o 
mină de ajutor la recoltatul to
matelor. Ceilalți sint tinerii din 
comună care lucrează în diferite 
întreprinderi din Slatina și Ca
racal și care, in timpul liber, 
munesc la C.A.P. Mulți dintre 
acești uteciști sint in concediu' 
de odihnă. Printre aceștia, Ion 
Duțu. Ion Băluță, Ilie Cristea, 
au hotărit ca timp de șase zile 
să lucreze la C.A.P., acolo unde 
este nevoie.' După ce in mai 
multe zile 5;u participat la în
cărcatul baloților de paie, i-am 
întîlnit în grădina de legume, 
recoltind și incărcind tomatele 
in mașini.

La scurt timp, aici începe ac
tivitatea. Lădițele încărcate cu 
roșii sint aduse la punctele de 
preluare, organizate in cimp 
unde, datorită bunei organizări 
a muncii, sînt cîntărite și încăr
cate cu operativitate in mijloa
cele de transport. Amintind de 
mijloacele de transport tre
buie spus ceva și despre 
conducătorii ^âhto Ion Ududoi, 
Ilie Purcaru’ Tlie Delcea, de 
la I.T.A. Balș, care pen
tru a fi la prima oră la 
punctele de preluare au preferat 
să doarmă la sediul fermei. în 
Mul acesta ei. împreună cu 
ceilalți conducători auto de la 
C.A.P. și fabrica de conserve, 
reușesc să transporte zilnic în
treaga cantitate de roșii.

DUMITRU DUCA

populației și cum populația in
fluențează producția și comer
țul*.

Așadar, la cele 67 000 premie
re ale acestui Tirg, se adaugă 
încă una : 60 de studenți învață 
„pe viu*  tehnicile marketingu
lui.
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
A ȚĂRILOR NEALINIATE DE LA COLOMBO
© Mesajul președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, 
sahtat cu satisfacție, cu vii și îndelungate aplauze de șefii de stat și de guvern, 

de ceilalți participanți la conferință
® ECOUL PUTERNIC PE CARE MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IL ARE ÎN CERCURILE 

CONFERINȚEI SE DATOREȘTE ÎNALTEI PREȚUIRI PE CARE GUVERNELE ȚĂRILOR NEALINIATE. 
POPOARELE LUMII O ACORDĂ POLITICII EXTERNE DE PACE Șl COLABORARE A ROMÂNIEI 

© Cu prilejul participării României ca invitat la activitățile mișcării țărilor nes niște — 
mesaje de salut și felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de președint 
losip Broz Tito, Houari Boumediene, Kenneth Kaunda și premierul Indira Ganc-

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

BegribbeH Poo u-
— Manuto — a 

ă de filme roma-

REFUBL'CA SOCIALISTĂ 
VIETNAM : Casa tineretului 
din Hanoi, aflată in ultima 

fază a lucrărilor

Prezențe 
remești 

peste hotare
LONDRA — La festi

valul inte r na ț i o n al de 
folclor de la Billinghwn, 
cea mai importantă mani
festare de acest gen din Ma
rea Britanic in perioada de 
vară, participă, printre nu
meroase, for mâții artistice din 
diverse țări, și ansamblul 
românesc „Balada" al Casei 
de cultură a sectorului VI 
București. Spectacolele an
samblului românesc se bucu
ră de un mare succes.

DAMASC — In cadrul tur
neului pe care îl întreprinde 
în Siria, ansamblul folcloric 
„Floricica" din Brăila a par
ticipat la manifestările cul
turale organizate cu prilejul 
ediției din acest an a Tirgu- 
lui internațional de la Da
masc.

Spectacolul de gală, care a 
cuprins o suită de cintece și 
dansuri populare românești 
din diferite regiuni ale țării, 
înregistrat integral de televi
ziunea siriană, s-a bucurat 
de un frumos succes.

SAN JOSE — La Univer
sitatea națională din San 
Jose (Costa Rica) s-a des
chis o expoziție de cărți, 
discuri și fotografii repre
zentând aspecte din țara 
noastră.

COLOMBO — Coresponden
tul Agerpres transmite : 
Tn capitala Republicii Sri 
Lanka,1 orașul Colombo, se des
fășoară lucrările celei de-a 
cinceâ Conferințe la nivel înalt 
2 țărilor nealiniate — moment 
important în viața internațio
nală contemporană. Interesul cu 
care sînt urmărite dezbaterile 
acestui larg forum internațional 
își au izvorul în faptul că acti
vitatea mișcării țărilor ’ neali
niate constituie un factor de 
mare însemnătate in eforturile 
pentru abolirea vechii politici, 
de dominație ș.i inechitate, și a- 
șezarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratico. în lupta 
pentru pace și progres.

în cadrul ședinței plenare de 
marți dimineața, ,doamna Siri- 
mavo Bandaranâike, primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka, 
președintele conferinței, a adus 
Ia cunoștină primirea Mesaju
lui adresat de președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, Conferinței 
la nivel înalt a țărilor nealiniate 
do Ia Colombo.

Șefii de stat și de guvern, cei
lalți participanți la Conferința 
1?. nivel înalt a țărilor neali
niate au salutat cu satisfacție, 
cu vii și îndelungate aplauze, 
Mesajul președintelui Republicii 
Socialiste Romania.

Mesajul este viu comentat in 
cercurile politice și diplomatice 
de aici, de ziariștii care urmă
resc lucrările reuniunii. Un 
mare număr de corespondenți 
s-au adresat delegației ro
mâne. solicitând textul me
sajului. Agențiile de presă 
internaționale au transmis rela
tări ale conținutuliii acestui do
cument, reliefînd pozițiile con
structive ale țării noastre in 
toate problemele vitale care 
preocupă omenirea contempo
rană.

Ecoul puternic pe care mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îl are în cercurile conferinței se

datorește inaltei prețuiri pe care 
guvernele țărilor nealiniate, po
poarele lumii o acordă politicii 
externe dc pace și colaborare 
a României, activității susținute 
desfășurate in acest scop de 
partidul și statul nostru, perso
nal de președintele Nicolae 
Ceaușescu, bine cunoscut și sti
mat in rindul participanților la 
conferință ca și pe roate me
ridianele. ca militant neobosit 
pentru realizarea celor mai înal
te aspirații ale omenirii contem
porane.

Se cuvine, de asemenea, re
levat și un alt moment cu am
ple și profunde semnificații: 
acela in caro conferința a sa
lutat cu vii și îndelungate aplau
ze hotărîrea, adoptată prin con
sens, cu privire la participarea 
României ca invitată la activi
tățile mișcării țărilor nealiniate, 
însuflețirea cu care a fost pri
mită această hotărire de nu
meroși reprezentanți ai statelor 
participante este apreciată de 
diferite personalități cu care am 
avut ocazia să vorbesc, ca și in 
uncie comentarii de presă, 
ca o expresie a raporturilor 
de strînsă colaborare pe 
multiple planuri și de soli
daritate activă dintre România 
și țările nealiniate, toate țările 
în curs de dezvoltare — solida
ritate manifestată in lupta pen
tru obiective comune, cum sint: 
edificarea noii ordini economice 
internaționale, abolirea vestigii
lor colonialismului și a oricăror 
forme de asuprire, afirmarea 
noilor principii de relații inter
statale. lichidarea blocurilor. în
făptuirea dezarmării, întărirea 
rolului O.N.U. etc.

în rindul participantilor la 
conferință este pe deplin îm
părtășită convingerea exprimată 
în mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. că posibilitatea crea
tă României de a participa ca 
invitat la activitățile mișcării 
țărilor nealiniate va spori apor

tul țării noastre la atingerea o- 
biectivelor pentru care militează 
această mișcare si care aramă 
toate popoarele lumii.

Dealtfel. această idee si-a 
găsi: reflectare in cadrul con
vorbirilor pe care un șir de 
șefi de sta: și de rnvem 
le-au avui cu cceMfceâUJrQl 
delegației române la reu
niunea de la Coiccnbo. mi
nistru! afacerilor externe al 
României — întrevederi 
cursul cărora a avut lec un 
schimb de cordiale mesaje intre 
președintele României si selî de 
stat și de guvern.

★
Tosip Broz Tito. pr - i " -

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, care conduce delega
ția țării sale la Conferința ia 
nivel înalt a țărilor nealiniate, 
de la Colombo, a avut marți o 
întrevedere cu ministrul român 
a! afacerilor externe. George 
Macovescu.

Cu acest prilej, ministrul 
român a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii. Socialis
te România. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros 
mesaj de prietenie președintelui 
losip Broz Tito și tovarășei le- 
vanka Broz.

La rindul său. președintele 
R.S.F. Iugoslavia a transmis. oa 
partea sa și a tovarășei Iovanxa 
Broz. președintelui Republicii 
Socialiste Rc-mârJa. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. si «ovarasei 
Elena Ceaușescu sincere urări 
de succes, sănătate si fericire si 
a exprimat felăcitârile tării sale 
Deniru obținerea de către Româ
nia a statutului de invitat la ac
tivitățile mișcării țărilor neali
niate.

Ministrul român de externe a 
fost primit de Houari Bcume- 
diene. președintele Republicii 
Algeriene Democratice si Popu
lare, căruia i-a adresai, din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. urări de sănătate și
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DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
După cum s-a mai anunțat, 

șeful statului algerian, președin
tele Houari Boumediene, a 
prezentat, in cadrul primei șe
dințe plenare, raportul cu privi
re la activitatea țărilor neali
niate în perioada dintre Confe
rința de la Alger și actuala 
Conferință de la Colombo, re- 
icvind, in context, succesele 
mișcării nealiniaților. precum și 
obiectivele care necesită in con
tinuare eforturi în vederea în
făptuirii lor. în acest cadru, 
vorbitorul a apreciat că realiză
rile obținute sînt o dovadă a 
influenței tot mai mari a .țărilor 
nealiniate asupra evenimentelor 
internaționale. în același timp, 
a subliniat el, imperialismul își 
apără cu perseverență pozițiile 
și recurge la contralovituri.

O mare parte a raportului a 
lest consacrată problemelor in
staurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, președin
tele Boumediene evidențiind in 
acest sens rolul jucat de țările 
nealiniate in cadrul unor reu
niuni și organisme internaționa
le. îndeosebi la sesiunea a 
șasea și sesiunea a șaptea 
speciale ale Adunării Generale 
a O.N.U. Forța mișcării neali
niaților — a subliniat el — re
zidă și în făurirea unor insți- 
tut ii proprii, cuni sînt Fondul 
solidarității pentru dezvoltarea 
economică și socială, propune
rile de accelerare a constituirii 
Fondului pentru finanțarea 
stocurilor.de materii prime, Con
siliul asociațiilor de producători 
și exportatori ai materiilor 
prime.

Relațiile economice, a apreci
at vorbitorul, sînt astăzi ana
cronice și devin baza conflicte
lor dintre cei ce apără privile
giile dobindite și cei care se 
pronunță pentru o nouă ordine 
economică internațională mai 
dreaptă. în timp ce țările în 
curs de dezvoltare propun un 
dialog cu drepturi egale, ca 
singura soluție reală, statele' 
cele mai dezvoltate din punct 
de vedere industrial încearcă, 
prin diferite manevre, să îm
piedice un astfel de dialog, deși 
resimt ele insele consecințele a- 
cestei situații. în legătură cu 
aceasta, președintele H. Boume
diene a criticat poziția țărilor 
industrializate la Conferința de 
la Paris pentru colaborare eco
nomică internațională și la cea 
de-a patra sesiune . a’ 
U.N.C.T.A.D. de lâ Nairobi.

Președintele algerian a apre
ciat că -situația actuală necesită 
schimbări radicale nu numai

pentru a se înlătura nedreptă
țile insuportabile față de țările 
în curs de dezvoltare, ci și 
pentru câ ea a devenit cauza 
unor profunde crize care con
fruntă omenirea.

în cuvin tarea rostită in cadrul 
dezbaterilor generale, președin
tele Consiliului Administrativ 
Militar Provizoriu al Etiopiei, 
generalul Teferi Bante, a sub
liniat că marile schimbări so
ciale înfăptuite in ultimii doi 
ani in Etiopia au întărit atașa
mentul țării sale față de neali
niere. Referindu-se la unele 
probleme ale vieții . internațio
nale, președintele etiopian a re
marcat că promovarea unui 
climat real de destindere pre
supune asigurarea păcii și secu
rității pentru întreaga lume.

După ce a relevat succesele 
obținute in ultimul timp de ță
rile nealiniate, președintele Af
ganistanului, Mohammed Daoud, 
a abordat problema țarilor fără 
ieșire la marc. Arătind că a- 
ceasta se reflectă in mod nega
tiv și asupra dezvoltării lor eco
nomice, cl a cerut forumului de 
la Colombo să inițieze acțiuni in 
cadrul O.N.U. și în alte organisme 
internaționale pentru ca țărilor 
fără acces la mare să le fie asi
gurate condiții necesare partici
pării nestinjenite la circuitul 
mondial economic, la diviziunea 
internațională a muncii in fa
voarea programului economic și 
social al acestor state.

Președintele Egiptului. Anwar 
El Sadat, a declarat că actuala 
Conferință de la Colombo este 
de o deosebită importanță pen
tru mișcarea nealiniată, pentru 
instaurarea unor relații noi între 
țările lumii. Salutind procesul 
de destindere intre marile pu
teri, el a relevat, totodată, nece- 
sitatea ca aceasta să se răs- 
frîngă asupra totalității rapor
turilor internaționale în benefi
ciul tuturor țărilor lumii.

■ Președintele Sadat a consa
crat o marc parte din discursul 
său necesității imperioase a 
instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, subliniind 
că actuala conferință oferă 
șansa istorică de a se lua o ini
țiativă decisivă pe această cale. 
Totodată, vorbitorul a condam
nat cu hotărire amestecul in a- 
facerile interne ale țărilor nea
liniate și ale altor țări in curs 
dc dezvoltare și a subliniat că 
mișcarea nealiniată trebuie' să 
acorde o atenție specială 
salvgardării independenței și in
tegrității teritoriale a acestor 
țări.

Referindu-se la situația din

Orientul Mijlociu, președintele 
Sadat a denunțat continuarea' 
ocupării teritoriilor arabe de 
către Israel și a cerut țârilor 
nealiniate sâ depună eforturi 
solidare pentru a determina Is
raelul să aplice rezoluțiile 
O.N.U. cu privire la Orientul 
Mijlociu. în legătură cu situația 
din Liban, el a arătat că in a- 
ceastă țarâ. lipsită acum de sta
bilitate și securitate, nu trebuie 
să se manifeste amestecul 
străin.

Condamnind politica rasistă și 
represiunile polițienești exerci
tate de regimurile din Republi
ca Sud-Africană și Rhodesia, 
șeful statului egiptean a cerut 
conferinței sâ adopte rezoluții 
ferme împotriva acestor ultime 
vestigii ale colonialismului și 
rasismului de pe continentul 
african.

în cadrul dezbaterilor gene
rale. reluate marți dimineața, 
președintele Iugoslaviei. Iosjd 
Broz Tito, a spus că ..nealinie
rea a devenit in ziua de astăzi 
o politică mondială, pentru că 
ea pornește de la interesele în
tregii omeniri și caută soluții 
unor probleme de interes gene
ral. in condiții in care continuă 
sa fie o realitate diferențele 
ideologice și de altă natură"- De 
aceea, a subliniat vorbitorul, 
nealinierea nu poate fi limitară 
la frontierele înguste ale țârilor 
in curs de dezvoltare, așa-zisa 
„lume a treia--Țările nealiniate, 
exprim in d cele mai profunde 
aspirații ale omenirii și avan- 
sind idei și principii noi. au 
adus o contribuție majoră m 
apărarea păcii, a dreptului fie
cărui popor de a hotărî liber 
destinul său și de a participa, 
împreună cu alte popoare, pe 
picior de egalitate, Ia soluționa
rea problemelor internaționale. 
Dealtfel, nealinierea a expri
mat întotdeauna unitatea inte
reselor in problemele fundamen
tale ale păcii și securității, ale 
independenței, ale dezvoltării 
social-economice multilaterale. 
Nealinierea nu a tins niciodată 
spre o oarecare unitate de mo
nolit artificială sau impusă, care 
se opune caracterului democra
tic al mișcării noastre. Tocmai 
de aceea prezintă o importanță 
atit de mare coordonarea punc
telor de vedere și soluționarea 
problemelor pe calea consensu
lui și a respectării reciproce, a 
pozițiilor și intereselor.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că pretutindeni in 
lume se manifestă conștiința

crescindâ a necesității depășirii 
politicii de bloc, a faptului că 
vu ionii omenirii constă intr-o 
lume fără ©tocuri — ceea ce iș» 
găsește expresia și in participa
rea a tot mai multe state ta ac
tivitățile mișcării țârilor neali
niate.

Abordind probleme din sfera 
relațiilor economice, vorbitorul 
a relevat că decalajul crescând 
intre statele dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare este agra
va". de faptul că urmările pro
fundei crize economice actuale, 
care a cuprins multe părți ale 
globului, sint transferate asupra 
țârilor in curs de dezvoltare, 
îăcind și mai dificilă situația 
economică a acestora. Lupta 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale a 
devenit astăzi o componentă a- 
proape a tuturor activităților in
ternaționale. indiferent de opo
ziția unora dintre țările dezvol
tate, a spus președintele Tito, 
care a adăugat : -Schimbările in 
această sferă sint un imperativ 
istoric, deoarece ele corespund 
nevoilor actuale și reflectă in
teresele nu numai ale țărilor in 
curs de dezvoltare, ci și ale ță
rilor dezvoltate — cu alte cu
vinte. ale întregii economii 
mondiale".

In continuare, vorbitorul a 
arătat că. in prezent, este ne
cesar să se întreprindă inițiative 
in vederea convocării unei se
siuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate dez
armării.

Referindu-se la Conferința de 
securitate și cooperare in Eu
ropa. considerată ca un moment 
care a deschis calea spre de
pășirea treptată a împărțirii in 
biepuri și spre promovarea u- 
nor relații de cooperare intre 
statele europene, președintele 
Tito a spus : ..Astăzi, este ne
cesar sâ începem sâ aplicăm 
deciziile conferinței, pentru că, 
remarcăm cu regret, pină acum 
s-a realizat puțin pe această li
nie". El a cerut ca actuala reu
niune să acționeze cu toată for
ța pentru a asigura ca destin
derea sâ înglobeze întreaga ome
nire și toate domeniile relații
lor internaționale. în context, el 
a subliniat rolul țârilor neali
niate in direcția transformării 
Mediteranei intr-o zonă a păcii 
si cooperării.

în încheiere, președintele Tito 
a spus că a venit timpul ca, sub 
auspiciile O.N.U.. să se inițieze 
o largă acțiune internațională 
pentru soluționarea rapidă a si
tuațiilor de criză și confliciuale 
din lume.
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Ier arabe pentru men- 
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>-au intensificat m jurul pozi- 
țiiior cin regiunea muntoasă, 
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■ nclave aie palestinienilor si 
forțeior Partidului Socialist Pro
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Continua deteriorare a situa
ției din Liban se află in 'cen
trul luărilor de poziție ale for
țe! cr politice implicate în con
flict.

Luind 
radio 
Suleiman 
condițiile __ _____ r_ . _
in vederea încetării ostilităților 
din Liban. între acestea, cl a 
enumerat aplicarea, cu priori
tate și fără condiții, a acorduri
lor incheiafe între autoritățile
libaneze și palestinieni ; un
apel adresat țărilor prietene și 
frățești in vederea , garantării 
securității Libanului, a econo
miei sale și reconstrucției : uri. 
apel la toate părțile pentru a 
respecta un armistițiu care șa 
permită noului regim să pună 
bazele Libanului de mîirie ; în
cetarea ostilităților. Totodată, 
ministrul de interne libanez și 
președintele Partidului Național 
Liberal. Camille Chamoun. a 
declarat că Libanul nu va ac
cepta nici o întrunire sau . con
ferință arabă la nivel înalt 
înainte de încetarea luptelor pe 
teritoriul său.

Pe de altă parte. Kamai 
Joumblait. liderul Partidului 
Socialist Progresist din Liban, 
a afirmat că trupele sale ..nu se 
vor retrage din. nici o parte‘; și 
a cerut partizanilor săi din rin
dul locuitorilor regiunii mun
toase să continue lupta. La rin
dul său. Yasser Abdel Rabbo. 
șeful Departamentului de infor
mații al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.' a declarat 
că rezistenta palestiniană nu va 
face nici o concesie in ce pri
vește pozițiile sale clin munții 
Libanului. Această luare dc po
ziție a intervenit in momentul 
în care au loc contacte între 
rezistența palestiniană și falan- 
giști pentru a se ajunge la o 
eventuală evacuare de către for
țele palestiniene a pozițiilor pe 
care le dețin, in munți.

I cuvintul la postul de 
..Amchitt4". președintele 

Frangieh a precizat 
..unice și definitive1’

® POTRIVIT datelor unui do
cument elaborat de Institutul 
ele cercetări economico din 
Munch-en, in 1976 volumul co
merțului mondial va înregistra, 
in termeni reali, o creștere cu 
8 pină la 10 la sută in compa
rație cu anul trecut. în 1975 
volumul comerțului mondial în
registrase o scădere de 6 la 
sută.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt 9

rerea i 
public 
in ura

a

-ini-amiaz Ci

O.N.U. a Re-

ne. un 
supus dezb

adopta

ca:

N.

• AGEXTIA V.x A. a.-ur.țâ 
că Secretariatul C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc cLn 
Vietnam a dat publicității un 
document _ir. legătură cu ani
versarea revoluției de ta 19 au
gust și a proclamării indepen
denței țării, la 2 septembrie 
1915“ in care se subliniază că 
aceste date memorabile se săr
bătoresc in condițiile reurifică-

MIERCURI ÎS AUGUST U7<

PISICILE ARISTOCRATE: Fla
mura (orele 9: 11.15; 1XJ»; 15.45: 
18: 20): Eforie (orele 9,30; 11.30; 
13.45; 1«: 10.15: 20.13): Gr.v.a
(orele 8^0: 10,30; 12J0; 14^0; 1O» 
18,30 ; 20.39) ; Parc Hotel (crete 
29). /"

PINTEA: Favorit (oreie, 5C15:
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20,3c,. Pa .a 
(orele 9,30: 12.15: 15: 17.30^ 29);
Grădina Luceafărul (ora 20L»

MELODIILE CARTjEBUtl l : 
Patria (orele 9) ; Cap?-ol (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; >M,15 : 2R3u) j
Grădina Capitol Șosete 20). ?

LUPTĂTORUL DIN NEW’'. OR
LEANS : Ltfbeafărui (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; *20.30)  ;
Festiva) (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 1843 ; 20.30) ; Modern (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 : lGj 18,15 ; 20.30) ; 
Grădina Modern, (orele 19.45).

CE SE INTÎMPLA CU TINE 7 : 
Central (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 13 ; 
20).

filiera IL: Bițcureșt! (orele 
8.45 : 11 ; 13,15 13.15 î 20,30) ;
Grădina Buctfreșff. (orele 20) ; 
Scala (orelje 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ^214Grădina Din^mo (orele 
20) ; taFeroviar (orele: 9 ; 11,15 ;
13.30 ;■ 16 : 18,15 ; 20,30).

ROMANȚĂ 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)

„STEJAR--EXTREMA URGEN-

rii țării pe linie de stat și ale 
proclamării Republicii Socialiste 
Vietnam.

• INTR-UN INTERVIU acor
dai agenției naționale de știri 
Cdra. Felipe Gonzalez, secreta
rul general al Partidului So- 
cialist Muncitoresc Spaniol, s-a 
pronunțat pentru negocierea, de 
către guvern și opoziție, a unei 
noi legi electorale, in conformi
tate cu care să se desfășoare 
\i<toarele alegeri generale.

In caz contrar, a spus el, 
Partidul Socialist va participa 
la alegeri numai dacă obiectivul 
acestora ii constituie crearea 
unei Adunări constituante — a 
unui for care să redacteze o 
noua Constituție, democratică, 
pentru Spania.

• AGENȚIA NIPONA de 
"» informează că Tri- 
rictuiui Tokio a ho- 

:âri:. marți- să-l elibereze pe 
ratițmnr pe fostul premier Ka- 
kuei Tanaka, acuzat de a fi pri- 
m:: sume importante drept mită 
in cadru! afacerii Lockheed. 
Cauțiunea este ce 670 000 dolari.

Declarație a 
premierului panamez

..Panama nu este doar un ca
nal, o cale de apă interoceani- 
că. Ea este pentru întreaga A- 
rnerică Latină simbolul luptei 
pentru cucerirea suveranității 
și a- demnițății. Este. în același 
timp, o națiune, desigur mo
destă, dar care &e dezvolta ra
pid. Independența noastră, eco
nomică este la orizontul anilor 
’80“ — a declarat ziarului „Le 
Monde“ premierul Republicii 
Panama, Omar Torrijos. Aceas
ta. a spus premierul panamez, 
se va realiza atit prin încheie
rea negocierilor purtate cu 
Statele Unite asupra statutului 
canalului, cit și prin accelerarea 
planului de 
și minieră, 
modernizării 
har, au fost 
200 milioane 
pină in 1981 
ducem peste

agricolă 
vederea 
de za- 

aproape

dezvoltare 
Astfel. în 
industriei 
investiți
dolari. „De acum 
va trebui să pro- 

200 000 tone de cu
pru. iar pină la aceeași dată
numai producția noastră de za
hăr ne va aduce aceeași canti
tate de devize ca și exploatarea 
canalului. în. acest fel, ponde
rea exagerată — politică și eco
nomică —a canalului va fi con
siderabil redusă", a subliniat 
generalul Qmar Torrijos.

• 3C DE TESTAMENTE FALSE. Un avocat din Los Angeles 
care reprezintă pe 3'din cel 19 moștenitori ai excentricului mi
liardar Howard Hughes, decedat în urmă cu citeva luni, a făcut 
cunoscut că au apărut la lumina zilei 36 de testamente false și 
că în această situație mai mulți membri ai familiei ar fi ajuns la 
un acord secret pentru împărțirea averii de 2 miliarde dolari. în 
prezent, averea este administrată de societatea ,,Summa Corpo
ration'1 ai cărei conducători ar dori s-o verse fundației medicale 
create de fostul miliardar în Florida, fundație care este scutită 
de impozite. © FURT DE OPERE DE ARTA IN SCOȚIA. Trei im
portante colecții de artă particulare — două britanice și una 
americană — au fost jefuite la Glasgow în cursul transportării 
lor din Marea Sritanie spre Statele Unite. Colecțiile cuprinzînd 
sculptura în bronz a lui Rodin, intitulată „Mișcare de dans", și 
un bronz de Degas, sint estimate la peste 100 000 lire. Furtul s-a 
produs in depozitul unei societăți internaționale de transport, de 
unde hoții, amatori sau profesioniști, au mai sustras opt lăzi cu 
whisky, dar au ignorat un desen de Picasso. © PREMIERA SOLI
TARA. Ghidul Michel Berruex, consilier tehnic la o școală din 
Chamonix, a reușit "prima ascensiune solitară a versantului nord- 
vestic al muntelui Olan din Alpii francezi. Acest versant, escala
dat pentru prima dată în 1956. are porțiuni extrem de dificile 
care au făcut multe victime printre alpiniști de-a lungul ultimi
lor ani. • ATMOSFERA DE pe JUPITER. Caracteristicile atmos
ferei de pe Jupiter sint comparabile cu cele. ale atmosferei 
terestre și a oceanelor, opinează un geofizician american, Gareth 
Williams. într-un raport publicat de Administrația națională pen
ii u atmosferă și oceane. Williams notează că avînd în vedere vi
teza de rotație a planetei Jupiter, circulația atmosferică evoluează 
ca oceanele pe. Terra : ..lucrurile au tendința să fie etalate pe 
orizontala... ca in cazul oceanelor pe Terra". Williams indică că 
ar exista cicloni și anticicloni în atmosfera de pe Jupiter, că re
partiția căldurii între ecuator și poli, care este lunară pe Terra, 
ar fi de patru luni pe această planetă îndepărtată, că pata roșie 
de pe fața sa ar fi o furtună imensă care răminc aproape imo
bilă. Williams a ajuns la aceste concluzii comparînd caracteristi
cile celor două atmosfere cu ajutorul unui ordinator. @ OBIECTE 
DE CULT PREISTORICE, despre care se crede că datează din se
colul al 18-lea înaintea erei noastre, au fost descoperite de o ex
pediție britanico-americană în peșterile Lds Tayos, din jungla 
ecuadoriană. Expediția, condusă de astronautul american Neil 
Armstrong, șl din care au făcut parte 30 de oameni de știință și 
cercetători, a pătruns la o adîncime de cinci kilometri în inte
riorul peșterilor, a cărcr intrare a fost descoperită cu numai trei 
ani in urmă. Specialiștii în materie apreciază că obiectele de 
cult descoperite prezintă un mare interes științific, avînd în ve
dere că pină acum asemenea vestigii nu au fost găsite decît pe 
versantul vestic al Munților Anzi.

PENTRU TIMPUL DV. LBim
TA : Timpuri Noi (orele 9 ; 
11.15 e IX» . 15.45 : U : 29.15)

CAPRICIILE MĂRIEI : Melodia 
(orele 9 ; 11.15 ; lS^ă ; 1C ; 11,15 ; 
29^9) ; Tomis «orele 9 : 1U5 ; 
13^8 ; 15 ; 11.15 ; 2M*)  1 Grădina 
Tomis (oreie 28).

XOI A VOITURI CU TOM ȘI 
JERRY : Do.na (orele 9.38 ; 11 ; 
12 3» : 14 : 15JC : itj.

MASTODONTUL; Doina (orele 
IU) : 20.15).

CONVERSAȚIA : Cotrocenl fo- 
rele 9 ; 11,15 ; 15.» ; 15,45 ; 18 ; 
29.15)

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII : 
Grădina Buceg! (orele 19.45)

PRIMA PAGINA : Victona rore- 
le 9.15 ; 11,30 ; 13.45; 15 ; 18.15 ;
29.00).

DINCOLO DE POD : Arta (orele 
15,30 ; 17.45 ; 2C) ; Grădina Ana 
(orele 20).

CURSA : Cringaș! (orele 17).
COMISARUL PIEDONE LA 

HONG-KONG : Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 29) ; Gră
dina Aurora (orele 20,15) ; Excel
sior (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 : 15,45 ;
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; 17,15; 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 :
15,45; 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 ; 29).

RESPIRAȚIE LIBERA : Giuleștl 
(orele 15,30 ; 13 ; 20).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA : Fîoreasca (orele 15,30 ; 
18 ; 29,15).

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

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10:00 Inscripții 
pe celuloid. 10.20 Concert de mu
zică populară. 10.50 Teatru scurt : 
,.La Colorado, aproape de stele4* 
de Don» Motoc. 11.55 Telex. 12.00 
Închiderea programului. 16,00 Te
leșcoală. Muzee și expoziții': Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România. 16.30 
Curs de limbă rusă. 17.Q0 Telex. 
17,05 Enciclopedie pentru tineret. 
17,30 Tragerea pronoexpres. 17,40 
Pasiuni pe 16 mm. 18.15 Iubesc a- 
ceastă lume. Emisiune de cintece 
și versuri ale poeților noștri. 18,45 
Tribuna TV. — revista soeial-po- 
litică. 19,15 Publicitate. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. « în 
cinstea zilei de-23 August — cro
nică de întrecere. 20,00 Revista

economică TV. 20,30 Telecinema- 
teca. Ciclul „Mari actori44 — Gene 
Hackman în filmul artistic „N-am 
cintat niciodată pentru tata“. Pro
ducție a studiourilor americane. 
Premieră TV. 21,-55 Publicitate 
22,00 Cantata anilor lumină. Poem 
coregrafic. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : 
Constantin Popovici, militant de 
seamă al mișcării muncitorești din 
țafa noastră, luptător consecvent 
pentru libertate și socialism. 20.30 
Treptele afirmării. Pianista Oana 
Velcovicl. 20,50 Publicitate. 20.55 
Carte românească de învățătură. 
..Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Teodosie44 (partea 
a Ii-a). 21.15 Telex. 21,20 Roman- 
foileton „Țăranii44. Episodul V — 
..Aniversarea44. 22,10. închiderea 
programului.

Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : VIAȚA E CA UN 
VAGON ? — ora 20 ; (la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu): SÎNT 
SUFLET ÎN SUFLETUL NEAMU
LUI MEU — ora 20,30 ; Teatrul 
Giulești (la sala Columnei de la 
Muzeul de istorie al R.S.R.): DE 
LA STRĂBUNI PÎNA LA TINE — 
orele 11 și 12 ; Teatrul' Evreiesc de 
Stat : SCRISORI PE- PORTATIV 
— ora 20 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Grădina Boema) : E NEMAIPO
MENIT ! — ora 19,30 ; Ansamblul 
Rapsodia Română : FRUMOASA 
EȘTI, MÎNDRA ȚARA — ora 18,30.
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