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Proletari din toate țările, uniți-vă

/ ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Lumina marii noastre sărbători
Sărbătorim anul acesta a 

32-a oară actul istoric do 
la 23 August 1944, deschizător 
de vremuri noi in viața poporu
lui nostru. începutul erei care a 
marcat adinei prefaceri revolu
ționare punind temelia făuririi 
pe pămintul României a unei 
vieți socialiste. Eveniment de 
răscruce, hotărîtor pentru asi
gurarea progresului multilate
ral al patriei, ziua de 23 August 
a rămas în conștiința națiunii, 
a tuturor fiilor poporului ro
mân ca expresie de vîrf a ero
ismului și voinței noastre de a 
fi stăpîni pe destinul nostru, de 
a ne edifica propria istorie, li
beri și independenți. Datorăm 
această supremă cucerire clar- 
viziunii, forței și luptei pline de 
sacrificii a Partidului Comu
nist care, în împrejurări deose
bit de grele, a știut să strîngă 
toate forțele vii ale poporului — 

muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și virstnici, bărbați și fe
mei, indiferent de naționalitate 
— intr-un unic șuvoi ce a im
pus victoria în apriga bătălie 
prutată în acel tumultuos august 
de acum mai bine de trei de
cenii. Dobindirea acelei prime 
zile de libertate este meritul ne
pieritor al comuniștilor, este 
fapta pentru care ei și-au cîști- 
gat in fața poporului, in inima 
și conștiința acestuia, dreptul la 
recunoștință șî omagiu.

Am pășit in era socialistă sub 
stindardul de neînvins al comu
niștilor, sub imboldul fierbinte 
ai faptelor eliberatoare săvirșite 
de întreaga națiune, regăsindu- 
ne vocația demnității și a crea
ției de sine și pentru sine, eiști- 
gindu-ne dreptul la un viitor 
care ne aparține pe deplin. Pri
vind înapoi spre cei 32 de ani 
petrecuți, ne dăm seama, astăzi 

eu mai multă limpezime ca ori- 
cind, că fiecare an a însemnat 
prin hărnicie, prin muncă te
nace o treaptă pe scara progre
sului și civilizației, un pilon la 
mărețul edificiu al societății noi. 
Această convertire a timpului 
în neîncetata înflorire a țării 
este cea mai elocventă dovadă a 
faptului că sacrificiile, jertfele 
închinate victoriei libertății nu 
au fost zadarnice.

In cei 32 de ani am stint să 
descoperim in noi înșine, sub 
conducerea, din îndemnul și ur- 
mind exemplul comuniștilor, 
energia și devotamentul nece
sare ca ceea ce in august 1944 
se anunța ca o șansă istorică să 
devină astăzi realitatea palpa
bilă a vieții de zi cu zi. Roadele 
libertății sînt multiple, fără pu
tință de comparație in istoria 
multimilenară a țării. Ce în
seamnă puterea economică a 

României de acum 32 de ani in 
raport cu capacitatea economică 
de care dispunem astăzi ? 
România anului 1976, înflori
toare, dinamică, modernă are o 
capacitate de produeție indus
trială echivalentă eu aeeea a 31 
de Românii vechi. Totul este 
altfel, mai bogat, mai dinamic, 
mai rodnic. Utilizăm și cons
truim tehnici de virf pe plan 
mondial — chimie, energetică, 
electronică, construcții de ma
șini ; străvechea activitate a- 
grieolă cunoaște prin indus
trializarea și organizarea socia
listă o condiție nouă ; forțele de 
producție, structurile economi- 
co-socirie se dezvoltă și se mo
dernizează intr-un ritm dintre 
cele mai inalte, de neimaginat 
înainte de Eliberare. Relațiile 
dintre oameni sînt ferm așe
zate pe principiile eticii și echi
tății socialiste, bunăstarea gene
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rală, materială și spirituală, în
registrează consecvent cote și 
creșteri superioare, participarea 
tuturor celor ce muncesc la 
conducerea societății are asigu
rate condiții tot mai largi de a- 
firmare, inițiativa și înțelepciu
nea colectivă fiind situate în 
prim-planul grijii și preocupă
rii partidului și statului nostru. 
Personalitatea umană, subiect 
principal al politicii partidu
lui de prefacere și înnoire 
neîncetată, arc asigurate cele 
mai largi condiții de a se înăl
ța pe treapta la care o cheamă 
devenirea socialistă ca realizare 
de sine, ca înfăptuire a idealu
lui comunist de viață. In sfirșit, 
suveranitatea și independența 
patriei, locul demn pe care-I o-
„SCÎNTEL4 TINERETULUI*
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Ambasadorul Republicii Democrate Populare Laos, 

care și-a prezentat scrisorile de acreditare
In ziua de 20 august a.c., la 

Palatul Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Khamp- 
hevane Tounalom. care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Populare 
Laos In țara noastră.

• Ambasadorul
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe 
ambasadorul Tailandei la Bucu-

• Noul director al Centrului de informare 
al O.N.U. la București

în ziua de 20 august, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe noul director al 

Cu prilejul prezentării scri
sorilor de acreditare, ambasa
dorul laoțian a postit o alo
cuțiune.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con-

Tailandei
rești, Sanong Nisalak. în vizită 
de rămas bun, cu ocazia înche
ierii misiunii sale in tara noas
tră.

Centrului de informare al O.N.U. 
la București. Abdel Salam Da- 
jani. in vizită de prezentare, în 

vorbire prietenească ți cordială 
cu ambasadorul Republicii De
mocrate Populare Laos, Khamp- 
hevane Tounalom.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor ți la convorbire au 
participat Vasile Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, și Silviu Curticeanu. secretar 
prezidențial și al Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o ambianță cordială.

legătură cu preluarea misiunii 
sale.

în acest cadru, a avut loc o 
convorbire cordială.

IPABOIDUIL

Nu-i cuvînt nicicînd să te clintească 
nici din telul tău și nici din vatră, 
din tăria ta cea românească, 
din virtutea ta de munți de piatră, 
dacă-ntotdeauna-ți este dorul: 
Patria, Partidul și Poporul!

Nu ești unul singur, ci mulțime, 
cînd în flori și cînd în rădăcine, 
anotimp gîndit în profunzime 
roadelor din viitor mai line, 
veacului de preț știindu-i sporul : 
Patria, Partidul ți Poporul !

Val de timp istoric în lucrare, 
peste aurul din nicovale 
bate-un aur și mai greu și mare, 
aurul născut din cugetare, 
cel ce-1 vrea mereu cugetătorul: 
Patria, Partidul și Poporul!

August inimile ne cuprinde, 
ghinda-i al pădurii altfel nume, 
noi sîntem sămînța cea fierbinte 
comunismului înalt din lume, 
din prezent durîndu-și viitorul: 
Patria, Partidul și Poporul!
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Știm ce vrem și cum din veac ne cheamă, 
blind și ager, rînd pe rînd, ni-i felul, 
zgura doar Ia prag lăsînd-o vamă 
să se-aleagă tot mai pur oțelul, 
trainic să ne fie-n toate zborul: 
Patria, Partidul și Poporul!

Viata noastră pentru viață bate, 
într-o aspră, vastă bătălie 
și mai sus decît sînt toți și toate, 
semn suprem de crez și omenie, 
punem totdeauna tricolorul: 
Patria, Partidul și Poporul 1
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Sentimentul 
istoriei 

de Mihai Negulescu
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• România socialistă - factor activ în edifi
carea unei lumi mai drepte și mai bune.

• Manifestări peste hotare consacrate zilei 
de 23 August.

• Știri din actualitatea internațională.

în aceste zile, cină vacanța și 
munca se îngeamănă in armo
nioasa derulare a faptelor, pu
tem să închinăm din inimă ce
lui de-al 32-lea an al libertății pe 
pămintul României, îmi revin 
in minte episoade mai noi și 
mai vechi, portrete mai ferm 
conturate sau mai estompate, 
evenimente diurne în ambianța 
cărora, iată, ne • trăim fiecare 
dintre noi propria devenire, 
propria înaintare în ore, in ani, 
in istorie.

Dlntr-un capăt de țară, mesa
jele de sunet, culoare și înțe

„ROMÂNIA
DE EA UN AUGUST 

EA ALTUL4
• Un amplu reportaj — „In lim

bajul celei mai înalte tehnici" — 
prezintă cîteva dintre inaugurările 
de seamă ale unor importante o- 
biective, în acest început de cinci
nal al afirmării largi a revoluției 
tehnico-științifice.
• Cinci dialoguri cu cadre de 

conducere și specialiști din unele 
ministere și instituții centrale, 
despre ritmurile dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, aduc, prin in
termediul datelor statistice comen
tate, convingătoare argumente a- 
supra strategiei devenirii noastre.

O definiție a tinereții 
noastre comuniste

Generație a muncii 
pentru patrie, 
generație a cincinalului 
revoluției

9

tehnico-științifice
O suită de reportaje care, prin 

intermediul unor impresionante 
fapte de muncă, a unor portrete și 
biografii exemplare ilustrează tră
săturile omului nou, crescut și e- 
ducat de partid, participarea en
tuziastă, plină de dăruire și abne
gație a tinerei generații la opera 
de edificare socialistă a patriei.

Cinstind marea noastră sărbătoare națională
TINERII ÎNSCRIU NOI Șl PRESTIGIOASE FAPTE 

ÎN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
Reporterii și corespondenții ziarului ne-au transmis relatări despre noi 

succese obținute de colective de muncă din întreaga țară în cinstea zilei 
de 23 August.

(IN PAG. A 4-A)

Drum in sus
de Hans Liebhardt

les ale lui August îmi împros
pătează — in îmbrățișarea de 
orizonturi și fertilități sătmă
rene — momentul de aleasă vi
brare trăit intre ampla desfășu
rare in piatră a baladei eroice, 
prefigurată sculptural de marele 
meșter Vida Gâza, acolo pe pă- 
mîntul Careilor, acolo unde în 
acea toamnă a încleștărilor și a 
victoriei s-a petrecut ultima 
rostire bărbătească a voinței ar
matelor române întru eliberare 
deplină a brazdei strămoșești.

(Continuare în pag. a IV-a)

Lumea pe care o purtam în 
noi... Eterna lună august, drept 
culme a verii și a anului, ne 
poate oferi o privire largă asu
pra lucrurilor care au fost și care 
o să mai fie. De citva timp în
cep anul pe Dealul Apoldului, 
stau pe terasa acoperită a cam
pingului și mă uit peste pădurea 
de pere pădurețe și peste sat. 
Anul poate se înceapă aici, la 
fel cum a început viața mea aici, 
drept o cunoaștere a lumii, 
drept un continuu reper.

Revin în fiecare vâră la Apold. 
Deunăzi am stat sub unul din 
perii sălbatici, pe urmă mi-am 
făcut loc printre tufe și frunze,

șî deodată am stat în fața șose
lei celei vechi; nici un car nu 
trecuse pe aici și nici un om nu 
călcase pe aici. Această pădure 
era locul unde străbunicul meu, 
acum o sută de ani, qăsise 
floarea cea tainică, despre qare 
mi-a povestit odată și care o 
păstrez drept semn pentru ța
ra copilăriei.

N-are nici un rost să fim 
triști dacă lumea este astăzi 
mai frumoasă decît altădată. 
Iubesc spalierele de vie, care 
se întind de la marginea comu
nei pînâ la hotarul islazului,

(Continuare în pag. a IV-a)

Cu viitorul 
în inimi

de Vasile Băran
Au trecut 32 de ani de la ră

săritul din dimineața lui 23 Au
gust 1944, și se observă că pe 
măsură ce data istorică rămîne 
în urmă razele acelui soare stră
lucesc tot mai puternic pe ce
rul memoriei țării ca o nesfîr- 
șită coloană de lumină. S-au fă
cut și se fac pe această temă 
confesiuni nenumărate, aprin- 
zindu-se mereu marile făclii în 
cinstea clipei in care s-a născut 
libertatea patriei. Cei care-au 
trăit-o, o retrăiesc, cei care-o 
știu din povestiri și legende 
(căci s-au născut și legende) o

trăiesc, de asemenea, ca pe o 
izbucnire a dragostei pentru țara 
de azi și de miine ; fiindcă ziua 
aceasta de răscruce a vremuri
lor, cu întreaga ei desfășurare, 
a fost asemenea unei capodo
pere — primul mare poem al 
Marii noastre Revoluții, — de 
vraja căreia și-au atins aripile 
toate generațiile care au ur
mat. în ziua aceasta s-a strins, 
dintr-odată, dar nu pe neaștep
tate, toată lumina faptelor eroice 
din istoria națiunii noastre, cu

(Continuare în pag. a IV-a)
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M
unca, înțeleasă ca nobilă con
știință de sine a poporului nostru, 
constituie emblema de onoare a 
tinerei generații, generația cinci
nalului revoluției tehnico-științi- 
fice, angajată plenar și responsa

bil în cea mai grandioasă operă pe care a 
cunoscut-o istoria României: făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Tră
săturile acestei generații exprimă noua di
mensiune a muncitorului în socialism, dubla
sa calitate de proprietar al mijloacelor de 
producție și de făuritor al bunurilor mate
riale, reflectîndu-se în cantitatea și calitatea 
muncii depuse pentru continua înflorire a 
patriei. Cincinalul pe care l-am inaugurat 
pune în fața noastră nu numai sarcina de a 
ridica producția materială la noi cote de ran
dament și eficiență, ci și îndatorirea, de ma
ximă importanță, de a făuri omul nou, cu o 
conștiință înaintată, cu un larg orizont de 
cultură, care beneficiază de condiții din ce în
ce mai bune pentru a-și valorifica resursele 
creatoare în folosul său și al societății. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la încheierea lucrări
lor Congresului educației politice și al cul
turii socialiste, ne propunem, acum, să rea
lizăm ceea ce n-a îndrăznit nici una dintre
generațiile dinaintea noastră : „să perfecțio
năm produsul cel mai înalt al naturii — 
omul, creatorul a tot ce există în societate!“ 
Portretele din această pagină vor să ilustre
ze prin exemplele concrete ale unor tineri 
din locuri și de profesii diferite puternicul 
sentiment de angajare, dăruirea, abnegația, 
cutezanța, spiritul de sacrificiu, dorința per
manentă de autodepășire și perfecționare 
care caracterizează pe uteciștii de astăzi, 
deciși să-și consacre întreaga lor viață înflo
ririi patriei socialiste.

ANGAJAMENT SOLEMN:
„Ca membru al Uniunii Tinere

tului Comunist, mă angajez solemn 
să servesc cu cinste și devotament 
cauza Partidului Comunist Român, 
sâ duc mai departe făclia libertă
ții, a spiritului revoluționar, să lupt 
cu toate forțele pentru înfăptuirea 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism".

trunchiul viguros 
al tradiției

\ Puneți, dragi tineri, întregul vostru entuziasm, toate visele \ 
i voastre curate și frumoase în slujba patriei, a viitorului lumi- i 
; nos al națiunii noastre, in slujba cauzei socialismului și comu- j 
\nismului, a prieteniei și colaborării cu toate popoarele lumii. \ 
! NICOLAE CEAUȘESCU i

Se formează. în spațiul 
efortului si mai cu seamă 
acolo unde el atinge un 
mai mare grad de difi
cultate. veritabile familii 
muncitorești. Tatăl își a- 
duce lingă sine feciorul, 
acesta, la rîndu-i, devenit 
părinte. își îndeamnă fiul 
Ia aceeași meserie și. ast
fel, trăiesc pe trunchiul 
viguros al unei unice 
profesii-generatii. A res
pecta tradiția familiei în
seamnă. pentru oamenii 
aceștia, a ridica rudenia 
de sînge la incandescen
ta înrudirii prin pasiune 
comună, a face — dintr-o 
apropiere întîmplătoare — 
una pecetluită de conști
ință. Pentru oamenii a- 
ceștia — din care azi i-am 
ales pe mecanicii de lo
comotivă meseria s-a 
cuibărit în cele mai sta
tornice fibre ale sufletu
lui. de aceea, spune loan 
Almășan. „o dăm copiilor 
laolaltă cu tot ce avem 
noi mai de preț. O dăm, 
asa cum am primit-o de 
la părinții noștri si mai 
punem alături ce am do- 
bîndit singuri...".

Destinele lor. ale me
canicilor de locomotivă 
de la uzinele ..16 Februa
rie" din Cluj-Napoca, 
au prins formă și con
sistență la puțin timp 
după săvîrșirea actului 
de Eliberare a țării. 
Cei doi Eroi ai Mun
cii Socialiste. loan 
Almășan și Iosif Roboș. 
intrau atunci prima oară 
pe poarta atelierelor si 
nu împliniseră încă două
zeci de ani. In fața lor 
se înșirau cîțeva zidiri 
scunde, coșcovite de vre
me și ciopîrțite de suflul 
bombelor, cazangeria care 
avea să rămînă pentru 
totdeauna locul lor de 
efort fusese minată de 
nemți și era pe trei sfer
turi distrusă, oamenii — 
istoviți de muncă și lih
niți de foame...

Iosif Roboș a devenit 
comunist în 1945. loan 
Almășan — un an mai 
tîrziu. După ce sfîrșeau 
munca în atelier plecau 
să lucreze în brigăzile 
care construiau conducta 
Cluj — Cianul Mare. Un 
trenuleț îi ducea pînă 
într-un punct și de acolo 
se rinduiau pe zeci de Ki
lometri. croind cu lopețile 
drum pentru gazul metan. 
Școala curajului 
era continuată în uzină : 
lingă locomotivele care 
trebuiau grabnic vindecate 
de rănile războiului, prin
tre cazanele înnegrite de 
fum si găurite de explo
zii. în bătaia ciocanului 
de îndreptat tablă sau 
lîngă flacăra de sudură. 
Aici se predă și acum, 
numai că, ei. oamenii din 
cea mai tînără generație 
de atunci, de imediat 
după Eliberare, au deve
nit — prin virstă și ex
periență — părinții și 
dascălii celor mai tineri 
fii ai uzinei. Meseriile, 
unele. s-au schimbat : 
Petre Almășan sudează 
cu electrod de aluminiu, 

practică deci o altă pro
fesie decit cea a tatălui 
său. Pasiunea pentru 
nou. neastimpărul dătător 
de soluții utile fac pare 
din moștenirea transmisă 
de generația vîrstr.ică a 
uzinei. Aspirația lor în
spre perfecționarea lucru
lui s-a convertit în dispo
zitive și scule originale, 
în aparate noi. loan Al
mășan are la activ peste 
20 de inovații. Iosif Ro
boș. tot cam atitea. In 
vremea cind începuseră 
să se preocupe de ele ..și 
să întorci un boghiu era 
greu, pînă si această o- 
peratie se făcea cu frin- 
ghia“. Din dorința de a 
da calitate înaltă lucru
lui. de a-1 face spornic 
și cit mai bine, au apă
rut presa de deoresat ci
lindri. aparatul de ridica
re a tampoanelor, cilin
drii de frînă hidraulici— 
Autor loan Almășan. 
Cînd feciorul lui. Petre, 
a început să muncească 
în uzină, carterele, plă
cile mari de aluminiu 
ale locomotivelor se a- 
runcau. Faptul că astăzi 
nu numai că se «vită 
această risipă, că s-a re
nunțat la un ..lux“ păgu
bitor. este și meritul tî- 
nărului sudor.

Așa funcționează tradi
ția. după asemenea linii 
de forță se rînduiesc in 
cîmpul efortului marile 
familii ale uzinei. Sub 
pecetea exemplului per
sonal s-a constituit acea 
carte a experienței din 
care învață cele citeva 
mii de tineri. Unele re
guli sint aspre, asa cum 
e firesc să se întimple 
în meseria aceasta. ..Cind 
am venit aici — își a- 
mintește loan Almășan — 
am scris în cerere : Vă 
rog să mă primiți pentru 
a-mi ciștiga existenta si 
promit să muncesc si sâ 
mă port fără cusur". A- 
cum mai bine de trei de
cenii era. poate, nevoie 
ca normele cele mai sim
ple ale lucrului în colec
tiv. reperele fundamenta
le ale demnității profe
sionale să fie consemnate 
în scris. 30 de ani loan 
Almășan. Iosif Roboș. toți 
cei care au preluat oda
tă soarta si devenirea u- 
zinei nu s-au abătut eu 
nici o literă de la lert- 
mintul făcut. Mecanicii 
de locomotivă care au 
învățat meserie de la ei 
și-au modelat felul de 
muncă și purtarea după 
rigorile impuse de aceș
tia. „M-am străduit să-i 
învăț pe băieți — îmi 
spunea Iosif Roboș — că 
lucrul prost făcut e mai 
greu decit cel pe care îl 
execuți de la început cum 
trebuie".

Se poate mai bine, 
munca îngăduie $i cere 
mereu asemenea depășiri. 
Este aceasta o credință 
pe care comuniștii gene
rației vîrstnice. a celor 
care își numără anii de 
muncă în uzină după ca
lendarul sărbătorii pe

O definiție
a tinereții
noastre
comuniste

GENERAȚIE A MUNCII PENTRU PATRIE
GENERAȚIE A CINCINALULUI
REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

care o comemorăm în a- 
ceastă zi. o cultivă celor 
tineri cu căldura severă 
a unui adevărat părinte. 
Din ea. din toate învăță
turile predate liniă ini-

Acolo unde
e nevoie

A terminat Metalurgia 
la București și a fost re
partizată la Combinatul 
siderurgic Reșița. Cei de 
la C.S.R. ceruseră un bă
iat și sperau că vor pri
mi un inginer capabil să 
suporte praful cocseriilor. 
temperaturile neobișnuite 
din preajma cuptoarelor; 
tot acel mediu specific 
bărbaților. adevăraților 
bărbați. Dar. în locul ce
hii care sa se strecoare 
dezinvolt printre vorbele 
pitorești ale oțelurilor a 
fost repartizată o fată, 
inginera metalurg Ana 
Fir cea.

— întimplarea face sâ 
fiți trimisă într-un pori 
destui de greu, i-a spus 
de la bun început emul 
de Ia „personal-retribui
re*. stinjenit și în chip 
de scuză parcă. Dar, in- 
țelegeti-mă. suspina el 
îngrijorat prm usa gh.— 
șeului. nu avem decit lo
cul acela de la cocseme. 
Noi am cerut un inginer 
tînăr. mă înțelegeți. un 
bărbat care să se împace 
și cu sarcinile de produc
ție și eu oamenii de aco
lo. Dar întimpUrea. șfrțn 
intimplarea... «

— Nu-: mrme. i-< zas 
atune Ar.i Fireea c- 
xindu-s: privirea pe fi
gura Întristată a omulu- 
dacă acesta e căprui loc 
liber, mă duc acoic.

— Eu vă doresc succe*. 
iar dacă. între timp, apa
re un pori pe undeva, 
intr-o secție mai ușoară, 
am să vă comunic nein- 
tirziat aceri lucru, a mai 
adăugat omul de la per
sonal

Toate acestea se întâm
plau in vara Iui 1974. De 
atunci au apărut vreo 
zece posturi ..libere*. De 
cinci ori tînăra ingineră 
a fost rugată sâ se mute 
intr-un loc de muncă 
„mai ușori. Dar. de fie
care dată. invariabil a- 
proape. răspunsul suna: 
..Vă mulțumesc pentru 
ofertă, dar e prea tirani. 
M-am obișnuit cu oame
nii cu specificul produc
ției cu greutățiie. dacă 
vreți Mi se pare că sin: 
prima femeie care lu
crează într-o cocserie a 
combinatului, și cred că 
asta e smg-ura muncă pe 
care știu să o fac fârâ 
cusur*.

Aveam să constat zile
le trecute că oamenii 
conduși de inginera Ana 
Fircea oferă un modei de 
organizare a producție:, 
de disciplină a muncii- 
Nici o absență nemotiva
tă in ultimele trei luni, 
în schimbul condus de ti- 
năra ingineră. Nici o opri
re neplanificată a vreu
nui utilaj de producție in 
ultimele șapte luni și ju
mătate. Nici un rabat de 
la calitatea cerută in de-

cu

de tine

Dacă vreți să fa ce fi o în
cercare pe cor.t prorm. 
mergeți și vorbiți ai șe
ful oțelăriei. inginerul 
Dijmârescu. El e omul 
care știe cel mai bre ne- 
\mila și poaiblrăfile sec
ției

Un ar. mai firziu. adică 
f-.ir-una din zilele trecu
te. una din sudorițe. Sto
ca Lepoesa. îmi spunea:

— I-am explicat tora- 
râsulfi inginer Antonică 
Di.-mârescu de ee dorim, 
afi: eu. rit și prietena 
mea. Adriana Pascu sâ 
lucrârn la oțelărie. I-am 
spus că ne-am născut ia 
ace^ș. sat de lingă Mol
dova Nouă, că am fost 
eouege de riasă te școala 
generală, colege de ban
că in școala profesxmalâ. 
că siniem colege de ban
că La liceul seral de me- 
tal-urrie. „Toate astea «firi
un moment dat șeful oțe- 
Uriet —. dar eu mă în
treb dacă voi dcuâ pu
teți tacra rit doi sudori 
cu experiență*- „O sâ în
cercăm *â lucrăm rit trei 
sudori cu experiență*, i-a 
răspuns arunci Adriana

— Dacă nu ne-am fi ți
nut de cuvtnt. nu cred 
câ am mai fi rămas la 
ocelărte. a interveni: a- 
tuno Adriana Pascu. 
Mfine e un an de rind 
r.e-am angajat aid ua ar. 
in care, putefi sâ mă cre
deți pe corint, n-am au
zit o vorbă uritâ din 
partea exiiva. o critică la 
calitatea muncii -națetra 
Dar. mai mult deci: atit. 
ni s-a dat pe mină o sar
cină pe care numai 
sudor cu 
putea-o 
„finalele" 
hală a secției O.S.M.

O tînără ingineră ac
ceptă fără ezitare repar
tiția, formează un colec
tiv de cocsari de înaltă 

un 
experiență ar 

duce la capăt: 
pentru noua

sst cc xt tn- 
a. S: anume că, 
c? sentimentul 
jrieteniei. fetele

ANGAJAMENT SOLEMN;;
„Mă oblig să în»ăț necontenit, 

să fiu drept, cinstit, mo .'est, cura
jos ți combativ, să constitui un 
exemplu de comportare in toate 
împrejurările..."

aa am
mre-

la
■ninarea

;tat

m-as maî fi mseris la 
școala tehnică- serr-a u- 
rfiaje rare m:-a meiun- 
nt nata de elev seraiis: 
cu iacă 3 ad—*. In 197D 
ma^trul Gavr.l Dan cos a 
fost muta: de la serviciul 
de prorectărt la tnsîalatia 
bare de cupru, intrată a- 
tunri în funcțiune, de 
rare multi se fereau Den
im că exploatarea si în
treținerea ei cereau efor
turi. nu glumă. In acelas: 
an. a fost ales în fur.ctia 
de secretar 
U.T.C pe 
funcție pe 
și astăzi'.
Dentru activitatea depusă 
dar și ca o dovadă a în
crederii pe care tovarășii 

al comitetului 
întreprindere, 

care o deține 
ca o răsplată

să-1 străbată pînă la ca
păt. Asemenea inginerei 
de la cocserie, sau ase
menea tinerelor sudorițe 
de la furnale și laminor 
— F’orica Dume, Dorina 
Holishwander, laguda 
Basista și Rodica Crăi- 
neanu — ele au înțeles 
acest drum ca un drum 
lăuntric. Slăbiciuni, ezi
tări, inconsecvențe care 
trebuiau învinse. Căci, 
oțelul curat, înalt aliat, 
cu cristale pure este năs
cut de oameni care au 
străbătut pînă la capăt 
tot acest drum.

• •

• vîn uzină

cu:

ZIC
am o-

Penmu a realiza arest lu-

”ț-br de
fabricare a arertxlut zra- 

.psește.
a-

In armalul rinrtsaL 
n-co-mi3tifi.ce coieeuml 
-tț. »-a oroous si 
treacă la automatzarra 
unui număr mare de lu
crări. Ia reducerea sub
stanțială a zgomotului dm 
hale, îmbunătățirea rab- 
tătii cuprului. introduce
rea în exploatare a unor 
utilaje mai perfecționa*e. 
utilizarea unor materiale 
noi etc. ..Pentru a duce la 
bun sfirsit aceste proiecte 
îndrăznețe — este de pă
rere Ga vrii Dan coș — 
trebuie să ne completăm 
studiile, să ne îmbogățim

profesiona-cunoștințele 
le".

— Vei mai urma vreo 
școală după absolvirea 
Institutului de subingi- 
neri ?, îl întrebăm.

„Apreciez mai mult 
bătătura din palmă

decit culoarea

dică pe medici. Parțial 
si-a împlinit visul. A a- 
juns tehnician sanitar In 
satul său natal dar a des
coperit că profesia asta 
e prea ușoară pentru el
in timp ce urma liceul 
seral, profesorii i-au dat 
de înțeles că este destul 
de pregătit pentru a da 
examen de admitere la o 
facultate, la Institutul de 
cultură fizică și sport, 
spre exemplu, unde își 
putea valorifica din plin 
calitățile fizice. Un acci
dent stupid l-a împiedi
cat — pentru o vre
me—să-și încerce șanse’e 
la LC.F. așa că s-a în
dreptat spre Institutul de 
subingineri din Arad Aici 
i s-a cerat adeverință că 
ucreaxă în specialitate, 

pe rare el tehnicianul sa
nitar. nu o putea pre
zenta. S-a ’-.cadrat la în
treprinderea de strunrar 
cu gîndul rf. după un an, 
se ra înscrie Ia institut.

Au trecut, de atunci, 
trei ani. dar loan Pop nu 
s-a înscris încă la fa- 
cufiate. Invăfind meseria 
5e frezor si incredmtir.- 
du-i-ee o mașină Ia sec
ția 21 carcase, a desco
perii duoâ cum fnsus: 
afirmă. sarisfiacri.Ie mun
cii direct productire. fru
musețea muncii făur.to- 
rJor de bunuri magna
te. porimlitatea care o 
are de a-si împlini mulri- 
lateral personalitatea.

— Lucrăm In acord co
lectiv. argumer.teazâ eL 
se depăsun lunar planul 
cu lt—15 la su*ă. for
măm un colectiv puternic 
u ocpogem executăm fil
mări de înaltă complen- 
tate. strungurile noastre 
rint apreeate în peste 50 
dh târî. Ce m -as 
dori mai mult ?

De fam- întrebarea 
runâ a întrebare. Opțiu
nea finărulu: Iran Poo 
erie definitivi chiar dacă 
undi dintre foști- sâ: pro
fesor. aștearnă încă să-I 
mai vadă la LC F. E se

putea

nu

presus de orice,
interesele colectivului

Intreprinderea , „Fila- 
tură-țesătorie" se ridică 
undeva, la marginea ora
șului Sînnicolau Mare.

— Cu seralul, probabil, 
voi termina — ne-a răs
puns el. Nu însă și cu în
vățătura. Omul este dator 
să învețe cît trăiește...

din 
ha- 
eh 

bă- 
u-

că s-a integrat în marele 
angrenaj al societății, că 
poate munci cu dăruire 
în folosul său și al pa
triei. „Ca să stăpînesc 
bine meseria, adaugă el. 
trebuie să mă pregătesc 
continuu, să fiu la cu
rent cu cele mai noi des
coperiri din domeniul 
meu de activitate. Stu
diez literatură tehnică, 
învăț din experiența ce
lor mai vîrstnici. dar 
pentru a ține pasul cu 
dezvoltarea impetuoasă a 
tehnicii, pentru a face 
față sarcinilor mereu spo
rite de la locul meu de 
muncă, am de gînd sâ 
urmez, totuși. Institutul 
de subingineri. Nu pentru 
a deveni conducător ci 
pentru a putea munci 
mai cu spor, pentru a o- 
bliga mașina la care lu
crez să producă cu ran
dament sporit. Apreciez 
mai mult bătăturile 
palme decit culoarea 
laiului-, a mărturisit 
arătindu-ne palmele 
tâiorite. îmbibate cu 
leiuri. pe care scinteiau. 
parcă, firicele de aur. De 
fapt, strungurile care ies 
din miinile sale și ale to
varășilor săi au valoarea 
aurului...

întrevederea cu loan 
Pop n-a durat mult încă 
de la început ne-a atras 
eterria câ se grăbește 
pentru ca după foarte 
scurt timp să se scuze că 
nu mai poate rănfir.e.

— Mai am de executat 
oamu repere, a precizat 
ei. rl n-as vrea sâ rămin 
in restantă—

De cind s-a introdus 
acordul coiecfiv. sarcinile 
sint repartizai __ 1____
judicios pe fiecare om ta 
parte. Ce-ar zice tovară
și: săi dacă na și-ar rea
liza norma ? Dacă din 
cauza lui ar râmir.e și ei 
sub niar. ? . Orice zusme 
ar suporta frezorul loan 
Poc. afirmă locțiitorul se
cretarului comfietunxi 
U.TXfi. numai pe asta 
nu ’

luln mai

lîni

Clădiri noi, proaspăt zu
grăvite în culori pastel- 
Mașini noi, moderne. A- 
nul de naștere al între

prinderii: 1974. Atunci a 
început montarea utilaje
lor. Și utilaje încă mai 
vin, încă se m^i montea
ză. Sînt, aici în întreprin
dere, tineri care au mun
cit la ridicarea viitoarei 
filaturi încă de cind, sub 
cerul albastru, nu se în
tindea decit un cîmp gol 
traversat de o cale fe-

ANGAJAMENT SOLEMN:
„Ca tînăr comunist îmi voi con

sacra întreaga viață înfloririi pa
triei socialiste, apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului, inde
pendenței și suveranității Republi
cii Socialiste România, cauzei 
socialismului și comunismului".

Sub semnul
unui continuu 

proces de înnoire

pentru co- 
care face 

de tînăr ca 
trei ani au 
o perioadă 

transformări 
complexă și

Trei ani în viata unei 
uzine înseamnă foarte 
puțin. Pentru tînărul Ro
bert Andras, inginer la 
întreprinderea de apara- 
tai electric auto din Sf. 
Gheorghe și 
lectivul din 
parte, la fel 
și el. ultimii 
marcat însă 
de adinei 
înnoitoare. ___ .____ .
fertilă, cu numeroase îm
pliniri și satisfacții care 
și-au pus o puternică am
prentă pe destinul uzinei.

— La început, afirmă 
inginerul Andras privin- 
du-și schitele răsfirate pe 
planșei^. eram preocu
pați să proiectăm, să pro
ducem cit mai mult. A- 
cum ni se cere ca tot 
ceea ce realizăm să fie 
bun și durabil, frumos și 
ieftin, să răspundă, adi
că. unor cerințe supe
rioare. Mentalitatea noas
tră s-a schimbat cu 180 
de grade.

Ca argument, ne pre
zintă citeva proiecte 
vechi. întocmite /cu doi- 
trei ani in urmă. Foile 
s-au îngălbenit, dar nu 
din cauza scurgerii 
timpuhii. ci pentru că nu 
Ie-a mai atins nimeni cu 
degetele. ..Sint depășite, 
susține eL Multe din re
perele respective nu le 
mai producem astăzi, al
tele au fost reoroiectate 
iar tehnologiile de execu
ție au suferit importante 
modificări, 
nzat. am 
rienîă“.

Inginerul ____ __  __
legii lui (din 20 de pro
iectau ti 15 sînt uteciști) 
se străduiesc să conceapă 
noi scule, dispozitive și 
verificatoare care să u- 
șureze munca, să perfec-

Ne-am 
căpătat

matu- 
expe-

si co-Andras

Pagină realizată de 
S. SCORTARU-PAUN, AL. BALGRADE4N, 

P. PERFIL, T. POGOCEANU 
Foto : O. PLECAN

rată! Calea ferată a ră
mas. Trece prin fața în
treprinderii și provoacă 
nostalgice aduceri amin
te. Tinerii — căci întreg 
colectivul de muncitori 
este tînăr! — au zilele în
crustate în memorie ca 
niște numere. Iată, Vasile 
Lecuța îmi spune: „Sînt 
al 53-lea încadrat în în
treprindere!" Asta în
seamnă ceva deosebit! 
Vrea să se înțeleagă că 
el, Vasile Lecuța, face 
parte dintre „veterani". 
Povestește cu voce aspră, 
bărbătească : «...Eram a- 
casă. Intr-o duminică. As
ta se intîmpla în aprilie, 
anul curent. Veniseră toa
te rudeniile la noi. Atunci 
a dat buzna în casă unul 
de la „aprovizionare". 
Transpirat și gifîind. Mi-a 
spus cu sufletul la gură: 
„A sosit un vagon cu uti
laje și trebuie descărcat!" 
Era adică duminică, și 
mai era și ziua mea li
beră. îmi veniseră și ru
dele. L-am privit pe 
omul acela asudat, care 
venise la mine, și i-am. 
spus: „Du-te dumneata 
înainte, că, nici o grijă, 
am să te ajung din urmă 
și vom vedea ce-omface"! 
Peste citeva minute, așa 
îmbrăcat de zile mari, 
m-am urcat pe bicicletă 
și am dat bătaie spre în
treprindere- Ce aveam in 
minte, atunci cînd peda
lam vîrtos spre întreprin
dere: întîi și-ntîi că pen
tru un vagon inc’ ?at 
care staționează mult se 
plătesc locații. în al' doi
lea rînd, luni dimineața 
era nevoie de utilajele a- 
celea. Trebuia să fie găsite 
descărcate ca să intre ra
pid la 
să vă 
ridicat 
mers", 
noapte 
structori. __ _.r_
vagonul cu pricina. Am 
coborit de pe bicicletă și 
am studiat situația. Șase 
lăzi mari, a cîte 600 kg. 
Ehei, de cînd așteptam 
noi piesele astea! M-am 
urcat pe macara și am 
început munca. Am des
cărcat lăzile, gindindu-mă 
că oricare alt tînăr din 
întreprinderea noastră ar 
fi procedat la fel ca și 
mine! Toți am crescut 
odată cu uzina, în același 
spirit de totală dăruire, 
de sacrificiu chiar, pentru 
ea, pentru interesele co
lectivului nostru".

montaj. Am uitat 
spun că noi am 
fabrica asta „din 

muncind zi și 
alături de con- 

Am ajuns Ja

tioneze tehnologiile de 
fabricație, să descopere 
noi materiale pentru a fi 
utilizate cu randament 
sporit în procesul de pro
ducție. După ce a fost 
preluat de la uzina „Elec- 
troprecizia" — Săcele, în
trerupătorul baterie masă 
destinat parcului auto, de 
exemplu, a fost executat 
după o nouă tehnologie 
care reducea considerabil 
consumul de manoperă și 
de materiale, sporea con
comitent calitatea produ
sului. Sudura autogenă a 
fost înlocuită cu operația 
de brazare cu pastile de 
argint care, ulterior, pen
tru reducerea cheltuielilor 
de producție au fost în
locuite. la propunerea in
ginerului Andras, cu pas
tile de alamă, provenite 
din ștanțări. Era prima 
lui inovație înregistrată 
la cabinetul tehnic, urma
tă într-un interval scurt 
de încă 14. „Practic, sus
ține secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprin
dere. nu există produs 
mai important care să nu 
fi trecut prin mina tină- 
rului inginer, care să nu 
fi suferit unele modificări 
constructive menite să-i 
sporească performanțele 
tehnice și să-i scadă pre
țul de cost".

Promovarea cu consec
ventă a noului, introdu
cerea și generalizarea în 
producție a celor mai a- 
vansate cuceriri ale știin
ței și tehnicii permit co
lectivului de la I.A.E.A. 
Sf. Gheorghe să asimile
ze lunar 60—70 de pro
duse noi. ceea ce plasea
ză activitatea întreprinde
rii. a oamenilor ei. sub 
semnul unui puternic 
si continuu proces de 
înnoire.
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România de la un august la altu

/

UN AN LUMINA
•«Atunci am . trait cea mai mare bucurie a vieții. Oțelăria nr. 1 era pre

gătită să intre in funcțiune. Am fost informați că prima șarjă se va da in 
prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sarcina elaborării ei mi-a fost încre
dințată mie (...). Am scos o șarjă pe cinstei Oțel aliat de înaltă clasă. 
Tovarășul Ceaușescu m-a felicitat personal. Să nu mă întrebați însă de 
cite ori am schimbat bluza salopetei in cele 3-4 ore. In momentele acelea 
inimile noastre aveau temperatura metalului incandescent.,.". („Scînteia 
tineretului" nr. 8463).

„Astăzi, 31 iulie 1976, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut loc inaugurarea oficială a lucrărilor de 
construire a Combinatului de utilaj greu - lași, obiectiv de majoră impor
tanță pentru economia noastră, materializare a preocupărilor conducerii 
partidului și statului pentru dezvoltarea economică și socială a acestor me
leaguri românești".

D
ouă secvențe, două 
momente de maxi
mă importantă în 
viața patriei, des
prinse de pe tra

seul' a două cincinale — aceste 
noi și revoluționare unități de 
timp cu care ne-am obișnuit a 
ne măsura faptele și vrerea. 
Prima secvență am reconstitui
t-o din. mărturisirea făcută re
porterului de către tinărul ote- 
lar Gheorghe Rus. căruia i-a 
fost încredințată răspunderea 
de Onoare de a realiza întîia 
șarjă a Combinatului de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște — eve
niment petrecut in cincinalul 
recent încheiat, 1971—1975. Cea 
de-a doua secvență reproduce 
textul înscris cu litere de aur 
pe placa de bronz aflată in in
cinta viitorului Combinat de 
utilaj greu din Iași — unul din 
cele mai mari obiective ale 
cincinalului actual, cincinalul 
revoluției tehnico-stiințifice.

Cu grija cuvenită ceasu
lui, cu exigența necesară 
clipei, cincinalul, noul etalon. în
scris pe cronometrul timpului 
socialist — măsurind puterea 
unui' popor ale cărui însemne 
distinctive sint dintotdeauna 
puterea de muncă și creația, 
înțelepciunea și virtutea, ome
nia și dreptatea — are meni
rea și capacitatea de a dimen
siona elocvent faptele noastre 
de muncă : de a propune bilan
țuri. aceste trainice sinteze ale 
unei activități multilaterale și 
complexe, de a impune pers
pective. tot atitea direcționări 
ale unor preocupări ce-și aș
teaptă împlinirea.

Deschizi ud o vastă perspectivă, 
actua-lul.cincinal impune exigen
țe și răspunderi sporite — mă
surate cu rigla de calcul a ști
inței, piscul încumetat al 

tehnicii — ce-și vor afla împli
nirea an întreaga viață econo- 
mico-socială și politică, in însăși 
structura omului. Expresia con
cretă. desigur, mai ușor. mai 
rapid palpabilă și dimensionată, 
se va reliefa cu pregnanță în 
economia patriei. în Directivele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
se precizează limpede : în acești 
cinci ani vor fi date în func
țiune citea 2 700 capacități in
dustriale și agrozootehnice mai 
importante, intre care ponderea

In limbajul celei mai înalte tehnici
INAUGURĂRILE DE SEAMĂ ALE ACESTUI CINCINAL

hotăritoare o au cele din indus
trie. cu ramurile ei de virf — 
metalurgică. energetică. con
strucții de mașini, chimie. Și, 
deși au trecu: doar 233 de zile 
din lungul șir al celor 2 825 de 
zile cincinale, multe din aceste 
obiective au coborit de pe plan
șeta proiectanților in realitatea 
concretă a faptei.

Se știe, o caracteristică esen
țială a politicii economice a 
partidului nostru o constituie 
repartizarea judicioasă, propor
țională a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul patriei, ri
dicarea unor localități și județe 
rămase mai in urmă din punct 
de vedere economic. Zimnicea, 
Călărași. Zalău. Județe ca Har- 
ghita. Covasna. Sălaj. Bistrița - 
Năsăud — ca să dăm numai >' 
cîteva exemple — cunosc o < 
adevărată explozie a pr.ospe- * 

rității economice, vor realiza in 
acest cincinal o producție in
dustrială de cel puțin zece mi
liarde lei. Dar dacă așa stau 
lucrurile aici, ce se va întim- 
pla, de pildă, la Iași sau Cluj- 
Napoca — recunoscute puternice 
centre industriale ? Și in aceste 
centre, noile obiective vor re
voluționa viața locului și toc
mai in aceasta se află adevărata 
dimensiune a actualului cincinal. 
Unul din aceste obiective — ale 
cărui lucrări au fost inaugurate, 

sșa cum s-a văzut din deschi
derea acestui reportaj, pe 31 iu
lie. in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se ailă 
chiar la Iași. Combinatul de 
utilaj greu — în care vor lucra 
peste 20 000 de muncitori, rea
li zind o producție egală cu în
treaga producție industrială a 
județului din 1970 — va înscrie 
lașul pe orbita dezvoltării pa
triei noastre ca un puternic 
centru metalurgic și de con
strucții de mașini grele. Tot
odată. el va deveni și un pu
ternic Centru producător de 
oțel.

Aceasta este dimensiunea pe 
care ne-o propune cincinalul 
revoluției tehnico-științifice !

Intr-un alt loc cu vechi și 
bogate tradiții, muncitorești — 
la Cluj-Napoca — se va realiza 

platforma industrială „Someș- 

Nord“. Pe 18 iunie a început 
aici construcția întreprinderii de 
utilaj greu. Expresie a celor 
mai de seamă cuceriri ale ști
inței și tehnicii, această între
prindere va depăși tot ceea ce 
se produce la ora actuală în 
celelalte întreprinderi construc
toare de mașini din Cluj-Na- 
poca. Consecvent alături de po
por, totdeauna prezent nemijlo
cit la asemenea mari evenimen
te, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. a pus. simbolic, 
fundamentul viitoarei întreprin
deri, tumind prima cantitate de 
beton in fundația noii unități. A 
fost un moment emoționant, o 
nouă și impresionantă dovadă 
de manifestare a unității și 
coeziunii de nezdruncinat a în-- 
tregului nostru popor in jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general.

în altă parte a țării — mo
mente vădind aceeași vibrantă 
emoție, aceeași hotărită. unani
mă angajare la realizarea noi
lor obiective. Pe 9 iulie, la Nă
vodari, pe țărmul mării, se inau
gurează. in prezenta tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — care 
pune personal în funcțiune e- 
chipamentul ■ de batere a pilo
nului nr. 1 de la fundația pri
mei unități a viitorului combi
nat petȚochirpic — cel mai mare_

obiectiv al chimiei românești 
din actualul cincinal. Acest 
combinat . va reprezenta unita
tea chimică cu cel mai înalt 
grad de utilizare a inteligentei 
românești, atît tehnologiile, cît 
și instalațiile fiind de concep
ție proprie. ' ‘

Astfel, anul viitor lașul va 
începe deja să producă ; în 1978 
vor intra in producție și prime
le instalații de la Cluj-Napoca 
și Năvodari.

Construind, ne construim pe 
noi, fiindcă, munca, activitatea 
socială utilă constituie factorul 
determinant în formarea con
științei ’ socialiste. în educa
rea morală și politică ă 
maselor. Expresive sînt, In 
acest sens, cuvintele pe care 
secretarul general • al partidului 
le rostea la marea adunare 
populară din orașul Cluj-Napo
ca. cu prilejul vizitei de lucru 
din 18 iunie : „M-aș referi încă 
o dată la Uzina de utilaj greu, 
care va începe să funcționeze 
in 1978. Trebuie să vă spun, to
varăși, că și ea va vorbi o sin
gură limbă ; forja de aici — ce 
va fi a doua din țară ca mări
me — și care se va auzi și la 
Universitate și în această piață, 
in toate colțurile Clujului, va 
vorbi limba tehnicii moderne, a 
modelării metalului, a înfloririi 
industriei noastre - socialiste. 
Trebuie să-i învățăm pe toți oa
menii muncii să vorbească lim
ba celei mai înalte tehnici de 
care depind progresul. bună
starea și fericirea întregului 
nostru popor !“.

Este graiul unic, limba Pro
gramului Partidului Comunist 
Român, pe care întregul popor, 
cu deosebire noi, tinerii, avem 
datoria să ne-o însușim cît mai 
bine.

ION ANDREIȚA

18 iunie 1976. Moment solemn pe platforma industrială „Someș-Nord" din 
Cluj-Napoca. Tovarășul Nicolae Ceaușescu toarnă prima cantitate de beton 

la fundația unui nou obiectiv economic : Întreprinderea de utilaj greu.

fng. AUREL POPA, director general adjunct
în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, despre :

Dinamismul modificărilor de structură
— In ramura industrială cu 

cel mai înalt ritm de creștere în 
cincinalul trecut, cel mai carac- • 
teristic fapt a fost dinamismul 
modificărilor de structură.

— Da, așa este. In „cincinalul 
construcțiilor de mașini**, față 
de 16,5 Ia sută — cît a fost pre
văzut inițial — ritmul mediu 
anual de dezvoltare a atins 19,8 
la sută, ceea ce a permis obți
nerea — la sfîrșitul lui 1975 — a 
unei importante producții supli
mentare. Strategia în dez
voltarea acestei ramuri — 
ea însăși prioritară in cadrul 
economiei noastre — a prevăzut 
ritmuri selective pentru diverse 
sectoare, condiționate de nece
sitățile economiei naționale și 
de tendințele manifestate pe 
piața mondială. Astfel au bene
ficiat dc ritmuri prioritare de 
creștere : electrotehnica, 18,7 la 
sută, electronica a atins 27,7 la 
sută; mecanica fină și optica. 
26,8 la sută; producția de apa
rate de măsură și control, de 
mijloace de automatizare și de 
tehnică de calcul, 38,5 la sută ; 
industria de mașini-unelte. 321a 
sută. Dezvoltarea prioritară a 
acestor sectoare de virf, expri
mă însăși esența progresului 
tehnic.

— Cu ce a contribuit industria 
construcțiilor de mașini la spo
rirea prestigiului României în 
lume ?

— Constructorii de mașini ofe
ră realizări în pas cu progresul 
tehnic mondial multe din ele 
fiind rodul inteligenței si ex
perienței științifice și teh
nice autohtone. O mare par
te din produsele noastre sînt 
prezente la export,, iar ponderea, 
ramurii in exportul total al țării

Ing. CORNEL FAZEKAȘ, director general
în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, despre :

Căile industrializării agriculturii
— Documentele F.A.O. re

feritoare la programele de 
perspectivă ale dezvoltării a- 
griculturii pe pian mondial 
situează ritmurile românești, 
pentru absolut toate subra- 
murile, printre cele mai mari 
Ia ora actuală. Este și ex
plicabil dacă ținem seama de 
nivelul investițiilor noastre 
anuale și îndeosebi de constan
ța care însoțește actul finanță
rii : sporirea cotei alocate de la 
o etapă Ia alta. (în 1974 cu 1,5 
miliarde lei mai mult decît în 
1973; în 1975 cu 2,2 miliarde lei 
mai mult decît în 1974). Con
secințele, evident, sînt multiple.

— La caro din ele vă gîndiți 
cu precădere?

— Mă gîndesc in primul rînd 
la unul din indicatorii sintetici 
cei mai expresivi: ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
globale in cincinalul care s-a 
încheiat in 1975 a fost de circa 
5 Ia, sută.

— în cazul nostru există niște 
explicații.

— Firește, rezultatele practice 
într-un asemenea domeniu de
pind de capacitatea directă de 
valorificare a potențialului na
tural și uman disponibil. In ceea 

va fi in continuă creștere. 
Mașinile și utilajele românești 
sînt deja achiziționate in peste 
60 de țări ale lumii. Numeroase 
realizări au fost distinse, 
in ultimii ani, cu premii 
și medalii la diferite ma
nifestări internaționale. Putem 
conchide că aprecierea cres- 
cîndă de care se bucură pro
dusele noastre este consecin
ța calității acestora, a unei ra
ționale politici comerciale ba
zate pe sporirea livrărilor com
plexe, a serviciilor postvînzare, 
a asistenței tehnice, a școlariză
rii cadrelor, precum și a altor 
avantaje oferite beneficiarilor.

— Ca industrie de virf, vă re
vine deosebit de importanta 
sarcină de a contribui nemijlocit 
la realizarea viitorului program 
de investiții...

— Deja, in acest cincinal, 
o mare parte din necesa
rul de instalații, mașini si 
utilaje ale economiei naționale 
s-a acoperit din producția in
ternă. Pentru anul 1976 sint 
prevăzute peste 2 000 de produse 
noi și modernizate, ceea ce în
seamnă dublul nivelului mediu 
anual atins în cincinalul prece
dent. Ramura noastră va avea 
o contribuție, substanțială la 
programul de investiții ale e- 
conomiei naționale. participa
rea sa în unele domenii 
ca producția de utilaje teh
nologice pentru metalurgie, 
chjmie, construcții, transport 
maritim, rafinării etc., atingînd 
70—90 la sută. Fiind, așadar, 
furnizor de mijloace de produc
ție pentru întreaga economie, 
construcției de mașini îi revine 
rolul de promotor activ al pro
gresului tehnic.

ce ne privește, realizam în 1975 
o producție agricolă de 1,8 ori 
mai mare decît in 1950, deși — 
ca număr — forța de muncă a 
scăzut in acest interval cu 
aproape 40 la sută. Să nu ui
tăm, însă, că în cursul cincina
lului 1971—1975 au fost reali
zate peste 200 de noi tipuri de 
utilaje de mare complexitate, o 
bună parte din acestea fiind in
troduse în producție împreună 
cu tehnologii tot mai avansate.

Apoi, concomitent cu chimi
zarea agriculturii (27 kg în
grășăminte substanță activă la 
hectar arabil in 1965, 92 kg in 
1975) au fost extinse irigațiile 
la 230 000 hectare suprafață ame
najată în 1965 la aproape 2 mi
lioane hectare în prezent (locul 
IV în Europa atît prin mărimea 
absolută, cit și prin ponderea 
suprafeței irigate din totalul te
renului arabil), anul 1980 urmînd 
să consemneze existența a circa 
3 milioane hectare care vor re
prezenta, practic, mai mult de 
jumătate din suprafața irigabilă 
în condicii economice. în sfîrșit, 
trebuie să menționăm că trans
formarea muncii agricole într-o 
variantă a muncii industriale a 
determinat mari modificări ca-

Un an-luminâ. Metaforă a realității e- 
vidente a României socialiste, ea ne su
gerează un adevăr pe care-l știm și-l 
simțim cu toții ; acela că înaintăm cu cea 
mai mare viteză posibilă, parcurgind în
tr-un an cea mai mare distanță posibilă. 
O viteză pe care n-o putem sesiza decît 
privind împrejur, pentru a descoperi as
cendența ritmurilor noastre. O distanță pe 
care n-o putem evalua in adevărata ei 
mărime și semnificație, decît privind asu- 
pră-ne, înapoi : cu un an, cu doi, cu 
treizeci și doi. Pentru a observa dinamis

mul modificărilor structurale din întreaga 
noastră economie, din fiecare ramură în 
parte. Pentru a defini căile de industria
lizare a agriculturii, ca singură modali
tate de a ține pasul cu ritmurile actuale 
ale creșterii. Pentru a intui strategia celor 
zece miliarde, cifră a cărei semnificație, 
pentru fiecare județ, capătă valoare de 
simbol pentru politica de dezvoltare in 
ansamblu a teritoriului. Pentru a înțelege 
de ce este necesar ca forța de muncă, 
adică oamenii cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice să fie pregătiți la un nivel

superior. Pentru a sesiza câ valorile ex
presive ale calității vieții depășesc cu mult 
sfera remunerării și a consumului. în fine, 
pentru a ne convinge că legea fundamen
tală a dezvoltării și bunăstării noastre 
stă, de fapt, in munca, mai dinamică, mai 
eficientă a fiecăruia dintre noi. Iar dacă, 
pentru unii, această vertiginoasă înainta
re a noastră mai constituie încă un miracol, 
atunci acest miracol se cheamă voința ne
clintită a unei națiuni de a se apropia cu 
fiecare an ce trece cu un an-lumină de 
țelul devenirii sale.

LEGEA FUNDAMENTALĂ A DEZVOLTĂRII Șl BUNĂSTĂRII NOASTRE
litative și în caracterul forței 
productive din ultimii trei-patru 
ani. peste 300 000 de agricultori 
insușindu-și o nouă profesie 
sau frecventind diferite cursuri 
de perfecționare.

— Detaliul acesta poate avea 
bătaie lungă in viitor.

— Bineînțeles, dar nu e sin
gurul de acest fel. In fiecare an 
aproximativ 2 000 de specialiști 
sint repartizați in unitățile de 
producție pentru a asigura for

LAZĂR VĂCEANU, director adjunct 
in Comitetul de Stat al Planificării, despre :

Nivelul pregătirii forței de muncă
— Vă propunem, pentru în

ceput, să caracterizați schimbă
rile mai semnificative care au 
intervenit în forța dc muncă, în 
numărul și structura acesteia, in 
ultimul an al cincinalului.

— Ponderea populației ocu
pate în ramurile neagricole a 
crescut cu circa 10 la sută în 
anul 1975 față de anul 1970, 
ajungînd să reprezinte peste 60 
la sută din totalul populației 
ocupate. Politica partidului și 
statului nostru de dezvoltare 
prioritară a industriei s-a con
cretizat și în . faptul că din 
această creștere, circa 70. la sută 
a revenit populației ocupate. în 
industrie, în primul rînd mun
citorilor, obiectiv realizat, în 
principal, pe seama atragerii 
populației din agricultură. Aces

ța capabilă să fructifice cu ma
ximă eficiență baza materială a 
agriculturii noastre socialiste. 
Așa e și normal, dacă ținem 
seama de faptul că, față de cin
cinalul trecut, ritmul mediu 
anual de dezvoltare a agricul
turii în perioada următoare este 
cu 5—6 la sută mai mare. După 
cum vedeți, ritmurile dezvoltă
rii in agricultură cresc mereu, 
cresc, intr-adevăr, de la un 
august Ia altul.

te modificări au determinat 
schimbări importante în repar
tizarea populației pe medii de 
viață socială, în sensul crește
rii populației urbane, a dezvol
tării orașelor, cu toate implica
țiile ce decurg din aceste pro
cese.

— Dincolo de aspectul canti
tativ, prin ce diferă forța de 
muncă pregătită în ultimul an 
de cea pregătită, să spunem, cu 
cinci ani în urmă ?

— Cele mai profunde modifi
cări au avut loc în structura de 
pregătire a muncitorilor. învă- 
țămiri.tul profesional a asigurat 
în perioada respectivă de 1,6 ori 
mai mulți muncitori calificați 
decît în cincinalul 1966—-1970, 
iar liceele de specialitate au în
ceput să devină pentru tot mai 

multe meserii forma principală 
de pregătire a muncitorilor ca
lificați, înregistrindu-se in 1975 
de trei ori mai mulți absolvenți 
decît în anul 1971. La rindul 
său, învățâmintul superior a 
dat cu 50 000 mai mulți absol
venți, în condițiile îmbunătăți
rii profilului și pregătirii teore
tice și aplicative a acestora. 
Toate aceste tendințe se vor 
accentua și mai mult în cinci
nalul pe care l-am început.

— Deși a trecut doar un se
mestru, v-am întreba ce pre
mise favorabile s-au creat pen
tru realizarea programului pri
vind recrutarea, pregătirea și 
repartizarea forței de muncă, 
și care sînt primele rezultate.

— Existența unui program la 
nivel național, precum și a unor 
programe concrete de măsuri, 
cu termene și responsabilități 
precise, în fiecare unitate eco
nomică, constituie cadrul orga

ȘTEFAN BACIU, director în Comitetul de Stat 
al Planificării, despre :

Strategia celor 10 miliarde
— Făurirea unui complex 

național armonios implică, de 
pildă, atît asigurarea unei jus
te proporționalități în dez
voltarea de ansamblu a ra
murilor, cit și amplasarea rațio
nală a forțelor de producție și, 
în primul rînd, al industriei pe 
întreg teritoriul țării. Modalita
tea aceasta de acțiune nu este 
numai de esență economică, 
ci. mai cu seamă, de strategie 
politică î asigurarea unor condi

nizatoric adoptat pentru reali
zarea prevederilor din planul 
cincinal. Fondurile necesare pre
gătirii cadrelor vor cunoaș
te o creștere substanțială, ori- 
entindu-se în special spre 
crearea unor condiții și mai 
bune de învățătură, de viață 
elevilor și studenților. Realiză
rile obținute in primul semestru 
al acestui an, dintre care aș 
aminti doar două — depășirea 
planului la pregătirea muncito
rilor calificați prin cursuri de 
scurtă durată și creșterea pon
derii absolvenților învățăminte - 
lui liceal de specialitate și ai 
învățămîntului superior reparti
zați in zonele, județele și loca
litățile deficitare, în special 
pentru obiectivele noi — con
firmă că sînt create toate con
dițiile de realizare integrală și 
la termen a sarcinilor prevăzute 
în aceste programe.

ții de muncă și viată civilizate 
și egale pentru toți cetățenii.

— Aveam de lichidat și o 
moștenire nefericită.

— Intr-adevăr. Pe scurt, în 
1938 peste 63 Ia sută din pro
ducția globală industrială a 
României, 61 la sută din forța 
motrică industrială și 55 la sută 
din forța de muncă ocupată în 
industrie erau concentrate în 
Brașov. Ploiești, Timișoara, A- 
rad. Hunedoara și Reșița. Trei 

mari provincii ca Moldova, Do- 
brogea și Oltenia care cuprin
deau aproape 40 la sută din 
populația țării nu aveau decît o 
participare de circa 12 la sută 
la producția industrială a Româ
niei.

— S-au schimbat multe de 
atunci.

— In primul rînd interesele 
forței politice conducătoare, azi 
clasa muncitoare, metoda de ac
țiune și, implicit, efectele. Diri
jarea investițiilor cu prioritate 
spre județele mai rămase în ur
mă din punct de vedere al dez
voltării lor industriale constituie 
factorul hotărîtor al asigurării 
unui ritm mediu anual de creș
tere a industriei acestora cu 
mult superior mediei pe țară 
(de 1,7 ori a crescut volumul 
de investiții realizat pe ansam
blul economiei in perioada 
1971—1975, comparativ cu cinci
nalul precedent, fată de 3,2 ori 
în Dîmbovița, circa 2,9 ori în 
Gorj și Tulcea. 2,1—2,5 ori in 
Sălaj, Bistrița-Năsăud. Vaslui, 
Botoșani, Alba, Satu Mare și de 
2 ori în Harghita, Covasna, Vîl- 
cea). Efectele pot fi urmărite Ia 
nivelul modificărilor, volumului 
producției globale industriale 
(in 1980, fiecare .județ al 

țării va realiza o producție in
dustrială de cel puțin 10 miliar
de lei în timp ce astăzi acest 
nivel este atins in 21 de .ju
dețe. iar in urmă cu un deceniu 
el se realiza numai in 3 județe);

SIMION SOMEȘAN, specialist în 
de Statistică, despre :

Valorile expresive
— Pentru mine, ca economist, 

cifrele au semnificația aparte a 
unui barometru dintre cele mai 
sensibile in urmărirea sporirii, 
de la un an la altul, a nivelu
lui de trai, al calității vieții ce
tățenilor. Există însă și împre
jurări concrete care nu sînt alt
ceva decît sinteza vie a bilanțu
rilor intrate în practica profe
siunii mele.

— Aveți în vedere o aseme
nea împrejurare?

— Desigur. Mă gîndesc, de 
pildă, la Tîrgul de mostre de 
bunuri de larg consuni pe 1976 
care și-a deschis porțile chiar în 
aceste zile. El reunește, în fond, 
pe un teren cît se poate de ma
terial, indicatorii pe care noi ii 
urmărim, dar prezintă avanta
jul că oferă omului o demonstra
ție imediată, dintre cele mai con
vingătoare asupra creșterii ve
niturilor sale reale, puterii de 
cumpărare, eforturilor statului 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării și asigurării consumului de 
bunuri și servicii, condițiilor ci
vilizate de locuit, stării de să
nătate etc., într-un cuvînt, asu
pra ridicării constante a calită
ții vieții de fiecare zi.

— E un exemplu revelator 
prin amploarea sa, dar el poate 
fi- regăsit, evident la o altă in
tensitate,. în existența cotidiană 
a oricărui cetățean. V-am ruga 
•să ilustrați această idee.

— Iată, nivelurile și ritmurile 
medii anuale de creștere a ve
niturilor reale totale ale popu
lației au sporit în permanență 
ca și nivelul retribuției reale 
pentru totalul personalului din 
întreprinderi și instituții. Au 
crescut continuu și fondurile a- 
locate de la bugetul de stat 
pentru satisfacerea nevoilor soci

al creșterii numerice a clasei 
muncitoare in .județe mai puțin 
dezvoltate (Gorj, Vîlcea, Tulcea, 
Olt, Dîmbovița); al gradului de 
urbanizare (la sfîrșitul anului 
1975, 15 județe fată de 12 în 
1970 și 11 in 1965 aveau un 
grad de urbanizare dc peste 40 
la sută). în cincinalul 1976—1980, 
concomitent ca dezvoltarea în 
continuare a actualelor ora
șe, îndeosebi a celor rămase in 
urmă, va începe transforma
rea treptată în orășele agri
cole sau agro-indusirîale a u- 
nui număr de 120 centre co
munale, cite 2—4 în fiecare ju
deț. Potrivit prevederilor Pro
gramului partidului, în perspec
tivă vor trebui create 300—400 
noi centre orășenești.

— Ce vrea să spună un pro
cent de urbanizare de 40 la 
sută ? Ați amintit de el.

— înseamnă, așa cum pre
vede hotărîrea Conferinței na
ționale a partidului cu privire 
Ia sistematizarea economico-so- 
cială a teritoriului, centre pu
ternice din punct de vedere e- 
conomic. bine dotate edilitar, 
sanitar, cultural și comercial, cu 
o densitate optimă a construc
țiilor, drumurilor asfaltate, in
stalațiilor centralizate de dis
tribuire a apei potabile si căl
durii și așa mai departe. Deci, 
in ultima instanță, o creștere a 
calității vieții.

Direcția Centrala 

ale calității vieții

amănunte : 
din punct

al-culturale ale populației Fie
cărei familii i-au revenit, in 
medie, aproape 7 500 lei din a- 
ceste fonduri in 1975, la care se 
adaugă aproape 15 000 Iei în cazul 
în care printre membrii acesteia 
se numără un student și un elev 
în învățămîntul primar sau 
gimnazial.

— Nu cred că e nevoie de un 
efort prea maro pentru a în
țelege că între indicatorii pe 
care ii urmăriți există relații 
complexe de determinare.

— Intr-adevăr. Nu e vorba 
numai de faptul că, să zicem, 
dacă veniturile* reale ale popu
lației sînt măi mari, atunci și 
vînzarea mărfurilor cu amănun
tul din comerțul socialist tre
buie să înregistreze sporuri 
substanțiale. Dar ce vă spun 
dv.» _ următoarele 
România ocupă, 
de vedere al consumului me
diu zilnic de produse alimen
tare pe locuitor exprimat în ca
lorii, locul 15 între 130 de 
țări ; numărul locuințelor dațe 
în folosință, în medie Ia 1 000 
de locuitori, a fost Ia noi, în 
1975 de 7,8 ; volumul serviciilor 
prestate populației prin unitățile 
socialiste a fost în 1975 cu 68,6 
mai mare decît în 1970; in 
cursul ultimului cincinal a fost 
generalizat învățămîntul de 10 
ani; față de 8.3 paturi în 1970, 
unitățile de asistență medicală 
dispun de 9,2 paturi Ia mia de 
locuitori în 1975. S-ar mai putea 
adăuga, multe altele. Strînse lao
laltă toate exemplele Ia care am 
apelat în cursul discuției noas
tre definesc îmbunătățirea per
manentă a calității vieții însăși.

Grupaj realizat de
MIRCEA TACCIU 

și VIRGIL SIMION
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ION CR1NGULEANU

Un sunet plural trecut prin ritmul candorii 
Plin de forță ca un verb, e cîntecul auzit 
Din toate anotimpurile țării
Ca o coloană de grîuri și aur 
Urcată românește în infinit!

Tînăra noastră lumină, August clădit 
Ca un timp de planetă eternă, străbate 
Drumul vital, al rodirilor tinere 
Iar izvoarele cîntă, pe soare-n Cetate.

almă cu palmă și frunte cu frunte 
i piatră cu piatră și metal cu metal 
rcuiesc, din prezent viitorului punte, 
recută prin conjugare comunistă, 
rintr-un decis ideal.

Douăzeci
și trei

... Un vînt frumos adie din strămoși 
în August — timp sublim, fără de moarte.. 
Sub steagul său, mereu victorioși,
O să urcăm prin vreme mai departe.

Drum

Sentimentul istoriei
A fost o zi ca o lumina ! Zbor
spre zarea de cleștar a altei ere 
Tumultul ei adînc, tulburător, 
Ne dăinuie în suflet și-n artere. 
Și astăzi în torentul ei aprins 
puteri aflăm și bogății alese. 
Urcușul nostru demn, de neînvins, 
tot din nemărginirea ei se țese. 
Căci ea n-a fost doar o lumină, ci 
un vis înalt, biruitor prin vreme, 
descătușînd solare energii, 
istoria mutînd-o într-o nouă stemă.

DORU MOTOC

Meridianul rodirilor noastre 
rin însăși inima patriei trece 
in văpaia cîmpiei cu izvoare albastre 
ină-n piscul Carpaților, rece.

(Urmare din pag. I)
Un asemenea moment prile

juiește in mod firesc tinerei ge
nerații sătmărene, ori de cite 
ori este evocat, trăirea plină de 
lumină interioară *a eroicei pil
de părintești in cadrul unor 
manifestări cultural-politice și 
artistice emoționante.

Am. trăit acest sentiment, a1 
integrării istoriei in fibra tai
nică și rezonantă a minții și a 
inimii tinerilor sătmăreni cu 
prilejul unei pasionante compe
tiții care, in intimpinarea Cen
tenarului independenței, deru
lează prin fața camerelor TV și 
a ochilor milioanelor de tineri, 
sub cunoscuta emblemă „Drum 
de glorii", pasionantă angajare 
in concurs a echipajelor jude
țene. Am trăit acest sentiment, 
spun, văzind ți ascultind, ală
turi de tinerii prieteni din Satu 
Mare, dovezile aievea ale re
ceptării. ale asimilării, ale inte
grării in propria conștiință a 
minunatelor repere din trecut, 
prezent și viitor ale tineretului 
respectiv, ale întregii țări.

Ne-a impresionat atunci — 
pinâ la lacrimi, dacă am spune, 
n-ar fi decit purul adevăr — ca
talogul simbolic, apelul de peste 
decenii, strigat de voci de co
pii și răspunsurile, răspunsuri 
date tot de copii, in graiul pur 
și tulburător al poeziei popu
lare, la numele fiecăruia dintre 
absenții de azi, la fiecare din
tre cei care au nemurit, insem- 
nînd cu trupurile la fruntarii de 
țară, redobindirea și trăinicia 
hotarului strămoșesc.

Ne-a impresionat atunci mult 
mai mult decit orice evocare, 
decit orice număr de inspirată 
întrecere artistică, impresionan
ta derulare de energii creatoare, 
întilnită la tot pasul in perime
trul județului și care, din ini
țiativa Comitetului județean 
U.T.C., avea să ne fie înfățișată 
sintetic, plastic și convingător, 
de către primul-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Satu Mare, tovarășul loan Fo- 
riș. Dincolo de parametrii eco-

(Urmare din pag. I) 
peste vechile culturi și peste o 
bucată din islazul desțelenit 
Spalierele cu vița de vie, aproa
pe de rodul toamnei — le șocat 
drept un semn al civilizației. Pre
ședintele cooperativei agricole, 
prietenul meu Johann Kirr, 
povestește cum au decurs

ln calendarul datinelor noastre 
Această zi e prima dintre toate, 
Pe portile-i lăuntrice și vaste, 
Pătrundem în adîncuri de cetate. 
Sub steagul tricolor al împlinirii 
Sîntem stăpîni pe glie ți pe clipă ; 
Schimbăm lumina-n rază a iubirii
Gravînd nemărginirea pe aripă. 
E prima sărbătoare românească, 
Și-n zborul ei de roșie petală, 
Stă libertatea-n haina ei firească, 
Prin noi mărșăluind fără escală ; 
E lutul ars de daci și de romani, 
Pe vetrele istoriei, e lutul 
încoronat de oamenii sărmani; 
Din viitor, ea este începutul. 
In calendarul datinelor noastre, 
Această zi e prima dintre toate, 
Din cupa ei, cu ape-adînci, albastre, 
Lumina zilei bem pe săturate

ION VĂDUVA-POENARU

August — luna 
recordurilor in producție

Puternic animați de dorința 
intimpinârii marii noastre sărbă
tori naționale cu fapte de muncă 
și realizări cit mai prestigioase, 
tinerii muncitori din Capitală 
raportează noi și importante 
succese. In cadrul zilelor și săp- 
tăminilor record de producție si 
calitate organizite de uteeiști in 
46 întreprinderi aparținind 
M1CJL și MJ.U. s-a realizata 
producție suplimentară in va
loare de peste M miboane lei. 
materializată in : echipamente 
de frină. piese de schimb pen
tru motoare. articole de cau
ciuc. țesături, confecții, lacuri și 
vopsele. Au fast efectuate, de a- 
semenet. pe<te Î4Î ••• ore de 
muncă patriotică la o serie de 
obiective de investiții. (DINE 
DRAG AN).

întrecerea utecistâ 
la noi cote 

de dăruire și efort
Alixuri d« numeroiw activi- 

lăți recreativ-distractive, calen
darul vaeaatei de vară cuprinde 

artioai de muncă pa-

In secția a II-a montaj a întreprinderii de aparate electrice de măsură — Timișoara
Foto : O. PLECAN

nomici. dincolo de importantele 
responsabilități pe care și le a- 
sumi in tndusme. agricultură, 
invățămint și cultură, tinâra ge
nerație a acestor locuri păstrea
ză, ca pe o remarcă edificatoa
re. faptul că noul județ Satu- 
Mare se situează printre cele 
dinții in ceea ce privește atin
gerea unei producții industriale 
de peste 10 miliarde de Iei și, 
cc urmare a însemnatelor tra
diții muncitorești, a muncii in- 
frâțite prin veacuri de existență 
și luptă comună pe care o des
fășoară laolaltă români și ma
ghiari, tineri și rirstnici, in in
destructibilă prietenie, întraju
torare și înfrățire.

Intr-o posibilă baladă săimt- 
reană. ale cărei ginduri au fost 
schițate prin evoluția echipaju
lui din județul respectiv la con
cursul „Drum de glorii*, cetatea 
muncitorească a întreprinderii 
„Unioe Satu-Mare, de pildă, 
unde s-au dat cele dinții bătă
lii pentru asigurarea producției 
destinate frontului antihitlerist 
și pentru reconstrucția econo
miei naționale, se înfrățește or
ganic, peste milenii, cu așeză
rile dacilor liberi de la Medie- 
iul aurit, cu cetatea viteazului 
(enumorut, cu cetățile indus- 

trial-agrare. cite înfloresc as
tăzi din renumita Țară a Oașu
lui pină in pitoreasca zonă a 
Codrului și bogata cimpie a 
Coreilor.

Sentimentul intim al fieci^ 
ruia dintre noi, trăit in iradi
anta vecinătate a Complexului 
monumental de la Cărei, evo- 
cind o măreață izbindă istorică 
a poporului nostru, este senti
mentul tonic și optimist pe care 
îl exultă realitatea întregii țări, 
sentimentul pe care il trăiește 
fiecare locuitor, tinăr sau virst- 
nic, al acestor mirifice pămin- 
turi românești, acela al inte
grării nemijlocite cu propriile 
vise, resurse și energii în con
tinua in flori re economică ti 
înălțare spirituală a patriei, fn- 
tr-un amplu, tineresc și mereu 
înnoitor suflu de balade eon- 
temporane.

m sus
crările cimpului in acest an. 
Timpul n-a trecut, nici pe lingă 
el, nici pe lingă mine, fără să 
lase urme ; ține de F»ea omu
lui cit și a timpului, să lase ur- 
me. iar bucuna de c vedea un 
cimp cuftivct și roditor a ră
mas aceeași, drept un semn al 
hărniciei și străduinței omenești.

Am plecat des cu camionul

CU VIITORUL IN INIMI

cooperativei în Valea Frumoa
se Iubeam acest drum pe 
Sebeș in sus și de-abia mai 
t’rziu am descoperit cum a fost 
aescris de Sadoveanu și Blaga. 
Am revenit pentru a vedea lu
crările hidrocentralei, care 
trei ani se construiește aici, 
rect conform _ *
planurilor. Din nou, ele vor 
o cită dimensiune ținutului 
pilâriei mele. Tinerii care 
crează la hidrocentrală... 
pare bine, că fețele lor sînt des
chise, că iși cunosc meseria, că 
au un fel mai nemijlocit de a 
privi viața.

Lumea pe care o purtăm în 
noi - este și o lume a ideilor. 
Una din teoriile filosofice, pe 
care am citit-o undeva, afirmă 
că omul n-ar putea fi schimbat 
nici la o mie de ani. Este fireș
te o teorie nihilistă, antiumană, 
cu care nicidecum nu putem fi 
ce acord. Atitudinea noastră re
voluționară, marxistă, nu înseam
nă că vrem să simplificăm acest 
proces complex și îndelungat, 
dar tocmai încercarea de a 
schimba firea omului, dată de 
natura, de a-i înnobila și uma- 
riza conștiința — ccecsta este 
o atitudine de revoluționar. A- 
cecsta înseamnă, că tot ce serie 
un artist — dacă o face cu con-

de 
e- 

groficelor și a 
da
co- 
lu- 
îml

știința curată, socialistă - nu 
sînt vorbe în van, ci fapte în 
consens cu faptele semenilor săi.

Personal mă simt acasă atît 
în cadrul limbii rorhâne - așa 
cum o știu din ținutul Mârgi- 
nimii și al Apoldului - la fel mă 
simt acasă în cadrul limbii ger
mane, așa cum se vorbește la 
noi, cu 
lor și a 
care o 
mună a 
ceptul 
conține drept parte componentă 
și conceptul conviețuirii active, 
multiseculare, între toți 
menii muncii, conceptul 
țial al frăției.

îmi amintesc de o călătorie 
în Țara Hațegului, acest platou 
fascinant al vechil Dacii. Am 
înconjurat de nenumărate ori mo
numentul de la Densuș, am cău
tat să descopăr atît pietrele ro
mane, cit și nisipul din gîrla a- 
propiată. Și pe urmă mi-am a- 
dus aminte că și bunicul meu 
avea obiceiul să facă astfel de 
construcții. Și deodată toate e- 
rau apropiate, atît țările din 
legendă cit și țara copilăriei me
le, otit construcțiile de odinioa
ră cit și construcțiile de astăzi. 
Toate la un loc ele alcătuiesc 
lumea pe care o purtăm în noi.

toată bogăția dialecte- 
experienței umane, pe 
conține, experiența co- 
umanismului. Iar con- 
umanismului socialist

ca- 
esen-

(Urmare din pag. I) 
întreaga ei tragedie și întreaga 
ei speranță, ca într-un loc in 
care se hotărise renașterea unei 
„lumi nouă", cum scria Sado
veanu in Ziua biruinței, a lumii 
care avea să răsară „ca pasărea 
Phoenix"... „din propria cenușă".

Au trecut de atunci 32 de ani, 
dar clipa e retrăită cu o mare 
intensitate, clipa răzlețită in 
crîmpeie și, in același timp, 
contopită într-un singur șuvoi. 
Clipa-Moment cum scria Ar- 
ghezi : „înlăuntr.u vremii fără 
sfirșit, cind preistorică și * ano
nimă, cind anumită, se înșiră 
veacurile, anii, zilele, ceasul rău, 
dar decisiv întotdeauna, Mo
mentul. Tara noastră le-a cu
noscut pe toate și avu parte de 
cele mai multe ceasuri rele... 
Vorbește rar Momentul în îm
prejurări, dar atunci răspicat. 
Un Moment s-a chemat Nouă 
sute șapte... Alt Moment, al 
Griviței Roșii... Deasupra pușcă
riei, taifasul, tripoul, banchetul, 
zornăitul aurului, poliția și 
pușca își făceau de cap. A că
zut în ele trăznetul lui 23 Au
gust".

Un trăznet care a despicat 
bezna, zdrobindu-i puterea. Un 
trăznet cu a cărui lumină Partly 
dul Comunist a scris cele mai 
strălucitoare pagini din istoria 
poporului român conducindu-l 
pe un drum conform cu intere
sele și aspirațiile sale, un drum 
care poate fi socotit, totodată, 
conform cu interesele și aspira
țiile tuturor popoarelor lumii. 
Fiindcă, iată „dacă prin fapta 
noastră din August, cum scria 
Geo Bogza, războiul a fost scur
tat cu șase luni, putem încerca 
să ne gîndim ce a însemnat a- 
ceasta pentru atitea popoare..» 
A fi eliberat aceste pămînturi 
de fascism !... A fi grăbit sfîrși- 
tul celui de-al doilea război 
mondial!... Iată fața națională 
și internațională a marii noastre 
fapte din August !u

Astfel că 23 August, adînc în
crustat în conștiința poporului 
român pătrunde tot mai mult și 
în conștiința omenirii, fiindcă 
rareori actul unei națiuni, izvo- 
rit din cele mai profunde și mai 
imediate interese ale ei, a co~

- respuns într-un mod atît de ne
cesar și într-o măsură atît ds 
deplină cu interesele și aspira-

- țiile celorlalte națiuni iubitoare 
de pace și o viață bazată pe le
gile dreptății sociale.

Mai intli și întîi, 23 August 
este insă Ziua Națională a po-

porului român. E visul său, vi
sul de. aur, care vine din secole, 
din cele mai îndepărtate tim
puri ale gindului și dorului nea
mului nostru. Te uiți înapoi in 
istorie și se întîmplă să nu-l 
vezi un șir de ani, dar iată-l 
revenind cu q putere tot mai 
cuprinzătoare sădindu-ți darnic 
în inimă rădăcinile viitorului, 
ale acelui viitor atît de plin dte 
glorii văzut de marele nostru 
Eminescu in marea sa mărturi
sire : „Ce-ți doresc eu ție, dulce 

t Românie". Ale acelui viitor_ ce 
' vine de la străbuni* din cuibul 
vitejiilor lor, din vechea vatră 
a neuitaților noștri luptători cu 
sabia și cu gîndul dintre zidu
rile Rovinelor și Războienilor, 
din tărîmul voievozilor și cro
nicarilor, și mai de dinainte, din 
tărîmul de basm al luptei și al 
răbdării, din țarina română cu 
inegalabilele ei ctitorii de a- 
dîncă înțelegere a timpului și 
de-o frumusețe și alcătuire 
unice în lume, și mai de de-a- 
cum, din eroismul comuniștilor 
care-au ridicat pe cele mai 
înalte culmi năzuințele ’ și lupta 
poporului in drumul său spre 
libertate socială și națională.

Și iată-ne, după atitea 
veacuri, cu visul în față, tradus 
in fapte de Partidul Comunist 
Român. S-au scurs de atunci 32 4
de ani și, odată cu ei, s-au dat 1 
și sublimele probe de recons
trucție și construcție socialistă, 
măsura tăriei revoluției noas
tre ! Toată industria și toată â- 
gricultura modern^ din Româ
nia s-au născut in fața ochilor 
noștri, tot ce-am știut și am în
vățat în legătură cu fizica, ma
tematica și chimia, cu agrozoo- 
tehnia și arhitectura am văzut 
aievea în cutare și cutare loc al 
țării prinzînd ființă în ceea ce 
alcătuiește astăzi zestrea bogată 
cu care pornim în viitor. Și, 
astfel, probele au reușit! Ne 
aflăm acum în anul XXXII al 
erei noi, anul celui mai impor
tant cincinal al României socia
liste, anul. în care se poate spu
ne că platforma de lansare spre 
lumea noastră de mîine, științi
fic descrisă de Documentele ce
lui de-al XI-lea Congres al 
partidului, de operele secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, e construită 
din cel mai rezistent material. 
Acea lume in care se ajunge pe 

. un drum clar, drumul muncii 
creatoare și al culturii, al cins
tei și omeniei, spre folosul nos
tru și al patriei, drumul civili
zației comuniste.

Cinstind marea noastră sărbătoare națională
TINERII ÎNSCRIU NOI SI PRESTIGIOASE FAPTE

5

IN CRONICA

Detașamente de frunte 
clasei noastre muncitoare, 
nerii și petroliștii, angajați 
statornice eforturi in îndeplini
rea cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice intîmpină ca de 
fiecare dată ziua eliberării cu

ale 
mi- 

cu

succese dintre cele mai presti
gioase. Bătălia pentru mai mult 
cărbune, extras la un preț de 
cost cit mai redus, a devenit in 
bazinul minier Motru de multă 
treme competiția cea mai pres
tigioasă pentru exploatările ba
zinului. Care este rezultatul ? 
S-au scos la suprafață, in acest 
an. pină la jumătatea lunii au
gust. 90 000 tone de cărbune in 
plus. Dar competiția se desfă
șoară cu aceeași intensitate in 
intreg sectorul minier. Și iată că 
minerii din Valea Jiului — de la 
minele Vulcan. Lupeni, Uri câni, 
Dilja etc. — raportează și ei la 
data respectivă o valoare iden
tică : 90 000 tone cărbune li
vrate suplimentar economiei. Cu 
toate că posibilitățile minerilor 
de la Căpeni și Voivozi, din ba
zinele Covasna și Bihor, sint 
mult mai modeste in compara
ție ea partenerii lor de întrece
re zminriti. ei au înregistrat la 
zi șL re^ertiv. MNUme
cărbune peste prevederi. Așadar, 
Împreună tot— 90 008 tone. (B- 
LAL).

Brigăzile de tineri 
in fruntea întrecerii 

Astresui ia aum Intrtrtrt 
eteeisxă -Tineretul — factor ac
tiv in realizarea einexualulm re- 
votetiei tetmien-suiwtifîce- ti
nerii din sectarul petrolier al ja- 
dețnloi Bacăa inximpraă ziua de 
23 August eu prestigiease suc
cese. De la începutul anului si 
până in ptr—t, desMfnrMu-gi 
actrritatea sub deviza -Flecare 
sondă exploatată la potențialul 
maxim*, tinerii de la Trustul de 
petrol Motnești an reușit să re
pare. in cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică. peste 146 
ventile, an pregătit un număr de 
41 hidranti- au acoperit peste 
2 3M metri conducte si ia revi
zuit 21 capete de injecție. In 
cadrul aceleiași inițiative ei au 
executat, tot prîs munci pa
triotică. reparații capitale la 6 
ventilatoare de erupție. Cu cele 
mai bune realizări se înscriu in 
întrecere cei *s uteetșt» din bri- 
tada de tineret de Ia sonda 
Tujbuga. din sectorul de foraj 
Tg. Ocna.

Cu succese la fel de impor
tante se preziritâ si tinerii de la 
C-P. Borzești care, coastituhi in 
brigăzi de tineret au reușit să 
termine lucrările de revizii și 
reparații ale instalațiilor cu 1—5 
zile mai devreme decit era pla
nificat. In perioada de timp 
astfel ciștigată ei au putut reali
za o producție in valoare de 
peste 500 000 lei. Cu aceeași o- 
cazie. tinerii, dintre care se re
marcă in mod deosebit Nicolae 
Danciu. Ștefan Vlad, Ion Ghi- 
nea, Nicolae Sanicioară și Ni
colae Stanciu. au recondiționat 
și economisit agregate și mate
riale in valoare de aproximativ 
80 000 lei. (ION CUCU).

întrecerii socialiste
CAMPANIA AGRICOLĂ

Agenda de lucru se menține
în continuare bogată

în aceste zile, campania agricola de vara, 
aflată in punctul ei de virf, oferă și un bilanț al 
realizărilor de pină acum, dar face să se în
trevadă mai clar sarcinile ce se impun cu prio
ritate in deschiderea unui nou sezon de muncă
LEGUMELE - RECOLTATE ȘI 
LTVRATE FARA INTÎRZIERE, 

FABA PIERDERI
Nu ne-am mirat cind primarul 

cocnur.e: Smirdioasa. tovarășul 
Ion Sirbu. aflat ia grădina de 
legume a cooperativei agricole 
de producție, ne-a furnizat pri
mele date cespre mersul lucră
rilor de recoltare. Aici se con
centrează de mai bine de două 
săntămir.i activitatea unei bune 
părți a forței de muncă a satu
lui. Tomatele timpurii sint a- 
: unse la matun*-aie sL ca atare, 
trebuie culese degrabă si expe
diate pieței. Inginera Niculina 
Mu-esan a repartizat sarcini 
precise fiecăreia .din echipele 
conduse de Perne Stănculea. 
Ghr-xxhe Jîanu. Paraschrv Ne- 
dclra ti Stanca Caoanu. ..Parte 
din aceste efective, ne saune ti- 
năra ingineră, au fost aduse de 
la fermele de cimp si zootehnie, 
node, in această perioadă, acti- 
ritatea se poate desfășura cu 
forțe reduse. Zilnic, stabilim 
necesarul de beate de muncă 
dură graficul de priorități alcă
tuit de consiliul de conducere*. 
Discuția este întreruptă, ingi
nera fiind socritată _sâ facă re
cepția* recoltei culese, ce ur
mează să fie livrată la fondul 
de stat- Fără imimere. snt in- 
eărcate roșiile, mari si sănă
toase (grădina este exemplar 
tativQaută) si expediate la sta
ția C-F.R- Pentru a se cistiza 
tun» si a r.u se deprecia nimic 
dm producția recoltată, unitatea 
efectuează transportul cu mij
loacele proorit. completînd ast
fel disponibilitățile LT.A. Para
lel cu recoltatul sint executate 
lucrări de întreținere a culturi
lor de varză de toamnă «i ardei.

FURATE MULTE 
ȘI BINE CONSERVATE

Asigurarea din timp și în can
tități corespunzătoare a furaje
lor determină producția de lapte 
și came. Cooperatorii de la 
C.A.P. „Dunărea" din Zimnicea

intensă. Agenda de lucru devine, așadar, mai 
bogată, necesitatea unei judicioase planificări 
stringente. Activitatea cooperatorilor din jude
țul Teleorman relevă, prin însăși complexa ei 
desfășurare, direcțiile prioritare de acțiune.

Ei erăbewștiu acest lucru.
acum recoltarea și conservarea 
lucemei provenite din cea de-a 
treia coasă. „Avem o suprafață 
mare, ne informează tehnicianul 
Constantin Barbu, secretarul or
ganizației U.T.C. Astăzi, recol
tăm mecanic cu două combine 
CS pe tarlaua Fîntîna lui Tane. 
Zilnic trimitem lucernă si pen
tru fabrica de deshidratat de pe 
cele 50 hectare destinate în a- 
cest scop“. La unitatea vecină, 
..Partizanul roșu“. în punctul 
Gorgani. Marin Carastan. șeful 
fermei, coordonează activitatea 
a 22 cooperatori la semisiloz. 
lAflăm de la dînsul că sint posi
bilități să se realizeze o canti
tate de trei ori mai mare de se- 
misiloz. Succesul se datoreste 
și aplicării mai bine a tehnolo- 

^riikxr față de perioada ante
rioară.

PREGĂTIRILE
PENTRU RECOLTA VIITOARE. 
CÎT MAI CURÎND ÎNCHEIATE

planificate vor fi pregătite com
plet pentru însămîntatul griu
lui. Pentru eliberarea de paie a 
ultimelor hectare, la C.A.P. „Du
nărea" au fost mobilizate, ală
turi de 8 remorci $i 2 camioane, 
și cele 30 atelaje. O asemenea 
participare este determinată si 
de distanta destul de mare (12 
km) ia care trebuie transportate 
paiele. Menționăm că în raza 
Consiliului inter cooperatist Fîn- 
tînele — unde se încadrează 
unitățile respective — din su
prafața de 2 559 hectare, au fost 
executate arăturile pe mai bine 
de 2 300 hectare. Operativa la 
zi evidențiază, pentru județul 
Teleorman, desfășurarea în bune 
condiții a lucrărilor din actuala 
campanie, sporirea eforturilor 
mecanizatorilor și cooperatori
lor de a le finaliza cit mai ur
gent. Pentru că. în curînd, se 
vor declanșa din plin...

ALTE LUCRĂRI

La C.A.P. ..Zimnicea". meca
nizatorii au găsit o ..fereastră" 
pentru continuarea ooeratiunilor 
de eliberare a terenului de paie, 
efectuarea arăturilor de toamnă 
si Dresă*irea pentru insămir.ta- 
rea viitoarei recolte de gnu. 
..P'-oile din ultimele zile — ne 
oferă o explicație șeful secției 
mecanizare. Dumitru Ton cea — 
re-au întrerupt de cîteva ori 
munca. Au rămas mai puțin de 
100 hectare, dar totuși e o su
prafață destul de mare, dacă 
avem in -.edere si alte lucrări 
ce trebuie urgentate si cantita
tea mare de paie ce trebuie în
depărtată de pe ogor. Azi ter
minăm în punctul ..Conac" și ne 
putem concentra cu toate forțele 
pe tarlaua ..Comuna". Vă rog 
să-i evidențiati pe mecanizatorii 
Ion Constanda și Ion Poting“. 
La C.A.P. ..Partizanul roșu“. 
primim asigurări de la tovarășul 
Constantin Dragnea. președin
tele unității, că. pină la 1 sep
tembrie# toate cele 330 hectare

Profităm de întilnirea cu to
varășul Florea Burtan. ingine- 
rul-sef al consiliului intercoope- i 
ratist amintit, care venise la 
C.A.P. Suhaia să controleze mo
dul cum se administrează în- 
grășămintele fosfatice pentru 
semănăturile de toamnă, solici- 
țindu-i alte amănunte. Aflăm că. 
in același timp cu lucrările 
menționate, se acționează in fie
care unitate pentru repararea 
mașinilor (remorci. combine 
etc). In vederea pregătirii. încă 
din prima decadă a lunii sep
tembrie. a recoltatului florii- 
soarelui. Sint adoptate măsuri 
pentru campania de recoltare a 
porumbului si asigurarea spatii
lor de depozitare. In curînd va 
fi pornită $i acțiunea de recol
tare a porumbului siloz. Aten
ție sporită se acordă acum pră- 
sitului culturilor duble. în zoo
tehnie. prioritate vor avea spa
tiile de cazare pentru animale, 
in vederea asigurării unor con
diții cit mai bune de iemare.

V. RAVESCU
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„Fie ea aceasta să constituie 
un imbold atit pentru tine
retul nostru sportiv, cit și 
pentru întregul nostru tine
ret de a acționa pentru a-și 
îndeplini cu cinste, cu abne
gație, îndatoririle, pentru a 
servi patria, a-și însuși cele 
mai înalte cunoștințe, in toate 

domeniile de activitate!"
NICOLAE CEAUȘESCU

Trăim un mare și fru
mos timp românesc, in 
toate articulațiile lui in
terne și internaționale. Un 
timp pe care ni l-am cu
cerit cu anevoie și demni
tate și pe care avem dato
ria să-l ridicăm și sd-l 
menținem necontenit la 
zenit. In spiritul de lumină 
și aur al acestui timp, ma
turitatea adolescentei Na
dia Comăneci stă pe coor
donatele definitorii, sau, 
cum ar spune Tudor Ar- 
ghezi, „sub pavăza unui 
simbol". Nadia Comăneci 
va rămîne un punct de re
per.

Poate că nici un sportiv 
român, de pînă azi, n-a fă
cut o acoladă atit de per
fectă cu străvechile Jocuri 
de la Olimpia și nu s-a 
justificat, totodată, atit de 
deplin în actualitatea pa
triei sale, ca această copilă 
inteligentă și suplă, cu ochi 
meditativi și frumoși, plini 
de penumbrele seriozității 
și ale concentrării în sine. 
E o privire interiorizată, 
sobră a voinței neostentatt- 
ve care sintetizează tot ce 
e mai de preț și mai viabil 
tn tineretul nostru comu
nist de azi: setea de desă
vârșire. Explozia lui pe 
plan național și-n univer
salitate. Punctul lui cei mai 
proaspăt in vîrstă, cinstit 
cu titlul de Erou al Muncii 
Socialiste, așezînd perfec
țiunea drept osmoză între 
generații.

FOTBALUL LA DEBUTUL UNUI NOU CAMPIONAT meridian
în prima etapă

în București : STEAUA — F. C. CONSTANTA, pe stadionul 
Steaua, de la orele 11,00. Arbitrii : N. Cursorii — la centru, Al. Avra- 
mescu și N. Moroianu (toti din Ploiești) — la tuse. în cuplaj pe 
stadionul Republicii, de la orele 15,00 : PROGRESUL — UNIVER
SITATEA CRAIOVA. Arbitrii : I. Rus (Tg. Mureș) : N. Barna (Tir- 
năveni) și O. Streng (Oradea) ; RAPID — F. C. BIHOR (orele 17). 
Arbitrii : O. Anderco (Satu Mare) ; V. Catană (Cărei) și Gh. Jucan 
(Mediaș).

în țară : U. T. ARAD — SPORT CLUB BACĂU : C. Bărbulescu ; 
Gh. Manta și Gr. Angheluță (toți din București) ; POLITEHNICA 
TIMIȘOARA — DINAMO : N. Rainea (Birlad) ; C. Săndulescu 
(Vaslui) și P. Silvestru (Focșani) ; F.C.M. GALAȚI — JIUL: 
R. Stincan ; I. Urdea (ambii din București) și Al. Ghigea (Bacău) ; 
A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. ARGEȘ : C. Petrea ; D. Isăcescu și C. 

Bizinichi (toți din București) ; F. C. CORVINUL HUNEDOARA — 
SPORTUL STUDENȚESC : C. Ghiță ; Gheorghe Ionescu și H. Ni- 
coiau (toți din Brașov) ; POLITEHNICA IAȘI — F.C.M. REȘIȚA : 
F. Colossi : C. Manușaride și V. Ivanovici (toți din București).

Reamintim cititorilor noștri:

OM FIECARE UUJNfl 
„Scînteia tineretului" publică 
O IPAQMÂ OE SPORT

începind de luni, la fiecare etapa, comentarii de 
la toate partidele desfășurate in Capitala și în țara. O ru
brica specială destinată fotbaliștilor juniori, a căror întrecere 
se disputa, precum se știe, după o noua formula.

Sa nu uităm că un elev 
român astăzi este brevetat 
cu o invenție omologată pe 
plan internațional. Să nu 
uităm că adolescenți ro
mâni de astăzi dețin pre
mii la concursuri interna
ționale de matematici, de 
fizică, de desen și, ca în 
cazul nostru, de sport. Că 
încă la casele și palatele 
pionierești Prislea de lingă 
vatra de odinioară de ce
nușă se joacă folositor de-a 

Rătnîn dator 

cu un poem
de Al. Andrițoiu

electronica. Că fenomenul 
Comăneci este realizat pe 
plan republican. Ci excep
ția Copilului minune tinde 
să devină un numitor co
mun al societății noastre. 
Dar să nu uităm totodată 
că aceste palmaresuri de 
celebritate sînt rodul unui 
efort continuu și dens șl ci 
mai sînt și copii, adoles
cenți și maturi care nu prea 
iubesc efortul, rigorile lui, 
ci plonjează steril In iluzii 
sau cad in zona pernicioa
să a delictelor de tot fe
lul.

Si în acest sens, exem- 

piui Nadiei Comăneci are 
puterea morală a unei fa
bule, a unui proverb. Cînd 
secretarul general al parti
dului și președintele Româ
niei socialiste i-a pus în 
dreptul inimii însemnul 
suprem de Erou al Muncii 
Socialiste, m-am gindit 
numaidecit că ne aflăm de 
fapt în țara tinereții fără 
bătrînețe și că dezideratul 
folcloric este îndeplinit azi 

cu prisosință. Și va fi, cu 
atit mai mult, îndeplinit, 
in timpul care ne urmează. 
Căci exemplul Nadiei Co
măneci trebuie să intre, 
așa cum a spus țeful sta
tului român, tn toate com
partimentele de activitate 
umană ale tineretului, ca 
exemplu de patriotism, de 
dăruire totală față de cau
za socialismului, de loiali
tate olimpică in concursu
rile sportive, față de mun
că și intransigență cu sine 
însuți. Și față de spiritul 
de echipă cu care gimnas
tele, sportivii români s-au

Pe drept, ni se cere
Mîine, cu mic cu mare, ca tn 

fiecare an in jurul acestei date, 
zeci de mii de iubitori ai fot
balului vor umple din nou spa
țiile dreptunghiului miraculos, 
mîngiiat de iarbă, pentru a fi 
martorii primei runde al celui 
ae-al 59-lea campionat național, 
competiție supremă a acestui 
sport.

De data aceasta, împrejurările 
sub care cortina jocurilor este 
ridicată sint cu totul noi. Înalta 
apreciere pe care conducerea 
partidului și statului nostru a 
dat-o sportivilor care au repre
zentat tricolorul la Jocurile 
Olimpice obligă și acest răsfă
țat sport, precum și pe aceia 
care îl practică sub orice formă, 
la reconsiderări de poziție, ca
pabile să determine noi respon
sabilități, decisive in obținerea 
unor rezultate imperioase, pe 
măsura posibilităților și condi
țiilor existente. Sportul >așa-zis 
rege, altfel dimensionat și prac
ticat cu mai multă dragoste și 
pasiune, nu întotdeauna prezen
te in ultimul timp, își poate me
rita numai astfel ciudatul ad
jectiv cu care l-a îmbujorat tri
buna.'Pină la competițiile de re
prezentare națională, care indi
ferent de obiective, nu pot fi 
ignorate, timpul mi se pare din 
nou necruțător chiar dacă mulți 
ar încerca să-l înduplece cerind 
răbdare, ceea ce în fotbal de 
fapt nu există decît în munca 
chinuitoare a antrenamentelor. 
Echipele noastre, atit prin com
ponența, cit și prin ce au cam 
arătat in jocurile pregătitoare, 

prezentat la Montreal. Na
dia Comăneci răspunde la 
una din problemele crucia
le : ce e gloria ? Gloria e 
muncă, e minuție, e pro
gram, e dăruire. Și nu vise 
sofisticate.

Este spiritul tn care po
porul nostru Iți crește fiii. 
Și prin puterea unor ase
menea exemple, copii aae- 
virați prin măreția simpli
tății lor. Cineva, venind 
deunăzi din Japonia, mi-a 
mărturisit că toate orașele 
țării de ta Soare Răsare 
sint pavoazate cu portretul 
Nadiei la dimensiuni mo
numentale. Ziarele și re
vistele lumii, posturile de 
radio și televiziune și, mai 
mult, opinia publică în 
sine exultă pe noul „amba
sador extraordinar și mi
nistru plenipotențiar" al 
României in lume : Nadia 
Comăneci.

O sărut de pe această 
pagină și-i rimîn dator cu 
un poem, urmind, modest, 
exemplul lui Pindar. Și mă 
bucur că partidul și statul 
nostru, întruchipat in per
sonalitatea de excepție 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i-a dăruit o 
mare sărbătoare.

Și-i mulțumesc că m-a 
emoționatvtit de mult incit 
m-a învățat să pltng fru
mos și să prețuiesc, o dată 
in plus, diamantul diafan 
al lacrimii de diamant la 
aproape jumătate de veac 
al existenței mele, cu dra
goste și stimă.

par încă prea la început de 
drum pentru a traduce in prac
tică canoanele spartane ale fot
balului actual, demonstrate cu 
prisosință de cele patru finaliste 
ale „Cupei Europei". Rezolvarea 
acestei probleme nu este desigur 
ușoară. Gindindu-mă la măsu
rile menite să instaureze o nouă 
exigență și avînd experiența ju
cătorului care a făcut și greșeli, 
dar poate și lucruri bune, cred

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

că numai prin muncă, prin 
muncă și disciplină — impasul 
de rezultate și calitate chiar, al 
fotbalului nostru, poate fi de
pășit curind.

Jocurile primei etape au, ca 
întotdeauna, favorite gazdele. 
Spectatorii localnici, încărcați 
de pasiune la prima înfățișare 
a idolilor, o transmit acestora 
mai mult decit oricind, dind 
astfel argumente decisive dori
tei victorii. Cele cinci reprezen
tante ale Capitalei susțin exa
mene diferite, dar sugestive prin 
posibila lor forță de joc. Steaua 
nu poate avea probleme pe te
ren propriu cu F. C. Constanța. 
Poate doar de scor... Dinamo și 
Sportul studențesc au jocuri di
ficile în deplasare. La primul 
meci, în divizie, hunedorenii vor 
face totul pentru a se impune 
în fața calmului șt siguranței pe

PRIMIRI LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, în cursul zilei de vi
neri, în vizită protocolară de 
prezentare pe ambasadorii a- 
creditați în țara noastră ai Re
publicii Gaboneze — Maurice 
Yocko. Republicii Chile — Car
los Valenzuela Montenegro și 
Republicii Irak — Abdullah 
Suleiman Al-Khodeir.

Întrevedere
Tovarășul Ion Pățan, membru 

al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepnm- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internațio
nale, s-a întilnit vineri cu Ro
bert Kotei,membru al Consiliu
lui Redeșteptării Naționale al 
Republicii Ghana, ministrul in
formațiilor. care ne vizitează 
tara in fruntea unei delegații 
ghaneze.

în cadrul întrevederii a lost 
exprimată satisfacția față de 
cursul ascendent al relațiilor 
economice româno-ghaneze. a- 
preciindu-se în acest context că 
între România și Ghana există 
largi posibilități pentru extinde
rea acestor raporturi si. îndeo
sebi. pentru realizarea unor ac
țiuni de cooperare în producție 
în scopul intensificării, pe mul
tiple planuri, a conlucrării din
tre cele două țări.

LUMINA MARII NOASTRE
(Urmare din pag. F

cupă poporul român în rindurile 
popoarelor lumii sînt cuceriri 
definitive înscrise în cronica 
vremurilor contemporane ca ur
mare a victoriei de la 23 Au
gust 1944.

Sărbătorim a 32-a aniversare 
a eliberării într-un moment is
toric unic prin importanta pe 
care o are pentru prezentul și 
viitorul patriei. Anul acesta este 
anul în care, înfăptuind Pro
gramul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, sîntem în 
plin efort de realizare a obiec
tivelor unui nou plan cincinal 
— cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Totodată, este anul 
în care a avut loc Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, eveniment de impor
tanță crucială în activitatea po- 
litico-ideologică și cultural- 
educativă de formare a omului 
nou, constructor conștient și de
votat al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și al comu
nismului în România.

întreaga națiune, strîns unită 
în jurul partidului, a secreta
rului său general, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează cu fer
mitate și hărnicie pentru a tra
duce în practică hotărîrile Con
gresului al XI-lea al partidului. 
Angajamentul de onoare pe care 
poporul, toți oamenii muncii și 
I-au asumat de a îndeplini 
obiectivele Programului parti
dului, prevederile actualului 
cincinal a consacrat primele 
succese, semn al dăruirii și pa
siunii patriotice cu care se 
muncește pe întreg cuprinsul 
patriei. Grandiosul proiect tra
sat de Congresul al XI-lea prin
de contururi tot mai precise, 
materiale. Clarviziunea științi
fică, spiritul revoluționar, cu
tezanța partidului, își arata ca 
întotdeauna rodnicia și justifica
rea prin voința neabătută cu 
care masele participă la aplica
rea politicii de perfecționare 
neîncetată a activității în toate 
domeniile și Ia toate nivelele.

Succesele pe care le-am re
purtat își găsesc temeiul, ga
ranția în unitatea indestructi
bilă a poporului in jurul parti
dului, a secretarului său gene
ral. Acționăm umăr la umăr, 
încrezători in justețea cauzei și 
politicii partidului, ferm con
vinși de adevărul, necesitatea 
îndeplinirii proiectelor și planu
rilor elaborate de partid, cu cer
titudinea că unitatea de gîndire, 
voință și acțiune este singura m 
măsură să confere girul realității 
aspirațiilor noastre de mai bine.

care prof. Angelo Niculescu le 
insuflă, in continuare, elevilor 
săi. Mulți spun că profesorul a 
obținut numai victorii ă la Pyr
rhus. Da, dar victorii... Dinamo 
va avea dificultăți la Timișoara. 
Cred că, dacă extremele se vor 
replia inteligent, la mijloc, pen
tru ca apoi să se repeadă pe 
marginile terenului, victoria 
chiar nu-i poate scăpa. Progre
sul și Rapid, in cuplaj, primesc 
două vizitatoare pline de ambi
ție. Vor fi două partide extrem 
de disputate. Micul Napoleon, 
știe că un asediu in Bănie va fi 
greu de suportat și cred că va 
respecta predilecția personaju
lui al cărui nume i-l împrumută 
suporterii, atacind primul. Rapi- 
diștii au un efectiv destul de 
subțire, „virusul" care a cauzat 
această anemie nefiind deocam
dată cunoscut. F. C. Bihor ii 
poate întrista încă din start. 
U.T.A. — S. C. Bacău. Politeh
nica Iași — F.C.M. Reșița și 
A.S.A. Tg. Mureș - F. C. Ar
geș sint intilniri echilibrate, dar 
așa cum am spus, fiind vorba 
de prima etapă, vizitatorii au 
șansa a doua. F.C.M. Galați, o 
nouă promovată sau mai exact, 
din nou promovată, primește in 
premieră competițională o echi
pă care anunță mari ambiții, 
Jiul, dar nu încă și certitudini. 
Dumitrache, in plenitudinea tu
turor forțelor, poate ridica mult 
valoarea acestei formații.

Ceea ce. pentru fotbal în gene
ral, trebuie să urmărim toți, ju
cători și antrenori, chiar din 
startul acestui nou campionat. 

în aceeași zi. Robert Kotei 
s-a întilnit cu membri ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe. Au fost abordate, cu 
acest prilej, aspecte ale relații
lor româno-ghaneze. precum și 
posibilitățile care există pentru 
extinderea conlucrării dintre 
cele două țări, in domenii de 
interes comun.

Oaspetele a vizitat, de ase
menea. întreprinderea „Semă
nătoarea" si Tirgul de mostre 
de bunuri de consum găzduit 
de Complexul expozițional din 
Piața Scinteii.

PRIMIRE
Tovarășul Ion Ioniță, vice- 

prim-ministru al guvernului, a 
primit vineri la amiază, pe 
Tadeusz Bejim, ministrul comu
nicațiilor din Republica Popu
lară Polonă.

ÎNTÎLNIRE
Vineri dimineața. tovarășul 

Gheorghe Pană. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
s-a întilnit cu delegația Fede
rației Sindicatelor Muncitorilor 
din Sudan (F.S.M.S.), condusă 
de Abdalla Nasr Ginawi, pre
ședintele federației, care, la in
vitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., face o vizită de prie
tenie In tara noastră în perioa
da 20—26 august a.c. Au luat 
parte tovarășul Gheorghe Petres
cu. vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., alți 
membri ai conducerii U.G.S.R.

Sîntem o unică forță in înfăp
tuirea politicii partidului nostru. 
Tinerii sînt parte legitimă a 
acestei forțe in care-și află ra
țiunea de a fi, posibilitatea îm
plinirii depline, modul de a-și 
face datoria politică ce le re
vine. „In grandioasa bătălie pe 
care o dă poporul nostru în mer
sul său înainte spre zările lu
minoase ale comunismului — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la tribuna fo
rumului național al tineretului 
revoluționar, Congresul al X-lea 
al U.T.C., o contribuție de 
prim ordin trebuie să aducă 
organizațiile revoluționare ale 
tineretului, întreaga tînără ge
nerație căreia îi sînt deschise 
nelimitate orizonturi de creație, 
largi posibilități de valorificare 
a capacității, a cunoștințelor și 
elanului revoluționar".

Urmind exemplul viu al co
muniștilor, continuînd glorioasa 
tradiție făurită de generațiile 
precedente, tinerii de astăzi se 
află angajați cu toate forțele, 
animați de înalta răspundere 
patriotică pe care o au, în efor
turile întregului popor de tra
ducere în viață a Programului 
partidului. Conștienți de ceea ce 
au de făcut, de necesitatea per
fecționării continue, uteciștii, 
toți tinerii, din uzine și de pe 
șantiere, din școli și facultăți, 
din instituții, acționează cu com
bativitate revoluționară, hotă- 
rîre și entuziasm pentru a-sl 
aduce contribuția de muncă la 
opera pe care o creăm. Așezînd 
Programul ideologic al partidu
lui, documentele Congresului e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste la baza activității de 
educare comunistă, revoluționa
ră, prin muncă și pentru muncă, 
a tineretului, organizațiile 
U.T.C. acționează cu responsa
bilitate pentru aplicarea de că
tre tineri a Codului comunist de 
muncă și viață, pentru crește
rea răspunderii lor față de în
deplinirea sarcinilor ce le re
vin. Avînd permanent viu în 
minte insuflețitorul exemplu de 
devotament și abnegație revolu
ționară dat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Uniunea Tineretului 
Comunist militează pentru asi
gurarea unei prezențe și mai ac
tive a tinerilor de toate catego
riile în amplul proces de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. 
Mobilizați de minunatele pers
pective de muncă și viață ce le 
sînt deschise prin grija și dra
gostea partidului, tinerii luptă 
să se autoperfecționeze neînce
tat, să-și asume și să-și afirme 
atitudinea înaintată în muncă, 
societate și familie, să se for-

NOI RECORDURI STABILITE 
DE SPORTIVII ROMANI 

LA BALCANIADA DE NATAȚIE
Proba de 100 m spate femei 

din cadrul Balcaniadei de na- 
tație. care se desfășoară în aces
te zile în Capitală, a fost cîști- 
gată de înotătoarea româncă Bu- 
naciu Carmen, cronometrată cu 
l'50”97/100 — nou record balca
nic $i național. în proba de 
200 m mixt. Mihaela Costea a 
stabilit, de asemenea, un nou 
record național, cu timpul de 
2’28”. Proba de 200 m liber băr
bați a revenita înotătorului bul
gar Petar Ghiorghiev — 
l’58”42/100. urmat de Marian 
Slavic, cu timpul de 2’00”. Un 
nou record național a stabilit 
echipa de ștafetă masculină a 
României în proba de 4X100 m 
mixt, cu timpul de 4’06”30100.

întrecerea săritoarelor în apă 
de pe platformă a fost dominată 
de concurentele românce Geor
giana Săcăleanu — campioană 
balcanică la această probă, cu 
rezultatul de 407.50 puncte, ur
mată de Ruxandra Hociotă — 
394.80 puncte.

In clasamentul competiției de 
sărituri conduce ROMANIA, cu 
40 puncte, urmată de Bulgaria 
—'30 puncte și Iugoslavia — 20 
puncte.

• In sferturile de finală ale 
probei de simplu femei din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Toronto, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a eli
minat-o cu 4—6. 6—2. 7—6 pe 
Laura Dupont (S.U.A.).

Marti va începe la Scuth 
Orange (New Jersey) uri turneu 
international de tenis. Agențiile 
internaționale de presă transmit 
că ’avoritul nr. 1 al acestui tur
neu este tenismanul român llie 
Năstase.

Consfătuirea cadrelor de conducere 
din agricultura unor județe

La Timișoara s-au încheiat 
vineri lucrările Consfătuirii ca
drelor de conducere din agricul
tura județelor Arad, Bihor, 
Caraș-Severin, Satu Mare și 
Timiș, organizată de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare, la indicația secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Timp de cinci zile, participan- 
ții la consfătuire — președinți 
și ingineri-șefi din cooperativele 
agricole de producție, directori 
și ingineri-șefi din întreprinde
rile agricole de stat, directori 
ai stațiunilor pentru mecaniza
rea agriculturii, ingineri-șefi ai 
consiliilor intercooperatiste și 
directori ai asociațiilor econo
mice intercooperatiste, cadre de 
conducere de la direcțiile gene
rale .pentru agricultură și indus
trie alimentară și uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole 
de producție, oameni de știință, 
specialiști din institute de - cer

SOLEMNITATEA ÎNAINTĂRII ÎN GRAD 
A PROMOȚIEI 1976 DE OFIȚERI, 
MAIȘTRI MILITARI Șl SUBOFIȚERI

Vineri, la Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrîn", în școlile 
militare de ofițeri activi, de 
maiștri și subofițeri ale Minis
terului Apărării Naționale a 
avut loc solemnitatea înaintării 
în grad a promoției 1976.

La festivități au participat 
membri ai Consiliului de con-

SĂRBĂTORI
meze multilateral, însușindu-șî 
valorile moral-politice ale orîn- 
duirii la nivelul exigențelor for
mulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribifna Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste.

„Aveți, dragi prieteni tineri, o 
perspectivă minunată în. fața 
voastră — subliniază secretarul 
general al partidului. Pentru 
realizarea obiectivelor Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea merită să vă consacrau 
toate forțele — și dacă este ne
voie — să vă dați chiar și viața 
pentru ca România să mearga 
ferm spre comunism !“. Răs
punderile politice ce le incum
bă tinerilor din această perspec
tivă, conștientizarea lor cu ma
turitate atestă hotărîrea lor de 
a face totul pentru propășirea 
socialistă a patriei, pentru o 
contribuție sporită Ia realizarea 
sarcinilor actualului cincinal. 
Crescuți și educați de partid, ei 
acționează cu fermitate si pa
siune revoluționară, dăruindu- 
se, trup și suflet, cauzei socia
lismului, unindu-și eforturile cu 
cele ale întregului popor, in mă
reața operă inaugurată de glorio
sul act de la 23 August 1944 de e- 
dificare a socialismului multilate
ral dezvoltat în România, mili- 
tînd neabătut pentru afirmarea 
tot mai puternică a principiilor 
și normelor eticii și echității 
socialiste, pentru înfăptuirea cu 
înaltă responsabilitate revoluțio
nară a Programului partidului.

PENTRU TIMPUL ©V. LIBER
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PISICILE ARISTOCRATE: Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20); Eforie (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15); Grivița
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30
18,30 Î 20,30) ; Parc Hotel (orele 
20).

PINTEA: Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Patria 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,30; 20); 
Grădina Luceafărul (ora 20).

MELODIILE CARTIERULUI : 
Patria (orele 9) ; Capitol (orele 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Grădina Capitol (orele 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Luceafărul (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Festival (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16; 18,15 ; 20,30) ; Modern (orele 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) fi 
Grădina Modern (orele 19,45).

CE SE INTIMPLA CU TINE ? 8 
Central (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20).

filiera II ; București (orele
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) fi 
Grădina București (orele 20) ; 
Scala (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 î
18.30 ; 21) ; Grădina Dinamo (orele 
20) ; Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 î 20,30).

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANĂ : 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)

ASEDIUL : Timpuri Noi (orele 
9 ; 12 ; 15,15 ; 19).

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

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

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

MASTODONTUL : Doina (orele
18.30 ; 20,15).

CONVERȘAȚIA : Cotroceni (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.15).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII î 
Grădina Bucegi (orele 19,45).

PRIMA PAGINA i Victoria (ore
le 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

DINCOLO DE POD : Arta (orele
15.30 ; 17.45 ; 20) ; Grădina Arta 
(orele 20).

CURSA : Crîngași (orele 17).
COMISARUL PIEDONE LA 

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

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

cetări și de învățămînt supe
rior și liceal de profil — au 
dezbătut sarcinile ce stau în 
fața agriculturii în perioada 
1976—1980. în lumina noului plan 
cincinal. In cadrul dezbaterilor, 
a luat cuvîntul tovarășul Con
stantin Dăscălescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele U- 
niunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

Au fost stabilite o serie de 
măsuri și acțiuni cu caracter 
tehnic și organizatoric, menite 
să asigure în condițiile pedocli
matice din vestul țării, înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare a producției agricole-vege- 
tale și animale din fiecare 
județ. în vederea introducerii 
în practică a tehnologiilor mo
derne de producție in toate sec
toarele agriculturii, au fost pre
zentate unele rezultate ale cer
cetării științifice și experiența 
unui mare număr de unități a- 
gricole fruntașe.

ducere al Ministerului Apărării 
Naționale, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori, ve
terani din războiul antifascist, 
membri ai gărzilor patriotice, 
ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei, pionieri.

In telegramele adresate tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, comandant su
prem al forțelor armate, noua 
promoție de ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri s-au angajat 
ca în funcțiile încredințate să-și 
facă . datoria cu răspundere co
munistă, să acționeze cu perse
verență și dăruire pentru înde
plinirea sarcinilor revenite ar
matei din documentele Congre
sului al XI-lea al partidului, să 
fie gata în orice moment la or
dinele comandantului suprem, 
neprecupețind nici un efort 
pentru creștera necontenită a 
capacității combative a unități
lor și marilor unități. Cadrele 
promoției 1976 și-au exprimat 
hotărîrea neclintită de a se afir
ma în viața unităților și subu
nităților ca buni specialiști mi
litari și activiști politici, de a 
consacra întreaga lor activitate 
slujirii cu devotament a patriei, 
poporului și partidului, cauzei 
apărării cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a indepen
denței și suveranității Republi
cii Socialiste România.

EXPOZIȚIE
La Muzeul Tării Crișurilor 

din Oradea a fost deschisă o 
expoziție de grafică contempo
rană românească, care cuprinde 
peste 50 de lucrări inspirate 
din realitatea socialistă a 
meleagurilor bihorene, oglindind 
transformările petrecute în in
dustrie. agricultură. în viata 
social-edilitară în anii de după 
eliberare.

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

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

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

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

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

ANA ȘI COMANDORUL : Cos
mos (orele 18 ; 20,15)

ÎNTÎLNIRE LA AEROPORT : 
Progresul (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

ORĂȘENII : Rahova (orele 16 ; 
18 ; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20).

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

CLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Gră
dina Vitan (orele 20).

FRAȚI DE CRUCE : Unirea (o- 
rele 18 ; 18) ; Grădina Unirea (o- 
rele 20).

SÎMBATA, 21 AUGUST

PROGRAMUL I

10,00 Imn țării mele. Emisiune 
de cîntece patriotice. 10,15 Repor
taj T: Vîrsta demnității. 10,30 Film 
artistic: „Risc fără acoperire". 
12,35 Popas pe malul mării. Film 
muzical. 12,55 Pescarii din Golful 
Halamirys. 13,10 Din nou despre 
preferințele dv. muzicale. 13,45 
Telex. 13,50 Bună dimineața pa
trie! Poem TV. 14,05 Cîntecele 
mele, salbă de mărgele. Melodii 
populare. 14,25 Virstelș peliculei. 
15,25 Club T. Ediție specială 
dedicată zilei de 23 August. 18,05 
Eroi îndrăgiți de copii. 17,30 Cam
pionatele balcanice 
tie. 18.45 La -----
de foc. 19,15 
1001 de seri. ___ ___ _____ _
în cinstea zilei ' de 23 August. 
Cronică de întrecere. 20,00 Tele- 
enciclopedia. 20,45 Publicitate. 
20,50 Film serial: „Dosarele Rock
ford". 21,40 24 de ore. 21.50 Săp- 
tămîna sportivă. 22,00 întîlnire 
prin... corespondență.

de nata- 
Reșița pe plaiul 
Publicitate. 19,20 

19,30 Telejurnal.

DUMINICA, 22 AUGUST

PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 8,40 Tot 
înainte! 9.35 Film serial pentru 
copii: „Blindul Ben“. 10.00 Viața 
satului. 11,20 Aventura cunoaște
rii. 11.50 Bucuriile muzicii. 12,20 
De strajă patriei. 13,00 Telex. 13.05 
Album duminical. Pe firul Du
nării albastre (I). 18.00 Film se
rial: ..Din tainele mărilor". Epi
sodul 7. 18,50 Enesciana. 19%00 Mi
cul ecran pentru cei mici. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Țara 
în ajunul marii sărbători. 20,00 
Baladă pentru acest pămînt. .Tu
narii în salopetă. 20.20 Film ar
tistic: „Nemuritorii". Premieră
TV. 22,05 24 de ore.

PROGRAMUL II

10,15—11,45 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20.25 
Amfiteatrul artelor. 20.45 Retro- 
recording. 21.40 Film serial: „Do
sarele Rockford" (reluare).
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MAI DREPTE Șl MAI BUNE
Ț

oborîte din milenii 
de luptă și acțiu
ne pentru păstra
rea ființei naționa
le, pentru libertate 
și independență, în

țelepciunea și cumpătarea po
porului român s-au regăsit de-a 
lungul istoriei, în marea sa do
rință de progres, de civilizație, de 
pace și înțelegere, în opțiunea 
definitivă pentru socialism, pen
tru o viață nouă, la adăpost de 
aripa necruțătoare a războaielor. 
Aceste caracteristici, izvorîte din 
structura morală a poporului ro
mân. și-au găsit cea mai puterni
că expresie în politica externă 
a României socialiste și acțiu
nea dinamică și întreprinzătoa
re a țării noastre pentru fău
rirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, o lume întemeiată pe 
principii noi, democratice. Op
țiunea României pentru pace și 
înțelegere între popoare de
rivă din marele simț al drep
tății, propriu poporului român, 
din însăși esența orînduirii pe 
care o făurește și care se iden
tifică cu idealurile și aspirațiile 
de pace, propășire ale unei na
țiuni libere și independente. Con- 
tinuînd și ridicînd pe trepte tot 
mai înalte cele mai valoroase 
tradiții de luptă pentru elibe
rare socială și aaționalâ ale po
porului român, politica externă, 
novatoare și constructivă a 
României — elaborată de Parti
dul Comunist Român, potențată 
de gîndirea și acțiunea dinamică 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se fundamentează 
puternic pe analiza științifică a 
mutațiilor și schimbărilor revo
luționare ce au loc în lume, pe 
tendința și evoluția vieții inter
naționale. >

Întemeindu-șî politica sa ex
ternă pe o concepție unitară, 
privind abordarea problematicii 
complexe a lumii contemporane 
și oferind, prin inițiative ge
neroase și propuneri concrete, 
elemente noi, pozitive, rezolvă
rii unor probleme complexe cu 
care este confruntată omenirea. 
România și-a definit vocația de 
promotoare a celor mai înalte 
idealuri de libertate și inde
pendență, de pace și progres 
social. Acționînd cu consecvență 
pentru slujirea intereselor fun
damentale ale poporului român, 
pentru pace pe planeta noastră, 
România se situează pe un loc 
de frunte în largul front al 
forțelor progresiste, democratice 
și revoluționare angajate în am
plele procese de transformare a 
lumii, de îmbunătățire structu
rală a raporturilor dintre țări, 
de edificare a unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, de instaurare a unui cli-

mat politic care să dea primat 
dreptului, să permită fiecărui 
popor să-și aleagă nestingherit 
calea dezvoltării sale social-po- 
litice, fără ingerințe din afară, 
la adăpost de orice act potriv
nic normelor și eticii interna
ționale.

Este convingerea fermă a 
României — exprimată, în fapt, 
prin poziția și actele sale con
crete de politică externă — că 
edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune nu poate fi înfăp
tuită decît pe temeiul respec
tării principiilor dreptului inter
național — pe deplina egalitate 
în drepturi, respectarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne, renunțarea la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța. 
Respectarea strictă a acestor 
principii și aplicarea lor unita
ră au devenit un postulat al 
contemporaneității, o componen
tă esențială a democratizării 
porturilor internaționale, o 
rință a evoluției pașnice, o 
ranție a progresului spre 
conviețuire în securitate și
operare a tuturor statelor lumii. 
România socialistă înțelege să 
afirme noul în politica interna
țională printr-o contribuție de 
esență la adoptarea. împreună 
cu numeroase alte state, a unor 
documente internaționale, de un 
tip nou care reflectă, în fond, o 
nouă politică internațională, iz- 
vorită din geografia social-poli- 
tică a lumii contemporane, din 
forța socialismului, a mișcărilor 
progresiste, democratice, antiim- 
perialiste și anticolonialiste, din 
necesitatea unei certitudini pen
tru pacea și liniștea popoarelor. 
Desfășurînd, în lumina acestei 
optici, pe baza principiilor con
secvent promovate, o amplă și 
vie activitate internațională. 
România acordă o atenție deo
sebită relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu toate 
țările socialiste, extinderii și 
adîncirii relațiilor cu țările In 
curs de dezvoltare, cu toate ță
rile lumii, inclusiv cu țările ca
pitaliste dezvoltate.

ra- 
ce- 
ga- 

o 
co-

ornind de Ia am
plele transformări 
petrecute în confi
gurația social-poli- 
tică a lumii, de la 
axioma că soluții 

echitabile și de durată în ches
tiunile vitale ale omenirii nu 
pot fi găsite decit printr-o parti
cipare egală a tuturor statelor, 
România își aduce o contribuție 
proprie, originală, la abordarea 
constructivă și reglementare* 
pașnică a tuturor marilor pro
bleme care confruntă omenire*. 
Este cunoscut aportul țării noas
tre la succesul primei Conferin-

țe pentru securitate și coope
rare în Europa, inițiativele și 
propunerile sale menite să ducă 
la instalarea pe bătrînul nostru 
continent a unor raporturi ba
zate pe justiție internațională, 
propice unei colaborări cu efec
te benefice pentru progresul ge
neral al popoarelor, pentru pace. 
Dar, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, speranțele 
pe care le-au pus popoarele in 
documentele de la Helsinki nu 
s-au confirmat pînă in prezent. 
Europa — locul de naștere și de 
afirmare a unor mari demiurgi, 
leagănul unor remarcabile cu
rente de gîndire, ferment pozi
tiv al unei întregi epoci de is
torie — revendică dreptul la 
conlucrare pașnică pe temeiul 
unor angajamente care au fost 
asumate de factorii politici cei 
mai autorizați. Tocmai pornind 
de Ia această cerință „noi consi
derăm — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că docu
mentele Conferinței pentru secu
ritate și cooperare europeană 
constituie un tot unitar și că 
trebuie acționat cu toată ener
gia pentru realizarea lor inte
grală în practică-. Viziunea 
integratoare a politicii externe 
românești, derivând din tezele și 
ideile fundamentale ale Con
gresului al XI-lea al partidului, 
din expunerile și cuvântările to
varășului. Nicolae Ceaușescu, 
capacitatea de a interpreta fe
nomenele vieții internaționale in 
interdependența lor dialectică, 
de a judeca lumea în continuă 
transformare revoluționară, pie
rind de Ia detalii pentru a de
fini ansamblul, se materializează 
în concepte clare menite să 
aducă, în rezolvarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, 
soluții realiste, viabile, cu efec
te progresiste pentru dezvoltarea 
și pacea umanității.

Conceptul de nouă ordine eco
nomică și politică internaționa
lă, precum și viziunea proprie, 
cu ample rezonanțe, a României 
asupra unui sistem de relații 
internaționale, întemeiate pe 
principiile eticii și justeței in
ternaționale, din care sâ fie 
îndepărtate practicile imperia
liste, de forță, dominație și dic
tat, să dispară instrumentele 
materiale ale acestei politici, 
prin realizarea unor măsuri re
ale, efective de dezarmare, și in 
primul rind de dezarmare nu
cleară, fn care problemele li
tigioase, indiferent de coeficien
tul lor de dificultate, să fie re
zolvate exclusiv pe calea tra
tativelor, dovedesc amplitudinea 
răspunderii pe care Partidul 
Comunist Român, România so
cialistă o acordă problematicii 
contemporane, dorința sa con
cretă de * contribui 1* edificarea

unei lumi guvernate de legi și 
practici care să pună în valoa
re, in condiții de deplină egali
tate, capacitatea creatoare a po
poarelor, forța lor de propășire 
prin efort generos, în condiții de 
pace și colaborare internațională.

R
omânia a militat și 
militează activ pen
tru ca întreaga pro
blematică contem
porană, deosebit de 
bogată și comple

xă. să-și găsească rezolvări pe 
măsura exigențelor și dorinței 
popoarelor intr-un cadru de
mocratic care sâ permită fie
cărui stat să participe Ia regle
mentarea întregului pachet de 
probleme care confruntă lumea 
de azi. In acest perimetru se 
înscriu propunerile pe care 
România le-a făcut la O.N.U. — 
forum cu vocație universală — 
privind noua ordine economică 
și politică internațională, dez
armarea, democratizarea și îm
bunătățirea activității Organi
zației Națiunilor Unite, precum 
și acțiunile dinamice, active, ale 
țării noastre pentru sănătatea 
morală și politică a Europei și 
a lumii, pentru edificarea unei 
păci care să corespundă năzuin
țelor popoarelor, ale tuturor for
țelor progresiste, democratice, 
antiimperialiste.

Prestigiul de care se bucură 
România în lume, larga recu
noaștere a sa pe plan interna
țional iși află sorgintea in Înțe
lepciunea și fermitatea cu care 
partidul a construit politica ex
ternă românească, marea sa des
chidere spre nou, spre eeea ce 
este progresist și servește omu
lui, păcii și civilizației. Presti
giului României in lume i se 
asociază și îl determină fun
damental acțiunea dinamică, 
activă, inițiativa revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care, cu marea și recunoscuta 
capacitate de * descifra sensu
rile istoriei, cu viziunea cuprin
zătoare, clarvăzătoare asupra 
evoluției lumii contemporane, a 
adăugat patrimoniului de valori 
politice universale noi idei, con
cepte de valoare, menite să pună 
in evidență dorința poporului 
român de a făuri socialismul 
Si comunismul în deplină pace. 
Marelui efort al popoarelor pen
tru progres și liniște pe planeta 
noastră, poporul român. care 
Sărbătorește in condiții de de
plină libertate ziua națională, ii 
adaugă hotărârea sa de a da 
minții, sufletului și simțirii sale 
sensul generos al înfăptuirii în
țelegerii. colaborării cu

PETRI IGNAT
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

0 importantă contribuție la lupta pentru afirmarea
dreptului popoarelor la dezvoltare liberă și independentă,

a
Cea de-a V-a Conferință la 

nivel înalt a țărilor nealiniate 
s-a încheiat joi noaptea, după 
patru zile de dezbateri. Prin în
treaga sa desfășurare și prin re
zultatele ei. Conferința de la 
Colombo se înscrie ca un mo
ment de seamă in viata interna
țională, in cadrul eforturilor ge
nerale ale popoarelor pentru a- 
bolirea vechii politici de domi
nație și inechități, pentru așe
zarea relațiilor dintre state pe 
baze noi, democratice, pentru 
statornicirea unei noi ordini 
economice și politice interna
ționale, pentru pace, progres, 
colaborare și înțelegere între 
națiuni.

Conferința de la Colombo a 
reunit reprezentanții a peste 100 
de state ale lumii — cea mai 
amplă manifestare de pînă acum 
a acestei mișcări —, element 
care ilustrează forța și ponde
rea țărilor nealiniate in cadrul 
relațiilor internaționale.

După cum se știe, România a 
participat la lucrările acestui 
prestigios forum internațional, 
in urma hotărârii, adoptată prin 
consens la Conferința de la Co
lombo. ca tara noastră să fie 
invitată la activitățile mișcării 
țârilor nealiniate. Așa cum se 
sublinia in mesajul președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat reuniunii de 
la Colombo, România a partici
pat la Conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate cu hotărârea 
de a acționa neabătut, pentru 
dezvoltarea continuă a raportu
rilor de prietenie și colaborare 
cu aceste state.

Ultimele dezbateri desfășurate 
în cadrul Conferinței la nivel 
înalt de la Colombo. înainte de 
«dopîarea documentelor finale, 
au evidențiat, ca și in zilele 
precedente, hotărirea țârilor 
participante de a acționa pen
tru respectarea drepturilor po
poarelor la dezvoltare liberă și 
independentă, pentru instaura
rea unor relații noi. democratice 
intre state, pentru pace s: cola
borare intemațXEjalâ. relevind. 
la context. importanța unriâr.l 
oxtsolidărd n extinderii sușcă-

din Liban

unor noi relații între state
Primul ministru al Marocului, 

Ahmed Osman, a apreciat că 
cea mai importantă sarcină a 
statelor nealiniate o reprezintă 
lupta pentru instaurarea drep
tății în lume și pentru demo
cratizarea relațiilor internațio
nale. După ce a subliniat că 
destinderea nu poate contribui 
la realizarea unei adevărate 
păci internaționale decit dacă ea 
este extinsa lâ întreaga lume, 
vorbitorul s-a pronunțat pentru 
întărirea continuă a unității ță
rilor nealiniate.

Reprezentantul Venezuelei, 
care a participat cu statut de 
observator, ministrul afacerilor 
economice externe. Manuel Pe
rez Guerrero, s-a pronunțat pen
tru soluționarea tuturor litigii
lor internaționale pe cale paș
nică, pentru consolidarea uni
tății țărilor nealiniate în lupta 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice in lume. Primul 
ministru al Belizelor — stat care

vel înalt a țărilor nealiniate de 
la Colombo se arată că aspecte
le economice reprezintă, astăzi, 
un rol dintre cele mai impor
tante în cadrul relațiilor inter
naționale. Relevind că actuala 
criză a sistemului economic 
mondial are dimensiuni din ce 
în ce mai mari și că țările în 
curs de dezvoltare sînt victi
mele efectelor crizei, in Decla
rație se spune că aceasta in
fluențează relațiile economice și 
politice dintre state și că adîn- 
cirea decalajului între țările 
dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare constituie una din 
cele mai periculoase surse de 
încordare și conflicte. In acest 
context, instaurarea unei noi or
dini economice internaționale 
este deosebit de acută. Lupta 
pentru independență economică 
și politică, pentru deplina suve
ranitate asupra resurselor natu
rale, precum și lupta pentru o 
mai mare participare a țărilor

Adoptarea unor importante documente

DECLARAȚIA ECONOMICA
Șl PROGRAMUL DE ACȚIUNE /

in 
că 
al

mecanism comercial mondial și 
a producției bazate pe o nouă 
diviziune internațională a mun
cii, o radicală schimbare a ac
tualului sistem monetar interna
țional, prevederi adecvate cu 
privire la transferul resurselor 
către țările în curs de dezvol
tare și asigurarea transferului 
de tehnologie, precum și drep
tul țărilor de folosire liberă a 
resurselor marine.

Realizarea dezvoltării econo
mice depline a țărilor în curs 
de dezvoltare — se spune mai 
departe în Declarație — impune 
sporirea efortului propriu, in
tensificarea cooperării dintre ele 
și întărirea solidarității, coordo
narea activităților în cadrul unui 
front .comun îndreptat împoțri- < 
va oricăror forme de opoziție ț
imperialistă și pentru elimina
rea neînțelegerilor și presiuni
lor. Declarația arată că mișca
rea nealiniată va susține și va 
întări solidaritatea cu „Grupul 
celor 77", în realizarea unei noi 
ordini economice mondiale.

Cu prilejul Zilei de 23 August 
la Moscova a avut loc adu
narea festivă a reprezentanților 
oamenilor muncii din capitala 
sovietică, organizată de Comite
tul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., C.C.S. din U.R.S.S., 
C.C. al Comsomolului, Prezidiul 
Uniunii Asociațiilor Sovietice 
de Prietenie și Relații Culturale 
cu Străinătatea și Conducerea 
centrală a Asociației de priete
nie sovieto-română (A.P.S.R.).

In prezidiul adunării au luat 
loc F. D. Kulakov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., M. 
Holov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., V. E. Dîmșiț, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., general de ar
mată A. A. Epișev, șeful Direc
ției politice superioare a arma
tei si flotei militare maritime a
U. R.S.S., general de armată I. 
G. Pavlovski, adjunct al minis
trului apărării al U.R.S.S., N. N. 
Rodionov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.,
V. I. Konotop, prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele‘Conducerii 
centrale a A.P.S.R., alte persoa
ne oficiale.

în prezidiu se aflau, de ase
menea, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, precum și delegația 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Maria Stănescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului 
educației și învătămîntuluL

Adunarea a fost deschisă de 
V. F. Trușin, secretar al Comi
tetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., care a adresat po
porului român călduroase feli
citări cu prilejul sărbătorii sale 
naționale, urîndu-i noi realizări 
in construirea vieții noi.

A luat apoi cuvîntul A. T. La
vrentieva, adjunct al ministru
lui industriei ușoare a U.R.S.S., 
vicepreședinte al Conducerii 
centrale a A.P.S.R., care a rele
vat profundele transformări pe
trecute în România în anii so
cialismului, datorită muncii pli
ne de abnegație a întregului po
por, sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Subliniind

contribuția esențială a intîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și to
varășul Leonid Ilici Brejnev în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, vorbi
toarea a trecut în revistă as
pecte ale colaborării româno- 
sovietice pe plan politic, econo
mic și cultural. A. T. Lavren
tieva a exprimat convingerea 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor sovietici că prietenia româ- 
no-sovietică se va întări și dez
volta în viitor, spre binele po
poarelor celor două țări, al uni
tății țărilor socialiste și a în
tregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale.

în cuvîntul său, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, a reliefat 
semnificația istorică a actului 
de la 23 August 1944 pentru des
tinele poporului nostru. Vorbi
torul a înfățișat un tablou cu
prinzător al succeselor repur
tate de poporul român, șub con
ducerea partidului său comu
nist, în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
entuziasmul cu care sînt tra
duse în viață de către oamenii 
muncii Programul P.C.R., hotă- 
ririle Congresului al XI-lea al 
partidului. El a relevat, toto
dată. dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea^ So
vietică, dintre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice pe 
multiple planuri, subliniind cony 
tribuția deosebită pe care au a- 
dus-o și o aduc intilhirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev la continua 
lărgire și adîncire a acestora.

. Cu prilejul sărbătorii naționa
le a României, la ambasadele 
țării noastre din Sofia și Haga 
au avut loc, vineri, conferințe 
de presă, in cadrul cărora am
basadorii români au relevat ma
rile realizări obținute de po
porul nostru in anii construcți
ei socialismului, perspectivele 
deschise de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., au vorbit 
despre politica externă a Româ
niei socialiste.

In aceeași zi, la Sofia, din ini
țiativa Asociației de prietenie 
bulgaro-romănâ, la fabrica „Vil- 
cio Ivanov" a avut loc o mani
festare consacrată zilei de 23 
August. în fața colectivului de 
muncitori de la acest important 
obiectiv industrial al capitalei 
bulgare a vorbit ambasadorul 
român.

Sub auspiciile Institutului cu
banez de prietenie cu popoarele 
lumii și ale Ambasadei Româ
niei in Cuba, in capitala pro
vinciei Camaguey a fost inau
gurată expoziția fotodocumenta- 
ră „Realizări ale României so
cialiste".

La Ambasada română din An
kara și la Consulatul 
al țării noastre din 
au fost organizate gale 
românești.

Posturile de radio și 
viziune din Algeria și Columbia 
au prezentat programe consa
crate țării noastre. Televiziunea 
din Bogota a transmis și filmul 
serial „România : prezent și vi
itor", precum și documentarul 
„România astăzi".

La Biblioteca română din New 
York, in prezența unor cadre 
universitare și specialiști din 
domeniul științelor politice, a 
fost prezentată o expunere pri
vind dezvoltarea și perfecționa
rea sistemului politic din țara 
noastră.

Ansamblurile folclorice româ
nești, aflate in turnee in străi
nătate, au prezentat cu prilejul 
Zilei noastre naționale, specta
cole festive De un succes deo
sebit s-au bucurat cele prezenta
te de ansamblul „Balada" al 
Casei de cultură din sectorul 6 
din București, care participă la 
festivalul de la Billingham (An
glia), și de ansamblul „Dîmbo
vița" din Tirgoviște, care a 
prezentat un ciclu de spectacole 
in provinciile franceze Bretania 
și Normandia.

La galeriile „Zentralbuchhand- 
lug" din Viena a fost organizată 
o expoziție de grafică româneas
că contemporană, iar la Univer
sitatea feminină din Manila a 
avut loc inaugurarea expoziției 
„România azi", consacrată suc
ceselor dobindite de poporul ro
mân in anii de după eliberare.

general 
Istanbul 
de filme
de tele-
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• COMITETUL PENTRU 
DEZARMARE continuă exami
narea proiectelor de convenție 
privind interzicerea folosirii 
tehnicilor de modificare a me
diului înconjurător în scopuri 
militare sau ostile. Negocierile 
au loc într-un grup de lucru în
sărcinat cu elaborarea unui text 
definitiv, în care este reprezen
tată și România.

Amendamentele românești pri
vesc probleme de bază ale con
venției, cum ar fi necesitatea 
extinderii convenției la toate 
tehnicile de modificare a me
diului, a integrării ei în contex
tul mai larg al eforturilor de 
dezarmare și, în principal, de 
dezarmare nucleară, a elimină
rii oricăror ambiguități care ar 
putea da 
diferite,

convenției înțelesuri

• LA PANMUNJON a avut 
loc o reuniune a Comisiei mi
litare de armistițiu în legătură 
cu incidentul petrecut zilele 
trecute în zona de securitate 
comună. Reprezentantul R.P.D. 
Coreene a protestat împo
triva actelor de provocare ale 
părții adverse, care constituie o 
violare a Acordului de armisti
țiu. El a cerut celeilalte părți 
să ia măsuri împotriva celor ca
re au organizat acest act de 
provocare și să garanteze că 
asemenea acte să nu se mai re
pete. In continuare, transmite 
agenția A.C.T.C., reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat 
•împotriva provocărilor militare 
din ultimul timp împotriva te
ritoriului R.P.D. Coreene și a 
subliniat că asemenea acte a-

gravează tensiunea din ce în ce 
mai mult, constituind un pericol 
de război.

La rindul său, reprezentantul 
părții americane a dat citire 
unei note de protest in legătu
ră cu incidentul de la 18 au
gust, informează agenția Asso
ciated Press.

• SECRETARUL pentru afa
cerile externe al Organizației 
Populare din Africa de Sud-Vest 
(SWAPO), Festus Naholo, a a- 
nunțat că SWAPO, fiind 
rul reprezentant legal al 
lației Namibiei, respinge 
rîrea autorităților R.S.A. 
acorda așa-numita „independen
ță" Namibiei și de a crea pe 
acest teritoriu un „guvern pro
vizoriu".

sîngu- 
popu- 
hotă- 
de a

• întrevedere Elias Sarkis-Suleiman Frangieh

• Declarație a președintelui egiptean • La
Beirut au continuat luptele

Președintele în exercițiu *1 
Libanului. Suleiman Frangieh 
a avut o întrevedere cu pre
ședintele ales, Elias Sarkis, care 
iși va prelua in mod oficial 
funcția la 23 septembrie a.c. 
Dialogul a fost axat asupra si
tuației interne, in această or
dine de idei fiind evidențiată 
..necesitatea încetării focului pe 
întreg teritoriul Libanului-.

Președintele Frangieh a avut, 
de asemenea, convorbiri cu mi
nistrul libanez de interne și 
președintele Partidului Național 
Liberal, Camille Chamoun. La 
încheierea întrevederii, Cha
moun a declarat că ..Libanul 
acceptă să participe la o reu
niune arabă la nivel înalt". 
După părerea sa. aceste dezba
teri ar putea fi găzduite de 
Arabia Saudită. Iordania, Siria 
și chiar de Liban.

primat acordul față de iniția
tiva regelui Khalid de a se 
convoca o reuniune arabă la ni
vel înalt consacrată situației din 
Liban. în legătură cu aceasta, 
postul de radio Cairo a preci
za: că șefii de stat egiptean și 
saudit au însărcinat pe miniș
trii lor de ex:eme să inițieze 
contacte cu colegii lor arabi, in 
vederea perfectării modalități
lor de organizare a reuniunii. 
„Toți arabii trebuie să facă tot 
ce le stă in putere pentru a 
opri vărsarea de singe in Li
ban- — a declarat, potrivit pos
tului de radio egiptean. Anwar 
El Sadat.

Referindu-se Ia evoluția si
tuației din Liban într-o decla
rație făcută la Taef. în Arabia 
Saudită. unde a întreprins o 
scurtă vizită, președintele Egip
tului, Anwar El Sadat, și-a ex

în noaptea de joi spre vineri 
și pe tot parcursul zilei de vi
neri. la Beirut au continuat 
luptele. în cartierele rezidenția
le ale capitalei au fost semna
late schimburi de focuri și bom
bardamente intense. Violente 
tiruri de artilerie au avut loc, 
de asemenea. în zona muntoasă, 
la 30 km nord-est de capitala 
libaneză, și în jurul orașului 
Tripoli din nordul țării.
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• FINT1NI FARA... APA. Fîntînile pieței londoneze Trafalgar 
Square — una dintre principalele atracții turistice ale capi
talei britanice — vor rămine fără apă, in baza unei hotăriri 
a Ministerului colectivităților locale. Această decizie intervine 
in contextul lipsei acute de apă provocate de secetă. S-a apre
ciat, in acest context, că cei 200 000 de litri din prețiosul lichid 
care alimentau, în circuit închis, fîntînile din celebra piață 
vor putea fi utilizați mai rațional în alte scopuri • SANCȚIUNI 
contra RISIPEI. Guvernul belgian a anunțat că va trece la 
sancționarea aspră, cu amenzi pînă la 40 milioane franci, a 
tuturor persoanelor care nu respectă normele de economisire 
a apei instituite după perioada de secetă. Perioada de secetă 
prelungită a afectat serios nu numai aprovizionarea cu apă 
dar și agricultura. Potrivit unor aprecieri, cantitatea de furaje 
pentru iarnă va fi cu 50 la sută mai mică decît în anii pre- 
cedenți. De pe acum, în zonele de cîmpie peisajul capătă un 
aspect de toamnă • NORME NOI ÎMPOTRIVA POLUĂRII PEN
TRU SUPERSONICE. Agenția pentru protecția mediului încon
jurător din Statele Unite a hotărit să fixeze, pentru avioanele 
supersonice, norme împotriva poluării ceva mai „blînde“ de
cit în cazul .avioanelor subsonice. Primele dintre aceste regle
mentări urmează să intre in vigoare în 1980, iar celelalte — 
în 1984. Ele nu sînt. astfel, aplicabile aparatelor aflate în pre
zent în exploatare sau în faza de construcție, și deci nici su
personicului franco-britanic „Concorde1*. Potrivit normelor sta
bilite, motoarele avioanelor supersonice ce vor fi construite 
începînd din 1980 vor trebui să emită cu 53 la sută mai puțin 
oxid de carbon și cu 77 la sută mai puține reziduuri de hidro
carburi decît motoarele cu care sînt dotate aparatele „Con
corde**, în timp ce emisțunile de oxid de azot vor putea ră- 
mîne aproximativ la nivelul actual • CERCETÎND LACUL 
LOCH-NESS. Directorul Academiei de științe aplicate din Bos
ton, Robert Rines. a apreciat pozitiv progresele realizate de 
echipa de cercetători americani care încearcă să descifreze enig
ma „monstrului** din lacul scoțian Loch-Ness. El a precizat că, 
pînă în prezent, tot ce s-a putut constata cu certitudine este 
faptul că în apele de pe fundul lacului există o faună speci
fică. Cu sprijinul material al Academiei din Boston, al Socie
tății „National Geographic1* din Washington și al ziarului „New 
York Times**, o echipă formată din 30 de cercetători și ingi
neri americani se află, de două luni, pe malurile lacului din 
Scoția. Utilizînd sonare și alte aparate perfecționate, ei au reu
șit înregistrarea unor sunete ciudate, care ar putea fi emise 
chiar de Nessie „în persoană**. Ei au stabilit, totodată, o hartă 
a locurilor de pe fundul lacului unde s-ar putea găsi oase și 
fragmente de schelete ce ar permite identificarea exemplare
lor de faună care, potrivit opiniei lui Robert Rines, ar popula 
apele lacului.
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a participat la reuniune ca ob
servator — și-a exprimat, 
cuvântul său. convingerea 
dreptul la autodeterminare 
popoarelor va triumfa, lansînd
in încheiere un apel la solida
ritatea statelor nealiniate. Re
prezentantul Consiliului Na
țional African din Zimbabwe 
a cerut statelor nealiniate — în 
calitate de observator la Con
ferință — să acționeze pentru 
izolarea regimului minoritar 
rasist de la Salisbury. Referin
du-se la politica represivă pro
movată de minoritățile rasiste 
aflate la putere in Rhodesia și 
R-S_A__ reprezentantul CLNJL 
și-a exprimat convingerea că 
pînă la urmă victoria va fi de 
partea mișcării de eliberare. In 
numele Organizației de solida
ritate a popoarelor afro-asiatice, 
Conferința a fost salutată de 
Aziz Sherif. care a relevat spri
jinul consecvent pe care statele 
nealiniate îl acordă mișcărilor de 
eliberare națională din Întrea
ga lume. In mod deosebit, vor
bitorul a apreciat rolul statelor 
nealiniate in consolidarea pro
ceselor de destindere, în promo
varea colaborării și prieteniei 
intre popoare, in lupta pentru 
îmbunătățirea situației țărilor in 
curs de dezvoltare, prin iniție
rea unor dezbateri fructuoase pe 
tema unei noi ordini economice 
in lume. Hotărârile pe care ță
rile nealiniate le-au adoptat 
s-au situat întotdeauna în cen
trul atenției U.N-C.T.A.D. — a 
declarat în cuvintul său secre
tarul general al acestei orga
nizații, Gamani Corea. în mod 
deosebit, el s-a referit la efor
turile de schimbare a actualelor 
relații economice din lume, di
recție in care, potrivit opiniei 
sale, interesele țărilor nealinia
te. ale țărilor ' 
tare și ale 
identice.

Desfășurate 
constructivă, 
ale țărilor nealiniate 
palele probleme care 
lumea contemporană s-au crista
lizat în documentele-program — 
Declarația politică, Declarația 
economică, Programul de acțiu
ne și un număr de rezoluții — 
adoptate prin consens de Con
ferința de la Colombo.

De asemenea. Conferința la 
nivel Înalt a țărilor nealiniate 
de la Colombo a adoptat com
ponența Biroului de coordonare. 
Alcătuirea membrilor Biroului 
s-a stabilit după criterii regio
nale în felul următor : Africa — 
12 state, și anume Algeria, An
gola, Botswana, Ciad, Guineea, 
Liberia, Nigeria, Niger, 
Tanzania, Zair, Zambia, 
i-au fost repartizate 8 
care vor fi ocupate de 
Indonezia, Irak. Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Sri Lanka, Siria, R. S. Vietnam, 
iar un loc va fi ocupat succesiv 
de Afganistan și Bangladesh. 
Din America Latină vor face 
parte Cuba, Guyana, Jamaica și 
Peru, iar din Europa — R.S.F. 
Iugoslavia.

încheind conferința, primul 
ministru al Republicii Sri Lan
ka, Sirimavo Bandaranaike. de
semnată drept președinte al ce
lei de-a V-a conferințe, calitate 
în care va coordona activitatea 
mișcării pînă la următoarea Î9- 
tîlnire la nivel înalt, care va a- 
vea loc la Havana, în 1979, a 
mulțumit cu căldură șefilor de 
stat și de guvern, tuturor de
legațiilor participante pentru 
spiritul de cooperare, pentru e- 
fortul depus de a asigura succe
sul acestei importante reuniuni 
internaționale.

în curs de dezvol- 
U.N.C.T.A.D. sînt

lntr-o 
luările

atmosferă 
de poziții 
în princi- 
confruntă

Sudan.
Asiei 

locuri, 
India,

In Declarația economică adop
tată de a V-a Conferință la ni-

în curs de dezvoltare Ia produ
cerea și repartiția bunurilor și 
pentru schimbări fundamentale 
în diviziunea internațională a 
muncii au cea mai mare priori
tate. Eliminarea imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, precum și a celor
lalte forme de dependență și 
subjugare, de amestec în trebu
rile interne, de dominație și ex
ploatare sînt esențiale pentru 
economia țărilor nealiniate.

Relevând caracterul de urgen
ță al problemelor economice cu 
care se confruntă un mare nu
măr de țări, ca urmare a ine
galității din comerțul mondial, 
a existenței relațiilor financia
re actuale, a datoriilor interna
ționale și a nivelului lor teh
nologic scăzut, declarația sub
liniază câ, in pofida asigurări
lor repetate din partea statelor 
dezvoltate privind destinderea 
și eliminarea barierelor în co
merțul cu produsele țărilor în 
curs de dezvoltare, rezultatele 
nu sînt satisfăcătoare. In pre
zent s-a ajuns la o creștere 
enormă a deficitului balanței de 
plăți a țărilor în curs de dezvol
tare, care a ajuns de la 12,2 mi
liarde dolari, în 1973, la 40 mi
liarde dolari, în 1975. Dacă se 
au în vedere tendințele actuale 
— se arată în document — se 
observă câ această situație nu 
este rezultatul unei conjuncturi, 
ci expresia crizei structurale 
care caracterizează relațiile eco
nomice actuale și care este ge
nerată de politica colonialistă 
și neocolonialistă promovată de 
imperialism.

Canalizarea permanentă a re
surselor materiale și umane 
către înarmare, relevă docu
mentul, nu numai că agravează 
actuala criză economică, ci anu
lează obiectivele și eforturile 
primului și celui de-al doilea 
deceniu al dezvoltării. Este 
semnificativ că în timp ce 
mijloacele financiare intrate în 
posesia țărilor în curs de dez
voltare în 1975 au fost de 20 
miliarde dolari, cheltuielile ge
nerale pentru înarmare au atins 
cifra incredibilă de 300 miliarde 
dolari. Șefii de stat și guvern ai 
țărilor nealiniate au subliniat că 
multe dintre cererile pentru 
dezvoltare ar fi rezolvate dacă 
aceste fonduri ar fi utilizate 
pentru programul economic al 
statelor în curs de dezvoltare.

De asemenea, în Declarație se 
exprimă adînca preocupare a 
participanților la conferință în le
gătură' cu reținerea statelor dez
voltate față de aplicarea rezolu
țiilor celor de-a Vl-așiaVII-a 
sesiuni speciale ale 
Generale a O.N.U., : 
același timp, că în 
ferinței de la Paris 
operarea economică 
nală nu au fost înregistrate suc
cese. Subliniind preocuparea 
față de modul in care unele 
state industrializate au acționat 
in vederea înființării unui fond 
comun la cea de-a IV-a confe
rință UNCTAD de la Nairobi, 
se relevă, totodată, satisfacția 
față de spiritul de unitate do
vedit de țările în curs de dez
voltare în timpul acestor nego
cieri, ..care apreciază înființarea 
Fondului Internațional pentru 
Dezvoltarea Agriculturii.

în document se arată că sta
tele nealiniate nu vor accepta 
politica și practicile corpora
țiilor transnaționale și reafirmă 
dreptul inalienabil al oricărei 
țări la suveranitatea deplină și 
permanentă asupra resurselor 
naturale și umane și asupra ac
tivităților economice. înfăp
tuirea unei noi ordini economice 
mondiale reclamă o fundamen
tală restructurare a întregului

Programul de acțiune pentru 
cooperarea economică a statelor 
nealiniate și a altor state în 
curs de dezvoltare reafirmă con
ceptul sprijinirii pe forțele pro
prii, exprimat deja în hotărîrile 
luate la Georgetown, Alger, Li
ma și Manila. Documentul de
finește sarcinile și acțiunile în 
vederea continuării eforturilor 
statelor nealiniate de a institu- 
ționaliza și a pune în aplica
re. împreună cu alte state în 
curs de dezvoltare, programele 
cooperării lor economice, în spe
cial in domeniile materiilor 
prime, comerțului și finanțelor. 
Programul subliniază că obiec
tivul sprijinirii pe forțele pro
prii trebuie să fie realizat în 
mod necesar în perspectiva în
făptuirii unei noi ordini econo
mice internaționale.

In domeniul materiilor prime, 
conferința de la Colombo a re
cunoscut imperativul realizării 
unor măsuri concrete, un obiec
tiv prioritar fiind înființarea de 
asociații ale producătorilor de 
materii prime în interesul ță
rilor în curs de dezvoltare ex
portatoare. Prin constituirea u- 
nor noi asociații și întărirea ce
lor existente vor fi obținute pre
turi mai bune la produsele ex
portate. Pe baza planului alcă
tuit de un grup de experți, ță
rile nealiniate vor acționa de 
urgență pentru aprobarea, cît 
mai curînd posibil, a statutului C 
Consiliului producătorilor de 
materii prime și al asociațiilor 
de producători. în vederea a- 
tingerii acestui obiectiv s-a ho- 
tărît organizarea, la sfîrșitul lu
nii septembrie a.c., a unei reu
niuni care să pregătească agen
da conferinței ce va dezbate și 
va lua hotărîri în această pro
blemă.

Deoarece eforturile pentru în
ființarea unui fond mixt împre
ună cu statele industrializate 
pentru finanțarea stocurilor re
gulatorii de materii prime au 
rămas fără succes, s-a hotărit ca 
pînă la sfîrșitul lunii octombrie 
să se organizeze o reuniune a 
Comitetului de pregătire, iar o 
conferință a plenipotențiarilor, 
care să semneze acordul reali
zat. să aibă loc în martie 
6au mai tîrziu.

Programul de acțiune se 
nunță pentru un program
tegrat asupra materiilor prime 
și produselor manufacturate, iar 
în acest scop grupul intergu- 
vernamental al țărilor nealinia
te își va continua activitatea și 
va coopera cu „Grupul celor 77" 
pentru a realiza o strategie 
mună a negocierilor.

In domeniul comerțului
cumentul cheamă pentru o po
litică comună și pentru realiza
rea de acorduri privind achizi
ționarea de bunuri, tehnologii și 
servicii din țările dezvoltate. 
Prin acest program țările nea
liniate vor iniția eforturi în ve
derea realizării unui sistem'de 
preferințe comerciale generali
zate între statele în curs de 
dezvoltare. în acest sens, ele 
își vor spori relațiile comer
ciale și se vor informa asupra 
tendințelor din comerțul inter
național. Pentru aceâsta, s-a 
convenit înființarea unui cen
tru de informare comercială.

O atenție specială va fi acor
dată, în continuare, cooperării în 
domeniile financiar și monetar. 
Participants adresează un nou 
apel statelor interesate în ve
derea ratificării Convenției a- 
supra fondului de solidaritate 
pentru dezvoltarea economică 
și socială. în așa fel îneît acesta 
să înceapă să funcționeze încă 
în cursul acestui an.

1977

pro- 
in-
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