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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ieri a început, sub semnul bunelor 
și tradiționalelor relații de prietenie, 

colaborare și solidaritate româno-chineze

VIZITA IN TARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI HUA KUQ-FEN 
președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Popoare Chineze 

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen au fost salutați cu entuziasm, 
cu manifestări de caldă și profundă stimă de sute de mii decetățeni ai Capitalei

întilnire între tovarășul
Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Hua Kuo-fen

•\ $ X>\\' î

(Continuare in pag. a Ii-a)

înaintea dineului oficial în timpul convorbirilor oficiale

„BUN VENIT
ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ11Capitala Republicii Socialiste România. îmbrăcată in straie sărbătorești. inundată de flori si drapele. strălucitoare în soarele de august, dar si Prin zîmbetul cald al locuitorilor ei. trăiește încă o dată atmosfera marilor momente politice. bucuria sinceră a întimpinării tinor înalti oaspeți, mesageri stimați ai unei țări socialiste prietene, ai unui glorios partid, ai unui popor harnic si viteaz — poporul chinez.In această ambiantă, la invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, miercuri dimineață a sosit la București, intr-o vizită oficială de prietenie, tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Populația capitalei României socialiste si. împreună cu ea. întregul nostru popor l-au întîmpinat ca pe un oaspete stimat, ca pe cel mai de

seamă sol al marelui popor chinez prieten, văzînd în noua întilnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu Si Hua Kuo-fen un moment de deosebită importantă si semnificație in cronica relațiilor româno- chineze. in dezvoltarea și adîncirea solidarității militante. în conlucrarea rodnică, multilaterală dintre cele două partide comuniste si țări socialiste, spre binele ambelor popoare. al cauzei păcii si socialismului. Poporul nostru îsi manifestă profunda încredere că noul dialog româno-chinez la cel mai înalt nivel va marca un aport de seamă la adîncirea permanentă a priete- I niei si colaborării dintre partidele, tarile si popoarele noastre, in folosul comun, al accelerării operei | de edificare a socialismului si co- , munismului în România si China, al sporirii forței si influentei socialismului in lume, la triumful idealurilor de pace, libertate si progres social.

Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU:

Cu convingerea că vizita pe care o 
faceți în țara noastră constituie un nou 
și important moment în impulsionarea 
raporturilor tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chineză, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, doresc să dau 
glas, încă o dată, hotărîrii noastre de 
a asigura, prin eforturi comune, dez
voltarea continuă a acestor relații, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

Miercuri, 16 august, au început, la Palatul Republicii, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și to-
Tovarășul 

HUA KUO-FEN:
In mai anul acesta, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu ne-a vizitat din nou țara și a 
adus o contribuție importantă la întărirea 
și mai mult a înțelegerii reciproce și prie
teniei dintre noi, la impulsionarea dezvol
tării cooperării tehnico-economice bilate
rale. Nutrim încrederea, de asemenea, că, 
prin vizita noastră în țara dumneavoastră, 
prin eforturi comune, în mod sigur vom da 
un nou imbold relațiilor bilaterale de cola
borare prietenească în domeniile politic, 
economic și tehnico-științific, vom întări și 
mai mult prietenia revoluționară dintre 
partidele și țările noastre, dintre popoarele 
chinez și român.

Toasturile rostite la dineul oficial oferit 
în onoarea înaltului oaspete

In pagina a lll-n

La Palatul Republicii a avut loc, miercuri după-amiază, o întilnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hua Kuo-fen, Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Desfășurată într-o atmosferă de caldă cordialitate, stimă și înțelegere reciprocă, întîlnirea a prilejuit un prim schimb de vederi, premergător convorbirilor oficiale consacrate problemelor privind dezvoltarea conlu- președintele Comitetului ' ’ crării dintre cele două partide comuniste, țări socialiste și popoare prietene, atît pe plan bilateral, cit și în șfera vieții internaționale.
începerea 

convorbirilor oficialevarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, convorbiri care se desfășoară intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de înțelegere reciprocă, caracteristică bunelor raporturi existente între partidele, țările și popoarele noastre.La convorbiri participă :Din partea română — tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- facerilor externe, Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pun- gan, membru al C.C. al P.C.R., ministru la Președinția Republicii Socialiste România, șef al grupului de consilieri ai președintelui republicii, Ion Avram, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei construcțiilor de mașini, Ștefan Bîrlea, membru al C.C. al P.C.R., directorul cabinetului secretarului general al partidului și președintelui republicii,
(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)Aeroportul internațional Otopeni, unde a avut loc ceremonia primirii oficiale, era pavoazat festiv. Deasupra salonului oficial se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, Încadrate de drapelele de stat ale Republicii Socialiste România șl Republicii Populare Chineze. Pe mari pancarte, In limbile română și chineză, era scris „Bun venit în Republica Socialistă România tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze !“, „Să se dezvolte continuu prietenia revoluționară, solidaritatea militantă și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, In interesul popoarelor român și chinez, al păcii și socialismului în lume !“.Mii de bucureșteni — reprezentanți ai marilor colective muncitorești. ai personalului muncitor din mari instituții ale Capitalei, tineri îmbrăcati în costume ale minunatului nostru port național, de o impresionantă policromie, pionieri si șoimi ai patriei, aflati pe pista de beton din fata clădirii aerogării, dau imaginea unei mari si semnificative manifestări....Ora 10.00. Aeronava prezidențială aterizează.In aclamațiile entuziasta ale mulțimii. care agită stegulete ale celor două țări, buchete de flori, tovarășul Hua Kuo-fen. persoanele oficiale chineze care-1 însoțesc în vizita sa în România sînt salutați, la coborî- rea din avion, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care adresează distinșilor oaspeți un călduros si tradițional bun venit pe pămîntul ospitalier al României. Cei doi conducători de partid isi ștrîng cu căldură mîinile. se îmbrățișează prietenește.în intimpinarea tovarășului Hua Kuo-fen. a celorlalți oaspeți chinezi au venit tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc. Emil Bobu. Cornel Burtică. Virgil Cazacu. Gheorghe Cioară, Constantin Dăscălescu. Ion Dincă, Janos Fazekas, Paul Niculescu. Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Tro- fin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- brescu, Nicolae Giosan, Ion Ursu, Va- sile Marin, Vasile Mușat.Pe aeroport se aflau, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și al guvernului, 

Pe întregul traseu, bucureștenii au salutat cu căldurâ și entuziasm pe cei doi conducâtori de partid și de stat

conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, generali ai forțelor noastre armate.Erau prezenți Florea Dumitrescu, ambasadorul României la Pekin, și Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București,Se aflau, de asemenea, membrii Ambasadei și coloniei R.P, Chineze în țara noastră.Președintele Comitetului Central al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze este însoțit în această vizită de tovarășii : Ci Den-kuei, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vlce- premier al Consiliului de Stat al R.P.. Chineze, Ciao Țî-iang, membru supleant al Biroului Politic al Comitetului Central al P.C. Chinez, prim- secretar al Comitetului provincial Sîciuan al P.C. Chinez, Huan Hua, membru al Comitetului Central al P.C. Chinez, ministrul afacerilor externe, Ciang Iao-ci, membru supleant al Comitetului Central al P.C. Chinez, adjunct al șefului Cancelariei Comitetului Central al P.C. Chinez, Ciao Șî, adjunct al șefului Secției pentru relații externe a Comitetului Central al P.C. Chinez, Iu Gean, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cen Ție, adjunct al ministrului comerțului exterior, Sun Iou-iu, adjunct al ministrului la Ministerul Construcțiilor de Mașini nr. 1.In continuarea ceremoniei primirii, o gardă militară prezintă onorul. Fanfara intonează imnurile de stat ale Republicii Populare Chinez» și Republicii Socialiste România.In semn de salut, sînt trase 21 de salve de artilerie.Un grup de pionieri oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășului Hua Kuo-fen mari buchete de flori.Conducătorului partidului șl statului chinez îi sînt prezentate, apoi, persoanele oficiale române venite în întîmpinare.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen primesc defilarea gărzii de onoare.Miile de bucureșteni aflați pe aeroport și-au manifestat prin îndelungi aplauze satisfacția deplină pentru noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, pentru prietenia trainică ce unește partidele, țările și popoarele noastre. Văzduhul vibrează de urale și ovații. Se scandează neîntrerupt : „Ceaușescu—Hua Kuo-fen !“.Răspunzînd acestei entuziaste și sincere manifestații, ce condensează în vibrația ei căldura prieteniei, stima și prețuirea care caracterizează relațiile dintre țările, partidele și popoarele noastre, tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Hua Kuo-fen se apropie de mulțime, salută, string cu prietenie mîinile multor oameni ve- niți în Întîmpinare.în această ambianță sărbătorească, coloana oficială de mașini părăsește aeroportul.în comuna Otopeni, tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Hua Kuo-fen sînt salutați cu căldură de mii de oameni ai muncii — țărani cooperatori, muncitori ai întreprinderilor din apropiere, elevi, pionieri — care flutură stegulețe românești și chinezești, dînd expresie sentimentelor frățești pe care și le nutresc reciproc poporul român și poporul chinez.Intrarea pe străzile Capitalei, îmbrăcate în haine de sărbătoare, străjuite de șiruri compacte de cetățeni, prilejuiește aceleași manifestări de prietenie și caldă ospitalitate. Răsună puternic ovații și urale....Piața Scînteii. Cu multă vreme înaintea trecerii coloanei oficiale, largul spațiu și împrejurimile lui cunosc o mare însuflețire. Pe o mare pancartă este înscrisă în limbile română și chineză urarea „Locuitorii Bucureștiului urează bun venit tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze !“. Mulțimea adunată aici pe toate laturile pieței scandează puternic „Ceaușescu—Hua Kuo-fen !“, „P.C.R. — P.C.C. !“, dînd astfel glas satisfacției că între țările, partidele și popoarele noastre s-au statornicit legături strînse, frățești. Sute de dansatori dau viață unor pitorești momente folclorice. Se agită eșarfe roșii, buchete de flori. Un grup de stu- denți de la Institutul de educație fizică și sport înalță o impresionantă piramidă, din vîrful căreia două tinere în costume naționale român și chinez ridică, îngemănate, drapelele de stat ale celor două țări.Conducătorii de partid și de stat ai celor două țări coboară din mașină, fiind înconjurați cu multă dragoste de tineri și tinere, care le oferă buchete de flori.In semn de stimă și prețuire, tovarășului Hua Kuo-fen i se înminează cheia orașului București — simbol al caldei ospitalități cu care populația Capitalei, întregul popor român ii întimpină pe solii poporului chinez prieten.Exprimînd bucuria locuitorilor Capitalei de a avea în mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului chinez, sentimentele de aleasă stimă și prietenie ce i le poartă, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, a spus :Mult stimate tovarășe Hua Kuo- fen, președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze,Vă rog să-mi îngăduiți ca, în numele Comitetului municipal de partid și al Consiliului popular, al tuturor locuitorilor orașului București, să vă adresez, dumneavoastră personal și celorlalți membri ai delegației, un cordial salut și urarea de bun venit în capitala Republicii Socialiste România.Folosim acest prilej pentru a saluta cu deosebită stimă și respect pe secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In numele tuturor cetățenilor Capitalei Republicii Socialiste România, vă rog, mult stimate tovarășe Hua Kuo-fen, să-mi îngăduiți să vă înmînez cheia orașului București, ca simbol al prieteniei și solidarității frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre.Tovarășul Hua Kuo-fen a rostit apoi un cuvînt de caldă mulțumire.Stimate tovarășe Ion Dincă,Dragi tovarăși și prieteni,La invitația amabilă a tovarășului Nicolae Geaușescu am sosit la București, capitala frumoasei Românii.Vă mulțumesc din inimă pentru primirea caldă și prietenească pe care ne-o rezervați.Am adus poporului frate român șl populației Bucureștiului un cald salut și cele mai bune urări din partea poporului chinez și a populației Pekinului.Vedem în această cheie, oferită de tovarășul Dincă, un simbol al prieteniei chino-române.Trăiască prietenia, solidaritatea, colaborarea dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României 1După simbolica înmînare a cheii orașului București, Piața Scînteii trăiește atmosfera unor momente de mare sărbătoare. Mulțimea ovaționează îndelung, aclamă puternic pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen. Dinamismul și culoarea acestor momente de neuitat sînt amplificate de dansuri populare și scene folclorice româpești și chinezești, executate de tineri.Coloana oficială de mașini străbate apoi șoseaua Kiseleff. Ovații și urale prelungite însoțesc pe tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen. La Arcul de Triumf conducătorii de partid și de stat ai celor două țări sînt în- tîmpinați din nou cu cîntece și dansuri populare. Sînt momente de vie emoție și deosebită căldură.în așteptarea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, în Piața Victoriei s-au adunat mii de oameni ai muncii din întreprinderi bucureș- tene, veniți pentru a transmite sentimentele de stimă și considerație ale întregii noastre clase muncitoare.Portretele celor doi conducători, stegulețele românești și chinezești, eșarfele multicolore, buchetele de flori,.. policromia, costumelor . miilor de' sportivi, bucuria celor prezenți tfe â fi martorii unui moment de excepțională importanță în cronica amplelor relații de prietenie dintre partidele, popoarele și țările noastre conferă Pieței Victoriei o atmosferă sărbătorească. Pe o pancartă se poate citi în limbile română și chineză : „Poporul român urează poporului frate chinez să obțină noi și tot mai mari realizări în înfăptuirea programului partidului de dezvoltare și înflorire a patriei sale !“.La intrarea în Piața Victoriei, coloana oficială de mașini este oprită de pionierele Enciu Eugenia și Ghioca Mihaela. Pioniera Popescu Ana Maria prezintă raportul.Ca un cald omagiu adus conducătorilor de partid și de stat ai României și Chinei, tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen le sînt înmînate insigne și cravate pionierești. Grupuri de șoimi ai patriei se desprind din mulțime și oferă celor doi conducători frumoase buchete de flori. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen îi îmbrățișează cu căldură.Formația de dansuri populare a Casei centrale a pionierilor și șoimilor patriei interpretează în ritm alert și cu măiestrie jocuri populare românești. Este semnalul începerii unui frumos program artistic prezentat de pionierii și șoimii patriei, expresie a copilăriei lor fericite.Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Hua Kuo-fen străbat, apoi, pe jos Piața Victoriei. Mulțimea aclamă și ovaționează îndelung. Se scandează „Ceaușescu—Hua Kuo-fen!“, „Trăiască prietenia româno-chineză !“.

Mii de sportivi participă la crearea ambianței festive a zilei. Ei prezintă programe coregrafice, exerciții sportive, Înalță în centrul pieței piramide deasupra cărora flutură drapelele de stat ale celor două țări.Peste piață se revarsă acordurile unor cîntece revoluționare care proslăvesc patria și partidul, interpretate de corurile reunite ale unor mari întreprinderi și instituții bucu- reștene.In această atmosferă entuziastă, în aceste momente vibrante, tineri și tinere, în porturi, pitorești, încing. ,tra,r diționala horă a prieteniei — simbol al sentimentelor de prietenie și unitate pe care și le nutresc reciproc popoarele român și chinez. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen sînt invitați cu respect să se prindă în horă. Spre cerul albastru își iau zborul sute de baloane multicolore. Se intonează cîntece de slavă partidului, cîntece revoluționare.Bulevardul Aviatorilor este martorul altor manifestări entuziaste, al atmosferei de caldă ospitalitate cu care Bucureștiul întimpină pe distinșii oaspeți.In Piața Aviatorilor alte revărsări
începerea convorbirilor oficiale(Urmare din pag. I)Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Pekin, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Șandru, director în M.A.E.Din partea chineză — tovarășii Ci Den-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciao Țî-iang, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al Comitetului provincial Sîciuan al P.C. Chinez, Huan Hua, membru al C.C. al P.C. 

de culori. Sute de sportivi execută, cu eșarfe aurii, grațioase mișcări ritmice. Ca și pe întregul traseu, locuitorii Capitalei scandează „Ceaușescu- Hua Kuo-fen !“, „P.C.R.-P.C.C. !“.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, însoțiți de același entuziasm vibrant, de aclamațiile și uralele populației bucureștene, se îndreaptă spre reședința rezervată înalților oaspeți — Palatul Primăverii.Aici, la reședință, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen se întrețin într-o ambianță de caldă prietenie, cp caracterizează relațiile dintre partidele, țările și popoarele noastre.ZiUa de 16 august va rămîne cu adevărat de neuitat în memoria locuitorilor Capitalei. Primirea deosebit de caldă făcută solilor marelui popor chinez este o expresie a dorinței întregului nostru popor ca noul dialog româno-chinez la cel mai înalt nivel să dea un viguros impuls relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre cele două țări și popoare, să constituie un aport tot mai însemnat la triumful măreței cauze a socialismului și comunismului în lume.

Chinez, ministrul afacerilor externe, Ciang Iao-ci, membru supleant al C.C. al P.C. Chinez, adjunct al șefului Cancelariei C.C. al P.C. Chinez, Ciao Și, adjunct al șefului secției pentru relații externe a,C.C. al P.C. Chinez, Iu Gean, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cen Ție, adjunct al ministrului comerțului exterior, Sun Iou-iu, adjunct al ministrului Ia Ministerul Construcțiilor de Mașini nr. 1, Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chineze la București, Ho Feng-ci, activist la secția pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez, Iu Hung-liang, director adjunct în M.A.E., Ceang Uen-ceng, director adjunct in Ministerul Relațiilor Economice cu Străinătatea.
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Pe întreg cuprinsul patriei

1944-AUGUST - 1978

MUNCĂ RODNICĂ, ÎNSUFLEȚITOARE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI Șl A ANGAJAMENTELOR

Ritmuri înalte în producție înregistrează și oamenii muncii din industria județului Dîmbovița. în cinstea marii sărbători de la 23 August, s-au livrat suplimentar, peste prevederi, economiei naționale importante cantități de țiței și gaze naturale, 15 000 tone oțel și laminate, strunguri și mașini-unelte, 5 000 tone cărbune energetic, ciment și alte materiale de construcții — suficiente pentru ridicarea a 3 000 de apartamente. 130 000 mp, țesături, frigidere, mobilă și alte bunuri în valoare de circa 200 milioane lei. Cu rezultate deosebite se înscriu in cronica întrecerii socialiste lucrătorii unităților economice din Tîr- goviște, Găești și Fieni, care și-au onorat integral angajamentele asumate în cinstea apropiatului eveniment.
Suplimentar 300 aparta

mente. De ,a Începutul anului, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii județene de construc- ții-montaj au pus la dispoziția oamenilor muncii din orașele județului Vilcea 1 350 apartamente, de- pășlndu-și astfel cu 300 apartamente sarcinile de plan la zi. Aces

tora li se adaugă o serie de obiective agroindustriale și social-cultu- rale, între care noua piață agroali- mentară, stația de salvare a spitalului județean, laboratorul de preparate culinare, mai multe unități comerciale la Rimnicu Vilcea.
Rodnicia inițiativelor. Anl* mate de dorința de a cinsti marea sărbătoare națională cu succese cit mai mari în muncă, numeroase unități economice din industria județului Buzău înscriu noi șuccese pe graficele întrecerii socialiste. Sondorii schelei de extracție — Berea, muncind sub deviza „in fiecare schimb producții suplimen- tare“, au furnizat rafinăriilor, peste prevederile la zi, o cantitate de țiței și gaze de sondă suficientă pentru obținerea a 18 000 tone derivate petroliere. Cu bune rezultate se prezintă și întreprinderile din Buzău și Rm. Sărat, care au livrat, in plus, beneficiarilor interni și clienților de peste hotare — sirmă și produse din sîrmă, mașini și utilaje metalurgice, garnituri pentru frină și etanșare, geamuri, confecții textile. La rîndul lor, forestierii din zona Nehoiului au pășit în cea de-a doua jumătate a lunii în curs 

cu un spor de producție fizică concretizată, între altele, în peste 1 200 mc cherestea, mobilier și alte produse evaluate la circa 3 milioane lei.
20 000 tone minereu de fier. Colectivul minei Teliuc a majorat la 20 000 tone producția de minereu de fier extrasă peste prevederile de plan la zi. Acest succes, re- prezentind îndeplinirea și depășirea angajamentului asumat in cinstea marii sărbători naționale a poporului nostru, este rezultatul finalizării în practică a unor măsuri și acțiuni menite să asigure creșterea randamentului activității productive în abataje și galerii, sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor din subteran și utilizarea la parametri superiori a mașinilor și instalațiilor din dotare.
Livrări la export în avans. Intensificindu-și eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, personalul muncitor de la întreprinderea de confecții Vaslui consemnează pe graficul realizărilor însemnate sporuri de produc

ție. Astfel, de la începutul anului oamenii muncii de la această unitate au obținut o producție fizică suplimentară de peste 2 milioane lei. Harnicul colectiv vasluian a realizat, totodată, o producție netă cu 2,5 milioane lei superioară sarcinilor de plan, la care se adaugă un beneficiu suplimentar în valoare de peste 2 milioane lei. De remarcat că ponderea produselor noi și reproiectate în totalul producției este de peste 90 la sută. Obligațiile față de partenerii externi au fost onorate exemplar, furnizîndu-se la export, peste sarcinile la zi, mărfuri în valoare de 2,3 milioane lei valută.r

Adunarea oamenilor mun
ții de la întreprinderea de geamuri din Tîrnăveni, analizînd rezultatele obținute in perioada scursă din a- cest an, resursele de dezvoltare și sporire în continuare a producției, a decis suplimentarea cu 15 milioane lei a angajamentului asumat în întrecerea socialistă pe acest an. De menționat că acest harnic colectiv a furnizat șantierelor patriei și altor beneficiari, peste prevederile de plan la zi, 1,5 milioane mp geam 

tras, 200 000 mp profile din sticlă colorată pentru construcții și alte produse. Planul de export a fost și el depășit cu 1,6 milioane lei valută.
Din exploatările miniere din Gorj, județ în care se realizează mai mult de jumătate din producția de cărbune a țării, au pornit in aceste zile numeroase inițiative muncitorești. Brigada condusă de excavatoristul Grigore Cotan, de la întreprinderea minieră Rovi- nari, și-a propus să depășească planul lunar la producția fizică cu 5 la sută, prin creșterea indicelui de utilizare a excavatorului cu 3 la sută, față de media din primul semestru al anului, și depășirea randamentului orar cu 5 la sută, obiective ce stau la baza chemării la întrecere adresate tuturor formațiilor similare din județ. La rîndul lui. colectivul carierei Rovinari- Est a inițiat acțiuni complexe menite să conducă în această a doua parte a anului la depășirea producției nete de lignit cu 1 la sută, creșterea suplimentară a productivității cu 3 la sută, reducerea cheltuielilor sub nivelul stabilit și reali

zarea pe această cale a unui volum suplimentar de beneficii de cel puțin un milion lei. Acțiuni asemănătoare au fost inițiate și în bazinele Motru și Jilț. Materializarea obiectivelor acestora a condus la obținerea în luna august a unei producții zilnice cu 5 000—10 000 de tone superioară mediei din prima jumătate a anului.
Au îndeplinit angajamen

tele anuale. Oamenii muncii din industria județului Arad înscriu în aceste zile premergătoare sărbătorii de la 23 August noi și importante succese in marea cronică a întrecerii socialiste. Astfel, un număr de 17 unități industriale, printre care întreprinderea textilă U.T.A., întreprinderile „Libertatea". „Victoria", întreprinderea mecanică pentru a- gricultură și industria alimentară, raportează cu îndreptățită mîndrie îndeplinirea angajamentelor anuale. S-au creat astfel condiții ca pină la sfîrșitul lunii august aceste unități să realizeze suplimentar o producție In valoare de 131 milioane lei, materializată în : 110 000 mp țe

sături din bumbac, 15 000 perechi încălțăminte, 30 000 bucăți ceasuri, produse din material plastic în valoare de 17 milioane lei, articole de feronerie pentru mobilă și binale în valoare de peste 7 milioane lei, mașini, utilaje și instalații pentru agricultură în valoare de 15 milioane lei, materiale de construcții în valoare de 11 milioane lei. (Constantin Simion).
Eficienta înaltă a producției. Colectivul întreprinderii „Carbo- chim" din Cluj-Napoca a realizat suplimentar, de la începutul anului și pină în prezent, o producție- marfă industrială suplimentară în valoare de 18,6 milioane lei. Au fost livrate peste prevederi 350 tone pietre de polizor, 135 000 mp abrazivi pe suport. 85 tone electrozi siderurgici, 376 tone electro-corindon și alte materiale abrazive. Ca urmare a creșterii cu 4,3 la sută a productivității muncii, a reducerii cu 4 lei a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă, valoarea producției nete a fost depășită cu 8,6 la sută. S-au realizat beneficii mai mari cu 9,8 la sută față de cele planificate. (Al. Mureșan).
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Dineu oficial oferit in onoarea înaltului oaspeteTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit miercuri un dineu oficial în onoarea tovarășului Hua Kuo-feh, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, la Palatul Consiliului de Stat.Au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă,

Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard Winter, Vasile Marin, Vasile Mușat, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, vechi mi- litanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, con-

ducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, directori de întreprinderi și secretari ai comitetelor de partid din mari unități industriale ale Capitalei, personalități ale vieții noastre culturale și științifice, generali.Au luat parte tovarășii Ci Den-kuei, Ciao Țî-iang, Huan Hua, Ciang lao-ci, Ciao Șî, Iu Gean, Cen Ție, Sun Iou-iu și alte persoane care însoțesc pe tovarășul Hua Kuo-fen în-vizita oficială de prietenie în țara noastră.
TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCUStimate tovarășe Hua Kuo-fen,Stimați tovarăși chinezi,Tovarăși și prieteni,Ne face o deosebită plăcere, stimate tovarășe Hua Kuo-fen și stimați tovarăși din delegația chineză, să vă avem ca oaspeți ai țării noastre și vă adresez, cu a- cest prilej, un fierbinte salut tovărășesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, precum și din partea mea personal, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze).Primirea caldă, prietenească cu care v-a întîmpinat astăzi populația capitalei patriei noastre — ca, de altfel, manifestările de neuitat pe care poporul chinez ni le-a făcut în timpul vizitei noastre în frumoasa dumneavoastră țară — au evidențiat, încă o dată, cu deosebită putere, că între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între popoarele țărilor noastre s-au statornicit și se dezvoltă profunde legături prietenești, de strînsă colaborare și solidaritate, întemeiate pe stimă șl respect reciproc, pe principiile și idealurile socialismului și păcii. (Aplauze). Ne exprimăm convingerea că acordul de colaborare economică și tehnică pe termen lung, pe care l-am semnat împreună la Pekin, ca șl noiie înțelegeri la care vom ajunge în cursul acestei vizite, constituie un cadru larg de dezvoltare multilaterală a raporturilor româno-chi- neze, în interesul accelerării construcției socialiste în cele două țări, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii.în cursul vizitei veți putea cunoaște nemijlocit viața și preocupările poporului român, dorința sa de pace și colaborare, realizările obținute în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în aceste zile, întregul nostru popor se pregătește să sărbătorească cea de-a 34-a aniversare a victoriei insurecției naționale armate, antifasciste și antiimperialiste — moment de cotitură istorică ce a deschis calea transformării revoluționare a societății românești și edificării noii orînduiri, a afirmării plenare a națiunii noastre socialiste, liberă și independentă, deplin stăpînă pe destinele sale. Realizările obținute în această perioadă în dezvoltarea economiei, științei si culturii, în ridicarea nivelului de trai și întărirea independenței țării sînt o vie expresie a superiorității orînduirii socialiste, a forței și puterii de creație a unui popor liber și stăpîn pe destinele sale, care își făurește viitorul așa cum dorește el.

Cunoaștem lupta revoluționară îndelungată a poporului chinez, succesele sale pe calea socialismului. în cursul vizitei pe care am făcut-o în luna mai în China am constatat cu multă satisfacție uriașa activitate pe care el o desfășoară, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Hua Kuo-fen, eminent fiu al poporului chinez, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea, pentru dezvoltarea și modernizarea economiei, a întregii societăți, pentru edificarea cu succes a noii orânduiri. Cunoaștem și apreciem, de asemenea, rolul tot mai important pe care Republica Populară Chineză îl joacă pe arena mondială, în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de dominație și asuprire, pentru triumful cauzei păcii, libertății și independenței popoarelor. Comuniștii, întregul popor român se bucură sincer și vă felicită din toată inima pentru marile realizări pe care le obțineți în toate domeniile de activitate. Sîntem conștienți că succesele Chinei populare — ca și realizările României și altor țări socialiste pe calea dezvoltării economice, teh- nico-științifice și culturale, a ridicării nivelului general de viață și civilizație — reprezintă o contribuție de seamă la sporirea prestigiului socialismului în lume, la întărirea forțelor revoluționare, democratice, antiimperialiste, în lupta pentru libertate și independență, pentru progres social și pace. (A- 
plauze).Dragi tovarăși și prieteni,îndeplinind cu succes Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, participăm, totodată, activ la viața internațională, ne aducem contribuția la soluționarea problemelor complexe cu care este confruntată omenirea contemporană. Pornim de la faptul că în lumea de azi se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a se dezvolta libere și independente, într-un climat de pace și securitate, se produc profunde mutații revoluționare, sociale și naționale, ca rezultat al luptei forțelor înaintate de pretutindeni pentru lichidarea Vechii politici imperialiste, de inegalitate și asuprire, pentru promovarea unor raporturi noi între state, întemeiate pe deplină egalitate si echitate. în același timp, asistăm la o ascuțire a contradicțiilor pe plan mondial, ca rezultat al intensificării tendințelor de reîmpărțire a zonelor de influență, al promovării politicii de dominație în diferite părți ale lumii. Aceste realități fac astăzi mai necesare ca oricind unirea eforturilor tuturor popoarelor, desfășurarea unor acțiuni ferme pentru diminuarea încordării și tensiunii din viața internațională, pentru abolirea politicii de- forță și amestec în treburile interne ale altor state, pentru con

tinuarea cursului spre destindere, colaborare și pace. (Aplauze).Acționînd în deplină concordanță cu cerințele obiective ale vieții internaționale, România pune statornic pe primul plan, în activitatea sa externă, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, întărește continuu solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, extinde raporturile economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Așezăm ferm la baza tuturor relațiilor noastre cu celelalte state principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc și milităm activ pentru generalizarea acestora în întreaga viață internațională.în epoca pe care o trăim, apărarea și consolidarea independenței naționale a tuturor popoarelor, dezvoltarea lor economico-socială, de sine stătătoare, constituie o necesitate vitală a întregii dezvoltări mondiale și de aceea facem totul pentru a contribui, împreună cu celelalte forțe înaintate ale lumii, la realizarea acestui măreț obiectiv al zilelor noastre. (Aplauze).Deoarece din Europa au pornit în acest secol cele două războaie mondiale, iar în prezent sînt concentrate aici cele mai mari arsenale și efective militare cunoscute în istorie, sîntem profund interesați în crearea unui climat de securitate și pace pe acest continent. După rezultatele nesatisfăcătoare ale reuniunii de la Belgrad, apreciem că se impun inițiate acțiuni ferme pentru transpunerea concretă și unitară în viață a pre-, vederilor documentelor Conferinței general-europene de la Helsinki, precum și pentru pregătirea în bune condiții a viitoarei intîl- niri, din 1980, de la Madrid. Aceasta presupune intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea unor largi și neîngrădite relații economice, tehnico-științifice, politice și culturale între toate statele europene și, în mod deosebit, trecerea la dezangajarea militară a continentului.Ne pronunțăm și acționăm ferm pentru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor stărilor de încordare și litigiilor internaționale, pentru evitarea oricăror confruntări armate între state. Profund îngrijorați de situația din Orientul Mijlociu, sprijinim activ inițiativele îndreptate spre instaurarea unei păci trainice și juste în această parte a lumii.Acordăm o mare importanță lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, pe care le considerăm o continuare directă a luptei împotriva imperialismului și colonialismului. Considerăm că eforturile proprii ale țărilor în curs de dezvoltare pentru accelerarea progresului economico-social trebuie spri

jinite printr-o colaborare economică echitabilă pe plan mondial, prin asigurarea accesului lor neîngrădit la cuceririle științei și tehnologiei moderne.România se pronunță cu hotărîre pentru lichidarea rămășițelor colonialismului în Africa, condamnă cu tărie politica de apartheid și discriminare rasială, își afirmă solidaritatea activă cu lupta Frontului patriotic din Zimbabwe și a S.W.A.P.O. din Namibia pentru eliberarea națională a acestor popoare.O problemă de însemnătate vitală pentru destinele umanității — căreia România îi acordă o atenție de prim ordin — este oprirea neîntârziată a cursei înarmărilor, trecerea la măsuri practice de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. Apreciem că sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmării a reprezentat un pas important în abordarea într-un mod nou a acestei probleme și că trebuie făcut totul pentru realizarea idealului popoarelor de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie.Considerăm că astăzi nici o problemă nu se mai poate soluționa doar de cîteva țări, că asigurarea păcii și securității mondiale poate fi numai rodul luptei tuturor popoarelor, al participării active a tuturor statelor — fie ele mari, mijlocii sau mici — la viața internațională. în acest sens, acordăm o mare importanță întăririi rolului O.N.U., democratizării activității acestui forum mondial.Partidul Comunist Român este hotărît să întărească continuu colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, cu alte partide ale clasei muncitoare, cu mișcările de eliberare națională, cu organizațiile democratice, progresiste și antiimperialiste de pretutindeni, în lupta împotriva imperialismului, pentru libertatea și independența popoarelor, pentru înțelegere, colaborare și pace în lume. (Aplauze).Dragi tovarăși și prieteni,Cu convingerea că vizita pe care o faceți în țara noastră constituie un nou și important moment în impulsionarea raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, doresc să dau glas, încă o dată, hotărârii noastre de a asigura, prin eforturi comune, dezvoltarea continuă a acestor relații, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii. (Aplauze).Vă invit să toastăm :— pentru prietenia, colaborarea și solidaritatea dintre partidele, țările și popoarele noastre ;— pentru noi și tot mai mari realizări pe drumul prosperității și înfloririi Republicii Populare Chineze, al bunăstării și fericirii marelui popor chinez ;— în sănătatea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Hua Kuo- fen ;— în sănătatea celorlalți oaspeți chinezi ;— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

TOASTUL
HUA

Erau prezenți ambasadorul României la Pekin, Florea Dumitrescu, și ambasadorul R. P. Chineze la București, Li Tin-ciuan.In timpul dineului, desfășurat într-o ambianță de caldă prietenie tovărășească, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo-fen au rostit toasturi.La încheierea toasturilor au fost intonate Imnul de stat al Republicii Populare Chineze și Imnul de stat al Republicii Socialiste România.
TOVARĂȘULUI 
KUO-FENStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși români din conducerea de partid și de stat,Dragi tovarăși,La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, întreprindem această vizită în România socialistă animați de sentimente de mare bucurie. Primirea deosebit de călduroasă ce ne-a făcut-o populația capitalei dumneavoastră, cuvînta- rea caldă, prietenească, rostită adineauri de tovarășul Nicolae Ceaușescu au dat o vie expresie prieteniei sincere a Partidului Comunist Român și poporului român față de Partidul Comunist Chinez și poporul chinez. Pentru toate acestea, în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului chinez, cît și în numele meu personal, vă adresăm mulțumiri cordiale. (A- plauze).Poporul român are o tradiție de luptă revoluționară îndelungată. Secole de-a rîndul poporul român a dus o luptă îndârjită împotriva agresiunilor din afară, pentru păstrarea independenței și ființei naționale, pentru înfăptuirea unității statale. Peste cîteva zile, dumneavoastră veți sărbători măreața zi a poporului român — cea de-a 34-a aniversare a insurecției armate antifasciste de la 23 August, care a deschis o nouă eră în istoria poporului român. în scurgerea istoriei omenirii. 34 de ani este o perioadă, desigur, foarte scurtă. Totuși, acești 34 de ani au fost o perioadă de transformări radicale în istoria României. Poporul român, sub conducerea partidului comunist, a obținut rezultate strălucite în construcția și revoluția socialistă, transformed România dintr-b țară agrară nu prea dezvoltată într-o țară industrial-agrară cu o bază tehni- co-materială modernă. Partidul Comunist Român, în frunte cu eminentul fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a elaborat, pe baza principiilor mar- xist-leniniste și a trăsăturilor specifice ale propriei țări, orientarea de dezvoltare independentă, de sine stătătoare și în ritm înalt a economiei naționale, obținind rezultate mari în dezvoltarea producției și ridicarea nivelului de viață material și spiritual al poporului.în ceea ce privește activitatea pe plan extern, România, apărând cu fermitate independența națională și suveranitatea de stat, împotrivin- du-se oricăror forme de ingerință în treburile interne ale altor țări, împotrivindu-se politicii de forță și dictat a imperialismului, a adus o contribuție pozitivă la cauza dreaptă a popoarelor lumii.Astăzi, poporul român, strîns unit în jurul partidului comunist, este angajat plenar în înfăptuirea cu succes a obiectivelor mărețe stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională. Vă urăm ca în noul marș istoric pe care l-ați stabilit să construiți patria dumneavoastră socialistă și mai bogată, și mai prosperă. (Aplauze).Poporul român are nevoie să-și construiască țara sa în pace. Poporul chinez are nevoie de un cli

mat internațional de pace pentru a îndeplini sarcina sa istorică a ce- . lor patru modernizări. Toate popoarele lumii speră să trăiască în pace. Totuși, realitatea aspră este contrară aspirațiilor popoarelor, în Asia, Africa, America Latină și Europa, imperialismul, hegemonis- mul își întind pretutindeni mîi- nile, dedîndu-se necontenit la acțiuni de infiltrare, subminare, agresiune și expansiune față de unele țări. O nouă dovadă în acest sens o constituie evoluția din ultimele cîteva luni a situației din unele zone ale Orientului Mijlociu și Africii. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu nu de mult, „se accentuează politica de reîmpărțire a lumii în sfere de influență și dominație, vechea politică imperialistă, colonialistă, de forță și dictat, care generează încordare și pericole la adresa securității și păcii**.De la apariția sa în lume, imperialismul a dezlănțuit deja în zona Europei două războaie mondiale, care — îndeosebi al doilea război mondial — au pricinuit popoarelor lumii, mai cu seamă popoarelor europene, calamități fără precedent. De aceea poate fi înțeleasă întru totul prețuirea de care se bucură pacea pretutindeni la popoarele europene. Astăzi, Europa a devenit din nou un obiect important pe care și-l dispută unele mari puteri, ce încearcă să domine globul pămîntesc. Confruntate cu pericolul unui nou război, popoarele devin din ce în ce mai conștiente, se ridică la luptă pe diferite planuri împotriva forțelor războiului. Noi sîntem ferm împotriva declanșării războiului de către aceste forțe- însă, dacă acestea țin cu tot dinadinsul să impună popparelor războiul, nouă nu ne este teamă. Noi, comuniștii, sîntem optiipiști revoluționari. Noi privim spre viitor plini de încredere. Forțele care cîndva visau să întemeieze un imperiu mondial s-au prefăcut de mult în pulbere sub pumnul de fier al popoarelor ; astăzi, acei stă- pîniți de ’ gînduri zadarnice de a domina lumea, deși pentru o vreme se pot deda la nebunii, totuși, în cele din urmă nu vor putea ' nicidecum să aibă altă soartă. Victoria aparține în mod inexorabil popoarelor ce îndrăznesc să lupte. Aceasta este dialectica istoriei. 
(Aplauze).Dragi tovarăși,Se împlinesc în curînd doi ani de cînd poporul chinez, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a zdrobit banda antipartinică „grupul celor patru**. De-a lungul acestor doi ani, situația din țara noastră a evoluat în mod constant bine, chiar mai bine decît prevedeam. întregul popor, plin de însuflețire, a pus plenar în valoare spiritul activ socialist. în dezvoltarea industriei, agriculturii, finanțelor și comerțului, in dezvoltarea științei, învățământului și culturii am obținut progrese remarcabile. Am convocat Congresul al XI-lea al partidului și a V-a legislatură a Adunării Reprezentanților Populari, am stabilit linia și sarcinile generale ale partidului și întregului popor în noua perioadă, am elabo

rat Programul decenal de dezvoltare a economiei naționale și Programul național de dezvoltare a științei și tehnicii.Preluînd voința marelui conducător, președintele Mao Tzedun, și a apropiatului său tovarăș de luptă, premierul Ciu En-lai, poporul chinez s-a angajat într-un nou „marș lung**, vizînd ca în acest secol să transforme patria noastră într-o țară socialistă puternică, cu agricultură, industrie, capacitate de apărare, știință și tehnică moderne. Evident, realizarea acestui obiectiv nu este foarte ușoară, îns? prin eforturile și lupta noastră temeinice acest obiectiv poate fi p deplin atins. Avem încredere că, bl zuindu-ne în primul rînd pe pre priile forțe și învățînd, totodat din întreaga experiență înainta> din străinătate, vom putea ca timpul prevăzut să îndeplinim - succes această misiune iston măreață. (Aplauze).între cele două țări socialist^.China și România — există rej foarte bune. Destinul comui prin agresiunea și asuprirea care le-au suferit vreme înde gată în trecut — a făcut ca poarele noastre să manifeste res reciproc și să se încurajez ciproc în lupta pentru obți eliberării. Astăzi, obiective) mune — apărarea independei suveranității și construirea lismului — ne unesc și mai,' . Noi susținem principiile marx,' leninismului și internaționali., lui proletar și desfășurăm revoluția și construcția în mod independent, de sine stătător, potrivit situației concrete din propria țară. în relațiile interstatale, noi respectăm cu strictețe cele cinci principii ale coexistenței pașnice. De mai mulți ani s-a dezvpltat în diferite domenii cooperarea prietenească dintre noi,-ceea ce ne produce satisfacție. (Aplauze).In mai anul acesta, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a vizitat din nou țara și a adus o contribuție importantă la întărirea și mai mult a înțelegerii reciproce și prieteniei dintre noi, la impulsionarea dezvoltării cooperării tehnico-econo- mice bilaterale. Nutrim încrederea, de asemenea, că, prin vizita noastră în țara dumneavoastră, prin eforturi comune, în mod sigur vom da un nou imbold relațiilor bilaterale de colaborare prietenească în domeniile politic, economic și tehni- co-științific, vom întări și mai mult prietenia revoluționară dintre partidele și țările noastre, dintre popoarele chinez și român. (A- plauze).Propun să toastăm :— pentru prietenia revoluționară și solidaritatea militantă dintre partidele și țările noastre, dintr popoarele chinez și român ;— pentru prosperitatea și înf rirea Republicii Socialiste Ror nia, pentru fericirea poporu, român ;— în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu ;— în sănătatea tovarășului Manea Mănescu;— în sănătatea celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a României ;— în sănătatea tovarășilor prezenți ! (Aplauze).

Tovarășului Hua Kuo-fen I 6e înmîneazâ cheia orașului București Secvență din hora prieteniei desfășurată în Piața Victoriei
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ZIMBETUL FERICIT 
AL COPILĂRIEI *

Copiii, care reprezintă aproximativ 
populația țării noastre, sînt înconjurați cu dragostea și 
grija întregii societăți, încă din primul ceas al existenței lor.

• 98 LA SUTĂ din numărul copiilor vin pe lume în 
instituții sanitare, bucurîndu-se de asistență medicală cali
ficată.

un sfert din

• CIRCA 90 000 de copii sînt îngrijiți în creșe, iar 
APROAPE 838 000 sînt încredințați grădinițelor, ceea ce 
constituie un real sprijin pentru familiile în care ambii 
părinți muncesc.

• COSTUL MEDIU ANUAL al întreținerii unui copil în 
creșă este de 6 750 lei, iar în grădinițe de 2154 lei. Suma 
plătită de familie — calculată în funcție de venituri și de 
numărul de copii — acoperă doar costul mesei, restul 
fiind suportat de la bugetul statului.

• ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII, MAJORATĂ, 
într-o primă etapă, începînd de la 1 septembrie 1977, 
este cuprinsă între 125—275 lei, în mediul urban, și 
70—220 lei în mediul rural. NUMĂRUL COPIILOR 
CARE PRIMESC ALOCAȚIE ESTE ÎN PREZENT DE 
PESTE 4 500 000.

Cum se vorPeste citeva zile va începe recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr, plantă tehnică deosebit de valoroasă care se cultivă in acest an pe o suprafață de peste 248 000 ha. Ce condiții se cer respectate la recoltarea .acestei plante ? Care este stadiul pregătirilor pentru industrializare ? Ne răspunde tovarășul Vasile Platon, director , tehnic in Centrala de producție și industrializare a sfeclei de zahăr.— Datorită condițiilor climatice din acest an, vegetația sfeclei de zahăr este întirziată cu circa 10 zile față de alți ani. Ca urmare, campania de recoltare va incepe in ultima decadă a lunii august. în de criteriul cantitativ — producției la hectar și cel — conținutul de zahăr, permită un randament ridicat la prelucrare și venituri bune pentru unitățile agricole producătoare, au fost identificate suprafețele ce trebuie recoltate pentru prelucrarea sfeclei

funcție adică al calitativ care să

Sintem la „Timpuri noi", întreprinderea bucureștea- nă de pe cheiul Dîmboviței. cunoscută pentru vechile-! tradiții muncitorești, revoluționare. pentru evoluția înregistrată in perioada construcției socialismului, atit in ceea ce privește creșterea numărului personalului muncitor, cit și gama produselor fabricate și nivelul din ce in ce mai ridicat de tehnicitate al a- cestora. La naționalizare, în 1948, întreprinderea producea un număr restrins de motoare sl piese de motoare. Actualmente, la „Timpuri noi" se realizează aproape cincizeci de tl- podimensiuni de motoare si comoresoare. precum și alte produse in cadrul cooperării cu întreprinderi din ramura construcțiilor de mașini.în drum spre comitetul de partid trecem pe lingă una din principalele hale de producție. Din Interior răzbate ritmul trepidant al muncii, zgomotul motoarelor, al cuțitelor de strung modelînd metalul. La o fereastră a halei observăm,

lin colectiv fruntaș
[FAPTUL-!

temeinic pregătit

muncă și viață
ACCES NEÎNGRĂDIT LA ÎNVĂȚĂTURĂ

• PESTE 3150 000 DE COPII au fost înscriși, în anul 
școlar trecut, în învățămîntul primar și gimnazial, PESTE 
1 000 000 în licee, circa 127 000 în învățămîntul profesional. 
De pregătirea lor se ocupă peste 200 000 de cadre didactice.

O Baza materială a învățămîntului primar, gimnazial, 
liceal cuprinde 95 580 de săli de clasă, 245 450 de locuri în 
ateliere-școală, 409460 de locuri în internate, numeroase 
săli si terenuri de sport.

0 Din cele 17 844 UNITĂȚI Șl SECȚII ȘCOLARE din în
vățămîntul primar, gimnazial si liceal, PESTE 1 550 SÎNT 
ȘCOLI Șl SECȚII CU LIMBA DE PREDARE MAGHIARĂ, 372 
CU LIMBA DE PREDARE GERMANĂ Șl 106 ÎN LIMBILE MA
TERNE ALE ALTOR NAȚIONALITĂȚI CONLOCUITOARE.

© A sporit an de an suma investițiilor în domeniul 
învățămîntului. în 1977, aceste INVESTIȚII au fost DE 25 ORI 
MAI MARI decît în 1950.

0 Pentru fiecare elev din ciclul primar și gimnazial 
statul cheltuiește, în medie, 1 869 lei, iar pentru un elev de . 
liceu 3 885 lei anual.

• 182 337 DE STUDENȚI la cursurile de zi, serale și fără 
frecvență au fost înscriși în anul universitar 1977—1978 în 
cele 44 DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR din dife
rite centre universitare ale țării.

0 învățămîntul superior dispune de 1 643 222 mp spații 
de învățămînt, 79 830 locuri în cămine studențești și 68 400 
în cantine.

0 80 000 DE STUDENTI BENEFICIAZĂ DE BURSE Șl 
LOCUIESC ÎN CĂMINE.

0 Pentru fiecare student statul cheltuiește anual 
13 387 LEI.

0 în actualul cincinal, valoarea totală a investițiilor 
pentru învățămîntul superior este de 1,7 ORI MAI MARE 
decît în cincinalul anterior.

Statul cheltuiește anual, în medie

lei

pentru întrefinerea 
unui copil în creșă

pentru fiecare elev pentru fiecare stu- 
de liceu dent

a găsit suficiente motive
pentru critică

La Întreprinderea 
de confecții și tricotaje 

Bucureștitimp cit creștere săptămi- o și mai Să nu ul-muncltoare

Colectivul întreprinderii de confecții si tricotaje București în anul trecut a ocupat din nou un loc fruntaș în întrecerea socialistă, fapt pentru care a fost distins cu ..Ordinul Muncii" clasa a II-a, fiind totodată deținătorul drapelului de fruntaș pe ramură. Cifrele arată că si in primul semestru al anului colectivul acestei întreprinderi a muncit bine. Cu toate acestea — si acest aspect se cuvine relevat — în darea de seamă prezentată de Elena Verona Burtea, președinta consiliului oamenilor muncii. cît si în cuvîntul participantllor la adunarea generală a oamenilor muncii, care a avut loc recent, accentul a fost pus nu pe înfățișarea succeselor. ci pe analiza lipsurilor, pe descoperirea soluțiilor menite să pună in valoare rezervele de îmbunătățire, in continuare, a activității in toate domeniile.Muncitoarea Gabriela Ilie. vicepreședintă a consiliului oamenilor muncii. este reprezentanta secției 3 confecții pentru femei. Ar fi putut să vorbească ne larg despre succesele colectivului din care face parte, colectiv fruntaș pe întreprindere. Ea a stăruit însă a- supra deficiențelor : „Nu avem dreptul să fimpe deplin mulțumiți atît mai avem rezerve de a producției. Reducerea nii de lucru ne obligă la bună organizare a muncii, tăm că mai avem ' încăcare nu-si realizează norma, că circulația produselor este uneori gîtuită din cauza deficientelor de ne fluxul tehnologic, că se mai înregistrează stagnări datorate lipsei unor materiale auxiliare, că intervenția operativă. eficientă a ajutorilor de maiștri se mai lasă așteptată".Si alti reprezentanți ai unor secții cunoscute pentru rezultatele în mod consecvent bune au făcut o analiză exigentă, responsabilă a punctelor nevralgice din activitatea colectivului, considerind că stă în puterea oamenilor de aici, a forului muncitoresc să lichideze aceste neajunsuri. Produsele întreprinderii sint. livrate nu numai pe piața internă, ci și în țări de pe toate continentele lumii, unde si-au cîstigat un bun renume tocmai prin execuția lor foarte îngrijită. Dar Elena Ticușan, șefa serviciului C.T.C., „cerberul" ce nu lasă să iasă ' pe poarta fabricii nici un produs de calitate îndoielnică, nu este întru totul mulțumită de atentia pe care o acordă unii muncitori calității produselor pentru piața internă. ..Sub aspect statistic nu stăm deloc rău. afirma dîrisa. Dar nu trebuie nici o clipă să ne închipuim că nu mai sînt probleme. Controlorii de calitate ar avea multe de spus despre fiecare secție în parte. As vrea să plecăm de aici cu convingerea că mai sint încă serioase rezerve de îmbunătățire a calității. începînd cu documentația. Se simte nevoia urmăririi mai atente a prevederilor contractuale, chiar si a acelora ce ni se nar mărunte : dacă scrie acolo că un anume material auxiliar trebuie să aibă o anumită culoare, nu avem dreptul să schimbăm acea culoare. în general, nu putem admite compromisuri, pentru că acestea duc. în final, la acele diferente nedorite dintre mostra de
desfășura recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr ?în luna august. Se asigură astfel materia primă chiar și pentru unele fabrici din centrul și nordul țării, unde recoltarea sfeclei de zahăr va incepe mal tirzlu. Este in interesul economiei țării ca unitățile agricole să respecte cu strictețe graficele infec

mezi pe cîmp pierd din greutate 1—1,5 la sută în fiecare zi, iar pierderea zilnică de zahăr este de 0.15—0.20 la sută. De aceea, sfecla recoltată nu trebuie lăsată nici o zi pe cîmp. Aceasta presupune, pe de o parte, ca unitățile agricole să nu recolteze su-
;allde extracție a zaK ărului din sfeclă, în prezent, la toate fabricile de zahăr au fost Încheiate lucrările de reparații și revizii tehnice, inclusiv probele de funcționare „la cald“. Aș sublinia că prin pregătirea temeinică a instalațiilor șl îmbunătățirile

paniei de prelucrare. Mă refer la fabricile noi de zahăr unde n-au fost omologate multe din utilajele din do- la fabricile din Țăndărei, Pașcani, Ministerul Con- Industriale nu a terminat silozurilor pentru zahăr, va crea greutăți la depo-
PRECIZĂRI ALE CENTRALEI DE SPECIALITATE
mite de comun acord cu fabricile de zahăr privind suprafețele ce trebuie recoltate și cantitățile ce trebuie transportate zilnic pentru a se asigura aprovizioriarea ritmică a fabricilor. Aceasta este condiția esențială pentru funcționarea fabricilor cu întreaga capacitate și. mai ales, pentru evitarea depozitării și staționării sfeclei in grămezi pe cîmp. Se . știe că, din cauza temperaturilor ridicate din această perioadă, rădăcinile de sfeclă de zahăr lăsate in gră-

prafețe mal mari decît cele stabilite prin grafic și, pe de altă parte, să se facă o corelare perfectă între ritmul de recoltare și asigurarea mijloacelor de transport necesare.în al doilea rînd se cere bine organizată activitatea de prelucrare a sfeclei de zahăr. Centrala noastră a urmărit buna pregătire a fabricilor de zahăr, astfel încît ele să funcționeze cu un coeficient sporit de siguranță fată de anul trecut și să se obțină un randament

aduse procesului tehnologic în unele fabrici, anul acesta durata campaniei de prelucrare a sfeclei de zahăr se' va reduce cu circa 30 de zile. Este un lucru important, deoarece prin aceasta se micșorează pierderile cantitative și calitative la sfecla de zahăr, ce au loc, de obicei, în a doua parte din iarnă — a paniei de prelucrare. Există unele probleme ce nu au fostționate și care, pe parcurs, pot crea greutăți în buna desfășurare a cam-
cam- 
insă 

solu-

tare. Apoi, Urziceni și strucțiilor construcția ceea ce ne zitarea corespunzătoare a noii producții de zahăr. Mai grav este faptul că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu a livrat turboagre- gatele pentru fabricile din Roman șt Urziceni, care sint proiectate să funcționeze cu energie electrică produsă din sursă proprie.în încheiere, vreau să arăt că vom face totul pentru ca recoltarea și prelucrarea sfeclei de zahăr să se desfășoare in cele mai bune condiții, astfel incît din producția de sfeclă din acest an să se realizeze o cantitate cît mai mare de zahăr.superior Convorbire consemnata de
Aurel PAPADIUC

și autocriticăprezentare si produsul industrial. Să ne amintim tot timpul că cel care ne cumpără produsele este un om al muncii ca si noi si că pentru banii cistigati prin muncă dorește o haină modernă, frumos prezentată si ambalată. Aceste observații sint valabile și pentru secțiile de tricotaje, unde cred că trebuie să Intervenim de urgentă pentru a pune ordine in gestiunea firelor : din încurcarea loturilor rezultă tricotajele „zebrate". respinse de C.T.C. As vrea să subliniez că problemele pe care ni le pune realizarea unor produse de calitate superioară sînt, de fapt, probleme de educație. De aceea, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii ar trebui să acorde si mai multă atenție educației oamenilor în acest sens".Despre necesitatea intensificării muncii de educație a vorbit si muncitorul Alexandru Iliescu, din secția 15, criticată în darea de seamă pentru numărul mare de oameni ce nu-si' realizează norma. „în spiritul democratismului ce caracterizează această adunare, as vrea să spun că nu in toate colectivele acționează, în măsura dorită, spiritul de răspundere, de la conducător pînă la cel mal nou încadrat, Aceas- negativ în ab- în fluctuația neatenta urmă- tehnologic. Și inta se răsfrînge sențe nemotivate, personalului, in rire a fluxului secția noastră se fac simțite asemenea fenomene. Avem incă muncitori care nu-si cunosc bine meseria, mai ales în rîndul celor tineri, care defectează mașinile si risipesc materia primă : mai sint goluri în anrovi- materiale. Sintzionarea cu unele convins că forul nostru executiv, consiliul oamenilor muncii, măsurile concrete ce se imDun".„în contextul introducerii noului mecanism economico-flnanciar. care presupune o foarte bună administrare a bunurilor materiale încredințate. sporește foarte mult rolul acestui organism democratic, spunea tovarășul Iosif Steinbach, directorul generat al Centralei industriei confecțiilor. De noi toți depind realizarea unei productivități superioare, reducerea mai substanțială a cheltuielilor de producție, pentru a face produsele noastre tot mai competitive pe piața mondială. Cu toții sintem datori să muncim In așa fel încît fiecare produs expediat in țară sau peste hotare să înmănuncheze priceperea muncitorilor, bunul gust al creatorilor noștri și, totodată, să valorifice la un nivel superior materiile prime".La rîndul lor, Georgeta Preda. Petre Micloș, ajutor de maistru. Aurelia Ghinea. tehnician. Petre Ionescu, inginer. Elena Pavclescu. muncitoare, Elena Anghel. secretara comitetului U.T.C., Cornel Zaharia, inginerul șef al întreprinderii, au făcut o analiză a- profundată a muncii din secțiile respective, cît și din întreprindere. Din cele 180 de propuneri făcute în adunările generale ale oamenilor muncii din secții, din numeroasele sugestii expuse în adunarea mai sus amintită s-a conturat un valoros plan de măsuri. S-au elaborat programe axate pe creșterea nivelului tehnic și tehnologic al produselor, sporirea gradului de mecanizare și semiautomatizare a proceselor de producție, optimizarea fluxurilor de fabricație etc. Prin aplicarea acestor măsuri se estimează obținerea unei eficiențe economice sporite și a unor economii de peste 105 milioane lei. Sînt obiective mobilizatoare ce stimulează ambiția acestui harnic colectiv, aflat intr-o continuă competiție cu sine însuși.
Rodica ȘERBAN

va lua

Televizoare 
portabile 

de producție 
româneascăTelevizoarele portabile SPORT, complet tranzistorizate, adaptabile la tensiunea de 220 V și 12 V de La acumulatorul turismului, oferă posibilitatea vizionării optime a emisiunilor de televiziune. Magazinele comerțului de stat oferă aceste aparate avantajos, la prețul de 2 870 lei. Ele pdt fi cumpărate și cu plata in 24 de rate lunare, prima rată constituind-o și avansul de 120 lei.

Festivalul național „Cîmm ROMÂNIEI»
stivuite, felurite piese de motoare, intre care atrag atenția pistoanele de diferite dimensiuni, finisate, gata pentru asamblare. Pe platoul din fața clădirii administrative, un număr de compresoare proaspăt vopsite in roșu — principalele produse finite ale întreprinderii — așteaptă să ia drumul spre destinatar.Problema care ne preocupă este modul, sau mai bine zis modalitățile, prin care. în cadrul acțiunilor înscrise în programul de desfășurare, in uzină, a Festivalului național „Cin- tarea României", manifestările cu caracter nolltlco- educatlv își află locul cuvenit și iși exercită influența asupra activității oamenilor. Concret, ne propunem să urmărim în ce măsură se traduc in fapte de viată. în acte de muncă cunoștințele însușite prin audierea expunerilor si conferințelor, prin participarea muncitorilor la dezbateri cu caracter informativ. îi avem ca interlocutori pe inginerul Constantin Barbu, secretar ad

junct al comitetului de partid, si pe vicepreședintele comitetului sindicatului, Ion Petrescu. De la început se precizează că întreprinderea nu dispune de un club
le diferitelor instituții din sector. Formațiile citate au obținut rezultate frumoase.— Dar In ce privește organizarea de acțiuni cu

nirea a 2050 de ani de la întemeierea primului stat dac centralizat și independent. Pentru a imprima un caracter educativ cit mat profund acțiunii legate de
panourilor, produselor realizate pe parcursul anilor siin prezent, voltarea și producției, produselor. a înfățișat dez- diversificarea modernizarea creșterea gra-

Pe scenă - viața uzinei, 
gindurile și preocupările oamenilor

- La întreprinderea „Timpuri Noi» din Capitalăpropriu. Cu toate acestea, desfășurarea activităților cultural-artistice și politico-educative nu suferă prea mult, iar brigada artistică, orchestra de muzică populară, ansamblul de dansuri — formații care au participat la prima ediție a festivalului Si continuă să participe in cea de-a doua — iși realizează programele fie în sala cantinei, fie pe seene-

profil politico-educativ, de producție ?— Recent am initiat — si cu bune rezultate, credem noi — două acțiuni mai de amploare în această direcție : una cu prilejul împlinirii a trei decenii de la naționalizarea principalelor mijloace de producție, cea de-a doua — consacrată evocării importantului moment din istoria îndepărtată a tării noastre. împli-

nationalizare. pe lingă cadrele de conducere au fost chemați să facă expuneri asupra trecutului întreprinderii. asupra momentului revoluționar de acum treizeci de ani, muncitori participant! la actul naționalizării. Expunerile, atît a- supra trecutului, cît și a evoluției fabricii in anii socialismului, s-au făcut in cadrul unei expoziții care, prin mijlocirea graficelor.

dului de tehnicitate al a- cestora. Muncitorii. îndeosebi cei tineri, au urmărit cu mult interes expunerile, pentru ei cele mai multe din elementele prezentate constituind lucruri noi.Referitor la dezbaterea privind tema istorică amintită, interlocutorii au ținut să sublinieze preocuparea de a asigura acesteia un conținut științific ridicat, prezentat totuși' într-o formă

larg accesibilă, grija ca atît expunerea, cit și răspunsurile la întrebările adresate în legătură cu subiectul tratat să poarte girul celei mai desăvirsite competente. De aceea, preciza ing. Constantin Barbu, am invitat să conferențieze specialiști de la Muzeul de istorie al republicii.— De curind au avut loc lucrările a două simpozioa- ne-dezbatore : unul privind introducerea indicatorului producție netă, altul avind ca temă autogestiunea și autoconducerea muncitorească. în amîndouă cazurile, la dezbateri au participat cadre din conducerea întreprinderii, economiști, propagandiști, cadre in in- vățămîntul politic și ideologic. Simpozioanele s-au dovedit deosebit de binevenite, muncitorii găsind in aceste dezbateri răspunsuri Ia probleme de mare importanță pentru ridicarea pe un plan superior, a activității Întreprinderii. De o mare audientă s-au bucurat dezbaterile in' jurul problemelor legate de

economisirea și buna gospodărire a energiei, atit sub aspectul lor general, cît și in cadrul concret al întreprinderii, căutîndu-se soluții practice pentru mai judicioasa ei utilizare.Am plecat de la întreprinderea „Timpuri noi" cu convingerea că aici, ca și în numeroase alte colective de muncă, există o preocupare tot mai e- videntă de a imprima tuturor manifestărilor din cadrul Festivalului național „Cintarea României" un caracter politico-educativ tot mai pronunțat, de a asigura ca aceste manifestări să capete un cit mai larg ecou in conștiințe, să contribuie la modelarea și elevarea lor, la mobilizarea largă a întregului colectiv, la îndeplinirea cu succes a obiectivelor tot mai complexe pe care le avem de îndeplinit in actuala etapă de dezvoltare a societății noastre.
N. POPESCU- 
B OG DANE ȘTI
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DIVERS
Au ce învăța 
copiii...

Un grup de elevi de la Școala 
generală nr. 1 din comuna In
dependenta, județul Galați, se 
afla in excursie in frumoasa 
stațiune Tusnad. La un moment 
dat, eleva Constanța Chirilă a 
suferit un accident. Se impunea 
o grabnici intervenție din par
tea medicilor. In timp ce grupul 
de excursioniști căuta o soluție, 
a auzit de necazul lor profeso
rul Kelemen Lajos din Ciceu. 
Profesorul a urcat eleva in ma
șina personală, si-a aminat pe 
moment alte treburi, si a trans
portat-o de urgentă la spitalul 
din Miercurea Ciuc, unde a pri
mit toate îngrijirile cuvenite. 
Elevii gălățeni ne roagă să 
transmitem, si pe această cale, 
profesorului din Ciceu mulțumi
rile lor.

Lin asemenea exemple au ce 
invăța copiii!

Uituci... 
norocoși »...La un loc de parcare de pe 
Șoseaua București — Constanța, 
Misa Hrlstu, de la Combinatul 
de celuloză și hirtie din Călă
rași, a găsit mai multe obiecte 
de valoare $i o importantă sumă 
de bani, pe care le-a dus ime
diat la postul de miliție din co
muna Crucea, județul Constanta. 
A fost depistat si păgubașul : 
Ion Amza din comuna Fundu- 
lea— Ilfov.

...Cam in același timp, Vasile 
Mărginean. mecanizator din 
Turda, a predat postului de mi
liție din comuna Feleacu o im
portantă sumă de bani pe 
care a găsit-o in mijlocul dru
mului, de pe raza localității res
pective, fără nici un act sau in
diciu din care să rezulte numele 
păgubașului. Cu toate interven
țiile făcute pină in prezent, nu 
i s-a putut da de urmă. Cum te 
cheamă, neică ?,

...Zis Nasture
Conduclnd in stare de ebrieta

te, loan Bumb, șofer pe o ma
șină a stației de Salvare din Satu 
Mare, a accidentat, chiar in1 fața 
spitalului, un biciclist. Sosind de 
indată la fața locului, ca să 
constate împrejurările in care 
s-a produs accidentul, un lucră
tor de miliție i-a pus șoferului 
citeva întrebări.

— Cum vă numiți ?
— Bumb... Da’ matale scrie 

Nasture, ca a sa îmi zice un a- 
mic.

— Ce ai consumat înainte de 
a urca la volan ?

— Rachiu. Da’ matale scrie 
„Alba Lux”, că asa-i zic eu.

A doua zi, cind s-a „trezit” 
față-n față cu un dosar de tri
mitere in judecată, Bumb a sim
țit, subit, că i-a pierit hazul. 
Începea necazul...

Zarurile
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lui Merin I
Neavind nici o ocupație, fiind 

certat cu munca, Ilie Marin din 
Craiova s-a gindit că ar fi cazul 
să-și „ocupe” și el timpul cu 
ceva. Dar cu ce anume 1 Tot 
munclndu-si el mintea, într-o zi 
i-a venit ideea să-și transforme 
casa intr-un loc pentru joc de 
noroc. „Că destul avusei ghini
on pină acuma” — iși zise el. 
Amatori a găsit, tot de teapa lui. 
Dar deunăzi, tocmai cind era 
miza mai mare si norocul surî- 
dea cind unuia, cind altuia, hop 
că a picat ghinionul... Care i-a 
adus trei luni de închisoare con
travențională.

— Ce făcuși Mărine ? — il în
treabă vecinii.

Le-a răspuns, din priviri, cu 
capul plecat : „Cine-o mai face 
ca mine”...

Fără bilet
Numele lor : Bogdan Călin, 

Petrache Bălan, Petrlcă Turcu, 
Gheorghe Costache, conducători 
auto la Întreprinderea de trans
porturi auto Brăila. Toți patru 
șoferi sint si încasatori. Adică 
omul achită costul călătoriei, iar 
ei ii dau biletul.1 Cind il 
dau. Uneori iau banii si „uită” 
să mai dea bilete. Asa cum s-a 
intimplat zilele trecute, cind 
sus-numiții șoferi s-au pomenit 
cu un control care i-a găsit cu 
sume grase încasate st cu bilete 
neeliberate. Drept pentru care sl 
buzunarele lor au fost, pe bună 
dreptate, dezumflate.

O scrisoare 
intr-adevăr 
pierdută

tn ziua de 7 iunie, Gh. Rogo- 
veanu din Tg. Jiu a depus la 
oficiul postai nr. 4 din munici
piu o scrisoare recomandată 
destinată unei cunoștințe din ju
dețul Vilcea. Omul a așteptat 
apoi zile si săptămîni întregi, 
dar răspunsul dorit Int.irzia. 
Luind de curind legătura cu 
„andrlsantul”, a aflat cu uimire 
că acesta nici nu primise scri
soarea cu pricina.

Cum dra si firesc, a sesizat 
despre acest lucru Oficiul de 
expediție. Aici, oficiantul a înăl
țat neputincios din umeri și i-a 
spus că este iremediabil... o 
scrisoare pierdută și, cu „recom
pensă”, il roagă pe expeditor să 
primească suma de... 21 lei (?!). 
„Dar pentru cel — a întrebat 
omul. Eu vreau un răspuns, nu 
recompensă”. Să vedem ce „re
compensă" pregătesc mai marii 
oficiantului.
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Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de condoleanțe în legătură cu pierderile de vieți omenești și bunuri materiale cauzate de puternicele inundații din țara mea.Sîntem profund mișcați de solicitudinea dumneavoastră.

N. SANJIVĂ REDDY
Președintele Indiei

CronicaMiercuri, la Ambasada R.D. Germane din București a avut loc o conferință de presă, organizată cu prilejul apropiatei ediții de toamnă a Tîrgului internațional de la Leipzig, care va avea loc între 3—10 septembrie.Desfășurată sub deviza „Pentru comerț mondial și progres tehnic", noua ediție a tradiționalului tirg va întruni firme din 50 de țări ale lumii, care vor expune cele mai reprezentative produse din diferite ramuri economice.Aflată la a 26-a participare, țara noastră va fi reprezentată la această reuniune economică internațională de 15 întreprinderi de comerț exterior, care vor expune produse chimice, mașini pentru industria textilă, prelucrarea lemnului, utilaje de transport și autoturisme, mobilă, confecții textile, produse farmaceutice, cosmetice, agroalimentare, articole de artizanat și altele.
★în incinta Complexului apicol Bă- neasa s-a deschis, miercuri, cea

zileide-a 4-a Expoziție internațională de apicultură, la care participă organizații de specialitate din 25 de țări.Expoziția cuprinde utilaje și tehnologii moderne folosite pe plan mondial în practicarea apiculturii industriale, precum și literatură de specialitate. Apicultorii noștri participă cu unele noutăți, ca noi stupine pavilionare mobile, utilaje pentru transportul paletizat al stupilor și prototipuri de remorci pentru deplasarea stupinelor mici In pastoral.Expoziția rămîne deschisă o lună.
★în perioada 14—16 august a făcut o vizită în țara noastră Alexander Churlin, directorul Diviziei de relații externe a Oficiului de informare a publicului din cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite.Cu acest prilej, oaspetele a fost primit de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut convorbiri cu membri ai conducerii Radioteleviziunii române, precum și cu reprezentanți ai cotidianului „Scinteia". (Agerpres)

La Cluj-Napoca

NOI UNITĂȚI 
SANITAREîn municipiul Cluj-Napoca a fost construit și dat în funcțiune un spital de recuperare cu 500 de paturi și o policlinică. Noul edificiu este dotat cu aparatură perfecționată și cu instalații necesare tratamentului balnear : bazine și dușuri, săli de masaj, de fizioterapie etc. pentru aplicarea unui tratament . recuperator într-o serie de afecțiuni cardiace, pulmonare, neurologice și chirurgicale, în vederea reintegrării intr-un timp cit mai scurt în muncă a celor suferinzi.în cursul acestui an, alte instituții sanitare clujene au fost lărgite și modernizate. S-a construit o secție clinică pentru bolnavi cu boli cronice de rinichi care necesită tratamente speciale în vederea recuperării funcțiilor renale. La Spitalul clinic de adulți nr. 1, clinica medicală III s-a extins cu 86 de paturi, iar în cadrul clinicii de radiologie s-a dat în folosință o nouă secție. în acest cincinal, la Cluj-Napoca se vor mai construi în zona industrială o policlinică și spital cu 200 de paturi, precum și un dispensar medical în cartierul Mă- năștur. (Al. Mureșan).

tv

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

INDONEZIA

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia JAKARTACu ocazia celei de-a 33-a aniversări a proclamării independenței Republicii Indonezia, in numele poporului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului prieten indonezian multă prosperitate și pace.Exprim convingerea că relațiile româno-indoneziene se vor dezvolta tot mai mult în interesul popoarelor noastre, spre binele cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în urmă cu 33 de ani, lupta Îndelungată pentru neatîrnare a poporului indonezian avea să fie încununată de succes, prin proclamarea independenței, eveniment aniversat in fiecare an ca sărbătoare națională a acestei țări.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

GABONEZE

Excelenței Sale EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze LIBREVILLECu ocazia celei de-a XVIII-a aniversări a proclamării independenței Republicii Gaboneze, am deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări, impreună cu cele mal bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul gabonez prieten.în spiritul convorbirilor avute împreună la București, îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor, spre binele popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Manifestări consacrate zilei 
de 23 AugustSub genericul „Biruitoare flamură de august", în județul Ilfov se desfășoară, zilele acestea, ample manifestări politico-ideologice și cultural-educative de masă consacrate marii sărbători a poporului nostru. La casele de cultură din Giurgiu și Urziceni, căminele culturale din Flo- rești-Stoenești, Fundulea, Mînăstirea, Budești, Vidra, Comana, Bolintin Vale și altele au fost organizate expuneri, simpozioane și momente evocatoare pe tema „23 August, filă de glorioasă epopee în istoria poporului

român", urmate de.bogate programe artistice, la care au luat parte zeci de mii de oameni ai muncii.Cenaclurile literare din comunele Fundulea, Snagov, Călugăreni, Frățești, Găiseni și altele au organizat întilniri ale poeților locali cu colectivele de oameni ai muncii, urmate de recitaluri de poezie patriotică. Membri ai cenaclului revistei „Flacăra" au prezentat un bogat program de poezie patriotică consacrată măreței sărbători de la 23 August în comuna Periș. (Agerpres)

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Corespondenții județeni transmit... 

Remarcabile succese in întrecerea 
socialistă In întîmpinarea marii 
sărbători. Raport muncitoresc

16,50 Reportaj pe glob. Indonezia — 
contribuția petrolului. Film docu
mentar

17,15 Arta interpretativă românească 
în confruntări internaționale. Lau- 
reațl ai anului 1978 în mari 
concursuri muzicale europene

17,55 România pitorească
18.25 Consultații medicale
18,45 „O fată se uită în oglindă". Re

portaj realizat de scriitorul Ion 
Lotreanu la Centrala industriei 
sticlăriei și ceramicii fine din 
București

19,05 Film serial pentru copii : „Sind- 
bad marinarul. Episodul 3

19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători

20,00 Programul partidului — progra
mul poporului. Columnele chi
miei. Documentar

20,20 La izvoarele cîntecului
20,4(1 Ora tineretului
21.30 Teatru TV : „Să nu uităm" de 

Valentin Munteanu
22,40 Telejurnal

Risipite de-a lungul a peste 5 000 km între Oceanul Indian și Oceanul Pacific, insulele arhipelagului indonezian (peste 13 000 la număr, dintre care doar 998 sînt locuite) formează o adevărată punte între continentul asiatic și cel australian. O bunăparte din suprafața țării (cam 80 la sută) este acoperită de păduri virgine, o inestimabilă bogăție a Indoneziei, alături de zăcămintele ascunse înadîncurile pămintului — țiței, gaze naturale, cărbune, bauxită, crom, nichel, zinc, cupru etc.Anii ce-au urmat eliberării s-au caracterizat prin eforturi susținute in vederea depășirii înapoierii eco-

nomico-sociale, moștenire a dominației coloniale de patru secole, urmărindu-se valorificarea în interes propriu a acestor bogate resurse naturale. Punerea bazelor industrializării, dezvoltarea agriculturii, extinderea sistemelor de irigație, modernizarea rețelei de transport, ridicarea zonelor periferice ale arhipelagului, crearea unui sistem cuprinzător de învățămînt constituie cîteva din prioritățile stabilite în acest sens. Uriașele zăcăminte de țiței descoperite în subsolul țării, precum și în largul coastelor (o cincime din rezervele mondiale) și-au pus amprenta asupra configurației economiei indoneziene de azi. Anul trecut producția de țiței a fost de 82,9 milioane tone, produsele petroliere asigurînd circa 70 la sută din veniturile realizate din export. De o mare importanță in economia națională este și sectorul forestier, respectiv indus

tria hîrtiei : anul trecut s-au produs 90 000 tone de hîrtie, dublu față de anul precedent ; prin construirea de noi fabrici se prevede ca producția să sporească, anul viitor, la 150 000 tone. A fost recent inaugurată o modernă fabrică de medicamente, cea mai mare din sud-estul Asiei, precum și o fabrică de ciment, la Cibinong, în 1979 ur- mînd a intra în funcțiune alte trei asemenea fabrici.In ciuda marii distanțe geografice ce lc desparte. România și Indonezia întrețin relații de prietenie și colaborare bazate pe principiile egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Contactele la diferite niveluri, acordurile încheiate au creat cadrul unei fructuoase conlucrări pe tărim economic, tehnico- științific, cultural, care corespunde intereselor ambelor țări și popoare, cauzei păcii și înțelegerii în lume.

La aproape două decenii de la proclamarea independenței Republicii Gaboneze, la 17 august 1960, eveniment memorabil ce a încununat îndelungata luptă împotriva dominației coloniale, această țară înfățișează tabloul u- nui efort susținut pentru dezvoltarea de sine stătătoare.Expresie elocventă a voinței poporului gabonez de accelerare a progresului țării, al treilea plan cincinal în curs de înfăptuire (1976—1980) urmărește punerea în mai mare măsură in valoare a importantelor resurse naturale de care dispune țara. Bogăția principală a Gabonului, petrolul — pivotul dezvoltării de pină acum, prin încasările crescînde provenite din export — iși va păstra rolul de element-cheie in finanțarea economiei, prevăzîndu-se în același timp și sporirea (pină la două milioane tone anual) a cantităților prelucrate in țară de către cele

două mari rafinării existente. Pe de altă parte, se are în vedere lărgirea valorificării și a altor resurse, între care : manganul (Gabonul, plasindu-se de pe a- cum ca al treilea producător al lumii), u- raniul (se prevede o extracție anuală de 1 000 tone), fierul (rezervele de la Mekam- bo-Belinga sînt estimate la un miliard de tone). Se prevede deopotrivă și exploatarea mai intensă a vastului fond forestier, caracterizat prin prezența unor esențe rare extrem de căutate, producția de masă lemnoasă urmind să crească cu 17 la sută. Se cuvine remarcat că guvernul de la Libreville, preocupat de a dispune în mod suveran de resursele țării, vizează, de asemenea, întărirea controlului național în economie.Proiectele existente In alte domenii (construirea magistralei transgaboneze, care va permite atragerea în circuitul economic și

a zonelor din interior, realizarea unor complexe agroindustriale, extinderea capacităților portuare, formarea de cadre proprii ș.a.) completează imaginea eforturilor pe linia dezvoltării economico- sociale.în concordanță cu politica sa de solidaritate cu statele A- fricii, România urmărește cu simpatie aceste eforturi spre propășire ale poporului gabonez. între România și Republica Gaboneză s-au statornicit relații de colaborare și prietenie, bazate pe stimă și respect reciproc, un impuls hotărîtor la dezvoltarea lor avindu-1 convorbirile desfășurate în urmă cu trei ani, la București, intre președinții Nicolae Ceaușescu și Omar Bongo. Documentele semnate și înțelegerile realizate cu acest prilej au deschis orizonturi largi amplificării relațiilor româno-ga- boneze, în interesul ambelor popoare, al edificării unei lumi mai bune și mai drepte.

PROGRAMUL 2

BULETIN RUTIER
Informații de la serviciul circulație al Miliției municipiului 

București

Uniforme și rechizite școlare

PREMIERE IN PRODUCȚIA 
DE MOBILĂîn acest an s-au realizat la I.P.L. Vaslui numeroase produse noi, ce reprezintă peste 60 la sută din producția de mobilă. Au fost introduse în fabricație si livrate garniturile pentru hol ..Bogdana". ..Cristina", ..Corona". ..Diana", garnitura de sufragerie ..Burgund". piese mic mobilier executate din P.A.L. furniruit cu stejar, finisate cu lac mat etc. în primele șapte luni ale anului, fată de aceeași perioadă din 1977. ponderea produselor solicitate la export a fost mai mare

cu peste 20 la sută. Diversificarea si modernizarea produselor au influențat pozitiv deopotrivă realizarea indicatorilor calitativi si cantitativi ai planului. La expoziția organizată recent cu prilejul testării cerințelor si preferințelor pentru anul viitor. I.P.L. din Vaslui a prezentat in premieră o gamă de produse a căror contractare asigură fondul de marfă destinat desfacerii pe 1979 și parțial pe anul 1980. (Crăciun Lăluci. corespondentul ..Sein teii").

20,00 Concertul Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii

21,00 Telex
21,05 Un fapt văzut de aproape. Re

portaj
* 21,25 Baladă pentru tinerii acestui pă- 

mînt — program de muzică și 
poezie

21,45 Emisiune de știință. Stații științi
fice orbitale

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 16 AUGUST 1978Extragerea I : 37 16 4 31 18 21Extragerea a II-a : 23 6 39 40 42 22FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :781 727 lei din care : 64 062 lei REPORT LA CATEGORIA I.
Schimbarea 
prefixelor 

unor localități 
cu serviciul 

telefonic interurban 
automatDirecția generală a poștelor și telecomunicațiilor aduce la cunoștința abonaților telefonici și a publicului că, din motive tehnice, prefixele unor localități cu serviciul interurban automat urmează să fie schimbate astfel : Arad — prefixul 960 se schimbă în 966, Brăila — prefixul 938 se schimbă în 946, Galați — prefixul 930 se schimbă în 934, Iași — prefixul 980 se schimbă in 981, Tg. Mureș — prefixul 950 se schimbă în 954. Abonații telefonici din localitățile menționate vor putea fi chemați cu prefixele vechi și noi pină la 30 septembrie 1978, ora 22. După această dată rămin în funcțiune numai prefixele noi. Abonații telefonici vor primi in cursul lunii august, odată cu factura telefonică, lista cu noile prefixe.
Excursii 

cu autocareleîn ziua de 24 august I.T.H.R. organizează excursii cu autocarele pe mai multe rut -. La ora 6,30 se pleaca din fața hotelului Intercontinental, pe traseele : Călimănești — Cozia. Rucăr — Bran — Brașov. Cheia — Săcele — Brașov. Curtea de Argeș, Tîrgoviște — Voina, Poiana Brașov, Slănic — Tirgoviște, Slănic — Cheia.înscrieri individuale și in grup se primesc zilnic intre orele 8 — 20, la filialele de turism din bd. N. Bălcescu 35, bd. 1848 nr. 4, bd. Republicii 68, Calea Griviței 140.

cinema
• Umbra păsării în zbor : CA
PITOL — 9.15; 11,30; 14,45; 16;
18,15: 20,30.
• Aventurile lui Don Juan ; 
FAVORIT — 9,15; 12; 15: 17.30: 
20. FESTIVAL — 8.30: 11; 13.30; 
16; 18.30: 20.45. GRADINA LU
CEAFĂRUL — 19,45.
• Visul roz : VICTORIA — 10;
12; 14; 16: 18: 20.
• înarmat și foarte periculos :
LUCEAFĂRUL — 9.30; 12,15; 15:
17.30; 20.

Puncte de desfacere la Tîrgul de mostre 
de bunuri de consum

PENTRU
ȘOFERII BUCURESTENI — 
Șl NU NUMAI PENTRU El.în această vară au fost modernizate mai multe artere de circulație din Capitală. Una dintre ele, Valea Cascadelor, a fost redată de curind circulației. Conducătorilor auto profesioniști și amatori li se recomandă să circule pe strada Valea Cascadelor, pentru legătura cu prelungirea străzii Emil Bodnăraș, astfel incit să evite aglomerația de pe bulevardul Armata Poporului și bulevardul Păcii. Din cauza unor lucrări de construcție a fost închisă circulația pe podul Știrbei Vodă și s-a deviat prin Splaiul Unirii, pe la Podul Elefterie și Podul Cotroceni.

ALCOOLUL LA VOLANStatisticile arată că accidentele cu consecințele cele mai grave, adesea irecuperabile, sînt provocate de iresponsabilitatea celor care urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice. în timpul unei acțiuni de control efectuate de echipaje ale serviciului circulație al municipiului București au fost depistați o serie de conducători auto care au... înverzit fiolele. Printre aceștia se află : Nițu Paul din comuna Vidra — Ilfov, șofer la Autobaza 6 Filaret, care conducea autoturismul 1-IF- 1253 pe șoseaua București — Ploiești ; Dumitru Dnnitrescu, tehnician la un institut de studii și proiectări ; Radu Gheorghe, șofer la I.T.B. Abia cind li s-au ridicat permisele de cor.du-

tamponat o altă mașină condusă de un coleg al său tot de la I.U.T. București. în loc să rămînă pe loc, să-i dea acestuia ajutor și să-și recunoască, cinstit, greșeala, a preferat fuga rușinoasă.
LA ȘCOALĂ CU El Iîntrebați fiind de ce au încălcat, grosolan, o regulă de circulație sau alta, cîțiva conducători auto — profesioniști! — au răspuns agentului de circulație tot cu o întrebare : „Care regulă am încălcat? Habar n-am despre ce e vorba". De aici, ideea de a organiza un test pentru cei care au încălcat, din necunoaștere, reguli elementare de deplasare pe drumurile publice. Rezultatul a fost surprinzător : din cei 49 de șoferi profesioniști testați, numai 25 au întrunit punctajul necesar „promovării". în fruntea listei celor „corigenți" se află Gheorghe Dobre, șofer la spitalul Fundeni, care a „reușit" doar 15 puncte din cele 46 posibile, și colegul său, Marin Duță, șofer la spitalul Filantropia — 21puncte. Un alt conducător auto, Stan Ion, tractorist rutierlst, a devenit un adevărat recordman : prins pină a- cum de 6 ori încâlcind regulile de circulație și tot de atîtea ori supus testării, la ultima a obținut abia jumătate din punctajul necesar. Concluzia: să pună mina pe carte și, cind pornesc la drum, să fie cu oehii-n patru!

Magazinele cooperativelor de consum din toată tara sint aprovizionate cu o gamă diversă de articole necesare elevilor pentru noul an de învătămint. Astfel, la raioanele specializate organizate îh cadrul magazinelor se pot cumpăra sortulete pentru preșcolari, rochițe si sortulete pentru elevele din clasele I—IV, bluze și sarafane pen

tru elevele claselor V—XII. cămăși, costume si pantaloni pentru băieți, bluze, cămăși albe, fuste plisate, cravate, .insigne pentru pionieri. De asemenea. în librăriile si raioanele de librărie din cadrul magazinelor cooperației de consum s-au pus în vinzare rechizitele necesare elevilor : caiete, penare, serviete si ghiozdane, stilouri, creioane negre si colorate etc.

cere s-au trezit de-a binelea. Măcar’, de le-ar fi de învățătură.
NU TOTDEAUNA FUGA-I

SĂNĂTOASĂîn ultimul timp, o serie de conducători auto care au provocat, din vina lor, diferite tamponări și accidente au fugit de răspundere și de la locul faptei. Deși unii din ei și-au luat toate măsurile de „siguranță" pentru a șterge, chipurile, „urmele", pină la urmă au fost depistați și sancționați. Unul dintre aceștia, A- drian Dumitriu, din comuna Pante- limon, după ce a tamponat cu autovehiculul pe care-1 conducea (33-B- 6761) un autoturism (2-B-7455) a apăsat pe accelerator și a căutat să dispară cit mai repede. Un caz și mai ciudat de fugă de la locul faptei îl are ca autor pe Manolache Petre de la I.U.T. București. Acesta, în timp ce manevra autovehiculul (33-B-7432) spre înapoi, fără să se asigure, a
vremea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în cadrul „DACIADEI" 

Finala pe țară 
la handbal masculinBrăila găzduiește în noua sală polivalentă din complexul sportiv „Parcul Monument" finala pe țară la handbal masculin ce se desfășoară sub genericul popularei competiții naționale „Daciada". La startul competiției s-au aliniat 8 echipe reprezentative ale județelor : Timiș, Iași, municipiul București, Brașov, Bacău, Dolj, Maramureș și Cluj. în cadrul primelor întreceri, disputate la un nivel tehnic superior, s-au înregistrat următoarele rezultate : Timiș—Iași 26—14 (13—6); București— Brașov 19—15 (10-4) ; Bacău—Dolj 20—14 (11-9) ; Maramureș—Cluj27—19 (14-10).

anual de consum din expozitional cumpăra la ale coopera-
Vizitatorii Tîrgului mostre de bunuri de cadrul Complexului „Piața Scînteii" • pot punctele de desfacere tiei de consum un sortiment bogat de tricotaje, artizanat, ceramică, marochinărie si unele articole de îmbrăcăminte, de mică serie sau unicate. Aceste puncte de desfacere,

printre care amintim un magazin, un automagazin si mai multe chioșcuri si tonete. apartinînd cooperației de consum, se află amplasate în perimetrul comercial de lingă Hanul Prahova si lingă pavilionul W.în fotografie : La magazinul cooperației de consum.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 august. In țara s Vremea va 
continua sâ se încălzească ușor. Cerul 
va ii variabil. Vor cădea ploi izolate, 
mai ales în nordul țării, precum și în 
zonele de deal șl de munte. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor £i 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 22 șl 32 grade, local mai 
ridicate. In București : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab. Temperatura 
ușor variabilă.

• Peste 20 000 de spectatori au asistat la întîlnirea amicală de fotbal disputată pe stadionul din capitala R. P. Chineze, intre echipa de tineret a clubului Dinamo București și selecționata de tineret a orașului Pekin. Partida s-a incheiat cu scorul de 2—0 în favoarea fotbaliștilor români.• La Harkov au continuat miercuri meciurile turneului internațional masculin de volei. Echipa României a învins cu 3—1 (15—2, 12—15, 15—8, 15—7) selecționata Italiei. Echipa U.R.S.S. a dispus cu 3—0 de cea a Japoniei.

• în prima zi a campionatului european feminin de baschet pentru junioare s-au înregistrat următoarele rezultate : Finlanda — Spania 67—61; Iugoslavia — România 65—57 ; Bulgaria — Franța 76—67 ; Polonia — Olanda 84—43 ; U.R.S.S. — Scoția 103—34.• La Palatul sporturilor din Pekin s-a desfășurat, în prezența a 10 000 de spectatori, dubla întîl- nire de tenis de masă dintre selecționatele R. P. Chineze și Japoniei, în ambele meciuri, victoria a revenit reprezentanților R.P. Chineze : la masculin cu 5—2, iar la feminin cu 3—2.• Atleta Ilona Slupaniek din R. D. Germană a cîstigat proba de aruncare a greutății cu rezultatul de 22.06 m. intr-un concurs de pregătire in vederea apropiatelor campionate europene de la Praga. Recordul mondial al probei este de 22,32 m si aparține cehoslovacei Helena Fibingerova.® La 25 august va începe la Pekin un mare turneu international de fotbal la care si-au anunțat participarea selecționate din Iugoslavia, Olanda. R. P. Congo, Hong-Kong și R. P. Chineză.• în turneul internațional de șah de la Polianița Zdroj (Polonia), după opt runde conduce Zeitlin (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmat de compatriotul său Dorfman 5 puncte, Mihai Ghindă (România) 4,5 puncte și o partidă întreruptă etc. în runda a VIII-a, Ghindă a remizat cu polonezul Kulikowski.

• Marii maestri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi au Căzut de acord asupra remizei, fără a mai relua jocul, in cea de-a 12-a partidă (întreruptă marți la mutarea a 44-a), a meciului pentru titlul mondial de șah ce și-l dispută la Baguio (Filipine).• în prima rundă a turneului international de șah de la Montilla (Spania) maestrul român Victor Cio- ciltea l-a învins pe Harirver (Canada).• în finala turneului demonstrativ de tenis de la Menton, suedezul Bjorn Borg l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe argentinianul Guillermo Vilas. în partida pentru locul trei, italianul Corrado Barazzutti a dispus cu 6—1, 6—2 de francezul Patrice Dominguez.• în cadrul unui concurs atletic care a avut loc la Riga, sportivul sovietic Aleksei Maliukov a cîștigat proba de aruncarea ciocanului, cu performanta de 77,46 m. In proba feminină de aruncarea discului, fosta recordmană mondială Faina Melnik (U.R.S.S.) s-a clasat pe primul loc. cu 64,82 m.
Servicii puse Iq dispoziția 

membrilor A.C.R.în această perioadă, a vacanțelor și turismului, am socotit că este util să amintim celor care cutreieră țara pe șosele că Automobil Clubul Român pune la dispoziția membrilor săi o serie de servicii. Astfel, in caz de nevoie se poate apela la „ser- vice“-ul auto al A.C.R. cel mai a-
• Corsarul din insulă ; SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
BUCUREȘTI — 9; 11.15: 13.30; 16; 
18,15; 20.15, MODERN — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30, la grădină
— 20.
• Hipopotamul Hugo : ARTA — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Melodii, melodii : AURORA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, la 
grădină — 19.45, FLAMURA — 
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.15, TO
MIS — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.30. la grădină — 20.
• Semurg, pasărea fericirii : 
FLAMURA — 9.
o Mark polițistul la Genova : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;

20,30, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15.
• Un pod prea îndepărtat : CI
NEMA STUDIO — 10; 13; 16; 19.
O Un comisar acuză : PATRIA — 
9,30; 12.15; 15; 17,30; 20.
• Obeliscul : BUCEGI — 9.30;
11,30; 13,30; 15.30; 17,30; 19,30.
• Tentacule : COSMOS — 16; 18; 
20.
• Dacii : BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix :
COTROCENI — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
• Program de desene animate —
9,15; 11; 12,45, Taina micilor re
voluționari — 14,15; 16; 18; 20 :
DOINA.
• Brigada specială î DACIA —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
LIRA — 15,30; 18, la grădină -
20.15.
• Acțiunea „Autobuzul44 î DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• O fată aproape cuminte : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Profetul, aurul și ardelenii :
CENTRAL — 9; 11.15: 13.30; 15,45; 
18: 20.15. FLACĂRA — 9; 11,15:
13.30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 19,45.
• Evadatul : GRADINA DINA
MO — 20.
• întoarcerea : FEROVIAR — 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.15: 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

• Kis și două ghiozdane —* 15,30, 
Septembrie — 17,30; 19,30 : FE
RENTARI.
• Scufundarea Japoniei î GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• De partea cealaltă a oglinzii : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Albul Bim — ureche neagră : 
FLOREASCA — 15,30; 19.
• Nimeni nu aleargă mereu :
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, GRADINA TITAN - 20.
• Rîul care urcă muntele : 
MUNCA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Bătălia navală din 1894 : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

• Mereu împreună s PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Cum se hrănește un măgar : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Milițiencele din insulă : POPU
LAR — 16; 18.
• O noapte furtunoasă : VIITO
RUL — 15.30; 17.45; 20.
• Pintea : GRADINA ARTA — 
20,15.
• Un gentleman în vestul sălba
tic : GRADINA BUCEGI — 19,45.
• Un milion pentru Jake î GRĂ
DINA BUZEȘTI — 19,45.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRADINA 
FESTIVAL — 19.45.
• Un om cu „idei44 : PARC 
HOTEL — 20.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Mică schu- 
bertiadă" de Theodor Drăgulescu 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la sala Majestic) : A- 
necdote provinciale — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de «tat : Mu- 
niș — 19,30.

propiat de unde, în cel mai scurt timp, se deplasează o mașină pentru depanare. Apelul poate fi adresat telefonic, numărul fiind același pentru aproape toate centrele de județ — 12 345. cu prefixul respectiv, firește. Excepție face județul Mureș, care răspunde la numărul 11 345 și Capitala la numerele 18 02 72 și 027.Pe litoral, unde circulația este foarte densă, în afara „service“-ului din Constanța, mai există două puncte fixe de depanare, la hotel „Europa" din Eforie Nord și la hotel „Safir" din stațiunea Cap Aurora, precum și o mașină-atelier înzestrată cu radio-telefon ce patrulează pe șosea între Constanța și Mangalia și care se poate deplasa rapid la fața locului, pentru a-și oferi serviciile celui rămas in pană.



X
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Manifestări peste hotare 
în cinstea zilei de 23 AugustIn diverse țări ale lumii continuă manifestările consacrate marii sărbători a poporului român, 23 August, Ziua insurecției naționale armate antifasciste și antiimperia- liste.în orașul Bar, din R.S.F. Iugoslavia, s-a deschis expoziția „Tineri artiști plastici români", la vernisajul căreia au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor culturale din R. S. Muntenegru, un numeros public. Expoziția a fost prezentată, de asemenea, în orașul Cetinje, unde s-a bucurat de un succes deosebit.La fabrica de tricotaje din localitatea Pisek (Cehoslovacia) a avut loc o adunare festivă la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, muncitori, tehnicieni și ingineri.în orașul Tonnerre (Franța) a avut loc o zi dedicată prieteniei româno-franceze. Au fost prezentate filme documentare despre România, iar ansamblul folcloric „Plai de dor" al Institutului de invățămint superior din Pitești, aflat în turneu în Franța, a susținut un spectacol de dansuri și cîntece populare.La New York au fost inaugurate „Zilele culturii românești" — manifestare pare cuprinde o expoziție fotodocumentară și de publicații românești în limba engleză, ilustrînd realizările obținute de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român, o gală de filme documentare Istorice românești, precum și un simpozion pe tema „Contribuția României la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane".
Declarații ale secretarului general al P.C. FrancezPARIS 16 (Agerpres). — Ziarul „L’Humanite", organul de presă al Partidului Comunist Francez, a publicat o relatare a conferinței de presă ținute recent de Georges Marchais, secretar general al P.C.F., în care s-a referit la situația economică și socială din țară și la necesitatea reconstruirii unității stingii franceze pe baze.noi și mai solide. El a vorbit, de asemenea, despre pozițiile partidelor comuniste din unele țări vest-europene privind aderarea acestora la Piața comună și a abordat aspecte teoretice și practice ale activității P.C.F.Pe de altă parte, referindu-se la

Experiențe la bordul complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Miercuri, cosmonaut» .sovietici Vla
dimir Kovalionok și Aleksandr I- 
vancenkov și-au început cea de-a 
treia lună de activitate pe orbita 
circumterestră. Ziua de 16 august 
a fost consacrată, în cea mai mare 
parte, unor cercetări cu caracter 
medical, in vederea stabilirii și 
pronosticării stării sănătății și ca
pacității de lucru a membrilor e- 
chipajului complexului spatial „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-29" — „Progress- 
3", in condiții de zbor cosmic în
delungat. Cu ajutorul aparaturii 
„Polinom-2", „Reograf" și „Beta" 
echipajul a efectuat cercetări com
plexe asupra activității inimii și a

Violența pe micul ecran
sînt vizionate 11 000 de omucideri!• în 14 000 de ore pe micul ecran

• Cînd violența devine un însoțitor permanent al vieții cdtidiene, 
urmările - adesea tragice - nu întîrzie să se arate • O copilărie bintuită 
de 50 000 crime care sfîrșește printr-o condamnare pe viață • Surse pre
țioase de „inspirație44 pentru delincvenții de profesie ® Profiturile - mo
torul valului de violență la TV ® Opinia publică, tot mai îngrijorată, re
clamă măsuri drastice pentru depoluarea micului ecran

„La începuturile televiziunii am sperat că această invenție va fi uti
lizată in scopuri educative, de popularizare a culturii și cuceririlor tțh- 
nico-științifice ale diferitelor popoare. Astăzi însă, cînd deschidem’ tele
vizoarele, ce vedem și ce auzim, în cea mai mare parte a timpului ? 
Crime și împușcături de revolver... Singurul lucru pe care îl mai apre
ciez la aparat este butonul de închidere". Această tristă mărturisire a unor 
speranțe spulberate aparține inginerului american V. Zworykin, unul din 
părinții televiziunii. Din păcate, butonul de închidere nu poate stăvili valul 
de violență ce se revarsă de pe micul ecran, in țările occidentale, cu 
urmări atit de nefaste pentru privitori.Adolescentul american Rony Zamora. în vîrstă de 15 ani. a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea cu sadism si fără motiv a unei vecine in vîrstă de 83 de ani. El a recunoscut că fapta i-a fost inspirată, punct cu punct, dacă se poate spune așa, de un episod din- tr-un seriâl de televiziune. Dezbaterile din proces au relevat că tinărul era un fanatic al micului ecran, „porția" sa zilnică fiind de 8 ore ! (ceea ce înseamnă că, începînd cu vîrstă de cinci ani. copilul a fost martorul a nu mai puțin de 50 000 crime TV). Acestui proces i-a urmat un altul : de astă dată inculpate erau cele trei mari rețele de televiziune americane, ABC. CBS și NBC, date în judecată de părinții lui Rony Zamora pentru vina de a fi incitat,

Copii imitînd secvențe urmărite la televiziune — o „joacă" care deseori 
se sfîrșește tragic

în orașul Arequipa, din Peru, postul de radio local a dedicat mai multe emisiuni României, transmițînd informații privind realizările economiei românești, precum și programe de muzică populară românească. La clubul municipalității din această localitate au fost prezentate filme documentare consacrate dezvoltării și modernizării ramurilor industriei românești.La Galeriile de artă din Colombo, capitala Republicii Sri Lanka, a fost deschisă o expoziție de pictură contemporană românească. într-o alocuțiune inaugurală, ministrul culturii din Sri Lanka, E. L. B. Hurulle, a relevat că expoziția reprezintă un simbol al bunelor relații de prietenie și cooperare dintre cele două țări și al dorinței acestora de a le dezvolta în continuare.Sub auspiciile Grupului cultural internațional din capitala Birmaniei, Rangoon, a fost organizată o seară culturală românească în cadrul căreia a fost prezentată conferința „Locul poeziei românești în lirica universală", urmată de un recital din creația poeților noștri.Opera de stat din Cluj-Napoca a prezentat spectacole cu „Lacul lebedelor" și „Giselle" în mai multe orașe din Italia. Orchestra Filarmonicii din Satu Mare și corul Filarmonicii „George Enescu" au susținut concerte simfonice și concerte vocal - simfonice. Tot în Italia continuă să se desfășoare cu succes turneul Teatrului de operetă din București.
succesele obținute de țările socialiste, Georges Marchais a declarat, printre altele : „Există un sistem socialist mondial puternic, care se edifică, se dezvoltă". în context, vorbitorul a ilustrat afirmația sa dînd ca exemplu România, pe care a vizitat-o recent, rezultatele ei economice și sociale, mai ales în domeniile dezvoltării industriale, agricole, al nivelului de trai, care crește. „Să comparăm — a afirmat el — Turcia și România, care se aflau la același nivel cu 30 de ani în .urmă, și vom vedea că această comparație este foarte categoric în favoarea României socialiste".

reacției sistemului circulator în 
timpul efectuării unor exerciții fi
zice pe veloergometru. In progra
mul zilei a fost inclus, de aseme
nea, un experiment medico-biolo- 
gic pentru studierea dinamicii 
schimbării „atmosferei" în compar
timentele stației orbitale. La bor
dul complexului spațial au fost 
continuate, totodată, experimente
le tehnologice cu ajutorul instala
țiilor „Splav" și „Cristal".

Potrivit datelor telemetrice și in
formațiilor furnizate de echipaj, 
sistemele de bord ale complexului 
spațial funcționează normal. Sta
rea sănătății cosmonauților este 
bună.

prin caracterul programelor emise, pe fiul lor la crimă.Tot după un „patent" TV și-a exterminat familia un alt băiețel american,, amestecînd pe furiș sticlă pisată în mîncare, iar austriacul Hans Hauptmann și-a pierdut viata încer- ci.nd să imite o „figură" admirată pe micul ecran. în R.F.G.. două fetițe, impresionate de o scenă brutală din- tr-un film de televiziune, decid „să încercăm și noi asta". Urmarea ? Un băiețel de 7 ani, atras de cele doua fetite în podul casei, a fost maltratat și strangulat.Cazurile de mai sus, avind ca numitor comun, sau mai bine-zis ca motiv comun de inspirație, televiziunea. sînt doar cîteva din cele ce umplu paginile presei occidentale, prilejuind discuții aprinse, ce revin

Ratificarea acordului româno-chinez 
de colaborare economică și tehnică 
de către Comitetul Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a R.P. ChinezePEKIN 16 (Agerpres). — Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze a ratificat, în cadrul unei reuniuni plenare, Acordul între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză privind colaborarea economică și tehnică pe termen lung.
In scopul normalizării relațiilor angolezo-zaireze

Președintele flgostinho Neto va face o vizită la KinshasaLUANDA 16 (Agerpres). — Președintele Republicii Populare Angola, Agostinho Neto, va efectua, la 19 august, o vizită la Kinshasa, la invitația președintelui Republicii Zair, Mobutu Șese Seko — se arată intr-un comunicat publicat simultan in capitalele celor două state. După cum precizează comunicatul, această vizită dă expresie voinței conducă
PORTUGALIA

CONSULTĂRILE 1N VEDEREA 
SOLUȚIONĂRII CRIZEI 

GUVERNAMENTALELISABONA 16 (Agerpres). — Miercuri s-a încheiat ultima fază a consultărilor premierului desemnat al Portugaliei, Alfredo Nobre da Costa, în vederea formării noului guvern. După convorbirile avute cu conducerile partidelor politice reprezentate în Adunarea Republicii (parlament), primul ministru desemnat i-a primit miercuri, succesiv, la Fortul Catalazete, pe reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale.Potrivit declarațiilor lui Nobre da Costa, făcute anterior acestor ultime întrevederi, incepînd de joi el ar urma să ia contact cu personalitățile pe care intenționează să Ie invite să facă parte din echipa sa ministerială. Dat fiind faptul că un acord între partidele politice pentru o participare la formarea guvernului este exclus datorită opoziției Partidului Socialist, premierul desemnat intenționează să facă apel la personalități din afara partidelor pentru a constitui un cabinet de tehnicieni.
PREVEDERI NOI 
ÎN CONSTITUȚIA 
MOZAMBICULUIMAPUTO 16 (Agerpres). — în cadrul celei de-a treia sesiuni, Adunarea Populară din Mozambic a a- doptat o serie de modificări aduse Constituției țării. După cum se a- rată la Maputo, aceste schimbări au devenit necesare în urma alegerilor pentru reprezentanțele populare și a înființării unor organe de stat. Se precizează, astfel, că obiectivelor consfințite în legea fundamentală a țării li se adaugă imperativul „construcției democratice și populare, precum și crearea bazei materiale și ideologice a societății socialiste".

MORAVURI DIN LUMEA CAPITALULUI

periodic, cu privire la influenta nocivă a programelor de televiziune care fac apologia violenței. Televiziunea occidentală e cuprinsă de 
„sindromul violenței" — constată revista vest-germană „DER SPIEGEL". Iată simptomele maladiei, exprimate in număr de crime :

• 80 de cadavre, 200 infracțiuni 
grave prezentate intr-o săp- 
tămină la televiziunea vest- 
germană

• Pe micile • ecrane japoneze 
pier de moarte violentă, în 
medie, 40 de persoane pe zi

• Pe diferitele canale TV din 
S.V.A. pot fi numărate 10 
crime pe oră !

„Nu-i de mirare că pretutindeni in 
lumea noastră (lumea occidentală — n.r.) se împușcă, se comit acte de 
brutalitate și se înjunghie tot mai 
frecvent și mai feroce" constată revista menționată mal sus.Valul de violență ce inundă programele de televiziune a devenit un adevărat flagel al lumii capitaliste de azi. Nenumărate teste, experimente, studii și cercetări efectuate de oameni de știință au ajuns toate la concluzii de natură să confirme „le
gătura directă dintre infracțiunile și 
brutalitățile vizionate la domiciliu și 
cele comise in mod real — într-o societate în care violența nu este numai un spectacol, ci un element constitutiv al vieții cotidiene" — ca să cităm cuvintele aceleiași reviste vest-ger- mane.Primele victime sînt caracterele în formare sau structural labile, respectiv copiii și adolescenții, efectul de imitație fiind în cazul acestora a- proape automat. Cu atit mai puternic este acest efect în condițiile cînd copiii și adolescenții sînt supuși unui veritabil bombardament TV. S-a constatat, de pildă, că un tinăr ameri
can petrece, in medie, pînă la virsta 
de 14 ani, 14 000 ore in fața micului 
ecran, in care timp are prilejul de a 
urmări, tot in medie, 11000 omuci
deri, fără a pune la socoteală răpirile, violurile, scenele de groază, încăierările — in vreme ce in băncile 
școlii petrece doar 11 000 ore. Ca o consecință logică, psihologul american Robert M. Liebert a constatat că la tinerii consumatori de asemenea

După cum relatează agenția China Nouă, membrii comitetului au subliniat în unanimitate că semnarea acordului contribuie Ia consolidarea și dezvoltarea pe mai departe a prieteniei frățești dintre popoarele Chinei și României, la dezvoltarea cooperării economice și tehnice dintre cele două țări.

torilor celor două state de a acționa în vederea transpunerii în viață a acordurilor de normalizare a relațiilor dintre Angola și Zair. După cum s-a mai anunțat, la 22 iulie a.c. reprezentanți ai celor două țări au convenit asupra unor acorduri de normalizare a relațiilor bilaterale, in conformitate cu principiile Organizației Unității Africane.

agențiile de presă transmit:
0 expoziție consacrată tu

rismului din Românias ades- chis in orașul Gyor din R.P. Ungară. La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului național ungar pentru turism, ai organelor locale de partid și de stat, ai Frontului Popular Patriotic, reprezentanți ai presei locale, oameni de cultură și artă.
Consiliul de Securitate 

al O.N.U. s-a întrunit miercuri pentru a examina cererea de primire în organizație a Insulelor Solomon, care și-au proclamat recent independența. Potrivit procedurii O.N.U., admiterea de noi state membre în organizație se face in baza unei hotă- riri a Adunării Generale, cu condiția unei recomandări prealabile a Consiliului de Securitate.
Noul președinte al Repu

blicii Dominicane, Antonl° Guzman Fernandez, și-a preluat miercuri în mod oficial funcția. Lider al Partidului Revoluționar Dominican, noul șef al statului a fost ales în cadrul scrutinului de la 16 mai a.c.
Conferința regională pen

tru America Latină a F.A.O* (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură) și-a început lucrările la Montevideo. Participă reprezentanți din 27 de state ale acestei zone. în cuvintul de deschidere, președintele Uruguayului, Aparicio Mendez, a declarat, între altele, că subalimentația riscă să devină în prezent un fenomen ireversibil, în timp ce cheltuielile militare au atins cifre astronomice.

programe TV, coeficientul de violență indică un plus de 200—300 la sută față de cei neexpuși acestei influențe.Rolul „complice, declanșator si in
dicator al unui model de urmat" pe care îl exercită propagarea violenței la televiziune (definiția aparține tot revistei „Der Spiegel") nu, se limitează numai la, tineri. Semnificative sînt rezultatele Junei anchete efectuate de un ziarist american in rindul deținuților din închisoarea Marquette. Nouă din zece au recunoscut că serialele de la televiziune le-au ,.a- meliorat" cunoștințele, i-au învățat trucuri noi, le-au dat idei și i-au ținut la curent cu „noutățile tehnice", precum și cu metodele poliției. Patru din zece au experimentat ei înșiși infracțiuni vizionate pe micul ecran.Telespectatorii adulți din țările occidentale petrec zilnic, în medie, 127 minute in fața micului ecran. Ce li se oferă în aceste minute care, puse cap la cap, însumează 32 de zile pe an ? — se întreabă aceeași revistă vest-germană. O avalanșă de filme îmbibate cu acte de violentă și scene pornografice, de conflicte și brutalități, Se vorbește de altfel tot mai insistent despre „efectul depresiv și 
de alienare" sau de „stressul emoțio
nal" provocat in rîndul telespectatorilor din Occident.

„Televiziunea — promotor al cri
minalității", „ecranul care ucide", 
„divertismentul groazei" — iată cîteva metafore consacrate de presa occidentală, toate dînd expresie îngrijorării crescînde provocate în rîndul opiniei publice de acest fenomen. O anchetă Gallup arată că fiecare al treilea american se pronunță pentru sistarea prezentării de acțiuni violente pe micul ecran, iar, în cadrul unui sondaj efectuat în Franța, 81 la sută dintre cei chestionați au fost pentru instituirea unui „Cod al te
leviziunii" care să bareze propagarea violenței. Pe tot întinsul Statelor U- nite au luat ființă organizații ale părinților și inițiative cetățenești, iar Ministerul Sănătății al S.U.A. a consemnat rezultatele unor ample cercetări asupra legăturii dintre programele TV și delincvența juvenilă îir- tr-o lucrare cuprinzînd nu mai puțin de cinci volume.în unele țări, problema a ajuns să fie dezbătută chiar și de forurile politice. Astfel, în S.U.A., membrii Camerei reprezentanților au consacrat emisiunilor TV care propagă violenta un an întreg de dezbateri. Soluția propusă — înzestrarea aparatelor TV cu un dispozitiv prin care părinții să poată bloca „canalele cu programe nocive" pentru copii — poate fi considerată eventual ca o glumă, in fața gravității problemei. Ea reflectă însă, totodată, un trist adevăr și a- nume că soluții eficiente, radicale, sint extrem de dificile, dacă nu chiar imposibile, cită vreme sînt in joc interesele marilor monopoluri și firme comerciale, pentru care „violența 
este un domeniu de mare viitor" (?!) (cum s-a exprimat editorul revistei de „specialitate" „VIOLENT WORLD", ceea ce în traducere înseamnă „O lume a violenței").

ORIENTUL MIJLOCIU
• REUNIUNE A GUVERNULUI LIBANEZ • DECLARAȚIILE 

SECRETARULUI GENERAL AL LIGII ARABEBEIRUT 16 (Agerpres). — Președintele Libanului. Elias Sarkis, a prezidat miercuri o reuniune a guvernului consacrată analizării situației interne și activității care se desfășoară în vederea reinstaurării securității pe intreg teritoriul tării. Au fost examinate probleme legate de aplicarea măsurilor de securitate care să conducă la încetarea, la Beirut, a ostilităților dintre Falangele libaneze si efective ale Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.), rezultatele recentelor convorbiri ale premierului Selim Al-Hoss cu președintele Siriei si cu alte oficialități siriene, precum și modalitățile de transpunere în viată a planului de amplasare a forțelor armate libaneze în regiunile de sud ale tării în vederea reinstaurării autorității centrale asupra întregului teritoriu libanez.în cadrul Consultărilor consacrate soluționării actualei situații din Liban, președintele Elias Sarkis a conferit si cu Emmanuel Erskine, comandantul Forței interimare a Națiunilor Unite în Liban.

Convorbiri chino-came- 
mnOZO. Dele§atia guvernamentală chineză, condusă de Cen Mu-hua, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, aflată într-o vizită la Yaounde, a fost primită de președintele Camerunului, Ahmadou Ahidjo. Cu acest prilej, informează agenția China Nouă, au fost abordate probleme privind extinderea relațiilor și cooperării dintre cele două țări.

Spre măsuri de redre
sare a dolarului, preocupat profund de scăderea cursului dolarului american, președintele Carter a dat instrucțiuni consilierilor săi economici să elaboreze noi măsuri pentru a face față acestui declin" — se arată într-o declarație a Casei Albe, dată publicității la Washington. Documentul adaugă că declinul brusc al dolarului și dezordinile de pe piețele valutare, într-un moment în care situația comerțului S.U.A. manifestă semne de ameliorare pot periclita progresul către soluționarea fenomenelor inflaționiste și a altor probleme interne americane.

Biroul Politic al Partidu
lui Socialist Arab din R. A. 
Egipt, condus de premierul Mam- douh Salem, a dat publicității o declarație în care anunță hotărîrea a- cestei formații politice de a se alătura Partidului Național Democratic, creat recent sub conducerea președintelui Anwar El Sadat — relatează agenția M.E.N. Declarația exprimă, totodată, sprijinul deplin al P.S.A. pentru linia politică a președintelui Sadat privind soluționarea

O știre laconică, transmisă de a- gențiile de presă, anunța intenția judecătorului federal al statului Texas de a aproba transmiterea, la televiziune, în direct, a execuțiilor capi- . tale. Pe marginea acestei știri, cunoscutul om de cultură vest-german Walter Jens imaginează o scenă deopotrivă grotescă și macabră, mai edificatoare decît orice concluzie, ilustrind mecanismul intim prin care, in societatea capitalistă, televiziunea și violenta sînt tot mai legate între ele : „Vă dați seama cit valorează 
o execuție reală, intre un serial cu 
gangsteri și reclama unei mărci de 
detergent ? Concerne multinaționale 
luptă cu înverșunare intre ele pentru 
valorificarea maximă a fiecărei clipe 
a execuției. «United Fruit Company» 
se grăbește să-și asigure dreptul de 
a oferi condamnatului ultima masă, 
iar distileriile de whisky X — ulti
mul „drink". „General Electric" a ob
ținut, după mare luptă, drepturile 
exclusive de transmisie din încăpe
rea unde se află instalat scaunul e- 
lectric, furnizat „gratuit" chiar de 
această companie, iar „Elisabeth 
Arden" dreptul de a intervieva și, 
bineînțeles, de a machia in acest scop 
pe mama nefericitului. $i milioane 
de telespectatori — cu mic și mare 
— vor fi martorii celui mai perfect 
și mai crunt spectacol, cel al morții 
adevărate, și cu atit mai rentabile 
pentru marile companii, a unui 
om...“.

Mariana SASARMAN

„Copilul nostru a învățat astăzi primul său cuvînt" este textul acestei 
caricaturi reproduse după săptămînalul vest-german „Stern", ilustrînd, su
gestiv, influența pe care o au asupra copiilor, de la vîrstă cea mai fragedă, 

emisiunile TV, în care abundă scenele brutale

TAEF 16 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției de știri sau- dite. secretarul general al Ligii Arabe. Mahmud Riad, a subliniat. între altele, că actualul său turneu intr-o serie de state arabe are drept scop sprijinirea eforturilor si acțiunilor de consolidare a unității arabe. Comitetul de solidaritate arabă — organism creat de Liga Arabă și prezidat de Gaafar El Nimeiri. șeful statului sudanez — a contribuit prin activitatea sa la crearea unei atmosfere favorabile unității arabe, a spus vorbitorul. El a chemat, totodată, toate țările arabe să examineze diferentele de opinii asupra unor probleme într-un spirit practic si constructiv si să acționeze in direcția consolidării unității lumii arabe.Secretarul general al Ligii Arabe si-a exprimat regretul în legătură cu evoluția evenimentelor din Liban, care provoacă acestei țări însemnate daune.

pașnică a situației din Orientul Mijlociu.
Intr-un discurs rostit cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a proclamării independenței, președintele Indoneziei, Suharto, a subliniat că pe planul politicii interne trebuie urmărită împlinirea echitabilă a cerințelor de bază ale populației în ceea ce privește alimentele, îmbrăcămintea, locuințele, invățămîntul, sănătatea, distribuirea veniturilor, locurile de muncă. Președintele Indoneziei a subliniat importanța îmbunătățirii activității a- paratului de stat.
Congresul Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din Etio
pia ?i~a înc'heiat lucrările la Addis- Abeba. în rezoluțiile adoptate se subliniază necesitatea dezvoltării și diversificării economiei naționale e- tiopiene și a sporirii productivității muncii In vederea depășirii moștenirii trecutului feudal al țării.

Campania pentru alege
rile legislative din Brazilia s-a deschis oficial marți. Consultarea electorală de la 15 noiembrie se va desfășura cu o lună înainte de alegerea de către cele două camere ale parlamentului brazilian a noului președinte al țării. Pentru funcția supremă în stat vor candida generalul Joao Baptista de Figueiredo, din partea partidului de guvernămint Arena, și un reprezentant al Mișcării Democratice Braziliene, de o- poziție, încă nedesemnat. In cadrul scrutinului vor fi aleși noii membri ai Camerei Deputaților, două treimi din numărul senatorilor, precum și membrii adunărilor provinciale.

„Televiziunea și violența": Coperta 
numărului special al revistei „Der 
Spiegel" consacrat acestei probleme 
înfățișează simbolic — sub forma 
unul pistol care sparge în țăndări 
micul ecran — penetrația masivă a 
criminalității din lumea ficțiunii elec
tronice, în realitatea cotidiană a 

țărilor occidentale

DE PRETUTINDENI
• CENTRU DE STU

DII ASUPRA VIEȚII Șl 
OPEREI LUI GIO
VANNI VERGA. De cu- rînd a fost înființat la Catania „Centrul național de studii asupra vieții și operei lui Giovanni Verga", principal exponent al realismului italian, autor a numeroase romane și lucrări dramatice, între care „Familia Malavoglia", „Cavaleria rusticană" ș.a. Centrul va cuprinde o vastă bibliotecă reunind ediții mai vechi sau mai recente ale operelor lui Verga, ziare și reviste care au publicat studii asupra acestor opere. în cadrul centrului vor putea fi, de asemenea, consultate manuscrise, fotografii și alte documente de valoare. Periodic vor fi organizate conferințe, congrese, reprezentații teatrale și vor avea loc și alte manifestări pentru a înlesni publicului cunoașterea mai în profunzime a sensului operei acestui mare scriitor realist.

• MATERII PRIME 
PRIN RECICLAREA DE
ȘEURILOR. Pentru a val°- rifica diferite ambalaje din plastic, precum și anvelope auto uzate — deșeuri care au ajuns să ridice dificile probleme de depozitare — un grup de oameni de știință din Moscova au pus la punct o metodă de obținere din acestea a unor prețioase materii prime. Prin prelucrarea, intr-o instalație specială, se obține din aceste deșeuri — în urma unui șir de reacții chimice — alcool etilic, acetonă, glicerină și polimeri.

• FOTOGRAFII IN 
ADÎNCUL OCEANELOR. Pentru realizarea unor fotografii la mari adincimi în apa oceanelor, specialiștii japonezi au pus la punct un aparat automat de fotografiat care poate ajunge la adîncimea dorită, cu ajutorul unui dispozitiv special funcționind pe principiul balastului. Un minlemițător transmite semnale care indică locul exact unde se află aparatul. Cu ocazia unor prime experimentări au fost obținute fotografii reușite ale solului marin, la adincimi de pînă la 6 200 metri.

• FABRICĂ PLUTI
TOARE DE CONSERVE. Prototipul unei noi nave-mamă pentru flotele de pescuit a fost conceput, de curînd, la șantierele navale din Gdansk. Cu o capacitate de încărcare de 11 500 tone și o lungime de 178 metri, nava este o adevărată fabrică plutitoare de conserve. Un echipaj de aproape 400 de persoane poate prelucra zilnic 380 tone pește sub diferite forme, de la conserve și pînă la untura și făina de pește. Nava aprovizionează cu apă potabilă și combustibil flotila de pescuit, preluînd, la rîndul ei, de la a- ceasta recolta de pește. în plus, pe nava-mamă membrii echipajelor de pe vasele de pescuit primesc îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire.

• SERIAL TV CON
SACRAT PIEILOR ROȘII. De ani de zile susținător al cauzei pieilor roșii (indienii a- mericani), cunoscutul actor de film Marlon Brando are în vedere realizarea unui serial pentru televiziune dedicat în exclusivitate acestora. Serialul, al cărui scenariu este acum în fază de elaborare, își propune să înfățișeze tradițiile, problemele de viață, preocupările specifice minorității indiene americane.

• MAMUT IN ZONA 
ÎNGHEȚULUI VEȘNIC. Specialiștii din Leningrad au început studierea în condiții de laborator a rămășițelor uriașului mamut, descoperit recent într-un strat de pămint veșnic înghețat din Taimir. Mamutul a fost descoperit întîmplător da-A țorită uriașilor săi colți, care se înălțau deasupra terenului pustiu, Pentru a putea scoate la suprafață rămășițele trunchiului, cercetătorii au trebuit să folosească o pompă de apă și un furtun, descoperind în „cămara de gheață" numai craniul și picioarele animalului. Restul corpului a fost devorat, probabil, de animalele carnivore din tundră, care au „gustat" din „conservele preistorice". Greutatea totală a capului mamutului, fără colți, este de 300 kilograme, iar diametrul colților la bază de a- proape 25 de centimetri. Se presupune că mamutul a trăit in urmă cu 40 000 de ani și avea virsta de 50 de ani.

• LASERUL ÎN CAR
TOGRAFIE. Dispozitive laser aflate la bordul unui avion zburînd la altitudini între 300 și 900 metri permit cartografierea profilurilor unui teren cu o mare precizie. Principalul avantaj al acestei noi tehnici este rapiditatea, fiind suficiente cîteva ore de zbor pentru a trasa relieful unei zone. Noul procedeu va permite corectarea hărților obținute după metodele clasice, supravegherea stării culturilor și vegetației etc.

• PEȘTE PREISTO
RIC. în statul Wyoming, paleontologii americani au găsit urme fosile ale unui pește, denumit Anatolepis, ce a trăit în urmă cu 510 milioane ani. Este cea mai veche vertebrată identificată pînă acum de oamenii de știință. Se presupune că peștele Anatolepis avea o lungime de 2—8 cm.
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