
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. A. EgiptPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit vineri la amiază pe Hassan Abdel Aal Nayel, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, la cererea acestuia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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Sub semnul dorinței comune de a interi și dezvolta raporturile tradiționale

de prietenie, solidaritate și colaborare dintre România și R. P. Chineză, dintre

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, in interesul ambelor 

popoare, al cauzei socialismului, păcii și conlucrării internaționale, continuă

Producție fizică peste 
plan Acum, în preajma marii sărbători de la 23 August, colectivele unităților economice din industria județului Gorj raportează importante realizări la producția fizică. Astfel, in perioada care a trecut din acest an, au fost produse peste plan 407 tone mașini și utilaje tehnologice pentru lucrări miniere, 11 tone utilaje tehnologice pentru industria materialelor de construcții, 34 000 mp plăci din azbociment, 26 km tuburi și mufe din azbociment, 1261 mii bucăți cărămizi și blocuri ceramice, 811 mc cherestea, mobilier în valoare de 268 000 lei, sticlărie menaj in valoare de peste 1,2 milioane lei și alte produse utile economiei naționale. (Dumitru Prună).

înregistrează ritmuri intense de lucru în realizarea obiectivelor energetice de la Șugag, Gîlceag, Săsciori și Petrești. Astfel, la Gil- ceag — prima care va intra în funcțiune dintre cele patru hidrocentrale în construcție — au început lucrările de montaj la turbina nr. 2. Pînă acum s-a montat camera spirală și s-au efectuat probele hidraulice. Ritm intens de lucru se

încheierea convorbirilor oficiale româno-chineze
La 18 august a.c. s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al , Partidului Comunist Chinez, pre- ' mierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze. ’La convorbiri au participat: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 E- xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, 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, Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Pekin, Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior si cooperării economice internaționale, Vasile Șandru, director in M.A.E.Din partea chineză — tovarășii Ci Den-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- mier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Ciao Ți-iang, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al Comitetului provincial Siciuan al P.C. Chinez, Huan Hua, membru al C.C. al P.C. 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 șeftilui 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 la 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 în Ministerul Relațiilor Economice cu Străinătatea.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere mutuală, s-a efectuat o largă informare reciprocă cu privire la activitatea și realizările în construcția socialistă in Republica Socialistă România și in Republica Populară Chineză.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat eforturile intense pe care le depune poporul român in vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român și recentei Conferințe Naționale a partidului, a Programului de edificare a societății socialiste multilate-

ral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, succesele obținute in realizarea planului cincinal, in înflorirea economico-socialâ a țării și ridicarea nivelului de trai al poporului.Tovarășul Hua Kuo-fen a înfățișat direcțiile de acțiune ale poporului chinez în vederea transpunerii în viață a obiectivelor fixate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Chinez și cea de-a V-a legislatură a Adunării Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze privind transformarea Chinei, pină la sfîrșitul acestui secol, într-o țară socialistă modernă, puternic dezvoltată.Au fost discutate apoi probleme privitoare la raporturile dintre partidele. țările și popoarele noastre, care

înallii oaspeți chinezi - înlîmpiiiati 
cu manifestări prietenești, de protundă 
simpatie și stimă de oamenii muncii 
de Ia uzinele „1 Mai" din Ploiești 

și „Tractorul* din Brașov
Relatarea vizitei în pagina a lll-a

(Continuare în pag. a III-a)

Chimiștii din județul 
BraȘOV raPorteaz& Că au realizat peste plan, de la începutul anului și pînă acum, aproape 15 000 tone produse. Substanțiale depășiri se înregistrează la produsele mult solicitate de economia națională : îngrășăminte chimice — 600 tone, amoniac de sinteză 5 000 tone, rășini sintetice și mase plastice — peste 2 000 tone, acid sulfuric — peste 200 tone, coloranți și pigmenți organici — aproape 100 tone, utilaj tehnologic pentru industria chimică — 250 tone. Cele mai bune rezultate au obținut colectivele Combinatului chimic din Făgăraș și întreprinderii „Colorom" Cod- lea. (Nicolae Mocanu).

Constructorii hidrocen
tralelor Pe Valea Sebeșului

înregistrează și la construirea barajului de la Oașa, în corpul căruia s-au depus pînă în prezent 1,2 milioane mc de anrocamente, de- pășindu-se astfel angajamentul asumat în cinstea zilei de 23 August. (Ștefan Dinică).
Contractele la export — 

onorate în avans. Zece uni_ tăți economice din județul Arad, printre care întreprinderile „Libertatea", „Victoria", „Arădeanca", „Refacerea", U.J.C.M. și altele, au raportat îndeplinirea în avans a sarcinilor de export pe 8 luni din geest an. Dedicînd acest succes marii sărbători naționale de la 23 August, colectivele de oameni ai muncii din aceste unități — ro

mâni, maghiari, germani și de alte naționalități — s-au angajat să livreze pînă la sfîrșitul lunii august, peste prevederile de plan la export, mărfuri în valoare de 7 milioane lei valută. (Constantin Sl- mion).
Economii de materii pri

me și energie electrică. Concomitent cu eforturile îndreptate spre realizarea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate în întrecere, oamenii muncii din industria județului Botoșani obțin importante economii de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil. Astfel,, de la începutul anului și pînă in prezent, ei au economisit peste 555 tone metal. 1 330 tone combustibil convențional. 243 tone motorină, 2 280 MWh energie electrică și 87 metri cubi cherestea de fag. (Silvestri Ailenei).
Potrivit tradiției, conectorii de rulmenți de la Bîrlad se prezintă Ia marea noastră sărbătoare națională cu un bilanț pozitiv. Astfel, harnicul colectiv al întreprinderii a realizat de la începutul anului o producție fizică superioară prevederilor planului cu 476 000 bucăți rulmenți, depășin- du-și in același timp și livrările la export. Dintre succesele raportate în aceste zile mal menționăm : depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 871 lei pe fiecare om al muncii, asimilarea a 70 noi tipuri de rulmenți, realizarea prin autoutilare a unor mașini și echipamente tehnologice. (Crăciun Lăluci).

BR1CIIE
DN AUGUSi1944
Sensuri și implicații

social-politice

înfăptuită sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român — care a dat in fața istoriei o nouă și strălucită dovadă a patriotismului său fierbinte, a capacității sale de a conduce spre victorie lupta de eliberare socială și națională a poporului român — insurecția din august 1944 s-a desfășurat intr-un context internațional favorabil, determinat de importantele victorii obținute in primul rind de armata sovietică impotriva Germaniei naziste. La rîndul său, insurecția românească de acum 34 de ani a avut importante consecințe pe plan internațional, implicații de anvergură in desfășurarea marii conflagrații mondiale, grăbind sfirșitul acesteia.
„Unul din cele mai hotâ- 

ritoare evenimente ale în
tregului război". Vara anului 1944 inregistrase in desfășurarea celui de-al doilea război mondial citeva evenimente care înrăutățiseră grav situația militară a Germaniei naziste, în iulie, pe porțiunea centrală a frontului germano-sovietic, forțele armate sovietice au lichidat o importantă grupare hitleristă. deschizînd in acest fel pe la sud de Marea Baltică direcția strategică către Berlin. La 6 iunie 1944 a avut loc în nord-vestul Franței cea mai mare debarcare întreprinsă vreodată în istorie, aliații occidentali punînd din nou, după Ita-

3. Aport hotărîtor 
la victoria finală 

asupra fascismului, 
act revoluționar 

cu ample consecințe 
internaționalelia, piciorul pe continentul european. In același timp, in toate țările ocupate de naziști s-a intensificat mișcarea de rezistentă a popoarelor, purtată sub stindardul redobindirii independentei și suveranității naționale. Dar chiar si in aceste condiții. Reich-ul nazist mai dispunea de o considerabilă forță militară, de vastele resurse economice si demografice ale unui intins teritoriu, iar producția sa de război atinsese nivelul cel mai ridicat de la începutul conflagrației ; în aceste împrejurări, comandamentul german era departe de a socoti tranșată soarta războiului in favoarea coaliției antihitleriste, fiind hotărit a-1 continua cu orice preț.Așadar, contextul international în care s-a declanșat și s-a desfășurat insurecția națională armată antifascistă si antiimperialistă din România era caracterizat prin aceea că înfringerea Germaniei nu se precizase incă cu toată claritatea. Asa cum avea de altfel să declare reprezentantul sovietic la Conferința păcii de la Paris, „la 23 august 1944... nu 

erau evidente perspectivele desfășu
rării evenimentelor militare și... 
soarta Germaniei era departe de a fi 
clarificată". Tocmai de aceea, incă din primele zile ale cotiturii radicale săvirșite de România, aceasta a fost apreciată ca un eveniment de ’ o profundă însemnătate internațională.

Astfel, la 25 august 1944 ziarul american „New York Times" scria că 
„istoria va consemna actul de la 
23 august 1944 ca unul dintre cele 
mai hotăritoare evenimente ale în
tregului război". Iar timpul a validat pe deplin o asemenea apreciere.

Importante consecințe mi
litare. insurecția românească a zădărnicit înainte de toate intențiile comandamentului hitlerist de a edifica in fata înaintării sovietice o apărare de lungă durată pe linii succesive amenajate pe teritoriul românesc : pe linia Carpatiior Orientali, prelungită cu traseul fortificat Focsani — Nămoloasa — Galati si porțiunea maritimă a Dunării, apoi. în cazul străpungerii acestui aliniament, pe coronamentul Carpatiior Orientali si Meridionali, si. în sfîrsit. pe linia Carpatiior Apuseni. Aceste „scenarii" ale comandamentului hitlerist au fost spulberate rapid de insurecția românească. Astfel, incepind chiar de la 23 august 1944. trupele Wehrmachtu- lui, dispuse în apărare în sectorul sudic al frontului sovieto-german — puternicul grup de armate „Ucraina de sud" — au devenit ținta unui cuplu de forte ce acționau convergent. întîia componentă a acestuia era constituită de viguroasa ofen-
(Continuare in pag. a II-a)

- ATRIBUTE BHINITORII ME AETIUITAT1I BE CREAȚIE

inima 
sus, ci în rădăcină"mănoasă, îndreptată împotriva omului, împotriva idealurilor sale. In prima mea tinerețe am văzut acele scene hidoase ce se

Oricît de ialnice ar fi crengile,ff 
copacului nu este

— Tovarășe Paul 
Erdos, vă propunem 
să începem convorbi
rea noastră amintin- 
du-vă, deși nu ■ cred 
că le-ați uitat, cuvin
tele lui Eugen Schi- 
leru care, in urmă cu 
treisprezece ani, ve
dea. in lucrările dum
neavoastră afirmJarea 
unei „mari încrederi 
in om, in frumusețea 
umană, al cărei cin- 
tăreț pasionat s-a vrut 
a fi întotdeauna". Des
pre această încredere 
este vorba : omenirea 
a trecut într-o jumă
tate de secol prin eve
nimente grave, prin 
războaie pustiitoare, 
crime și atrocități de 
care cine credea că 
omul este in stare ? ! 
Confruntat cu reali
tăți dintre cele mai 
contradictorii, precum 
și cu ciocnirile de 
idei, de concepții, teo
rii care se nasc in 
sinul acestor realități, 
cum vedeți locul și 
rolul artistului in so
cietatea contempo
rană ?— Am trăit evenimentele fierbinți ale acestui secol, am cunoscut direct ce înseamnă ororile provocate de un război demențial, am cunoscut ce influențe nefaste poate declanșa o propagandă reacționară, duș-

dința că un artist trebuie să slujească viața, momentele cruciale ale existentei umane, m-am despărțit de acea apusă lume apocaliptică, îndreptîndu-mi atenția spre oamenii din jurul meu ; spre minerii
, J crea pentru 

cei multi 
înseamnă a crea 

pentru multă vreme“ 
------------ Convorbire cu Paul ERDOS-------------petreceau într-o Europă obosită, plictisită, am văzut, deci, tragedia omului în toată desfășurarea ei. Arta era înjosită, umilită... Pentru mine, sfîrșitul războiului n-a însemnat doar finalul unui măcel, ci reîntoarcerea la viață, la formele ei umane ; o reîntoarcere magnifică datorată Eliberării, revoluției. Sigur, scenele groaznice ale războiului nu se șterg din memorie. Mistuit de cre

maramureșeni și spre țăranii oșeni — figuri dirze, frumoase, senine și luminoase, figuri reprezentative, oameni din popor, creatorii tuturor valorilor societății, făuritorii istoriei și ai culturii. Spre acești oameni veniți să ridice și să înalțe o altă societate românească, in care toți fiii ei să trăiască în pace și libertate. Oamenii aceștia nu puteau fi decit frumoși, iar azi mă bucur

că m-am apropiat de ei. „O viată nu valorează nimic, dar nimic nu are valoarea unei vieți", spune Malraux in „Cuceritorii". M-am convins că intr-o lume ostilă omului viața nu are nici o valoare, după cum m-am convins că, în condițiile create azi în România, viața . înseamnă totul. Aceasta ne obligă moralmente să facem totul. împreună' cu poporul, pentru minunatul nostru popor, ai cărui fii sîntem, toți, trăind și muncind în deplină egalitate.Viața noastră se identifică deplin cu valorile socialismului, cu uriașa operă de creație socială înfăptuită aici și din care . o parte însemnată este creația artistică. O creație născută din viața și aspirațiile poporului, menită să-i slujească, să răspundă cerințelor lui. Avem o vastă perspectivă, trăim într-o societate care prețuiește creația, arta si cultura, terenul unui ferul dialog menit elevării oamenilor.— Nu puține sînt în 
alte părți vocile care 
clamează în defavoa
rea artei, susținind de
clinul, „moartea" ar
tei...— Adevărul e însă că în declin nu este arta, ci acea producție care se lasă tî- rîtă în fel de fel de concepții și teorii idealiste, retrograde.

(Continuare in pag. a V-a)
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de bunuri de consum

Tîrgul de mostre

calificare tot mai înaltă
Locuri de muncă mereu mai multe,

225 000 
DE VIZITATORI

,1944^ AUGUST - 1978

De la deschiderea sa, actualul Tîrg de mostre de bunuri de consum din București, care expune în 24 pavilioane tot ce au realizat mai bun întreprinderile de specialitate, a fost vizitat pînă ieri de 225 000 vizitatori, de oameni al muncii din Capitală și din țară, precum și de către numeroase delegații și oameni de afaceri de peste hotare care se află în țara noastră. Paralel cu acțiunile de testare a produselor expuse, cu operațiunile de contractare a fondului de marfă pentru anul viitor au loc zilnic manifestări organizate cu scopul realizării unui schimb de opinii între specialiștii din industrie și comerț și reprezentanții cumpărătorilor. La întilnirile de pină acum, la care au participat membri ai consiliilor reprezentanților cumpărătorilor din aproape toate județele țării, odată cu aprecierile unanime privind exponatele s-au făcut numeroase observații critice și propuneri vizînd ridicarea calității unor produse, îmbunătățirea servirii populației. Printre altele, reprezentanții cumpărătorilor din județele Argeș, Cluj, Harghita, Hunedoara și altele au propus să se ia măsuri pentru îmbunătățirea finisării uniformelor școlare, diversificarea produselor din piele sintetică și blană artificială, dimensionarea articolelor pentru împodobirea a- partamentelor etc.Răspunzind interesului manifestat de public, organizatorii tirgului au luat măsuri ca pavilioanele să fie deschise pentru vizitatori și in cursul zilei de luni, 21 august 1978, cu programul obișnuit, de la orele 10 la 18.

Proeminentă personalitate
a luptei de eliberare națională 

a românilor din Transilvania

Dezvoltarea impetuoasă a forjelor de producție, urmare 
firească a industrializării socialiste a țării, a determinat 
creșterea continuă a rîndurilor clasei muncitoare. Partidul 
și statul nostru au acordat și acordă o atenție deosebită 
asigurării forței de muncă necesare în toate domeniile de 
activitate economică și socială.

• De la numai 2 100 000 personal muncitor, într-un total 
al populației ocupate de 8 377 200 persoane în anul 1950, 
în acest an se va ajunge la peste 7 000 000 personal munci
tor, dintr-un total al populației ocupate de circa 10 300000 
persoane.

• Dacă în ansamblul economiei naționale creșterea 
în 1978 a numărului de personal muncitor este de 3,3 ORI 
față de 1950, într-o serie de romuri deosebit de importante 
creșterea este mult mai mare : în construcții de mașini — 
de PESTE 6 ORI, în chimie — de PESTE 10 ORI, în construcții 
— de APROAPE 5 ORI.

• în actualul cincinal vor fi create circa 1 200 000 noi 
locuri de muncă, din care majoritatea în industrie.

• în condițiile în care personalul muncitor din industrie 
a crescut în 1977 de circa 4 ori fată de 1948, producția 
globală a sporit de 45 de ori. ÎN 1978, PRODUCJIA IN
DUSTRIALĂ A ANULUI 1948 SE REALIZEAZĂ ÎN NUMAI 
7 ZILE.

® Profunde mutații au avut loc în anii construcției 
socialiste în structura forței de muncă din mediul rural.

onderea populației ocupate în agricultură a scăzut 
5 la sută în 1948 la 34,4 LA SUTĂ în 1977, pro

ducția agricolă a sporit în aceeași perioadă de 4 ORI.
• Astăzi la sate lucrează, alături de țăranii cooperatori, 

un puternic detașament de personal muncitor, alcătuit din 
sute de mii de tractoriști, mecanizatori, ingineri agricoli și 
zootehniști, medici veterinari, tehnicieni.

• Dacă în anul 1950 numai 45 la sută din totalul mun
citorilor erau calificați, în 1977 ponderea acestora a fost 
de 82 LA SUTĂ.

• Forța de muncă calificată este asigurată în principal 
prin învățămîntul profesional, tehnic și liceal, cursuri de 
calificare, specializare postliceală etc. în ultimii 2 ani au 
absolvit aceste forme de calificare peste 665 000 persoane, 
în aceeași perioadă au absolvit învățămîntul superior peste 
63 000 de ingineri, economiști, medici, cadre didactice ș.a.

• Perfecționarea pregătirii profesionale a întregului 
personal muncitor este concepută la noi ca un proces con
tinuu. în baza Legii nr. 2 din anul 1971, a fost creat un 
sistem național de perfecționare a pregătirii lucrătorilor din 
unitățile socialiste. Fiecare om al muncii urmează periodic 
diferite forme de perfecționare, corespunzător sarcinilor pe 
care le are de îndeplinit.

• Anual sînt cuprinse în forme de perfecționare a 
pregătirii profesionale 1 650 000 — 1 755 000 persoane.

vreo îmi tipic pia-N-am mai fost la Buzău de douăzeci de ani. Vag de tot aminteam de o veche stradă, provincială, care unea gara cu ța centrală și tot ce-mi putea evoca urbea era faptul că restaurantul gării îl ținuse cindva Caragiâls. Orașul în șir, aceea, mente Buzău un reportaj despre agricultura județului și, țin minte, aflasem stupefiat niște cifre dramatic elocvente pentru starea de înapoiere economică a acestui ținut. Aflasem că in 1944, adică în anul eliberării, in anul I al istoriei noastre noi, zestrea tehnică a agriculturii buzoiene era constituită din... 109 tractoare, 134 secerători-legători, 195 batoze și 33 318 pluguri cu tracțiune animală. Tot în anul 1944, industria, județului se compunea din citeva arhaice fabrici de cărămizi și țigle, o turnătorie de tuci, atelierele zonale C.F.R...Dar iată că după atîta vreme s-a întîmplat să merg din nou la Buzău. Primul lucru pe care l-am făcut coborind în gară a fost să cumpăr ziarul local „Viața Buzăului". „E special numai pentru elevi", m-a prevenit vinzătoarea din chioșcul gării, dar m-am grăbit să-i răspund nițel iritat : „sint și eu elev". Abia după aceea mi-am dat seama că nu era un număr obișnuit, ci un supliment special, in care era publicată, in vederea examenelor de admitere din vara aceasta, rețeaua invățămîntului li- > ceai și profesional din județ. In acel moment am avut prima revelație : in Buzău nu se află doar un „singur" liceu, ci, in afară de un liceu pedagogic, de un liceu sanitar, de un liceu economic și de drept administrativ, de un liceu de mate- matică-fizică și de un liceu de fi- lozofie-istorie, alte 9 (nouă 1) licee industriale. Unul se află pe strada Chiristigii, altul pe Crizantemelor, altul pe Transilvaniei, dar citeva se găsesc la adrese inimaginabile in trecut : Aleea Industriilor, Horticolei, Micro 14. Specialitățile acestor scoli, menite să dea muncitori de înaltă calificare, reprezintă tot atî- tea profesii noi, inimaginabile în Buzăul pe care-i știam de-acum două decenii. Iată-le : prelucrători prin așchiere, sudori, mecanici de mașini și utilaje, electromecanici pentru îmbunătățiri funciare, horti- cultori-mecanizatori, mecanici pentru întreținerea utilajului agricol, mecanici pentru mașini și utilaje de industrie alimentară, scu- leri-matrițeri, laminoriști, turnători, electroniști etc... Fluviul de călători coboriți din trenul meu se îndreptau spre numeroasele autobuze. Mergeau spre Micro 14, spre Aleea Industriilor, spre tînăra și puternica platformă industrială buzoiană.în dimineața unei zile am

fusese nenumărate decenii și mai era încă lă vremea reședința unui ținut emina- agricol. Atunci fusesem Ia de fapt tocmai pentru a scrie

ajuns și eu pe platformă. Să începem cu întreprinderea de sirmă șt produse din sirmă. Se află pe Aleea Industriilor, la nr. 1. Cu ea. această impunătoare esplanadă, a- cest mare și larg bulevard industrial își începe numerotarea clădirilor și halelor ce il flanchează. N-am să spun despre această uni-

rle metalică și produse din materiale plastice pentru construcții, a întreprinderii de industrializare a cărnii, a întreprinderii județene de industrie locală, a celorlalte unități economice din oraș și din județ. Toate la un loc au făcut ca in ultimii ani municipiul Buzău să urce rapid pe cote înalte ale industriali-
ANUL DE ȘASE ZILE

AL BUZĂULUI
de Petru VINTILĂtate metalurgică decit că ea furnizează peste 65 la sută din nevoile de electrozi de sudură și peste 55 la sută din producția de sirmă trasă a țării. N-am să mai adaug decit faptul că o mare parte din producția întreprinderii este exportată in peste 20 de țări și că prestigiul internațional al acestei întreprinderi buzoiene crește spectacular.Mi-ar trebui multe pagini, o carte Întreagă, pentru a prezenta chiar fugar tabloul industrial al Buzăului. Voi aminti doar că întreprinderea de materiale de construcții industriale și civile produce panouri, arbaletrieri, elemente .suple pentru acoperișuri, stîlpi precom- primați pentru linii electrice aeriene, grinzi și stîlpi pentru hale industriale, tuburi pentru presiuni de 10 atmosfere necesare lucrărilor de irigații și aducțiune a apei. Tre- cind la „Textila", unde peste 2 500 de fete lucrează la războaie de țesut de o mare modernitate, merită spus că, deși a intrat în funcțiune în anul 1975, produsele ei sînt intens solicitate chiar și în țări cu o veche și prestigioasă tradiție, cum sint Olanda, Italia, R.F.G., Belgia.Să consemnăm măcar o parte din lista produselor pe care industria buzoiană le fabrică la cei mai pretențioși parametri tehnici de calitate : contactoare electromagnetice, relee termice, contactoare de comandă (la întreprinderea de contactoare) ; piese și subansamble pentru tractoare și mașini agricole (la Metalurgica) ; piese și produse din materiale plastice (la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice) ; utilaje pentru industriile chimică, petrolieră și minieră (la întreprinderea de utilaj tehnologic) ; o gamă largă de aparatură feroviară (la întreprinderea de aparate de cale). La ele trebuie adăugate : producția întreprinderii de geamuri, a întreprinderii de tîmplă-

zării, ca și județul însuși, odinioară „eminamente agricol".Valoarea producției globale a județului Buzău in 1967 a crescut la 2 miliarde lei ; la sfirșitul anului 1975 a depășit 9 miliarde lei ; la finele acestui an se va realiza o producție industrială de peste 13 miliarde lei, iar in 1980 va depăși 20 miliarde lei.tria puțin de 6 zile din anul 1944.Desigur, orașul Buzău de a fi tînăr, deși noile strucții, miile de apartamente reușesc într-o hotăritoare măsură să-i confere această înfățișare și să-i ateste acest statut. Dar Buzăul e vechi de peste o mie șase sute de

_______ ___  în prezent, indus- județului realizează in mai producțieîntreaga e departe sale con-

ani. La sărbătorirea a șaisprezece veacuri de existență atestată documentar, sărbătorire onorată de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, conductorul iubit al poporului și partidului nostru a rostit, între altele, aceste cuvinte care capătă semnificația unui memorabil document de istorie : „Se transformă din temelii înfățișarea patriei noastre, a orașelor și satelor. Însuși Buzăul, care înainte de cel de-al doilea război mondial era un orășel mic, devine, an de an, uil oraș modern, cu o Înfățișare măreață — așa cum se întimplă cu toate orașele patriei noastre socialiste".Fără îndoială că acest ritm impetuos de dezvoltare, capabil să fie realizat numai intr-o orînduire socialistă, îl poți întîlnl nu numai la Buzău, ci și in alte numeroase județe odinioară condamnate la înapoiere.De aceea cind revedem un oraș, pe care îl știam acoperit de colbul liniște! provinciale, ni se întimplă să nu-1 mai recunoaștem îmbrăcat în straiele de sărbătoare ale noilor cartiere de blocuri și mărețelor construcții industriale. De aceea intr-un oraș ca Buzăul e firesc să fie atitea licee industriale, e firesc să vezi mii de elevi care învață metalurgia și chimia industrială, fizica nucleară, geometria și algebra. De aceea e firesc ca numai în perimetrul pieței centrale a unui oraș ca Buzăul să fie 3 librării. De aceea e firesc ca în gara Buzău, pe documentele de expediție ale garniturilor feroviare să vezi adresele unor firme de pe toate continentele. Buzăul trimite lumii mesajul hărniciei sale, al înaltei sale pregătiri tehnice.

Pentru iubitorii 
de drumețiiMagazinele șl raioanele specializate ale comerțului de stat sint aprovizionate cu un bogat sortiment de articole pentru sport și turism, dintre care remarcăm : termosurile pentru lichide și alimente solide, cutiile turistice pentru alimente, aragazurile tip Turist, saltelele pneumatice de una și două persoane, saci de dormit, saltelele și pernele din poliuretan pentru camping, bărcile pneumatice și metalice pentru pescari, diversele tipuri de corturi și de mobilier pentru camping.

Dintre numeroasele personalități politice care s-au remarcat în cursul luptei de eliberare națională, desfășurate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea de românii aflați sub dominația habsburgică, cea a doctorului loan Rațiu — de la a cărui naștere se împlinesc 150 de ani — se situează pe unul din primele planuri, prin ardoarea și energia cu care a militat pentru drepturile naționale ale românilor profundul său nea politică și zatorică.însuflețit de revoluției pașoptiste . ___Însuși la acțiunile revoluționare din anii 1848—1849 — loan Rațiu și-a legat numele de principalele momente ale luptei politice desfășurate de românii ardeleni în perioada 1850—1900. Cercuri largi ale opiniei publice progresiste l-au apreciat, deopotrivă, pentru apărarea curajoasă a drepturilor țăranilor români — ca și ale celor secui — împotriva abuzurilor marilor proprietari de păru in turi.Ctitor al „Astrei" (Asociația pentru literatura și cultura poporului român— 1861), deputat în dieta de la Sibiu (1863—1865), el a fost unul dintre întemeietorii Partidului Național Român din Transilvania (1869), în a cărui conducere s-a manifestat ca un susținător fervent al „pasivismului", orientare politică ce preconiza — in semn de protest împotriva regimului asupritor — abținerea de la alegeri și continuarea luptei pe alte căi.Impulsionată de cucerirea independenței de stat a României, mișcarea națională a românilor ardeleni s-a dezvoltat în amploare și intensitate. Un moment important l-a constituit în acest sens unificarea celor două partide ale românilor — din Ardeal și* din Banat — la Conferința națională de la Sibiu, din 1881. Ales președinte al Partidului Național Român, dr. loan Rațiu a avut un rol proeminent în inițierea și desfășurarea marilor acțiuni memorandiste ce au culminat cu redactarea, tipărirea și depunerea la Vlena a celebrului Memorandum al românilor transilvăneni (1892), apoi cu cunoscutul proces al acestuia, desfășurat la Cluj doi ani mai tîrziu (mai 1894). Este caracteristic pentru concepțiile sale politice înaintate faptul că, acționînd ca luptător intransigent pentru drepturile națiunii sale, s-a manifestat, totodată, ca partizan ferm al deplinei egalități în drepturi a tuturor naționalităților conlocuitoare din Transilvania. A- ceastă trăsătură definitorie a perso-

din Transilvania, prin patriotism, clarviziu- capacitatea sa organi-nobilele idealuri ale participant el

nalității sale se reliefează pregnant în indicațiile transmise lui Aurel Mu- reșianu privind orientarea fundamentală care trebuia imprimată Memorandumului : „să combată sistemul și regimul, dar nu națiunea maghiară... Să se restringă atacul la aristocrat! și privilegiați, căci aceștia sint și au fost inamicii noștri neim- păcați, pe cînd poporul lor și al secuilor au iobăgit deopotrivă cu noi".Istoria a consemnat rolul determinant al dr. loan Rațiu în orientarea politică a militanților români judecați in cadrul „procesului me- morandiștilor". Sintetizind concluziile experienței acumulate de-a lungul unei frămîntate epoci istorice, cuvintele sale rostite în același timp
150 de ani de la nașterea

Ra|iudr.

la proces dovedeau o exemplară tărie morală : „Ca persoane nu avem ce căuta înaintea a- cestei curți cu jurați, fiindcă noi am lucrat numai ca mandatari ai poporului român și un popor întreg nu se poate trage Ia bară judecătorească... Existența unui popor nu se discută, se afirmă".Intr-adevăr, deși condamnați prin verdicte aspre, acuzații au acționat ca acuzatori neșovăitori ai regimului de opresiune habsburgică. în istoria luptelor naționale din imperiul aus- tro-ungar era fără precedent atit gravitatea pedepsei, cit și faptul că fusese condamnată întreaga conducere politică a unei naționalități. Au fost impresionante manifestările de solidaritate cu fruntașii ardeleni osîndițl ale întregului popor român, ca și cele ale opiniei publice progresiste europene. „Doina lui Rațiu" a fost una din creațiile populare spontane care atestă această stare de spirit generală. După ieșirea din închisoare, dr. loan Rațiu sfidează ordinul oficialității de desființare a Partidului Național Român, convocînd conferința comitetului, ceea ce determină o nouă condamnare a sa. S-a stins din viață la 4'decembrie 1902 la Sibiu, fără a-și putea vedea visul realizat.Cauza căreia i-au dedicat întreaga viață nenumărate generații de luptători pentru eliberare națională a triumfat prin actul istoric de la 1 decembrie 1918. România întregită, la care au năzuit Înaintașii, este astăzi o realitate vie, care cunoaște in anii socialismului o înflorire fără precedent. Cinstind meritele nepieritoare ale înaintașilor, continuăm și ridicăm pe o treaptă mai înaltă lupta lor eroică pentru făurirea unei patrii în care să domnească adevărul, dreptatea, libertatea.
Dr. Alexandru PORȚEANU

Aport hotărîtor la victoria finală
asupra fascismului

(Urmare din pag. I)sivă sovietică de la Iași—Chisinău. angajată de la 20 august 1944. iar a doua de insurecția română, forțele germane fiind astfel obligate să se retragă precipitat dincolo de munți. Un general nazist, martor al evenimentelor. aprecia că. în care trupele germane ar ocupa, 
natura ei deosebit de
Dunăre—Prut sau Dunăre—Focșani
— contraforturile Carpaților", ele „ar 
fi avut în mod clar o șansă... s-o 
apere cu succes, cu forțe relativ sla
be, pină la căderea Berlinului". Imposibilitatea naziștilor de a această șansă se datorește insurecției române.Paralel cu zădărnicirea planuri de perspectivă ale naziștilor, armata română a obținut in cursui insurecției un alt rezultat de mare însemnătate pentru desfășurarea întregului război. Ea a menținut prin propriile ei forțe, dincolo de Carnalii Meridionali. în sudul Transilvaniei și in Banat, un amplu „cap de pod", de uriașă valoare strategică, necesar acțiunilor ofensive ulterioare spre Europa centrală. Acest vast ..cap de pod" întins pe o suprafață de circa 50 000 kilometri pătrat! a creat posibilitatea concentrării rapide a forțelor române și sovietice pentru amplele ofensive de mai tîrziu. întreprinse dinspre sud către inima Reichului. în același timp, trupele noastre au obligat comandamentul hitlcrist să-și organizeze in grabă un aliniament defensiv in condiții de teren nefavorabile.Datorită insurecției române a fost inriurită. nemijlocit și imediat, situația militară din Peninsula Balcanică. Prin eliberarea de către foițele insurecționale a sudului Moldovei. Dobrogei. Munteniei si Olteniei s-au deschis larg ecluzele accederii trupelor sovietice în spațiul balcanic, spre Bulgaria si Iugoslavia. La 31 august 1944, la comandamentul grupului de armate german dislocat in Iugoslavia si Grecia se aprecia că 
„drumul de la București prin Cra
iova spre Belgrad este practic des
chis pentru inamic". Intr-adevăr, încă de la sfirșitul lunii august 1944

cazul în ,____ __________ __ fi putut
,la timp poziția, prin însăși 

puternică,

exploata exclusivacestor

trupele sovietice, străbătînd teritoriul românesc de pe care fusese eliminată prezenta militară hitleristă de către forțele insurecționale, au atins granița Bulgariei, iar in prima decadă a lunii septembrie frontiera Iugoslaviei. Dispozitivul german din Balcani a primit astfel, intr-un timp extrem de scurt, o puternică lovitură, flancul și spatele său devenind vulnerabile, ceea ce a făcut imperioasă retragerea grabnică, care a și început in prima parte a lunii octombrie 1944.
O puternică lovitură data 

mașinii de război germane. Consecințele insurecției române nu. s-au reflectat numai in domeniul strategic. Pe planul economiei război ea a însemnat, totodată.

W It & % & '

Clădiri noi, moderne, in Buzâul de azi

de . - ------- .   oputernică lovitură dată mașinii de război germane. Petrolul, grînele. celelalte materii prime, capacitățile economice și demografice ale României au fost smulse controlului hitle- rist și utilizate din plin pentru obținerea victoriei Națiunilor Unite. Revista sovietică „Voina 1 rabocii class" din 1 septembrie 1944 considera că „înfrîngerile nemților in 
România vor avea, de asemenea, pen
tru Germania și mai grele repercu
siuni economice. Odată cu România, 
nemții au pierdut și petrolul si griul 
românesc. In economia germană de 
război, acest lucru produce un gol 
atit de mare, incit intreaga lui im
portanță nu poate fi estimată acum".Analiza rezultatelor de ordin militar ale întoarcerii de arme a României a făcut pe unul din exegetii militari germani să aprecieze că. pentru Reich, evenimentele din România din august 1944 au constituit o catastrofă mai mare decit înfrîngerea suferită de Wehrmacht la Stalingrad.

Ample urmări politice. Odată cu impactul militar profund, marele act românesc din august 1944 a avut si remarcabile influente politice în arena internațională. întoarcerea de arme efectuată de România prin insurecție a accelerat procesul de dezagregare a blocului militaro- poiitic patronat de Germania. La Berlin s-a exprimat în acele momente temerea, justificată de evoluția evenimentelor, că ..fisura" aplicată de România în alianța înjghebată de naziști putea să constituie un model de mare ecou. Un document german de epocă notează, in acest sens, că : „Evoluția situației 
din România și reacția germană față 
de atitudinea acesteia este urmărită 
de Finlanda cu deosebit interes de
oarece aici ar putea afla 
printre altele, un imbold 
atitudine asemănătoare". românesc a determinat paroxistică a crizei regimurilor fasciste satelite Germaniei. în Ungaria s-a produs în scurtă vreme o schimbare a echipei guvernamentale în sensul întăririi ei cu elemente de orientare hitleristă fidele Germaniei, iar in Bulgaria s-au accelerat tentativele cercurilor conducătoare de a realiza o apropiere grabnică a Națiunilor Unite. într-o convorbire cu Hitler, dictatorul fascist croat Pave- lic declara că „in virtutea defecțiu
nii României" s-a ivit și în Croația o criză de încredere : „Unii inte
lectuali croați, printre care și mem
bri ai guvernului, și-au pierdut, 
drept urmare, încrederea in victorie".Evenimentele insurecționale românești au catalizat acțiunile mișcărilor de rezistentă antifascistă din țările Învecinate. La citeva zile după izbuc-

eventual, 
pentru o Exemplul o ascuțire

nirea insurecției in România s-a declanșat o mișcare națională similară în Slovacia, iar în prima decadă a lunii septembrie 1944 în Bulgaria s-a produs o acțiune asemănătoare. La sfirșitul lunii august trunele armatei populare de eliberare din Iugoslavia. conduse de mareșalul Tito, au început operațiile de degajare completă de inamic a teritoriului Serbiei. In același timp, ecoul politic al insurecției române în peisajul internațional s-a extins și asupra unor țări neutre. Ziarul englez ..Times" scria că actul românesc „va avea un 
efect tonic in Turcia, care a înăsprit 
relațiile diplomatice cu Reichul...".

Cu toate forțele împotri
va fascismului. Insurecția a marcat începutul participării României la războiul împotriva Germaniei. Trupele noastre au participat activ timp de peste 260 de zile, pînă la 12 mai 1945, la eliberarea deplină a teritoriului national — desăvîrsită la 25 octombrie 1944 — contribuind apoi la izgonirea inamicului din Ungaria. Cehoslovacia și Austria. La chemările înflăcărate ale Partidului Comunist Român inlregul popor român Si-a încordat toate forțele pentru sprijinirea frontului antihitlerist, pentru obținerea victoriei finale. Valoarea contribuției militare românești la înfrîngerea Germaniei hitle- riste — efectivele totale de luptător' angajate pe toată durata războiulu au atins cifra de 540 000 militari dir rindurile cărora au fost înregistrate peste 170 000 pierderi (morti. răniți și dispăruți) — precum si cuantumul aportului economic — circa 1 miliard dolari la cursul valutar din 1938 — au primit o amplă recunoaștere internațională. Postul de radio . Londra a difuzat la 7 ianuarie 1945 aprecierea că : „Dintre toate națiunile 
care luptă împotriva Germaniei 
hitleriste, România se situează azi 
in al patrulea rind in ce privește nu
mărul de ostași care participă la bă
tălia de distrugere a nazismului". In același spirit, ministrul de externe sovietic a declarat la Conferința de pace de la Paris din 1946 : „Împreu
nă cu noi, împreună cu trupele alia
te, noua Românie democrată a 
început lupta pentru înfrîngerea lui 
Hitler, a făcut sacrificii considerabile 
în această luptă și noi toți recunoaș
tem serviciile aduse de poporul 
român acestei cauze".Aprecierile emise în străinătate asupra rolului avut de România in obținerea victoriei asupra fascismului converg spre concluzia că prin lupta și jertfa poporului nostru durata conflagrației a fost simțitor redusă. 
„Acțiunea românilor — sublinia radio Londra la 23 august 1949 — a 
dus la scurtarea războiului și a sal
vat viața a mii de soldați aliați". In același sens. Radio Paris considera, la 13 ianuarie 1946, că „România a 
adus prin contribuția ei o scurtare 
a. războiului cu cel puțin șase luni".început de epocă nouă în istoria milenară a patriei, insurecția din august 1944 s-a vădit astfel a fi avut, ca toate marile înfăptuiri istorice, remarcabile deschideri în orizontul internațional, dovedindu-se a fi fost, prin rezultatele sale, militare și politice. imediate sau de durată, unul din evenimentele hotăritoare ale celui de-al doilea război mondial.

Căpitan Mihail E. IONESCU 
cercetător științific la Centrul 
de studii și cercetări de istorie 
și teorie militară
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VIZ IT A TO V ARĂ ȘULUI HUA K U O-F E N
Încheierea convorbirilor oficiale româno-chineze

(Urmare din pag. I)au vechi și bogate tradiții. S-a relevat, în acest cadru, importanța deosebită a vizitei oficiale de prietenie pe care a efectuat-o in Republica Populară Chineză, in luna mai a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, impre- ună cu tovarășa Elena Ceaușescu — vizită care s-a bucurat de un succes deplin, a dat un mai puternic impuls colaborării bilaterale și a deschis o nouă pagină in cronica relațiilor de prietenie româno-chineze — precum si însemnătatea vizitei actuale in România a tovarășului Hua Kuo-fen.Examinînd evoluția relațiilor bilaterale, ambele părți și-au exprimat profunda satisfacție în legătură cu întărirea și dezvoltarea prieteniei frățești, solidarității militante și colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, precum și hotărîrea de a extinde și a- profunda și mai mult aceste raporturi pe baza principiilor stimei și respectului reciproc, independenței și suveranității, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne, întrajutorării tovărășești și solidarității internaționale. Părțile au subliniat că legăturile trainice dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez au un rol determinant pentru asigurarea dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Repu

blica Populară Chineză, dintre poporul român și poporul chinez.Cele două părți au exprimat hotă- rirea de a extinde și a diversifică și în viitor colaborarea pe linie de stat, a organizațiilor de masă și obștești, intre parlamente și alte instituții ale celor două țări, schimbul de experiență în construcția socialistă dintre România și China populară.A fost subliniată cu satisfacție dezvoltarea continuă a schimburilor comerciale, a cooperării economice și tehnico-științifice bilaterale, care, în cursul actualului cincinal, urmează să realizeze o creștere însemnată față de perioada cincinalului precedent.In acest sens, părțile au subliniat cu satisfacție importanța deosebită a Acordului de colaborare economică și tehnică pe termen lung semnat în timpul vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu in Republica Populară Chineză, din luna mai a.c., precum și a convențiilor și protocoalelor semnate în timpul actualei vizite oficiale de prietenie a tovarășului Hua Kuo-fen în România, ca o contribuție la promovarea unor forme largi de colaborare economică reciproc avantajoasă, la realizarea prin eforturi comune de obiective industriale, la cooperarea în producție și pe terțe piețe. Ele au convenit, totodată, să asigure dezvoltarea colaborării tehnico-științifice în domeniul cercetării, in primul rînd în ramurile cele mai noi ale științei și tehnologiei contemporane.

Cele două părți au apreciat pozitiv rezultatele obținute în dezvoltarea colaborării în domeniile culturii, in- vățămîntului, presei, radioului, televiziunii, turismului și sportului și au convenit ca acestea să se amplifice in continuare în scopul adincirii continue a cunoașterii reciproce, cultivării prieteniei dintre cele două popoare.In cadrul convorbirilor s-a efectuat un larg schimb de păreri cu privire la evoluția situației internaționale, la problemele complexe care confruntă omenirea contemporană.S-a exprimat interesul profund al României și Chinei pentru statornicirea unui climat de pace în lume, indispensabil operei de edificare a noii orinduiri sociale în cele două țări. Cele două părți au acordat o deosebită importanță luptei pentru asigurarea independenței popoarelor, a egalității în drepturi între toate statele — indiferent de mărimea și potențialul lor economic și militar — pentru excluderea forței și amenințării cu forța din raporturile dintre state. A fost reafirmată hotărirea poporului român și poporului chinez de a acționa consecvent, alături de celelalte popoare ale lumii, pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. a oricăror forme de dominație și dictat, a politicii rasiste și de apartheid, pentru lichidarea subdezvoltării economice și edificarea unei noi ordini economice internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen au reafirmat voința celor două țări și partide de a întări conlucrarea pe arena mondială, in vederea sporirii contribuției lor la soluționarea justă și durabilă, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor de care depind pacea și securitatea internațională, edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Ambele părți și-au exprimat deosebita satisfacție pentru succesul deplin și rezultatele fructuoase ale vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Hua Kuo-fen, ale intîlniri- lor și dialogului dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, ce constituie un nou și important moment in dezvoltarea continuă a raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Tovarășul Hua Kuo-fen, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să facă o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Chineză.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acceptat cu plăcere invitația.
Salutul cold, muncitoresc 

al constructorilor de utilei 
petrolier din PloieștiTovarășul Hua Kuo-fen. președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat, împreună cu celelalte persoane oficiale chineze, a plecat, vineri la amiază, intr-o vizită în județele Prahova și Brașov.Tovarășul Hua Kuo-fen este însoțit de tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., primul ministru al guvernului, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Florea Dumitrescu, ambasadorul României la Pekin.Vizita a oferit înalților oaspeți chinezi un nou prilej de a cunoaște nemijlocit realizări de seamă obținute de poporul nostru în dezvoltarea rapidă și multilaterală a patriei, în industrializarea țării, în crearea unor ramuri moderne, a unei economii a- vânsate.în drum spre Ploiești, un mare număr de locuitori ai comunelor străbătute au făcut o caldă manifestare tovarășului Hua Kuo-fen, a- clamînd pentru prietenia dintre popoarele român și chinez.Aceeași atmosferă caldă, sărbătorească, pe străzile orașului Ploiești, unde mii și mii de oameni ai muncii au ieșit în întîmpinarea oaspeților. în Piața Gării, pe o mare pancartă se putea citi urarea: „Bun venit tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze 1“La intrarea în uzina constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“, tovarășul Hua Kuo-fen este salutat cu căldură de primul secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., Ion Cîr- cei, de membri ai conducerii uzinei și centralei de specialitae, de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Tinere îmbrăcate in frumoase costume naționale oferă tovarășului Hua Kuo-fen buchete de flori.în fața unei machete și a unor planșe tehnice, ing. Stelian Teodo- rescu prezintă tovarășului Hua Kuo-fen, celorlalți oaspeți chinezi profilul unității și date semnificative privind dezvoltarea actuală și de perspectivă a întreprinderii. Se relevă faptul că uzinele s-au dezvoltat continuu, ajungind în prezent să fabrice utilaje petroliere de înaltă tehnicitate ce acoperă necesarul economiei noastre naționale, fiind totodată exportate în peste 30 de țări ale lumii, printre care și în China prietenă, căreia anul acesta i-au fost onorate înainte de termen numeroase contracte. Gazdele arată cu satisfacție că Republica Populară Chineză este unul din principalii parteneri comerciali ai întreprinderii și subliniază buna colaborare dintre constructorii de mașini de la „1 Mai“ și petroliștii chinezi care deservesc instalațiile românești la locul lor de muncă.Reprezentanții întreprinderii subliniază că în perfecționarea continuă a activității unității s-a primit un sprijin prețios din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul mai multor vizite făcute în întreprindere de secretarul general al P.C.R.în dialogul dintre gazde și oaspeți se subliniază performanțele instala

țiilor de foraj, care au evoluat continuu, permițînd să se poată săpa cu ele pină la adîncimea de 10 000 metri. Oaspeții manifestă viu interes ci nd se dau explicații și despre marea realizare a tehnicii românești — platforma de foraj marin, care încorporează și capacitatea creatoare a colectivului ploieștean.Sint vizitate apoi secțiile de bază ale intreprinderii. Tovarășul Hua Kuo-fen se interesează de procedeele tehnologice folosite, cere explicații în legătură cu parametrii unor utilaje, dorește să cunoască ce noi produse urmează a fi introduse în fabricație de acest harnic și talentat colectiv de muncitori.Pe parcursul vizitei prin sectoarele de producție ale întreprinderii, muncitorii, tehnicienii și inginerii aflați la locul lor de muncă salută cu entuziasm pe solii poporului chinez. Din mijlocul lor se desprind tineri și tinere care inmînează tovarășului Hua Kuo-fen garoafe roșii, simbol al prieteniei ce unește cele două țări și popoare.Pe platoul de.încercări din incijitg întreprinderii, oaspeții Chinezi asistă la o demonstrație de ridicare și cobo- rire a unor instalații „F-320" pentru adîncimi pină la 6 000 metri, pregătite pentru a fi exportate în R.P. Chineză. Se subliniază că aceste u- tilaje de inaltă tehnicitate au fost premiate cu medalia de aur la numeroase competiții internaționale.Dind o înaltă apreciere activității constructorilor de mașini de la u- zinele „1 Mai“, tovarășul Hua Kuo- fen a scris următoarele în cartea de onoare : „Dragi tovarăși, uzina dum
neavoastră a jucat un rol activ in 
dezvoltarea industriei petroliere din 
România și, in același timp, a adus 
o importantă contribuție la întărirea 
prieteniei chinezo-române. Vă doresc 
să obțineți succese excepționale in 
transpunerea in fapte a mărețului țel 
trasat de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale Partidului Co
munist Român".în amintirea acestei vizite, colectivul de conducere al întreprinderii oferă în dar tovarășului Hua Kuo-fen macheta unei instalații de foraj pentru adîncimi foarte mari.Mulțumind pentru primirea făcută de colectivul uzinei, tovarășul Hua Kuo-fen a transmis felicitări călduroase colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri pentru realizările dobîndite în producția de utilaj petrolier. Totodată, conducătorul partidului și statului chinez a transmis constructorilor de rdașini de la u- zinele „1 Mai" și, prin intermediul lor, întregii noastre clase muncitoare un salut călduros din partea clasei muncitoare chineze, a întregului popor și a Partidului Comunist Chinez.Coloana oficială de mașini străbate apoi din nou străzile orașului Ploiești, indreptîndu-se spre Brașov. Pe străzile orașului, solii poporului chinez sînt salutați cu aceeași căldură și entuziasm de către locuitori. Vizita solilor poporului chinez în cetatea petrochimiei românești a constituit o puternică și vibrantă expresie a legăturilor de prietenie dintre popoarele român și chinez, dintre partidele celor două țări, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză-

ff

Primire entuziustu
Iu întreprinderea

Tractorul" din Brusov
La întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, în fața machetelor unor noi instalații petroliere

în drum spre Brașov, coloana oficială de mașini străbate pitorești le stațiuni montane de pe Valea Prahovei. Locuitorii acestor așezări, precum și oameni ai muncii veniți la odihnă au salutat cu căldură pe solii stimați ai poporului chinez prieten.Aceeași atmosferă entuziastă, sărbătorească o regăsim la Brașov. Acest oraș muncitoresc, cu vechi tradiții de luptă revoluționară, a- ceastă viguroasă citadelă a muncii socialiste, a primit cu cele mai alese sentimente de stimă pe tovarășul Hua Kuo-fen. Zeci și zeci de mii de brașoveni au ieșit cu flori în in- tîmpinarea conducătorului partidului și statului chinez. Prin vii aplauze și urale, ei și-au manifestat deplina satisfacție față de noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, exprimîndu-și convingerea că ea va contribui la dezvoltarea și mai puternică a bunelor relații dintre partidele, țările și popoarele noastre. Mulțimea a aclamat îndelung pentru întărirea continuă a prieteniei, solidarității ,j;i..colaborării rbmăhff-chineze. Nfimsfoăse ' formații artistice au întregit — prin cîntec și dans — ambianța sărbătorească a acestei zile.în aclamațiile zecilor de mii de localnici, coloana oficială de mașini ajunge la porțile cunoscutei întreprinderi brașovene „Tractorul".Tovarășul Hua Kuo-fen este înconjurat cu deosebită căldură de muncitori ai intreprinderii, care ii oferă garoafe roșii.Directorul general al Centralei industriale pentru tractoare și mașini agricole, ing. Vasile Sechel, a împărtășit înalților oaspeți chinezi bucuria cu care toți cei ce lucrează aici au așteptat această vizită.Tovarășul Hua Kuo-fen este invitat apoi in sala de consiliu a intreprinderii, unde se află machete și grafice semnificative. Directorul general al centralei de resort prezintă istoricul unității, dezvoltarea actuală și în perspectivă, succesele acestui detașament de seamă al industriei noastre socialiste. Se subliniază că in anul 1947 s-a trecut la reconstruirea și reprofilarea acestei întreprinderi pe producția de tractoare. De atunci, întreprinderea s-a extins și modernizat continuu, procesul de fabricație fiind acum aproape complet integrat. Tractoarele românești sînt exportate acum în 84 de țări de pe toate continentele. Gazdele relevă, cu justificată mîndrie, că pe porțile întreprinderii au ieșit, pină acum, peste 600 000 de tractoare, de puteri cuprinse între 45 și 360 CP, multe dintre ele asimilate la indicațiile date de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a făcut aici.Membrii conducerii unității evidențiază faptul că întreprinderea este dotată cu tehnică modernă, cu linii de fabricație și utilaje complexe. Se arată însă că, mai presus de orice, ea dispune de un valoros colectiv de cadre de muncitori, ingineri și tehnicieni, crescute la școala muncii, la școala exigențelor tehnicii înalte. în fața lor, mecanizarea tot mai accen-

3tuată a agriculturii românești pune importanta sarcină de a diversifica producția de tractoare, de a realiza noi tipuri și variante, capabile să execute o gamă largă de lucrări, cu randamente superioare.Sint parcurse, în continuare, principalele secții ale întreprinderii. în- trerupîndu-și pentru scurt timp activitatea, muncitorii salută cu multă căldură pe stimații oaspeți chinezi.Tovarășul Hua Kuo-fen răspunde cu prietenie gesturilor pline de simpatie ale muncitorilor, îi felicită pentru realizările obținute și le urează noi succese și satisfacții in activitatea pe care o desfășoară pentru progresul necontenit al economiei românești, al patriei socialiste.în finalul vizitei, tovarășul Hua Kuo-fen este rugat să asiste la o prezentare a celor mai noi tipuri de tractoare și mașini, care atestă forța de creație a industriei noastre : tractoare de diferite tipuri și destinații, utilaje grele pentru șantiere, autoturisme și autoutilitare, alte mijloace moderne de transport realizate de întreprinderile centralelor de profil. Sint mașini care au trecut cu bine probele grele la care au fost supuse, au întrunit aprecierile beneficiarilor interni și externi, ele devenind o mîndrie a constructorilor brașoveni.împărtășind impresiile de la această autentică paradă a mașinilor agricole și utilajelor de transport, tovarășul Hua Kuo-fen a consemnat in cartea de onoare a întreprinderii :
„Dragi tovarăși din uzina de trac

toare,
Tractoarele fabricate de uzina dum

neavoastră au adus o mare contri
buție la mecanizarea agriculturii din 
România. Pentru aceasta exprim sin
cere felicitări, urindu-vă, totodată, 
să obțineți succese și mai minunate 
in viitor.

Trăiască prietenia chino-română !". Conducătorului partidului și statului chinez i-a fost dăruită, în amintirea acestei vizite, macheta unui tractdr, realizată de muncitorii întreprinderii.Tovarășul Hua Kuo-fen a mulțumit, exprimîndu-și convingerea că și in viitor acest destoinic colectiv va fi la înălțimea mărețelor sarcini ce-i revin, că între clasa muncitoare din România și China vor continua să se dezvolte relații strinse de conlucrare, în folosul ambelor țări și popoare.De la întreprinderea „Tractorul", coloana oficială de mașini parcurge din nou marile artere ale Brașovului, de-a lungul cărora cetățenii o- rașului salută, încă o dată, cu multă stimă și simpatie, pe tovarășul Hua Kuo-fen, își reafirmă cu căldură sentimentele de trainică prietenie și solidaritate față de poporul chinez.
★în aceeași zi, în onoarea președintelui Comitetului Central al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, tovarășul Hua Kuo-fen, a celorlalți oaspeți chinezi, primul secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean. Gheorghe Dumi- trache, a oferit un dineu.

în mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea „Tractorul" din BrașovAu participat tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, celelalte persoane oficiale române care îl însoțesc pe tovarășul Hua Kuo-fen în această vizită.în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie, primul secretar al comi

tetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, și Ci Den-kuei, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, au toastat în sănătatea tovarășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii

Populare Chineze, și a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru prietenia și solidaritatea dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele român și chinez.

Prin irigare neîntreruptă

SĂ ASIGURĂM APĂ DIN BELȘUG 
LANURILOR DE PORUMB!

TELEORMAN:

Programul săptămînal de lucru a fost depășitIn județul Teleorman există o mare suprafață de teren amenajată pentru irigații, ceea ce oferă reale posibilități de sporire a randamentului la hectar, îndeosebi la culturile prășitoare. Acum, irigarea culturilor este in toi. Se urmărește atit extinderea suprafețelor irigate, îndeosebi în sistemele locale, cit și administrarea unor cantități de apă corespunzătoare necesităților culturilor. După cum ne-a relatat tovarășul Marin Nisipașu, secretar al comitetului 

județean de partid și președinte al uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, pentru cele trei mari sisteme de irigații — Turnu Măgurele, Conțești și Răz- mirești — au fost întocmite programe de lucru privind aplicarea udărilor, iar acum activiștii de partid și specialiștii din agricultură urmăresc îndeplinirea lor punct cu punct. Avînd în vedere că rezerva de apă din sol s-a diminuat foarte mult, au fost luate măsuri să fie folosite 

la irigat toate sursele de apă. în mod deosebit în sistemele locale de irigații, apa utilizată curent în legumicultura a fost condusă în lanurile de porumb. în acest scop se folosesc conductele de la aspersoare, iar in lanuri distribuirea apei se face pe brazde. Procedîndu-se astfel, au putut fi irigate suplimentar suprafețe însemnate, reducindu-se efectele negative ale secetei din această perioadă.Pe teren, în diferite unități agricole, am putut constata preocuparea cadrelor de conducere și a specialiștilor de a îndeplini programele de udări. La cooperativele agricole Crîn- gul, Dracea, Traian, Conțești și la Moșteni-Voievoda — unitate care a realizat, în ultimii ani, recolte mari pe terenurile irigate — se face acum 

cea de-a patra udare la porumb. Beneficiind de umiditate suficientă, cu toate că arșița este foarte puternică, plantele se dezvoltă normal. Merită să amintim o altă experiență valoroasă — și anume, irigarea pe brazde, practicată la întreprinderea agricolă de stat Tr. Măgurele, ferma Lița. Apa fiind condusă pe brazde, umezește solul mai uniform și mai profund — asigurînd condiții bune de dezvoltare a plantelor. De altfel, se apreciază că pe terenurile acestei ferme se va realiza o recoltă record de porumb. Prin urmare, județul Teleorman se îmbogățește cu o nouă experiență In ce privește irigarea culturilor, care, alături de cea de la C.A.P. Moșteni-Voievoda, va trebui cunoscută și extinsă.

Pentru această săptămînă, avîn- du-se în vedere arșița puternică și deficitul de apă din sol, s-a prevăzut in programul de lucru irigarea a 26 000 hectare. Datorită funcționării din plin a sistemelor de irigații și participării a mii de oameni la lu-
OLT:

Realizările parțiale nu pot fi acceptabileDeficitul mare de umiditate în sol ce se înregistrează în această perioadă, precum și consumul ridicat de apă al plantelor impun funcționarea fără întrerupere a sistemelor de irigație. Și într-adevăr, în sudul județului Olt, în marile sisteme de irigații, cit și în celelalte «one, unde sînt folosite sursele locale de apă, se irigă, neîntrerupt, ziua și noaptea. Pină la această dată, udarea întii s-a aplicat pe aproape 50 000 hectare numai în sistemele mari, udarea a doua pe 39 257 ha, a treia pe 29 793 ha, a patra pe 16 744 ha, iar cea de a cincea pe 5 128 ha. Față de suprafețele planificate, avînd în vedere că în evidența IELIFGA sînt 63 128 ha, se constată o nerealizare, mai ales la prima udare. Analizînd 

crărl, încă în cursul zilei de joi au fost aplicate udări pe toate cele 26 000 hectare. Eforturile continuă și, ca atare, în multe unități agricole se vor iriga suplimentar însemnate suprafețe de teren. (S. Benoni).

această stare de lucruri, comandamentul județean a luat o seamă de măsuri privind mai buna folosire a forței de muncă și a utilajelor. Așa se face că în ziua de 16 august, de exemplu, față de suprafața programată, care a fost de 2 313 ha, s-au realizat 2 448 ha. Suprafețe mai mari decît cele programate au fost irigate la cooperativele agricole „Voința" — Corabia — 132 ha față de 101 prevăzut, Potlogeni — 88 în loc de 38, Iz- biceni — 138 ha față de 95, „Unirea" — Corabia — 78 față de 52, Giuvă- răștl — 80 față de 50, I.A.S. Corabia ș.a.Pentru această săptămînă sînt programate a se iriga 16188 ha, reali- zindu-se pină joi peste 12 000. Cu toate aceste bune realizări, în unele uni

tăți se constată deficiențe in organizarea muncii. în sistemul Stoenești — Vișina, de exemplu, în ziua de 16 august, față de 835 ha programate, au fost irigate numai 773. Nu au realizat programul zilnic cooperativele agricole Gostavăț, Băbiciu, Vișina Veche ș.a., care nu au avut suficiente cantități de motorină. De' asemenea, în unele unități nu se acordă suficientă atenție folosirii integrale a forței de muncă. Bunăoară, in cooperativele agricole Fălcoiu și Cioroiu, cu toate că sursa de apă există in apropiere (Oltețul), nu se irigă suprafețele prevăzute în propriile planuri de activitate.Pe ogoarele județului Olt nu a plouat de cîteva săptămîni, astfel încît irigațiile se impun cu maximă acuitate. De aceea, comandamentul județean are datoria să acționeze, ca și pină acum, pentru redistribuirea operativă a combustibilului către unitățile deficitare, cit și pentru mai buna folosire a mecanicilor și a celorlalți lucrători necesari la irigații. O atenție deosebită trebuie să se acorde irigării culturilor sucesive, mai ales că în județul Olt s-au însămînțat porumb, legume și alte plante după griu și orz pe suprafețe mari. Totodată, se impune ca și suprafețele amenajate în sisteme locale să fie mai bine folosite, astfel încît irigațiile să se facă din orice sursă de apă. (Emilian Rouă).
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In viață, pe ușa
MARE, DIN FAȚĂ

La întîiul lor pas în profesie, tineri ingineri stagiari repartizați pe plat
forma industriei tulcene dobîndesc o autentică maturitate în plinul unei 

activități și răspunderi direct productive

Supărarea tatălui... 
bucuria satului

îi intîlnim în toate uzinele. Chipuri foarte tinere, împodobite, cel mai adesea, de cite-o mustață (poate toc* mai ca să sublinieze o maturitate visată cu ardoare). Tineri, chiar foarte tineri, purtind. dacă e cazul, cascheta albă de inginer. Și-aproape întotdeauna e cazul, deși mai au încă un drum de parcurs pină la statutul deplin de inginer. Sint încă stagiari.Stagiatura — o relație administrativă și, desigur, pedagogică — este, in fapt, și un examen moral. Pentru că stagiatura nu înseamnă numai o perioadă de „finisare" profesională in înțelesul strict al cuvîntului. Nu doar cunoașterea instalațiilor, tehnologiilor, coordonatelor tehnice. Formarea stagiarilor ca specialiști intr-un domeniu al producției implică și cerința vitală a cunoașterii șl apropierii de oamenii cu care vor impărți, zi de zi. bucurii, succese sau momentele de dificultate ale muncii. Integrare morală, adică atașamentul față de colectiv, cunoașterea fiecărui om și a însușirilor lui ; integrare morală, adică acea capacitate de dăruire față de interesele majore ale uzinei. Atunci cînd li se înfățișează purtind în mină o repartiție și o diplomă, cei care-i primesc in uzină iși pun, desigur, întrebări. Cit de repede vor deveni acești tineri inginerii compe- tenți de care avem nevoie ? Și cit de repede se vor integra in viața colectivului, cu preocupările, cu aspirațiile. cu frămintările lui ? Au venit cu gindul să rămînă aici ?Ginduri împărtășite și de lng. Mircea Șuteu, directorul Combinatului metalurgic din Tulcea : „Ca întreprindere mare și nouă intr-un oraș și într-o zonă fără tradiții industriale, avem, firește, nevoie de specialiști buni. Ne punem de aceea mari speranțe in absolvenții ce ne sint repartizați. Facem totul ca să-i putem folosi cit mai repede și cit mai temeinic in producție și ca să-i statornicim in acest oraș. Le întocmim. de regulă, un program de cunoaștere a combinatului și tehnologiilor lui. punindU-i .să lucreze, pe lingă maiștri, pe rînd, in toate sec- twjxcl-e. După două luni sînt repartizați ca ingineri de producție intr-o secție sau la b instalație. Mulți se

integrează ușor și repede. Dar sînt și cazuri cînd, cu un pretext sau altul, ne părăsesc. în special cei care vin din marile orașe. Ce lucru ciudat, mai toți aceștia invocă motivul că au părinți de îngrijit, acolo, la București, la Cluj, la Timișoara, la Iași, la Constanța. Dar nu au „părinți de îngrijit" nici unul dintre cel născuți și provenițl de la țară... Una peste alta, stagiarii se integrează, unii foarte repede, Cu atit mai repede cu cit sînt mai direct învestiți cu o răspundere în producție".Examenul moral de care vorbeam este, prin urmare, examenul muncii concrete, al sîrguinței și participării directe la îndeplinirea obligației numărul unu a oricărei întreprinderi : producția,I-am vizitat, cu aparatul fotografic, pe cițiva dintre stagiarii din combinatul metalurgic tulcean.Fotografia 1. Turna fundația remontării unui utilaj. Tocmai sosise autoclava șl era ocupat pină peste cap ; m-a rugat să-l aștept pină termină zorul. N-am așteptat : am pregătit aparatul și iată-1 in fotografie schițindu-le tovarășilor săi de muncă planul operației.După un sfert de oră :— Cită... stagiatură maț aveți ?— După scripte, un an. Dar eu nu mă mai consider de mult un stagiar. Cum vedeți, am treabă, sint șef de instalație.— Ce fel de stagiatură v-ați dorit 1— Ca asta, adică „direct in foc". La puțin timp de cind am sosit aici, șeful instalației pleca în concediu și mi s-a spus „Ai să-i ții locul !“.— V-ați... speriat 1— Nicidecum. Mai cunoșteam instalația din perioada practicii de producție. Așa că, ...direct pe baricade. Apoi șeful s-a întors, am mai lucrat un timp pe lingă el pină i s-a dat o altă însărcinare. Am rămas eu. Nu, n-am avut răgazul să mă „acomodez". N-aveți idee ce înseamnă pentru un tinăr să i se acorde încredere, să i se pună nu la încercare, ci direct la treabă capacitățile, pregătirea !“Nu, el n-a avut de ce... să-și lase mustață. „Maturitatea" și-a dobin- dit-o deplin, probată și confirmată

prin muncă, prin competență, prin sentimentul bărbătesc al utilității.— Ați devenit tulcean convins ?— Definitiv. Soția mea a terminat și ea facultatea in aceeași specialitate și și-a cerut repartizarea la Tulcea. Vom fi colegi. Am primit și un apartament cu trei camere, avem și o fetiță... Da, răminem o familie a acestui oraș, care ne-a primit cu ospitalitate și ne-a adus in viață Împliniri pe care nu visam să le avem atit de repede.în actele responsabilității sale de șef al instalației de măcinare se iscălește cu demnitate ing. Dumitru BACCELA.Fotografia 2. Inginer automatist Marian CREȚU (în dreapta, cel cu mustață). Nici el nu are nevoie de mustață pentru a-și proba maturitatea. O păstrează totuși pesemne din motive de ordin estetic. Profesional (deci și social) și-a găsit aici, după cum singur o spune, cele mai bune condiții.— Noi numim asta integrare. Adică să devii cit mai repede un om al producției. Eu așa mă consider. Lucrez, de la început, în laboratoarele de automatizări și e mult de lucru, combinatul e mare, automatizările sint prezente peste tot. Un tînăr specialist care se află la început de drum nu-și poate dori altceva decît să găsească un asemenea cîmp vast de verificare și perfecționare a cunoștințelor sale practice. Am montat aparate, particip și conduc depanarea lor... Am avut timp și condiții să realizez și o inovație : reglarea turației la motoarele asincrone de mare putere.Dar viața de stagiar mai înseamnă și altceva...—- Da. mai înseamnă viața proprlu- zisă. Mă... integrez aici și în privința asta. Deocamdată joc fotbal in echipa combinatului. Și, cine știe, poate o să mă și însor...Fotografia 3. L-am găsit in preajma cuptoarelor dogoritoare ale secției de feroaliaje (teribilă asemănare cu o oțelărie electrică). Printre tineri topitori și turnători, inginerul stagiar Dumitru GUIȚA supraveghea cu atenție încărcarea șl deșarjarea cuptoarelor, era prezent oriunde i se cercau sfatul și dispozițiile.
La vremea cind copiii V6 

întrebări grave, ce le veți
Sînt atît de diferite și totuși asemănătoare scrisorile care relatează situații de familie. Diferite — pentru că nici o dramă nu se aseamănă cu alta. Asemănătoare — pentru că aceste scrisori sint, in general, de două categorii: unele ale căror cuvinte, argumente, mod de relatare și mai ales puncte de vedere împrumută ceva din uscăciunea hîrtiei, celelalte (cele mai multe) pe care cerneala parcă nu se mai usucă, foșnetul celulozei nu mai e foșnet, ci suspin. Dar să zăbo- ■supra cîtorva, și de de altul.\ II 4 INTRE-Incepem cu si- „escrisă de Grigore , lăcătuș la Depoul de locomotive din Craiova.

întrebări, că ne-am și dat seama că ele sint cu mult mai multe. Bunăoară : 5) A cui situație e mai roză: a fetiței care s-a ales cu mamă sau a celei care s-a ales cu tată ? 6) Dacă împărțirea bunurilor ar mai fi durat 4 ani, împărțirea copiilor s-ar fi aminat tot cu atit ? 7) Atunci cind s-au cunoscut unul pe altul și au întemeiat familia, în care . hotărire judecătorească s-au vorbit viitorii soți să aibă încredere : in a instanței de fond, ori a instanței de recurs ? 8)......Ce să mai continuăm, că mereu ne răsar alte și alte semne de întrebare. Ca stelele pe cerul înse-

lntrebare : De ce trebuie să se plătească Întreținerea copilului prin poștă și să fie primită de mamă ?Răspuns : înainte de a răspunde avem și noi o întrebare : poți răspunde serios la o asemenea „dilemă" ? Oricum, poșta n-are nici o vină, apelează cine vrea la ea. Contribuția e primită de mamă, tată sau alt îngrijitor pe motiv că destinatarul propriu-zis e, de regulă, prea ocupat. El se poate afla chiar cînd ii sosește generosul obol cățărat în vreun copac, poate tocmai i-a venit rindul să se „pună" la „de-a ascunselea", con-

— Din prima săptămînă — spune el — am luat in primire un schimb ; era tocmai schimbul de noapte. Ca și mine, topitorii erau noi și tineri. Noi erau și cuptoarele. De fapt, din cite mi se spusese la București, cuptoarele nici n-ar fi fost încă pornite. Le-am găsit, totuși, funcționînd și asta mi-a dat dintr-odată încredere în oamenii cu care aveam să-mi încep munca și viața de inginer. Să conduc formații de lucru, asta învățasem și in facultate, la practică ; avusesem în subordine colegi din anii mai mici. Aici însă nu mai era o schemă, o joacă. Era viața însăși și erau marile răspunderi ale muncii productive. M-am simțit bine. Nu poți să nu te simți bine cînd îți dorești să realizezi ceva serios în profesia ta și în viață și găsești, pentru asta, toate condițiile.— Sinteți deci acum un om al producției.— Da. și un om al vieții politica și sociale de aici. Comuniștii m-au

ales ca secretar adjunct al organizației de partid pe schimb. M-au ales și uteciștii secției ca secretar adjunct al comitetului U.T.C. pe secție. Am absolvit deja primul an al universității politice și de conducere... După cum vedeți, zeci de fire mă leagă trainic de viața acestei uzine. Și mă simt necesar și puternic, înconjurat de încredere.Alții și alții dintre tinerii absolvenți veniți aici pentru o stagiatură care, teoretic, înseamnă acomodare au pătruns firesc dincolo de porțile ei, în plinul unei activități cu răspunderi direct productive. Și sînt foarte mîndri pentru asta. Au sentimentul dobîndiriî autenticei maturități, calcă apăsat și sigur, privesc pe oricine direct în ochi, cu aplombul celui care a intrat în viață pe ușa mare din față : a demnității și angajării sociale.
Reportaj și fotografii de
Mihai CARANFIL

De la o vreme, oamenii începuseră să-și dea coate. Mai ales șefii de fermă. „Ce naiba mă, d fi el tatăl inginerului șef, dar nici chiar așa! Cum adică, nu avem cu toții aceleași drepturi ?“ Ba, într-o zi, unul din fermierii cooperativei agricole i-a spus-o verde inginerului șef!— Eu. unul, tovarășe inginer, zic că ar fi bine să-i spuneți tatălui dumneavoastră să nu se mai a- mestece in treburi.— Cum adică? — întreabă inginerul.— Așa cum auziți. Dumneavoastră faceți o repartizare a atelajelor; el, in urmă, face alta. Dumneavoastră stabiliți intr-un fel intîletatea la arat, semănat sau er- bicidat; el, după a- ceea, ajunge iarăși in capul listei. Nu mai puțin, ieri, cînd una dintre presele de balotat paie, pe care mi-ați repartizat-o mie, a lucrat toată ziua pe tarlalele din ferma condusă de tatăl dv. Cu urechile mele am auzit cînd ii spunea tractoristului: „Mă, tu ascultă-mă pe mine: pe lume întii am venit eu și apoi inginerul șef. Ce crezi: are să-ți zică fiul meu ceva că lucrezi întîi la mine și nu la altul? Iar la urma urmei, nu tot in cooperativa noastră lucrezi?"Nici una dintre cri- ticile ce i se aduseseră pină atunci nu-1 supărase mai mult pe inginer. își știa tatăl ca fiind un om cinstit. Și harnic, răzbătător. Erau, poate, primele motive pentru care cooperatorii din comuna Vf. Cimpului, județul Botoșani, l-au tot ales șef de fermă de ani și ani de zile, încă de pe vremea cind el, actualul inginer șef și secretar al comitetului de partid din cooperativă, era

elev. întimplarea a făcut ca, după ce și-a terminat studiile superioare, să se întoarcă în sat. Ca inginer agronom și mai apoi ca inginer șef al cooperativei agricole de producție. Soția, tot ingineră și ea. lucrează aici, in cooperativă. Locuiesc cu toții, deocamdată, in aceeași casă. Dar nici lui, si nici soției, tatăl lui nu le-a spus vreodată : ..Mă, primele cantități de îngrășăminte chimice care vin in cooperativă le repartizați la ferma mea". Sau: „Mă, astăzi am nevoie de toate mașinile și căruțele cooperativei; vreau să

termin primul transportul produselor". A- cum, dacă nemulțumirea cooperatorului cu pricina era întemeiată — și n-avea de ce să nu fie, îl cunoștea bine pe omul in cauză — ceea ce să- virșise tatăl Iul era destul de grav. Un- de-i omul pe care il știa? Un asemenea procedeu, chiar dacă nu duce la frustrarea colectivului in folosul personal, folosirea păi - tinitoare a bunurilor pentru numai o parte a colectivului tot inechitate se numește.Așa se face că ședința de analiză a muncii din seara respectivă a început in cu totul alt mod: „Ascultă, tată. începu inginerul șef, fără nici o Introducere. Dacă de astăzi înainte nu respecți întocmai sarcinile pe care le stabilim împreună, dacă, pro- fitînd de răspunderea mea și a soției mele, îți mai aranjezi treburile în așa fel incit dumitale să-ți meargă numai bine, iar altora

rău, să știi că propun comitetului de partid să te sancționeze". A urmat o scurtă încrucișare de priviri intre tată și fiu. Și apoi o lungă clipă de tăcere. Nu se aștepta nimeni la o asemenea intervenție din partea inginerului. Nici măcar fermierul care îi adusese „cazul" la cunoștință.A trecut de atunci o bună bucată de vreme. Timp în care la Vf. Cimpului nici unul dintre fermieri ori alți cooperatori nu și-au mai exprimat nemulțumirea cum că șeful de fermă iși a- rogă drepturi cu de la sine putere în dauna bunului mers al activității altor colegi. Unii, mai indiscreți, au fost atenți la urmarea intimplării relatate, la relațiile dintre tată și fiu. Se spune că, vreo citeva zile, discuțiile ce au avut loc intre cei doi au abordat numai probleme de producție. In cei mai oficiali termeni posibili. Chiar dacă tatăl s-a simțit cumva supărat, supărarea asta a fost, ca să spunem așa, spre binele lui și mai ales al întregului sat. Acum, relațiile dintre tată, șeful de fermă, și fiu. inginerul șef al cooperativei, au reintrat in normal. Ca intre tată și fiu. Ca între doi oameni la care relațiile de familie nu mai afectează cu nimic pe cele dintre ei și marea familie a satului. Adică, așa cum trebuie să se întîmple peste tot, indiferent dacă viața i-a adunat la un loc, în muncă, pe tată și fiu, frate și soră, unchi ori nepot ș.a.m.d. Fără diferențieri, fără a- vantaje nemeritate, fără compromisuri.
Silvestri AILENEI
corespondentul
„Scînteii"

Acum patru veri, o soție- mamă și-a părăsit căminul „din motive care au puțină importanță înșirate pe hirtie". Mai important e faptul că ea abandona astfel doi copii, două fetițe, una de 6 și alta de numai 2 anișori. „A urmat un lung șir de procese, au fost purtați pe drumuri zeci de oameni in probleme privind împărțirea bunurilor materiale, iar de vreun an și jumătate încoace pentru încredințarea celor două minore". în octombrie, anul trecut, judecătoria a ho- tărît să mențină statu- quo-ul fetițelor, adică să fie îngrijite pe mai departe de tată cu ajutorul bunicilor paterni. Dar, de curînd, instanța de recurs a schimbat hotărirea, a- plicînd principiul echității aritmetice și in cazul celor două suflețele. Despărțirea surorilor (mama a luat-o pe cea mică) a fost de-a dreptul dramatică. Semnatarul scrisorii ne cere să punem cazul în dezbatere publică, împreună cu următoarele 4 întrebări : 1) „E oare posibil ca o mamă care a dat viață la două ființe să plece fără să-l pese de soarta lor timp de aproape 4 ani ? 2) De unde a- ceastă dragoste subită pentru micuța P. ? 3) Cind avea micuța P. mai multă nevoie de dragoste maternă : acum sau atunci ? 4) Ce vină poartă cei doi bătripi care timp de 4 ani s-au chinuit s-o crească așa cum s-au priceput, iar acum au rămas fără ele ?“ Nici n-am apucat bine să observăm cit este de dificil de răspuns la aceste

DIALOG CU CITITORII DESPRE 
RĂSPUNDEREA PENTRU FAMILIE

rat. Din păcate, acest cer e doar pentru o clipă deasupra acestor rînduri și mereu deasupra celor două surori...• PROPUNERE LA PROPUNERI. Scrisoarea tovarășului Mihai Șerbu, din București, nu este singura prin care se fac propuneri de legiferare. Șl nici singura ce se referă la modalități cit mai operative sau cit mai eficiente, ori și operative și eficiente de onorare a acestei prea disputate probleme a pensiei de întreținere. Multe opinii au și fost publicate în grupaje anterioare. Asupra unor scrisori, cum e și aceea pe care o avem în față, am zăbovit mai mult, poate nițeluș șocați de, să-i zicem, originalitatea soluțiilor preconizate. Dar să trecem la scrisoare. Mai întîi avem datoria să răspundem la citeva întrebări. (Iar întrebări !)întrebare : Credeți că dacă un copil ar fi în întreținerea tatălui, l-ar lăsa flămind, in frig și fără educație ?Răspuns : Nu, nu credem. Nimeni nu crede asta.întrebare : Mama poate plăti pensie de întreținere și în ce situație ?Răspuns : Da, poate. în situația în care instanța încredințează copilul tatălui sau altcuiva.

struiește tunele la groapa cu nisip ori își fumează suzeta. Ca să nu mai spunem că, distrat din fire, „destinatarul" poate face cu mandatul ori cu bancnotele cine știe ce acțiune lipsită de condescendență, bunăoară coifuri la păpuși...Aceste întrebări își au schepsisul lor. Ele pregăteau următoarea propunere deosebită (doar sublinierile ne aparțin) :„Pensia de întreținere să se ofere nu cu bani, către mamă, prin poștă. Tatăl copiilor să vină (prin lege) cel puțin o dată pe lună la copii, pentru a lua împreună cu mama șl eventual cu copiii cele necesare pentru întreținere (alimente de bază ca : ulei, zahăr, făină, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, jucării). Pe bonul eliberat de unitatea emitentă să semneze și mama și tatăl Copiilor. Dacă rămîn disponibili bani, să se facă un carnet de C.E.C. pe numele copilului".Ne îngăduim să adăugăm la această meticuloasă propunere citeva amendamente :a) Tot prin lege să se stabilească modul în care părintele lunar (de la o dată pe lună, nu de la Selena) își revede copilul, îi răspunde ori ba la salut, dă mina cu el sau

r pune 
spune ?
nu, il îmbrățișează, șl dacă da, cite secunde ?b) De două ori pe semestru să fie îngăduite sărutări ; o dată pe obrazul sting, o dată pe obrazul drept.c) Bonurile de cumpărături să fie în culori, confecționate din material plastic sau scoici, ca să poată fi păstrate pină la adinei bătrineți in locul albumului de familie.d) Lista alimentelor de bază să fie completată cu următoarele produse indispensabile : ceai de mușețel, acadele Kojak, elastic (pentru jocul la modă intre fetițe).e) Să se numească o comisie care să stabilească ce alimente poftite de copil pot fi considerate necesare (spre exemplu : bârnele. Dacâ-i vine chef de mincare de bame, așteaptă să se încheie luna ?!).f) Pentru corecta folosire a produselor cumpărate cu atita grijă să fie angajați un magaziner, un contabil cu materialele și un contabil-șef. Periodic, să se facă inventarieri. Pentru ca sistemul să nu devină costisitor, să se permită familiilor destrămate ca, prin asociere, să poată angaja același revizor de gestiune...Vrem să fim bine înțeleși, atit de către adepții unor asemenea propuneri, cit și de către autorii altor sugestii. De aceea, revenim la tonul serios. De unde această inversare de optică ? De ce este privită dramatic obligația de întreținere, această umbră de obligație părintească, acest scrum din focul unor îndatoriri stinse ? Am încurajat și încurajăm opinii menite să perfecționeze sistemul o- bligației de întreținere, dar nu putem trece cu vederea răsturnarea realității. Poate că nu e cazul corespondentului citat, dar unii părinți abandn- narzi se consideră victime pentru că plătesc ceva. Fals ! Nu ei sînt victimele, ci aceia care „încasează". Aceia care primesc bani pentru mîncare, ghiozdan, mers la cinema, plimbat cu barca, dar care mănîncă, pleacă la școală, merg la cinema ori se plimbă cu barca singuri. Pentru că banii le vin, nu le vin, însă le lipsește, mereu le lipsește cineva. „Expeditorul". „Debitorul". „Frustratul".

Fârâ cuvinte
Desene de Viorel SANDU

într-o zi de sărbătoare legală, aflîndu-se și in concediu de odihnă, mecanizatorul Stoica Petre, domiciliat în Crevedia. a început încă de dimineață un periplu al alcoolului. Adică nu numai să bea. dar să se și vinture de colo pină colo. Casă, bufet, iarăși casă, apoi la neamuri, iarăși la bufet, colo țuică, colo bere, colo coniac. Drumurile n-aveau de ce să supere pe cineva dacă S.P. s-ar fi rezumat la folosii ea propriilor picioare sau a bicicletei, așa cum a făcut cit timp era încă treaz. Dar — parcă e un făcut această relație invers proporțională. ca pe măsură ce le dispare luciditatea si siguranța reflexelor, in unii să se trezească ambiții de virtuozitate șoferistică — S.P.. cu un amic care-1 urmase în toate drumurile și cu o altă persoană, s-au dus la secția de mecanizare Dirza si au pus mina pe un tractor. Cu remorcă ! Așa, ca să se plimbe. A fost atit de grăbit in a-1 folosi, si atit de indiferent față de caracterul abuziv al acțiunii, incit nici măcar să decupleze remorca nu s-a ostenit. A plecat cu ea hodorogind goală in urmă-i. Recapitulăm : în concediu — în concediu, interes personal — interes personal, beat—beat, ba nici dreptul de a conduce pe drumuri publice, chiar în stare ■ de luciditate, n-ar fi avut. Consecința obiectivă a atitor abateri concrete n-a întîrziat : un viraj cascado- resc. răsturnare, un om ucis.Au trecut două luni și unitatea a fost solicitată să-și spună părerea despre ce fel de om e S.P. Desigur. fapta lui putea stirni multe resentimente, dar aprecierea urma să privească nu o abatere ocazională. indiferent de consecințele ei. ci omul în lumina conduitei sale generale. Erau nesăbuința si indisciplina manifestate de Stoica

Petre în ziua accidentului întimplătoare sau nu ? Prin act emis în mod oficial, sub semnătura directorului și în numele unității, se spunea despre S.P. așa : posedă cunoștințe profesionale, dar nu le valorifică in producție, „în special din cauza indisciplinei de care dă dovadă, fiind cunoscut ca element recalcitrant, indiferent fată de sarcinile de serviciu. De asemenea,

care a condus la accident. Precizăm că nu e vorba de caracterizări complementare. ci fiecare act era emis cu pretenția de a caracteriza esențialul din omul respectiv.întimplarea — si nu știința emitentului — a făcut ca ambele acte să ajungă alăturate. Discordanța lor era frapantă. Cu ea in gind ne-am dus la stațiune avind părerea

Stoica ăsta, că eu nici nu-’ cunosc ?— Trebuie să-1 știți. E ăla cu plete lungi, de la Dirza.De față cu noi, tovarășa Necula află cam cum ar arăta omul pe care l-a caracterizat. Si ne demonstrează : dacă ar fi fost vorba de un C.E.C. pentru bancă, de un proces-verbal de casare, de o listă de inventar. avea o răspundere.
Cînd pleacă berzele, e băiat rău; 

cînd se întorc, e foarte bun 
dar obiectivitatea în caracterizarea 
oamenilor nu e pasăre călătoare 

------- ---------  ancheta socială -------------------are foarte multe absente nemotivate. cauzate de consumul exagerat de băuturi alcoolice, producînd astfel dezorganizarea activității secției".A mai trecut un timp și, pe aceeași filieră oficială, tot sub semnătura și în redactarea tovarășului director, se emite o nouă caracterizare. Oricîtă nedumerire stîrnește în raport cu prima, se referă la același Stoica Petre, despre care, de data aceasta, se spune: execută „lucrări de calitate, a- dueîndu-și aportul la bunul mers al secției și la obținerea de producții agricole sporite, în același timp în- treținîndu-și în permanentă stare de funcționare utilajele. Din punct de vedere disciplinar nu putem afirma că a avut abateri grave în afară de aceea..."

preconturată că. cel puțin unul dintre ele, a putut fi emis numai sub imperiul unor reprobabile influente subiective, ori, în cel mai rău caz. dintr-o gravă superficialitate.Realitatea avea să fie și mai surprinzătoare. Semnatarii actelor — și nu numai ei — au pur și simplu impresia că au procedat bine. Caracterizările nu modifică situația parcului de tractoare. prejudiciul creat prin accident a fost acoperit, cele două acte nu se referă la situația însămintărilor, care ar fi deci greșeala ? se întreabă ei. Cosemnatară a celei de a doua caracterizări. tovarășa contabil șef nu-și amintește să-i fi trecut hîrtia prin fată, dar chiar dacă a trecut, din moment ce era iscălită de director. semnătura dînsei a urmat automat.— Apropo ! Cine-i dragă

Dar așa — a semnat că a semnat și directorul.— Dar tovarășul director de ce credeți că a semnat ?— Eu cred că a uitat de prima caracterizare.Un punct de vedere ar fi că asemenea acte nici n-aveau de ce să treacă pe la contabilul-șef. Cosem- natar putea fi cineva care să-l cunoască pe om cel puțin la fată. Dar nici în discuția cu tovarășul secretar de partid Ilie Gheorghe nu am găsit semne că ar fi procedat altfel. S-a raliat la logica direcției : cele două caracterizări se bat cap în cap nu pentru că ar fi fost semnate superficial, nu pentru că s-ar fi uitat de emiterea celei dinții, nu pentru că ar fi existat influențe. ci exclusiv datorită unor „considerente obiective" ! Și anume : prima a fost emisă toamna, a doua

— primăvara. Stoica Petre era prezentat bețiv si chiulangiu după plecarea păsărilor călătoare și exemplu pozitiv la întoarcerea berzei or. Care erau considerentele obiective ?— Noi lucrăm în zona preorășenească.— Ne pleacă oamenii la „spații verzi".— începea campania a- gricolă și aveam nevoie de Stoica.Migrația forței de muncă, fluctuația ei, cerințele campaniei agricole sînt. intr-adevăr, elemente obiective. Chiar nevoia fată de aportul unuia ca S.P. poate să fie obiectivă. Nu aceasta e însă problema. Indiferent de cerințele de producție. indiferent de așezarea unității, indiferent de cerința de a obține sau menține un anumit om. oglindirea lui. cu atît mai mult într-un act oficial, nu trebuie să fie în nici un fel deformată. O unitate poate cere — mai ales în sistemul nostru de aplicare a dreptului — să ia pe răspunderea ei chiar reeducarea unui om. Dar pentru asta nu trebuie să mintă. Caracterizarea e caracterizare. ea trebuie făcută așa cum e omul, cu obiectivitatea de care vorbim la tot pasul, după faptele si atitudinile lui concrete. nu după interese și nici după campanii, iar măsurile pentru care se pledează constituie o problemă separată.Spiritul critic si obiectivitatea atitudinii fată de oameni, pe care ni le impun etica și concepția noastră filozofică, nu permit nici oscilații în păreri, nici opinii parțiale sau de conjunctură. Caracterizarea unui om este sinteza cunoașterii sale. Or. fără o bună cunoaștere și dreaptă oglindire nici nu poate fi vorba de muncă educativă. De formarea omului. De transformarea lui.
Sergiu ANDON
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Vernisajul Expoziției 
de fotografii din R. P. Chineză

| Cronicarul 
| de pe Borcea

Pe Constantin Frincu din Fă- 
icăieni (Ialomița) il cunosc toți 

oamenii din satele și comunele 
de pe malul Borcei. Și nu în- 

Itimplător. De ani și ani de zile, 
el este neobositul cronicar al 
faptelor lor de muncă și viață. 
Din anul 1951, cind ziarul „Sein- 

Iteia“ i-a publicat prima cores
pondență, și pină ieri, 18 au- 

- gust 1978, Constantin Frincu a 
I trimis ziarului nostru și altor 

publicații aproape 17 000 de scri
sori, multe din ele văzind lu
mina tiparului. Dar acest vete- 

Iran al corespondenților noștri 
voluntari este și un mare meș
ter dulgher, ca și un entuziast 

I artist popular, de 30 de ani 
I nelipsit din corul căminului cul

tural. Zilele acestea, Constantin 
I Frincu a împlinit 70 de ani de

viață, prilej de a-i adresa, și pe 
această cale, cele mai călduroase 
urări de sănătate, viață lungă și 

Icit mai multe vești bune de pe 
malurile Borcei.

I 
I 
!
I
I

In Capitală a avut loc vineri, la Casa de cultură a Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, vernisajul Expoziției de fotografii din Republica Populară Chineză, organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, I.R.R.C.S. și Asociația de prietenie româno-chi- neză.Expoziția se deschide cu imagini din timpul vizitei oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R. P. Chineză, al convorbirilor purtate cu acest prilej cu președintele Hua Kuo-fen, ale ln- tilnirilor anterioare ale șefului statului român cu președintele Mao Tzedun și premierul Ciu En-lai, expresii concludente ale trainicelor relații de prietenie și colaborare statornicite între țările, partidele și popoarele noastre.O serie de Imagini oglindesc activitatea tovarășului Hua Kuo-fen, viața politică a Chinei contemporane. Numeroase fotografii oferă secvențe reprezentative ale dezvoltării industriei și agriculturii, ale altor ramuri cu o pondere deosebită în economia Chinei. înflorirea învățămîntului și

cercetării științifice, ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului chinez, aspecte ale ocrotirii sănătății completează registrul tematic al expoziției.Fotografiile, in ansamblul lor, au darul să ilustreze modul în care comuniștii, toți oamenii muncii chinezi acționează intr-o strînsă unitate, sub conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Hua Kuo-fen, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Chinez, pentru înflorirea continuă a Chinei socialiste.La inaugurarea expoziției au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno-chineze, loan Botaș, secretar al I.R.R.C.S., Pavel Ștefan,- secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură, un numeros public.Au fost de față membri ai Ambasadei R. P. Chineze, membri ai corpului diplomatic acreditați la București. (Agerpres)

ZIUA NAȚIONALA A AFGANISTANULUI

Excelenței Sale
Domnului NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan
KABULCu prilejul Zilei independenței Afganistanului, am plăcerea să vă adresez sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul afgan prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare dintre România și Afganistan vor continua să se dezvolte pe multiple planuri, in interesul popoarelor român și afgan, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Din viața partidelor comuniste

și muncitorești

„Un nou curs pentru Australia"
Propunerile P.C. din Australia 

pentru depășirea dificultăților economice

| Ghici,
I ciupercă,
i ce-i?
■ Cititorul nostru Constantin 
IBerholski, din Timișoara, ne 

semnalează o nouă și amuzantă 
curiozitate a naturii. In timp 
ce se afla in concediu, in loca- 

Ilitatea Șuncuiuș, din Județul 
Bihor, s-a dus intr-o zi la plim
bare prin pădurea de pe malul 

iCrișului Repede. Deodată, la 
marginea unei poienițe smălțuite 
cu flori de toată frumusețea, 
i-a apărut in cale o ciupercă 

I uriașă. „Mă uitam la ea și 
I nu-mi venea să-mi cred ochilor 

— ne scrie el. Cum era comes- 
Itibilă și foarte fragedă, am 

luat-o și am dus-o acasă. Am 
început s-o măsor și s-o cintă- 

Iresc. Înălțimea : un sfert de me
tru. Tot atit măsura și dia
metrul... pălăriei. Greutatea : 
fix un kilogram și cincisprezece

I grame. Ce să vă mai spun ? Am 
făcut o mincare pe cinste și 
m-arn ospătat cu toată familia'1. 
Să vă fie de bine I

I Turistică, 
i și nu prea

Itn aceste zile de vîrf ale se
zonului estival, mii și zeci de 
mii de oameni — intre care 
I foarte mulți tineri, parcă mai 

mulți ca niciodată — drume
țe sc pe cărăruile reconfortante 
ale munților și pădurilor. Cei 

Icare pornesc pe drumul turistic principal (am subliniat cuvintul 
principal — și o să vedeți de 

Ice) care duce spre Piatra Cra
iului, dincolo de cocheta ca
bană Plaiul Foii, au neplăcuta 
surpriză de a intilni un obsta- 

Icol mai puțin obișnuit. Acest 
foarte atractiv drum turistic 

• principal a fost, pur și simplu, 
I desfundat, desfigurat șl trans

format pe o lungă porțiune in 
hirtoape, noroaie și băltoace. Și 
asta n-ar fi nimic, dacă ți-ai 

I putea continua urcușul. Dar nu !
Exact in mijlocul drumului prin
cipal, cooperativa agricolă din 
Zărnești — Brașov și-a instalat 

Iun ocol de vite și o stină de oi 
cu dulăi, care te latră și te si
lesc să-i... ocolești cit poți de 

* mult. Ceea ce nu înseamnă că 
■ vom primi un răspuns tot pe.. 
■ ocolite.

I
I
I
1
I 
!
I
I
I 
i
I

I
I
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I
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ȘEDINȚĂ DE LUCRU A COMITETULUI NATIONAL AL ISTORICILOR
I , »La Academia de științe sociale și politice a avut loc, în ziua de 18 august, ședința de lucru a Comitetului național al istoricilor din Republica Socialistă România. Participanții, a- cademicieni, cadre didactice, cercetători, specialiști în domeniul științelor istorice, au dezbătut stadiul activității de elaborare a Tratatului de istorie a României, a unor lucrări fundamentale cuprinse în programul de activitate al Academiei, precum și pentru sărbătorirea împlinirii a 6 decenii de la formarea statului național unitar român și aniversarea a 2050 de ani de la constituirea primului stat geto-dac centralizat șl independent'. Au fost discutate, de asemenea, unele măsuri in vederea pregătirii celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice, ce va avea loc la București în 1980. Acad. Ștefan Pascu, directorul Institutului de istorie și arheologie din Cluj-Napoca, a fost

ales președinte al Comitetului național al istoricilor.în aceeași zi, s-a desfășurat ședința de constituire a Comitetului român de organizare a celui de-al XV-lea Congres internațional de științe istorice, comitet care are in componența sa oameni de știință și cultură, cadre didactice universitare, cercetători în domeniul istoriei, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale. Comitetul a dezbătut sarcinile ce îi revin în organizarea în cele mai bune condiții a prestigioasei manifestări, care va reuni la București peste 3 000 de istorici din întreaga lume. Ca președinte al Comitetului român de organizare a fost desemnat prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice.La lucrări a luat parte tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Situat in regiunea de sud a continentului asiatic, acolo unde iși dau întîlnire cele mai înalte lanțuri muntoase din lume, Afganistanul iși sărbătorește astăzi ziua națională.Aniversarea zilei independenței are în acest an o semnificație deosebită pentru poporul afgan ; după revoluția democratică și populară din 27 aprilie au avut loc importante transformări in viața econo- mico-socială a țării. Astfel, în ultimele patru luni au fost adoptate numeroase măsuri cu caracter progresist, care au deschis noi perspective realizării aspirațiilor spre progres și prosperitate ale poporului afgan. Ele au în vedere înfăptuirea reformei agrare (într-o țară unde 80 la sută din populație se ocupă cu agricultura), intărirea controlului de stat în economie, valorificarea pe scară largă a resurselor materiale și umane, dezvoltarea învățămîntului etc. Noile autorități acordă, de asemenea, o atenție deosebită făuririi unei industrii proprii, această preocupare găsindu-și oglindirea atît în noul plan de cinci ani în curs de elaborare, cit și în construirea a nu-

meroase întreprinderi noi (fabricile de ciment de la Kandahar și Herat, fabrica de zahăr de la Baghian, uzina de gaz lichefiat de la Manga- har șl altele).Realizarea acestor obiective va cere, firește, un efort deosebit, deoarece țara de la poalele Hinduku- șilor a moștenit o situație dificilă. Dar acțiunile întreprinse în ultimele luni, proiectele de viitor elaborate ilustrează voința poporului afgan de a-și făuri o viață nouă, prosperă.Prieten sincer al popoarelor care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu interes și simpatie transformările înnoitoare petrecute pe meleagurile Afganistanului. între România și Afganistan s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. In cadrul întîlnirilor româno-afgane din ultima vreme au fost evidențiate sentimentele de stimă și considerație reciprocă care animă cele două popoare, cît și largile posibilități existente pentru extinderea Continuă a conlucrării lor, în avantajul ambelor părți, al păcii și înțelegerii internaționale.
ÎN CAPITALĂ

CronicaLa invitația Asociației de prietenie sovieto-românâ, vineri după-amiază a plecat în U.R.S.S. o delegație a Consiliului General A.R.L.U.S. condusă de tovarășul Stan Soare, adjunct al ministrului educației și in- vățămîntului, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., care va participa la manifestările organizate cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.La aeroport, delegația a fost condusă de tovarășa Maria Groza, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., de activiști A.R.L.U.S.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

zileiVicepreședintele Republicii Liberia, Bennie D. Warner, s-a înapoiat vineri in Capitală dintr-o vizită efectuată pe litoral și în județul Constanța. Vicepreședintele liberian și persoanele care-1 însoțesc au vizitat stațiunile de pe litoralul Mării Negre, locuri istorice și turistice, precum și unele unități social-economice din județul Constanța.
A anărut 
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„Zilele cărțiiComitetul de cultură și educație socialistă al municipiului București, Centrul de librării al Capitalei, în colaborare cu editurile : Politică, A- cademiei Republicii Socialiste România, Eminescu, Științifică și enciclopedică organizează între 18 și 22 august „Zilele cărții social-politice", manifestare dedicată zilei de 23 August, care se desfășoară în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Festivitatea de deschidere a avut loc ieri la librăria Mihail Sadoveanu. Au fost lansate lucrările „Zile însin- gerate la Iași 1941“ de A. Karețki și V. Covaci (Ed. politică) și „Focurile" de Aurel Mihale (Editura Eminescu).Azi, sîmbătă 19 august, la ora 12, tot la aceeași librărie, în cadrul „Zilei Editurii Academiei" va fi prezentat volumul „Euristică și structură în știință". Luni, 21 august, la ora 18,30, în cadrul „Zilei Editurii științifice și enciclopedice" se prezintă cititorilor lucrarea „Caracterul dinamic ăl culturii în socialism" de Dan Cruceru.Librăriile Mihail Sadoveanu, I.L.

social-politice"Caragiale, Lumina, Ion Creangă, George Coșbuc și alte 20 de unități centrale organizează vitrine speciale de carte social-politică.„Zilele cărții social-politice" mai cuprind acțiuni în marile Întreprinderi și instituții din Capitală. Astfel, la Uzinele' 23 August, Timpuri noi, întreprinderea de reparații București, I.M.G.B., Dîmbovița, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Chimice, I.C.P.M.A. se vor prezenta ex- poziții-stand. De asemenea, se vor întreprinde acțiuni de popularizare și difuzare a cărții la locurile de muncă în numeroase întreprinderi și instituții bucureștene.Tot în cadrul acestei acțiuni, Biblioteca municipală Mihail Sadoveanu organizează la biblioteca „C. Dobrogeanu-Gherea", ,.D. Bolinti- neanu", „I. Creangă", „V.I. Lenin", „Em. Gîrleanu" și la Casa de cultură a sectorului 6, seri literare, dialoguri cu tinerii despre „Muncă, patriotism, conștiință", evocări literar- artistice, mese-rotunde, programe artistice.

La Sydney au fost publicate. într-o broșură intitulată „UN NOU CURS PENTRU AUSTRALIA", propunerile Partidului Comunist din Australia privind căile de ieșire din dificultățile cu care este confruntată tara. „Propunerile prezentate de P.C. din Australia sînt destinate să soluționeze aceste probleme. Ele au un caracter orientativ și sînt supuse discuției publice" — se spune în broșură.Chiar din prefața lucrării se relevă că, dată fiind „situația întunecată a Australiei anului 1977“ șl cauzele care au provocat-o, se impune ca tara „să urmeze un curs nou, bazat pe o nouă formă a puterii — puterea maselor populare, care, acționînd in strînsă unitate, să dobîndească posibilitatea de a controla situația creată și fenomenele care le afectează viața". în continuare se arată că documentul „nu se rezumă doar la a evidenția necesitatea unei noi forme a puterii, ci subliniază și posibilitățile concrete de a se ajunge la înfăptuirea ei. Dezvăluind modul în care acționează sistemul politic actual, documentul definește pîrghiile prin care mișcarea de masă poate acționa pentru a aduce sub controlul public puterea monopolurilor.Este neîndoielnic că economia Australiei trece prin cea mai gravă conjunctură din ultimii 40 de ani. Șomajul se află la nivelul cel mai înalt din ultima perioadă. Se cuvine amintit că atunci cînd șomajul reprezenta 2 la sută din forța de muncă, situația era considerată drept dezastru national. Dar acum se ridică la 5 la sută. Există 18 șomeri pentru fiecare loc de muncă vacant. Și aceste cifre nu spun încă totul. Ele ascund, de exemplu, numărul celor care nu s-au înregistrat ca șomeri. Femeile căsătorite nu se pot Înregistra ca șomeri. Nici tinerii nu se pot înregistra decit după o anumită perioadă de la absolvirea școlii. Or, ei sînt printre cei mai loviți de șomaj. Urmează la rînd femeile și imigranții. Din rîndul acestor categorii se înregistrează două treimi din numărul celor care încearcă să se sinucidă. în același timp, trebuie avut în vedere și faptul că inflația smulge anual cîte 10 sau 20 cenți din puterea de cumpărare a fiecărui dolar, cei mai grav loviți de inflație fiind oamenii muncii.Fenomenele de criză nu au afectat însă profiturile. Marile companii, locale sau multinaționale, au realizat beneficii uriașe. Firma „Utah Mining", cu 3 000 de salariați, a obținut un profit de 137 milioane dolari. Pe de altă parte însă sărăcia este tot mai vizibilă. Documentul cunoscut sub denumirea de „Henderson Report" a- rată că 800 000 de australieni trăiesc la limita sărăciei sau sub această limită. Iar pentru unii, ca de exemplu pentru aborigeni, situația este mult mai grea. Așa cum s-a arătat, urmează la rînd imigranții,

adică tocmai cei care, prin munca lor, au făcut posibile „timpurile bune“ de altădată. Aceștia efectuează muncile cele mai „murdare" și mai grele șl primesc salariile cele mai mici. Ei sînt afectat! de discriminări economice și sînt dezavantajați din punct de vedere social.Peisajul economic este dominat de marile monopoluri. în industria manufacturieră, 200 dintre cele mai mari companii dețin peste jumătate din capacitățile de producție și exploatează 44 din fiecare 100 de muncitori. Restul este detinut de celelalte 30 000 firme. în domeniul finanțelor, 7 bănci, 8 corporații financiare și 4 companii de asigurare dețin majoritatea absolută a fondurilor. Din principalele 200 companii din industria manufacturieră, 87 sînt controlate de capitalul străin. Toate aceste mari corporații sînt conduse de mai puțin de 2 000 persoane ; puterea de decizie a acestora în domeniul investițiilor, tehnologiei, producției. prețurilor etc. are consecințe asupra întregii economii naționale.Dominația companiilor multinaționale face ca etapele de recesiune din economiile diferitelor țări capitaliste din lume să coincidă cu cele din Australia. Iar odată declanșate, ca urmare a structurii economiei mondiale capitaliste, criza și inflația sint alimentate de structura economiei australiene.în continuare. în broșură sint formulate o serie de propuneri concrete în vederea soluționării problemelor care confruntă țara, creării condițiilor pentru schimbări sociale structurale. în acest context se menționează: luarea în proprietate publică a principalelor pîrghii ale economiei, în special a corporațiilor dominante din sectorul materiilor prime, industriei manufacturiere și finanțelor ; îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă ale celor ce muncesc și lărgirea drepturilor lor în producție ; extinderea drepturilor și libertăților democratice ale cetățenilor.Oricine privește faptele — se arată în încheiere — știe că Partidul Comunist din Australia nu este exponentul vreunei puteri străine ; el s-a situat și se situează ferm pe poziția independenței fiecărui partid comunist. Cetățenii care cunosc Partidul Comunist din Australia, care au fost alături de el, uneori alegind pe membri ai săi ca reprezentanți ai lor in sindicate, au făcut aceasta pentru că știu din proprie experiență că comuniștii sint oameni serioși, hotărîți să lupte pentru a asigura o viață mai bună oamenilor muncii. Comuniștii au convingerea că o asemenea viață mai bună depinde, în ultimă instanță, de crearea unei noi forme de societate, foarte diferită de aceea în care trăiesc în prezent. Acest tip de societate se numește societate socialistă.
Finale ale

HANDBALîntr-o foarte bună organizare asigurată de localnici la sala polivalentă de la complexul sportiv al orașului Vaslui continuă să aibă loc întreceri spectaculoase eontind pentru turneul final de handbal al echipelor feminine. Iată rezultatele : București — Bacău 16—9 (7—7). Brașov—Iași 11—6 (6—2). Bacău—Hunedoara 18—12 (5—5), Constanța—Mureș 18—16 (10— 8). Meciurile de astăzi vor decide pe cele două finaliste care aspiră la titlul de campioană a „Dacladei" (Crăciun Lăluci).

„Daciadei"74 kg. ; Gheorghe Fodore (Dinamo — Brașov) — 82 kg. ; Gheorghe Broș- teanu (C.S.M. Iași) — 90 kg. ; Vasile Curelea (C.S.M. Iași) — 100 kg. ; și Andrei Ianko (Dinamo — Brașov) — plus 100 kg. (Cezar Ioana).

! Mapa de pe 
| bicicletă

IUn cetățean din comuna Io- 
nești a pornit cu bicicleta la 
drum. Nu mai inainte de a-și 
pune toți banii (8 875 lei) intr-o 

Imapă, iar mapa a așezat-o fru
mușel în port-bagajul anume 
meșterit pe roata din spate a 

* bicicletei. După un timp, fără 
* | să-și dea seama, mapa a căzut 
| undeva, in mijlocul unei șosele.

„Vă închipuiți cit am fost de 
I necăjit de nechibzuința mea" —

ne scrie el. Iată insă că prin 
dreptul locului cu pricina s-a 

Iintimplat să treacă, in același 
timp, doi oameni de omenie — 
Gheorghe Georgescu, muncitor, 
și Gheorghe Savar, conducător 

Iauto, amindoi din Rm. Vilcea.
Cei doi au luat mapa cu ei și 
a doua zi s-au dus și i-au pre- 

i dat-o păgubașului. „La vederea
ei vă închipuiți cit de mult 
m-am bucurat!". Ne închipuim...

I 
I
II
I
I

I

LUPTESala „Olimpia" din Timișoara a găzduit, timp de trei zile, finalele campionatelor naționale la lupte libere pentru juniori. Pe baza punctajului general, primele trei locuri la juniori II au revenit, în ordine, sportivilor din județul Constanța (32 pct.), municipiul București (25 pct.) și județul Hunedoara (22,33 pct.). La juniori I. primul loc a fost ocupat de sportivii din municipiul București (37 pct.), urmați de cei din județele Brașov (25 pct.) și Constanța (20 pct.). Tricourile de campioni naționali au fost îmbrăcate de Ion Angel (C.S.S. Tirgoviște) — 48 kg. ; Ștefan Goraș (C.S.S. Constanța) — 52 kg. ; Petre Gheorghe (Steaua — București) — 57 kg. ; Traian Marinescu (C.S.M. Craiova) — 62 kg. ; Emanoil Radu (Gloria — Buzău) — 68 kg. ; Csaba Barkâzi (Comerțul — Tg. Mureș) —

În cîteva rînduri• Competiția de fotbal „Cupa o- rașului București" a luat sfîrșit vineri pe stadionul „Steaua". In meciul final, Rapid a învins cu 3—2 (după executarea loviturilor de la 11 m) formația Progresul Vulcan.O în prima zi a turneului internațional de fotbal de la Valencia, echipa Dinamo București a învins cu scorul de 4—1 formația spaniolă Levan- te Union Deportiva.
0 Turneul de tenis de la Toronto a continuat cu sferturile de finală ale probei de simplu femei, în care jucătoarea româncă Virginia Ruzici a învins-o cu 6—2, 7—6 pe Lesley Hunt (Australia).
0 Echipa de fotbal Universitatea Craiova s-a calificat în finala turneului internațional de la Barcelona, în care va intîlni formația locală Espa- nol. în semifinale, fotbaliștii români au întrecut cu scorul de 2—0 echipa Recreativo Huelva (Spania).
0 în cadrul unui concurs de atletism, sovietica Vilgelmina Bardaus- kene a stabilit un nou record al lumii in proba de săritură în lungime : 7,07 m.
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! Cu gîndul | 
| la lozul |
• cel mare i » i

Un tinerel, de vreo 20 de ani, • 
Ipe nume Constantin Stoica, de . 

fel din satul Sirețel, județul 
Iași, tot trăgea cu coada ochiu- * 

I lui spre lozurile in plic etalate ■ 
J in fața unei vinzătoare din Con

stanța. S-a uitat cit s-a uitat la 1 
I lozuri, apoi a cerut și el unul. ■

Să-și încerce norocul. Apoi a 
mai cerut două, apoi nouă, ’ 

I nouăzeci și nouă, apoi citeva | 
I sute la rlnd... Muncă, nu glumă,

pină să le desfacă pe toate. * 
| Văzind că, totuși, gluma se in- ■ 
| groașă, vinzătoarea i-a cerut să | 

le plătească. Pe loc tinerelul s-a 1 
I făcut foc și a încercat să dea •

bir cu fugițti. N-a mai apucat.
Acum il așteaptă o răsplată ’ 

I binemeritată. Că norocul e după >
cum și-l face omul.

I

L
Rubrica realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : Familiă Palliser 
13,00 Fantezie muzicală
13.30 Reportaj TV .
13.55 Cîntece de viață nouă — muzică 

populară
14.25 Carnet de reporter .
14i55 Studio liric ’78
15.25 Secvențe afgane
15.35 Telerama—sport
16,05 Documentar de știință .
16.30 Clubul tineretului
17.30 Agenda culturală
18,00 Mindră zi a libertății (cîntece pa

triotice)
18.15 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18.35 Antologia filmului pentru copii și 

tineret
19.30 Telejurnal
20,00 întrecerea socialistă în cinstea 

marii sărbători
20.15 Anchetă TV : „Insurecția naționa

lă armată din august ’44 în con
știința poporului român”

20.55 Patria din inimi. Emisiune de 
versuri în lectura autorilor

21.25 Film serial : Om bogat, om sărac. 
Episodul 10

22,15 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
20,00 Desene animate
20.25 Tinerii și muzica lor : Grupul ABC
20.45 Documentare românești
21,10 Din creația compozitorilor noștri
21.45 Cîntare omului (emisiune de ver

suri)
22,05 Comunistul — eroul filmului nos

tru

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 august. în țară : Vreme în ge
neral călduroasă. Cerul va fi variabil, 
înnorări mai pronunțate se vor produ
ce în vestul țării, precum și în zonele 
de deal și de munte, unde vor cădea 
ploi de scurtă durată. în rest, ploi izo
late. Vînt moderat. în București : Vre
me în general călduroasă, la începutul 
intervalului, apoi în răcire ușoară. Ce
rul va fi variabil. Vint moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)Există acolo și un mare curent de artă viabilă, mari opere și mari artiști. Pe de altă parte, criza societății de consum creează o acută criză a valorilor morale, juridice, etice, artistice, criză care reflectă ascuțirea contradicțiilor insolubile ale capitalismului, dezorientarea unor pături, reapariția unor concepții retrograde, reacționare, de mult respinse de istorie. Despre acestea a vorbit recent tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistrala expunere in l'ața activului central de partid și de stat.Istoria ne invată că in momentele decăderii unor societăți se dezvoltă „manierismul", neîncrederea in oameni, apar 'idei reacționare. Nu e vorba doar de „marele plictis", de „spleen“-ul. cum spun unii, care se întinde ca o plagă, ci despre reînvierea. in alte haine, a unor vechi și periculoase teorii, concepții. de mult zdrobite de filozofia clasei muncitoare, de socialismul științific. Este vorba, asa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre teorii care caută să speculeze dezorientarea. lipsa de soluții reale pe care capitalismul nu este în stare să le ofere oamenilor, despre reapariția funestei încercări de a rupe creația de mase, de a contrapune creația maselor, de a îndepărta arta de resursele vitalizante ale forțelor progresiste, situind-o deasupra societății și claselor, a luptelor dintre ele.
— Recomandarea acestei si

tuări „deasupra", intr-un „turn 
de fildeș" de unde nu se mai 
aude vuietul vieții și nu se mai 
disting oamenii reali, se face 
plecindu-se uneori de la premi
sa estetizantă in virtutea căreia 
artistul ar fi un „ales", contem- 
plind senin și imperturbabil 
evenimentele, lumea. G. Căli- 
nescu nota undeva că spre a 
ajunge pe „promontoriul de 
unde se zărește viața in univer
salitatea ei, trebuie să te urci 
pe treptele evenimentelor. Cine 
le ocolește rămine in vid...“— Arta adevărată, aceea care a rămas, deci creația atingînd universalitatea, n-a fost elaborată de „aleșii" plutitori în vid, ci de oameni implicați. băgați, cum se spune, „pină la git" în problemele și frămîntările epocii lor. Aserțiunea lui G. Călines- cu este un adevăr care decurge cu evidență din simpla contemplare a unei biblioteci ori muzeu : cîte lupte și victorii, cîte mesaje perene si idei durabile despre om. despre viata lui de-a lungul secolelor ne întîmpină în cărți, în tablouri, în simfonii și poeme. Trebuie numai să știi să le asculți, să le privești, să le citești

pentru a desluși în flecare vocea istoriei, mesajul luptelor sociale, cin- tecul iubirii și vuietul urii contra încercărilor de a atenta la condiția umană, la aspirația spre împlinire. Parafrazindu-1 pe marele critic citat de dumneavoastră, aș spune că a crea pentru cei mulți înseamnă a crea pentru multă vreme. Toate acestea, nu din contemplarea senină, din „turnul de fildeș" s-au născut, ci dintr-o viață trăită deplin, fiecare artist dînd seama, in felul său, de epoca străbătută, de forțele care s-au înfruntat. Adevărul este că ..izolarea", practic vorbind, e imposibilă. omul fiind, cum știau și cei vechi, „anticii", o ființă politică. Desigur, te poți „izola" în raport cu un

nu putem să nu o resimțim în multe opere autentice, în creații întristate de norul ce acoperă tot mai mult soarele umanismului în capitalismul contemporan.Este cazul să observăm că Ia originea mentalităților care răspîndesc înstrăinarea artistului de lume se găsesc nu doar teze, ci stări de lucruri, fenomene concrete, economice și social-politice care destinează omului și libertății lui un loc din ce în ce mai îngust, din ce în ce mai sărac. Nu-i normal, atunci ca, față de un astfel dp sistem care alungă tot mai mult orice urmă de umanism, artistul să se simtă intr-adevăr un înstrăinat, „deasupra" unei lumi pe care nu o înțelege și refuză a o
„A crea pentru cei mulți înseamnă 

a crea pentru multă vreme"
anumit curent, cu o anumită tendință, dar cît de reală este această „izolare" ?!

— $i Robinson ?— Este acest nemuritor personaj al lui Defoe cu adevărat un izolat, un însingurat ? Dimpotrivă. marea frumusețe a eroului constă în aceea că, aruncat pe o insulă pustie, naufragiatul o populează cu lumea care-1 formase, de care nu se poate lipsi. Este o demonstrație strălucită a vocației comunitare, sociale a omului, a solidarității cu valorile civilizației umane de pină la el și aceasta arată superioritatea lui față de natură. Omul nu este făcut pentru izolare, pentru sustragere ori așezare deasupra lumii și cu atît mai puțin un artist adevărat va putea să se întoarcă nepăsător cu spatele la lume, la oameni, la frămîntările lor ! Nu-i mai puțin adevărat că degradarea valorilor a făcut ca o anumită societate să resimtă înstrăinarea : judecind, de exemplu, după o carte recent tradusă, societatea capitalistă contemporană este cu adevărat o insulă a înstrăinării, a solitudinii iremediabile pentru noul său Robinson... Fiindcă, după opinia mea, „înstrăinarea" nu este nici pe departe doar o simplă idee născută în capetele foarte inventive ale diver- sioniștilor : ea este o realitate umană, tulburătoare, o situație existențială de netăgăduit, a cărei expresie

servi ? Se pare că una dintre cele mai perfide și periculoase stratageme este aceea potrivit căreia situația obiectiv înstrăinată a creatorului in societatea capitalistă se vede supusă încercărilor de ameliorare, de „împăcare", prin diverse rețete și formule, prin exaltarea condiției umane „privilegiate", a superiorității, prin exacerbarea naturii supraumane, de „ales", prin intensificarea „nebuniei" tehnice a artistului și tolerarea, cu un detestabil zîmbet amuzat, a extravaganțelor de tot felul, stimulate și ele printr-un întreg aparat publicitar, apăsarea excesivă asupra naturii „senzaționale" a gestului artistic... Mijloacele foarte perfecționate ale propagandei capitaliste conlucrează intens pentru răspîndirea largă a „mitului" unui creator tot mai ciudat, mai bizar : forme multiple de „mitizare", pe care spiritele lucide le denunță cu vigoare : paralel cu mistificările crește șl valul „demitizării", riposta adevăraților creatori. Firește, într-o societate tinără și prosperă ca a noastră, aceste teorii frizează ridicolul, își dezvăluie întreaga neputință. Marea artă nu s-a desfășurat niciodată în afara universului uman, ci în forul lui intim. Arta autentică a militat în favoarea valorilor umane. Artistul se simte solidar cu poporul său, căruia îi aparține. Căci, oricît de falnice ar fi crengile și coroana — inima copacului nu este sus, ci în rădăcină. Cultivarea disprețului frunzelor față de

rădăcină nu Înseamnă altceva decît, revenind la termenii proprii ai discuției noastre, încercarea de a rupe creația și pe creator de mase, de a smulge cultura din solul care o nutrește. Patria artistului este inima largă și puternică a poporului 6âu, unde clocotește sîngele ce irigă întreaga creație. Artistul român are, în genere, o fire optimistă, dinamică, este un om integrat organic colectivității din care face parte și pe care o reprezintă. Din păcate, in climatul nostru artistic, unele influențe, uncie mode iși mai fac uneori mărunți prozeliți. Vinovați sintem și noi fiindcă tratăm aceste cazuri cu indiferență, nu discutăm, nu dezbatem suficient propriile noastre probleme, transformînd optimismul nostru intr-un fel de... fatalism : vremea va rezolva totul. Desigur, timpul este cel mai obiectiv judecător, insă ca artiști militanți, revoluționari nu ne putem mulțumi cu așteptarea ca timpul să decidă totul.
— Așadar, timpul trebuie aju

tat. Calitatea operelor este, pină 
la urmă, hotăritoare. Ce presu
pune noua calitate in domeniul 
artei ?— Eu mi-aș permite să afirm că arta înseamnă viața trăită in care te-ai implicat și unde ai dobindit o experiență. Arta cred că este mereu debitoare vieții. De aceea, pe bună dreptate, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne cere opere inspirate din viața clocotitoare a societății noastre, cu o vădită tematică socială, opere pentru popor. Nu cred că este cazul să amintesc aici că unele opere rămîn la periferia vieții și că nici măcai- a picta un oțelar sau a desena o fabrică nu înseamnă totdeauna tematică socială, opere sociale ; atîta vreme cit în aceste lucrări nu se simte tensiunea, atmosfera, fragmentul de viață dăruit unei cauze, nu se poate vorbi de tematică socială, de artă militantă. Se pune și în această privință problema calității mai înalte a operelor de artă.în condițiile prielnice ale grandiosului Festival național „Cintarea României", desfășurat din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem posibilitatea, avem șansa (de ce n-am recunoaște-o?) ca talentul și munca noastră să slujească socialismul in România, ca toți creatorii de artă, indiferent de naționalitate, să exprimăm izbinzile, frămîntările, idealurile unei societăți drepte, a unei patrii ce încurajează creația majoră, umanistă.

Convorbire realizată de 
Griqore SCARLAT

cinema
> Umbra păsării în zbor j CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14.45; 16;
18.15; 20.30.
• Aventurile lui Don Juan : FA
VORIT — 9,15: 12; 15; 17,30; 20, 
FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 20.45, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 19,45.
• Visul roz : VICTORIA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• înarmat și foarte periculos î 
LUCEAFĂRUL — 9,30; 12,15; 15; 
17,30; 20.

• 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, GRADINA CAPITOL — 
19,45.
• 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 s 
FLAMURA — 9.
• 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.
• Un comisar acuză : PATRIA 
— 9.30; 12,15; 15; 17.30; 20.
• Obeliscul î 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 Iui Asterix :
COTROCENI - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
a Program de desene animate — 
9.15; 11; 12.45, Taina micilor re
voluționari — 14,15; 16; 18; 20 :
DOINA.

• Evadatul : GRADINA DINAMO 
— 20.
• Brigada specială î DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA 
  15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul” j DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• O fată aproape cuminte î 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.
• 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 î FE
RENTARI.
• Scufundarea Japoniei : GRI- 
VIȚA — 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 : MUN
CA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bătălia navală din 1894 î TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.

• Mereu împreună : POGRESUL 
— 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 !n vestul sălba
tic ! GRADINA BUCEGI — 19,45.
• Un milion pentru Jake ; GRA
DINA BUZEȘTI — 19,45.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : GRĂDINA FES
TIVAL — 19,45.
• Un om cu „ldelM : PARC 
HOTEL — 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 20. (sala A- 
telier) : Fata din Andros — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : Regele loan — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
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IIPrietenia si colaborarea româN-chineză Manifestări peste hotare

se dezvoltă pe baze principiale, trainice11
consacrate zilei de 23 August

PEKIN 18 (Agerpres). — Presa, radioul și televiziunea din R.P. Chi
neză continuă să consacre spații ample importantului moment din cronica 
fructuoaselor relații româno-chineze pe care îl reprezintă noul dialog de 
la București dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze.La 18 august, „JENMINJIBAO", organ al C.C. al P.C. Chinez, întreaga presă care ______informează despre continuarea convorbirilor oficiale conducători de partid și de depunerea de către Hua Kuo-fen a unei coroane flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. Ziarele chineze informează, de asemenea, despre vizitarea de către președinții Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen a întreprinderii de mașini grele din București și a cartierului Drumul Taberei, despre spectacolul de gală în onoarea înalților oaspeți și despre primirea de către tovarășul Hua Kuo-fen a șefilor misiunilor diplomatice acreditați la București.Amplele relatări despre vizita tovarășului Hua Kuo-fen în țara noastră sînt însoțite de numeroase fotografii, minjibao" fățișindu-i in timpul de mașini fotografii, . ____ ...____timpul convorbirilor oficiale, neului oferit în cinstea președintelui Hua Kuo-fen, vizitei în cartierul Drumul Taberei și depunerii unor coroane de flori, ocupă jumătate din pagina a patra a ziarului.Sub titlul „Zile festive în capitala română", ziarul publică reportajul vizitei președintelui Hua Kuo-fen, subliniind căldura cu care acesta este întîmpinat pretutindeni. Este inserată, totodată, o sinteză a materialelor apărute în presa română.„Jenminjibao" subliniază trăinicia legăturilor de prietenie și co-

apare la Pekindintre cei doi stat, președintele de

Pe prima pagină, „Jen- publică o fotografie în- pe cei doi conducători vizitei la întreprinderea grele din București. Alte înfățișînd aspecte din di-

taborare dintre partidele, popoarele și țările noastre, posibilitățile de dezvoltare și adîncire a acestora. Un articol special evidențiază bazele principiale ale prieteniei dintre popoarele român și chinez, prin-
REVISTA PRESEI 

CHINEZE
cipalele direcții de intensificare a conlucrării lor pe toate planurile.Răspunzînd interesului pe care oamenii muncii din R. P. Chineză il manifestă pentru realizările României socialiste, ziarul publică articole înfățișînd dezvoltarea industriei chimice, a celei extractive, materiale despre succesele obținute în domeniul culturii și artei, despre frumusețea plaiurilor românești și lărgirea bazei turismului.Fenomenului cultural românesc ii este consacrată o pagină întreagă. Sînt publicate povestiri, poezii șl reproduceri ale unor picturi apar- ținînd unor artiști români. Este publicată, de asemenea, o poezie scrisă de poetul Lu Mung după o vizită in portul Constanța.Agenția CHINA NOUA, posturile de radio și televiziune informează pe larg șl în flux continuu despre vizită, mareînd toate momentele sale șl subliniind căldura cu care cei doi conducători de partid și de stat sînt întîmpinați pretutindeni in România. „Președinții Nicolae Ceaușescu, Hua Kuo-fen, aflați intr-un automobil deschis — se arată

in reportajul agenției China Nouă despre vizita la I.M.G.B. — au fost aclamați de peste 10 000 de muncitori și cetățeni care se aflau pe căile de acces, in afara și in interiorul întreprinderii. Fluturind ste- gulețe, flori șl eșarfe, el scandau : „Ceaușescu — Hua Kuo-fen !". Totodată, agenția China Nouă publică ample reportaje ale trimișilor săi speciali in diferite centre industriale românești, subliniind dezvoltarea lor în anii construcției socialiste, ponderea acestor centre în cadrul economiei noastre naționale, hotărirea muncitorilor de a acționa, sub conducerea partidului și a secretarului său general, pentru a obține noi și noi victorii, grija statului și partidului pentru dezvoltarea susținută a industriei noastre, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale clasei noastre muncitoare.In afara știrilor curente despre vizită, POSTURILE DE RADIO din R. P. Chineză difuzează programe de muzică patriotică și cîntece populare românești. De asemenea, Radio Pekin a transmis informații despre „Săptămîna filmului românesc în China", precum și un reportaj despre dezvoltarea portului Constanța.Politica externă dinamică și constructivă a țării noastre, participarea activă a României la soluționarea marilor probleme cu care este confruntată umanitatea, rolul tot mai important pe care îl îndeplinește țara noastră între națiunile lumii sint relevate constant în emisiunile posturilor de radio din R. P. Chineză. între materialele difuzate de Radio Pekin, destinate atît ascultătorilor chinezi, cit și celor de peste hotare, un articol special subliniază dezvoltarea unității și colaborării dintre România și țările în curs de dezvoltare, caracterul principial al raporturilor României cu acestea, aportul său la instaurarea unei lumi mai drepte și mai bune.

agențiile de presă transmit
Primire. Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., l-a primit pe Phoune Si- praseuth, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Republicii Democrate Populare Laos, care se află într-o vizită oficială la Berlin. Au fost discutate posibilitățile de extindere a relațiilor bilaterale și s-a procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale actuale.

că se iau măsuri pentru raționalizarea producției în această ramură e- conomică.

într-o declarație a P.C. 
din Spaniase cere euvernulul spaniol să intervină pentru a preveni eventuala pierdere a unor locuri de muncă în condițiile în care firma de automobile „Peugeot-Citroen" va prelua sucursala spaniolă a companiei americane „Chrysler", cere, de asemenea, asigurarea veștiții pentru ca muncitorii nioli să nu-și piardă slujbele

Portul Beirut a fost re
deschis 'dner*> duPă o perioadă de inactivitate de mai bine de șase săptămîni, cauzată de incidentele care au avut loc între Falangele libaneze și efective ale Forței arabe de descurajare. Directorul administrației portului a făcut cunoscut că în mare parte personalul s-a prezentat pentru a-și relua lucrul. Potrivit agențiilor de presă, în capitala libaneză calmul s-a menținut în tot orașul.

multe persoane, între care ministrul apărării, generalul Abdul Kadir, și șeful Statului Major al Forțelor armate, generalul Shapur, Portofoliul apărării a fost preluat de președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar al R, D. Afganistan, șeful statului, Nur Mohammed Taraki.
Un consorțiu de bănci in

ternaționale 3 acordat Portugaliei un împrumut în valoare de 300 milioane dolari, rambursabil într-o perioadă de șapte ani, destinat finanțării deficitului balanței de plăți a acestei țări.
P.C.S. de in- spa- în caz

Complot dejucat. Autoritău- le afgane au dejucat un complot care viza răsturnarea actualului guvern al Afganistanului — a anunțat postul de radio Kabul, reluat de agențiile France Presse, U.P.I. și Reuter. Radio Kabul a precizat că au fost arestate mai
A încetat din viață Vera Marețkaia, artistă a poporului a U.R.S.S. De numele ei se leagă numeroase pagini ale teatrului și cinematografului sovietic, artista creînd pe scenă și pe marele ecran roluri de neuitat.

în diferite țări ale lumii continuă să se desfășoare manifestări con
sacrate Zilei insurecției naționale armate antifasciste și antiimperia- 
liste, 23 August, marea sărbătoare a poporului român.La Biblioteca de literatură străină din Moscova a fost deschisă vineri „Decada cărții românești", organizată in cadrul manifestărilor consacrate marii sărbători naționale a poporului român — ziua de 23 August.Luînd cuvîntul la festivitatea inaugurală, V. S. Maldavan, șeful Direcției pentru literatură social-politică din Comitetul de stat pentru problemele editurilor, poligrafiei și comerțului cu cartea, scriitorul S. A. Baruzdin, secretar al Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., redactor-șef al revistei „Drujba Narodov", criticul literar M. V. Fridman, membru al Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, și Gheor- ghe Micu, consilier al Ambasadei române la Moscova, au relevat că a- ceastă manifestare vine să marcheze, pe tărîmul tipăriturilor, profundele transformări petrecute în creația și viața spirituală a poporului român, în anii care au trecut de la actul istoric revoluționar de la 23 August 1944, înfăptuit sub conducerea Partidului Comunist Român. Vorbitorii au evidențiat succesele dobîn- dite de oamenii muncii din România în edificarea vieții noi, evocînd, totodată, dezvoltarea ascendentă a relațiilor tradiționale de prietenie, colaborare și solidaritate româno-sovieti- că, în cadrul cărora se extind continuu și schimburile reciproce în domeniile literaturii și cărții.Cu același prilej, a fost inaugurată o expoziție de cărți românești, în care sînt prezentate o parte din cele 27 000 de volume de literatură română existente în fondul bibliotecii. A- tenția vizitatorilor este atrasă de standul special, unde sînt expuse volume din opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele ~ .......... ~ -nia.Decade ză să fie torii naționale a poporului român și în orașele Leningrad și Kiev.Sub auspiciile Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), în diverse unități economice din U.R.S.S. au fost organizate, zilele a- cestea, adunări festive dedicate zilei de 23 August, în cadrul cărora au fost înfățișate principalele realizări dobîndite de poporul român în dezvoltarea social-economică a țării, extinderea continuă a legăturilor de prietenie și colaborare între România și Uniunea Sovietică. Asemenea adunări au avut loc la Uniunea regională Moscova a cooperației de consum, Centrala industrială de producție specializată în creșterea păsărilor din Glebovo (regiunea Moscova) și in alte întreprinderi.La combinatul petrochimic „Slov- naft" din Bratislava (R.S. Cehoslovacă) a avut loc o adunare fes-

Republicii Socialiste Romă-ale cărții românești urmea- organizate în cinstea sărbă-

tivă la care au participat muncitori, ingineri și tehnicieni de la această mare unitate industrială, reprezentanți ai organelor regionale, orășenești și locale de partid.La Brno au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei. Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, precum și ambasadorul României în Cehoslovacia, Ionel Diaconescu,In orașul Stara Zagora din R.P. Bulgaria a avut loc o adunare festivă la care au participat conducători ai organelor locale de partid și de stat, ai Comitetului județean Stara Zagora al Frontului Patriei, ai altor organizații obștești, precum și Ștefan Boboș, ambasadorul țării noastre la Sofia.In Departamentul Cher (Franța), în cadrul unei tradiționale sărbători desfășurate în localitatea Re- zay, a fost organizată o „Zi a prieteniei franco-române". în piața din centrul localității a fost dezvelită o placă memorială pe care se află gravată stema României. Ansamblul folcloric „Cununa" din Petrești, județul Dîmbovița, a prezentat un bogat program de cîntece și dansuri populare românești, manifestarea bucurîndu-se de un deosebit succes.Postul de radio al municipalității New York a transmis un program special dedicat sărbătorii naționale a României. Ambasadorul țării noastre la O.N.U., Ion Datcu, a vorbit despre semnificația zilei de 23 August, după care a fost transmis un program cuprinzînd muzică de compozitori români.Rețeaua dc televiziune „C.B.C." — Canada a prezentat mai multe filme documentare românești, între care „Tezaurul de la Pietroasa" și „Sistemul de irigații Sadova—Corabia", precum și muzică clasică românească.în cadrul tradiționalului Festival internațional de la Lefkada (Grecia) a fost organizată „Ziua României". Cu acest prilej, ansamblul folcloric „Harghita" a prezentat un bogat program de cîntece și dansuri populare românești, îndelung aplaudat de publicul spectator.La ambasadele țării noastre din Berlin, Budapesta, Phenian, Sofia, Hanoi, Ankara și Tel Aviv au fost organizate conferințe de presă în cadrul cărora a fost evocată semnificația actului istoric de la 23 August. La ambasada din Berlin a fost prezentat filmul documentar „Romă- nia-*77“, iar în orașul Stralsund (R.D.G.) au fost organizate o expoziție de fotografii și un stand de cărți românești.O expoziție de carte și publicații românești a fost organizată și în saloanele ambasadei din Ankara.
Președintele Republicii Guineea
a primit pe ambasadorul românPre-

POLITICII DL APARTHEID $1 DISCRIMINARE RASIALAI
Intervenția reprezentantului țării noastre la Conferința mondială 

Genevade laGENEVA 18 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor Conferinței mondiale pentru lupta împotriva rasismului și discriminării rasiale, reprezentantul român, ambasadorul Petre Tănăsie, a transmis par- ticipanților un mesaj de salut cordial din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu expresia sentimentelor de solidaritate ale poporului român cu eforturile întreprinse pentru lichidarea politicii de a- partheid șl discriminare rasială.Reprezentantul țării noastre a subliniat că poporul român, care a cunoscut el însuși veacuri de-a rîndul asuprirea străină și nu a încetat o clipă să lupte pentru a-și apăra ființa națională șl a deveni liber și stă- pîn pe destinele sale, a fost întotdeauna un sprijinitor activ al luptei de eliberare națională și emancipare a popoarelor din întreaga lume.România a desfășurat și desfășoară o intensă activitate la O.N.U. și în alte organisme și forumuri internaționale pentru adoptarea și aplicarea în practică a unor măsuri ferme de natură să pună capăt politicii de apartheid și discriminare rasială, a acordat sprijin politic, diplomatic, moral șl material mișcărilor de eliberare națională din Africa australă, pentru asigurarea dreptului imprescriptibil al popoarelor la autodeterminare, pentru a-și organiza viața conform voinței șl aspirațiilor lor proprii, în acest sens — a spus vorbitorul — deosebit de elocvente sint Întrevederile și convorbirile președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu conducătorii și reprezentanții mișcărilor de eliberare națională, atit pe pă- mîntul României, cit și pe cel african, documentele semnate cu aceste prilejuri — toate acestea reprezentînd manifestări concrete ale sprijinului

pe care România socialistă, poporul român îi acordă luptei de eliberare a popoarelor africane și de pretutindeni. Ea a acționat consecvent pentru recunoașterea pe plan internațional a mișcărilor de eliberare națională.Agravarea situației din Africa, prin folosirea problemelor nerezolvate moștenite din perioada Îndelungatei dominații coloniale, inclusiv a problemelor teritoriale, creșterea pericolului pe care îl reprezintă regimurile rasiste pentru statele africane, precum și pentru pacea și securitatea lumii obligă toate națiunile să-și intensifice eforturile, prin tratative directe intre părțile interesate, fără nici un amestec din afară, pentru lichidarea in cel mai scurt timp a stărilor de tensiune și confruntare militară între țările africane, pentru a pune capăt politicii de discriminare rasială și apartheid.In încheiere, reprezentantul țării noastre a transmis Conferinței internaționale a organizațiilor guvernamentale pentru acțiune împotriva apartheidului, care urmează să aibă loc, in perioada 28—31 august a.c., un mesaj de cordiale salutări din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu urări de succes în desfășurarea lucrărilor acestei reuniuni.NAȚIUNILE UNITE — Reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, a depus la secretarul general al Națiunilor Unite instrumentele de ratificare de către țara noastră a Convenției internaționale asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid și a Convenției privind prevenirea și sancționarea infracțiunilor contra persoanelor care se bucură de protecție internațională, inclusiv personalul diplomatic.

CONAKRY 18 (Agerpres). ședințele Republicii Guineea, Ahmed Sekou Toure, a primit pe Valeriu Georgescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Conakry. Cu acest prilej, ambasadorul țării noastre a informat conducerea de partid și de stat guineeză despre ajutorul în alimente acordat de guvernul român în vederea combaterii consecin-

țelor gravei secete ce a lovit Republica Guineea în anul 1977.Mulțumind pentru ajutorul acordat, președintele Ahmed Sekou Toură a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, sincere urări de sănătate și viață lungă, spre binele și fericirea poporului român.

Angola va dezvolta relațiile 
cu țările socialiste 

O declarație a președintelui 
Agostinho NetoLUANDA 18 (Agerpres). — Președintele R.P. Angola, Agostinho Neto, a subliniat, in cadrul unei consfătuiri cu personalul diplomatic angolez, că țara sa va dezvolta în mod prioritar relațiile cu statele socialiste, în baza încrederii și interesului reciproc. El a arătat că relațiile internaționale ale R.P. Angola au jucat un rol important in realizarea dezideratelor majore ale țării, precizînd că poporul angolez se pronunță pentru socialism, împotriva formelor capitaliste de organizare a statului și împotriva imperialismului.Președintele Neto a afirmat, de asemenea, că Angola trebuie să-și intensifice relațiile cu țările dezvoltate din Europa occidentală și cu cele din Asia și America Latină. în ce privește țările africane, a spus el, trebuie să ajungem la forme de cooperare economică de natură să pună capăt statutului de exportator de materii prime pe care acestea îl au. R.P. Angola, a arătat Agostinho Neto, va sprijini lupta acestor popoare, ca și a altor popoare din lume, pentru libertate și independență.

DE PRETUTINDENI
• DUPĂ PREMIERA 

TRAVERSĂRII ÎN BALON 
A ATLANTICULUI. -Cei trei eroi ai cerului", „Realizarea unui vis imposibil — trecerea oceanului fără motor", „Fantastica odisee" — comentariile de presă se întrec în superlative după premiera mondială a traversării Atlanticului în balon, survenită, printr-o coincidență neașteptată, în anul celei de-a 150-a aniversări a nașterii lui Jules Verne, anticipator, printre altele, și al erei zborurilor aeriene. Pe lingă avalanșa de felicitări primite, celor trei aeronauți americani li s-a pus la dispoziție — ca semn de cinstire — aceeași cameră din incinta ambasadei americane de la Paris unde a fost găzduit Charles Lindbergh după performanța realizării, în 1927, a primului zbor avionul. De oceanului, în mica localitate din statul Maine, in apropiere de frontiera canadiană, de unde și-au luat zborul cei trei temerari, municipalitatea își propune să ridice un monument, la locul de acum istoric, al decolării aerostatului.

transatlantlc cu cealaltă parte a

„Economia mondială este profund perturbată de criza monetară și financiară, de gravele 
fenomene inflaționiste manifestate cu putere în țările capitaliste dezvoltate și care au afectat 
destul de serios țările în curs de dezvoltare, avînd, de altfel, repercusiuni negative asupra 
tuturor statelor, a ansamblului schimburilor și relațiilor de colaborare internațională. Aces
tea sînt fenomene care au cauze adinei în economia capitalistă, dar care pot fi atenuate prin 
reglementări internaționale echitabile, ce trebuie să facă obiectul unor dezbateri și reuniuni, 
cu participarea tuturor statelor, în cadrul organismelor internaționale de specialitate, precum 
și în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Ținînd seama de tot mai puternica interdependență 
dintre țările lumii, nu mai este, posibil ca aceste probleme să fie rezolvate doar de un grup 
restrîns de țări, ci de către întreaga comunitate a națiunilor lumii".

NICOLAE CEAUȘESCUDin multitudinea problemelor a- bordate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința activului central de partid și de stat — profundă analiză științifică a lumii contemporane, strălucită expresie a capacității de a discerne din noianul unor fenomene complexe și contradictorii caracteristicile și tendințele de bază ale evoluției mondiale — un loc important ocupă diferitele aspecte legate de actuala criză economică, monetară, energetică și de materii prime. Această criză, datorită caracterului ei general, persistenței și vigorii formelor sale de manifestare, generează ample frămintări, constituind subiect de preocupare și îngrijorare pentru toate popoarele lumii.In acest sens, în expunere se subliniază acuitatea crizei ce a cuprins, in ultimii ani, lumea capitalistă, faptul că efectele ei se resimt puternic în statele cu „economie de piață". Aceste aprecieri își găsesc o temeinică fundamentare în datele statistice publicate de institutele internaționale de specialitate, din care rezultă că dacă între 1971—1973 producția industrială a țărilor capitaliste dezvoltate a crescut intr-un ritm mediu anual de 6 la sută, în anul 1974 ea a stagnat, iar în 1975 a înregistrat o scădere de 8 la sută. Perioada care a urmat momentului de vîrf al crizei s-a caracterizat printr-o „lincezeală" economică, adică prin ritmuri scăzute (de 1,5 la sută în 1976 și 1,8 la sută în 1977), fapt ce a determinat menținerea unui nivel redus de folosire a capacităților de producție — de 60—70 la sută. Drept urmare, peste 17 milioane de persoane — cu 45 la sută mai mult decit în anii de dinaintea crizei — sint în stare de șomaj sau au fost aruncate la periferia activității productive. Anemia 

economiei n-a dus însă Ia scăderea febrei prețurilor, așa cum s-a întîm- plat in timpul precedentelor „seisme" de aceeași natură care au zdruncinat lumea capitalistă, rata de creștere a inflației fiind de trei ori mai ridicată decit in deceniul trecut. Măsurile „clasice" folosite dc factorii politici din Occident in lunta împotriva inflației, cum ar fi austeritatea bugetară și înghețarea salariilor, afectează doar sectoarele sociale (locuințe, sănătate, învâ- țămint), precum și puterea de cumpărare a maselor — nu însă și beneficiile monopolurilor, care continuă să crească, adincind și mai mult inechitățile sociale.Este știut că în cei patru ani de la declanșarea actualei crize, statele capitaliste dezvoltate s-au străduit, în repetate rînduri, să impulsioneze activitatea economică, însă de fiecare dată angrenajul productiv și-a încetinit viteza, la scurt timp după punerea în aplicare, într-o țară sau alta, a programelor de relansare. S-au făcut, de asemenea, o serie de tentative de relansare concertată a economiei, în acest scop principalele țări capitaliste întîlnindu-se periodic la nivel înalt. Dar, așa cum se relevă în expunere și cum confirmă actualele agitații de pe piețele financiare din Occident, nici la ultima reuniune economică la nivel înalt, care a avut loc în iulie la Bonn, n-au putut fi găsite și adoptate căile pentru depășirea consecințelor crizei.Aceasta se datorește, potrivit aprecierilor din expunere, faptului că nu

meroasele contradicții dintre țările capitaliste dezvoltate sint deosebit dc puternice ; aceste țări acționează fiecare in parte, pentru a-și intări pozițiile dominante in diferite părți ale
îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

econo-— Pia-tendin- măsură

lumii și, totodată, caută fiecare, in cadrul colaborării, să obțină avantaje cit mai multe pentru sine. Ce poate fi. de pildă, mai elocvent în acest sens decît aprigele dispute mice din „triunghiul" S.U.A. ța comună — Japonia ?Toate aceste contradicții și țe se ascut și mai mult pe ___ce se întîrzie să se acționeze asupra adevăratelor cauze ale crizei, care, așa cum se subliniază în expunere, își au originea atît în procesele proprii modului de producție capitalist, cît și în unele evoluții negative pe plan mondial.Dezvoltarea postbelică a țărilor capitaliste s-a întemeiat, cum este bine cunoscut, pe energia și materiile prime ieftine importate, în cea mai mare parte, din țările în curs de dezvoltare. Folosirea prădalnică a bogățiilor naționale ale unor țări și popoare, precum și fenomenele negative determinate de așa-zisa societate de cpnsum din lumea capitalistă au generat și generează irosirea nejustificată a resurselor de materii prime și energie. Pe acest fundal, politica de prețuri a marilor monopoluri a 

dus la prăbușirea, după 1971, a sistemului monetar de la Bretton Woods (1944), iar „sistemul" flotării generalizate a monedelor care i-a luat locul a stimulat și mai mult inflația.

Toate aceste perturbați! de ordin monetar și financiar, penuria de materii prime și energie, ca și gravele fenomene inflaționiste manifestate cu putere în țările capitaliste dezvoltate nu s-au limitat însă numai la aria țărilor respective, ci, în condițiile interdependențelor tot mai strin- se ale economiilor naționale, au avut și au repercusiuni negative asupra tuturor statelor, a ansamblului schimburilor și relațiilor de colaborare internaționale.Potrivit aprecierilor din expunere, deosebit de dureros s-au răsfrint consecințele crizei din economia țărilor capitaliste industriale asupra țărilor în curs de dezvoltare. Faptele sint în această privință edificatoare. După cum se știe, în cadrul „strategiei internaționale pentru cel de-al doilea deceniu al dezvoltării (1971—1980)“, Națiunile Unite au preconizat, drept obiectiv minim în vederea atenuării decalajelor economice, un ritm de creștere anuală de 6 la sută a produsului național brut al țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta presupunea sporirea producției industriale cu 8 la sută, iar a celei agricole cu 4 la 

sută. Statisticile O.N.U. relevă însă că, in anii care s-au scurs din actualul deceniu, nici unul din aceste obiective n-a fost atins : produsul național brut a crescut cu 5,6 la sută, producția industrială cu 7 la sută, iar cea agricolă cu 2,3 la sută. Trebuie avut în vedere că acestea sînt cifre medii, care estompează, în fapt, marile discrepanțe de la țară la țară. Astfel, sînt state care au înregistrat un ritm de creștere a produsului național brut de numai unu la sută, iar aceasta se referă nu la un număr infim de locuitori, ci la 44 la sută din populația „lumii a treia". In aceste condiții, decalajele dintre țările bogate și cele sărace nu numai că nu s-au diminuat, dar, in anumite domenii, ele chiar s-au accentuat, ceea ce confirmă pe deplin aprecierea din expunere privind absența, în cursul actualului „deceniu al dezvoltării", a vreunui progres pe calea lichidării subdezvoltării.Un fenomen de asemenea dimensiuni criza nu putea să nu se repercuteze, tr-o formă alta, asupra turor țărilor, clusiv a celor cialiste. crizei nu așa se arată în

cum este economicăîn- sau tu- in- so- Efectele economice s-aucum oprit, pe expu- socia- într-o mămică.

sistemului so- crearea diviziunii socia- independente a. muncii o- capitalismului, celorlalte țări lume, nu corespunde reali- cerințelor progresului și tehnico-științific. de

bună dreptate nere, la frontierele țărilor liste ; ele au afectat, sură mai mare sau mai mică, și aceste state. Faptele, întreaga dezvoltare a lumii în care trăim arată că sistemul socialist nu poate trăi in mod independent, nu se poate rupe de economia mondială, de diviziunea muncii pe plan mondial, de colaborarea economică internațională. Viața a demonstrat — se arată în expunere — că teza privind autonomia cialist, liste pusă din tații, terial fel de tendințe de izolare economică nu pot avea decît influențe negative asupra dezvoltării economi- co-sociale, a colaborării internaționale.Pornind tocmai de la adevărul, de la realitatea fundamentală că problemele legate de actuala criză au implicații mondiale, în expunere se formulează cu vigoare teza, de 

ma- Orice

deosebită însemnătate teoretică și practică, că soluționarea acestor probleme nu se poate realiza intr-un cadru rcstrîns. Dimpotrivă, la dezbaterea lor, la procesul cristalizării unor rezolvări este imperios necesar să participe, pe bază de egalitate, toate statele, indiferent de dimensiune, orinduire sau grad de dezvoltare.Numai un asemenea cadru larg de abordare poate asigura condițiile favorabile adoptării unor măsuri menite să realizeze un raport mai echitabil intre prețurile produselor industriale și cele ale materiilor prime, astfel incit acestea să stimuleze atît țările producătoare, cît și pe cele consumatoare de materii prime, să corespundă intereselor tuturor statelor, ale dezvoltării economice generale. Cu aceeași stringență se impune conjugarea eforturilor tuturor statelor pe linia adoptării unor măsuri urgente și eficiente în vederea cristalizării unui nou sistem monetar, sănătos și echitabil, care să asigure întărirea monedelor naționale, statornicirea unor raporturi de schimb reale, fundamentate economic, să creeze premisele unei mai mari stabilități a cursurilor valutare. In același sens, rațiunea însăși impune tuturor statelor să acționeze pentru eliminarea progresivă a tuturor obstacolelor și barierelor din calea dezvoltării largi, neîngrădite a comerțului mondial, a schimburilor în domeniul tehnico-științific.în concepția partidului nostru, numai pe asemenea căi pot fi depășite gravele anomalii și perturbații ale economiei mondiale, numai cu participarea și aportul efectiv al tuturor statelor și prin elaborarea de soluții în interesul tuturor, se poate ajunge la instaurarea unei noi ordini economice mondiale, a unor raporturi noi între state, bazate pe egalitate și avantaj reciproc.Prin profunda analiză a actualelor fenomene și tendințe din economia mondială, prin reliefarea unor căi realiste de reglementare a fenomenelor de criză, prin reafirmarea ho- tărîrii României de a participa intens, alături de celelalte state ale lumii, la materializarea acestor căi, expunerea se înscrie, fără îndoială, ca un document internațional excepțional de valoros, punînd încă o dată în evidență înalta responsabilitate a partidului și statului nostru față de marile probleme care confruntă omenirea și de a căror soluționare depind pacea și bunăstarea tuturor popoarelor lumii.
Gh. CERCELESCU

• „POVESTE PESCĂ
REASCĂ ?" Veștile de un fel sau altul ce ne parvin periodic despre enigmaticul monstru din lacul scoțian Loch Ness nu prea mai au darul, se pare, să impresioneze pe cineva. Ținînd parcă la o revitalizare a curiozității generale, dr. Charles Wyckoff, nimeni altul decît șeful corpului special de cercetători ai lacului, compus din englezi, canadieni și americani, vine acum cu o versiune ceva mai senzațională. După analiza ultimelor fotografii subacvatice și a înregistrărilor cu sonarul ar rezulta, susține el, că e vorba dacă nu de unul... de nici mai puțin 30 de vietăți stranii ce sălășluiesc în Loch Ness. O veritabilă colonie trăind la adîn- cimi de 70—100 metri ! Inserînd știrea, treabă e mai vestire ziarele britanice se înde nu cumva aceasta nu degrabă un fel de... po- pescărească.
• PERETE... ȚESUT. Plasticiana Maria Chojnacka din Varșovia a ciștigat de curind 1 concursul internațional de țesături artistice organizat la Biberach (R.F.G.). Lucrarea premiată este o tapiserie de lină în diferite nuanțe de roșu și maro cu o suprafață uriașă : 140 mp și o greutate tot atît de impresionantă : 800 kg. Pelingă valoarea artistică, tapiseria a fost astfel concepută incit să aibă și o valoare funcțională — de perete mobil des- părțind foaierul unui teatru modern de sala de spectacole. Pentru a servi acestui scop, tapiseria poate fi ridicată sau co- borită — la nevoie pină în subsolul teatrului — cu ajutorul unui mecanism special.
• „DILEMA ARHEO

LOGICĂ". O intensă dispută s-a declanșat în cercurile arheologilor din Ciudad de Mexico. Despre ce este vorba ? In februarie, anul acesta, săpăturile efectuate într-o zonă centrală a capitalei mexicane au dat la iveală rămășițe aparți- nind Marelui Templu al aztecilor. Acesta fusese odinioară unul din edificiile cele mai grandioase ale capitalei imperiului aztec, Tenochtitlan, distrus odată cu venirea spaniolilor in Mexic. Și acum controversa : celor ce sint în favoarea dezgropării pină la capăt a fostului templu li se opun aceia ce arată că prin aceasta s-ar distruge clădirile, nu mai puțin prețioase ca mărturii datînd din epoca cuceririi spaniole, sub care s-au descoperit ruinele monumentului în discuție. O adevărată „dilemă arheologică"...
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