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PARTIDUL Șl POPORUL 
intr-un cuget, într-o simțire

în viața fiecărui popor există momente hotăritoare 
pentru propriul său destin. Momente de răscruce cu 
efect ireversibil asupra evoluției' ulterioare a cursului 
istoriei sale, momente definitorii pentru locul unei 
națiuni in lume. Pentru noi, românii, ziua de 23 Au
gust 1944, ziua victoriei insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, rămîne ziua de căpătii 
a noii istorii a patriei, ziua cînd focul dreptății și al 
libertății s-a îngemănat cu afirmarea demnității, cu 
suflul purificator al înnoirilor sociale și cu înalta 
bătaie de aripi către viitor.

S-a înfăptuit atunci actul cel mai cutezător din is
toria poporului nostru, încununarea străvechilor aspira
ții de libertate și independentă națională, rod al eroicei 
lupte desfășurate de Partidul Comunist Român pentru 
organizarea și unirea sub conducerea sa a tuturor for
țelor democratice și patriotice ale națiunii, pentru ca
nalizarea rezistenței antifasciste a poporului către co
titura decisivă care, în condițiile victoriilor Armatei 
sovietice pe fronturile antihitleriste, avea să iasă bi
ruitoare, scurtind, prin efectele sale, cel de-al doilea 
război mondial și deschizînd în fața pașilor unui popor, 
în sfirșit ajuns în pragul luminii, porțile viitorului,

A început atunci, pentru noi, o altă numărătoare a 
anilor. S-a statornicit drept punct de pornire pentru 
toate victoriile noastre , de mai tîrziu o dată — piatră 
de hotar — la care să ne raportăm izbinzile și cind 
proiectăm cu și mai multă cutezanță ziua de mîine ia 
care nu în autocontemplare visăm, ci în luptă, în ac
țiune, în continuă înaintare spre telurile propuse.

Acum, în zi de sărbătoare, vedem soarele trecînd 
solemn printre coloane de stindarde. în țara unde — 
așa cum spune poetul — „dragostea de muncă e cea 
mai sfînt-a omului poruncă", în țara unde prezentul și 
viitorul există egal în fiecare, simțim mindria pentru 
chipul patriei și pentru respectul de care se bucură 
în lume. Toți fiii țării, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, ca o singură ființă, strins uniți in 
lupta comună. însuflețiți de puternicul atașament și de 
dragostea fierbinte față de partidul conducător, față d» 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. se 
află angajați cu întregul lor elan creator în transpu
nerea în viață a Cartei de laur a națiunii socialiste — 
Programul partidului. Zidim in ritmuri fără precedent, 
ducem intru deplina realizare visata biruință-n viitor 
pe care strămoșii ne-au trecut-o nouă moștenire, cu 
ambiția de-a-nfăptui ce-avem mai bun în noi. cu sen
timentul că patria e cu adevărat în tot ce-i măreț și 
incandescent, în tot ce crește curat și Setos de lumină, 
în omul nou, animat de conștiința revoluționară, in 
copiii noștri cărora le transmitem încă și mai vii și 
mai arzătoare legămintele asumate față de România de 
mîine.

Cit timp a trecut de-atunci, din acel ceas de început ? 
Calendarul ne arată numai 32 de ani. Doar de 32 de ori 
Pămintul a dat ocol Soarelui pentru ca această țară, prin 
truda poporului condus de partid, să arate astrului zilei, 
cu fiecare rotire, o față mereu înnoită, mereu mai vigu
roasă. mereu mai dornică de autodepășire. Ce splendidă 
imagine acest portret de țară nouă făurit în mai puțin 
de o treime de veac prin credința nestrămutată a comu
niștilor, prin forța lor inspiratoare de Izbînzi și prin ta
lentul descătușat al poporului devenit stăpîn pe destinele 
sale, făuritor al propriilor sale planuri de viitor și în
făptuitor ai lor. treaptă cu treaptă, pe drumul mereu as
cendent către ziua sa de mîine !

Cu actualul cincinal început odată cu acest an și pus 
sub semnul revoluției tehnico-științifice, cutezăm și mai 
mult pe drumul plin de responsabilitate fată de ziua de 
azi și de mîine, trasat de Congresul XI, drumul unei 
Înalte civilizații și prosperități. Partidul și-a pus drept 
suprem țel propășirea omului, proprietarul, producătorul 
și beneficiarul uneltelor și al muncii sale, stăpinul uzi
nelor și al ogoarelor patriei, făuritorul acelei Românii 
apartinînd unui timp fără seamăn, spațiu de cetăti de 
foc și holde de aur, grădină tot mai înfloritoare și mai 
ademenitoare pentru viată. în focul construcției revolu
ționare, omul, acest suprem produs al naturii, devine su
premul produs moral al propriei sale activități crea
toare, constructor de sine tot mai bogat sufletește, tot 
mai conștient de răspunderile care-i revin în edificarea 
socialismului și comunismului pe pămintul patriei. în 
lupta sa internationalistă pentru progres social și pace, 
pentru înfăptuirea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră. Acest proces revoluționar, pe care sub 
conducerea partidului l-am pornit de la visele străbuni
lor, de la Idealurile generațiilor de luptători care s-au 
jertfit pentru libertatea și suveranitatea României, a 
dus la imaginea de azi a patriei noastre, o tară liberă și 
mîndră de succesele sale, din ce în ce mai prosperă, cu 
un binemeritat prestigiu pe arena internațională, dato
rită înțeleptei și clarvăzătoarei politici interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Atunci, la 23 August 1944, prin eroismul și jertfele sale, 
poporul român a scurtat considerabil coșmarul cel mai 
sinistru al lumii : războiul hitlerist. Acum. Ia 32 de ani 
de la acea istorică zi. prin izbînzile sale In edificarea 
noii orînduiri sociale, cea mai avansată din istoria socie
tății umane, acest vrednic și demn popor grăbește cu o 
zi viitorul său.

Te slăvim, Românie, patrie a unui popor care și-a cu
cerit definitiv independenta și suveranitatea, care și-a 
transformat din temelii destinul Istoric în acea de neuitat 
zi a gloriosului August 1

Au realizat planul pe 8 luni
INDUSTRIA JUDE

ȚULUI CLUJ. Oamenii 
muncii din industria ju
dețului Cluj — români, 
maghiari și de alte na
ționalități — au înde
plinit înainte de ter
men prevederile planu
lui producției globale 
industriale pe opt luni. 
Fată de aceeași perioa
dă a anului trecut, în
treprinderile clujene au 
realizat un spor de pro
ducție de peste 1.1 mi
liarde lei. obținut a- 
proape in Întregime pe

seama creșterii produc
tivității muncii. (Ale
xandru Mureșan).

ELECTROENERGETI- 
CIENII CRAIOVENI. De 
la începutul acestui an, 
întreprinderea „Electro- 
centrale“-Craiova a pul
sat în sistemul energetic 
national, peste prevede
rile de plan. 224 milioa
ne kWh energie electri
că. de peste două ori 
mai mult decît preve
dea angâiamentul anu
al. (Nicolae Băbălău).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Horst Sindermann,

președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist-Român, președintele Repu
blicii So’cialiste România, a pri
mit. simbătă 21 august, pe tovară
șul Horst Sindermann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al' Republicii Democrate Ger
mane. care îșt’ petrece concediul 
de odihnă în tara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

Au fost de față Constantin Mită, 
ambasadorul țării noastre în R. D. 
Germană, și Hans Voss. ambasa
dorul R. D. Germane la București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut din

partea tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al ’ Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu fe
licitări călduroase cu prilejul zilei 
de 23 August, precum și urări de 
noi și însemnate succese poporului 
român în construcția societății 
socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe președintele 
Consiliului de Miniștri să trans
mită tovarășului Erich Honecker 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost 
evidențiate cu satisfacție bunele 
raporturi statornicite între parti
dele, țările și popoarele noastre, 
relevîndu-se faptul că realizările 
obținute'de România și R. D. Ger

mană în construcția socialistă con
stituie o bază sigură pentru dez
voltarea conlucrării bilaterale pe 
multiple planuri, creează noi posi
bilități pentru o colaborare și coo
perare economică, tehnico-științi- 
fică fructuoasă, în interesul celor 
două state, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Abordîndu-se unele probleme 
ale vieții internaționale, a fost 
reafirmată dorința României și 
R. D. Germane de a conlucra tot 
mai âctiv pe plan extern, de a-și 
aduce contribuția la promovarea 
unei politici de colaborare, la so
lutionarea problemelor majore ale 
lumii contemporane, la edificarea 
securității pe continentul nostru ți 
în întreaga lume, la instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

f Pentru
Nu pot. la această oră a 

istoriei, să nu-i evoc pe 
toți aceia care și-au dat 
viața pentru ca revoluția 
să triumfe. Au fost mun
citori și au fost țărani, au 
fost soldați și au fost ofi
țeri — comuniști abia ie- 
șiti din temniță, sau co
muniști care și-au ciștigat 
înaltul titlu pe cîmpurile 
de bătaie. Ei sînt parte in
tegrantă a începutului, ei 
s-au constituit în matricea 
noii noastre mitologii. 
După cum tot mitologie au 
devenit, de-a lung de ani, 
și aceia care au dat legiti
mitate istorică triumfului 
socialist. Cînd a fost ca tot 
ce-J bogăție pe pămintul și 
sub pămintul românesc să 
revină proprietarului de 
drept, cînd a fost ca rela
țiile noastre sociale să in
tre sub semnul de autori
tate al noului umanism.

lui
De la depărtarea timpu

modem. contemplîn-

ieri, pentru uzi,
du-ne cu melancolie trecu
tul de numai trei decenii, 
toate ni se par acum de o 
seamă cu actul cel mai o- 
bișnuit. Dar numai memo
ria noastră știe ce trecere 
prin foc și sabie a însem
nat fiecare etapă, cit de 
dramatice au fost ciocni
rea cu forțele care obiec
tiv se opuneau acestei re
voluții continue și ciocni
rea cu forțele obscure din 
noi înșine.

Firește că fiecare gene
rație se socotește datoare 
timpului său. răspunză
toare fată de sarcinile de 
proporții pe care istoria 
i le pune la un moment 
dat, cine iși închipuie că 
istoria poate fi trișată este 
pierdut, generația anului 
’44. ca și generațiile ur
mătoare au avut conștiin
ța acestui adevăr funda
mental și n-au șovăit să-și 
dea tributul de jertfe pe 
măsură. Iată unul din în

vățămintele pe care gene
rația ce vine ar trebui să-l 
afle încă din leagăn, 
și-apoi din cartea de școa
lă, de la înălțimea fiecărei 
catedre — că nimic nu s-a 
făcut fără sudoare și fără

Laurențîu FULGA

patimă, fără, mai ales. În
verșunarea de bună cre
dință de a cîștiga. în fa
voarea condiției umane, 
mai mult decît tot ce se 
cîștigase pînă la ei. Să nu 
ne sfiim să le spunem co
piilor noștri in ce a con
stat greul și de ce. nu de 
puține ori, impactul cu zi
durile implacabile pe care 
tot istoria ni le arunca 
înainte a fost dureros : că 
și erorile au făcut parte

POEME
»

[N AUGUS7
Ca tot 

mai falnic...
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pentru
din unitatea dialectică a 
atitor salturi de la o cali
tate la alta, și de ce tre
buie să ne referim la ele 
de cite ori ar apărea, cum
va. tendința ca unii să le 
repete.

Fiindcă lista de sarcini 
a prezentului nu cuprinde 
doar pîinea și sarea de pe 
masa omului, siguranța zi
lei sale de mîine și legife
rarea dreptului său la odih
nă. Mi-e și teamă uneori 
că mulțumirea asta de sine, 
sentimentul că are cine se 
îngriji de toate ale noastre 
cotidiene, dincolo de com
plicațiile personale ineren
te. pot micșora în noi toc
mai vocația pentru proble
mele mari ale istoriei.

Și exact această vocație 
trebuie permanent cultivată 
în oameni, permanent ținu
tă nestinsă în oameni ființa 
Patriei, cu toate atributele 
care o orivesc. Fiindcă des
pre ființa Patriei va fi vor

ba totdeauna, de la naștere 
pînă la suflarea de pe 
urmă, nici un destin indivi
dual nu poate fi mai pre
sus de destinul Patriei. Și 
mereu trebuie să ne adu
cem aminte că, oricît de 
spectaculoase ar fi dimen
siunile condiției umane în 
socialism, altele sînt. în 
numele Patriei, dimensiu
nile prin care socialismul 
românesc se glorifică : in
dependenta Patriei, liber
tatea Patriei, justiția pe te
ritoriul Patriei, dezvoltarea 
personalității umane aparti
nînd acestei Patrii !

Nu știu cite alte țări de 
pe fata Pămîntului iși au 
înscrise pe steag asemenea 
certitudini, să le slujească 
neșovăit — fiecare iși gîn- 
dește prezentul și viitorul 
cum socotește de cuviință. 
Ceea ce știu însă definitiv 
e că timpul nu ne îngăduie
(Continuare în pag. a IV-a)

Ca astăzi sfîntâ împlinire 
să-și afle visul din străbuni 
am scris pe tricolor: Unire I 
Uniți vom birui furtuni.

Am scris pe steagul țării : Pace I 
căci numai pacea pe Pămînt 
înalță turle, grîie coace 
și-mbie-al inimilor cînt!

Am scris pe steaguri: Libertate I 
rupînd cătușa de la mîini 
ca-n vremea vremurilor toate 
urmașii să ni-i știm stăpîni.

Ca tot mai falnic tricolorul 
să fluture pe-acest meleag, 
„Partidul ! Patria ! Poporul I" 
stă scris pe-al libertății steag I

Victor TULBURE

NUMELE ACESTOR ZILE DE MUNCĂ ESTE RĂSPUNDEREA
Răspunderea, Înalta răspundere fată de tot ceea ce Înfăptuim pentru binele șl 

mal binele nostru, pentru progresul necontenit al patriei, este gindul care luminează 
aceste zile de August, care dinamizează marea întrecere socialistă ce se desfășoară pre
tutindeni sub semnul realizării și depășirii angajamentelor asumate în cincinal.

Intilnim în această amplă întrecere fizionomii morale deosebite, oameni dăruit! 
muncii lor cu tot ce au mai bun : pasiune, iscusință, inventivitate. Dacă tragem linie și 
adunăm, toate aceste trăsături se contopesc într-una singură : răspunderea comunistă 
pentru destinele societății.

Intilnim, in această pasionantă întrecere, fapte de muncă exemplare. Nu intr-un 
loc, ci într-o mie și intr-o sută de mii sint forțate cu succes limitele timpului pentru ca 
fiecare secundă din munca noastră să capete greutatea unei picături de aur.

Publicăm, Intr-un grupaj exemplificator, citeva secvențe fierbinți surprinse Ia fata 
locului de corespondenții ziarului.
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Manifestări 
consacrate 

zilei de 23 August 
peste hotare
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POEME ÎN UGUST
Bărbăție

Pe noi istoria ne-a pus 
aici, stăpini pe vremea toată, 
și-am înălțat prin timp cetăți 
nestrămutate niciodată.

Nedeslipiți de Ia Carpați, 
de maica-Dunărea bătrînă, 
noi am rămas mereu soldați 
cu dragostea de neam stăpînă.

Aici sunt morții noștri toți, 
aici e nunta și iubirea, 
strămoșii-s vii în strănepoți : 
noi nu cunoaștem despărțirea.

Iar de veniră peste noi 
potop de grindeni și puhoaie, 
n-am dat o clipă înapoi, 
nu izbutiră să ne-ndoaie,

ci, ca un zid de neclintit, 
am stat de veghe și de vrere 
și valurile le-am oprit, 
mereu puternici — și-n durere !

Acum, aici, nălțăm un timp 
ce n-are-n timp asemănare 
și îl străluminăm cu nimb 
de glorie nepieritoare.

'Aici e Marele-'Nțelept 
Partidul Comunist — lumina — 
El, vîriul drumului cel drept 
El, neînvinsă, rădăcina 1

23 August 1944
In august m-am trezit și eu Ia nouă viață, 
in ziua-aceea de-August douăzecișitrei; 
Mi-am împlinit un vis înfiripat din ceață. 
Pateri mi-a dat, și vieții mele un temei.

Și-am prins să cînt, așa cum păsările 
cîntă. 

Un cîntec de triuml pe-al țării necuprins. 
Care-a pătruns în inimi, cîntec de 

izbîndă t
Si semenilor mina le-am întins.

Le-am fost precum un frate. în faptul 
dimineții. 

Să creadă iar întrînșii le-am dat și eu 
îndemn. 

Cu limpede privire să-și aile drum vieții. 
Spre făurirea unul viitor mai demn.

Cînd amintirea-acelor zile-mi reapare, 
Pot spune cu mîndrie, patetic și lucid t 
N-am fost făptaș la ziua-aceea mare, 
Dar vremii ce-a urmat DEPLIN M-AM 

DĂRUIT l

Franz JOHANNES BULHARDT

ln românește de
I. CASSIAN MATASARU

Venlți, vol, toți de-acelașl dor, 
e-un viitor măreț pe zare, 
e-n noi un munte și-un izvor 
din fruntea noastră urcă-n soare 1

De nedesprins de la Carpați, 
de maica-Dunărea bătrînă, 
noi îi suntem pe veci soldați 
și-o stea de soartă ne-ncunună.

Radu CARNECI

De veghe viselor
Stau treaz în noapte, semeni dragi, 
ca visele să nu v-abată 
vreo mină rea. De s-ar întinde 
spre voi, aș doborî-o-ndată.

Noaptea mi-e aliată, mulți 
veghem în noapte laolaltă — 
nu vă uitați la fața mea 
că-i obosită și tresaltă.

Da, tata se culca devreme, 
pe mine veghea mă-ntîrzie, 
dar cînd gîndesc Ia viața mea 
văd nopți de basm, cu poezie.

Mi-e noaptea aliată bună 
și stau cu truda celor scrise 
veghind la visul vostru-n noapte 
și la prezentul plin de vise.

Știu, am să dorm și eu odată, 
cîndva, dar pînă-atunci aș vrea 
de veghe să mă știe Țara, 
poporul meu și vremea mea.

KISS Jeno
In românește de 
CONSTANTIN OLARIV

Pe harta inimii 
noastre

Arșița verii domolită, razele zorilor 
peste miriști — miere și ceară, 
soarele roșu a trecut în bobul grînelor, 
greu ca pămîntul, 
așezat în odihna hambarelor.

Iată acum dunărea ogoarelor de porumb, 
livezile, și viile,
pîrguindu-și sevele din bucate șl trude 
în lumina renăscătoare a Iui August; 
această aureolă 

ce-ncununase fruntea țării 
sclipind atunci întîia oară 
în ochii celor care-o așteptam 
ca s-o purtăm apoi pînă departe 
în fulgerarea baionetelor 
și să ne-ntoarcem iarăși la unelte, 
să așezăm pe temelii o lume nouă. 
Iată acum întregul cuprins al patriei 
cu aceste milioane și milioane de brațe 

cariatide 
care-o înalță spre viitor, 
șantierele și orașele, 
vetrele oțelului cu pașnicele lor turnuri 
ce decorează frontoanele cerului, 
plaiurile, pădurile, munții 
cu domele și păstrăvii apelor de cleștar, 
iată tot ce răspunde pe harta inimii 

noastre 
gravîndu-și rostul în lespedea timpului, 
sub nimbul peren și statornic 
al luminii marelui August.

Vlaicu BÂRNA

August de foc
August de foc ni-i semnul temerar. 
Istoriei deiinitiv hotar
Și, iată. Țară, noi și noi spirale 
Dau arcuire înălțării tale !

Porți de triumi-nainte-țl se deschid 
Și un popor sub steaguri ițe partid 
Destinul și-l urmează-ncrezător, 
Cinstind trecut, prezent și viitor.

Din lung de vremi ne-a fost chiar 
nouă dat

Să izbîndim ce alții au visat: 
August de ioc ni-i semnul temerar. 
Istoriei deiinitiv hotar.

Corneliu ȘERBAN

Omagiu
Măreț în simplitate și simplu-n măreție. 
Cu mined suflecate, cu capu-n mîini 

gîndlnd. 
Vizionar, și ctitor, și om de omenie t 
Acesta e partidul — cu noi, prin noi 

trăind !
Am Întrebat odată un oțelar. Și el 
Mi-a spus cu glasu-i mîndru și negrăit 

de cald t 
Partidu-ntruchlpează voințe de oțel 
Călite în cuptoare la gradul cel mai 'nalt. 
Am întrebat țăranul ieșit cu plin în drum. 
Mi-a spus cu vocea blîndă ca holda de 

mătasă t
De nu era partidul — te-ntreb și eu 

acum —
Știam ce-i graiul slobod și pline albă-n 

casă î
Am întrebat o mamă, odorul legănîndu-1. 
Mi-a spus, visîndu-1 mare, cu gîndu-n 

zbor lăstun t 
în cîntece și basme ce-i spun în seri 

de-a rîndul 
Partidu-1 Eăt-Frumosul voinic, și drag, 

/ și bun.
Am întrebat poetul plecat peste hîrtie. 
Mi-a scris aceste slove s „Partidului iubit 
Să am nu doar o viață, o sută și o mie. 
Tot mi-ar rămîne stihuri mereu de 

izvodit".
Acesta e partidul — cu noi, prin noi 

trăind t
Vizionar, și ctitor, și om de omenie. 
Cu mined suflecate, cu capu-n mîini 

gîndind. 
Măreț în simplitate șl simplu-n măreție 1

Petre POPA
Desene de Pomplllu Dumitrescu

întreaga națiune - fermă angajare comunistă
-------- pentru făurirea unui viitor luminos

Oamenii de care are 
nevoie țara

Acad. Radu P. VOINEA
rectorul Institutului politehnic București

Anul acesta, 23 August, ma
rea sărbătoare a Eliberării, 
strălucește parcă și mai fru
mos, sub razele cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. 
Va fi un cincinal al ritmuri
lor înalte în producția bunu
rilor materiale, al calității, al 
aplicării celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii în 
toate domeniile de activitate.

învățămîntul — ca factor 
principal de educație și forma
re a tineretului pentru muncă 
și viață — a beneficiat și pînă 
acum, cu deosebire în ultimii 
ani, de înnoiri și perfecționări 
binefăcătoare. Putem chiar 
aprecia că în această perioadă 
s-a realizat o adevărată re
voluție în instrucția publică 
din România. Cu atît mai 
mult deci cresc sarcinile și 
rolul școlii — instituție che
mată să-și îndeplinească 
exemplar rolul primordial ce-i 
revine în realizarea prevederi
lor Congresului al XI-lea al 
partidului referitoare la pre
gătirea și asigurarea forței 
de muncă, a cadrelor tot măi 
bine calificate, pentru toate 
sectoarele de activitate.

îndatoririle noastre în con
textul revoluției tehnico-știin
țifice contemporane cresc cu 
atît mai mult cu cit viitorii 
specialiști nu se vor putea li
mita să aplice la locul lor de 

< activitate cunoștințele acumu
late pe băncile școlii. Ritmuri
le înalte de dezvoltare a știin
ței și tehnicii îi vor obliga să 
fie permanent la curent cu 
tot ce e nou în domeniul lor. 
în plus, viitorului specialist 1 
se va cere să fie la locul său 
de muncă un promotor al pro
gresului.

Acest specialist va trebui 
undeva să învețe, să cercete
ze, iar în această privință. în- 
vățămîntului superior îi re
vine un rol deosebit de impor

In spirit revoluționar, 
muneitoreste

»

Simion DANCIU
Erou al Muncii Socialiste, maistru miner la Exploatarea minlerâ 

Cavnic

Două sînt satisfacțiile cele 
mai mari pe care mi le-a dat 
munca, de fiecare dată cînd 
am privit spre ceea ce am 
realizat : una că, de cînd 
sînt muncitor — de 40 de ani 
fără întrerupere, adică de cînd 
aveam 15 ani — și de cînd mă 
știu maistru sau conduc sec
torul II, nu-mi amintesc să fi 
rămas măcar o singură dată 
cu sarcinile de plan neîndepli
nite ; a doua că, în toți a- 
cești ani, am putut să văd cum 
cresc oamenii și să ajut, pe 
măsura priceperii mele, la 
formarea unor minunate cadre 
de muncitori și specialiști. 

tant. Activitatea de cercetare 
științifică nu va mai rămîne 
privilegiul unui număr re- 
strîns de studenți, ci trebuie, 
treptat, treptat, să cuprindă 
întreaga masă a acestora.

La fel ca și celelalte insti
tute de învățămînt superior 
din țară, Politehnica bucu- 
reșteană este angajată în for
marea viitoarelor cadre tehni
ce într-o concepție revoluțio
nară —• la elaborarea căreia 
un rol determinant l-a avut to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
și anume, armonizarea pregă
tirii generale cu pregătirea de 
specialitate prin integrarea cît 
mai strînsă a învățămîntului 
cu cercetarea și producția. A- 
vem, în 1976, un plan de pro
ducție, cercetare și proiectare 
mai mare decît în anul prece
dent ; avem o foarte bună 
colaborare cu Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie ; colaborăm, ln general cu 
succes, cu ministerele econo
mice, cu institutele de cerce
tare și proiectare, cu între
prinderile. Cadre didactice și 
studenți, întregul personal al 
Institutului politehnic din Ca
pitală, înțelegem cum se cu
vine înaltele îndatoriri ce ne 
revin și ne străduim să dăm 
țării specialiștii pe care îi aș
teaptă.

Sînt convins că întregul 
mare colectiv de muncă din 
învățămîntul superior — cadre 
didactice, studenți, personal de 
cercetare — înțelegînd impe
rativul acestui moment hotă- 
rîtor în dezvoltarea țării noas
tre, strîns unit în jurul parti
dului, va acționa ca un singur 
om pentru a traduce în viață 
hotărîrile Congresului al XI- 
lea al partidului, pentru a face 
ca actualul cincinal să devină 
cu adevărat cincinalul revolu
ției tehnico-științifice în pa
tria noastră.

Mă gîndesc acum la modul 
rudimentar și greu cum . am 
început munca în mină. Scule
le și piesele cu care am mun
cit noi, cei din generația mai 
veche, ca și înaintașii noștri 
le-am adunat într-o expoziție 
deschisă cu ocazia atestării a 
600 de ani de minerit la Cav- 
nic. Nu cred că a rămas lo
cuitor al așezării noastre — 
tînăr sau vîrstnic — care să 
nu le fi văzut. Privindu-le și 
așezindu-le alături de dotarea 
tehnică actuală, care ușurează 
considerabil munca și îi ridi
că productivitatea, înțelegi 
toate semnificațiile drumului 

pe care l-am străbătut în a- 
ceastă perioadă istorică.

Munca în subteran s-a 
schimbat mult, iar pretențiile 
ei au sporit în anii din urmă 
și ele vor crește și mai mult 
în viitor. De acest lucru ne 
dăm cu toții seama. Mai mult, 
aș vrea să arăt că o atenție cu 
totul deosebită se acordă de 
către organizațiile de partid și 
conducerea minei măsurilor 
care să asigure'pregătirea con
tinuă a muncitorilor, lărgirea 
orizontului lor de cunoștințe 
profesionale, politice, speciali
zarea acestora, îndrumarea lor 
spre diferite cursuri și școli. 
Muncitorii de astăzi — chiar 
și în subteran, unde munca 
este mai aspră — trebuie să 
întrunească numeroase calități 
dintre care, la loc de frunte, 
este aceea de a fi stăpîn pe 
tehnică. In acest an, la abata
jele din Cavnic au fost intro
duse utilaje și mai moderni
zate. Sînt bucuros că experi
mentarea unuia dintre acestea 
se face acum în sectorul nos
tru și a fost încredințată unui 
tînăr — absolvent al liceului 
la seral, acum tot seralist. dar

Pentru eroii acestui 
timp eroic

DOMOKOS Geza

Este știut: condiția scriito
rului, această noțiune comple
xă, mult discutată de-a lungul 
vremii, înglobează în șine ele
mente de ordin economic, 
ideologic șl. nu în ultimul 
rînd, psiho-sociologic. Cred 
însă că nu se insistă suficient 
asupra rolului pe care îl au 
personajele proprii asupra au
torului.

Sînt convins că eroul lite
rar odată creat își lasă pece
tea asupra făuritorului său. De 
aceea, plăsmuirea artistică a 
omului contemporan multidi
mensional, care nu este un 
simplu produs al istoriei, dar 
care este capabil să producă, 
să creeze istorie, înfățișarea 
unui pasionat al muncii care 
nu se teme de riscurile cău
tărilor și experiențelor, care, 
asumîndu-și conștient obliga
țiile ce decurg din aparte
nența sa la colectivitatea so

în anul III la Institutul de 
subingineri din Baia Mare.Și să 
adaug că numai în sectorul 
nostru lucrează ca muncitori 
cu înaltă calificare aproape 30 
de absolvenți de liceu care, 
ulterior, au urmat și cursuri 
de mineri gradele I și II.

N-aș vrea să spun vorbe 
mari, dar așa cum gîndim și 
simțim noi, muncitorii de la 
Cavnic, gîndesc și simt — sînt 
sigur — toți,muncitorii țării : 
este vorba de faptul că, în tot 
timpul, simțim permanenta 
responsabilitate muncitorească 
față de destinele patriei și ale 
noastre, iar cuvintele secreta
rului general al partidului 
care în repetate rînduri a 
subliniat modul strălucit in 
care clasa muncitoare și-a în
deplinit și își îndeplinește ro
lul de clasă conducătoare în 
societatea noastră — sînt ur
mate de stăruința de a ne con
sacra eforturile, timpul, price
perea, tot ceea ce avem mai 
bun, materializării concrete a 
acestui rol în fiecare unitațe 
economică, la fiecare loc da 
muncă.

cialistă, își păstrează și își 
cultivă personalitatea, demni
tatea umană — reprezintă nu 
numai un deziderat al crea
ției, dar și o condiție a auto- 
depășirii individuale a scrii
torului. Este adevărat : o li
teratură e sănătoasă doar cind 
scriitorii sînt liberi să inoveze 
în cît mai multe direcții cu 
putință — subiecte, stil, teh
nici literare. Dar nu poate fi 
pierdut din vedere un lucru 
esențial : creația nu există In 
afară de om, în afară de ple
doaria pentru om, care are 
drepturi și îndatoriri, față de 
care semenii lui au, de ase
menea, drepturi și îndatoriri.

Societatea socialistă — și, in 
cadrul ei, omul — înseamnă 
acțiune, mișcare, proces. Sîn- 
tem adepți ai unei teorii a 
practicii, care se poate trans
forma într-o practică a teo
riei, înlesnindu-ne accesul la 

schimbare, ajutîndu-ne să edi
ficăm necurmat lumea în care 
trăim și să ne edificăm noi 
înșine. Astfel, teoria noastră 
revoluționară dobîndește sta
tut obiectiv, astfel devine 
marxism-leninismul sursă de 
inspirație și act critic al prac
ticii sociale. In acest fel, prin 
perpetua dezvoltare, prin per
manenta reconsiderare a pro
ceselor din societate, prin co
recția curajoasă a făptuirilor 
colective și individuale se rea
lizează acordul dintre vorbă 
și faptă, se construiește pun
tea dintre prezent și viitor.

Prin această viziune dialec
tică asupra realității noastre 
și a omului acestei realități se 
explică, cred eu, succesele li
teraturii noastre socialiste, cu 
care, pe drept cuvînt, ne mîn- 
drim. Elemente de varietate 
in cadrul întregului unitar, li
teratura maghiară, germană, 
6irbă, ucraineană, evreiască 
din România de azi constituie 
o realitate istorică cu un spe
cific propriu bine definit. A- 
ceste literaturi — în ceea ce 
privește trecutul lor, tradiții
le de care, prin legea dialec
tică a continuității și discon
tinuității, sînt legate, forța de 
creație, mărimea numerică și 
structura socială a publicului 
căruia se adresează — se deo
sebesc, atît față de cultura 
națională română, cît și una 
față de cealaltă. Dar — și 
acest lucru este de importan
ță primordială — ele sînt com
ponente ale întregului, fac 
parte integrantă din patrimo
niul cultural socialist al 
României, au o ideologie co
mună șl un scop social iden
tic. Succesele deosebite obți
nute în anii din urmă de li
teraturile naționalităților con
locuitoare din patria noastră 
se datorează, în primul rînd,

Graiul frăției
Franz LIEBHARD

Ziua de 23 August 1944 a 
intrat ca un eveniment de o 
importantă covîrșitoare in is
toria și viața poporului ro
mân. Era un răsărit de soare 
care înainta nestăvilit și, prin 
făgăduința de libertate pen
tru poporul român, se adresa 
nu numai acestuia, ci tuturor 

modului în care — conform 
politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român în 
problema națională — a fost 
abordată chestiunea unității 
firești dintre conținutul social 
al operei artistice, momentul 
istoric pe care aceasta îl re
flectă și forma specifică de 
exprimare, respectiv limba In 
care este scrisă. Desigur, și 
această realitate, literatura 
naționalităților conlocuitoa
re, poate fi înțeleasă just nu
mai dacă este urmărită în 
evoluția ei istorică, ca produs 
social în continuă mișcare, 
expus schimbărilor și reeva
luărilor cerute de viață. Co
eziunea socialistă, patriotică a 
tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalita
te, va naște, fără îndoială, și 
în sfera creației artistice noi 
forme de interferențe, de in
fluențe reciproce. Totuși, a- 
ceastă unitate în diversitate 
va fi încă vreme îndelungată 
o caracteristică a culturii țării 
noastre. Atît timp cît națiu
nea socialistă română și na
ționalitățile conlocuitoare din 
România au de îndeplinit un 
rol istoric, fenomenul cultu
ral literar de la noi nu poate 
fi altfel înțeles, decît prin a- 
ceastă interpretare complexă, 
dialectică.

Cu douăzeci și cinci de ani 
în urmă, intr-o seară de iarnă, 
am avut fericirea de a as
culta, alături de cîțiva tineri 
confrați de diferite naționali
tăți, confesiunile lui Mihail 
Sadoveanu despre literatură și 
despre cei ce o slujesc. Ma
rele scriitor și-a luat rămas 
bun de la noi cu aceste cu
vinte: Păstrați-vă curați ca
preoții unei discipline sacre.

Condiția artistului, actul de 
creație este de neînchipuit 
fără gînduri și țeluri curate.

conlocuitorilor de altă limbă 
care erau dintotdeauna și vor 
rămîne pentru totdeauna in
tr-o comunitate indisolubilă 
de destin și de existență cu 
frații lor. în această zi. Româ
nia a ieșit din vîlvătaia de 
foc și măcel care i-a fost im
pusă de clasa dominantă a 

moșierilor, industriașilor șl 
bancherilor, și, sub conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, a-a angajat cu toate for
țele sale fizice și morale pen
tru a-și aduce contribuția la 
împlinirea năzuințelor de li
bertate și independență în 
lume. Dar cea mai grandioasă 
opțiune a poporului român 
pentru progresul social de li
bertate și umanism a consti
tuit-o alegerea fermă a dru
mului către îndepărtarea a tot 
ce era învechit, o izbucnire a 
unei revoluții care a sudat 
germenii cei mai viabili ai 
unui destin cu totul nou în 
gîndirea și simțirea oamenilor.

Din seva a mii și mii de ră
dăcini în terenul fecundat de 
concepția marxist-leninistă 
creatoare a partidului clasei 
muncitoare au țîșnit pilonii 
unei societăți cu totul deose
bite care avea menirea de a 
crea arcadele semețe, pilonii 
puternici în stare să susțină 
dezvoltarea nestingherită a 
ordinii noi. a conviețuirii so
cialiste.

Odată cu mărețele transfor
mări generate de era deschisă 
de primul 23 August au fost 
soluționate pentru totdeauna 
vechile conflicte naționale și 
de limbă întreținute și înve
ninate în mod artificial, ca 
expresie a contradicțiilor so
ciale de neîmpăcat dintre cla

Ca toții Ia sporirea 
avuției tuturor

Radu RÎCIU
președintele cooperativei agricole de producție Drdgâneștl- 

Vlașca, județul Teleorman

Se pot spune multe des
pre felul cum s-a dezvoltat 
cooperativa agricolă din co
muna noastră, despre întări
rea averii obștești, despre pro
ducțiile tot mai mari pe care 
le-am obținut. în anul 1961, 
toată averea obștească însuma 
2,1 milioane lei, iar în prezent 
am ajuns la 50 milioane lei. 
Producțiile ? La grîu am por
nit de la 952 kg la hectar, la 
porumb — de la 2 200 kg. A- 
nul acesta am depășit cu foar
te mult asemenea producții 
dar tot nu sîntem mulțumiți. 
In ultimii ani am obținut de 
3 ori „Ordinul Muncii" clasa 
I pentru producția de ouă și 
o dată pentru producția de 
carne de taurine. Iar exem
plele ar putea continua...

înainte de toate trebuie să 
vorbim însă despre oamenii 
noștri, despre felul cum mun
cesc ei. Se spune că la Drăgă- 
nești-Vlașca sînt oameni iuți, 
fără astimpăr. Și, Intr-adevăr, 
așa este. După scripte, coope
rativa noâstră dispune de 
1 057 brațe de muncă. Dar ce 
înseamnă această cifră ? Ea. 
singură, nu poate reflecta pu
ternicul spirit de echipă al oa
menilor. sentimentul lor co
lectivist. de unitate în muncă, 
dorința lor de a dezvolta me
reu puterea economică a coo
perativei agricole. Rezultatele 
superioare obținute se dato- 
resc tocmai efortului colectiv, 
muncii în comun.

Cum muncesc oamenii ? 

sele dominante și cele domi
nate. Șirul istoric de noi fapte 
pe care l-a adus dezvoltarea 
noastră socială ne-a scos din 
desișul înăbușitor al rămășițe
lor feudale și burgheze și 
ne-a condus în cele din urmă 
peste pragul epocal — unde 
poporul român și naționalită
țile cu care a conviețuit șl 
conlucrat din străvechi timpuri 
istorice au găsit limbajul unei 
depline înțelegeri. Aceasta 
este munca noastră comună, 
umăr la umăr, pentru produ
cerea corelată a valorilor so
cialiste prin folosirea de u- 
nelte asemănătoare și cu ace
eași destinație funcțională. A- 
cest grai al muncii este o cu
cerire proprie epocii umanis
mului revoluționar, care trans
formă toate relațiile sociale 
și care conferă un nou conți
nut și o nouă formă tuturor 
activităților situate între po
lurile eu și tu, noi și voî. Pe 
lingă multilaterala revoluție 
științifico-tehnică, ne aflăm în 
toiul unei revoluții a înțelege
rii, a graiului muncii, a fapte
lor realizate prin gestul labo
rios al creativității, al înfră
țirii pentru totdeauna între 
om și om, între popor și popor. 
Acestei opțiuni față de revo
luția noului mod de comuni
care i se adaptează în perma
nență și limbajul creatorilor 
artistici.

Principala formație de muncă 
pe care se bazează întreaga 
activitate a unității este e- 
chipa. Vorbind despre spiritul 
de echipă nu am însă în ve
dere numai forma de orga
nizare a muncii. In agricul
tură sînt perioade cînd numai 
în cîteva zile trebuie prășite 
sute de hectare, recoltate mii 
de tone de produse. Or, în a- 
ceste perioade, nu numai coo
peratorii, forța de muncă per
manentă a unității, ci toți lo
cuitorii comunei noastre ac
ționează ca un singur om. 
Cind vine vremea culesului, 
toată suflarea satului — coo
peratori, funcționari de la pri
mărie, intelectuali și familiile 
lor — pleacă la cîmp cu noap
tea în cap, cum se spune, 
parcă oamenii nu mai au 
somn. La recoltarea porumbu
lui, sfeclei de zahăr, legume
lor, un mare volum de lucrări 
îl efectuează membrii de fa
milie ai cooperatorilor. La re
coltarea furajelor participă 
numeroși locuitori ai comunei.

Și să mai spunem că aceeași 
răspundere solidară o mani
festă locuitorii comunei în ge
neral pentru viața noastră în 
comun — de la lucratul pă- 
mîntului, pînă la sistematizară 
și alte activități edilitar-gospo- 
dărești. Așa se explică succese
le noastre în muncă, așa se ex
plică realizările noastre pentru 
binele omului și al comunei.
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NUMELE ACESTOR
ZILE DE MUNCĂ

ESTE RĂSPUNDEREA
„Dacă un miner 

v-o spune, să 
știți că așa va fi"

în mina de la Lesu Ursului, brigada lui 
Petru Moraru folosește două calendare. Nu 
este nici o greșeală. Unul, cel obișnuit, 
arată, ca pentru toată lumea de altfel, ziua 
de 22 august 1976. După celălalt calendar, 
ortacii lui Moraru se află (vă rugăm, re
țineți) la mijlocul lunii octombrie 1976. Nu 
este nicidecum vorba de intervenția vreu
nui misterios „tunel al timpului". Al doilea 
calendar nu este altceva decit un „calendar 
al muncii", după care minerii socotesi*  zilele 
cîștigate în lupta cu timpul. Cînd se va în
cheia pentru Petru Moraru- și oamenii săi 
acest cincinal ? Să-l întrebăm chiar pe 
acest vestit șef de brigadă, „omul-crono- 
metru", cum i se mai spune pentru punc
tualitatea desăvârșită cu care a anunțat, cu 
un an înainte, că va îndeplini sarcinile cin
cinalului trecut la 22 august 1974.

— După calculele noastre, pe data de 22 
«ugust 1979. adică cu un an. patru luni și 
nouă zile mai devreme.

— Atît de sigur ?
— Apoi, dacă un miner vă spune un 

lucru, să știți că așa va fi. Noroc bun 1

Pe Ioc. s-a trecut la acțiune. Prima mă
sură : a fost înființat un „cerc al calității". 
Printre fondatorii săi : șefii de echipă Ale
xandru Olah și Andrei Vereș. lăcătușul Ca
ro! Kato. • controlorul de calitate Adalbert 
Hocz. maistrul Adalbert Valloiy. Ideea a 
prins si. la scurt timp, alte secții au aderat 
la acest veritabil „club" tehnic. Fiecare a 
venit cu o idee, cu o propunere. Sudura 
manuală a fost înlocuită cu cea automată, 
s-au adus „din mers" o serie de îmbunătă
țiri tehnologice — măsuri care asigură o 
rezistentă superioară în exploatare acestui 
tip de utilaie.

Totul a pornit de la o vizită neașteptată...
Octav GRUMEZA

Scurta poveste
a unor oameni

care s-au simtit»

datori
de Ia întreprinderea de arti- 
pentru mobilier și binale din 

ani pe post

Gh. PARASCAN

Un interviu

prima întrebare •
E suficient să spui la Brăila Comănescu 

si gata, se știe despre ce-i vorba. Dacă 
întrebi așa, întrio doară, ce a făcut omul 
acesta ești privit ca un căzut din Lună : 
„Cum. nu știi 7“ Și îți explică : „E meca
nizator de 25 de ani. A lucrat pe toate 
tipurile de tractoare. E «doctor» in tractoa
re. Și tractoriștii vin la el ca la doctor. 
Stă. privește la motorul în suferință, se uită 
la fumul pe care îl scoate, ascultă, trage 
aer pe nări ca și cum l-ar mirosi și dă 
verdictul : «Deșurubează aici, fă asta și 
aia și pune-o la loc». N-a greșit niciodată 
diagnosticul. Ucenicia și-a făcut-o pe un 
I.A.R.-22. primul tractor românesc. Știi, pe 
vremea aia nu prea existau remorci. Bu
toaiele cu combustibil se transportau pe 
pluguri. Acum rideți. dar atunci așa era. 
Știți, a fost un timp cînd tractoriștii care 
se distingeau în mod deosebit în muncă 
primeau drept recompensă o cămașă cu 
manșete duble. Duceți-vă la Comănescu să 
vi le arate. Are o întreagă garderobă. Pe 
urmă s-au dat ceasuri de mină. Rugați-1 
să vă arate colecția, că într-un timp era 
la el acasă ca la muzeul ceasului. Frate- 
său e tehnician. A ajuns director la S.M.A. 
Dudești, dar nu-1 dai pe zece ingineri. Ne
poții — Dumitru și Paul Comănescu — sînt 
tot la S.M.A. : unul e strungar, celălalt 
electrician. Dacă vă duceți la ei în comună 
vedeți să nu-i încurcați pe ăștia alde Co
mănescu. mecanizatorii. Și țineți minte că 
cel mai cunoscut e Costea ComănescU".

M-am dus la Roșiori (Brăila). Nu era în 
comună. „De cinci zile nu l-am văzut decit 
noaptea" (se recolta griul). Nu era nici la 
S.M.A. „E la Fîntîna lui Bordei" — mi-a 
zis careva. Și m-am deplasat acolo. Mă to
pisem de căldură si-i pusesem gînd rău iui 
C. Comănescu. „Să vezi ce mi ți-I toc cu 
întrebările" — gîndeam eu cu ciudă. L-am 
găsit. Mă uit la el. Mic de statură. Doi 
ochi vii. strălucitori. Halat si cămașă negre 
de praf și motorină.

— N-aveți vreun frizer pe aproape ? am 
Început eu să-mi pun în aplicare < gîndul.

— De ce ? mă întreabă, la rîndu-i, Comă
nescu. ,

— Păi; barba...
„Aha", zice. Se duce la cumpănă, apucă 

ciutura, scoate apă. dintr-un buzunar trage 
un săpun și fața-i apare... curată și lumi
noasă. Abia atunci mi-am dat seama că 
ceea ce luasem drept barbă era o mască de 
praf cimentată pe fața plină de sudoare, 
mască în care pleava se îpfipsese precum 
firele de păr pe o față nerasă și n-am mai 
întrebat nimic. M-am oprit, ca la concursu
rile „cine știe cîșt.igă", înainte de între
barea a doua...

Ioan Hohn, 
cole metalice 
Arad, lucrează aici de mulți _. . . .
de lăcătuș. Dar tovarășii săi de muncă sus
țin că el ar fi. de fapt, „bijutier". Și un 
îndrăgostit de meserie. în adevăratul înțe
les al cuvîntului. Iată un fapt, prezentat de 
Iosif Retezar. inginerul șef al întreprinde
rii :

— Vedeți aceste 10 strunguri automate 
din atelierul de așchiere ? Sint integral 
concepute de el. Le-a realizat recent, im- 
preună cu colegii lui. Sint strunguri care 
ne lipseau și cu ajutorul cărora confec
ționăm știfturi mărunte de pină la 5-'-6 
mm. S-au eliminat prin aceasta unele 
strangulări în producție. Un calcul simplu : 
un astfel de 
250 000 lei. Noi

Cum explică
— Era mare

De ce să le fi cumpărat 
realizate la noi în întreprindere ? 
considerat dator să le fac ; adică 
prin obligațiile mele de comunist.

de prima sa lucrare de la Bicaz. Dar tara 
se afla in plin proces constructiv, iar 
maistrul Bucelea. omul care între timp pri
mise și carnetul roșu de comunist, și-a zi» 
că nu poate rămîne în afara acestor deta
șamente chemate să înalțe Oneștiul, Săvi- 
neștii. rafinăriile de la Borzești și Dârmă- 
nești...

„La școala meseriei mele, eu sînt elev tot 
timpul, mereu și mereu învăț, că așa-i stă 
bine unui comunist" spunea el. Poate de 
aceea a fost și a rămas un promotor al 
noului, un fel de „constructor de încerca
re". Brigăzii sale i s-a încredințat, cu L7 
ani in urmă, realizarea primelor glisări din 
tară. Era. in același timp, și piatra de te- 
rrfelie a orașului Onești. Aici, la blocul D 1. 
a lansat valoroasa inițiativă : „în fiecare 
lună să realizăm un apartament cu mate
riale economisite".

Cu ce se mai ocupă acum tinărul de a- 
tunci ? Ei bine, el s-a întors la „întîia dra
goste" : la Bicaz. Pentru că aici, la Tașca. 
se înalță o mare și modernă fabrică de ci
ment. „Ne-am propus să transformăm a- 
cest șantier într-un loc de muncă model", 
declară «recidivînd» cunoscutul maistru.

Maistrul Bucelea. ca secretar al comite
tului de partid pe noul șantier, va izbuti, 
desigur. Brigada sa a fost mereu o veri
tabilă universitate a muncii. Acum, alți 
Bucelea vor ingroșa detașamentul harnic 
al constructorilor.

Ion MANEA

Frumusetea
9

lucrului
care nu se vede

Mircea BUNEA

„Plimbăreți" 
pentru cine 

nu-i cunoaște
Inginerul Robert Maier, șeful comparti

mentului sudură din cadrul serviciului me- 
talurg-sef de la „Unio" Satu-Mare. conduce 
un colectiv de 11 specialiști angajați într-o 
„bătălie contra cronometru" pentru moder
nizarea procedeelor de sudură. Victoria lor 
de pînă acum se numește sudură automată 
modernă. Pe scurt, mașinile automate și 
dispozitivele de sudură introduse pe scară 
largă în secțiile uzinei — in mare parte 
rod al căutărilor îndrăznețe și creatoare 
ale acestui colectiv — reduc timpii de pre
lucrare fată de sudura manuală de la 500— 
600 de secunde la numai... 11 secunde.

Așa îneît, uzina vorbește... Despre „școa
la lui Maier", despre „sudura lui, Maier", 
despre comunistul Maier.★

Și pentru. că tot ne aflăm la „Unio" și 
tot a venit vorba despre noile procedee de 
sudură, iată și im alt fapt. bine... sudat de 
primul și din care se vede că mai există 
aici și alte „școli" și alți comuniști — cu 
sutele și cu miile — dăruiți, cu răspundere, 
muncii lor.

Nu de mult, minerii de la Rovinari au 
primit o vizită neașteptată. „Musafiri" — 
un colectiv de specialiști de la întreprin
derea „Unio" din Satu-Mare. „Am venit să 
vedem, pe viu. cum funcționează transpor
toarele*̂  mare capacitate fabricate de noi 
pentru dumneavoastră", le-a spus inginerul 
Leo Cudrec. șeful colectivului. Noii veniți 
s-au apucat imediat de treabă. S-au învîrtit 
pe lingă coloșii de sute de tone, i-au ur
mărit la lucru, au măsurat, au făcut cal
cule. s-au sfătuit intre ei. i-au supus la un 
„torent" de întrebări pe cei care minuiesc 
transportoarele și. în sfirșit, mulțumind 
frumos pentru ospitalitate, au plecat spre 
casă. „Le-a cam ars de plimbare tovară
șilor de la Satu-Mare. a fost de părere ci
neva. Sînt tare curios să știu ce vor 
cînd vor ajunge acasă".

Acasă, maistrul Tudor Borobeică a 
oamenii din secția T.M.C. și le-a 
„Fraților, cu transportoarele am făcut o 
treabă bună. Poate fi și mai bună, dacă..." 
Si a început să le explice așa și-așa. calm, 
măsurat, tot ce a constatat împreună cu 
ceilalți membri ai colectivului în scurta lor 
gedere la Rovinari.

spune

strîns 
spus :

strung ar costa minimum 
l-am realizat doar cu 30 000. 
Ioan Hohn ?
nevoie de aceste strunguri, 

cînd puteau fi 
M-am 
dator

Constantin SIMION

„Constructor
de încercare"

S. CONSTANTIN

Gramul e mult

spune 
la în-

Dar, 
părut 
altei

perioada bună de semănat, coo- 
au reușit să termine lucrarea în 
în loc de zece cite fuseseră pre-

Un fapt de conștiință șl urmarea 
producția de griu la hectar a fost substanțial 
depășită.

Orașul aparține 
arhitecților cu 

și fără diplomă
Timișoara are un vechi renume de oraș 

al parcurilor și al florilor. Cu atît (nai 
mult își merită acest renume azi. tind 
spațiile verzi au crescut la peste 20 000 mp 
(pentru fiecare locuitor : 19 flori). Cine par
curge faleza Begăi. de la podul Decebal. 
prin parcul Tineretului, prin splaiul Roze
lor. nu poate să nu admire fantezia cu care 
au fost redate circulației pietonale maluri
le canalului, dar mai ales punerea in'va
loare a salbei de parcuri și. în general, a 
întregii vegetații care însoțește cursul apei. 
Alei măiestru arcuite în jocuri de linii. 
Arhitecturi vegetale care conferă o și mai 
mare valoare arhitecturii întregului oraș și 
asigură personalitate fiecărui parc și scuar.

Lucrările de amenajări continuă. Le e- 
xecută municipalitatea, cu ajutorul între
prinderilor specializate și al cetățenilor. 
După o concepție clară. Elaborată după 
luni și ani de zile de studii și de trudă. 
Ea aparține arhitectei Silvia Grumeza. de 
la IPROTIM, specialistă în peisagistică, au
toarea „Studiului general de sistematizare 
a malurilor Begăi și a principalelor parcuri 
din Timișoara". Localnicii, ca și vizitatorii,- 
admirînd zestrea 
rei, iau totodată 
pentru frumosul 
spirit cetățenesc, 
îneîntător edificiu

De altminteri, in toate localitățile tării, 
frumosul edilitar, grija pentru estetica 
confortul cadrului de 
important obiectiv de 
vom întilni arhitecți. 
angajați în întrecerea 
frumos.

de vegetație a Timișoa- 
act de 
urban a 
au clădit, 
public.

marea dragoste 
celor care, cu 
din petale, un

Ș> 
viată constituie un 
întrecere. Peste tot 

cu și fără diplomă, 
cetățenească pentru

La marea sărbătoare a României socia
liste. colectivul turnătoriei de pe șantierul 
naval gălățean se prezintă cu un succes, de
osebit : realizarea elicei pentru nava de 
55 000 tdw. cea mai mare elice și totodată 
cea mai mare piesă din neferoase turnată ' 
pină acum în țară. Să mai precizăm că 
uriașa elice (greutate 44 tone, diametru 6.6 
metri), aflată acum în faza de finisare. în
cununează o etapă de aproape 15 ani, în care 
turnătorii șantierului, în frunte cu tehnicia
nul Mircea Roibu, au realizat un număr mare 
de elice pentru nave maritime. Iar efortu
rile lor de asimilare a acestor complicate 
piese — care altfel trebuiau importate — 
se pot concretiza într-o sugestivă compa
rație : economiile de valută aduse prin tur
narea în țară a elicelor navale echivalează 
cu costul a trei cargouri de 4 500 tdw.

Cînd un nou și mare vapor pleacă acum 
din șantier înaintînd maiestuos pe apă că
tre întinderea oceanelor, partea la care atît 
de mult au muncit turnătorii, elicea, nu se 
vede. Ea rămîne în apă, ascunsă totdeauna 
privirilor. Dar cei care i-au dat naștere se 
privesc cu mindrie. Ei știu că tocmai 'piesa 
lor este aceea care. înșurubîndu-se în apă, 
împinge cu putere vasul. Și mai știu că 
așa sint, în viață, și faptele comuniștilor.

Cezar IOANA

Ogorul — marea 
carte a hărniciei

ați recoltat, vă rugăm 
fapt deosebit din cam-

inginerului 
„Ogorul" din

bine afinate, griul de sămință găsind aici 
un pat germinativ foarte bun. Că terenul 
s-a lucrat și s-a pregătit bine, ba chiar 
foarte bine, se datorește și faptului că am 
aplicat q inovație proprie : folosirea culti
vatorului total urmat de o grapă. Aceasta 
a fost confecționată din fier-beton în ate
lierul cooperativei noastre de către un fie
rar priceput, Alexandru Kovacs. Apoi, cînd 
a venit 
peratorii 
opt zile, 
văzute.

aminte desprePoate 
brigadă 
decenii, 
brigada 
de ani. avînd drept singură zestre buletinul 
de identitate și o 
părăsise timpurile satului natal pentru a 
deveni constructor. După numai doi ani de 
muncă pe șantier a dobîndit calificarea de 
maistru, apoi a devenit șef al unei brigăzi 
de fierar-betoniști. S-a despărțit cu greu

vă 
de 
urcase treptele 
lui Bucelea. Un

mai aduceți 
la Bicaz care,

o
în urmă cu două 

celebrității. Era 
tînăr care, la 20

mare voință de muncă,

Dan PLAEȘU

— Acum, după ce 
să vă reamintiți un 
pania de însămînțări.

Invitația am adresat-o 
Bal. președintele C.A.P.
muna Petica (unitate recent distinsă 
titlul de Erou al Muncii Socialiste).

— Dacă ar fi să mă opresc doar la 
singur fapt mi-ar fi destul de greu. Totuși,
în primul rînd, rețineți un fapt de con
știință,; . oamenii, mecanizatorii, printre 
care loan Tămâșdan, Ștefan Bardi. Iustin 
Galu, Aurel Juncan și alții, au înțeles că o 
recoltă bogată de grîu depinde în mare 
măsură de buna pregătire și fertilizare a 
terenului. Cele 450 de hectare 
semănat cu griu erau netede

pe care le-am 
ca-n palmă și

mai greu 
decît pare...

Telegrame despre fapte antedatate
• Inaugurind zilele trecute apartamentul nr. 40 000. constructorii de locuințe 

din Galați au stabilit, totodată, un record inedit. Din 1956 (anul de început al re
construcției și dezvoltării Galațiului) și pină astăzi, ei au inălțat, practic, un oraș 
nou, egal în mărime cu cel vechi. încă un amănunt : în noile cartiere — Central, 
Mazepa, Țiglina I, II, III, Dunărea și Aeroport — locuiește mai bine de jumătate 
din populația actuală a orașului.

• De pe banda de montaj a întreprinderii craiovene „7 Noiembrie" a ieșit 
tractorul cu încărcător hidraulic nr. 1 000, al cărui nume „codificat" este T I H — 445. 
Un jubileu a cărui semnificație devine și mai elocventă, dacă amintim și faptul că o 
bună parte din aceste mașini au luat calea exportului, fiind foarte apreciate și soli
citate de clienții externi. Colectivului tinerei întreprinderi din cetatea Băniei i )se 
potrivește, deci, foarte bine dictonul : „Valoarea nu așteaptă numărul anilor". Și, 
ca atare, în cinstea marii sărbători a îndeplinit și angajamentul asumat în între
cere pe întregul an.

• Din producția realizată suplimentar, in cursul acestui an, textiliștii de Ia 
ar putea face un „covor" de țesături 
spus că aceste sute de mii de mp de 
ori volumul angajamentului asumat in

întreprinderea „Ardeleana" din Satu-Mare 
de la București pină la Sibiu. Mai trebuie 

5țesături produse peste plan reprezintă de 
întrecere.

de hectare. Atît au „economisit" forestierii suceveni prin 
moderne de exploatare a lemnului. Și au mai economisit 

1“ și îngrijirii unei ascme-

• O pădure de 1 000 
aplicarea unor tehnologii 
ceva : aproape 100 de ani, adică timpul necesar „creșterii' 
nea păduri.

• în 1975, brigada de mineri a comunistului Marian Forlafu a extras 440 000 
tone de lignit. Era un record absolut. Și pentru că bazinul Motrului este un teri
toriu de tradiție in recorduri miniere, cele 440 000 de tone au constituit startul in
tr-o întrecere pentru... noi recorduri. Se află acum în primul eșalon al „cursei" bri
găzile conduse de Valcriu Bulgariu, Ion Scheau, Grigore Tutunaru, Ion Scrieciu, 
Constantin Motorga.

...August 1976. Minerii din Lupoaia și Leurda au produs suplimentar atîta 
întrecerii, 
de lignit

cărbune incit ei lucrează, acum in contul 
brigada Iui Scrieciu, care a extras, de la 
cu același complex mecanizat.

• Prilej de bucurie pentru cimentiștii 
arată că ei au produs, peste prevederile 
cesar construirii suplimentare a aproape

lunii septembrie. în fruntea 
începutul anului, 300 000 tone

din Bicaz : bilanțul întrecerii 
planului, exact atîta ciment cit 
1 700 de apartamente convenționale.

socialiste 
este ne-

...Corespondențe telefonice, 
telexuri, telegrame sosesc ne
contenit la redacție, aducînd 
tot atitea secvențe fierbinți

23 August. Lăsăm, de aceea, 
coloanele noastre deschise 
pentru zilele ce urmează. Și 
așteptăm, conform tradiției

din marea Întrecere socialistă 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor din cincinalul 
care „găzduiește” primul său

noastre publicistice, ca înșiși 
cititorii să ne vestească ase
menea fapte demne de a fi cu
noscute de țara întreagă.

țârii, metalice cupole

Foto : E. Dichiseanu

Nălțăm, sub zarea J"
Lăsînd la cei de mîine tot trainicul tezaur

E faptă, astăzi, visul străbunului Manole, 
Purtat pe tineri umeri, spre viitor de aur I"

— La Început ă fost inițiativa: „Să gos
podărim cu eficientă metalul" — ne 
inginerul proiectant Victor Coler, de 
treprinderea „Neptun" din Cîmpina. 
nouă, celor de la planșetă, ni s-a 
prea... generală. Eram în căutarea
formule tind, la o adunare de partid, l-am 
auzit spunînd pe secretarul nostru : „Să 
folosim mai bine fiecare gram de metal, să 
nu risipim nimic din această prețioasă ma
terie primă 1“ Fiecare gram 1 Puteam, prin 
munca noastră, să ușurăm piesele, suban- 
samblele, uneori cu kilograme, dar alteori 
era vorba numai de grame. Pe acestea 
însă nu le băgăm în seamă. Am reformu- 
lat deviza : „Gram cu gram, să economisim 
metalul". S-a făcut repede cunoscută.

Directorul Petre Tiseanu confirmă :
— Nu s-a făcut economie de efort. U- 

neori. fie și numai pentru a obține citeva 
grame de metal de la un 
de 1a forjarea in matriță 
matriță închisă a tuturor 
s-au reproiectat scule și 
din sectoarele de prelucrare au învățat din 
exemplul celor de la planșetă și au început 
să caute și ei gramele în prelucrări, în fo
losirea mai bună a sculelor. în organizare.

— Și rezultatul ?
- — Avem acum o economie de metal de 

peste 240 de tone. Asta înseamnă că ne-am 
îndeplinit aproape de două ori angajamen
tul anual. Dar nu ne oprim aici...

reper. S-a trecut 
liberă la cea în 

tipurilor de roți; 
dispozitive. Cei

Constantin CAPRARU

Ceea ce nu scrie
într-un carnet 

de muncă
Ca pretutindeni în țară, și în județul 

Vrancea s-a încheiat recent un nou ciclu 
de invățămint profesional și tehnic. La 
Focșani, Mărășești, Adjud și Odobești, ma
tricolele de elevi au fost definitiv schimba
te cu salopete noi și carnete de muncă. Un. 
fapt firesc, desigur, care capătă insă o re
zonanță deosebită, dacă ținem seama că in
dustria județului, pornită să atingă, pînă în 
1980, un înalt ritm mediu anual de creștere 
a producției globale, are nevoie „ca de 
aer" de cit mai mulți lucrători de înaltă 
calificare.

Așa se face că aici, pe platforma indus
trială a Focșanilor, in moderna întreprin
dere de fabricare'a matrițelor, ștanțelor, 
dispozitivelor, sculelor așchietoare a fost 
completat de curînd carnetul de muncă al 
cărui număr arată că în industria județului 
parametrul „efective" este superior cu 6 700 
de unități anului 1970. Matricolele școlare 
au fost înlocuite cu calitatea de frezor, scu
ler, matrițer sau strungar, iar în carnetele 
de muncă au apărut nume noi — majorita
tea tineri plecați din satele și comunele 
Vrancei să învețe carte și meserie. în clipa 
de față, pe șantierele județului se pregătesc 
noi locuri de muncă, se numără și se rîn- 
duiesc cu grijă citeva mii de carnete ce 
vor fi completate pentru cei ce vor îm
brăca salopete și halate noi în noile hale 
de producție ale industriei Vrancei. aflată 
pe drumul dezvoltării și modernizării.

Dan DRĂGULESCU
Să adăugăm la cele 

toată tara a crescut substantial 
noilor carnete de muncă. Sint zeci și zeci 
de mii de tineri care au căpătat astfel, oda
tă cu primul an al cincinalului, un nou sta
tut social, intărind marele și . puternicul 
trunchi al clasei muncitoare. Ii vom vedea 
mîine, la marea sărbătoare a tării, luminați 
de primele bucurii ale activității productive.

de mai sus că în 
numărul
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-------CUM VORBIM,--------  
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

„Evocări
în istorie"

fFAPTUL DIVERS

Consacrâm rubrica de azi raportului dintre evoluția societății noas
tre, în cei 32 de ani care s-au scurs de la eliberare, și transformările 
pe care le-a cunoscut, în aceasta perioadă, limba noastră literară. 
Cum vorbim, cum scriem, azi, față de 1944 ? Folosim același număr 
de cuvinte ? Ce termeni noi au fost cuprinși în vorbirea noastră cu
rentă șl ce termeni au dispărut sau tind să dispară din vocabular? 
Cate sînt, de pildă, astăzi, în raport cu trecutul, frecvența și aria de 
folosire a termenului sticlă de lampă ? Dar a cuvintelor televizor sau 
cvartal, creșâ sau policlinică, sistematizare, echitate, evoluție etc. 
Răspunsul este, desigur, la fel de greu de dat ca și în cazul în care 
ne-am propupe să enumerăm, detaliat, toate transformările și acu
mulările din viața politică, economică și social-culturală a țării noas
tre în ultimii 32 de ani. 0 apreciere cit de sumară ne arată că, de

pildă, enumerarea termenilor tehnico-științifici apăruți în vorbirea 
noastră cvasicurentă, ca urmare a dezvoltării industriei de peste 30 
de ori, ar fi aproape imposibilă — ca să nu mal vorbim de acumu
lările din terminologia politică sau din cea social-culturală, din re
lațiile internaționale etc... De aceeași părere sînt șl specialiștii lingvis
ticii. Tocmai de aceea, abordînd această temă, colaboratorul nostru 
de azi, acad. Al. Graur, a socotit posibil doar să sugereze cîteva din 
mutațiile principale intervenite în limba noastră și să furnizeze cîteva 
exemple, menite, în primul rînd, să stimuleze interesul cititorilor de a 
întreprinde ei înșiși o asemenea cercetare: cei vîrstnici să-și con
frunte vocabularul pe care-l foloseau în 1944 cu cel folosit de ei azi, 
iar cei tineri să ceară relații de la maturii care erau, cu 32 de ani 
în urmă, adolescenți. Descoperirile fiecăruia vor fl, desigur, nu numai 
instructive, ci și emoționante.

în pragul celei de-a XXXII-a 
aniversări a eliberării patriei, 
sălile galeriei „Orizont" își in
vită publicul la expoziția „Evo
cări în istorie".

însuși titlul expoziției subli
niază ideea care a stat la baza 
organizării ei : aceea de a reme
mora cîteva din momentele 
cheie ale istoriei poporului ro
mân, de a le interpreta cu sen
sibilitate contemporană. Șase 
graficieni dintre cei mai repre
zentativi au contribuit la reali
zarea acestei expoziții. Marcel 
Chirnoagă, Dumitru Cionca, A- 
drian Dumitrache, Dan Ercea- 
nu, Wanda Mihuleac și Vasile 
Socoliuc au realizat o demon
strație nu numai de hotărîtă 
opțiune tematică, dar și de pa
siune și de măiestrie în aborda
rea temei.

I 
I
I
I
I
I
I

Tablou 
semnat 
Tonitza

Datorită medicului pensionar Paul 
G6tcu, colecția de artă a Muzeului de 
istorie din Piatra Neamț a intrat in 
posesia unor picturi de mare valoare 
aparținînd maeștrilor Tonitza, Strato 
și Petrașcu. Dintre acestea, reține 
atenția in mod deosebit o lucrare ne
cunoscută marelui public, aparținind 
lui Tonitza. Este vorba de tabloul inti
tulat „Cap de tătăroaică", pe care il 
prezentăm cititorilor noștri.

în cel de-al XXXII-lea an...
Dicționarul explicativ al 

limbii române, apărut nu 
de mult, a stîrnit un interes 
perfect justificat. Nu nu
mai că e mai bine organi
zat decit Dicționarul limbii 
române moderne, pe care 
îl înlocuiește, nu numai că 
prezintă infinit mai corect 
etimologiile, dar este și 
mult mai bogat. Această 
ultimă calitate se explică 
în primul rînd prin aceea 
că între aparițiile celor 
două lucrări se întinde o 
perioadă de 17 ani, plini de 
importante realizări in toa
te domeniile vieții țării 
noastre. Se înțelege că în 
acest răstimp — tocmai ca 
urmare a acestor împliniri 
și în spiritul mutațiilor 
complexe pe care ele le-au 
produs — vechiului dicțio
nar i s-au făcut numeroa
se observații, care aveau 
să fie de folos noii lucrări. 
De altfel, în același spirit, 
și acesteia i se aduc cri
tici, ce e drept mărunte, 
dar care, adunate, vor avea 
ca efect, la viitoarea edi
ție, aflată în pregătire, in
troducerea a numeroase

oamenilor, fără a mai vor
bi de faptul că adesea în
țelesul lor se schimbă și 
deci termenii se păstrează 
în limbă cu alte valori de
cit cele originare. In legă
tură cu aceasta, avem la 
îndemînă exemple „clasi
ce" : astăzi nu mal scriem 
cu pene, dar continuăm să 
folosim cuvîntul peniță. 
Sau : a decima, pe vremea 
romanilor însemna „a o- 
morî un soldat din zece", 
ca pedeapsă colectivă ; de 
multă vreme așa ceva nu 
se mai petrece, dar verbul

de acad. Al. GRAUR

mele unui obiect nou să se 
răspîndească în toată țara; 
acum e suficient un răs
timp de cîteva zile. Chiar 
termenii abstracți ajung 
foarte repede să se genera
lizeze, dacă interesează 
marele public. Să nu ui
tăm că pînă la 23 August 
1944 aveam milioane de a- 
nalfabeți, pe cînd acum 
cred că sînt foarte rari cei 
care nu citesc în fiecare zi

limbii române. Este clar că 
o limbă este cu atît mai va
loroasă cu cit îți permite 
să te înțelegi cu mai multe 
persoane și pe un teritoriu 
mai vast. Este foarte ade
vărat că diferențierea dia
lectală n-a fost niciodată 
atît de adîncă la noi cum 
este în unele țări din Apus; 
dar nu e mai puțin adevă
rat că pînă nu demult de
osebirile de pronunțare și 
chiar de vocabular săreau 
în ochi. Astăzi foarte ade
sea cînd stăm de vorbă cu 
un necunoscut nu sîntem tn

îmbunătățiri.
Mal interesant mi se 

pare însă alt aspect. Dicțio
narul mai vechi de care am 
pomenit cuprindea mult 
mai puține neologisme (ter
meni profesionali, cuvinte 
internaționale), pentru că 
acestea erau incomparabil 
mai puține acum 20 de ani 
(ca să nu mai vorbim de 
acum 32 de ani), iar de 
atunci încoace multe din
tre ele au pătruns chiar 
în limbajul general. Inova
țiile lexicale ale noului 
dicționar se numără cu su
tele ; de altfel, intrarea lor 
treptată în limbă poate fi 
reperată și cu ajutorul 
Dicționarului de neologis
me și al Micului dicționar 
enciclopedio (care, ambele, 
sînt așteptate în ediții noi, 
pregătite pentru apariția a- 
propiată, in varianta mult 
îmbogățite).

Desigur, nu ne va sur
prinde faptul că lexicul 
este in necontenită dezvol
tare : e obligat să țină 
pasul cu progresele știin
ței și ale tehnicii, cu trans
formările din societate in 
general. Dacă fiecare no
țiune nouă are nevoie de 
un nume, ceea ce înseamnă 
introducerea de cuvinte 
noi, învechirea unor noți
uni nu înseamnă automat 
eliminarea din vocabular a 
cuvintelor cu care erau de
numite : o bună bucată de 
vreme acestea continuă să 
fie prezente în amintirea

• Progresul societății noastre și evoluția vocabularu
lui • Cel mai recent dicționar conține cîteva sute de 
noutăți lexicale • „Nu trece o zi fără să apară măcar 
cite un termen nou“ • în trecut, termenii noi se răspun
deau în zeci de ani; azi ei se răspîndesc în cîteva zile
• Dicționarul a devenit o carte populară • Lectura zil
nică a ziarelor facilitează unificarea limbii • îmbună
tățirea vocabularului - o obligație permanentă, în con
cordanță cu continua dezvoltare multilaterală a socie

tății noastre socialiste.

a rămas cu înțelesul de „a 
produce multe victime o- 
menești". Mal important 
este faptul că, deși obiec
tul a fost complet uitat, 
numele lui rămîne prezent 
pentru că a intrat in ex
presii care constituie un 
tot unitar : în greaca ve
che, obol era numele unei 
monede de mică valoare, 
uitată astăzi ; se zice to
tuși curent a-și da obolul 
pentru „a da o contribuție 
modestă la o operă de bi
nefacere".

în vremea noastră voca
bularul se schimbă mai re
pede decit in trecut și mai 
ales neologismele sînt mai 
numeroase, pentru că și 
progresele sociale sînt mai 
mari și mai repezi. Aceasta 
este o dovadă clară a legă
turii dintre evoluția limbii 
și evoluția societății. Cred 
că nu trece nici o zi fără 
să apară măcar cîte un ter
men nou.

în ce privește societatea 
noastră, se mai adaugă un 
element deosebit de impor
tant : culturalizarea mase
lor. în trecut era nevoie de 
zeci de ani pentru ca nu-

un ziar, ca să nu mai vor
bim de radio și televiziune, 
care ne aduc acasă termi
nologia recentă. Astfel, 
acum 50 de ani, cind se in
troducea in dicționar un 
neologism, era considerat 
ca un corp străin, pe drept 
în oarecare măsură, deoa
rece nu era la indemină 
decit unui mic număr de 
vorbitori, care, de obi
cei, cunoșteau limba de 
unde venea Împrumutul. 
Astăzi cuvintele noi con
semnate in dicționar apar
țin limbii noastre, pentru 
că, dacă nu chiar acum, tn 
orice caz în scurtă vreme 
vor fi la îndemina oricui, 
în primul rînd pentru că 
o mare parte a concetățe
nilor noștri se servește de 
dicționare. Se poate vedea 
și în aceasta un rezultat 
pozitiv al politicii culturale 
a Partidului Comunist Ro
mân, nemijlocit legată de 
politica dezvoltării econo
mice.

Cultivarea maselor, lec
tura zilnică a ziarelor și 
alte Împrejurări au dat un 
mare ajutor prin aceea că 
au contribuit la unificarea

stare să ne dăm seama din 
ce parte a tării este.

Mai importantă mi se 
pare altă urmare a cultu
ralizării maselor. Acum 
cîteva decenii, cuvintele noi 
care pătrundeau în popor 
erau de cele mai multe ori 
stîlcite. Ajunge să citim o 
pagină din Caragiale ca să 
găsim numeroase exemple 
Astăzi cine mai zice prico- 
ror în loc de procuror sau 
îndeleeat pentru delicat ? 
O observație care mi se 
pare deosebit de intere
santă este că chiar formele 
corupte care se mai întîl- 
nesc privesc de obicei cu
vintele învățate mai de
mult, pentru că termenii 
introduși de curînd pre
zintă aproape fără excepție 
forma corectă, învățată din 
textele tipărite.

Toate aceste realități po
zitive trebuie să ne în
demne să continuăm, pe 
toate căile, efortul de cul
tivare a limbii. Să ținem, 
de pildă, seama că unele 
greșeli din trecut au ajuns 
să se generalizeze. De 
exemplu, forma recoman
dată astăzi este sesiza in

loc de sezisa cum ar fi fost 
corect. Dicționarul explica
tiv a acceptat substantivul 
defecțiune alături de defi
ciență, care e singurul 
corect din punct de vedere 
istoric. Dar esențial nu este 
să nu se aducă nici o 
schimbare cuvintelor, ci să 
le folosim cu toții la fel. 
Acolo unde toți vorbitorii 
au adoptat schimbarea, cu- 
vintul poate fi socotit ac
ceptabil.

O urmare pe care a avu
t-o răspindirea științei do 
carte este că s-a schimbat 
atitudinea față de neolo
gisme. A fost o vreme cînd 
puriștii protestau de cite 
ori întîlneau un cuvînt nou. 
„Rupem limba în două", a- 
firmau ei, poporul nu ne 
va mai înțelege dacă folo
sim termeni străini. Astăzi, 
majoritatea covîrșitoare a 
populației înțelege aseme
nea termeni și li adoptă 
firesc, din considerente pro
fesionale sau ca urmare a 
școlarizării mereu dezvol
tate. Și este, de asemenea, 
de observat că, astăzi, cu 
cît cineva e mai puțin 
cultivat, cu atît mai mult 
aleargă după neologisme, 
folosindu-le și cînd nu este 
cazul. De exemplu, am au
zit în ultimul timp mai 
mulți țărani care expuneau 
la radio rezultatele muncii 
lor ; nici unul nu mai folo
sea verbul a face, ci pre
ferau pe a realiza : am re
alizat arătura de toamnă, 
vom realiza zece tone peste 
plan și așa mai departe. 
Necazul este că uneori cu
vintele de acest fel sint 
înțelese greșit; de exemplu, 
se zice condescendență în 
loc de respect (adică exact 
contrariul), a solicita in loc 
de a cere (de Ia superior la 
Inferior) etc.

Aceasta arată că. eu tot 
saltul uriaș pe care l-a 
făcut vocabularul nostru de 
Ia eliberare încoace, mai 
rămine destul de făcut pen
tru îmbunătățirea Iui. Ve
dem aici una dintre căile 
pe care să fie adusă la în
deplinire recomandarea 
făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul e- 
ducației politice si al cul
turii socialiste, anume ca 
în școală să se dea mai 
multă grijă limbii române. 
Desigur, cum reiese din 
cele spuse mai sus. sarcina 
aceasta privește și presa și 
radioteleviziunea. Pe măsu
ră ce progresează societa
tea, se va îmbunătăți in 
continuare și modul de ex
primare al întregii popu-

Etape semnificative ale for
mării poporului român sau ale 
luptelor sale pentru independen
tă, figurile lui Mihai Viteazul 
sau Decebal au constituit moti
vele prime de inspirație. Por
nind de aici, interpretînd aces
te motive conform propriei vi
ziuni, fiecare din expozanți a 
reușit să le confere un sens con
temporan, să ilustreze conso
nanța idealurilor de libertate 
și unitate ale poporului român 
cu ceea ce caracterizează uma
nismul revoluționar al prezen
tului.

Domeniul prin excelentă ra
țional al graficii a favorizat 
surprinderea cu mai mare acui
tate a esenței faptelor istorice, 
sublinierea semnificației lor. 
Gravura sau desenul de mari di
mensiuni au fost mijloacele prin 
care au fost abordate, concomi
tent. fragmentele de timp isto
ric și perspectivele contempo
rane.

La realizarea acestui de
mers. un ascuțit simț al anali
zei, aceeași binecunoscută șl 
prețuită finețe a execuției în
soțește și acum lucrările lui 
Marcel Chirnoagă. Am reîntîl- 
nit, în cutezanța lucidă de a-1 
contura pe cei ce „stau de pa
ză la hotare" sau pe „cei sta
tornic/. aceeași caligrafie deo
sebită care îi particularizează 
lucrările, același dinamism.

în lucrările Wandei Mihuleac, 
ca și în acelea prezentate de ea 
la multele manifestări la care 
a participat pînă acum, am re
găsit același spirit de finețe, 
aceeași putere de evocare a 
unor vestigii arheologice, ace
eași delicată tratare a supra
fețelor.

Adrian Dumitrache a recurs 
la corelarea expresivității figu
rii lui Mihai Viteazul, de exem
plu, cu exigenta de a conferi 
imaginii un caracter simbolic. 
Asocierea acestui caracter sim
bolic cu trăsăturile concrete ale 
unui personaj istoric am remar
cat-o și în lucrările lui Dan 
Erceanu. în aceste lucrări, linia 
cu intensități variabile, curbele 
sau abreviațiile au conturat fi
gura lui Decebal, imaginea unor 
luptători daci, momentele de 
încleștare ale războaielor dacice.

Paginile de istorie evocate de 
Dumitru Cionca, ideea de sta
tornicie subliniată de Vasile 
Socoliuc, conturate, de fiecare 
dată, cu mijloace proprii de 
exprimare, au mers pe aceeași 
linie majoră de evocare pate
tică a istoriei poporului român. 
Adecvate, modulate continuu 
subiectelor, istorice la care se 
referă, lucrările actualei expozi
ții mărturisesc în același timp 
o vibrație umană profundă, im
plicit sau explicit prezentă.

Natura se amuză
Am arătat imaginea 

alăturată cîtorva co
legi de breaslă, rugîn- 
du-i să „ghicească" ce 
anume sugerează. Cî
teva din răspunsurile 
primite: doi purceluși; 
doi elefănței ; doi lup
tători de judo văzuți 
într-un con de um
bră ; doi viței sia
mezi...

înainte de a afla 
răspunsul nostru, mai 
uitați-vă o dată la fo

tografie, pentru ca, 
eventual, să ne scrieți 
ce anume v-a sugerat.

Și acum, ce repre
zintă în realitate ? 
Nici mai mult. nici 
mai puțin decit un 
năstrușnic... cartof (în 
greutate de aproape 
un kilogram), recoltat 
în aceste zile din gră
dina de legume a co
operativei agricole din 
comuna Peștișani — 
Gorj.

Marina PREUTU

Pentru ieri, pentru azi, pentru mîineINAUGURARE

CULTURALĂ:

Librăria 
„Lumina"

în pragul sărbătorii, pe Doro
banți, acolo unde Capitala îșl 
Înalță, ca In atîtea alte locuri, 
șiragul de blocuri noi, ieri a 
fost inaugurată una din cele 
mai mari librării ale Bucureș- 
tiului: „Lumina". Instantaneul 
fotoreporterului n-a putut cu
prinde decit o parte din interi
orul acestei noi „vetre a căr
ții", Întinsă pe cîteva sute de 
mp *i  ocupind două etaje. Cit 
despre menirea librăriei, este 
de ajuns să-i amintim numele : 
„Lumina". Un străvechi cartier, 
devenit nou, ne oferă, astfel, 
un prim reper caracteristic pen
tru noua sa vlrstă.

Foto : E. Dicbiseanu

(Urmare din pag. I)
să sărăcim anume cuvinte de con
ținutul lor primordial, că, dimpo
trivă, conținutul lor se îmbogă
țește obligatoriu cu noi și imua
bile valențe, că ordinea lumii nu 
poate fi apărată în afara acestor 
idealuri care sînt departe de a-și 
ti pierdut semnificația și rațiunea.

Este meritul unui mare om al 
României moderne de a fi redesco
perit semnificația și rațiunea aces
tor idealuri, impunîndu-le în dia
logul politic și la tribuna organis
melor de rigoare. încărcindu-le de 
o mare fascinație. înnobilîndu-le cu 
mindria de a fi români liberi și in
dependenți. justițiabili și justițiari, 
pasionați ai personalității umane și 
ai dezvoltării sale filozofice, și a- 
cest om se cheamă președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Dar atît nu este suficient pen
tru istorie — tezele proclama
te de acest om să rămînă bun 
înscris în documentele de refe
rință ; tezele sale trebuie să se 
preschimbe în legități de struc
turare și de luminare a conștiinței

fiecăruia dintre noi. Sîntem o na
țiune puternică, și hotărît putem 
deveni și mai puternici, numai în 
funcție de logica strînsă care ne 
pune, pe fiecare în parte. în acord 
perfect cu fiorul și substanța a- 
cestor teze fără de care România 
n-ar fi în stare să dureze. Faptul 
că unii dintr-aiurea. desigur nu 
lntîmplător. se miră de vehemența 
cu care noi ne afirmăm liberta
tea si independența dovedește 
doar ce trist poate să sune glasul 
celor care, odată cu Patria, și-au 
pierdut și bruma de morală 
în fata prețului ce-1 primesc 
pentru slujba lor. A fi aici însă, 
cu toate rădăcinile înfipte într-un 
pămint care ne aparține, tezaur de 
legende și de cultură, de mărturii 
ale osindclor amare, dar și ale 
neînfricării bărbătești, cu tot ce 
este lespede de mormînt voievo
dal și nesfîrșit de pulbere a buni
lor și străbunilor noștri, a fi deci 
aici și a rămîne aici, liberi și in
dependenți. înseamnă a dori cu 
înverșunare să pregătim viitorul 
comunist pe temeiurile unei civili
zații exemplare.

Evident, nu va fi prea ușor și

nici prea aproape ziua. Indepen
denta nu se apără cu simple de
ziderate. după cum nici libertatea 
cu simple precepte.

Trebuie să avem în vedere că. 
pentru prima dată în istoria nea
mului, suitei noastre de generații 
(fiindcă, sigur, va fi o acțiune de 
durată) ii revine, prin Programul 
Partidului Comunist Român, sar
cina extraordinară de a considera 
personalitatea umană ca pe o pro
blemă complexă și de a o ajuta 
să se dezvolte pe cît mai varii 
coordonate, de a o elibera de toate 
avatarurile străvechi și de a o 
face să atingă calitatea spiritelor 
superioare.

Trebuie să avem în vedere că 
așezările stabilizate se vor afla 
mereu în competiție cu așezări ce 
abia se preconizează, că alături de 
instituțiile absolute și perene, vii
torul vine succesiv cu propriile 
lui instituții (unele de nebănuit, ce 
forme vor avea și ce finalități 
vor urmări), că mereu ne vom 
despărți de ceva pentru a ne în- 
tîmpina cu altceva, că neliniștea 
creatoare (indiferent în ce do
meniu) se va exprima necontenit

în alte libertăți — și că toată a- 
ceastă sumedenie de conflicte 
neantagonice va determina destule 
rupturi și sacrificii, revoluției a- 
cesteia în permanentă ofensivă 
nu-i vor rezista decit cei care au 
darul să vadă mereu mai departe.

Iată tot atîtea învățăminte care 
ar trebui anunțate de la înălțimea 
catedrelor. în familie și la scoală, 
pentru ca să nu-i lăsăm pe tinerii 
noștri urmași nepregătiți în fata 
Imensei responsabilități cu care li 
va învesti țara la ceasul respectiv !

Fiindcă acestea. în fapt, sînt și 
pecetile de domnie ale timpului 
pe care-1 trăim — Socialismul, In
dependența. Libertatea, Justiția, 
Personalitatea umană — si vor fl 
de-a pururi pentru România socia
listă. Ele ne sînt cu atît mal sfinte 
cu cît noi înșine le-am năzuit în 
supremul August de-acum mai bine 
de trei decenii, le-am făurit și le 
făurim, răzbunînd astfel toată u- 
milirea de veacuri. Ele, în fapt, sînt 
cheia de boltă a noii noastre gîn- 
diri comuniste, și vai de acela care 
va îndrăzni vreodată să le smulgă 
din legătura lor de aur I

■ Avan-
• premieră
I De la o vreme încoace, marele 

hol al gării din Burdujeni —

I Suceava a devenit un vast șan
tier de creație. Aici, o echipă de 
specialiști, sub conducerea cu
noscutului sculptor Iftimie Bir- 

Ileanu, lucrează la statuia ecves
tră a strălucitului voievod Ște
fan cel Mare. Monumentala lu- 

Icrare va fi amplasată pe pla
toul din imediata vecinătate a 
fostei Cetăți de Scaun. Ansam
blul cal-călăreț (in imagine) este 

I modelat, deocamdată, din lut.
Ea Va avea o înălțime de 8 me
tri și va fi așezată, după turna- 

Irea in bronz, pe un soclu inalt 
de 15 metri.

I 
I
I
I
I
I
I

Jupiter de pe 
strada Cetătii »

Pe strada Cetății din Alba Iulia se 
efectuau lucrări de canalizare. Deodată, 
din pămînt a apărut un colț de marmu
ră. Apoi, lucrătorii au săpat în juru-i și 
au dat la iveală o statuie de dimensiuni 
impresionante. La numai cîteva ore 
de la scoaterea ei la lumină, obiectivul 
foto al lui Valeriu Bărbuță a surprins 
această imagine dăruită rubricii noas
tre. Este vorba de o statuie în marmu
ră a lui Jupiter Tronans. Specialiștii 
de la Muzeul Unirii din Alba Iulia a- 
preciază că atît prin dimensiunile sale 
(aproape 2 500 de kilograme), cît șl 
prin faptul că este foarte bine con
servată aproape în întregime, statuia 
constituie, pînă acum, un unicat în 
toată Dacia Romană.

„Ferăstrăul de piatră"
La Goranu, in apro

piere de Rm. Vilcea, 
se află un monument 
al naturii, de o fru
musețe aparte. De-a 
lungul mileniilor, a- 
pele ploilor au sfrede
lit muntele, din loc in 
loc, criind un joc ca
pricios de forme de 
relief. Privit cu aten
ție, muntele închipuie 
acum stilpi dorici și 
capiteluri, cu înălțimi 
de peste 60 de metri, 
tuburi de orgă și tur
nuri crenelate de cas
tele ivite parcă dintr-o

lume feerică, de basm. 
Alături, se , află un 
uriaș ferăstrău cu

dinții de piatră, sur
prins și in imaginea 
de față.

Micii constructori mari

IDupă ce clopoțelul 
a vestit ultima oră de 
curs, la mijlocul lunii 
Iunie, a început va- 

Icanța mare, dar și 
practica pentru elevii 
de la Liceul industrial 

. de construcții civile 
I din Galați. în această

vacanță, viitorii con
structori și-au 7 pro
pus să-și... construiască 
singuri o frumoasă 
sală de gimnastică. 
Corespondentul nostru 
pentru județul Galați, 
Dan Plăeșu, i-a sur
prins în imaginea ală

turată pe cîțiva dintre 
elevii care hărnicesc 
la înălțarea edificiului. 
Șeful lotului, elevul 
Gheorghe Anghel, i-a 
furnizat cîteva detalii: 
„Avem pe șantier e- 
levi pentru toate me
seriile : zidari, beto- 
niști, fierar-betoniști, 
dulgheri, mozaicari, 
timplari... Sînt create 
toate condițiile să 
înălțăm un edificiu 
care, chiar dacă nu va 
adăposti prea repede 
o nouă stea de strălu
cirea Nadiei, să fie 
frumos, să ne reprezin
te ca buni meseriași". 
Cu alte cuvinte, încă 
de pe acum, elevii țin 
la profesia lor de 
constructori. Adică țin 
să fie la înălțime.

| Florală

I Piața „Petru Ra
tes" din orașul Bistri
ța a fost transformată 
in această vară — 
după cum o arată și 
fotografia semnată de 
Dinu Bob — intr-un 
adevărat covor de 
flori. Și-au dat întil- 
nire aici specii rare 
de flori și de plante 
decorative — care mai 
de care mai frumoase, 
mai atrăgătoare — ori
ginare din toate conti
nentele lumii. Dar mai 
intii și mai intii, pină 
să fie expuse in piață, 
intru desfătarea o- 
chiului și imbucurarea 
inimii, ele au fost 
crescute și aclimatiza
te cu grijă și migală 
In sera primăriei bls- 
trițene. „Transplanta
rea" frumoaselor flori

I_______

In piață s-a făcut in 
nu mai puțin frumoa
se oale de lut și ciu- 
bere de lemn. Printre 
cele exotice, se înalță, 
la fel de incintătoare, 
reprezentantele plaiu
rilor bistrițene, smăl

țuite cu flori de un pi
toresc aparte. Și ast
fel, piața „Petru Ra- 
reș" s-a transformat, 
in aceste zile de au
gust, intr-a splendidă 
grădină închipuind o 
hartă florală a lumii.
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DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII ELIBERĂRII PATRIEI

La Monumentul eroilor patriei

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru 
socialism

Cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, sîmbătă diminea
ța au avut loc în Capitală solem
nități în cadrul cărora au fost de
puse coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism, la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor so
vietici.

La solemnități au luat parte to
varășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Ion Coman, Ion Din- 
că, Vaisile Patilinet, membri ai Co
mitetului Central al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, ge
nerali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații de

La Monumentul eroilor sovietici La Cimitirul militarilor britanici

Manifestări politico-educative și cultural-artistice 
dedicate marii sărbători

ÎN CAPITALA. Numeroși oameni 
ai muncii de la C.I.L.-Pipera, de la 
întreprinderile Electronica, Cine
scoape, Sintofarm, din alte unități 
s-au întâlnit cu ofițeri superiori din 
Ministerul Apărării Naționale, cu 
veterani ai războiului antifascist. 
La „23 August", „Republica", „Me
canică fină", „Electroaparataj" etc. 
a fost prezentată conferința „3? de 
ani de la eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă". La case de cul
tură, la cluburile unor unități eco
nomice și la cinematografe au fost 
F zentate filme românești în care 
este evocată lupta forțelor patriotice 
conduse de P.C.R. pentru înfăptuirea 
insurecției. Montaje literar-muzicale, 
spectacole omagiale au fost prezen
tate de artiști amatori și profesio
niști • ÎN PESTE 60 DE AȘEZĂ
MINTE DE CULTURA DIN DOLJ 
au fost organizate simpozioane, ex
puneri și spectacole cultural-artis
tice. Locuitorii din Teslui, Robănești, 
Fărcașu, Drăgotești s-au întîlnit cu 
ofițeri superiori, cu activiști de 
partid, cadre didactice care au evo
cat evenimentele din August ’44, 
realizările poporului nostru obținute 
în anii socialismului. La biblioteca 
județului a fost deschisă o expoziție 
de carte. Numeroase cămine cultu
rale au organizat simpozioane cine
matografice pe teme ca „Eroismul 
ostașului român în lupta împotriva 
fascismului", „Lupta maselor popu
lare conduse de P.C.R. pentru in
staurarea puterii populare a clasei

cinema
• Pintea j PATRIA — 9,30; 12,15;
15; 17,30; 20, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20.
• Luptătorul din New Orleans : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FESTIVAL — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină —- 19,45.
• Ce se întîmplă cu tine ? CEN
TRAL — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Melodiile cartierului : CAPITOL
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.
• Filiera II : BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,15; 20,30. la grădi
nă — 20, SCALA — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, GRADINA DINAMO
— 20, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Romanță pentru o coroană :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MIORIȚA — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20, GRADINA FES
TIVAL — 19,45.
• Pisicile aristocrate : EFORIE —
9.30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.15,
GRIVIȚA — 8,30; 10.30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20.30, PARC-HO- 
TEL — 20, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Facerea lumii : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Capriciile Măriei : MELODIA —
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20.
• Noi aventuri cu Tom șl Jerry ; 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14; 15,30; 
17.
• Mastodontul : DOINA — 18,30 ; 
20,15. 

masă și obștești, delegați ai oameni
lor muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Co
mitetului Central al P.C.R.. Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România. Ministeru
lui Apărării Naționale și Ministeru
lui de Interne, Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular muni
cipal, Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 

muncitoare" etc. • NUMEROASE 
MANIFESTĂRI au fost organizate 
și în județele Hunedoara și Alba, 
în localitățile miniere din Valea 
Jiului, sub genericul „Sub flamuri 
purpurii și tricolore", au fost reunite 
simpozioane, expuneri și dezbateri 
despre semnificația zilei de 23 August 
și despre victoriile poporului român 
în acești 32 de ani. Conferința „23 
August 1944 — moment de seamă in 
dezvoltarea economică și politică a 
României" a fost audiată de nume
roși oameni ai muncii din Cimpeni, 
Ocna Mureș, Războieni, Unirea Și 
din alte localități ale județului 
Alba • LA CASA DE CULTURA 
DIN CURTEA DE ARGEȘ a avut 
loc simpozionul „23 August — mo
ment crucial în istoria contempora
nă a României". Expuneri și confe
rințe pe teme similare, recitaluri, 
spectacole omagiale au fost prezen
tate in întreprinderi industriale, la 
căminele culturale din județul Argeș. 
• ADUNAREA FESTIVĂ DEDICA
TĂ ANIVERSĂRII ELIBERĂRII 
PATRIEI a reunit numeroși locui
tori ai municipiului Drobeta Turnu- 
Severin. La Casa de cultură a mu
nicipiului a fost vernisată o expo
ziție de pictură și grafică, cu lu
crări semnate de tineri plasticieni 
locali. La așezămintele culturale din 
peste 20 de localități au fost pre
zentate expuneri avind ca temă sem
nificația apropiatei sărbători, victo
riile poporului nostru in construcția 
socialismului. • CASELE DE CUL

• Conversația : COTROCENI — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Actorul și sălbaticii : BUCEGI
— 16, la grădină — 19,45.
• Prima pagină : VICTORIA — 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
q Prizonierul din Manhattan î 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
O Dincolo de pod : ARTA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 20.
• Cursa : CRÎNGAȘI — 17.
O Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20, la grădină — 20,15, 
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,43, GLORIA — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA TI
TAN — 20.
• Aventurile celor trei muzicanți:
LUMINA — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
• Elixirul tinereții : FERENTARI
— 15,30; 18; 20.15.
• Circ în circ : PACEA — 16; 19.
• Texas, dincolo de rîu : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Patima î DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Automobilul, vioara șl cățelul : 
FLACARA — 15,30; 18; 20.
• Respirație liberă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.
• Instanța amînă pronunțarea : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20, la gră
dină — 20.
• Călărețul cu eșarfă albă : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Fratele meu are un frate for* * 
midabil : POPULAR — 16; 18; 20.
• Contele de Monte Cristo : LIRA

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 19,30. (sala mică) ; 
Comedie de modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George EnescuM 
(rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Ateneul, palat al culturii muzi
cale românești** —- 19,30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un vagon ? 
— 20, (la rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 
lumină „Sînt suflet în sufletul 
neamului meu** — 20,30.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii socialiste 
România, sala Columnei) : Spec
tacol audiovizual „De la străbuni 
pină la tine** — 11; 12.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Evreica din Toledo — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.

— 16; 18,15; 20,30, la grădină —
20.30.

Comitetului foștilor luptători an
tifasciști, precum și din partea colec
tivelor unor mari întreprinderi 
bucureștene.

Pionierii au depus jerbe de flori.
La monumente, companii de onoa

re ale forțelor noastre armate, găr
zilor patriotice și ale formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei au prezentat onorul.

A fost intonat imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenti V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei. au fost intonate imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori s-au păstrat momente de recu
legere. S-a primit, apoi, defilarea 
companiilor de onoare.

în aceeași zi, la Cimitirul milita
rilor britanici căzuți pe teritoriul 
tării noastre în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse coroane de 
flori din partea președintelui Re

TURĂ, CLUBURILE PETROLIȘ
TILOR. CĂMINELE CULTURALE 
DIN PESTE 200 DE LOCALITĂȚI 
ale județelor Prahova, Buzău și 
Dîmbovița au găzduit expuneri, 
simpozioane. întâlniri cu veterani 
din războiul antifascist • ȘI ÎN 
UNITĂȚILE MILJTARE din întrea
ga țară s-a desfășurat în aceste zile 
o bogată activitate politico-educativă 
și cultural-artistică. La casele ar
matei, la cluburile din unități a fost 
prezentată conferința „România la 
cea de-a 32-a aniversare a elibe
rării de sub dominația fascistă", 
au avut loc simpozioane, întâlniri cu 
participant! la insurecție, cu vete
rani ai războiului antifascist. Au 
fost prezentate gale de filme inspi
rate din evenimentele ce au avut 
loc cu 32 de ani în urmă și s-au or
ganizat expoziții de grafică și pic
tură. cuprinzînd lucrări ce înfăți
șează participarea armatei române 
la eliberarea patriei de sub domi
nația fascistă, precum și aspecte 
din pregătirea de luptă și politică a 
ostașilor de azi ai României socia
liste. Sub genericul „Țara mea de 
glorii, țara mea de dor" au avut loc 
montaje literar-muzicale. seri de 
cîn.tece și poezii patriotice, susținute 
de brigăzi și formații artistice ostă
șești, precum și recitaluri de poezii 
patriotice ale membrilor cenacluri
lor literare din unități și de pe 
lingă case ale armatei.

(Agerpres)

• Fablio magicianul ; COSMOS —
15,30.
• Ana și comandorul s COSMOS 
— 18; 20,15.
• întîlnire la aeroport : PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.
• Orășenii : RAHOVA — 16 ; 18 ;20.
• Casa de la miezul nopții : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Doi bărbați ies la raport : VI- 
TAN — 15,30; 18.
O Călărețul fără cap î GRADINA 
VITAN — 20.
• Frați de cruce : UNIREA — 16; 
18, la grădină — 20. 

teatre
Tragere la sorți 

în competițiile europene de volei

publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România. Ministerului Apărării Na
ționale. Comitetului executiv al Con
siliului popular al județului Ilfov.

La solemnitate au participat Ion 
Ioniță, viceprim-ministru al guver
nului, miniștri, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte R. A. 
Burns. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Marii Britanii la Bucu
rești, și membri ai ambasadei,

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia de depunere a 
coroanelor, asistenta a primit defi
larea companiei de onoare.

★
Coroane șl jerbe de flori au fost 

depuse la monumente și plăci come
morative, la cimitire ale eroilor ro
mâni și sovietici căzuti în timpul 
războiului antifascist. (Agerpres)

Vesti din
9

în întreaga țară — atenție 
lucrărilor de sezon

Oamenii muncii din agricultură 
continuă lucrările de sezon, muncesc 
cu însuflețire pentru strîngerea re
coltei și pentru pregătirea recoltei 
viitoare. Principala atenție se acordă 
încheierii recoltatului la inul pentru 
ulei și fuior, la orzoaieă, la culesul 
fructelor și legumelor, pe măsura 
ajungerii acestora la maturitate. In 
marea majoritate a unităților agri
cole s-au format echipe de mecani
zatori și cooperatori care lucrează 
neîntrerupt Ia recoltarea și însiloza- 
rea furajelor.,

Una dintre lucrările de sezon de 
mare însemnătate pentru viitoarea 
recoltă este pregătirea terenului 
pentru însămînțările de toamnă. Din 
datele centralizate Ia ministerul de 
resort, cu două zile în urmă, rezultă 
că Întreprinderile agricole de stat 
au executat arături pe 86 la sută din 
suprafețele prevăzute, iar coopera
tivele agricole — pe 71 la sută. în 
cooperativele agricole din o serie de 
județe, printre care Ialomița. Con
stanta, Timiș, Arad, Bihor, Prahova 
și Iași, au fost arate în Întregime 
suprafețele prevăzute pe perioada

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Succes noului campionat de fotbal!

• SPORT @ SPORT O SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Campionatul national de fotbal e- 

diția 1976—1977 (a 59-a în istoria a- 
cestui sport la noi) începe astăzi cu 
următorul program :

ÎN CAPITALĂ : Steaua — F.C. 
Constanța (stadionul Steaua) ora 
11,00 ; Progresul București — Uni
versitatea Craiova (stadionul Repu
blicii) ora 15,00 ; Rapid — F.C. Bi
hor (stadionul Republicii) ora 17,00.

ÎN ȚARA : U.T. Arad — S.C. Ba
cău ; Politehnica Timișoara — Di

în localitatea Strbske-Pleso (Ceho
slovacia) a avut loc tragerea la sorți 
a competițiilor europene de volei. 
In- Cupa campionilor europeni — 
bărbați, formația Dinamo București 
va intiini echipa Dukla Liberec. La' 
feminin, în aceeași competiție, Di
namo București se califică direct 
pentru turul doi.

în competiția Cupa cupelor, Stea

Campionatele balcanice de înot vremea
Sîmbătă, în penultima zi a cam- • 

pionatelor balcanice de înot, care au 
loc în piscina clubului sportiv ..Di
namo", Anca Groza a stabilit un nou 
record al tării în proba de 200 m 
delfin, cu timpul de 2’21”26/100. E- 
chipa României a ocupat primul loc 
în proba de ștafetă (fete) 4 x 100 m

Sosirea in Capitală 
a unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-română

Sîmbătă a sosit în Capitală dele
gația Asociației de prietenie sovie- 
to-română, condusă de N. I. Mohov, 
adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., vicepreședinte al A.P.S.R., 
care, la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., va participa la manifes
tările consacrate celei de-a 32-a ani
versări a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

La aeroport, delegația a fost în
tâmpinată de Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, de membri și 
activiști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost prezenti r-nrezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

t V
PROGRAMUL I

8.40 Tot Înainte !
9,35 Film serial pentru copii : Blîndul 

Ben.
10.00 Viața satului.
11.20 Aventura cunoașterii.
11.50 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical : „Pe firul Du

nării albastre" (I) ; Popasuri la 
Orșova, Porțile de Fier, Drobeta 
Turnu-Severin ; Reîntîlnlre cu cîn- 
tăreți șl actori preferați : Aura 
Urziceanu, Ann Margaret, Al Bano 
și Romina Power, Aurelian An- 
dreescu, Amalia Rodrlguez, Nadia 
Urbankova, Sofia Vicoveanca, 
Dida Drăgan și formația F.F.N., 
Enrico Macias, Ștefan Bănică, 
Emil Gavriș, George Hazgan, 
Angela Moldovan, Doina Spătaru- 
Ollnescu șl alții : Povestea filmu
lui muzical ; Oaspeți de peste ho
tare aflați în țara noastră : Lily 
Boulogne (Franța) și Bisser Kirov 
(Bulgaria) ; Șah mat în... 15 mi
nute ; Ora 13,30 — Desene ani- 
.rnate ; Ora 14,00 — Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea ; Ora 15,00 — 
Fotbal : Progresul — Universitatea 
Craiova — etapa I a campionatu
lui național — divizia A. Transmi
siune directă de la Stadionul Re
publicii. Emisiune de Ioana Bog
dan și Victor Teodoru.

18,00 Film serial : Din tainele mărilor. 
Episodul 7 — Aventură pe Lacul 
Titicaca.

18.50 Enesclana • .Rapsodia Română 
nr. 1 în La major In interpretarea 
orchestrei Filarmonicii „George 
Enes.cu" • Dirijor Mircea Basarab.

19,00 Micul ecran pentru cei mici — 
Flori de August.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Țara in ajunul marii 

sărbători.
20,00 Baladă pentru acest pămlnt • 

Tunari în salopetă.
20.20 Film artistic : „Nemuritorii" — 

producție a Casei de filme cinci.
22,05 24 de ore. • Sport.

PROGRAMUL II

10,15—11,45 Matineu simfonic 
20.00 Eroi îndrăgiți de copil.
20,25 Amfiteatrul cărților. Emisiune de 

prezentare și comentare a feno
menului editorial.

20,45 Retrorecording. Din cele mai fru
moase momente vesele din emi
siunile de divertisment.

21.40 Film serial : „Dosarele Rockford".
22.30 închiderea programului.

agricultură
în curs, în vederea însămîntărilor 
de toamnă. în prezent, există con
diții deosebit de favorabile pentru 
intensificarea ritmului arăturilor, 
pentru executarea acestei importan
te lucrări la un înalt nivel calitativ. 
Numeroase informații sosite la re
dacție demonstrează hotărirea lucră
torilor ogoarelor de a face totul 
pențru stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei acestui an și pen
tru a pune baze sigure obținerii 
unor producții sporite în anul viitor. 
(C. Bordeianu).

PregcsîBri pentru teamnă
Pe ogoarele județului Buzău, unde 

condițiile meteorologice din ultima 
săptămînă au fost mai puțin favora
bile activităților pe cîmp, arăturile 
de vară au fost terminate, pregătin- 
du-se întinse suprafețe de terenuri 
care vor fi semănate în toamnă. De 
asemenea, s-a stabilit întreaga struc
tură a soiurilor de grîu și orz ce 
vor fi cultivate și continuă acțiunea 
de condiționare a semințelor. Tot
odată. în stațiunile de mecanizare 
din această zonă au’ fost pregătite 
majoritatea mașinilor și utilajelor 
ce urmează a fi folosite la semă
nat.

namo București ; F.C.M. Galati — 
Jiul Petroșani ; A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Argeș ; Corvinul Hunedoara — 
Sportul studențesc ; Politehnica Iași 
— F.C.M. Reșița.

Meciurile (exceptîndu-le pe cele 
din Capitală) încep la ora 17,00. '

Să urăm succes noului campionat 
și să așteptăm de la fotbaliștii noș
tri evoluții pe măsura condițiilor și 
posibilităților tot mai bune pe care 
le au pentru pregătire.

ua București va întâlni formația 
Happoel Haogen (Israel). La femi
nin. în aceeași competiție. echipa 
Rapid București va juca în compa
nia formației Panathinaikos. Atena.

Meciurile preliminare se vor juca 
în prima jumătate a lunii noiembrie. 
Cele din primul tur între 11 și 19 
decembrie, iar cele din turul doi în
tre 8 și 16 ianuarie 1977.

mixt, cu 4’33”80/100 (nou record na
tional). Cursa de 100 m bras a reve- 
njt Ligiei Anastasescu. cronometrată 
cu ri8"92/100.

în clasamentele generale, după 3 
zile, la feminin conduce echipa 
României, iar la masculin cea a Bul
gariei. Astăzi, cu începere de la ora 
17,30. au loc ultimele probe. '

Primire la primul ministre al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, sîm
bătă dimineața, în vizită de rămas 
bun pe Pentti Suomela, ambasadorul 
Finlandei la București, cu prilejul

Cronica zilei
Sîmbătă dimineață, tovarășul Ște

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. s-a întilnit cu to
varășul Tomio Nishizawa, vicepre
ședinte al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Japonia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în tara 
noastră.

în cursul convorbirii avute cu a- 
cest prilej, desfășurată intr-o atmos
feră caldă, prietenească, s-a făcut 
un schimb larg de păreri și infor
mații cu privire la preocupările ac
tuale ale celor două partide, precum 
și la unele aspecte ale situației in
ternaționale și ale mișcării comunis
te și muncitorești mondiale.

★
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului Mun
citoresc Socialist Luxemburghez for
mată din Lydie Schmit, președintele 
partidului, Victor Abens, deputat în 
parlament, vicepreședinte al Grupu
lui parlamentar socialist, membru 
al Consiliului Europei, și Arthur 
Goffinet, secretar al Comisiei de 
control a partidului, care, la invi

PEKIN

Eroism și solidaritate umană 
intense eforturi pentru înlăturarea 
urmărilor cutremurelor de pămînt

în aceste zile, po
porul chinez se află 
angajat intr-un amplu 
efort de înlăturare a 
efectelor gravelor se
isme care au avut loc 
în ultimele săptămîni 
în zona Tangșan-Fen- 
gnan din provincia 
Hopei și în nordul 
provinciei Siciuan.

La chemarea Parti
dului Comunist Chi-x 
nez, mii de oameni ai 
muncii din diverse re
giuni ale Chinei, îm
preună cu detașamen
te. ale Armatei popu
lare de eliberare chi
neze s-au deplasat 
din prima zi în zona 
Tangșan-Fengnan, cel 
mai greu lovită de 
cutremur, pentru a 
participa la oparațiu- 
nile de salvare a 
populației sinistrate. 
Impresionante pagini 
de eroism și solidari
tate umană au fost în
scrise în acele zile, 
muncitori și țărani, 
după cum a informat 
ziarul „Jenminjibao", 
dindu-și viata în lup
ta pentru a salva 
populația afectată de 
cutremur. în zona mi
nieră de la Kailuan, 
unde șocurile seismice 
au provocat avarii la 
o serie de puțuri și au 
dus la inundarea ga
leriilor, au fost tri
mise de urgentă, pe 
calea aerului, echipe 
de salvare din diverse 
alte centre miniere 
ale Chinei, reușindu- 
se astfel să fie eva
cuați aproape toți mi
nerii surprinși în sub
teran.

Chiar din primele 
zile, cind zguduiturile 
scoarței încă mai con
tinuau, populația, sub 
conducerea comuniști
lor, și-a îndreptat e- 
forturile spre repune
rea în funcțiune a 
uzinelor și fabricilor, 
a șoselelor și căilor 
ferate, a liniilor de 
telecomunicații afec
tate de cutremur. 
Printr-o muncă fără 
preget, de zi și noap
te, a fost reparată și 
redată traficului fe
roviar importanta li
nie Pekin-Șanhaikuan, 
grav avariată pe o 
distantă de aproape 
230 km. Aceasta a per
mis deplasarea spre

zonele sinistrate a 
trenurilor încărcate cu 
alimente, îmbrăcămin
te, medicamente și 
alte bunuri necesare.

Populația din Pekin, 
ea însăși afectată de 
cutremur, a acordat in 
tot acest timp un spri
jin activ populației 
din Tangșan și din 
celelalte localități din 
zona sinistrată. Din 
prima zi a început o 
largă acțiune de colec
tare și expediere în 
zonă a materialelor de 
prim ajutor. în ciuda 
pericolelor unor noi 
seisme, oamenii mun
cii din uzinele și fa
bricile capitalei au

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

dat dovadă de un im
presionant spirit de. 
abnegație, Țămînînd 
permanent la1 locurile 
lor de muncă, inten- 
sificiridu-și eforturile 
pentru a spori pro
ducția. Totodată, nu
meroase cadre medi
cale din Pekin și din 
împrejurimi au plecat 
spre Tangșan, în spri
jinul populației sinis
trate.

Comitetul Central al 
P.C. Chinez și Consi
liul de Stat au trimis 
în zonele sinistrate o 
delegație condusă de 
Hua Kuo-fen, pre
mierul Consiliului de 
Stat, care a transmis 
populației mesaje de 
compasiune din par
tea președintelui Mao 
Tzedun și a C.C. al 
P.C. Chinez, de îm
bărbătare în lupta 
pentru înlăturarea cit 
mai grabnică a urmă
rilor , cutremurului, 
pentru reconstrucție.

Totodată, s-au luat 
un șir de ample mă
suri pentru a se pre
veni efectele unor 
eventuale noi seisme. 
Utilitatea și eficiența 
acestor măsuri s-au do
vedit din plin în'tim
pul celui de-al doilea 
mare cutremur, care a 
avut loc la 16 august 
in zona Sungpan- 
Pingwu, din nordul 
provinciei Siciuan. în 
ciuda gravității noilor 
mișcări seismice, pa

ATLETISM
Anul acesta, titlul de campioană na

țională în proba de pentatlon a re
venit sportivei dinamoviste Cornelia 
Popa, care a totalizat 4 306 puncte. 
Ieri. în ziua a doua a concursului 
care a avut Ioc pe stadionul Repu- 

* blicii. Cornelia Popa a sărit la înăl
țime 1,87 m. Campionatul de decatlon 
a fbst cîștigat la această ediție de 
Gh. Llxandru (Progresul) — 7 379 
puncte, urmat de foștii campioni re
publicani M. Nicolau (Steaua) — 
7 354 puncte și V. Bogdan (Univer
sitatea Cluj-Napoca) — 7 185 puncte.

★
Desfășurat la Varșovia, meciul tri

unghiular de atletism U.R.S.S. — 
R. D. Germană — Polonia s-a în
cheiat cu următoarele scoruri : mas
culin : U.R.S.S. — Polonia 127—95 ; 
U.R.S.S. — R. D. Germană 125—96 ; 
R. D. Germană — Polonia 113—106 ; 
feminin : U.R.S.S. — Polonia 100—46; 
R. D. Germană — U.R.S.S. 79—67 ; 
R. D. Germană — Polonia 97—19. 
Rezultate din ultima zi : 1 500 m fe
mei : Kazankina 4’04”93/100 ; triplu 
salt : Piskuli 16,59 m ; prăjină : Slu- 
sarski 5,50 m ; ciocan : Spiridonov

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 august. In țară : Vreme In ame
liorare treptată, dar se menține răco
roasa noaptea și dimineața șl mal ales 
In primele zile. Cerul va fi variabil. In 
cursul după-amiezelor se vor produce 
Innorărj mai accentuate. Local vor că

încheierii misiunii acestuia în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
ambianță de cordialitate.

tația C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

Delegația P.M.S.L. s-a Întâlnit la 
sediul C.C. al P.C.R. cu tovarășii 
Constantin Dăscăiescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, Mihnea 
Gheorghiu și Eduard ’ Eisenburger, 
membri ai C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind obiec
tivele și preocupările celor două 
partide și la un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme ac
tuale ale mișcării muncitorești, ale 
situației internaționale. A fost afir
mată dorința ambelor părți de ■ 
contribui la dezvoltarea în continu
are a bunelor relații existente între 
România și Luxemburg, la întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare.

întâlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și cordia
litate.

★
Sîmbătă. 21 august a.c.. a sosit la 

București Antoine Bangui, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Ciad în Republica So
cialistă România.

gubele provocate au 
fost foarte reduse, așa 
cum s-a întîmplat și 
în cazul cutremurului 
din iarna anului 
trecut, din provincia 
Liaoning. Pe baza da
telor furnizate de 
către departamentul 
seismologie pe în
treaga Chină, Comite
tul provincial Siciuan 
al P.C- Chinez a putut 
intreprinde din vreme 
tot ceea ce- era nece
sar pentru a limita 
pagubele. Populația 
din zona respectivă 
fusese preventiv in
stalată in adăposturi 
improvizate în parcuri 
și pe străzi, ceea ce a 
făcut să se evite pier
deri de vieți omenești.

Măsuri similare s-au 
Întreprins și la Pekin, 
imediat după primul 
cutremur, un.de. timp 
de cîteva săptămîni, 
locuitorii s-au adăpos
tit în corturi, fără ca 
ritmul febril de activi
tate al capitalei să 
aibă în vreo privință 
de suferit. Imediat 
după ce la radio s-a 
anunțat că la Pekin 
nu se mai așteaptă 
nici un cutremur de 
pămînt, locuitorii ca
pitalei au început să 
se înapoieze la casele 
lor. în prezent, marea 
majoritate a corturi
lor și adăposturilor 
provizorii ce se ali
niau de-a lungul stră
zilor au dispărut, în 
același spirit de per
fectă ordine și disci
plină în care, cu cî
teva săptămîni în ur
mă, s-a desfășurat 
evacuarea locuințelor.

Eroismul și solidari
tatea dovedite de po
porul chinez în aceste 
zile grele, spiritul de 
abnegație ce caracte
rizează amplele efor
turi de înlăturare a 
urmărilor cutremure
lor, pentru refacerea 
obiectivelor economi
ce avariate și reintra
rea vieții pe făgașul 
normal, constituie 
elocvente dovezi ale 
unității strînse dintre 
popor și partid, uni
tate ce a permis să se 
facă față cu succes 
unei asemenea încer
cări.

I. TECUȚA

77.26 m ; 800 m : Anohin l’47”58/100 : 
5 000 m : Jorg Peter 13’33”32/100 ; 100 
m garduri: Gudrun Behrend 12”80/100; 
suliță bărbați : Byelczik 87,90 m.

BASCHET
La Szczecin, în cea de-a 6-a zi 

a campionatelor europene feminine 
de baschet pentru junioare, echipa 
României a întrecut cu scorul de 
64—59 (32—31) selecționata Italiei.
Din echipa română s-au evidențiat 
Constanta Fotescu (19) și Maia Cu- 
țov (15).

Alte rezultate : U.R.S.S. — Olanda 
124—39 ; Iugoslavia — Spania 73—52 ; 
Finlanda — Belgia 68—49; Ungaria — 
Bulgaria 77—66 ; Scoția — Elveția 
58—51.

FOTBAL
în turneul international de fotbal 

pentru echipe de tineret „Cupa Prie
tenia", care se desfășoară în Bulga
ria. s-au înregistrat următoarele re
zultate : România — Cuba 4—1 (3—0); 
Bulgaria — Cehoslovacia 1—1 ; 
U.R.S.S. — R. D. Germană 1—0 ; 
R.P.D. Coreeană — Ungaria 1—0.

dea ploi însoțite de descărcări electrice. 
Vintul va sufla slab pină la potrivit 
din sectorul nordic. Local se va pro
duce ceață. Temperatura in creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 
grade, izolat mai coborîte în nordul șl 
estul Transilvaniei, iar maximele între 
20 și 30 de grade. In București : Vreme 
în curs de ameliorare ușoară, cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi 4e 
scurtă durată în primele după-amiez*  
Vintul va sufla slab pină la potrivit 
Temperatura, coborîtă în primele zile, 
va crește ușor.

un.de
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Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

în diferite țări au continuat să 
aibă loc manifestări consacrate 
României cu prilejul zilei de 23 
August.

La Pekin, Roma, Buenos Aires, în 
Israel, la Luanda, Caracas, Bujum
bura, Havana, Lima, Hanoi și Nico
sia au avut loc conferințe de presă, 
în cadrul cărora ambasadorii țării 
noastre, acreditați în țările respec
tive, au vorbit despre semnificația 
istorică a actului de la 23 August 
1944 și despre marile realizări obți
nute de popoful român, sub condu
cerea partidului, în anii care au tre
cut de la eliberare.

Reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat din Praga și alte 
localități, împreună cu membri ai 
Ambasadei române, au depus, cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporu
lui român, coroane de flori la mo
numentele și cimitirele eroilor ro
mâni căzuți pentru eliberarea Ceho
slovaciei.

în diferite orașe ale lumii, oficia
litățile locale au organizat. în cinstea 
Zilei naționale a României, întîlniri 
și adunări festive, în cadrul cărora 
au fost evocate politica externă de 
pace și cooperare între popoare și 
succesele dobîndite de poporul ro
mân. Astfel de întîlniri au avut loc

la sediul C.A.E.R. din Moscova, la 
Quito, Maputo, în orașul petrolier 
Boumerdesse din Algeria, la Ulan 
Bator, în orașele bulgare Stara Za- 
gona și Ruse, la Caracas, in locali
tatea slovacă Breznov.

Cu același prilej, la Biblioteca ro
mână din Roma a fost organizată o 
seară culturală, la Universitatea 
populară „San Marcos" din Lima a 
avut loc un simpozion cu tema „Po
porul român și cultura sa“, iar la 
Moscova, Caracas, Rio de Janeiro, 
Amman, Dar es Salaam și Nicosia 
au fost deschise expoziții de carte și 
grafică românească, precum și de 
fotografii înfățișînd realizările și 
viața poporului român. Ansamblu
rile folclorice ale- uzinei „Tractorul" 
din Brașov, „Mărțișorul" al Casei 
studenților Universității „Babeș-Bo- 
lyai" din Cluj-Napoca și „Semeni- 
cul", aflate în turneu în Franța și 
Danemarca, au prezentat spectacole 
cu caracter festiv.

în cadrul acelorași , manifestări 
consacrate zilei de 23 August la 
Moscova, la Berlin, la Praga. Varșo
via și în alte localități au fost orga
nizate festivaluri și gale ale filmului 
românesc.

(Agerpres)

Namibiei trebuie să i se acorde
o independentă reală ’

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
a respins propunerea Republicii Sud- 
Africane de a acorda o așa-numită 
independentă Namibiei pină la 31 
decembrie 1978. Această propunere, 
avansată de un „Comitet constituțio
nal" al autorităților rasiste de la 
Pretoria, este considerată de consi
liu ca „o stratagemă lipsită de ori
ce legitimitate, ambiguă și echi
vocă".

Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
menționează, de asemenea, că Repu

blica Sud-Africană nu a respectat 
termenul stabilit de Consiliul de 
Securitate privind organizarea, pînă 
la 31 august a.c„ a unor alegeri ge
nerale sub supravegherea O.N.U. în 
Namibia și cere, totodată. Consiliu
lui de Securitate să „examineze mă
surile care se impun". Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia a fost creat 
în anul 1966. după ce Adunarea Ge
nerală a retras, la 27 octombrie. Re
publicii Sud-Africane mandatul de 
administrare a Namibiei.

„0 violare gravă a drepturilor refugiaților"
Declarațiile unui reprezentant al O.N.U. privind urmările 

raidului rasiștilor rhodesieni asupra unei tabere 
de refugiați Zimbabwe

GENEVA 21 (Agerpres). — La se
diul O.N.U. din Geneva s-a anunțat 
oficial că armata regimului rasist 
rhodesian a atacat, la 8 august, în 
Mozambic. o tabără de .refugiați ci
vili — transmit agențiile France 
Prpsse și Associated Press. Un re
prezentant al Națiunilor Unite, care 
a vizitat tabăra de la Margonha- 
Nyazonia la o săptămână de la raidul 
rhodesian, a declarat că a văzut la 
fața locului „zece morminte comu
ne" și că printre cei 8 000 de refu
giați existau peste 500 de răniți. 
Toate clădirile lagărului de refugiați 
Zimbabwe au fost demolate în tim
pul raidului. Toate stocurile de ali
mente au fost distruse.

Purtătorul de cuvînt al înaltului 
comisar al O.N.U. pentru refugiați, 
J. Becket, a declarat că raidul rho
desian de la 8 august constituie „o

violare extrem de gravă a drepturi
lor refugiaților" și a precizat că 
Mozambicul a solicitat un ajutor 
pentru aceștia

SALISBURY 21 (Agerpres). — Au
toritățile rasiste rhodesiene au sus
pendat cursurile în toate școlile pen
tru africani, drept măsură de repre
salii împotriva acțiunilor de protest 
ale populației de culoare fată de 
intenția autorităților de a recruta 
africani pentru lupta împotriva miș
cării de eliberare națională a po
porului Zimbabwe. Mii de elevi afri
cani au luat parte la marșurile de 
protest împotriva noului proiect de 
lege care prevede intensificarea mi
litarizării regimului de la Salisbuiy. 
După cum a anunțat ministrul învă- 
țămîntului. vor fi operate eliminări 
masive din școlile pentru populația 
de culoare.

SITUAȚIA DIN LIBAN
• Recrudescență a luptelor • Noi apeluri în lavoarea opririi 

bombardamentelor
BEIRUT 21 (Agerpres). — La Bei

rut și în zona muntoasă a Libanului 
a fost semnalată o recrudescență a 
luptelor dintre forțele aflate în con
flict. După cum relatează agențiile 
internaționale de presă, bombarda
mentele au continuat cu violență, 
sîmbătă și în noaptea precedentă, 
îndeosebi în cartierele rezidențiale 
ale capitalei. Obuze de mortiere și 
de artilerie grea au explodat sîmbă
tă dimineață în zona vestică a Bei
rutului. Bombardamentele au fost 
extinse și în perimetrul localității 
Junieh, la circa 15 km nord de Bei
rut. Noi lupte au avut loc la Tripoli 
și în jurul- localităților Kalamoun (la 
5 km sud de Tripoli) și Alma (la 
84 km nord de Beirut). Eie asemenea, 
au fost reluate bombardamentele 
asupra taberei palestinene de la 
Sabra. Observatorii apreciază că bi
lanțul pierderilor de vieți omenești 
este considerabil. Conform unor esti
mări generale, în 17 luni de război 
ar fi fost omorîte în capitală aproxi
mativ 35 000 persoane.

în ce privește contactele vizînd 
să pună capăt bombardamentelor și 
ostilităților, generalul Mohamed Has

san al Ghoneim și numeroase per
sonalități libaneze musulmane și 
creștine și-au multiplicat apelurile 
în favoarea opririi bombardamentelor 
masive din diverse zone ale Beiru
tului.

REPUBLICA DEMOCRATICA 
MADAGASCAR

Programul noului guvern
ANTANANARIVO 21 (Agerpres). 

— Noul guvern al Republicii Demo
cratice Madagascar va continua linia 
politică a precedentului guvern, în
dreptată spre consolidarea suverani
tății naționale și a securității țării, 
a declarat la o conferință de presă 
noul premier. Justin Rakotoniaina. 
în domeniul politicii interne, a re
levat el. principalele eforturi vor fi 
orientate spre dezvoltarea agricultu
rii și a zootehniei, care constituie ra
murile de bază ale economiei țării. 
Un loc de seamă în cadrul acestor 
eforturi va reveni creării unor coo
perative agricole de producție.

Actualități din țările socialiste
MOSCOVA BELGRAD

Giganți feroviari
Zilele trecute, la uzina construc

toare de vagoane din orașul Kali
ningrad a fost consemnată o im
portantă realizare pe linia trans
punerii in viață a uneia din sar
cinile prevăzute în Directivele 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., 
aceea de a se asimila producția 
unor yagoane de marfă cu o capa
citate de pină la 170 tone. Cum 
s-ar spune, 17 vagoane intr-unui 
singur.

Realizarea vagoanelor basculante 
de asemenea capacități este o ex
presie a noului și puternicului 
avînt al forțelor de producție in 
U.R.S.S., necesitatea lor fiind im
pusă îndeosebi de darea în ex
ploatare a unor mari cariere de 
cărbune și metal „la zi" ; folosirea 
lor la aceste cariere va permite o 
reducere considerabilă a număru
lui de garnituri feroviare.

Un prim tip de vagon basculant 
gigantic, cu o capacitate de 145

tone, se și află în funcțiune la ca
riera de cărbune Ekibastuz din 
Kazahstan. în urma studierii aten
te a calităților și eficienței sale, o 
comisie guvernamentală de resort 
a recomandat fabricarea în serie 
a acestui tip de vagon.

Dar acțiunea de sporire a capa
cității de transport a acestor mas
todonți pe roate continuă. După 
cum a declarat inginerul-șef al 
uzinei din Kaliningrad, V. I. Li
senko, în prezent se desfășoară 
lucrările de proiectare a unui va
gon basculant de 180 tone. De re
marcat că vagoanele basculante de 
acest gen folosite la carierele me
talifere pot suporta impactul unor 
blocuri de minereu de pînă la 10 
tone. S-a constatat că efectul eco
nomic al introducerii unor astfel 
de giganți feroviari în transportu
rile de cărbune sau minereu se 
exprimă anual în peste 10 000 ru
ble pentru fiecare vagon. (L. Duță).

Șantierele
Adeseori în orele de dimineață, 

pe străzile capitalei Iugoslaviei se 
pot auzi cîntecele tinerilor din bri
găzile de muncă patriotică. Pur- 
tind steaguri și unelte, sute de 
studenți, elevi, tineri muncitori — 
veniți din 18 orașe ale tuturor re
publicilor iugoslave — se îndreap
tă spre șantierele lor din această 
vară, unde participă la lucrările 
de reamenajare a malurilor Savei 
și Dunării. Numerdase edificii înăl
țate în Noul Belgrad, unități in
dustriale, precum și alte obiective 
realizate în ultimii ani înglobează 
și munca harnică a tinerilor vo
luntari. în curind, la această listă 
se va adăuga parcul de pe malul 
drept al riului Sava. Oază de ver
deață in mijlocul clădirilor din 
beton, fier și sticlă, parcul acope
ră o suprafață de 12 hectare și 
dispune de un ansamblu spor
tiv, zone de agrement ș.a.

în cele peste trei decenii care 
au trecut de la eliberarea țării,

tineretului
brigăzile de muncă patriotică ale 
tineretului au prestat peste 80 mi
lioane zile-muncă, timp in care au 
fost construite 11 căi ferate, ma
gistrala rutieră Liubliana-Djev- 
djelia, cinci hidrocentrale de mare 
capacitate, 14 obiective industriale 
de primă mărime, centre culturale, 
sportive, locuințe. Brigăzi ale ti
neretului și-au dăruit întreaga pu
tere de muncă pentru a grăbi lu
crările de restaurare a orașelor 
Skoplje și Banja-Luka, grav afec
tate de cutremure. Școală a mun
cii, șantierele tineretului au de
venit. totodată, o pepinieră de 
pregătire a cadrelor în cele mai 
variate profesii. Anul trecut, de 
exemplu, pe cele 14 mari șantie
re de construcții ale tineretu
lui. mii de băieți și fete au do- 
bîndit, prin muncă harnică și ta
lentată, o calificare menită să le 
deschidă noi orizonturi, noi per
spective în viață. (S. Morcovescu).

Ol PRIIUIINDENI
• ENERGIA VIITO

RULUI ? Particula elemen
tară neutrino — cu o masă in
fimă — are capacitatea de a 
pătrunde în alte medii fără să 
devieze cît de puțin de la tra
iectoria sa. Savanții speră ca 
elucidarea interacțiunii dintre 
această particulă și alte sub
stanțe să poată converti neu
trino într-o nouă sursă de 
energie. Pentru cercetarea ei, 
la Institutul de fizică a mari
lor energii de la Serpuhovo 
(U.R.S.S.) a fost creată o veri
tabilă uzină producătoare de 
neutrino. Obținut într-un uriaș 
accelerator de particule prin 
fisiunea protonilor, neutrino 
este supus unor minuțioase ob
servații sub obiectivul aparate
lor de fotografiat. Datele obți
nute, prelucrate de mașinile 
electronice, sînt apoi oferite 
experților, care nădăjduiesc să 
ofere omenirii, pornind de la 
minuscula particulă, o nouă și 
inepuizabilă sursă energetică.

SOFIA

Pe harta marilor construcții
Aproape că nu este județ în 

Bulgaria care să nu aibă în con
strucție pe teritoriul său. în acest_ 
cincinal, un obiectiv de importanță 
națională. Fondurile alocate in 
această perioadă pentru creșterea 
potențialului industrial însumează 
20 miliarde de leva.

Pe această bază, în domeniul 
energeticii, noile capacități pentru 
producerea energiei electrice ce 
vor fi puse în funcțiune vor tota
liza 3 000 MW putere instalată. în 
bazinul energetic al riului Marita 
va intra în exploatare termocen
trala „Marița-Est 3“ de 840 MW, 
la Kozlodui centrala atomică iși 
va dubla capacitatea, iar la Varna 
puterea termocentralei orașului va 
fi extinsă cu alți 630 MW. ,

în sectorul metalurgic, principala 
atenție va fi îndreptată, în conti
nuare. spre combinatul de la Kre- 
mikovtî, unde noile obiective în 
construcție vor asigura, pînă la 
sfirșitul cincinalului. încheierea 
completă a ciclului de fabricație. 
Construcțiile de mașini vor avea 
în orașul Haskovo un puternic

pilon prin edificarea și darea în 
exploatare aici a unei mari uzine 
constructoare de mașini pentru in
dustria chimică.

Importante investiții vor fi rea
lizate în industria chimică : la 
Devnia va începe să producă o 
nouă fabrică de p.v.c., iar la lam- 
bol — o uzină pentru producția 
de mătase poliesterică cu o capa
citate de 6 500 tone pe an ; com
binatele petrochimice de la Bur
gas și Plevna se vor îmbogăți cu 
noi instalații, în timp ce rețeaua 
conductelor de gaze va fi prelun
gită în sudul țării cu înță 267 km.

Pe „harta marilor construcții" 
este trasată și rețeaua unor noi 
automagistrale însumînd peste 
1 100 de kilometri, ale căror șan
tiere vor împînzi în acest cincinal 
atît nordul, cît și sudul Bulgariei. 
Toate aceste realizări în domeniul 
construcțiilor vor înlesni conside
rabil înfăptuirea amplelor sarcini 
trasate de cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Bul
gar. (C. Amariței).

HAVANA

Un centru al industriei miniere
La 20 de minute de zbor de San

tiago de Cuba, în regiunea masi
vului Sierra Maestre, se află lo
calitatea Moa. unul dintre cele mai 
importante centre miniere ale 
țării.

Peisajul este dominat aci de 
imense cratere artificiale în care 
excavatoare scormonesc mărunta
iele muntelui, de vaste bazine în 
care se distinge o masă viscoasă 
de culoare cărămizie și de sutele 
de metri de tuburi și conducte 
nichelate ce' le unesc ca într-o țe
sătură fantastică. Cei 24 000 de lu
crători ai exploatării muncesc cu 
dăruire pentru a asigura țării o 
producție tot. mai mare de nichel, 
pe baza procesului așa-numit de 
„sinterizare" (presarea pulberii me
talice).

Exploatarea de la Moa este su
pusă, în prezent, unei ample ac
țiuni de lărgire și modernizare, 
care va dura cîțiva ani. Pentru 
viitor se prevede construirea unei 
noi fabrici de prelucrare a mine

reului. în acest scop, au și fost 
luate măsuri pentru pregătirea 
forței de muncă necesare. 1000 
studenți, care urmează aici cursu
rile Institutului superior de mine 
și metalurgie, îmbină studiul cu 
activitatea productivă, pregățin- 
du-se să mînuiască, intr-un viitor 
apropiat, noile utilaje și insta
lații.

Lărgirea și modernizarea exploa
tării miniere determină dezvol
tarea economico-socială a întregii 
zone înconjurătoare, in care se 
includ orașul și portul. Noi car
tiere de locuințe se ridică la Moa, 
iar vechiul port se lărgește și el 
pentru a face față unui trafic ma
ritim tot mai intens. De asemenea, 
în următorii ani se vor construi 
aici o țesătorie, un complex de 
prelucrare a laptelui, o termocen
trală, precum și alte obiective in
dustriale, a căror activitate se va 
integra organic în efortul general 
desfășurat de ■ poporul cubanez 
pentru edificarea socialismului. 
(M. Fabian).

[forturi constructive in țările in curs de dezvoltare«
TUNIS. — Sectorul manufacturier 

va beneficia, în acest an, de 23 la 
sută din totalul investițiilor. Se pre
vede ca ritmul anual de creștere 
pe ramură să atingă 13,3 la sută și 
să asigure 36 la sută din exporturile 
țării. De asemenea, acest sector va 
furniza 43 la sută din locurile de 
muncă ce urmează să fie create pe 
parcursul viitorului plan de dezvol
tare — 1977—1981.

BRASILIA. — în urma prospec
țiunilor geologice întreprinse în pe
rimetrul Barao de Cocais din statul 
Minas Gerais, bogat în rezerve de 
minereu de fier, specialiștii au rele
vat că aceste zăcăminte sînt eva
luate la peste 2,4 miliarde de tone. 
Conținutul în fier al‘ minereului 
este apreciat la 63 la sută.

KINGSTON. — în septembrie anul 
acesta, în Jamaica vor fi inaugurate 
lucrările de construire a unei noi 
fabrici de ciment, la Esher Point, 
în apropiere de Lucea. Costul aces
tui proiect, lansat în comun de Ja
maica și Venezuela, este de aproxi
mativ 67 milioane de dolari. Capaci
tatea anuală de producție a viitoarei 
fabrici va fi de 500 000 tone de ci
ment.

CAIRO. — Producția de ciment a 
Egiptului se va dubla în următorii 
trei ani, ajungînd la circa 7 milioa
ne de tone, au anunțat oficialitățile 
din cadrul Ministerului Reconstruc
ției. Această creștere va fi posibilă 
prin intrarea în funcțiune a fabrici
lor de la Suez și extinderea celei de 
la Heluan, precum și a fabricii de 
la Turah.

RABAT. — Secretarul de stat ma
rocan al comerțului, industriei, mi

nelor și marinei comerciale a pre
zidat în portul Casablanca ceremo
nia de lansare a unei noi am
barcațiuni de pescuit, aparținînd 
societății „Armipâche". Lansarea 
acestei noi unități navale de pescuit 
face parte din eforturile oficialități
lor de resort în direcția dezvoltării 
pescuitului pe baze științifice și ra
ționale. Acest sector vital al econo
miei marocane plasează țara pe unul 
din primele locuri în Africa, cu o 
producție anuală de 250 000 tone de 
pește și o cifră de afaceri de ordinul 
a 30 milioane de dolari.

ACCRA. — Banca arabă pentru 
dezvoltare economică a Africii 
(B.A-D.E.A.) a acordat Ghanei un 
împrumut de 5 milioane de dolari, 
sumă destinată dezvoltării producției 
naționale de cacao. Acest împrumut, 
rambursabil în termen de 25 de ani, 
se adaugă unui alt credit acordat 
statului ghanez, în același scop, de 
Banca Internațională pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.). Ofi
cialitățile de resort de la Accra a- 
preciază că, în urma extinderii su- 
prafețeleor cultivate și irigate și a 
aplicării unor metode moderne, pro
ducția de cacao a țării va reuși să 
asigure cantități suplimentare desti
nate consumului intern și exportu
lui.

ABIDJAN. — Societatea ivoriană 
pentru transporturi maritime 
(SITRAM) va achiziționa pînă în 
1980 încă 4 cargouri pe lîngă cele 
14 existente în prezent. Necesitatea 
formării de echipaje a fost luată 
în discuție în cadrul unei recente 
reuniuni a societății, propunîndu-se 
crearea unei academii navale.

■ ■ ■ ■ ■ BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB

agențiile de presă transmit:
0 reuniune a °fiterilor pen

tru securitate ai Comisiei militare 
de armistițiu a avut loc la Panmun- 
jon, la propunerea R.P.D. Coreene. 
Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
prezentat un protest energic părții 
adverse împotriva gravei provocări 
comise la 18 august în zona de secu
ritate comună față de personalul de 
gardă al R.P.D. Coreene și i-a cerut 
să-și, asume responsabilitatea pen
tru aceasta. •

Comitetul Organizației 
din nord a Partidului Co
munist din Irlanda a dat pu- 
blicității o declarație în care con
damnă cu fermitate continuarea 
campaniei de violențe din Ulster. 
Declarația cheamă toate părțile an
gajate în disensiunile sectariste din 
Irlanda de Nord, inclusiv aripa pro
vizorie a Armatei Republicane Ir
landeze. să pună capăt actelor, de 
violentă.

„Concorde" în S.U.A. In* 
tr-un interviu acordat postului de 
radio francez, ministrul american al 
transporturilor. William Coleman, a 
opinat că avionului supersonic de 
pasageri „Concorde", realizat în co
mun de Franța și Marea Britanie, i 
se va permite să aterizeze pe aero
portul din New -York, după alege
rile prezidențiale din noiembrie. în 
luna mai, autoritățile aeroportului 
din New York au amînat pentru 
șase luni adoptarea deciziei privind 
aterizarea acestui tip de avion.

Anchetă. La domiciliul din 
Genova al unui membru al partidu
lui neofascist italian (M.S.I.), Mario 
Meii, poliția a descoperit, in cursul 
unei percheziții, arme, precum și 160 
milioane de lire italiene. Perchezi
ția a fost efectuată în cadrul anche
tei deschise în Italia cu privire la 
asasinarea, în luna iulie a.c„ a ma
gistratului din Roma Vittorio 
Occorsio.

Populația Olandei era ds 
13 769 000 de persoane la începutul 
lunii iulie, anunță un comunicat al 
Biroului central de statistică.

Ministrul de externe al 
Canadei, Allan McEachen, a pă
răsit vineri Ottawa, plecind într-un 
turneu politic prin mai multe state 
din zona Pacificului și Asia. Cu acest 
prilej, ministrul canadian va avea 
convorbiri cu oficialitățile din Indo
nezia, Malayezia, Australia și Noua 
Zeelandă.

0 delegație a Partidului 
Socialist Portughez va lntre- 
prinde, în cursul săptămînii viitoare, 
o vizită în Angola în vederea exa
minării modalităților de normalizare 
în continuare a relațiilor dintre cele 
două țări — a anunțat Mario Soa
res, prim-ministru și secretar gene
ral al P.S.P.

Demonstrații la Bangkok. 
Aproximativ 15 000 de studenți ai 
Universității Thamasat din Bangkok 
au participat la o demonstrație de 
protest față de reîntoarcerea din 
exil a fostului vicepremier tailan- 
dez Prapass Charusthiara, cerind a- 
restarea acestuia. Charusthiara a 
fost exilat in anul 1973, odată cu de
misia guvernului Kitikachorn, ca 
urmare a unor puternice manifesta
ții studențești în care se cerea rein- 
staurarea condițiilor democratice. în 
cursul incidentelor ce au avut loc cu 
prilejul demonstrațiilor de amploare 
de 'la Bangkok, un student și-a pier
dut viața și alți 39 au fost răniți, 
dintre care șase în stare gravă.

Președintele Algeriei,Houari 
Boumediene, a sosit vineri seara la 
Tripoli intr-o vizită oficială. Cu acest 
prilej, șeful statului algerian va avea 
convorbiri cu președintele Libiei, 
Moamer El Geddafi.

Reuniune monetară. Cea 
de-a VI-a reuniune a Consiliului 
monetar și de schimb al Acordului 
de la Cartagena va avea loc la Ca
racas, în zilele de 1—3 septembrie. 
Obiectivul principal îl constituie e- 
xaminarea posibilităților de a se 
crea un fond andin de rezervă. Reu
niunea va fi precedată de o întruni
re a grupului de experți din țările 
membre ale Pactului Andin.

Populația Belgiei număr“> 
la 31 decembrie 1975, 9 813 152 locui
tori, a anunțat Institutul național de 
statistică.

AGENDĂ ECONOMICO-SOCIALĂ
g OSCILAȚII LA BURSE. După 
"• speculațiile intense care au mar
cat operațiunile valutare în această 
săpitămînă, vineri la bursele occi
dentale a fost o zi ceva mai calmă. 
Francul francez, sprijinit din nou 
de banca națională, a reușit o anu
mită stabilizare în raport cu marca 
vest-germană, în timp ce dolarul a 
realizat o ușoară revenire compa
rativ cu paritățile existente la mij
locul săptăminii. Prețul aurului a 
înregistrat un declin, datorat dimi
nuării cererii, uncia fiind cotată la 
109,15 dolari la Zurich și 108,875 do
lari la Londra. Pe principalele pie
țe, dolarul valorează la sfirșitul 
acestei săptămîni : 2.52 mărci vest- 
germane, 2,4760 franci elvețieni, 
4.9880 franci francezi, 40,565 franci 
belgieni, 2,6860 guldeni, 837,70 lire 
italiene. Lira sterlină are paritatea 
d.e 1,7815 dolari.

■ SCĂDEREA CONSUMULUI DE 
ENERGIE IN ANGLIA. în 1975, 

consumul de energie a fost în Marea 
Britanie cu 4 la sută mai redus de- 
cît în anul precedent, dar asigurarea 
necesităților energetice naționale a 
impus cheltuieli cu 20 la sută mai 
mari. Anul trecut, consumul de pe
trol a scăzut cu M) la sută, sporind 
însă i cererea de cărbune (cu 2 la 
sută) și cea de gaze naturale (cu 
4,5 la sută)..

In ce privește proporția ce revine 
principalelor materii prime energe
tice în totalul consumului național, 
petrolului i-a revenit, în 1975, 43.6’ 
la sută (45.5 la sută în 1974), cărbu
nelui — 36,4 la sută, gazelor natu
rale — 17,3 la sută, iar energiei nu
cleare — 3,3 la sută.

CA URMARE A SECETEI, Co
misia C.E.E. a propus suspenda

rea temporară a taxelor de import

asupra unor produse legumicole. în 
prezent, unele țări membre ale 
C.E.E. sînt puternic lovite de secetă 
— calamitate care a diminuat sub
stanțial producția de legume a 
„celor nouă".

■CREȘTEREA COSTULUI VIE
ȚII IN S.U.A. Indicele prețuri

lor de consum a sporit luna trecută 
în Statele Unite într-o rată anuală 
de 6 la sută — anunță Departamen
tul american al Muncii. In cadrul 
indicelui, la anumite categorii s-au 
înregistrat majorări substanțiale, 
cum ar fi la asistența medicală, al 
cărei cost a crescut în rată anuală 
de 13 la sută, sau la combustibili, 
unde creșterea anuală a fost de 18 
la sută.

g GREVA DE PROTEST IN DA- 
“ NEMARCA. Peste 10 000 de oa
meni ai muncii din Danemarca au 
declarat vineri o grevă generală în 
semn de protest față de programul 
economic guvernamental, adoptat 
de parlament, prin care dificultățile 
legate de redresarea economică sînt 
trecute pe seama maselor populare. 
La acțiune participă salariați din 
cele mai diferite sectoare de activi
tate, din industrie, din sistemul 
bancar și de credit, precum și lu
crătorii serviciilor de transport în 
comun din Copenhaga.

g ȘOMAJUL IN RlNDUL FEMEI
LOR. Peste șapte milioane de 

femei din țările capitaliste și-au 
pierdut locurile de muncă din anul 
1973. Potrivit datelor furnizate de 
Biroul Internațional al Muncii, fe
meile reprezintă în prezent 40 la 
sută din totalul șomerilor lumii ca
pitaliste.

BBBBBBBBBBBBB
Președintele Afganista

nului Mohammad Daoud, a sosit 
la Islamabad pentru convorbiri cu 
primul ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto.

Accident rutier. Un număr 
de 15 persoane și-au pierdut viața, 
sîmbătă, cînd un autobuz care cir
cula pe o șosea din Austria s-a pră
bușit în Dunăre, în apropiere de 
Aggbach. Cauzele accidentului nu
sînt deocamdată cunoscute.

Președintele Ciprului,Ma- 
karios, venind de la Colombo, unde 
a participat la cea de-a V-a Confe
rință la nivel înalt a țărilor neali
niate, a sosit la Nairobi, pentru o 
vizită oficială de două zile în Kenya.

Operația de separare a 
surorilor siameze unite în re- 
giunea pieptului și abdomenului- 
care a avut loc într-o clinică din 
orașul Galveston (Texas) s-a des
fășurat cu succes. Medicii au anun
țat că starea celor două fetițe, Char
lotte și Paulette Marie, născute la 
14 iulie, evoluează normal.

„VIKING-1“: Ipoteze noi pe marginea 
experiențelor biologice

„LUNA-24“: 
de rocă selenară se

■ MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 
cum a relevat Alexandr Bazilevski. 
specialist in geologia planetelor de la 
Institutul de geochimie si chimie 
analitică din Moscova. în regiunea 
mărilor selenare se pot găsi la adin- 
cimea de aproximativ doi metri bu
căți de rocă care nu și-au modifi
cat structura de 4,5—5 miliarde de 
ani. Tocrflai de aceea specialiștii so
vietici au instalat o foreză pentru 
recoltarea de probe de rocă selenară 
pe stația automată „Luna 24“ și au 
ales Marea Crizelor pentru efectua
rea forajelor. Această mare reprezin
tă un teren plan. înconjurat de 
munți cu altitudini de pînă la 4 000

Prin recoltarea probelor 
caută urme de apă
metri. După opinia savantilor. aceas
tă mare nu este altceva decît fundul 
unui crater uriaș, care se află situat 
la adîncimea de peste 1 500 metri sub 
nivelul mediu al Lunii.

Foreza de pe stația „Luna-24“ a 
fost construită în așa fel încît să nu 
„contamineze" probele recoltate, ceea 
ce are o importantă deosebită si 
pentru cercetările viitoare care se 
vor realiza în laboratoarele de pe 
Pămînt. Oamenii de știință continuă 
să caute urme de apă pe Lună, con
siderând aceasta ca una din proble
mele interesante ale cosmofizicii și de 
aceea mostrele de rocă vor fi cerce
tate și în acest sens.

PASADENA 21 (Agerpres). — Pri
ma experiență biologică „de con
trol" realizată la bordul modulului 
sondei „Viking-1“ a dat rezultate care 

■permit să se aprecieze ca posibilă 
existența unor forme de viață pe 
Marte. Cu toate acestea, explicațiile 
chimice ale fenomenelor detectate 
rămîn plauzibile, a anunțat un pur
tător de cuvînt al Centrului spațial 
de la Pasadena.

în cursul unei experiențe inițiale, 
se constatase că degajarea bioxidu
lui de carbon în laboratorul modu
lului urma o curbă constant ascen
dentă. Apoi, eșantioanele de sol mar
țian au fost sterilizate, pentru efec
tuarea unei experiențe similare. în 
aceste condiții modificate, degajarea 
bioxidului de carbon s-a accelerat la 
început, pentru a se reduce apoi și 
a rămîne la un nivel stabilizat.

Biologii reuniți la Pasadena apre
ciază că dacă prima reacție ar fi 
fost de natură pur chimică, ar fi

fost firesc ca ea să aibă aceleași re
zultate și la a doua experiență. Fap
tul însă că cele două curbe repre- 
zentînd degajarea de bioxid de car
bon sînt atît de diferite poate duce 
Ia concluzia că la prima experiență 
organismele vii au eliberat bioxidul 
de carbon, ele fiind distruse de ste
rilizarea care a precedat următoarea 
experiență.

Șeful echipei de biologi, dr. Ha
rold K. Klein, a subliniat însă că 
acest rezultat nu dovedește cu cer
titudine existența unor forme de via
ță pe Marte. Deosebirea dintre re
zultatele celor două experiențe s-ar 
putea datora unei proaste funcțio
nări a laboratorului, a arătat el. men- 
tionînd, totodată, că este plauzibilă 
și explicația potrivit căreia prezența 
elementelor a căror compoziție s-a 
schimbat prin Încălzirea din timpul 
sterilizării a determinat modificarea 
ritmului si cantității de bioxid de 
carbon eliberate.

• DIN NOU DESPRE 
„CAZUL SEVESO". Sa- 
vanți din numeroase țări ale 
lumii continuă să studieze po
sibilele consecințe asupra orga
nismului uman ale norului to
xic scăpat, la 10 iulie, de Da în
treprinderea chimică ICMESA 
din orășelul italian Seveso, care 
a provocat unul din cele mai 
grave cazuri de poluare a me
diului pe o suprafață de sute 
de hectare. în speță, savanții 
se tem că, sub influenta dioxi- 
nei (TCDD — una din cele mal 
puternice otrăvuri cunoscute) 
conținute în gazul respectiv, 
poate fi modificată capacitatea 
imunologică a indivizilor afec
tați, în astfel de condiții cel 
mai banal guturai puțind de
veni fatal. La aceste .concluzii 
a ajuns profesorul vietnamez 
Ton Thai Tung din Hanoi. Ele 
sint rezultatul unor studii mai 
îndelungate : în timpul războ
iului din Vietnam, acest om de 
știință a tratat și ținut sub ob
servație numeroase victime ala 
substanțelor defoliante conți- 
nînd dioxină, substanțe folosite 
de trupele intervenționiste. în
tre timp, .s-a anunțat decizia 
Consiliului regional al Lombar- 
diei de a închide definitiv u- 
zina, ca urmare a gravității si
tuației create.

• POETUL VEȘNIC 
VIU. „Pentru a fi ucis un poet, 
el trebuie ucis de două ori : o 
dată fizic, iar apoi distrugînd 
memoria lui. Ucigașii lui Fede
rico n-au reușit însă aceasta ; 
memoria lui este vie. Altfel nu 
ne-am fi adunat la prima co
memorare liberă a lui Lorca 
aici, pe pâmîntul Spaniei...". Cu 
aceste cuvinte s-a deschis re
cent la Granada mitingul de 
comemorare a marelui poet, a- 
sasinat de fasciști la sfirșitul 
lunii august 1936, în anul de 
grea încercare pentru Spania 
republicană. Mii de spanioli, 
între care cunoscuți oameni de 
cultură și artă, au ținut să fie 
prezenți la această întrunire, 
în perioada franchismului, chiar 
și simpla rostire a numelui luî 
Lorca era considerată un de
lict. Mitingul de la Granada 
este, prin el însuși, un semn al 
transformărilor prin care trece 
astăzi Spania.

• SĂ PROTEJĂM PĂ
DURILE. în ultima vreme, 
ecologii acordă o atenție sporită 
pădurilor lumii, considerate un 
valoros factor de regenerare a 
naturii. Potrivit aprecierilor, 
zonele împădurite acoperă 4 130 
milioane hectare, ceea ce re
prezintă cam 300 miliarde metri 
cubi de lemn. Calculele de
monstrează însă că rezervele de 
lemn ale lumii cresc anual 
doar cu 1 la sută, coeficient ir’g 
ferior consumului actual (peste 
2 miliarde mc), la care trebuie 
adăugate sute de milioane 
metri cubi de lemn distrus ca 
urmare a incendiilor declanșate 
în păduri, precum și a defrișă
rilor în scopul eliberării de 
noi terenuri. Sint date care a- 
testă necesitatea unor măsuri 
hotărîte pe plan național și in
ternațional în vederea protejă
rii fondului silvic, a exploatării 
judicioase și a regenerării sale.

• SITUAȚIE ÎNGRI
JORĂTOARE. Sănătatea • 
circa două milioane de copii chi
lieni este grav afectată ca ur
mare a subalimentației. în pre
zent, rata mortalității infantile 
a crescut la 63 la mie. După 
cum scrie revista „Der Spiegel", 
care publică aceste date, su
mele destinate asistentei socia
le în Chile sînt în continuă scă
dere. Dacă în timpul guvernu
lui Unității Populare alocațiile 
pentru sănătate, educație, învă- 
țămînt, construcții de locuințe 
reprezentau 37 la sută din bu
getul statului, acum ele au scă
zut la 20 la sută.

• MAI EXISTĂ PRAC
TICI SCLAVAGISTE. Scla
via încă se mai practică — în 
plin secol XX. Asociația brita
nică de luptă împotriva sclaviei 
a făcut cunoscut în fața unei 
comisii speciale a O.N.U. că 
dispune de probe care atestă 
negoțul cu sclavi în Paraguay, 
Honduras, Guatemala. Copiii 
de indieni au fost vînduți în 
Paraguay pentru a servi ca 
sclavi, pentru o sumă echiva
lentă cu 5 franci elvețieni fie
care. Comisia a elaborat o se
rie de recomandări pentru era
dicarea definitivă a acestei 
practici degradante, incompati
bilă cu condiția umană.
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