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Ieri, în apropierea marii noastre sărbători naționale, 
cînd oamenii muncii fac bilanțul realizărilor obținute 
in îndeplinirea planului și a angajamentelor pe acest an, 

în sporirea avuției naționale

TOVARĂȘUL NICDLAE CEAUSESCU
A VIZITAITÎRGUL UE MUSTRE UE RUMURI UE CONSUM 

importantă manifestare economică, ilustrare a preocupării permanente a partidului, 
a secretarului său general pentru îmbunătățirea aprovizionării populației 

și creșterea mai accelerată a nivelului de trai al poporului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a vi
zitat, în cursul dimineții de sîmbătă, Tîrgul de mostre de bu
nuri de consum organizat în Capitală, la Complexul expozi- 
țional din Piața Scînteii.

împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat to
varășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Leonte Răutu, losif Uglar, llie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Stănescu, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, alți membri ai guvernului.

La sosire, In. fata pavilionului cen
tral al complexului, mii de bucureș- 
tehi aflati aici au salutat cu entu
ziasm pe tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și sentimentele de dragoste si 
stimă fată de partid si secretarul său 
general, recunoștința fierbinte fațade 
grija și preocuparea sa statornică 
pentru creșterea continuă a bunăstă
rii întregului popor. S-a aplaudat în
delung. cu însuflețire, s-a ovaționat 
neîntrerupt, s-a scandat cu putere 
„Ceaușescu—P.C.R. !“. „Ceaușescu si 
poporul !“. Grupuri de tinere si 
copii au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori.

Deschisă la puțin timp de la adop
tarea Programului privind creșterea 
în ritm superior celui prevăzut ini
tial a retribuției oamenilor muncii în 
perioada actualului cincinal, cea de-a 
VIII-a ediție a Tîrgului de mostre 
de bunuri de consum oferă publicului 
un bun prilej de a cunoaște mai bine 
și de a-și exprima preferințele in 

ceea ce privește gama si calitatea 
produselor realizate de industria 
noastră, iar factorilor de răspundere 
din sfera producției și a comerțului 
— posibilitatea de a asigura un fond 
de mărfuri corespunzător, cantitativ 
și calitativ, puterii de cumpărare sim
țitor sporite a populației. -

Organizată potrivit indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei sale la precedenta 
ediție a tîrgului, această cuprinză
toare expoziție a tot ceea ce au rea
lizat mai bun, în ultima vreme, ra
murile producătoare de asemenea 
mărfuri — ce grupează, pe o supra
față de peste 31 mii mp. mai bine de 
200 000 articole — pune cu pregnanță 
în evidență realizările dobindite pînă 
în prezent de colectivele de muncă 
din întreaga țară în înfăptuirea Pro
gramului de îmbunătățire a produc
ției și desfacerii bunurilor de larg 
consum în perioada 1976—1980, elabo
rat din inițiativa secretarului general 
al partidului.

Vizitind, rind pe rînd, pavilioanele 

ce găzduiesc expoziția, secretarul ge
neral a urmărit modul în care se 
realizează programele aprobate de 
conducerea partidului, pentru fiecare 
ramură producătoare de bunuri d<“ 
consum, a analizat, în dialogul pur
tat cu miniștrii de resort, cu specia
liștii, măsurile privind dezvoltarea in 
continuare a sectoarelor respective și 
modernizarea continuă a structurii 
sortimentale a producției, corespunză
tor exigențelor populației și criterii
lor unei ridicate eficiente economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că Tîrgul de mostre a fost 
astfel organizat încît să pună în 
evidentă produsele noi si cele 
realizate pe baza unor soluții și pro
cedee tehnologice îmbunătățite, mo
dernizate. Produselor testate și con
tractate li se adaugă, în mare număr, 
creații de dată recentă ce vor intra 
în producția anului 1978 șl în rețeaua 
de desfacere. Exponatele, colecțiile 
de modele le constituie acele produse 
pentru care există toate condițiile 
tehnico-organizaitorice necesare fabri
cării și punerii lor la dispoziția popu
lației prin, intermediul unităților co
merciale. Spre deosebire de edițiile 
precedente, de data aceasta testarea 
la desfacere a mărfurilor se face nu 
numai prin intermediul numeroase
lor puncte comerciale amenajate in 
incinta tîrgului. ci si în raioanele 
unor mari magazine bucureștene — 
„Unirea", „Bucur“-Obor, „Cocor". Se 
subliniază, de asemenea, că datele pe 
care le vor înscrie vizitatorii în cele 
peste 70 000 de chestionare vor fi pre
lucrate operativ și vor fi folosite pen
tru stabilirea structurii fondului de 
marfă destinat pieței în anul viitor, în 
așa fel încît să se asigure o corelare 
corespunzătoare între oferta de măr
furi și cerințele tot mai variate, exi
gentele tot mai mari ale populației.

De altfel. în cadrul actualei ediții a 
tîrgului. pe baza produselor expuse, 
se vor contracta, pentru viitor, după 
estimările ministerului de resort, măr
furi destinate fondului pieței in va
loare de circa 100 miliarde lei.

Vizita secretarului general al parti
dului a pus în evidență constatarea 
că industria noastră, toate sectoarele 
producătoare de bunuri de consum 
au înregistrat — de la precedenta 
ediție a tirgului. de la analizele si 
vizitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul cărora 
au fost abordate probleme privind 
îmbunătățirea calității producției - 
progrese însemnate pe linia înnoirii, 
diversificării și modernizării sorti
mentelor, a valorificării superioare a 
materiilor prime, aplicării unor teh
nologii moderne, mai productive, ca
pabile să confere mărfurilor însușiri 
funcționale și estetice superioare.

Se vizitează mai întîi pavilionul 
central, unde sînt prezentate produse 
realizate de întreprinderile a opt cen
trale industriale din cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare și unitățile 
cooperației meșteșugărești.

în fața unuia dintre standuri are 
loc un moment emoționant. Un grup 
de fetițe și băieți, copii ai mun
citorilor dirt industria ușoară, îi 
înconjoară cu dragoste pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, le oferă cu gingășie 
flori. Secretarul general al partidu
lui. tovarășa Elena Ceaușescu îi 
mîngîie. îi îmbrățișează cu dragoste 
părintească.

— Să trăit!, să creșteți mari, să 
deveniți buni textiliști, ingineri — le 
urează secretarul general al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se fotogra
fiază apoi împreună cu copiii.
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Caracteristica generală a miilor de 
exponate, grupate în pavilionul cen
tral, o formează noutatea, diversita
tea, gradul ridicat de finisare — do
vezi practice ale nivelului înalt de 
tehnicitate al industriei noastre u- 
șoare, ale maturității profesionale 
atinse de sutele de mii de lucrători 
ai acestei importante ramuri a in
dustriei noastre socialiste, ai coope
rației meșteșugărești. Standurile pre
zintă o gamă largă de țesături din 
bumbac, mătase naturală sau artifi
cială, lină, realizate în contexturi, cu
lori și desene originale. Se eviden
țiază o mare varietate de țesături 
din materii prime indigene, in și 
cînepă în amestec cu poliester, 
a căror producție sporește sim
țitor în actualul cincinal. Reține a- 
tenția faptul că noile produse sînt 
realizate prin tehnologii modeme de 
mare randament și eficiență, rod al 
conlucrării strînse dintre specialiștii 
din producție, cercetare și proiectare.

Sînt prezentate numeroase articole 
de uz casnic și gospodăresc care, 
prin estetica si utilitatea lor. contri
buie la sporirea confortului locuințe
lor. Se remarcă linia modernă a ar
ticolelor din metal, sticlă, ceramică, 
porțelan, fantezia și bunul gust ale 
creatorilor acestora. în dialogul cu 
cadrele de conducere ale centralei 
de resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca dezvoltarea unităților 
cu o apreciată tradiție în producția 
de sticlărie fină să se facă în direc
ția sporirii producției de serie mică 
și de unicate, care valorifică speci
ficul fiecărei zone a tării, priceperea 
și arta recunoscute ale meșterilor 
locali.

Se vizitează apoi sectorul jucări
ilor. Exponatele răspund unor dezi- 
(Continuare in pag. a Il-a)

Piatră de hotar a istoriei noas
tre contemporane, actul cel mai 
cutezător al întregii noastre deve
niri în timp, insurecția națională 
armată antifascistă si antiimperia- 
listă de la 23 August 1944 — rod al 
eroicei lupte desfășurate de Parti
dul Comunist Român pentru orga
nizarea si unirea în jurul său a tu
turor forțelor patriotice, democrati
ce, antifasciste ale națiunii — re
prezintă cea mai strălucită expre
sie a voinței indestructibile a po
porului român de a trăi liber și 
neatirnat, de a fi, cum spunea 
Mihail Kogălniceanu. unul dintre 
făuritorii Independenței de stat a 
României, al cărei centenar l-am 
sărbătorit. în acest an. cu atîta pa
triotică însuflețire, „singurul hotă- 
ritor asupra soartei sale, asupra a 
ceea ce este el astăzi și va ti 
mîine".

Sub- conducerea înțeleaptă și ne
înfricată a partidului comuniștilor 
— care a știut să folosească .îm
prejurările externe prielnice crea
te prin marile victorii obținute de 
Uniunea Sovietică, de armatele so
vietice. care au dus greu! celui de-al 
doilea război mondial, prin izbînzi- 
le celorlalte țări ale coaliției anti
hitleriste. ale eroicei mișcări de re
zistentă .a popoarelor — poporul 
român a răsturnat la 23 August 
1944 dictatura militaro-fascistă. a 
scos tara de sub odioasa dominație 
a Germaniei naziste, s-a alăturat 
cu. întregul său potential material 
si uman marii coaliții antihitleris

te. luptînd cu înaltă dăruire și 
putere de jertfă pentru eliberarea 
totală a teritoriului patriei, pentru 
dezrobirea Ungariei si Cehoslova
ciei. oină Ia victoria deplină a- 
supra fascismului.

Cinstim în această zi de sărbă
toare. odată: cu eroismul celor ce. 
în acele zile fierbinți, au pus te
meliile noii Românii, patriotismul 
înflăcărat, voința nestrămutată a 
clasei noastre muncitoare, a țărăni
mii. a intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii de pe întreg cu
prinsul patriei care, pe calea des
chisă de neuitatul august 1944. sub 
steagul lare desfășurat al partidu
lui. au dobîndit. an de an. izbînzi 
tot mai mari în munca pașnică, 
creatoare, de înnoire a tării și a 
vieții oamenilor, de înălțare a mă
rețului edificiu al României so
cialiste.

Tabloul însufletitor al României 
anului 1977 înfățișează realizări 
grandioase în toate domeniile acti
vității economico-sociale. învingînd 
cu eroism si abnegație — ca de 
atitea ori în decursul istoriei, cînd 
a trebuit să înfrunte grele în
cercări — urmările catastrofalului 
seism din martie, ponorul român, 
condus cu fermitate si clarviziune 
de partidul comuniștilor, de secre
tarul său general, președinte
le republicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a asigurat transpunerea 
neclintită în viată a Hotărârilor
(Continuare în pag. a IV-a)
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[ovarasui Nicolae Ceausescu a vizitat Tîrgul de mostre
irmare din pag. I)

rate majore care vizează educarea 
formarea personalității copiilor,

izvoltarea imaginației și senslbi-
ății. a îndeminării și creativității, 
deprinderilor de muncă, in concor- 
mtă cu concepția științifică, mo- 
srnă care stă Ia baza organizării 
vătămintului nostru, incepind chiar 
î treapta preșcolară.
Apreciind calitatea execuției, gra
il ridicat de finisare a confecțiilor 

tricotajelor, modul ingenios de 
•ezentare in expoziție. secretarul 
îneral al partidului remarcă pro
cesele evidente inregistrate de a- 
ste sectoare in diversificarea pro; 
ictiei. pentru satisfacerea în mai 
are măsură a cererilor cumpără
rilor. De aprecieri pozitive se bu- 
iră si gama largă de încălțăminte 

articole de marochinărie prezen- 
ite. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îte informat, intre altele, că in acest 
ctor de bază al industriei ușoare, 
a urmare a aplicării programului de 
•eștere și diversificare a producției, 
radul de valorificare a materiilor 
rime a sporit de trei ori in perioa- 
a ultimilor patru ani.
Tovarășului Niooiae Ceaușescu, 

ivairășei Elena Ceaușescu le sini 
rezentate, in pavilionul de artizanat 

artă populară, valoroase creații 
riginale de cusături, țesături, covoa- 
», ceramică, sticlărie, obiecte din 
smn, nod al imaginației și muncii 
nor talemtați artiști și meșteri popu- 
iri, mesageri ai rafinamentului, ai 
ragostei de frumos ale poporului 
amân. O bună parte a acestui pavi- 
on este ocupată de covoare, scoarțe 
i carpete, realizate într-o largă pa
stă coloristică, in desene specifice 
rtei noastre populare, ca și fiecărei 
one, de artiști populari tineri și 
1 ratatei, reuniți in cooperative eu 
radiție.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

ovarășa Elena Ceaușescu au cuvinte 
e prețuire la adresa celor care, va- 
>rificind tot ceea ce generațiile de 
rtiști populari au dat mai de preț 
e-a lungul secolelor, se străduiesc 
ă adauge noi atribute acestor obiec- 
e, care fac de mult faimă țării 
loastre.

— Să nu obosiți in a valorifica tot 
e arta noastră populară are mai de 
«net. Să folosiți în mai largă măsu- 
ă, cu pricepere, trăsăturile specifice 
le zonelor noastre folclorice — în- 
leamnă pe creatori tovarășul Nicolae 
leaușescu.
în pavilionul industriei lemnului, 

ovarășul Nicolae Ceaușescu a exa- 
ninat modul în care se realizează 
nasurile stabilite cu privire la d_i- 
«ereificarea producției de mobilă în 
roncordanță cu exigentele populației.

Secretarul general al partidului a 
ipreciat modelele prezentate la tirg, 
ralitatea execuției. caracterul lor 
nultifuncțional, soluțiile economice 
idoptate in realizarea lor, finisajul 
olăcut. variat. A reținut în mod deo
sebit atenția mobila destinată bu
cătăriilor, faptul că tipurile prezenta- 
:e permit o bună folosire a spațiilor 
lin apartamentele noilor blocuri. 
Apreciind, de asemenea, garniturile 
lestinate celorlalte încăperi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat spe
cialiștilor să continue căutările lor 
pentru realizarea unor tipuri cît mai 
bine adaptate apartamentelor ce se 
construiesc în prezent, avind în ve

dere mai cu seamă realizarea unor 
piese extensibile, care permit prin 
operațiuni simple de aranjament 
interior folosirea uneia și aceleiași 
încăperi și ca dormitor, și ca sufra
gerie sau cameră de zi. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca înnoirea 
sortimentelor potrivit exigențelor 
cumpărătorilor să devină o constantă 
în preocupările specialiștilor. în ace
lași timp, secretarul general al parti
dului a arătat că, avind în vedere 
preluarea de către ministerul de re
sort a producției de mobilă a unită
ților industriei locale, este necesar 
ca și profilul acestora să fie moder
nizat, in așa fel Incit să realizeze și 
ele numai mobilă corespunzătoare 
exigențelor actuale.

Informat despre faptul că magazi
nul de prezentare și desfacere de pe 
malul lacului Herăstrău realizează în 
acest an o vinzare de circa cinci ori 
mal mare decîtanul trecut, secretarul 
general a cerut să fie extinsă re
țeaua unor asemenea unități, care 
trebuie să funcționeze oa expoziții cu 
caracter permanent în care gama 
sortimentelor expuse să fie neîncetat 
reînnoită cu ultimele creații ale pro
ducătorilor de mobilă, realizate în 
concordanță cu cerințele pieței, cu 
preferințele cumpărătorilor, cu ne
voile locatarilor din noile blocuri de 
locuințe.

Se vizitează apoi. „Salonul lu
minii", unde sînt expuse sute de sor
timente noi de corpuri de iluminat 
realizate de unități ale industriei 
ușoare, industriei construcțiilor de 
mașini, industriei locale, cooperației 
meșteșugărești. Gazdele informează 
pe secretarul general al partidului 
că la realizarea noilor modele au fost 
atrași un număr mai mare de artiști 
plastici pentru a crea o gamă mai 
variată și mai bună de corpuri de 
iluminat;

Vizitind expoziția, secretarul gene
ral al partidului apreciază că s-a 
realizat un progres, dar nu pș ,mă
sura posibilităților. Tovarășul Nițolae 
Ceaușescu a subliniat că trebuie 
perseverat mai mult pentru a satis
face mai bine exigențele populației, 
în acest sens, a indicat să se acțio
neze in direcția realizării corpurilor 
de iluminat in strînsă concordanță 
cu dimensiunile și destinația încăpe
rilor, să se introducă și în acest 
sector, cu mai mult curaj, elemen
tele tradiționale de artă populară, 
să se extindă gama materialelor uti
lizate. Arătînd că avem posibilități 
tehnice și materiale, oameni cu fan
tezie, secretarul general al partidului 
a indicat să fie luate măsurile nece
sare pentru ca într-un an să se în
registreze și în acest domeniu saltul 
necesar și așteptat de populație. Pen
tru a asigura o mai bună coordonare 
a producției corpurilor de iluminat, 
s-a indicat ca întreaga producție' să 
fie coordonată de către Ministerul 
Industriei Ușoare. Totodată, secreta
rul general a stabilit ca și aici să fie 
amenajat un magazin permanent cu 
vinzare, în'aSa fel îneît gusturile con
sumatorilor să fie cunoscute operativ 
și cu obiectivitate.

în standurile articolelor electrocăs- 
nice și electrotehnice, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate 
cele mai noi creații din aceste do
menii realizate de colective ale in
dustriei construcțiilor de mașini, in
dustriei ușoare, Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești și in
dustriei locale. Gazdele informează 
că pe baza „Programului privind îm
bunătățirea producției bunurilor de 
consum în perioada 1976—1980", în 

. care se preside-, ca, pînă-la-fineie 
; acestui cincinal, desfacerea față de 

1975 la articolele electrocasnice să 

se dubleze, numai anul acesta au 
fost asimilate 35 aparate electrocas
nice noi. care prin concepția con
structivă asigură o funcționalitate 
mult mai ridicată, aduc o contribuție 
sporită la ușurarea muncii în gospo
dărie.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate o serie de produse 
electrocasnice necesare în gospodărie. 
Reține atenția frigiderul „Arctic" de 
225 litri, conceput în concordantă cu 
noile exigente ale populației, cu ușă 
specială pentru compartimentul des
tinat congelării alimentelor, ceea ce 
dă posibilitatea păstrării lor pe un 
timp mai îndelungat. Printre expo
natele deosebite realizate pe baza 
programului aprobat se află și com
bina electromenajeră tip „Confort". 
Răspunzind întrebărilor secretaru
lui general al partidului, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Ioan Avram, informează că cea mai 
mare parte a produselor prezentate se 
află deja în comerț, iar unele sînt în 
curs de asimilare, ele urmînd a fi 
puse la dispoziția populației cel mai 
tîrziu anul viitor.

La standurile unde sînt prezentate 
noile tipuri de televizoare, realizate 
după cele mai moderne concepții 
constructive, radioreceptoare de di
mensiuni și forme diferite, cașeto- 
foane, picupuri, apreciind calitatea 
noilor produse și grija pentru diver
sificarea lor continuă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să se 
înceapă pregătirile, încă de pe acum, 
pentru fabricarea, noilor televizoare 
în culori. De asemenea, examinind 
cu atentie primul easetofon „Star" 
realizat la întreprinderea „Tehnoton" 
din Iași, aflat deja în unitățile co
merciale, secretarul general al parti
dului recomandă constructorilor,^ 
cluderea în acest aparat și a unul” 
radioreceptor.

La standurile de biciclete Si mo

torete, g căror gamă este in continuă 
diversificare și îmbunătățire, secre
tarul general al partidului, apreciind 
succesele înregistrat© in acest dome
niu în ultimul an, cere specialiștilor 
introducerea în fabricație a unor tri
ciclete speciale pentru a servi popu
lației la aprovizionare, ca si unor uni
tăți prestatoare de servicii în efectua
rea transportului la domiciliu al unor 
comenzi făcute de cetățeni.

La sfîrșitul dialogului cu specia
liștii și constructorii de articole elec
trocasnice și electrotehnice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază efortu
rile depuse de aceștia pentru îmbu
nătățirea calității produselor, reco- 
mandîndu-le să se îngrijească de di
versificarea lor mal accentuată.

în incinta altor pavilioane, oaspe
ților le sînt prezentate, produse cos
metice și chimice realizate în prin
cipal de unități ale Ministerului In
dustriei Chimice. Pe parcursul cinci
nalului actual, producția bunurilor 
chimice de consum se dublează, pu- 
riind la dispoziția populației o gamă 
tot mai largă de sortimente. Atrage 
atenția în timpul vizitei gama largă 
de sortimente, parfumuri și săpunuri, 
paleta variată de lacuri și vopsele, 
produsele chimico-casniee, deter- 
genți, produse prelucrate din mate
riale plastice și din cauciuc, produse 
petroliere, ambalaje, jucării. Minis
trul industriei chimice, Mihail Flo- 
rescu, informează că în cea mai mare 
parte produsele expuse se află la 
dispoziția cumpărătorilor, iar altele 
sînt în pregătire pentru producția 
anului viitor.

în standurile unde sînt expuse 
produse din. mase plastice și cauciuc, 
secretarul general ai partidului apre
ciază progresele obținute în acest 
fiqnjrnțp, subliniind .căi aste momen- 
ttft'să âl’ttrtotătffiâî hoîăfff.. în indus
tria de ambalaje, la înlocuirea unor 
materiale tradiționale — cum ar fj 

lemnul și aluminiul — necesare pen
tru producerea unor recipienti mari, 
cu materiale plastice.

în pavilionul produselor agroali- 
mentare, vizitat în continuare, sint 
etalate atractiv și grupate pe specia
lități sute și sute de produse noi 
— preparate din carne, conser
ve și semiconserve, lapte, brîn- 
zeturi. băuturi, semipreparate culi
nare, produse de panificație. To
varășul Petre Blajovici, ministru se
cretar de stat în Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, rapor
tează secretarului general al partidu
lui despre rezultatele obținute pen
tru traducerea în viață a programe
lor speciale stabilite de partid în 
vederea dezvoltării și diversificării 
produselor agroalimentare, potrivit 
cerințelor șl gusturilor populației. 
Se remarcă faptul că s-au obtinut re
zultate pozitive si pe linia ambalării 
si prezentării comerciale a produse
lor. în același timp, secretarul general 
al partidului cere să se acționeze cu 
mai multă eficiență pentru a se 
asigura în toate sectoarele agroali
mentare o prezentare cît mai atrac
tivă a produselor, în concordanță eu 
exigențele mereu sporite ale popu
lației.

Reține atenția strădania lucrători
lor din domeniul industriei alimen
tare pentru ușurarea muncii femeii 
în gospodărie. în acest sens. sint 
prezentate zeci si zeci de produse, de 
preparate si semipreparate culinare 
pentru a căror pregătire în gospo
dărie sint suficiente doar citeva mi
nute. Și cu acest prilej, secretarul 
generai al partidului a insistat ca 
noile produse expuse Ia actuala edi
ție a tirgului și apreciate de cumpă
rători să se găsească tot timpul a- 
nului și în suficiente cantități în u- 
nitățile comerciale, populația puțind 
astfel să beneficieze de ele imediat.

Este vizitat apoi pavilionul artei 

și culturii. Un grup de tineri crea
tori oferă înalților oaspeți buchete 
de flori — expresie a stimei, prețu
irii și recunoștinței slujitorilor artei 
față de secretarul general al parti
dului, pentru grija permanentă pe 
care o poartă dezvoltării artei și cul
turii in țara noastră.

Panouri șl grafice înfățișează su
gestiv dinamica producției și difu
zării cărții în țara noastră. La loc 
de frunte se află ultimele ediții ale 
operelor secretarului general al parti
dului. Creații reprezentative din do
meniile literaturii,, artei plastice su
gerează strădaniile creatorilor de a 
răspunde comandamentelor majore 
puse de societatea noastră socialis
tă în fata lor.

Secretarul general al partidului le 
apreciază eforturile și realizările, Ie 
urează noi succese in activitate.

Prin Întreaga ei desfășurare, vizita 
secretarului generat al partidului la 
Tîrgul de mostre de bunuri de. con
sum — București 1977 constituie o 
nouă și elocventă dovadă a grijii 
permanente pe care conducerea par
tidului și statului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o ma
nifestă neabătut pentru satisfacerea, 
într-un grad din ce în ce mai ridicat, 
a cerințelor populației, pentru ma
terializarea Programului privind dez
voltarea și diversificarea producției 
bunurilor de consum, pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai al 
poporului. Cadrele de conducere, 
specialiștii, toti cei prezenti au asi
gurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că nu vor precupeți. nici un efort 
pentru a înfăptui neîntîrziat. toate 
sarcinile desprinse pe parcursul vi
zitei. pentru a satisface tot mai de
plin exigentele de consum ale popu
lației, în strînsă concordanță cu ridi
carea nivelului lor de viață, cu ce
rințele civilizației socialiste.

23 AUGUST—moment de răscruce în destinele națiunii
AU LUAT SFÎRȘIT

Adunările județene ale 
reprezentanților muncitorilor
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■ PE DRUMUL FĂ URIRII 
SOCIETĂ ȚII SOCIALISTE 

MUL TILA TERA L DEZ VOL TA TE
Profundele transformări revolu

ționare care au avut loc în tara 
noastră jn epoca nouă inaugurată de 
insurecția națională armată din au
gust 1944. marile înfăptuiri ale po
porului in toate domeniile vieții so
ciale au făcut posibilă, după victo
ria deplină si definitivă a socialis
mului în România, trecerea la o e- 
tapă superioară în construirea noii 
orinduiri -- etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a- 
flată in plină desfășurare.

Este perioada în care originalita
tea și spiritul creator, proprii poli
ticii partidului, s-au afirmat si se 
afirmă mal viguros ca orieînd. de- 
tasindu-se ca trăsăturile sale majo
re. Pe baza studiului aprofundat al 
realităților românești și a conclu
ziilor desprinse din propria expe
riență, din experiența generală a 
construcției socialiste, a fost între
prinsă in acești ani o activitate teo
retică si practică vastă. înlăturin- 
du-se aprecieri sau forme si metode 
de conducere perimate, depășite de 
viată, adoptindu-se. pentru proble
mele ridicate de dezvoltarea econo- 
raico-socială. soluții noi. corespun
zătoare noilor cerințe. Tocmai in a- 
ceste condiții a devenit posibilă e- 
laborarea Programului P.C.R., care, 
pe baza aplicării legilor gene
rale ale dezvoltării sociale, dă răs
puns celor mai complexe probleme 
ale muncii si luptei poporului nos
tru pentru întreaga perioadă a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării României 
spre comunism.

Așa cum se știe, la elaborarea 
Programului P.C.R.. ca și a întregii 
politici a partidului, o contribuție 
hotărî toare revine secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în gîndirea și acțiunea 
căruia și-au găsit o strălucită întru
chipare spiritul creator, cunoașterea 
realităților vieții, capacitatea de a 
șesiza și răspunde cerințelor noului.

Originalitatea concepției P.C.R. 
despre făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate se exprimă. 
Înainte de toate, in faptul că aceas
tă operă este privită ca un proces 
complex și atotcuprinzător, menit 
să asigure afirmarea deplină a 
principiilor socialiste atît sub ra
portul gradului de dezvoltare a for
țelor de producție, cît și al perfec
ționări) relațiilor social-economicc 
și organizării societății, al condi
țiilor de trai, al nivelului de con
știință si cultură al poporului, 
astfel Incit noua orinduire 

să-si manifeste superioritatea tn 
toată plenitudinea. Acest proces șe 
desfășoară în profunzimea tuturor 
sferelor vieții economico-sociale și 
spirituale a societății, determinînd 
vaste mutații calitative, ceea ce le. 
conferă un autentic caracter revo
luționar. In cursul acestei etape, 
care va dura 0 perioadă mai înde
lungată de timp, probabil câteva 
cincinale, se creează premisele care 
vor permite, in perspectivă, trece
rea către faza superioară a socie
tății noi — comunismul.

Concepția partidului despre socie
tatea socialistă multilateral dezvol

Originalitate și spirit creator în politica 
partidului de transformare revoluționară 

a societății românești
tată și-a găsit $1 îsi găsește zi de zi 
materializarea în activitatea concre
tă. deosebit de dinamică și comple
xă, desfășurată de oamenii muncii 
pe cele mai diverse planuri. Ceea 
ee ne propunem în rîndurile de 
față, prin care se încheie ciclul 
consacrat relevării originalității și 
spiritului creator în politica parti
dului de transformare revoluționa
ră a societății, este doar evocarea 
citorva din aspectele mai semnifi
cative.

Așa cum se știe, socialismul și 
comunismul sînt de neconceout fără 
o puternică dezvoltare a forțelor de 
producție. Condițiile specifice ale 
tării noastre, care a moștenit un ni
vel scăzut de dezvoltare economică 
de la capitalism, precum și particu
laritățile epocii actuale, caracteriza
tă prin desfășurarea amplă a revo
luției tehnico-științifice. au deter
minat ca această legitate a con
strucției socialiste să capete, în 
politica partidului, un sir de trăsă
turi specifice, cum sint asigurarea 
unor ritmuri înalte de creștere, ca 
singura cale pentru egalizarea ni
velului de dezvoltare a țării noas
tre cu cel al țărilor avansate in
dustrial, alocarea unei părți im
portante din venitul național — 34 

la sută —- pentru fondul de dez
voltare, promovarea puternică in 
întreaga economie a cuceririlor 
științei și tehnicii înaintate etc.

O expresie a reflectării condițiilor 
specifice României în politica eco
nomică a partidului este si preocu
parea pentru repartizarea armonioa
să. proporțională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării, prin 
aceasta urmărindu-se nu numai în
lăturarea discrepanțelor moștenite 
din trecut în gradul de dezvoltare a 
diferitelor județe si localități, dar și 
consolidarea bazei materiale a ega
lității în drepturi a tuturor cetă

țenilor țării, fără deosebire de na
ționalitate. în zilele noastre, cînd 
dezvoltarea armonioasă a econo
miei pe întregul teritoriu al tării 
este o problemă ce preocu
pă intens și țări dezvoltate din 
punct de vedere economic, orienta
rea partidului nostru spre ridicarea 
tuturor zonelor si localităților urba
ne și rurale reprezintă o contribu
ție la precizarea si aprofundarea 
conceptului de dezvoltare armonioa
să a întregii economii.

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate presupune ridi
carea nivelului de trai al intregului 
popor, satisfacerea la un nivel su
perior a cerințelor si nevoilor ma
teriale și spirituale ale oamenilor. 
Multiplele măsuri ce au fost adop
tate in acest sens pe temelia trai
nică a creșterii producției și produc
tivității muncii, cuprinzătorul Pro
gram elaborat recent cu privire la 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii pentru întregul cinci
nal. prevăzînd importante supli
mentări față de prevederile inițiale, 
pun în lumină consecvența cu care 
se acționează în această direcție, 
înalta grijă față de om ce caracte
rizează politica partidului și statu
lui nostru.

în concepția P.C.R.. faza superi
oară a noii orinduiri pe care o con
stituie societatea socialistă multila
teral dezvoltată presupune perfec
ționarea relațiilor sociale, afirmarea 
puternică a unei reale democrații, 
înțeleasă în sensul participării efec
tive a maselor celor mai largi, 
înainte de toate a clasei muncitoare, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului. Pentru felul 
în care partidul nostru conduce 
procesul de adîncire a democrației 
socialiste este caracteristic faptul 
că, odată cu perfecționarea demo
crației reprezentative, se asigură 

dezvoltarea democrației directe, 
întruchipată în dezbaterea pu
blică a legilor în stadiu de pro
iect. în întîlnirile sistematice ale 
conducerii de partid cu oamenii 
muncii din cele mai diverse sectoa
re de activitate. în institutionaliza- 
rea unor asemenea forme de parti
cipare a maselor la conducerea vie
ții economico-sociale. cum sînt adu
nările generale ale oamenilor mun
cii din întreprinderi si instituții, 
consiliile oamenilor muncii, în or
ganizarea sistematică de consfătuiri 
pe plan național sau congrese, cum 
au fost Congresul consiliilor popu
lare județene. Congresul educației 
politice și al culturii, iar mai recent 
Congresul țărănimii si Congresul 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale industriale.

Expresii din cele mai semnifica
tive ale originalității si spiritului 
creator in politica partidului de dez
voltare a democrației sînt recentele 
hotăriri privind creșterea rolului si 
răspunderii colectivelor de muncă 
din unitățile socialiste, a organiza
țiilor obștești în reeducarea celor 
ce au săvîrșit abateri si încălcări 
ale normelor de conviețuire socială 
și ale legilor tării, precum si spo
rirea răspunderii directe a organi

zațiilor de partid și de stat, de masă 
și obștești, a uniunilor de creație, 
a conducerilor colective ale redac
țiilor. radioteleviziunii. editurilor, 
caselor de filme, instituțiilor de 
spectacole în activitatea de infor
mare și educare a oamenilor mun
cii. Este vorba. în fapt. — desigur, 
în sfere diferite — de aplicarea 
creatoare, potrivit cerințelor actua
lei etape de dezvoltare a societății 
noastre, a principiului socialismului 
științific privind preluarea în tot 
mai mare măsură, in procesul îna
intării pe calea socialismului si co
munismului, a unor funcții ale sta
tului de către organismele obștești, 
de către oamenii muncii înșiși.

întotdeauna, activitatea partidului 
a urmărit ridicarea nivelului de con
știință al maselor, ca o condiție e- 
sentială a atragerii lor în lupta pen
tru transformarea revoluționară a 
societății. în etapa actuală, parti
dul urmărește nu numai o puterni
că intensificare a muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, dar 
și o considerabilă îmbogățire a con
ținutului, o largă diversificare, 
astfel ineît aceasta să asigure în
sușirea la seara întregii societăți a 
concepției științifice despre lume, 
a spiritului revoluționar, ridicarea 
nivelului general de cultură și de 
pregătire profesională, înrădăcina
rea în comportarea fiecăruia a 
principiilor și normelor moralei 
noi.

Exemplele ar putea continua, fi
rește, politica partidului oferind o 
multitudine de aspecte care atestă 
capacitatea sa de a-și însuși teoria 
socialismului științific ca o călăuză 
în acțiune, de a elabora și aplica 
soluții creatoare problemelor ce a- 
par în dezvoltarea societății româ
nești.

Este tocmai ceea ce conferă poli
ticii P.C.R. înalta sa eficientă, din- 
du-i posibilitatea să-sl realizeze cu 
deplin succes misiunea istorică 
de forță politică conducătoare in so
cietatea noastră, consacrind contri
buția sa la îmbogățirea tezaurului 
mondial al gîndirii si practicii re
voluționare. Pe drumul luminos des
chis acum 33 de ani prin glorioasa 
insurecție din august 1944. întregul 
nostru popor pășește neabătut îna
inte sub steagul Partidului Comu
nist Român, urcind noi și noi trepte 
spre împlinirea înaltului ideal al 
făuririi in România a celei mai 
înaintate și mai drepte societăți — 
comunismul.

Ada GREGORIAN

în tară au luat sfîrșit adunările 
județene ale reprezentanților mun
citorilor din organele de conducere 
colectivă ale întreprinderilor — eve
niment politic ce conferă noi va
lențe și dimensiuni democrației 
noastre socialiste, ilustrează crește
rea necontenită a rolului clasei mun
citoare, al oamenilor muncii în con
ducerea întregii activități economico- 
sociale.

La aceste adunări care. în ultimele 
zile, au avut loc în CAPITALA, pre
cum și în județele: ARAD. ARGEȘ, 
BIHOR. BOTOȘANI. BRĂILA, 
CLUJ. DOLJ, GALAȚI, GORJ. HAR
GHITA. HUNEDOARA, IALOMIȚA, 
IAȘI. MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, 
NEAMȚ. OLT. PRAHOVA. SATU 
MARE. SIBIU, TELEORMAN. TI
MIȘ. VÎLCEA și VRANCEA au 
luat parte prim-secretari si mem
bri ai comitetelor județene de 
partid si al municipiului București, 
activiști de partid si de stat, membri 
ai consiliilor oamenilor muncii din 
unitățile industriale, de construcții, 
transporturi, comerț, cercetare și 
proiectare, reprezentanți al organi
zațiilor de masă si obștești.

Particlpanții la adunări au anali
zat. într-o atmosferă de lucru, de 
exigentă muncitorească si înaltă res
ponsabilitate oomunistă. în spiritul 
indicațiilor și orientărilor cuprinse 
în Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, modul în care se 
îndeplinesc sarcinile de plan si an
gajamentele asumate ne acest an, 
măsurile ce trebuie luate pentru rea
lizarea în bune condiții a planului 
pe anul 1978 și pe întregul cincinal. 
Dezbaterile au scos în relief succe
sele remarcabile obținute pînă a- 
cum în industria noastră socia
listă. în același timp, adunările 
au făcut o analiză temeinică, res
ponsabilă. a unor neajunsuri care 
mai influențează încă negativ reali
zările colectivelor de oameni ai mun
cii si care trebuie înlăturate, au evi
dențiat rezervele de care dispun toa
te unitățile pentru folosirea mai 
bună a capacităților de producție și 
sporirea intr-un ritm superior celui 
prevăzut a productivității muncii,

La Mangalia a fost lansat 
mineralierul de 55 000 tdw „Callatis*

în cinstea sărbătoririi celei de-a 
33-a aniversări a eliberării patriei, 
colectivele de muncitori, ingineri si 
tehnicieni, militari și constructori 
din Șantierul naval Mangalia și din 
întreprinderile de specialitate au 
lansat simbătă mineralierul de 55 000 
tdw „Callatiș". primul din seria de 
nave de mare tonaj prevăzute a se 
construi la Șantierul naval Mangalia.

în telegrama adresată cu arest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu 
șe spune: Animați de sentimente de 
înalt patriotism, mobilizați de recen
tele hotăriri de partid si de stat cu 
privire la majorarea retribuției, pen

pentru recuperarea tuturor rămine- 
rilor în urmă în activitatea de in
vestiții. reducerea cheltuielilor de 
producție și. îndeosebi, a consumu
rilor de materii prime. materiale, 
combustibil și energie electrică. 
Au fost adoptate programe con
crete de acțiune pentru mobilizarea 
integrală a potențialului material și 
uman în vederea realizării exempla
re a planurilor de dezvoltare econo
mică și socială a patriei noastre, 
perfecționării si adîncirii democra
ției muncitorești.

în adunări au fost aleși repre
zentanții direcți ai muncitorilor care 
urmează să facă parte din Consiliul 
național al oamenilor muncii — or
ganism permanent de conducere. în
drumare si control al consiliilor oa
menilor muncii. înalt forum munci
toresc. hotărît a se constitui la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii. din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Desemnați de către to
varășii lor de muncă din întreprin
deri. cel aleși sînt muncitori si 
maiștri fruntași în producție, comu
niști care întrunesc înalte calități 
politice, profesionale și morale, se 
afirmă consecvent ca promotori ai 
noului, al inițiativelor creatoare, e- 
xemple de militanți .neobosiți pen
tru înfăptuirea politicii partidului.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanțli la adunări — 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități — au adresat Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. telegrame în câre ex
primă. în numele lor si al colective
lor de muncă ne care le reprezintă, 
voința fermă de a milita fără preget 
pentru înfăptuirea politicii partidului, 
pusă în slujba înfloririi continue a pa
triei. a victoriei cauzei socialismu
lui și a păcii, hotărîrea unanimă de 
a-și mobiliza întreaga energie și 
pricepere pentru realizarea exempla
ră a obiectivelor actualului cincinal, 
a sarcinilor ce decurg din Programul 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

siilor si alocațiilor de stat pentru 
copii, urmind însufletitorul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
dăruire pentru ridicarea ne no) culmi 
de civilizație si bunăstare a scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România — constructorii de 
nave ai șantierului asigură condu
cerea superioară de partid si de stat, 
pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că îsi vor îndeplini cu pasiune, ener
gie si toată puterea de muncă sar
cinile ce le revin pentru terminarea 
lucrărilor de investiții si construirea 
de noi nave.
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„Marile transformări revoluționare produse ia decursul edificării socialismului in țara noastră evidențiază 
cu putere faptul că scopul suprem al politicii Partidului Comunist Român este ridicureu bunăștării materiale 
și spirituale a întregului popor, satisfacerea nevoilor celor ce muncesc, afirmarea plânari a personalității umane."

NICOLAE CEAUȘESCU

Imagini ale profundelor schimbări în calitatea vieții oamenilor muncii,
rod al politicii partidului, al activității creatoare a întregului popor în anii socialismului

REUHUTIA MEDE NETA A PEBSONAWLOI MUNCITE»! NUMARUE PEBSDNfllULlII MUNQTOn
— lei lunar — întreaga perioadă a construcției 

socialiste llustreazâ adevărul câ 
numai munca mai spornicâ, mai 
productivâ, mal eflcientâ a tuturor 
oamenilor muncii creeazâ premise
le reale, trainice pentru accelera
rea dezvoltârii economiei naționa
le, pentru creșterea mai rapida a 
venitului național șl, implicit, pen
tru ma|orarea mai accentuata a 
retribuției și ridicarea neîncetata a 
nivelului de trai al întregului po
por. Este concludent în acest sens 
faptul cd, de la 337 lei în 1950, 
retribuția medie netă lunară a 
personalului muncitor a crescut la 
1 711 lei în 1976 — de peste 5 ori, 
așa cum se poate vedea și din 
graficul alăturat.

în actualul cincinal, corespun
zător programului de creștere mai 
accelerată a nivelului de trai al 
populației, care prevede suplimen
tarea fondului de majorare a re
tribuțiilor cu 35 miliarde lei, retri
buția medie netă lunară pe eco
nomie urmează să ajungă în 1980 
la 2 201 lei — cu 38 la sută mal 
mare decît în 1975. Ca urmare, 
retribuția medie reală va crește 
pînă în 1980 cu 30,2 la sută, față 
de 18—20 la sută cît fusese pre
văzut inițial în Directivele Congre
sului al Xl-lea al partidului.

- milioane —
7,3-7,5

INNIIIIIHE NOMINALE TOTALE 
ALE TAOANM COOPERATISTE 
— lei lunar, pe o persoană activă - 

în actualul cincinal, veniturile 

reale vor crește cu circa 30%
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Societatea noastră, asigurînd tuturor cetățenilor țării dreptul la 
muncă, creează totodată și condițiile materiale pentru încadrarea 
lor în activitate. Prin construirea de noi fabrici și uzine, prin atra
gerea tuturor zonelor țării în circuitul economic, prin dezvoltarea tu
turor sectoarelor economico-sociale, numărul personalului muncitor a 
sporit din 1950 pînă în 1975 de 3 ori.

ALOCAȚIILE DE STAT 
PENTRU COPII

- fondurile de la buget destinate ajutorului 
de stat pentru copii, în milioane lei -

PENSIILE
- creșterea, în procente, a fondurilor de asigurări sociale de stat -

In actualul cincinal, pensia medie

Veniturile nominale totale ale cooperatorilor au sporit — după 
cum rezultă din graficul de mai sus — de la 172 lei lunar în 1950 
la 1 018 lei lunar în 1975.

APARTAMENTE
în actualul cincinal se vor construi

în actualul cincinal
7364

1

1726

alocațiile vor 

crește cu 30%

1950
Din bugetul statului se asigură învățămîntul gratuit pentru întreg 

tineretul țării; elevii primesc gratuit manuale școlare; studenților 
li se acordă burse; an de an sporește baza materială a învăță- 
mîntului de toate gradele. Fonduri tot mai importante sînt destinate 
alocațiilor de stat pentru copii — așa cum se vede în graficul de 
mei sus — precum și autoarelor pentru mamele cu mai mulți copii.

DESFACERILE
în actualul cincinal 

vor crește cu 52,1%

Ca rezultat al creșterii veniturilor populației, al dez
voltării Industriei producătoare de bunuri de consum, 
desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist au fost 
în 1976 de 154,6 miliarde lei, de aproape 13 ori mai mari 
decît în anul 1950 — așa cum se arată și în graficul alătu
rat — cumpărările, în medie, pe un locuitor sporind de la 
739 lei în 1950 la peste 7 100 lei în 1976.

Rețeaua de desfacere a crescut și ea în mod deose
bit : în 1950 existau 27 567 unități comerciale; în 
1976 — funcționau peste 73 500 unități.

în actualul cincinal, fondul de marfă ce va fi pus la 
dispoziția populației va crește cu 52,1 la sută, față de 
40—45 la sută cît se stabilise în Directivele Congresu
lui al Xl-lea al partidului. în acest fel, comparativ cu 
perioada 1966—1970, în actualul cincinal populația își 
va putea procura prin rețeaua comerțului socialist, de 
la orașe și sate, un volum de produse de peste două 
ori mai mare.

nominală de asigurări sociale
PESTE 1000000

Odată cu sporirea veniturilor oamenilor muncii 
ocupați în activitatea economico-socială cresc și 
fondurile destinate asigurărilor sociale, statul asi
gurînd fiecărui cetățean al țării o bătrînețe lipsită 
de griji. Din 1950 pină în 1975, fondurile de asigurări 
sociale de stat au sporit — cum se vede și din gra
ficul de mai sus — de 22 ori, pensia medie pentru 
limită de virstă cu vechime integrală ajungînd în 
prezent la 1 067 lei lunar.

Din 1967 s-a introdus sistemul de pensii și pen
tru țăranii cooperatori, pensia acestora fiind majo
rată ulterior în mai multe etape.

Prin măsurile luate recent de conducerea parti
dului s-a generalizat sistemul de pensii, urmînd 
ca de la 1 ianuarie 1978 să primească pensii șl 
țăranii cu gospodărie individuală din zonele necoo- 
perativizate.

Noul sistem de pensii — generalizat — asigură 
creșterea pensiilor tuturor categoriilor de oameni, 
pensia medie pentru limită de vîrstă cu vechime 
integrală urmînd să ajungă în 1980 la circa 1 250 
lei lunar.

mai bine de două treimi din populația de la orașe și sate locuind 
în case noi, construite în anii de după eliberare.

în ce privește ritmul de creștere a fondului locativ, datele sta
tistice arată că în ultimul deceniu ei a depășit ritmul de creștere 
a populației, fiind de 18,5% față de 12,9% cît a crescut populația.

DE MĂRFURI PENTRU SANAîATEA POPULAȚIEI
- suinele alocate de la buget pentru asistența medicală, în milioane lei —

In actualul cincinal, față de cincinalul

anterior, fondurile vor crește cu 38%

Fondurile alocate din bugetul statului pentru să
nătatea cetățenilor sînt într-o continuă creștere: 
în 1975 ele au fost de aproape 15 ori mai mari 
decît în 1950.

Din 1960 pînă în 1975 — deci în numai 15 ani — 
numărul paturilor în spitale s-a dublat. Rețeaua sa
nitară va spori în perioada 1976-1980 cu peste 
39 000 paturi in spitale noi, peste 80 policlinici și 
alte unități medicale.

Sănătatea oamenilor este vegheată în prezent 
de peste 35 000 medici și 125 000 cadre sanitare 
medii.

Măsurile complexe, de ordin economic, social și 
sanitar, luate în decursul anilor au determinat o 
continuă îmbunătățire a stării de sănătate a popu
lației. Astfel, față de nivelul anului 1938, mortalita
tea generală s-a redus cu mai mult de jumătate, 
iar durata medie a vieții a crescut de la 42 de ani 
în 1932, la aproape 70 de ani în prezent

9853
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OMAGIU MARII SĂRBĂTORI---------------

Imn în August
Cum valul ne-ncetat își cată malul 
așa, în matca Patriei mereu, 
ne ctitorim lumina, idealul, 
cu Patria la bine și la greu.

Cum ciocîrlia duce în tării 
cîntarea spicelor de aur zvelte, 
așa, cu ale vremilor unelte, 
dăm cîntul faptei noii Românii.

Priviți, uzina ! își ridică-n soare 
cu mărefie trupul de cetate 
în care Țării-i făurim odoare 
într-un prezent de-avînt și demnitate.

Brîu de mătase-i lanul vălurind 
cîmpiile cu legănate spice 
ducînd cunună Țării, de argint, 
prin rodul lor statura să-și ridice.

Nimic n-avem mai scump, nimic mai sfînt, 
decît lumina Țării urcînd în nou făgaș, 
pe veci, noi am făcut cu glia legămînt 
ca Patria s-o ducem măreafă spre urmași.

Popor unit, ca spicele în snop, 
destinul comunist îl făurim lucid ; 
e înflorirea tării supremul nostru scop 
și-l împlinim sub steagul eroic de partid 1

Nicolae DRAGOȘ

Cuvîntul ce unește
Pe talgere tu pune și adună 
cîmpiile cu munții mari de piatră 
și tot ce rîu avem, și ram, și vatră, 
mai proaspete ieșite din furtună, 
închipuie astfel întreaga țară, 
emblema ei cea grea de rod și vară.

Mai pune lemn, oțel, cărbune, pîine, 
clădirile cutreierate-n soare 
de amintirea teilor în floare, 
hidrocentralele de azi și mîine, 
lumina decît unda mai albastră 
și-ngemcnată pururi cu a noastră. 
Și pune, mai presus de tot și toate, 
mai dulce-n miez și țeapănă de miere, 
mai grea și împlinită de putere, 
șublima noastră veșnic libertate, 
din docotu-i cel mare și fierbinte 
un drum se trage numai înainte.

Și pune ce-am făcut și ce vom face, 
pe linia ce urcă nedespărțitoare 
și doldora de sînge și sudoare, 
tăioasă-n lupte, bucuroasă-n pace, 
pe semnu-nalt în lume-al omeniei, 
crestat în cer de fruntea României.
Și pune inima și tricolorul 
și crezul care-l credem omenește, 
cuvîntul ce la sine tot unește, 
mai fin ca aripa, mai viu ca zborul, 
să-nveți ce-nseamnă pentru-ntreg poporul 
și este — August-Eliberatorul 1

Grigore HAGIU

Desen de Traian VASAI

Patria
Nu-i fericire mai deplină 
decît să mi te știu a mea, 
să mă-mplinesc 
în tine, Patrie a mea, 
pe care-n inimă te port 
și cîntecele mi le-aștern 
în fața ta 
ca-n fața unui monument.

Hans SCHULLER
în românește de Constantin OLARIU

Există un asemenea
pămînt

Există un asemenea pămînt 
al cărui fiu să fii e o mîndrie ; 
pămînt de libertate — legămînt 
și imn al rațiunii noastre, vie.

Pămînt cu gustul dulce-amărui 
pe care-n ura lor neghiobi îl neagă — 
pămînt ce ne-a crescut în legea lui 
și mamă bună ni-i o viață-ntreagă.

Pămînt, prin vremi, aprins precum tăciunii, 
știut de plînsul nostru pe de rost ;
el cu viața ne-a deprins străbunii, 
el vatră lor și patrie le-a fost.

Există un asemenea pămînt, 
suflet în suflet și esență pură, 
pe care umilinți și temeri dispărură — 
Ni-i leagăn dulce și-mpăcat mormînt.

Pămînt al nostru, bun și iertător, 
la sînul lui ne cheamă într-o zi — 
pămînt care-i învață pe-ai săi fii 
cum să privească demni în viitor.

MAGYARI Lajos
în românește de Dim. RACHICT

Imagini inedite pe meleagurile bistrițene : in locul tîrgurilor „unde nu se întimpla nimic", au apârut mari platforme industriale

pagini de istorie
și actualitate socialistă August glorios

Pașii de șapte poște ai celor care vin din urmă
într-o zi de vară în care 

acel sat de pe Valea Sălău- 
tei părea pustiu, locuitorii 
fiind plecați la muncile 
clmpului. într-o casă cu 
odăi mari, bătrinesti. din 
celălalt secol, se găsea o fe
tită singură. Privea blidele 
vechi împodobite cu șterga
re, fotografiile decolorate de 
vreme, rafturile cu cărți 
groase, legate in piele, vatra 
afumată cu tot inventarul 
său : căldări, linguri de 
lemn, mari oale de pămînt. 
Fetita, care nici nu ajunse
se să învețe cititul, era in
tr-un mediu obișnuit in a- 
cea parte de tară, fascinant 
dar familiar. întrebată : știi 
tu a cui e casa aceasta ?■ 
ea a răspuns pe tonul cel 
mai firesc: A lui badea 
George.

întimplare obișnuită, pe 
care nici n-aș fi narat-o 
aici, dacă nu mi-ar apărea 
ca încărcată de semnificația 
grea a simbolului. Pentru 
că stăpînul acelei case țără
nești căreia micuța vizita
toare ii spunea ca oricărui 
consătean, badea George, nu 
era altul decît unul din cei 
mai mari creatori pe care 
spiritualitatea românească 
în infinita ei bogăție i-a 
produs : George Coșbuc. Mi 
se pare cu totul simbolic a- 
eest mod organic, intim, cu 
care aici. în ținutul Bistri
ței și Năsăudului. trecutul 
se împletește cu prezentul 
și. gindindu-ne că generația 
fetitei de care pomeneam va 
trece pragul anului 2 000 în 
plină tinerețe, cu viitorul.

Această osmoză firească 
între un trecut dramatic si 
glorios. între un prezent e- 
fervescent si un viitor des
chis sub auspiciile speran
ței. încrederii si certitudinii 
am găsit-o ca una din tră
săturile cele mai generale, 
mai definitorii ale oameni
lor acestor locuri, mândri, 
harnici, de un necontrâfăcut 
și contagios optimism. Ca o 
titanică descătușare presim
țită si voită prin secoli. ac
tul istoric Înfăptuit la 23 
August 1944 aducea acestor 
oameni odată cu ștergerea 
unei revoltătoare încălcări 
a suveranității naționale, si 
perspectiva luminoasă a a- 
bolirii inechității sociale.

Oameni și tlnut de bala
dă — aici unde se descîptau 
nașteri de luceferi si scâncet 
de izvoare, unde pe decip- 
dea secolelor s-a auzit me
reu lătratul Moldei din zo
rii descălicărilor (la 1643, 
domnul moldovean Vasile 
Lupu li se adresa bistrite- 
nilor cu cuvintele : „poftim 
pre dumneavoastră ca ore 
ai noștri buni priateni") — 
se armonizau cu fluierul 
Iancului sub un singur cer. 
integru, nestisiat de gete 
arbitrare si îmoreiurări vi
trege. cer care e al patriei, 
unde anele strălimpezi In- 
gină împlinirea continuă a 

unui destin si codrii depun 
mărturie statorniciei ; acest 
picior de plai și acești oa
meni intrau cu toată bogă
ția zestrei lor de istorie și 
de suflet in euritmia nouă, 
de o nemaicunoscută dina
mică. de îndrăzneală și lu
ciditate, de efervescentă 
constructivă și cult al ome
niei ce conturează zodia de 
azi a patriei socialiste.

Un peisaj silvestru e tre
zit la viată de dinamica i- 
nedită aici a erei industria
le. în goluri de codri secu
lari apar coșuri de fabrică.

Competiția cu timpul la Bisfrița-Năsăud, unui 
dintre județele care demonstrează pregnant justețea 
politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tu
turor meleagurilor țării

Numărul de zile calendaristice necesare în județul Bis- 
trița-Năsăud pentru a obține producția industrială globală 
din 1938 :

Anii nr. de zile necesare
1938 365
1950 167
1960 89
1970 48
1975 24
1980 4

Tirguri de o lentoare sado- 
verriană, în care „nu se în
tâmpla nimic1', se animă 
dintr-odată etalînd mari 
platforme Industriale. Largi 
cîmpuri unde plugul de 
lemn a fost adus în muzeu 
de-a dreptul din brazdă se 
mîndresc azi nu numai cu 
binefacerile mecanizării, 
chimizării, gospodăririi ra
tionale. ci si cu moderne 
stațiuni experimentale, ade
vărate puncte-pilot ale de
venirii. Toamnele acestor 
clinuri de deal. în lumina 
de miere a amiezelor blinde 
umplu văzduhul străbătut 
de cocoare cu izul indes
criptibil al rodului rotund, 
zemos. incitant al livezilor. 
Aici — și faptul acesta mă 
emoționează de fiecare dată 
tind străbat drumul lui Ion 
al Glanetașului. între Bis
trița si Năsăud — aici, prin 
Dumitra, pe unde trece un 
hotar al planetei, limita 
nordică a vitei de vie. ca 
o manifestare robustă și 
nostalgică, se împlinesc în 
soare ultimele vii ale con
tinentului ca ultime borne 
ale Imperiului lui Dionisos, 
aici, la Dumitra, la Teaca, 
la Lechinta.

Niciunde nu mi se dez
văluie cu atîta acuitate ca 
în acest tinut al armoniilor 
roadele politicii partidului 
nostru de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor tă
rii. Colt de tară care pină 
nu demult atrăgea vizitato
rul doar prin frumusețea 
mîndră a peisajului, prin 
bogăția rară a elementelor 
etnografice și folclorice, 
teatru al nesfârșitelor dra
me ale pământului celebrate 
în literatura clasică, se fă
lește azi cu semnele mereu 
înmulțite ale înscrierii sale 

pe orbitele erei tehnice. 
Deși în anii din urmă m-am 
familiarizat tot mai mult cu 
împămintenirea acestui Pro
ces. elementele sale îmbo
gățite de la o zi la alta in- 
trind într-un făgaș firesc, 
nemai constituind surprize, 
am fost totuși, recunosc, cu
prins de uimire să aflu că 
in fiecare an al acestui cin
cinal se va construi cit in 
Întreg cincinalul trecut, 
care, se știe, a însemnat 
pentru județ o adevărată 
transformare în direcția in
dustrializării.

La Bistrița. la Beclean. la 
Năsăud iși înaltă siluetele 
de otel si beton întreprin
deri de interes national — 
întreprinderea de textile 
netesute. Combinatul de 
prelucrare a lemnului, Fa
brica de sticlă. întreprinde
rea de utilai tehnologic. 
Topitoria de in. întreprin
derea de textile extralate. 
Este doar o enumerare su
mară a zestrei trecutului 
cincinal și punctul de ple
care într-o impetuoasă dez
voltare. etapa 1976—1980, 
perioadă la sfîrsitul căreia 
producția industrială globa
lă realizată în Bistrita-Nă- 

săud va depăși cele 10 mili
arde de lei prevăzute de 
Documentele Congresului al 
XI-lea al partidului.

Eforturile depuse de oa
menii muncii, români, ma
ghiari. germani si de alte 
naționalități, pentru îndepli
nirea mărețelor obiective ce 
revin județului se concreti
zează acum. în preajma zi
lei de 23 August, în realizări 
de seamă. Planul pe 7 luni 
s-a realizat cu 3 zile mai 
devreme, creindu-se astfel 
posibilitatea obținerii unei 
producții suplimentare de

31 milioane de lei. Succese 
raportează și constructorii, 
cei care dau conturul pe 
verticală viitoarelor obiecti
ve economice ; întreprinde
rea de armături, de mașini 
textile, mase plastice, scule 
si dispozitive, hala metalur
gică. Materialele necesare 
unui atît de vast șantier sînt 
asigurate de Fabrica de 
prefabricate dată în exploa
tare anul trecut. între an
gajamentele asumate în 
cinstea marii sărbători a e- 
liberării se numără : darea 
în folosință a halei de auto- 
utilare cu trei luni înainte 
de termen, pregătirea cu a- 
vans a frontului de lucru la 
uzina de utilaj si fabrica de 
acumulatori — între multe 
altele ce vor schimba și mai 
mult fata acestor locuri.

Paralel cu dezvoltarea in
dustrială. Bistrița, ca si ce
lelalte orașe ale județului, a 
cunoscut o explozivă dez
voltare urbanistică. în ca
pitala județului s-au contu
rat cîteva noi complexe de 
locuințe. Viisoara. Andrei 
Mureșanu. Decebal. Petre 
Ispirescu. zona Gării. în u- 
nele lucrările fiind încheia
te. în altele prezenta con

structorilor răminind încă 
un fapt cotidian. S-au con
struit noi unităti comercia
le. scoli, creșe și grădinițe 
în toate zonele urbanistice 
noi. Se află in lucru o sală 
polivalentă, precum si edi
ficiile grupurilor școlare 
pentru pregătirea cadrelor 
necesare viitoarelor indus
trii din cele mai diverse ra
muri : construcții de mașini, 
chimică, metalurgică, tex
tilă.

Aici, unde vocația istoriei 
s-a îngemănat cu aceea a 
culturii, celebrele scoli gră
nicerești oferind spirituali
tății naționale Ilustre nume 
de cărturari, unii dintre a- 
ceștia membri fondatori ai 
Academiei române, ca si va
lori de prim rang ale poe
ziei și prozei avind ca spi
rite tutelare pe George Coș
buc și Liviu Rebreanu — 
cărora mă simt dator să a- 
daug strălucitul nume al u- 
nui modest învățător, su
pranumit odinioară „Crean
gă al Ardealului" și pus a- 
lături de Petre Ispirescu. 
povestitorul plin de har Ion 
Pop Reteganu — prezentul 
a venit să Împlinească tra
diția. să o ridice pe cote 
alpine ale cugetului, adu- 
tind o înflorire nemaicu
noscută învătămîntului. cer
cetării științifice, artei, re- 
numele trișcașilor de la Le
șul Ilvei sau ale ansamblu
rilor de cîntece si dansuri 
de pe Someș, Șieu și zona 
de timpie. tretind demult 
fruntariile tării, aplaudate 
pe îndepărtate meridiane 
ale globului.

Toată bogăția locului, 
aura sa de legendă, bine
facerile civilizației socialiste 
implantate intr-o mereu vie 
și generoasă tradiție, splen
doarea peisajului si nesfâr
șita omenie a locuitorilor e 
firesc să atragă tot mai 
mult pasul vizitatorului. Nu 
e puțin lucru ca un județ 
să ocupe locul dinei în în
trecerea socialistă între u- 
nitătîle de turism, așa cum 
s-a situat Bistrita-Năsăud in 
anul trecut, gindindu-ne la 
virtuțile incontestabile ale 
atîtor și atitor zone turisti
ce românești. De altfel, pi
toreasca și. aș zice, istorica 
stațiune Singeorz Băi. loc 
preferat de întîlnire al lui 
Coșbuc si Caragiale. azi 
complet modernizată, pose
soare a celui mai mare ho
tel montan din tară, a de
ținut. în aceeași întrecere, 
doi ani la rînd. locul su
prem.

Sint toate acestea doar 
mult prea sumare spicuiri 
dintr-o mult mai amplă, 
dintr-o cotidiană si fabuloa
să legendă ce se plămădește 
pe acest tlnut legendar, le
gendă investită cu sigiliul 
grav si nobil al certitudinii, 
al celei mai palpabile rea
lități.

Vasile REBREANU

(Urmare din pag. I)

Congresului al XI-lea al P.C.R., 
realizarea Înaltelor ritmuri stabi
lite pentru dezvoltarea rapidă a e- 
conomiei naționale, ceea ce a per
mis ca în 1976 și in primele 7 luni 
din acest an să se obțină o pro
ducție industrială suplimentară de 
circa 20 miliarde lei si să se 
creeze premisele sigure pentru a 
se dobindi. oină la sfirsitul cinci
nalului. un spor de producție de 
100—120 miliarde lei. Se desfășoară 
o amplă bătălie. în toate sectoarele 
economiei, sore a se valorifica noi 
resurse de creștere a productivită
ții muncii, de reducere a cheltuie
lilor materiale si. ca o firească con
secință. de necontenită amplificare 
a avuției naționale. Se înfăptuiește 
cu vigoare si hotărîre vastul pro
gram de investiții — 1 000 de mi
liarde lei. mai mult decît in trei 
cincinale anterioare — care va în
gădui economiei noastre naționale să 
se întărească si să-și sporească 
forța productivă cu încă 2 400 noi 
capacități. în agricultură se des
fășoară. de asemenea, o bătălie de 
zi si noapte pentru a asigura pro
ducții cit mai bune. Concomitent 
cu această amplă activitate crea
toare pe frontul producției bunu
rilor materiale. înflorirea culturii, 
învătămîntului si stiintei. intensa 
activitate de • educare socialistă 
a maselor rodesc în modelarea noii 
spiritualități, a noii fizionomii mo
rale a omului înaintat al societă
ții noastre.

Un profil distinct a căpătat de 
pe-acum acest 23 August 1977 în 
conștiința constructorilor socialis
mului prin faptul că a fost prece
dat de adoptarea si traducerea în 
viată de către partid — în confor
mitate cu prevederile Programului

cinema
• Pledoarie pentru dragoste : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15.
• Cantată pentru Chile : CEN
TRAL — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20,15.
• și a venit ziua lămîilor ne
gre : PATRIA — 9; U; 13; 15; 17; 
19; 21, FAVORIT — 9,15; 11,15;
13,30; 16; 18; 20, FESTIVAL — 
8,45; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30, GRADINA CAPITQL —
19,45.
• Povestea dragostei — 9; 11,15;
13.30, Puterea și adevărul — 15,30; 
18,30 : TIMPURI NOI.
• Desene animate : DOINA — 
0,30.
• Pasărea albastră : DOINA — 
11,15; 13,30; 15,30; 18; 20, MUNCA
- 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30:
19,45.
• Străina : LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20, SCALA
- 9,30; 12,30; 16; 19, MODERN — 
9; 12; 16; 19, la grădină - 19,45, 
GRADINA DINAMO - 20.15.
• Tănase Scatiu : POPULAR — 
15,30; 19.
• Omul liniștit : MELODIA — 9; 
12,15; 15.45: 19.15, FEROVIAR — 9: 
12,30: 16; 19.30. GLORIA — 8.45; 
11,30; J415: 17; 19,45.
• Robin Hood junior : EXCEL
SIOR - 9; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30: 18,30; 20.30.
• Ultima noapte a singurătății : 
BUCEGI — 9; U; 13; 15,30; 17,30;
19.30,
• Comedie mută ’77 : EFORIE —
9; 11,15: 13.30; 16: 18,15; 20.30, 

P.C.R. și pe baza rezultatelor bune 
obținute in toate domeniile de acti
vitate a unui cuprinzător pro
gram dc ridicare mai accelerată a 
bunăstării poporului. Nu există, 
practic, Ia ora aceasta. nici 
o familie, nici un om al mun
cii. nici un cetățean al pa
triei care să nu beneficieze ast
fel. de roadele eforturilor generale 
pentru propășirea tării, de binefa
cerile tot mai puternic reliefate ale 
noii orinduiri. Ia temelia căreia 
partidul a pus si pune cu hotărîre 
de nezdruncinat principiile ferme 
ale eticii și echității socialiste.

A fost — și este — un an pe 
care istoricii îl vor înscrie in Cartea 
de aur a noii noastre istorii sub 
denumirea de an al întăririi și 
consolidării continue a democratici 
socialiste, al transformării dialogu
lui cu oamenii muncii, consultării 
maselor — metodă fecundă pro
movată cu atita clarviziune de 
secretarul general al partidului în 
întreaga viată politico-socială a 
tării — intr-un stil de muncă ge
neralizat si institutionalizat în toate 
compartimentele si la toate eșa
loanele. Marile congrese ale clasei 
muncitoare si țărănimii muncitoare 
— cu corolarele lor concretizate in 
crearea unor forumuri naționale de 
exprimare directă a voinței mun
citorilor si țăranilor — au dat un 
nou și puternic impuls amplului 
proces de democratizare a întregii 
noastre vieți sociale, asigurînd 
participarea tot mai largă a oa
menilor muncii la elaborarea si 
traducerea in faptă vie a tuturor 
deciziilor ce privesc dezvoltarea 
fiecărei unităti din industrie sau 
agricultură, ca si a întregii econo
mii naționale, a întregii societăți. 
La toate acestea se cuvin adăugate

— ca parte organică a întregului
— si semnificativele măsuri menite 
să transfere unele funcții educative 
ale statului către colectivele de oa
meni ai muncii, precum si acelea 
vizînd sporirea răspunderii organe
lor de informare si educare socia
listă pentru întreaga lor activitate 
de formare a omului nou al socie
tății noastre. Democrația socialistă 
a devenit, astfel, insusi climatul 
social si etic in care se desfășoară 
vasta operă de edificare a noii o- 
rinduiri.

încrederea nețărmurită a oame
nilor muncii în perspectivele lu
minoase ale României socialiste are 
temeiuri de nezdruncinat, legate 
indisolubil de rodnicia politicii 
partidului pe toate tărimurile. de 
marile împliniri ce o concretizează 
si o ilustrează, de tot mai înaltul 
prestigiu de care se bucură tara 
noastră, realizările ei economico- 
sociale. politica sa pusă în întregi
me în sluiba păcii si progresului 
social, pe arena internațională. A- 
ceasta explică — si consfințește — 
unitatea de neclintit a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, coeziunea lor politi- 
co-morală în iurul partidului, al 
conducerii sale încercate si clar
văzătoare. al celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu asemenea senti
mente de optimism tonifiant, de 
puternic entuziasm creator, poporul 
nostru este hotărât să-si oonsacre 
si de-acum înainte întreaga ener
gie și forță constructivă, hărnicia, 
elanul si abnegația cultivate de e- 
roica sa avangardă revoluționară — 
Partidul Comunist Român — ridi
cării neîntrerupte a patriei sale 
socialiste ne tot mai înalte culmi 
de propășire si bunăstare.

MIORIȚA — 9; 1|; 13; 15,15; 17,15;
19,15, GRADINA MOȘILOR — 20.
• Timidul : GRIV1ȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15.
• Balul de simbătă seara : LIRA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA
— 9.
• Rocky î FLAMURA — 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,15, BUZEȘTI — 9; 12; 
14; 17; 19,45, la grădină — 20.
• Urmărire Ia Amsterdam — 9; 
11, întoarcere tîrzie — 13,15; 15,30; 
17,45; 20 : GIULEȘTI.
• Frații mei, păsări călătoare :
AURORA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45, TO
MIS'— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20.
e Beethoven — file de viață. : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Călătoriile lui Gulliver — 9,30;
11.30; 13.30, Premiera — 15,30;
17,30; 19,30 : FERENTARI.
• Pisicile aristocrate — 9; 11; 13, 
Dragoste, mare c puterea ta — 
15,30: 18: 20 : FLOREASCA.
• Potopul (seriile I și II) : PRO
GRESUL — 16: 19.
• Haiducii lui Șaptecai : COS
MOS — 9; 11; 13: 15,45: 18; 20.
• Inspectorul și fantoma : CO- 
TROCENI — 10; 12: 14: 16; 18: 20, 
VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.1Ș.
• Bunicul și doi delincvenți mi
nori — 9.30; 11.30; 13,30, B.D. în 
acțiune — 16: 18; 20 : FLACARA.
• Soarele alb al pustiului : DRU
MUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Frățiorul — 16. Romanță pen
tru o coroană — 18: 20 : PACEA.
• Locotenentul Mc Q. în acțiune : 
GRADINA BUCEGT — 20.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic î GRADINA FESTIVAL —
19.45, PARC HOTEL — 20.15.

• Operațiunea „Petrol" : GRA
DINA FLACARA — 20.
• Joe Kidd : GRADINA LIRA 
— 20,30.
• Șapte păcate : GRADINA TI
TAN — 20,15.
• Cuibul salamandrelor : GRA
DINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă — 19,30, (sala mică) : Comedie 
de modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Muzica în 
Bucureștiul de ieri și de azi“ — 
19,30.
• Opera Română : Dragoste și 
jertfă — 19.
• Teatrul de operetă (la Tea
trul de vară „23 August") : Stelele 
Operetei — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare" — 20.
• Teatrul Ciulești (la Teatrul de 
vara „Herăstrău") : Paharul cu 
apă — 20 (la Teatrul de vară 
.,N. Bălceacu") : Cu oltenceje nu-i 
de glumit — 20, (la Muzeul mili
tar central) : Spectacol de sunet 
și lumină „Imn pentru oamenii 
acestui pămînt" — 11.
• Teatru! evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema — 19,30.
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Cronica zileiVIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE EGIPTENE
Tovarășul Nicolae Giosan, pre

ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit, simbătă dimineață, delegația 
parlamentară egipteană, condusă de 
dr Sayed Aii El Sayed, vicepreșe
dinte al Adunării Poporului din Re
publica Arabă Egipt-

în cadrul convorbirii care a avut 
loc s-a procedat la un schimb de in
formații în legătură cu modul de or
ganizare și activitatea celor două par
lamente. fiind subliniat rolul lor im
portant în dezvoltarea relațiilor bila
terale și în activitatea internațională 
în vederea accelerării procesului de 
destindere în lume, a promovării spi
ritului de înțelegere și apropiere în
tre popoare. în acest context au fost 
evidențiate bunele relații care s-au 
statornicit și se dezvoltă Intre Româ
nia și Egipt, contribuția pe care o 
pot aduce parlamentarii la Întărirea 
și extinderea acestor relații.

La întrevedere, desfășurată tntr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Virgil Teodoreșcu. vicepreședinte al 
M.A.N.. Radu Enache. secretar al 
M.A.N., Petre Brâncuși și Constantin 
Herăscu, deputați.

A fost prezent Yehya Toema. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Egiptului în țara noastră.

★
Tn cursul dimineții, delegația egip

teană a vizitat întreprinderea de 
mașini grele din București. Cu acest 
prilej, oaspeții au avut posibilitatea 
să ia cunoștință de realizările aces
tei unități reprezentative a industriei 
noastre constructoare de mașini, de 
preocupările colectivului în direcția 
sporirii și diversificării producției, 
imbunătățirii continue a calității sale.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Nicolae Giosan. a oferit, sim
bătă, un dineu în onoarea delegației 
parlamentare egiptene, condusă de 
dr. Sayed Aii El Sayed, vicepreședin
te al Adunării Poporului din R-A. 
Egipt.

Au participat Virgil Teodoreșcu, 
vicepreședinte al M.A.N,, Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Iosif Tripșa, vicepreședin-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilele felicitări 
nale a tării mele.

Folosesc această ocazie pentru a reîimai 
celei mai inalte consideratiuni.

General deEnigma „Sfinxului** din Oaș
„Sfinxul" Oașului 

reprezintă o atractivă 
operă a naturii, „exe
cutată" la o altitudine 
de circa 1 100 m, in 
Munții Oașului. Tu
riștii care au urcat pe 
umil din frumoasele 
trasee din acești 
munți, pină in preaj
ma acestei „sculpturi" 
afirmă că atractlvita- 
tea „Sfinxului" spo
rește dacă este privit 
din mai multe un
ghiuri Și de la diferi
te distante. Respectind 
acest consemn. „Sfin
xul" te răsplătește 
luînd de fiecare dată... 
chipul cite unui om 
de seamă. După unii 
seamănă cînd cu Emi- 
nescu. cind cu Eneseu, 
Sadoveanu sau chiar 
Beethoven. „Sfinxul" 
a împrumutat una din 
aceste Înfățișări (dar 
aveți dreptul să o 
contestați sau să iden
tificat! alte „figuri" 
celebre) în fata apa
ratului minuit de fo
toreporterul Martin 
Sarea. Dacă, după cele 
aflate, vă veți simți 
cumva ispitiți să vă 
puneți la încercare is
tețimea pentru a dez
lega „enigma" optică

a „Sfinxului", înseam
nă că fotoreporterul 
și-a făcut cu prisosin
ță datoria. Dar chiar 
de nu veți reuși a- 
ceastă performantă.

un popas în Munții 
Oașului, cu frumoase
le și reconfortantele 
lor peisaje, vă va răs
plăti pe deplin efor
tul.

i
i

Stejarul din Putineiu i

te al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, președinți de 
comisii 
secretari 
persoane

A luat 
cinatul cu afaceri ad-interim al Egip
tului în tara noastră.

în, timpul dineului s-a toastat in 
sănătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, pentru strin- 
gerea legăturilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări și 
popoare, pentru pace și înțelegere în 
lume.

permanente ale M.A.N., 
ai M.A.N., deputați și alte 
oficiale.
parte Yehya Toema, însăr-

La București a avut loc o întilnire 
între o delegație română de specia
liști, condusă de Trandafir Cocârlă. 
ministrul energiei electrice, șl o de
legație bulgară de specialiști, con
dusă de Nikola Todorjev. ministrul 
energeticii, cu care ocazie au fost dis
cutate probleme privind realizarea, 
în comun, a Complexului hidroteh
nic „Turnu Măgurele-Nikopol** de pe 
fluviul Dunărea și probleme legate 
de transportul de energie electrică 
din U.R.S.S. în R.P.B.

La întilnire a participat Petăr Da- 
nailov Hristov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București,

transmise eu ocazia zilei națio-

Excglentej Voastre asigurările

divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

(Agerpres) (Agerpres)
Tovarășul Gheorghe Pană, pre

ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. s-a intîlnit simbătă dimi
neața cu Marcelino Camacho, secretar 
general al Comisiilor Muncitorești 
din Spania, care efectuează o vizită 
în tara noastră. La întrevedere a luat 
parte tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central.

CENTRAI AL U.G.S.R.
în cadrul întâlnirii. desfășurată in

tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a avut loc un schimb recjuroc de in
formații asupra activității si preocu
părilor actuale ale celor două organi
zații sindicale, dezvoltării in conti
nuare a relațiilor bilaterale, precum 
si asupra problemelor de interes co
mun ale mișcării sindicale interna
ționale.

ai Ministerului de Interne

între 
a stat 
Cimpia 
rul din 
Chiar pe vremea cînd 
prin aceste locuri 
comuna Putineiu — 
Ilfov — a poposit o 
parte din oastea lui 
Mihai Viteazul — îna
inte de 1600 — copa
cul era- tot în putere, 
la umbra lui odihnip- 
du-se, potrivit legen
dei, căpitanii marelui 
domnitor — frații Bu- 
zești. Acum, stejarul e 
încărcat de secole, iar 
trunchiul abia 4 oa
meni voinici il bot cu
prinde. Declarat mo
nument al naturii, pri
măria comunei (viitor 
oraș) l-a încredințat 
pionierilor. care-1 în
grijesc cu dragoste și 
văd in el un colt viu 
de istorie, puternic 
„martor ocular" la 
lupta armatei române 
pentru apărarea gliei 
străbune.

5 și 6 veacuri 
de strajă în 
Română steja- 

fotog rafie.
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vremea
Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 

august. In țară : Vremea va fi tn ge
neral frumoasă și caldă. Cerul variabil 
va prezenta Innorări mal accentuate în 
jumătatea de nord-vest a țării, unde 
vor cădea ploi cu caracter local. In 
rest, averse izolate. Vint în general 
slab. Temperatura va continua să 
crească la începutul Intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 11 și 21 
de grade, iar maximele între 24 șl 32 
de grade. In București : Vremea va fi 
frumoasă șl caldă. Cerul variabil va 
prezenta înseninări mai persistente la 
începutul intervalului. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere la în
ceputul intervalului, apoi în scădere 
ușoară.

Simbătă dimineața a avut loc la 
Șooala militară de ofițeri activi a 
Ministerului de Interne festivitatea 
acordării gradului de loootenent ab
solvenților din promoția 1977.

La solemnitate au participat tova
rășii : Teodor Coman. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministru de in
terne, cadre din conducerea Ministe
rului de Interne, activiști de partid 
și ai U.T.C., numeroși invitați.

în încheierea solemnității, intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : în mo
mentul solemn aj acordării gradului 
de locotenent, absolvenții Școlii mi
litare de ofițeri activi a Ministerului 
de Interne — promoția 1977 — iși în
dreaptă gîndurile, sentimentele de 
înaltă stimă si recunoștință către 
Partidul' Comunist Român, către 
dumneavoastră, conducător încercat 
al partidului și statului, cel mai iu
bit fiu al națiunii noastre socialiste, 
și vă adresează, din adîncul inimii, 
calde mulțumiri pentru grija per
manentă ce o purtați tinerei genera
ții, pentru minunatele condiții ce ni 
le-ați creat. în vederea 
noastre ca ostași credincioși 
zei partidului, ca apărători 
ai cuceririlor revoluționare 
porului.

Promoția noastră primește 
nul responsabilității ostășești 
aniversării centenarului 1_ ____
denței de stat a României și al îm
plinirii a 30 de ani de la proclama
rea republicii, an de puternică afir
mare a capacității creatoare a po
porului. a unității sale de monolit, in 
jurul gloriosului nostru partid co
munist, de entuziastă mobilizare a 
întregii sale energii. în munca șl

formării 
ai cau- 
devotati 
ale po-

însem- 
în anul 

Indepen-
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Se numește Marioara Gh. Soare, 
de fel din Rucăr-Argeș. Recent, bă- 
trina a fost sărbătorită de toti ai 
săi nentru 70 de ani de viată și 50 
de ani de căsnicie. Cine sînt ai săi 
crescuți in cinste Și demnitate ? 9 
copii, ajunși cu rosturi bune în 
viată (ingineri, profesori, munci
tori). merit pentru care sărbătorita 
este distinsă cu medaliile de „Mamă 
eroină" și „Gloria maternă" ; 20 de

nepoți dintre care multi ajunși și 
ei meseriași cunoscuti. plus un 
strănepot — prislea al familiei. Au 
tinut să fie de fată Și celelalte 
rude. Cu totii i-au urat bătrinei 
mame viată lungă — pentru alte 
aniversări și petreceri. S-au Și fo- 
ttjgrafiat, iar fotografia au repro
dus-o pentru dv., însoțită de în
trebarea : cunoașteți o familie mai 
numeroasă ?
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Ce pot face doi pro
fesori de biologie Jn 
afara orelor de curs? 
Ne-o demonstrează 
soții Rodica și Vasile 
Afedoaie, de la Liceul 
industrial din Bucecea 
(Botoșani). Mai intii 
au Înființat un muzeu 
ecologic. La început, 
din necesități didac
tice, apoi, cind numă
rul speciilor din flora 
și fauna văii Șiretului 
a crescut la peste 150, 
colecția 
circuitul muzeistic al 
județului. în acest an 
au înființat și o seră. 
Cuprinde peste 160 de 
snecii floricele rare, 
în circa 1 000 exem
plare. 20 soiuri de 
cactuși, 6 soiuri de 
trandafiri chinezești, 
60 soiuri de begonii 
etc. Zilnic, cei doi

a intrat in
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soți, împreună cu nu
meroși elevi ai liceu
lui. iși 
timpul liber 
du-se de 
florilor.
realizată

petrec aici 
ocupin- 

îngrijirea 
Inițiativa, 

fără nici un

fel de investiții, s-a 
dovedit eficientă și pe 
plan 
în prezent, 
liceului 
simțitor de pe 
vînzării florilor.

economic : pină 
fondurile 

au crescut 
urma

I
I
I

„Agronomul"
Cum vine seara, ne ulițele satu

lui Moftinu Mic din județul Satu 
Mare răsună un anume glas cris
talin care cheamă și îndeamnă, vo
ios : „Tanti . Florica..." sau „tanti 
Mărioara" sau... și la care i se răs
punde cu aceeași voie bună : „Te 
ascultăm Rodicută mamă, dă-ne 
vestea"... Și Rodica Pop, o fetiță 
de 13 ani. dă vestea cea aștepta
tă : „Miine. echipa în care lucrați 
dv. va merge la recoltatul cinepii, 
in locul cutare"... (sau după caz la 
altă lucrare de sezon). Și femeile 
cooperatoare ii răspund Rodicăi cu 
un zimbet. mulțumite că știu, ca 
de obicei, din vreme ce au de fă
cut Și incotro or să o ia dis-de-di- 
mineată la munca cimpului. De

L

• •• 13 ani
fi știind însă Rodica pe 

la
unde le-o __
toate ca la... carte ? Direct de 
sursă, adică de la ședințele ope
rative de organizare a muncii pe 
ziua următoare, la care narticipa 
conducerea cooperativei agricole, a 
secției de mecanizare, șefii de e- 
chipă, brigadierii și... Rodica, fiica 
unuia din Șefii de echipă, Mihai 
Pop. Cu alte cuvinte. Rodica este 
adjunctă... voluntară de șef de e- 
chipă și iși exercită atribuțiile cu 
aceeași pasiune cu care lucrează a- 
desea la cimp. cot la cot cu „e- 
chipa lui tăticu". Rodica dă un e- 
xemplu convingător de felul cum 
poți ajunge un bun agronom sau 
cum se poate împlini un vis. Visul 
Rodicăi.

Rubricâ realizata de
Gheorghe GRAURE
cu sprijinul corespondenților „Scînteii'
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lupta pentru traducerea în viată a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. în acest moment unic al 
vieții noastre, ne reinnoim. în fața 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
comandant suprem, legămîntul so
lemn de a servi cu credință patria, 
partidul și poporul, de a ne face cu 
cinste și demnitate datoria de ofi
țeri, de activiști de partid si de stat, 
cărora le-au fost încredințate sarcini 
de răspundere in apărarea cuceririlor 
socialiste ale poporului, a indepen
dentei și suveranității scumpei noas
tre patrii. 
România.

Republica Socialistă

★
Simbătă dimineața. în școlile mili

tare de ofițeri 
maiștri militari 
loc solemnități 
virea acestor 
mint de către 
cadre ale armatei noastre. Au par
ticipat membri ai Consiliului de con
ducere al Ministerului Apărării Na
ționale. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai gărzi
lor patriotice și ai formațiunilor de 
pregătire militară a tineretului, pio
nieri.

tn telegramele adresate, cu acest 
prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
absolvenții școlilor militare și-au ex
primat profunda recunoștință pentru 
grija pe care partidul, personal co
mandantul suprem o poartă armatei 
și s-au angajat ca. în unitățile in 
care vor fi repartizați, să muncească 
fără preget pentru îndeplinirea e- 
xemplară a îndatoririlor de răspun
dere ce le revin, pentru formarea de 
ostași cu înalte calități morale si de 
luptă, devotați fără margini patriei, 
poporului și partidului, gata in orice 
moment Ia datorie.

activi și în cele de 
și subofițeri au avut 
prilejuite de absol- 

institutii de învătă- 
o nouă promoție de

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„UNIVERSIADA ’77“
Alina Goreac

SOFIA 20 (Agerpres). — Gimnasta 
româncă Alina Goreac a repurtat un 
succes strălucit simbătă la Jocurile 
mondiale universitare de la Sofia, 
reușind să cucerească medalia de aur 
in, urma victoriei obținute in con
cursul pentru titlul de campioană 
absolută la individual compus. încă 
din prima zi de întreceri, la con
cursul ne echipe, reprezentanta noas
tră se dovedise cea mai completă 
gimnastă intre protagonistele com
petiției, evoluind cu o siguranță și o 
virtuozitate care i-au atras aplauzele 
publicului și aprecierile juriului. 
Simbătă, românca s-a detașat de 
restul concurentelor printr-o execuție 
excelentă la paralele și note foarte 
bune la celelalte aparate, respectiv 
9,80, 9,55 la sărituri, 9,50 la bîmă și 
9,40 la sol. Originară din Lugoj, 
unde a început practicarea gimnas
ticii sub îndrumarea antrenoarei Ta
tiana Isar, la Școala sportivă, Alina 
Goreac, studentă la Institutul de e- 
ducatie fizică și sport. în repetate 
rinduri campioană națională la dife
rite aparate, noua campioană mon
dială universitară la gimnastică ob
ține cea mai importantă victorie din 
cariera sa sportivă.

Iată clasamentul în proba de gim
nastică individual compus feminin :

★
în. turneul feminin, de baschet se

lecționata României a întrecut cu sco
rul de 89—59 formația Japoniei.

în turneul de tenis, sportivii ro
mâni au obținut victorii : Virginia 
Ruzici a invins-o cu 6—2, 6—4 pe 
poloneza Slezina, Marian Mîrza l-a 
eliminat cu 6—3, 6—3 pe Zahir (Tu
nisia), iar Dumitru 
trecut cu 6—0, 6—1 
cia).

Finalele disputate .„
concursului atletic au fost ciștigate 
de : 100 m Plat bărbați : Silvio Leo
nard (Cuba) — 10”08/100 ; 100 m plat 
femei : Ludmila Storojeva (U.R.S.S.)
— U"21/100 ; aruncarea suliței fe
mei : Nadejda Iakubovici (U.R.S.S.)
— 61,42 m ; săritura în inăltime fe
mei : Sara Simeoni (Italia) — 1.92 
m. Cornelia Popa s-a situat pe lo
cul 6, cu 1,81 m. Dintre ceilalți atleți 
români care au concurat simbătă, Er
win Sebestyen, cu timpul de 13”49/100, 
s-a calificat în finală. De asemenea, 
vor mai narticipa la finale Lăcră
mioara Diaconiuc, la 400 m plat, Ion 
Zamfirache. la disc. Adrian Ghio- 
roaie, la triplu-salt. Paul Copu, la 

În cîteva rinduri
• TENIS. — în orașul italian Lesa 

(Piemont) a început turneul final al 
competiției internaționale de tenis 
(juniori) pentru trofeul „Vasco Vale
rio**. Echipa României a obtinut o 
frumoasă victorie (3-2) în fata Sue
diei. considerată Drincipala favorită a 
competiției. în finală, echipa României 
va intilni invingătoarea din partida 
Spania — Italia.
• ATLETISM. — Cu prilejul unui 

concurs atletic desfășurat la Turku, 
finlandezul Reima Salonen a stabilit 
un nou record mondial in proba de 
10 km marș : 4O’42”6I1O. Vechiul re
cord (40’51 ”6/10). aparținea atletului 
mexican Daniel Bautista.

• PENTATLON. — Campionatul 
republican de pentatlon modern a 
fost ciștigat anul acesta de bucures- 
teanul Dumitru Spirlea (Olimpia), cu 
5 727 puncte, urmat de timișorenii 
Iuliu Galovici — 5 469 puncte și Ta- 
masz Halasz — 5 306 puncte. Pe 
echipe, titlul a revenit formației 
Olimpia București.

Hărădău l-a in- 
pe Eroglu (Tur-

ieri în cadrul

medalie de aur, campioană absolută 
la individual compus

Alina Goreac pe cel mal înalt podium

1. Alina Goreac (România) — 76,65 
puncte ; 2. Antonina Glebova
(U.R.S.S.) — 76,40 puncte ; 3. Șata- 
rova (Bulgaria) — 76,25 puncte ; 4.

★
3 000 m obstacole și Elena Tărîță, la 
800 m.

Proba feminină de floretă s-a În
cheiat cu victoria scrimerei ceho
slovace Katarina Rakova.

Medalia de aur la gimnastică mas
culin în proba de individual 
a fost atribuită sportivului 
Kadjiama — 115,05 puncte.

compus 
japonez

Kireeva (U.R.S.S.) — 75,73 puncte ; 
5. Anca Grigoraș (România) — 75,65 
puncte ; 6. Bogdanova (U.R.S.S.) — 
75,50 puncte.

★
După trei zile de întreceri în cla

samentul pe medalii al Universiadei 
de la Sofia conduce U.R.S.S. cu 6 
medalii de aur, 2 argint și 4 bronz, 
urmată de Bulgaria 2—3—2 ; Româ
nia 1—1—1 ; Japonia 1—1—1 ; Italia 
1—1—0 ; Cuba 1—0—2 ; Cehoslovacia 
1—0—0 ; R.D. Germana 0—1—1.

româno-fînlandeze
Numeroase fapte și evenimente 

pun permanent in evidență consec
venta cu care România socialistă 
transpune in viață orientările pro
gramatice in domeniul politicii ex
terne stabilite de Congresul al 
Xl-lea al P.C.R., între care up loc 
important îl ocupă dezvoltarea, in 
spiritul coexistenței pașnice, a rela
țiilor cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orindulre socială. în sfera 
acestor preocupări se înscrie și evo
luția continuu ascendentă a relațiilor 
dintre România și Finlanda, relații 
bazate pe deplina egalitate și respect 
reciproc, pe interesul comun penl.ru 
întărirea cursului nou spre destinde
re. pentru edificarea unui sistem 
trainic de securitate și cooperare in 
Europa și în lume.

Așa cum se știe, rolul esențial în 
dezvoltarea legaturilor de colaborare 
prietenească româno-finlapdeze l-au 
avut intilnirile și convorbirile — din 
1969. la București, 1971 și 1975 la Hel
sinki — dintre președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
Înțelegerile și hotăririle adoptate cu 
aceste prilejuri jalonind im cadru 
fertil pentru amplificarea legăturilor 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări și popoare.

în acest context propice se situează 
și vizita oficială pe care primul mi
nistru al guvernului român, Manea 
Mănescu. a efectuat-o în această săp- 
tămină in Finlanda. Convorbirile care 
au avut loc cu ocazia primirii la pre
ședintele Finlandei, intilnirile de lu
cru dintre primul ministru al guver
nului român și premierul Kalevi 
Sorsa au evidențiat cu satisfacție 
cursul favorabil pe care îl urmează 
relațiile de colaborare româno-fin- 
landeze în diverse domenii de acti-

■ vitale.
Creșterea substanțială, in ultimii 

ani, a volumului schimburilor co
merciale și diversificarea lor, extin
derea schimburilor tehnico-științlfice 
și culturale nu epuizează insă posi
bilitățile largi existente pentru adin- 
cirea colaborării. în acest sens, în 
mod incontestabil, realizările Româ
niei socialiste pe planul edificării 
unei economii moderne și, pe de altă 
parte, nivelul cunoscut de dezvoltare 
al Finlandei reprezintă premise preți
oase — așa cum de altfel s-a subli
niat în cursul vizitei — pentru ex
tinderea în continuare a schimburilor 
comerciale, pentru amplificarea coo
perării. inclusiv pe terțe piețe, în
deosebi în sectoare de primă Însem
nătate pentru economie, cum sînt 
construcțiile de mașini, industria chi
mică. industria minieră, petrolului și 
geologiei. Pornind de la aceste pre
mise, în timpul discuțiilor de la Hel
sinki s-a convenit să se încurajeze în
treprinderile românești și finlandeze 
pentru folosirea din plin a posibili-

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți
8,15 Teatru pentru pionieri șl școlari
9,35 Film serial pentru copii : .,Robin 

Hood"
10,00 Oameni șl recolte. Documentar 

despre realizările pe care țărăni
mea cooperatistă le înscrie în 
cartea de aur a Înfăptuirilor între
gului popor închinate marii săr
bători din August

10,30 Melodii și dansuri populare de pe 
Întreg cuprinsul țării

11,20 Moisei — satul erou. Reportaj fil
mat în județul Maramureș, acolo 
unde, ca pretutindeni, țăranii au 
dat tributul lor de sînge eliberă
rii țării de sub dominația fascistă

11,45 Muzica românească contempora
nă. expresie a umanismului revo
luționar

Ce așteaptă opinia publică de la noua ediție
a campionatului de fotbal

Considerind drept ediția intîi, com
petiția desfășurată în anii 1909—1910, 
cind primul titlu de campioană a 
fost cucerit de F.C. Olimpia Bucu
rești — înseamnă’ că astăzi inaugu
răm cea de-a 60-a ediție a campio
natului divizionar de fotbal.

Ce așteaptă opinia publică spor
tivă de la campionatul de fotbal cu 
nr. 60 ?

...Să constituie un prilej de ridi
care substanțială a nivelului tehnic 
și spectacular al jocurilor, astfel in
cit fotbalul nracticat de echipele 
noastre — corespunzător cerințelor 
fiecărui eșalon — să devină tot mai 
modern, mai plăcut și eficace, mai 
competitiv. Federația de specialitate 
a Întreprins unele măsuri tehnico- 
organizatorice in acest sens, clubu
rile au aplicat și ele cum au putut 
mai bine indicațiile primite, jucă
torii au fost supuși, mai toti. unei 
pregătiri fizice specifice de lungă 
durată. 'în condiții prielnice — pe 
litoral si. apoi, pe sub umbra Car- 
paților Cum insă ridicarea nivelu
lui fotbalului nu este o întreprindere 
de campanie. înseamnă că si fede
rația. și conducerile cluburilor. și 
tehnicienii au datoria să con
tinue ne un plan superior aplicarea 
măsurilor anunțate sau care vor 
fi stabilite.

...Să se desfășoare. în cazul 
cărei partide. într-un desăvirsit
mat de fair-play și intr-o exemplară 
corectitudine. Fără jocul dur șl ie-

mal

fie- 
cli-

șirile nesportive la care am asistat 
intrigați de atitea ori. fără mimările 
de care din păcate n-am dus lipsă 
— iată cum dorim cu totii să se des
fășoare acest campionat jubiliar și 
cele ce-i vor urma.

...Să aibă parte numai de arbitraje 
normale. Și prin normale înțelegem 
nu absolut fără nici o greșeală (ceea 
ce omenește nu e posibil), ci fără 
greșeli decisive, cu autoritate, profe- 
sionalitate. Fotbalul nostru dispune 
de foarte multi arbitri capabili să 
asigure desfășurarea normală a cam
pionatului, plutonul lor sporind in 
ultima vreme cu citiva tineri deo
sebit de înzestrați. Rămîne însă ca 
si federația să se intereseze mai mult 
de condițiile în care arbitrii sînt 
puși să activeze, iar noi ceilalți — 
jucători, antrenori, activiști la clu
buri sau iubitori de fotbal — să do
vedim mai multă 
omul învestit cu 
de a conduce un 
dem ..apriori** un 
noștri" și să-I ajutăm să-și îndepli
nească misiunea în spiritul strict al 
regulamentului.

...Să aibă parte de un public spec
tator cu o conduită mereu sportivă. 
Sigur că nu ne așteptăm acum 
peste noapte să facem să 
orice manifestare nesportivă 
bune. Dar faptul că acestea 
mai rare ne îndeamnă să nu 
nici o clipă activitatea publică de 
eradicare a lor prin mijloace educa
tive. Obligații au. în această acțiune

înțelegere fată de 
dreptul și datoria 
meci, să nu-1 ve- 
răuvoitor cu ..al

ca 
dispară 
din tri- 
sînt tot 
încetăm

preventivă și curativă, atît cluburile 
organizatoare, care nu trebuie să 
mai lase meci fără asistenta cores
punzătoare a organelor de ordine, 
dar si noi. spectatorii, care trebuie 
să creăm în jurul nostru o opinie 
colectivă promptă si eficace în cazul 
oricărei încercări de a întina curatul 
spirit al sportivității.

...în sfîrșit. așteptăm de la actualul 
campionat să asigure forma sportivă 
cea mai bună, la timpul potrivit, tu
turor jucătorilor care în acest sezon 
sînt chemați (ori vor fi chemați) să 
reprezinte fotbalul nostru in arena 
internațională. Ne referim la cei din 
echipele Dinamo. Universitatea Cra
iova. Steaua. A.S.A. și Politehnica 
Timișoara — angajați în cupele con
tinentale sau zonale — dar mai cu 
seamă la echipa națională, angajată 
cu șanse reale în cursa pentru tur
neul final al Mondialelor ’78. Am 
putea spune că. fără să fie neglijate 
interesele de club, calificarea repre
zentativei pentru Argentina 
zintă. pină la 
onoare și de 
pionatul 60.

rcpre- 
urmă. sarcina nr. 1, de 
prestigiu, pentru cam-

★
Acestea toate, și încă multe altele, 

așteaptă opinia publică sportivă de 
Ia cele 
de „B“ 
pășesc 
pionat.

18 formații „A“. 54 formații 
și 192 formații 
astăzi într-un

de „C“ care 
nou cam-

G. MITROI

taților existente. Totodată, ș-a hotărît 
să se acționeze pentru intensificarea 
contactelor și a schimburilor de va
lori spirituale, a colaborării în dome
niile cultural, artistic și al invățămin- 
tului, in vederea unei mai bune cu
noașteri și apropieri dintre pole două 
popoare.

Schimbul de vederi asupra actuali
tății internaționale a pus ha evidență 
concordanța sau apropierea pozițiilor 
celor două țări, dorința lor comună 
de a participa activ la dezbaterea și 
soluționarea problemelor care con
fruntă lumea contemporană. Ca țâri 
europene, este firesc ca România și 
Finlanda să fie profund interesate in 
statornicirea unui climat de pace și 
securitate pe continent, care să favo
rizeze dezvoltarea amplă a colaboră
rii, progresul general al tuturor națiu
nilor. în acest cadru, dialogul ro- 
mâno-finlandez a scos în relief nece
sitatea unor eforturi perseverente din 
partea tuturor țărilor participante Ia 
Conferința gen erai-europeană pentru 
transpunerea în viață a principiilor și 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. in vederea dezvoltării procesu
lui de edificare a securității euro
pene. O importanță de prim ordin 
revine in aoest sens viitoarei reuniuni 
de la Belgrad, chemată să adopte 
hotâriri pe linia dezangajării mili
tare și dezarmării, a dezvoltării neîn
grădite a colaborării economice și în 
alte domenii, pentru continuarea, în 
forme organizate, a cooperării multi
laterale inițiate de Conferința gene- 
ral-europeană.

Pozițiile României și Finlandei 
converg, de asemenea, in ce privește 
alte probleme stringente ale actuali
tății. cum ar fi : adoptarea neintir- 
ziată de măsuri efective in domeniul 
dezarmării și in primul rind al dezar
mării nucleare ; întronarea in rela
țiile dintre state a normelor și prin
cipiilor dreptului international ; re
glementarea diferendelor pe calea 
tratativelor : reducerea și eliminarea 
decalajelor economice ; lichidarea de
finitivă a colonialismului și neocolu- 
nialismului, a politicii rasiste și de 
apartheid ; creșterea rolului O.N.U. 
in viața internațională. Sînt probleme 
complexe, a căror dezbatere impune 
conlucrarea tuturor statelor, tuturor 
popoarelor — dialogul româno-fin- 
Iandez fiind tocmai o expresie grăi
toare a înțelegerii acestei necesități.

întreaga desfășurare a vizitei pri
mului ministru al guvernului român 
în Finlanda, rezultatele ei rodnice, 
salutate cu satisfacție de opinia noas
tră publică, se înscriu ca un nou 
aport la dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Finlanda, corespunzător 
obiectivelor Actului final al Confe
rinței general-europere. intereselor 
celor două țări și popoare, colaborării 
și păcii in Europa și in lume. \

R. BOGDAN]/

12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
13,05 Ora veselă
14.00 Triptic la Lotru — film realizat 

de scriitorul loan Grigorescu
14,25 Fotbal (prima etapă a noului 

Campionat național — divizia A) : 
F. C. Argeș — Politehnica Iași. 
Transmisiune directă de la Pitești. 
In pauză : Jocurile Mondiale Uni
versitare (rezumat Înregistrat de 
la Sofia)

16,20 Desene animate românești : „Pi
lule" de Ion Popescu-Gopo
Film serial : Linia maritimă One- 
din. Producție a televiziunii en
gleze
File de istorie. Mărășești, Oituz 
1 001 de seri

18,10

19,06
19.20
19.30 Telejurnal • In întîmpinarea ma

rii sărbători
10,50 România sub semnul Iul August, 

biruitor. Să urce națiunea spre 
comunism în zbor. Documentar

20.20 Film artistic : Patima. Premieră 
TV. Producție a Casei de filme 
cinci

21.45 Varietăți, varietăți
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11.45 închiderea programului

LUNI, 22 AUGUST

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05
16,30
19,0Ș

20,25

Teleșcoală
Emisiune In limba maghiară 
Poporul și-a luat, demult pregă
tite, armele. Spectacol de balet pe 
tema insurecției din August 1944 
1 001 de seri
Telejurnal • Tara în ajun de săr
bătoare
România sub semnul lui August 
biruitor. Partid — Popor, o unică 
voință. Documentat
Tara mea cu nume de baladă. 
Muzică românească contemporană 
Catarge pentru viitor. Reportaj20.35 _ ...... ____ ______

21.00 Dreptul la dragoste. Operă. 
22.00 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16.30 Zilele muzicii românești. Seiec- 

tiunl din spectacolul de muzică șl 
dansuri populare
Triptic la Lotru — reportai
Soare de August. Creații ale ce
naclurilor tineretului bucureștean 
dedicate marii sărbători de ta 23 
August
Portrete tn cuvinte
Din cartea cîntecelor românești 
Documentarul românesc
I 001 de seri
Telejurnal • Țara tn ajun de 
sărbătoare

20.00 Primăvara. Balet
21,10 Telex
21,15 La școala cutezanței comuniste — 

reportaj
21.35 Românie, plai de glorii ! Program 

de etntece patriotice șl revotuțlo-

17,10
17,35

18,10
18.30
19,00
19,20
19.30

de cîntece 
nare

21,55 Orizonturi 
nești

22,25 închiderea

noi ale șt|Intel romă-
programului

penl.ru
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Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

în mai multe tari ale lumii au con
tinuat să se desfășoare manifestări 
organizate în cinstea marii sărbători 
naționale a ponorului român — 23 
August — . ziua insurecției naționale 
armate antifasciste si antiimnerialis- 
te. La Ambasada României din Pekin 
a avut loc o conferință de presă. Ia 
care a luat cuvîntul Ion Dorobantu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al tării noas
tre. Conferințe de presă consacrate zi
lei de 23 August au avut loc si la 
ambasadele tării noastre din Mongo
lia. Brazilia. Costa Rica. India si Lu
xemburg.

La Burgas (R. P. Bulgaria) s-a des
fășurat o adunare festivă, la care au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, precum și 
ambasadorul României la Sofia. Tro- 
fin Simedrea.

Palatul Prieteniei din Ulan Ba
tor a găzduit o adunare festivă or
ganizată de Asociația de prietenie 
mongolo-română si de Comitetul mu
nicipal Ulan Bator al P.P.R.M. A par
ticipat M. Peljee, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Au luat cu
vîntul prof. univ. G. Miegombo. pre
ședintele Asociației de prietenie mon
golo-română, și ambasadorul român, 
Traian Gîrba. Au fost prezentate fil
me documentare românești.

Consulul general al României la 
Bratislava. Carol Cosma. atașatul mi

Eforturi de mediere 
în conflictul de frontieră 

etiopiano - somalez
ADDIS ABEBA 20 (Agerpres). — 

In încercarea de a media în conflic
tul de frontieră dintre Etiopia și 
Somalia, o delegație oficială din Re
publica Democratică Madagascar, 
condusă de președintele Adunării 
Naționale, Michel Andrianarahinjaka, 
a sosit la Addis Abeba. Delegația 
este purtătoarea unui mesaj adresat 
președintelui Consiliului militar ad
ministrativ provizoriu al Etiopiei, 
Mengistu Haile Mariam, de președin
tele Republicii Democratice Mada
gascar, Didier Ratsiraka.

Anterior, delegația a făcut o vitită 
la Mogadiscio, capitala Somaliei.

Preocupări economice in țările in curs de dezvoltare Președintele guvernului
Adolfo Suarez, va între

LIMA. — In zona Huarangal. dis
trictul Carabayllo. din Peru, urmea
ză să fie construit în următorii ani 
primul centru nuclear national pe
ruan. Lucrările de construcție, apro
bate recent de guvernul peruan, se 
vor desfășura sub egida Institutului 
peruan pentru folosirea energiei nu
cleare in scopuri pașnice.

ALGER. — Activitățile de pros
pectare a resurselor de petrol din 
Algeria vor fi facilitate de construi
rea. in următorii ani, a unei șosele 
care va străbate zona de deșert din 
sud-estul tării. Șoseaua, a cărei lun
gime. totală va fi de 515 kilometri, 
va fi deschisă pentru circulație. 

litar al României la Praga. colonel 
Voicu Tugurel au depus coroane de 
flori la monumentele ostașilor români 
căzuti pe frontul antihitlerist din lo
calitățile Piestany. Zvolen si Lucenec.

La fabrica de utilaje pentru trans
port din Rzeszow (R. P. Polonă) a 
avut loc o adunare festivă. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
ambasadorul României la Varșovia. 
Aurel Duca.

Biblioteca română din New York 
a organizat o săptămînă cultura
lă românească. A fost prezentată 
o conferință privind semnificația zi
lei de 23 August. Manifestarea a in
clus. de asemenea, prezentarea ex
poziției fotodocumentare ..Realizări 
noi ale României socialiste" și- a unei 
expoziții de carte. A avut loc. tot
odată. un concert de muzică clasică 
universală și românească.

La ambasadele României din 
Luanda și Londra au fost organizate 
gale ale filmului românesc.

In cadrul Universității Filipinelor 
din Manila s-a deschis o expoziție or
ganizată de Ambasada română, care 
prezintă aspecte ale vieții politice, 
economico-sociale Și cultural-științi- 
fice din România și momente prin
cipale din istoria poporului român.

(Agerpres)

PAKISTAN

Pregătiri în vederea 
alegerilor legislative

ISLAMABAD 20 (Agerpres). — Po
trivit datelor oficiale provizorii pu
blicate la Islamabad, pînă în prezent 
s-au depus aproape 8 000 de candi
daturi pentru alegerile legislative 
prevăzute să se desfășoare în luna 
octombrie în Pakistan.

Listele definitive ale candidatilor 
pentru cele două sute de mandate 
parlamentare și pentru cele 460 de 
locuri ale celor patru adunări pro
vinciale vor fi publicate la 1 septem
brie.

Majoritatea candidaților fac parte 
din Partidul Poporului din Pakistan, 
al cărui lider este fostul premier 
Zulfikar Aii Bhutto, și din forma
țiunile politice ce alcătuiesc Alianța 
Națională Pakistaneză.

după toate probabilitățile, în 1981. In 
paralel, vor continua și lucrările la 
cel mai mare proiect rutier african, 
Transsaharianul, care va lega, ince- 
pînd din 1980, Algerul de orașul 
Agades, din Niger, și care va avea 
o lungime totală de peste 2 000 kilo
metri.

RABAT. — Un plan al guvernului 
marocan prevede amenajarea pină 
in anul 2000 a unei suprafețe iriga- 
bile de un milion de hectare. La 
sfîrșitul anului 1976 erau realizate 
65 la sută din prevederile acestui 
plan. Au fost ridicate deja numeroa
se baraje, altele aflîndu-se în con
strucție sau in proiect.

ORIENTUL 
MIJLOCIU 

Un comunicat al Comitetului 
Executiv al Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei
BEIRUT 20 (Agerpres). — Comite

tul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a dat publici
tății, la Beirut, un comunicat oficial 
privind recenta vizită a secretarului 
de stat al S.U.A., Cyrus Vance, in 
Orientul Mijlociu. In comunicat se 
resping propunerile S.U.A. privind 
rezolvarea conflictului din zonă. în- 
trucît ele nesocotesc — se mențio
nează — drepturile poporului pales- 
tinean. Situația din această zonă, se 
spune în document, nu poate fi re
glementată fără respectarea strictă a 
rezoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. care proclamă „dreptul ina
lienabil al poporului palestinean la 
autodeterminare, independentă și 
suveranitate națională".

Comitetul Executiv, se adaugă în 
comunicat, condamnă noile acțiuni 
ale guvernului israelian îndreptate 
spre perpetuarea ocupației în teri
toriile arabe.

agențiile

transmit :
0 convenție guverna

mentală româno-sovietică 
privind cooperarea in producția de 
utilaje și echipamente pentru cen
trale atomoelectrice a fost semnată 
la Moscova de Dumitru Nistor. ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și I.E. Hoțialov, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Relații Economice Externe al 
U.R.S.S.

Numirea reprezentantu
lui american în Cuba. De~ 
partamentul de Stat al S.U.A. a a- 
nunțat numirea ca reprezentant ame
rican în Cuba a lui Lyle F. Lane. 
El va avea rangul de consilier în ca
drul biroului pentru interesele ame
ricane de pe lingă Ambasada Elveției 
de la Havana.

spaniol.
prinde o vizită în Franța. începînd 
cu data de 31 august — s-a anunțat 
oficial la Paris. Vor fi abordate cu 
prioritate probleme privind evoluția 
relațiilor dintre cele două țări si per
spectivele de aderare a Spaniei la 
Piața comună.

Congresul sindicatelor 
nipone. auSust S-au înche
iat lucrările celui de-al 55-lea Con
gres al Consiliului General al Sindi
catelor din Japonia (SOHYO). Cei 
700 de delegați, reprezentir.d aproxi
mativ 4,6 milioane de membri ai 
SOHYO, au dezbătut rezultatele 
activității consiliului și au aprobat 

Parlamentul panamez 
s-a pronunțat in favoarea 

noului tratat cu S.U.A.
CIUDAD DE PANAMA 20 (Ager

pres). — întruniți în cadrul unei se
siuni extraordinare, membrii Adună
rii Naționale a Reprezentanților Lo
cali din Republica Panama, organis
mul suprem al puterii, au adoptat 
o rezoluție referitoare la noul tra
tat asupra Canalului Panama. După 
cum se știe, acordul de principiu re
lativ la noul tratat a fost încheiat la 
1Q august, în capitala panameză, de 
delegațiile Statelor Unite si Republi
cii Panama.

Rezoluția califică documentul drept 
un instrument menit să ducă la do- 
bindirea libertății naționale si care 
va pune capăt enclavei coloniale e- 
xistente pe teritoriul panamez de 73 
de ani. De asemenea, se subliniază că 
el va înlătura conceptul de perpe
tuitate înscris în tratatul din 1903, în 
baza căruia Statele Unite au ocupat 
Canalul Panama si zona adiacentă. 
Rezoluția adresează poporului pana
mez chemarea de a vota în favoarea 
noului tratat în cadrul referendu
mului ce va fi organizat pentru a- 
probarea sau respingerea lui.

de presă

planul de activitate pe anul viitor. 
Printre acțiunile prevăzute în plan 
se numără cele împotriva șomajului, 
pentru stabilirea unui salariu minim 
garantat. îmbunătățirea sistemului de 
asigurări sociale.

Primul secretar al C.C. al
președintele ConP. C. Bulgar,

siliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, a primit delegația 
parlamentară a R. S. Vietnam, con
dusă de Truong Chinh. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Vietnam, președintele Comitetului 
permanent al Adunării Naționale a 
Republicii Socialiste Vietnam, care 
efectuează o vizită în Bulgaria.

întrevedere. AfIat într-° vi* 
zită de două zile la Kingston, minis
trul de externe al Cubei. Isidoro Mal- 
mierca. a avut o întrevedere cu omo
logul său jamaican. Percival James 
Patterson, cu care a examinat posi
bilitățile de dezvoltare a cooperării 
economice și comerciale dintre cele 
două țări. S-a procedat la un schimb 
de opinii privind mișcarea țărilor ne
aliniate și lucrările viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

Manifestație. In orașuI So1' 
tau. din Saxonia inferioară (R.F.G.), 
a avut loc o manifestație de protest 
împotriva prezentei posibile în aceas
tă localitate a fostului colonel S.S. 
Herbert Kappler, evadat luni dintr-o 
închisoare din Italia. Demonstranții 
au cerut autorităților yest-germane să 
dea curs cererii de extrădare a lui 
KappJer. prezentată de guvernul ita
lian.

CONGRESVl Al XI-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
PEKIN 20 (Agerpres). Agenția 

China Nouă a anunțat sîmbătă că in
tre 12 și 18 august, în Marea Sală a 
Poporului din Pekin, a avut loc cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Chinez.

Congresul a avut următoarea ordi
ne de zi : raportul politic al Comite
tului Central al P.C. Chinez ; modi
ficarea Statutului P. C. Chinez și 
raportul cu privire la modificarea 
Statutului; alegerea Comitetului Cen
tral al partidului.

Tovarășul Hua Kuo-fen a fost ales 
președinte al Prezidiului Congresului, 
iar tovarășii Ie Cien-in, Den Siao- 
pin, Li Sien-nien și Van Dun-sin, 
vicepreședinți ai Prezidiului Congre
sului.

La Congres au participat 1 510 
delegați — reprezentînd peste 35 mi
lioane de membri de partid — din 
rîndurile muncitorilor și agricultori
lor fruntași, ale inițiatorilor mișcării 
„Să învățăm de la Tacin în industrie 
și de la Taciai în agricultură", cadre
lor revoluționare, ale armatei popu
lare de eliberare, intelectualilor re
voluționari și altor oameni ai muncii.

Raportul politic al C.C. al P.C. Chi
nez a fost prezentat de președintele 
Hua Kuo-fen. La propunerea sa. 
Congresul a păstrat un moment de 
reculegere în memoria președintelui

Pictorul mexican Indres 
SalgO, unuI dintre cei mari
artiști contemporani mexicani, ad
mirator și prieten ăl României, a în
cetat din viată, la vîrsta de 68 ani, 
ca urmare a unui atac cardiac. An
dres Salgo ne-a vizitat tara în 1976, 
prezentînd expoziții personale la 
București și Iași.

Cazul „Concorde". Jude- 
cătorul federal Milton Pollack a a- 
cordat Autorității portuare din New 
York un răgaz de trei zile pentru a 
putea face apel la decizia sa. potrivit 
căreia acest organism trebuie să per
mită aterizarea pe aeroportul „Ken
nedy" a avioanelor supersonice 
„Concorde". Prin această decizie, 
„Port Authority" urmează să dea 
curs hotărârii judiciare începînd cu 27 
august.

împrumut intern. Ministe
rul de Finanțe al Marii Britanii a 
lansat două noi împrumuturi, totali

Lansarea sondei spațiale „Voyager-2“
WASHINGTON 20 (A- 

gerpres). — La Cape Ca
naveral a avut loc sim- 
bătă lansarea sondei 
spațiale „Voyager-2“, 
care urmează să între
prindă cel mai lung 
zbor in spațiul cosmic 
efectuat vreodată de un 
vehicul realizat de om. 
Sonda a fost lansată cu 

ajutorul unei rachete 
„Titan" cu trei trepte la 
ora 14,30 GMT. „Voya- 
ger-2“ are la bordul său 
instrumente pentru cer
cetarea planetelor Ju
piter, Saturn, Uranus și 
Neptun și a spațiului 
interstelar. Programul 
sondei este eșalonat pe 
o perioadă de opt ani, 
în acest interval urmind

Mao Tzedun, a premierului Ciu En- 
lai, a tuturor celor care au adus con
tribuții importante la cauza partidu
lui și revoluției și care au încetat din 
viată înz anii care au urmat celui 
de-al X-lea Congres al partidului.

Congresul a aprobat în unanimi
tate raportul politic prezentat de 
președintele Hua Kuo-fen în nume
le Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, apreciindu-1 drept 
un program care orientează partidul, 
armata Și poporul Chinei în lupta lor 
spre noi victorii în revoluția și con
strucția socialistă.

Congresul a aprobat, de asemenea, 
raportul cu privire la modificarea 
Statutului partidului, prezentat de 
vicepreședintele Ie Cien-in. în nume
le C.C. al P.C. Chinez, și noul Statut 
al Partidului Comunist Chinez.

A fost aprobată în unanimitate Re
zoluția cu privire la grupul antiparti
nic Uan-Cean-Cian-Iao. adoptată la 
cea de-a 3-a plenară a celui de-al
10- lea Comitet Central.

După dezbaterea rapoartelor. Con
gresul a ales prin vot secret cel de-al
11- lea Comitet Central, format din 201 
membri și 132 membri supleant!.

Cuvîntul de închidere a Congresului 
a fost rostit de vicepreședintele Den 
Siao-pin.

zed 1,4 miliarde lire sterline. Această 
sumă va duce la creșterea pînă la 3.2 
miliarde lire sterline a totalului îm
prumuturilor emise de trezoreria bri
tanică în cursul lunii august.

Explozie nucleară. p°- 
ligonul din deșertul Nevada (S.U.A.) 
a fost efectuată, vineri la ora 17.55 
G.M.T., o nouă explozie nucleară sub
terană, informează agenția U.P.I.

Criminal de război sub 
nume fals. Cercetări întreprinse 
de biroul din Asuncion al Interpo
lului au dus la concluzia că sub 
identitatea lui Federico Wegerner, 
decedat zilele trecute într-un spital 
din capitala paraguayană, se ascun
dea criminalul de război nazist 
Eduard Roschmann, care a ordo
nat uciderea a 40 000 evrei în regiu
nea Riga (R.S.S. Letonă). între anii 
1941 și 1944.

să parcurgă peste 1,4 
miliarde mile (2,24 mi
liarde kilometri).

In greutate de 325 
kg, sonda spațială dis
pune de 6 ordinatoare 
și trei generatoare nu
cleare, de camere de te
leviziune și alte sisteme 
de observare și transmi
tere a. datelor științifice 
pe Pămînt.

OE PRETUTINDENI
• PENTRU SALVA

REA NAVELOR NAU
FRAGIATE, la șantierele 
navale din Leningrad a fost 
construită o navă universală de 
salvare. Nava este înzestrată 
cu un motor de 9 000 CP și 
atinge o viteză de 19 noduri, 
are o mare putere de tracțiune, 
puțind remorca chiar vase o- 
ceanice gigantice. La bord sînt 
instalate mari „tunuri de apă", 
cu o capacitate de 500 metri 
cubi pe secundă, pentru a com
bate incendiile pe vase aflate 
in larg.

• „CALYPSO" DIN 
NOU ÎN MISIUNE. Nava 
oceanografică ..Calypso" a co
mandantului francez Jacques 
Cousteau și-a reluat activitatea, 
de data aceasta în Mediterana, 
unde urmează să studieze efec
tele poluării apelor. Cercetările 
au fost sugerate de Comisia in
ternațională pentru protecția 
Mării Mediterane, care și-a ex
primat tot mai insistent în ul
tima vreme îngrijorarea fată de 
consecințele grave ale poluării 
asupra faunei mediteraneene 
„Calypso" va efectua studii de-a 
lungul coastelor tuturor țărilor 
riverane.

• FURT DE DIA
MANTE. CaPetown (Afri_ 
ca de Sud) s-a produs o mare 
spargere la o fabrică de prelu
crare a diamantelor. Infractorii 
au furat pietre prețioase de 
40 000 karate, în valoare de a- 
proximativ 3,5 milioane dolari. 
Furtul este considerat ca fiind 
cel mai mare din istoria indus
triei diamantelor.

• SEXTUPLE]!. Intro 
clinică din localitatea Albi (sud- 
vestul Franței) s-au născut șase 
gemeni — tr.ei băieți și trei fete. 
Mama, în vîrstă de 29 de ani, 
se află la prima naștere. Doi 
dintre băieți au încetat din via
ță imediat după naștere. Ceilalți 
patru copii au fost transportați 
de urgență la un spital din 
Toulouse, unde au fost plasați 
în incubatoare.

• FIGURINELE- 
PRECURSOARE A L E 
SCRIERII ? O nouă ipoteză 
privind apariția scrierii a fost 
avansată de cercetătoarea fran
ceză Denise Besserat. Astfel, 
potrivit opiniei sale, figurinele 
din argilă, pe care arheologii le 
considerau jucării pentru copii 
sau figuri pentru diferite jocuri, 
nu ar fi altceva decît semne 
destinate comunicării între oa
meni. Cercetătoarea franceză a 
putut stabili o serie de contin
gențe între aceste figurine și 
scrierea de pe tăblițele de ar
gilă provenite din orașul sume
rian Uruk, așezare datată in 
jurul anilor 3 000 î.e.n.. în Ira
kul de astăzi.

Acționînd neabâtut pentru promovarea intereselor vitale ale po
porului român, câlâuzind energiile intregii națiuni în vasta operâ de 
edificare a societâții socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, partidul nostru militeazâ, totodată, cu pro
fundă consecvență — ca expresie a îmbinării organice a îndatoririlor 
față de propriul popor cu înalta răspundere față de cauza progresului 
social, de destinele socialismului și păcii în lume — pentru amplifi
carea legăturilor de prietenie și coiaborare, pentru întărirea solidari
tății de luptă cu celelalte partide comuniste și muncitorești, cu toate 
forțele revoluționare, democratice ale contemporaneității, își aduce din 
plin contribuția la cauza unității și coeziunii marelui front mondial 
antiimperialist.

Aceasta se înscrie ca o preocupare 
constantă, statornică a Partidului 
Comunist Român, care, continuînd 
tradițiile mișcării revoluționare din 
România, a dezvoltat larg, încă de 
la formarea sa, relațiile de colabo
rare cu alte partide revoluționare, 
comuniste, socialiste, cu mișcările de 
eliberare, și-a manifestat solidarita
tea internaționalistă față de lupta și 
activitatea lor militantă, sorbind, la 
rindul său, îmbărbătare din acțiunile 
de solidaritate și sprijin ale comu
niștilor, ale militanților socialiști, 
democrați și progresiști, ale proleta
riatului de pretutindeni. Flacăra vie 
a solidarității a devenit și mai puter
nică, strălucirea sa și mai mare după 
eliberare, după ce partidul nostru a 
devenit partid de guvernămînt, forța 
conducătoare a întregului popor. So
lidaritatea neabătută cu partidele co
muniste și muncitorești, cu toate 
forțele înaintate ale lumii contempo
rane, este înscrisă la loc de frun
te in Programul P.C.R., în cele
lalte documente ale Congresului al 
XI-lea, ca una din liniile fundamen
tale ale întregii activități internațio
nale a partidului, ca o orientare sta
tornică și fermă, in deplină concor
danță cu cerințele luptei generale 
pentru dez”°!tarea procesului revolu
ționar mondial, pentru împlinirea 
idealurilor de justiție și echitate so
cială, de înțelegere, securitate și 
bunăstare ale intregii omeniri.

Astăzi, partidul nostru întreține le
gături. fie direct, fie pe linia Fron

Constante ale activității internaționale a partidului și statului nostru

ALE CONTEMPORANEITĂȚII

tului Unității Socialiste, cu aproape 
250 de partide comuniste, socialiste 
sau social-democrate, partide de gu- 
vernămint din țările în curs de dez
voltare, mișcări de eliberare națio
nală. precum și alte organizații poii- 
tice din peste 110 țări ale lumii. Den
sitatea și amploarea fără precedent a 
relațiilor internaționale ale partidului 
nostru sint indisolubil legate de pro
digioasa activitate a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de multiplele sale contac
te, intilniri și convorbiri cu repre
zentanți de frunte ai partidelor co
muniste și muncitorești, ai partide
lor socialiste și social-democrate, ai 
altor formații politice democratice, al 
forțelor și mișcărilor progresiste re
voluționare de pretutindeni, peri
oada de la Congresul al IX-lea fiind, 
și sub acest raport, perioada cea mai 
fertilă din Întreaga istorie a parti
dului.

Orientarea statornică spre dezvol
tarea amplă, neîntreruptă a relațiilor 
internaționale ale partidului nostru 
pornește de la rolul determinant al 
maselor, al popoarelor in evoluția 
proceselor politice și social-econo- 
mice, iși are resorturile profunde in 
convingerea nestrămutată că numai 
prin lupta unită a partidelor clasei 
muncitoare, a forțelor progresiste, 
democratice celor mai largi de pe în
treg globul se poate consolida cursul 
nou spre destindere și colaborare in
ternațională, iși poate afla deplina 
afirmare dreptul imprescriptibil al 

popoarelor de a fi stăpine pe pro
pria soartă, se poate asigura soluțio
narea tuturor marilor probleme care 
confruntă umanitatea. Numai prin- 
tr-o asemenea luptă se pot realiza 
dezarmarea, și îndeosebi dezarmarea 
nucleară, stingerea conflictelor și a 
stărilor de încordare, lichidarea de
calajelor, a împărțirii lumii în bogați 
și săraci, instaurarea noii ordini po
litice și economice mondiale, bazată 
pe principiile noi de egalitate și echi-

Acționînd în spiritul tradițiilor sale internaționaliste, Partidul 
Comunist Român dezvoltă relații largi cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, militează activ pentru întărirea unității și solidarității lor. 
Partidul nostru întărește, de asemenea, raporturile cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu alte forțe progresiste și democratice de pretu
tindeni în lupta pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

tate, astfel ca omenirea, eliberată de 
spectrul războaielor, de plăgile ex
ploatării, asupririi și subdezvoltării, 
să pășească intr-o eră nouă, a păcii, 
progresului și civilizației.

In acest spirit, partidul nostru se 
preocupă constant și acționează 
neabătut pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării cu partidele comu
niste și muncitorești din țările socia
liste, din toate celelalte țări ale lu
mii. tovarășii de luptă si de idei 
cei mai apropiați in înfăptuirea mi
siunii istorice de transformare a so
cietății, promovează larg schimburile 
de vederi și experiență în folosul 
țelurilor comune, în interesul unității 
mișcării comuniste și al cauzei revo
luționare în întreaga lume. In pre
zent, Partidul Comunist Român în
treține relații active cu circa 90 de 

partide comuniste și muncitorești, re
lații ce îmbracă cele mai diverse for
me, intilniri și discuții bi și multi
laterale, vizite de delegații, partici
pări reciproce la congrese ș.a., care 
asigură posibilitatea unei informări 
directe, a unei cunoașteri mai bune 
a pozițiilor, evidențierea unor con
cluzii comune de mare importanță 
pentru întărirea legăturilor de prie
tenie și solidaritate.

Militind consecvent pentru dezvol

tarea amplă a colaborării cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, 
partidul nostru se călăuzește după 
imperativul aplicării cu strictețe in 
relațiile cu și între toate aceste parti
de a principiilor și normelor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar: autonomia, egalitatea 
deplină in drepturi, neamestecul in 
treburile interne, solidaritatea, stima 
și respectul tovărășesc reciproc.

Experiența vieții confirmă întru to
tul că, în condițiile contemporane, 
cind in mișcarea comunistă existența 
unui centru sau for conducător este 
cu desăvîrșire exclusă și de necon
ceput. respectarea și promovarea ri
guroasă a acestor principii, elabora
rea de sine stătătoare a liniei politi
ce, a strategiei și tacticii revoluționa
re, a formelor și metodelor de

unitatea fiecăruia din detașamentele 
sale, cu cit rîndurile fiecărui partid 
comunist sînt mai strîns unite, cu atit 
mai puternică fiind coeziunea mișcă
rii în întregul său. Tocmai de aceea, 
partidul nostru a dat o apreciere po
zitivă înscrierii în documentul Con
ferinței de la Berlin a partidelor co
muniste și muncitorești din Europa a 
acestor principii, a căror aplicare 
consecventă este de natură să ducă 
la ridicarea rolului și influenței par
tidelor comuniste, să deschidă rodni
ce perspective mișcării, să stimuleze 
procesele revoluționare mondiale.

Firește, așa cum secretarul gene
ral al partidului nostru a subliniat 
nu o dată, în virtutea marii diversi
tăți de condiții în care acționează 
partidele comuniste și muncitorești, 
este inevitabil ca în modul de abor

activitate, potrivit condițiilor concre
te istorice, sociale, economice, națio
nale din țările în care acționează, 
este dreptul imprescriptibil al fiecă
rui partid, îndatorirea sa fundamen
tală față de clasa muncitoare și pro
priul popor și, totodată, cheia de boltă, 
condiția esențială a realizării unei 
unități de tip nou, calitativ superioară, 
liber consimțită și indisolubilă a miș
cării în ansamblu. Unitatea mișcării 
comuniste presupune, în același timp,

dare și soluționare a problemelor să 
apară deosebiri de păreri și citeoda- 
tă chiar divergențe. P.C.R. s-a situat 
întotdeauna pe poziția că asemenea 
deosebiri de vederi nu trebuie în 
nici un caz să ducă Ia etichetări, bla
mări sau condamnări — Congresul 
al X-lea a dat, după cum se știe, 
mandat Comitetului Central să nu șe 
angajeze niciodată pe această linie 
— că problemele pot și trebuie 
să-și găsească soluționarea pe calea 
discuțiilor de la partid la partid, de 
la conducere la conducere, într-un 
climat de stimă și respect reciproc, 
evitîndu-se invectivele de orice fel, 
acționindu-se stăruitor pentru a se 
ajunge la clarificări, manifestindu-se 
maximum de considerație față de 
opinia celorlalți, preocupare pen
tru intărirea coeziunii.

Tocmai în spiritul acestor cerințe 
fundamentale înțelege partidul nos
tru să acționeze pentru a promova 
cauza unității, pentru a spori forța 
de atracție a ideilor socialismului și 
comunismului, pentru a accelera des
fășurarea procesului revoluționar 
mondial, prefigurînd acea lume nouă, 
mai bună și mai dreaptă, spre care 
aspiră popoarele de pe întreaga pla
netă.

în același timp, pornind de la rea
litățile lumii contemporane, de la 
convingerea că adîncirea tendințelor 
și proceselor pozitive de pe arena 
mondială, edificarea noii ordini eco
nomice și politice reclamă acțiunea 
comună a tuturor forțelor care se 
pronunță pentru democrație, progres, 
pace și, în primul rînd, conlucrarea 
dintre toate detașamentele clasei 
muncitoare — forța fundamentală a 
procesului revoluționar mondial — 
partidul nostru acționează pentru 
dezvoltarea contactelor cu partidele 
socialiste și social-democratice din 
diferite țări. Experiența noastră, ca și 
experiența mondială — evoluțiile po
zitive în viața a diferite țări, în pri
mul rînd din Europa, fiind mai pro
nunțate tocmai acolo unde s-au reali
zat progrese mai sensibile în dezvol
tarea acțiunilor imitare ale partidelor 
comuniste și socialiste — confirmă 
justețea acestei căi, colaborarea din
tre comuniști și socialiști pe plan na
țional, ca și la scară internațională, 
afirmindu-se ca un factor important 
pentru realizarea aspirațiilor vitale 
ale oamenilor muncii, ale popoarelor.

în numele înfăptuirii acestor aspi
rații, partidul nostru extinde, de a- 
semenea, amplu raporturile de strîn- 
să conlucrare cu un mare număr de 
partide de guvernămînt și organi
zații democratice, progresiste din 
statele angajate pe calea dezvol
tării de sine stătătoare din Afri

în lumina acestui postulat fundamental și în deplină concordanță 
cu spiritul și litera Programului P.C.R., partidul nostru va acționa și în 
viitor, cu aceeași neobosită vigoare, în vederea dezvoltării colaborării 
cu toate partidele comuniste și muncitorești și întăririi unității lor, va 
extinde relațiile cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele 
progresiste din noile state, cu toate forțele înaintate ale contempora
neității, va milita neabătut pentru lărgirea continuă a marelui front 
antiimperialist și sporirea coeziunii șl rolului său în lupta pentru trium
ful idealurilor socialismului, pentru destindere și înțelegere în Europa 
și pe întregul glob, pentru făurirea unei lumi a libertății, dreptății șl 
conlucrării pașnice, a unei lumi în care toate popoarele să se bucure din 
plin de cuceririle geniului uman, de binefacerile civilizației.

ca, Orientul Mijlociu, Asia, Ame
rica Latină, precum și cu mișcările 
de eliberare din țările care se mai 
află sub dominație colonială. Aceste 
raporturi dau expresie solidarității 
militante, sprijinului consecvent și 
multilateral al comuniștilor, întregu
lui popor român, pentru afirmarea 
ideilor libertății și independenței, a 
dreptului inalienabil al popoarelor de 
pretutindeni de a fi stăpine pe pro
priile destine, de a-și redobîndi bo
gățiile naționale și a le folosi în ve
derea recuperării rămînerilor în 
urmă, pentru crearea condițiilor de a 
beneficia nestînjenit de cuceririle 
științei și tehnicii moderne și a îna
inta pe calea progresului economic 
și social.

Se poate aprecia, pe bună drepta
te, că dezvoltarea considerabilă, veri
tabilul salt calitativ pe care l-au 
înregistrat, în ultimii ani, relațiile 
dintre P.C.R. și partidele de guvernă
mînt din țările în curs de dezvoltare, 
în general raporturile dintre Româ
nia socialistă și statele respective — 
puternic impulsionate de întîlnirile 
și convorbirile la cel mai înalt nivel, 
de documentele semnate cu aceste 
prilejuri — corespunzind întru totul 
intereselor reciproce, au marcat, în 
același timp, contribuții de cea mai 
mare însemnătate la cauza unității 
forțelor mondiale anliimperialiste, a 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Totodată, pornind de la același ade
văr fundamental al rolului tot mai 
important pe care îl au în lumea de 
azi masele largi, popoarele înseși, 
partidul nostru acționează pentru 
dezvoltarea legăturilor cu cele mai 
diverse forțe care se situează pe po
ziții democratice, progresiste, cu 
partide și organizații de cele mai di
ferite orientări și tendințe, inclusiv 
cu formații politice cu caracter libe
ral, radical sau creștin din țările ca
pitaliste dezvoltate. Promovînd o po
litică de asemenea ample deschideri, 
militînd pentru acțiunea unitară a 
forțelor sociale și politice celor mai 
largi, a tuturor curentelor și mișcă
rilor democratice. P.CR. este a- 
nimat de încrederea că aceas
ta este calea sigură a soluționării 
problemelor fundamentale care se 
ridică în fața întregii omeniri. Este 
convingerea nestrămutată a partidu
lui nostru că astăzi, mai mult decît 
oricind, pacea, securitatea, progresul 
depind de conjugarea eforturilor tu
turor popoarelor, de mobilizarea for
țelor lor celor mai largi, de realizarea 
unei strînse unități între acestea, 
atit pe planul fiecărei țări, cit și pe 
plan mondial.

Romulus CAPLESCU
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