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Ieri, în preajma zilei de 23 August, cînd întregul popor 
își sporește eforturile pentru realizarea planului pe acest an 
și a angajamentelor în întrecerea socialistă, pentru creșterea 

continuă a potențialului economic al țării

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A VIZITA T TlRGUL DE MOSTRE 

DE BUNURI DE CONSUM
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vi
zitat, in dimineața zilei 
de simbătă, 19 august, 
Tirgul de mostre de bu
nuri de consum, organi
zat la Complexul expozi- 
țional din Piața Scinteii.

Impreunâ cu secreta
rul general al partidului 
s-au aflat tovarășii losif 
Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Constan
tin Dâscâlescu, Ion Din- 
că, Janos Fazekas, Ion 
loniță, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, losif 
Uglar, llie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu.

AMPLU TABLOU AL REZULTATELOR OBȚINUTE IN ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI STABILIT DE PARTID, DE SECRETARUL SĂU GENERAL 
PRIVIND CREȘTEREA, DIVERSIFICAREA Șl CONTINUA MODERNIZARE 

A PRODUCȚIEI BUNURILOR DE CONSUM
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați, la sosire, de numeroși 
cetățeni, care au aclamat cu entu
ziasm pentru partid, pentru secreta
rul său general.

Cei prezenți au aplaudat îndelung, 
cu însuflețire, au aclamat cu căldură 
..Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“. Ei au dat astfel expresie 
profundei recunoștințe a întregului 
nostru popor față de ■ grija perma
nentă a conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
sporirea necontenită a bunăstării ma
teriale șl spirituale a națiunii noas
tre, hotărîrii ferme de a înfăptui 
neabătut mărețele obiective ale dez

voltării economico-sociale a patriei, 
stabilite de cel de-al XI-lea Congres 
și Conferința Națională ale parti
dului.

Secretarul general al partidului a 
răspuns cu căldură manifestărilor de 
dragoste și respect ale bucureș- 
tenilor.

Actuala ediție a Tirgului de mostre 
— etalon anual al realizărilor și po
sibilităților economiei naționale in 
domeniul producției bunurilor de 
consum — prezintă, pe o suprafață 
de 30 000 mp, peste 170 000 de pro
duse ale industriei alimentare, ușoa
re, chimice, forestiere, ale cooperației 
meșteșugărești, agricole și de consuni.

Exponatele evidențiază cu elocven

ță modul în care ramurile producă
toare îndeplinesc obiectivele stabilite 
de partid privind afirmarea noii ca
lități in aceste domenii, înfăptuirea 
Programului de dezvoltare a pro
ducției și desfacerii bunurilor de con
sum către populație în perioada 
1976—1980, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, program ce se 
integrează în preocupările constantă 
ale partidului și statului nostru pen
tru creșterea necontenită a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, țelul suprem al politicii 
partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 

membri din conducerea de partid și 
de stat au vizitat rind pe rînd nu
meroase pavilioane ale expoziției. 
Oprindu-se îndelung, cu interes, in 
fața exponatelor, secretarul general 
al partidului a apreciat, in dialogul 
purtat cu miniștrii, directori de cen
trale și mari întreprinderi, cu specia
liștii, eforturile depuse pentru diver
sificarea produselor, îmbunătățirea 
calității lor, valorificarea materiilor 
prime existente in țară pentru atin
gerea obiectivelor stabilite în fiecare 
domeniu în parte.

în totalitatea lor, exponatele 
ilustrează grăitor realizările obținute
(Continuare în pag. a IlI-a)

în aceeași ambianță de caldă prietenie

și cordialitate, de prețuire și stimă, ieri a continuat

VIZITA IN TARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUIHUA KUO-FEN

Constructorii de la Șantierul naval din Constanța, 
oamenii muncii aflați la odihnă pe litoralul Mării Negre 
au salutat cu deosebită căldură pe înalții oaspeți chinezi

După ce în cursul zilei de vineri a 
fost oaspetele cunoscutelor centre 
muncitorești ale țării Ploiești și Bra
șov, al stațiunilor montane de pe 
Valea Prahovei, tovarășul Hua Kuo- 
fen, președintele Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, a ple
cat sîmbătă într-o vizită în județul 
Constanța,

înaltul oaspete este însoțit de to
varășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Florea 
Dumitrescu, ambasadorul țării noas
tre la Pekin, de alte persoane ofi
ciale române.

Participă, de asemenea, tovarășii 
Ci Den-kuei, Ciao Ți-iang, Huan 
Hua, Ciang Iao-ci, celelalte persoa
ne oficiale chineze care îl însoțesc 
pe tovarășul Hua Kuo-fen în țara 
noastră, precum și ambasadorul Chi
nei la București.

Avionul cu care a călătorit condu
cătorul partidului și statului chinez a 
aterizat pe aeroportul Mihail Kogăl- 
niceanu, împodobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau drape
lele de stat ale României și Chinei. 
Pe o mare pancartă era înscrisă 
urarea „Trăiască prietenia frățeas
că și colaborarea militantă dintre 
poporul român și poporul chinez !“.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Hua Kuo-fen a fost salutat, în nu
mele locuitorilor județului, de to
varășul Ion Tudor, prim-secretar al

4. începutul epocii celor 
mai profunde transformări 
revoluționare din societatea 

românească
In viata fiecărui popor există mo

mente cardinale pentru destinul său. 
Momente de răscruce cu efecte ho- 
tărîtoare asupra întregii evoluții ul
terioare a cursului istoriei sale. Pen
tru nou românii, ziua de 23 August 
1944 — ziua insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste 
— se înscrie drept un asemenea mo
ment Strălucită expresie a voinței 
poporului român de a-și hotărî singur 
destinele. 23 August 1944 a marcat o 
piatră de hotar în istoria patriei, a 
inaugurat o nouă epocă în dezvol
tarea poporului român, epoca celor 
mai profunde transformări revolu
ționare petrecute în societatea româ
nească de-a lungul evoluției ei isto
rice.

O INDEPENDENȚA REALA. Tn 
larga suită a prefacerilor pe care 
insurecția armată națională din august 
1944 le-a declanșat. înainte de orice 
se cuvine relevat faptul că ea a asi
gurat eliberarea țării, ceea ce i-a și 
conferit caracterul antiimperialist, a 
deschis calea dobindirii unei indepen
dente reale, cum nu a mai cunoscut 
niciodată poporul nostru in decursul 
istoriei sale multimilenare. Deși 
România apăruse ca stat independent 
pe harta politică a lumii incă după 
războiul din 1877—1878, drept cîștigat 
în urma aprigelor bătălii pe cimpu- 
rile de luptă de la Plevna. Smirdan. 
Rahova și Vidin. politica claselor 
exploatatoare, pătrunderea tot mai 
accentuată a monopolurilor străine în 
economia tării, dominația puterilor 
străine au adus grave știrbiri inde
pendentei naționale. Această nefastă 
evoluție a atins limitele extreme în 
anii celui de-al doilea război mon
dial. cînd România a fost ocupată de 
trupele hitleriste, mutilată teritorial 
Si tîrîtă în războiul criminal antiso- 
vietic, ruinată economic, adusă in 
pragul catastrofei naționale.

Voința fierbinte de a depăși 
această situație, de a reda tării 
statutul de stat independent si su
veran a constituit unul din resorturi
le eroismului care i-a animat pe co
muniști. forțele patriotice populare, 
armata în totalitatea sa în zilele glo
rioasei insurecții din august 1944.

Dezvoltarea rapidă a revoluției 

Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

Mii de constănțeni veniți la aero
port au aplaudat cu însuflețire pe 
înaltul oaspete, au ovaționat înde
lung pentru prietenia româno-chine- 
ză, manifestîndu-și bucuria de a 
avea ca oaspete pe conducătorul sti
mat a] marelui popor chinez prie
ten. Aceeași entuziastă și prieteneas
că atmosferă s-a regăsit pe întregul 
traseu — de la aeroport pină în sta
țiunea Neptun, la reședința pusă la 
dispoziția conducătorului partidului 
și statului chinez.

La intrarea in Constanța, ca și pe 
străzile municipiului străbătute de 
coloana oficială, mii și mii de do
brogeni, de oameni aflați la odihnă 
au salutat cu bucurie pe înalții soli 
ai poporului chinez.

Vizita la Constanța a început cu 

Mîine, în jurul orei 10,30, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct de la Aeroportul interna
țional București-Otopeni, ceremonia plecării tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie in țara noastră.

popular* . Inaugurată d* insurecție, 
cucerirea întregii puteri politice de 
către poporul muncitor au asigurat, 
în perioada ce a urmat, eliberarea 
definitivă a României de sub orice 
dominație imperialistă. găsindu-si 
astfel împlinire Idealul deplinei in
dependente pentru care au luptat si 

au dat grele jertfe nenumărate ge
nerații de înaintași.

Redobindirea libertății a atras după 
sine mutatii esențiale în ce privește 
situația internațională a țării noastre, 
România afirmindu-se pe arena mon
dială nu numai ca o tară pe deplin 
independentă și suverană, dar și ca o 
militantă consecventă si dirză pentru 
libertatea și progresul tuturor națiuni
lor. corespunzător dorinței si aspira
țiilor lor legitime.

Această politică i-a adus României 
nenumărat! prieteni, înalt respect si 
profundă prețuire pe toate meridia
nele lumii, ca niciodată în întreaga sa 
istorie.

POPORUL — STAPÎN AL PRO
PRIULUI DESTIN. Semnificativ este 
faptul că lupta pentru deplina inde
pendență și suveranitate națională 

portul și șantierul naval, obiective 
care reflectă dezvoltarea în ritm sus
ținut a economiei acestui județ. De 
altfel, fizionomia județului Constan
ța este deosebit de semnificativă 
pentru marele salt făcut de aceste 
meleaguri în anii de după eliberare. 
Veche vatră de cultură și civilizație 
a poporului român, pămintul dobro
gean a cunoscut, in anii socialismu
lui, o puternică dezvoltare. Aici au 
luat ființă numeroase industrii, a 
fost modernizată agricultura, s-au 
construit mii și ■ mii de apartamen
te și edificii social-culturale. Bene
ficiind de sprijinul permanent al 
conducerii de partid și de stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, județul Constanța a înregistrat 
in anul trecut o producție industria
lă de 56 de ori mai mare decît cea
(Continuare în pag. a IlI-a)

s-a Îmbinai sirius. Indisolubil eu 
lupta pentru eliberarea socială. Sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, clasa muncitoare, aliată cu ță
rănimea și cu celelalte pături da 
oameni ai muncii, desfășurînd bă
tălii revoluționare de o amploa
re fără precedent în Istoria țării, 
a pus capăt, odată pentru tot
deauna, domniei claselor exploa
tatoare, a instaurat propria ei pu
tere. După secole de-a rîndul da 
oprimare si exploatare crîncenă. po
porul muncitor a devenit deținător 
al întregii puteri în stat, stăpînul 
unic al propriului său destin. Tocmai 
instaurarea suveranității a deschis 
calea manifestării reale, plenare a 
democrației populare. Prin reprezen
tanții săi în organele centrale și locale 
ale puterii, ca si Prin multiplei* 
forme ale democrației directe, po
porul participă efectiv la actele de 
decizie socială, la conducerea nemij
locită a treburilor obștești, la gospo
dărirea avuției sociale.

ADÎNCI PREFACERI ECONOMI
CE. Deopotrivă de adinei au fost pre
facerile generate de insurecție și în ce 
privește viața economică a țării. Ce 
era România înainte de eliberare 1 
O tară agrară slab dezvoltată și pe 
deasupra secătuită de lunga perioadă 
â dominației hitleriste si de distruge
rile războiului : o tară adusă de gu
vernanții burghezi intr-o situație eco
nomică dezastruoasă. Generațiile mai 
virstnice iși amintesc că imediat după 
victoria insurecției. încă în plină luptă 
cu reactiunea internă, partidul comu
nist si-a înscris la loc de frunte în 
programul său politic industrializarea 
țării, eradicarea statutului conferit 
României de partidele burghezo-mo- 
sieresti. de tară ..eminamente agra
ră". Printr-un considerabil efort ma
terial si de voință. într-o perioadă 
scurtă s-au înăltat puternice centre 
industriale, mii si mii de unităti pro
ductive moderne, asigurindu-se astfel 
repartizarea rațională a forțelor d* 
producție pe întreg cuprinsul tării, 
smulgerea din inerție a unor vaste 
zone ale tării. Au fost create noi 
ramuri și subramuri industriale, ca-
(Continuare în pag. ai Il-a)
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In fiecare cămin, venituri 
mai mari, bunuri muteriule 

mai multe

Oamenii muncii raportează
noi și însemnate succese

• A

• Creșterea an de an a veniturilor populajiei, lărgirea 
ofertei de produse a industriei bunurilor de consum au 
determinat sporirea desfacerilor de mărfuri prin comerțul 
socialist de la 12,3 miliarde lei în 1950, la 170,5 MILIARDE 
LEI ÎN 1977.

• Semnificative pentru evoluția puterii de cumpărare a 
populației sînt și următoarele date : cu retribuția obținută 
în 1977 într-o oră, oamenii muncii au putut cumpăra, com
parativ cu anul 1955, o cantitate de pîine de aproape 4 ori 
mai mare ; zahăr de 3,7 ori mai mult; cartofi — de peste 
2 ori mai mult; tomate — de peste 2 ori mai mult. Pentru 
procurarea unui costum, palton sau a unei perechi de pan
tofi a fost necesară în 1977 plata retribuției pe o perioadă 
de timp de muncă de 3—4 ori mai mică decît în 1955. Bună
oară, dacă în 1955 un om trebuia să plătească pentru o pe
reche de pantofi din piele pentru copii retribuția sa pe aproa
pe 3 zile de munco, în 1977 este suficientă retribuția numai 
pe 6 ore și jumătate. Evoluția pozitivă a puterii de cumpă
rare a oamenilor muncii a fost posibilă datorită, pe de O 
parte, MAJORĂRILOR REPETATE A RETRIBUȚIILOR, iar pe 
de altă parte, STABILITĂȚII PREȚURILOR, indicele prețurilor 
de desfacere menținindu-se în toți anii construcției socialiste 
în limitele cotelor planificate.

• Au sporit desfacerile la bunurile de folosință îndelun
gată, gradul de dotare a populației cu asemenea bunuri 
majorîndu-se în 1977, față de 1955, la aparate de radio — 
de aproape 6 ori ; mașini de spălat rufe — de peste 160 ori; 
aspiratoare — de peste 57 ori; frigidere — de peste 300 ori; 
autoturisme — de 95 ori; televizoare (comparativ cu anul 
1965) — de aproape 6 ori etc.

• în aproape fiecare Oraș și comună au fost construite 
în anii ce au trecut de la eliberarea țării noi unități 
comerciale, asigurîndu-se astfel o mai bună aprovizionare 
a populației cu mărfurile necesare.

EVOLUȚIA DESFACERILOR DE MĂRFURI 
PRIN COMERȚUL SOCIALIST

1950 1965 1977 1980
• De la 27 600 unități în 1950, rețeaua comerțului 

socialist a crescut la peste 75 000 UNITĂȚI în prezent.
• Mai bine de jumătate din actuala rețea comercială 

a fost construită în ultimii 10 ani.
• în aproape toate localitățile reședință de județ s-au 

dat în folosință mari magazine generale sau universale. 
Funcționează în prezent 37 asemenea mari magazine, ur-

' mînd să se mai construiască pînă în 1980 alte 42 asemenea 
unități.

Grupaj realizat 
de Mihai IONESCU

CREȘTE GRADUL DE DOTARE A POPULAȚIEI CU BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATA
— evoluția procentuală, calculată în medie, la 1 000 locuitori —

Frigidere Autoturisme Mașini de spalat

Importante depășiri la pro
ducția fizică. Ziua dă 23 August 
este întimpinată de oamenii muncii 
din județul Argeș cu importante 
depășiri la producția fizică. Petro
chimiștii de la Pitești au obținut 
peste prevederile de plan 40 000 
tone benzină și 6 000 tone polieti
lenă, iar minerii de la Cîmpulung 
— circa 7 000 tone de lignit. De ase
menea, energeticienii de la între
prinderea „Electrocentrale" Curtea 
de Argeș au ridicat la 9 milioane 
kWh producția suplimentară de 
energie, iar forestierii de la I.F.E.T. 
Pitești au livrat la export, peste 
prevederi, produse în valoare de 
1.5 milioane lei valută. (Gh. 
Cîrstea).

milioane lei. în întrecere s-au evi
dențiat, in mod deosebit, muncitorii* 
Vasile Cucerzan. Nicolae Oltean, 
Vasile Podar, loan Miclăuș, Traian 
Popa și alții. (Al. Mureșan).

15000 tone tablă groasă
~ ‘ " laminoru-

platforma
Galați se 
socialiste

Siderurgiștii hunedoreni au 
produs în acest an însemnate 
cantități de metal de bună cali
tate peste prevederi. Totodată, 
printr-o continuă Îmbunătățire a 
activității de cercetare, proiectare 
și inginerie tehnologică și înfăptui
rea unor măsuri care vizează utili
zarea rațională a materiilor prime 
și materialelor, colectivul combi
natului a economisit in acest an 
5 700 tone cărbune cocsiflcabil, 
peste 1 400 tone cocs metalurgic, 
900 tone cărămizi refractare, 3 700 
tone metal in șarje la oțelării și 
peste 400 tone oțel-Iingou pentru 
laminate finite pline. (Sabin 
Cerbu).

peste plan. Colectivul 
lui de tablă groasă de pe 
Combinatului siderurgic 
află in fruntea întrecerii 
desfășurate între unitățile marii ce
tăți de metal de aici. în cinstea 
zilei de 23 August, oamenii muncii 
din această secție raportează reali
zarea peste plan, de la începutul 
anului și pină in prezent, a peste 
15 000 tone tablă groasă, îndeplini
rea și depășirea indicelui planificat 
de scoatere a laminatelor din me
tal, 
circa 150 
șu).

la suprafață, iar de aici, expedierea 
sa, in flux continuu, pe benzi trans
portoare. la termocentrală. Astfel, 
primul abataj frontal este dotat cu 
iui complex de tăiere, Încărcare, 
transport și susținere mecanizată 
cu ajtitbrul căruia se pot extrag? 
zilnic, in medie, mai mult de 1 500 
tone lignit. (Agerpres).

economisind pe această cale 
tone de metal. (Dan Plăe-

multe utilaje tehno-
lntrecerea socialistă în

zilei de 23 August se ' ‘ ■ ia

Prin creșterea productivită
ții muncii. Oamenii muncii din 
întreprinderile Industriale ale jude
țului Vrancea cinstesc apropiata 
sărbătoare de la 23 August cu im
portante succese. Ei au realizat 
pină acum — prin creșterea pro
ductivității peste nivelul planificat 
— o producție suplimentară de 
peste 37 milioane lei, concretizată 
în produse de mecanică fină în va
loare de peste 6 milioane lei, 219 
tone de utilaj tehnologic. 1104 tone 
detergenți. 574 tone acizi grași na
turali, 5 050 mc prefabricate din be
ton, cherestea, bunuri ale industriei 
alimentare ș.a. Totodată, prin mai 
buna valorificare a resurselor ma
teriale au fost economisite aproape 
100 tone de metal și 2 063 tone com
bustibil convențional. (Dan Drăgu- 
lescu).

Mai 
logice, 
cinstea’. _
desfășoară in județul Mureș 
înalte cote ale hărniciei, entuzias
mului și conștiinței comuniste. Ast
fel, constructorii de utilaje și ma
șini de la întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb din Reghin au 
realizat și livrat suplimentar, in 
perioada care a trecut din acest 
an, 185 tone de mașini și utilaje 
pentru unitățile economice din ra • 
mura exploatării și industrializării 
lemnului. Depășiri însemnate au 
fost obținute, in aceeași perioadă, 
și la producția industrială — 7.5
milioane lei — și la producția- 
marfă — 515 000 lei. (Gheorghe 
Giurgiu).

Din nou în fruntea între
cerii. Colectivul intreprinderii 
„Porțelanul" din Alba Iulia, uni
tate distinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I pentru rezultate deosebite 
obținute in 1977, se află și in acest 
an in fruntea intreceril. în cinstea 
marii sărbători de la 23 August, 
muncitorii șl tehnicienii de aici au 
raportat îndeplinirea planului la 
producția industrială pe 8 luni cu 
15 zile in avans, livrînd peste pre
vederi 380 400 diverse articole de 
porțelan. (Ștefan Dinică).

Economii de combustibil și 
energie electrică. Rafinorii și 
petrochimiștii de pe marea platfor
mă industrială Brazi raportează in 
cinstea zilei de 23 August noi suc
cese in producție, in gospodărirea 
resurselor energetice. Astfel, la 
combustibil convențional s-a reali
zat, de la începutul anului, o eco
nomie, față de normele planificate, 
de 8 100 tone, iar la energie elec
trică — de aproape 3 400 000 kWh. 
S-au evidențiat in această impor
tantă acțiune rafinorii și petrochi
miștii de la instalațiile de cracare 
catalitică, de reformare catalitică, 
dimetiltereftalat, piroliză și alții. 
(Constantin Căpraru).

Succesele minerilor
Rodna. Iu Cinstea marii sărbă
tori, minerii din bazinul Rodnei, 
județul Bistrița-Năsăud, raportează 
realizări de seamă in întrecerea so
cialistă. Astfel, minerii din secto
rul Valea Vinului au reușit să de
pășească planul de extracție Ia zi 
cu mai bine de 7 400 tone minereu 
complex, depășindu-șl substanțial 
angajamentul asumat pe întregul 
an. La rindul său, colectivul Rota
ției Rodna a înscris în bilanțul în
trecerii reducerea consumului de 
reactivi cu 1,3 milioane lei șl eco
nomisirea a 500 000 kWh energie 
electrică. (Gh. Crișan).

din

Producție netă suplimenta
ră. Colectivul Combinatului de 
lianți și materiale refractare din 
Turda a realizat, de la începutul 
anului și pină in prezent, peste pre
vederi, 3 000 tone de ciment, pre
cum și alte materiale de construc
ție. Ca urmare a creșterii produc
tivității muncii și a reducerii chel
tuielilor materiale, prevederile pro
ducției nete au fost depășite cu 31

în bazinul carbonifer Rovi
na ci a intrat în circuitul productiv 
o nouă unitate minieră — Pinoasa. 
Situată in vecinătatea termocentra
lei de la Rogojelu, noua mină — al 
cărei prim abataj a fost dat în ex
ploatare cu o decadă mai devreme 
— a fost concepută pentru exploa
tarea stratului de cărbune după 
tehnologii moderne ce permit me
canizarea complexă a lucrărilor de 
extracție și transport al cărbunelui

Peste 130 noi tipuri de ma
șini și Utilaje. întreprinderea 
,.Electrotimiș“ din Timișoara a asi
milat in fabricația curentă, în pe
rioada care a trecut din acest an, 
peste 130 de noi tipuri de mașini și 
utilaje cu înalte performanțe con
structive și funcționale, realizate, 
îndeosebi, după proiecte și tehnolo
gii elaborate de specialiștii timișo
reni din producție, cercetare și in- 
vățămint superior. Concomitent, 
prin folosirea cu randament înalt a 
capacităților de producție și redu
cerea cheltuielilor materiale s-a 
asigurat creșterea productivității 
muncii cu 26 la sută, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, și reali
zarea, peste planul la zi. a unei 
producții nete in valoare de circa 
2 milioane lei.

Cu angajamentul anual în
deplinit. Colectivul întreprinderii 
„Balanța"-Slbiu a depășit cu 4 mi
lioane lei angajamentul anual, rea- 
lizind > suplimentar O producție- 
marfă In Paloare de 8 miîioanc lei. 
Totodată, harnicul colectiv al uzi
nei sibiene a realizat primele po
duri basculă de 125 tone, destinate 
Combinatului siderurgic Hunedoara, 
trei noi tipuri de instalații de dozat 
de 130 tone pe an pentru fabricile 
de nutrețuri concentrate, precum și 
prototipul panourilor hidraulice 
pentru strungurile carusel de 16 
metri, produse prin care se econo
misesc însemnate fonduri valutare. 
(Nicolae Brujan).

Realizările textilîștilor din
Buhuși, autorii cunoscutei Iniția
tive „Calitatea produselor — o pro
blemă de demnitate și patriotism", 
se situează în aceste zile de între
cere la cote înalte. Ca urmare a 
preocupărilor pentru Îmbunătățirea 
laturilor calitative ale activității, 
textiliștii au reușit să realizeze in 
acest an o producție netă suplimen
tară în valoare de aproape 10 mi
lioane lei. La aceasta au contribuit 
acțiunile vizînd Înnoirea producției, 
lărgirea gamei sortimentale. Îmbu
nătățirea caracteristicilor tehnice 
ale țesăturilor. De la începutul anu
lui și pină acum colecția de țesături 
de la Buhuși s-a îmbogățit cu 712 
noi sortimente și poziții coloristice. 
De remarcat că întreaga producție 
de țesături și fire realizată în acest 
an este de calitate superioară. 
(Gheorghe Baltă).

Roadele creației tehnice ori
ginale. Continuind cu înalt simț 
de răspundere muncitorească im
portanta acțiune privind asimilarea 
în producție a tot mai multe pro
duse, subansambie și piese de 
schimb care pină nu de mult se 
importau, oamenii muncii arădeni 
au reușit, prin aplicarea in practi
că a unor soluții tehnice ingenioa
se — rod al gindiril și creației pro
prii puse in valoare în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" — ca in perioada care a tre
cut din acest an să reducă efortul 
valutar al economiei cu peste 210 
milioane lei-valută. (Constantin Si- 
nlion).

Leagăn de doină șl de 
istorie, Oltul, cel atit de 
cintat de poeți, este astăzi 
martorul propriilor sale 
metamorfoze. Pe toată în
tinderea cursului mijlo
ciu, de la Turnu și pină 
dincolo de porțile Slati
nei, ntii de constructori 
au intirziat aici, spre a-i 
împlini noile destine. Me
taforelor cu care oamenii 
i-au împodobit. . sute si 
sute de ani frumusețile și 
capriciile li s-a mai a- 
dăugat una, mai grandioa
să, mai completă : Oltul 
— salbă de lumină.

Acest rlu, care la vre
mea ploilor se năpustea 
besmetic peste păminturi 
și sate, a început să intre 
rind pe rind in chingile 
hidrotehnice rostuite de 
oameni. Mai întâi. la Rîni- 
nicu Vilcea, cu 5 ani in 
urmă, prin punerea in 
funcțiune a primei hidro
centrale. se semna, atunci, 
cea dinții filă din cartea 
hidroenergetică a Oltului. 
Acesteia i-au urmat apoi 
celelalte hidrocentrale de 
la Govora și Dăiești, de la 
Riureni, de la Băbenl. Șl

toate laolaltă au furnizat 
deja, in prima jumătate a 
anului 1978, sistemului e- 
nergetic național, aproape 
50 milioane kWh peste 
sarcinile de plan. Tot
odată, prin crearea lacu
rilor de acumulare s-a so
luționat, pe de o parte,

Lacul creat prin stăvilirea 
Oltului aștepta parcă din- 
tr-o clipă in alta să-și a- 
runce forțele spre paletele 
primei turbine. Era un 
neastimpăr general : al a- 
pei și al oamenilor. Deși 
mai trăiseră multe ase
menea momente, construc-

Devansul Insă de 13 zile, 
pe care și-l propuseseră 
oamenii, a fost respectat.

Aceeași risipă generoa
să de energie ; aceeași 
dăruire și patos muncito
resc predominau și in 
zona digurilor și baraju
lui. Angajați sufletește în

File din cartea hidroenergetică a Oltului

problema dirijării debitu
lui de apă, prevenindu-se 
inundațiile, iar pe de altă 
parte, se asigură o sursă 
ideală pentru trigarea a 
peste 30 000 hectare in 
toată lunca Oltului mij
lociu.

încă mai stăruie în 
minte atmosfera de febri
litate care se statornicise 
in rindul constructorilor 
și montorilor din perime
trul șantierului hidrocen
tralei de la Băbeni. Biroul 
Inginerilor Nicolae Nicolae 
.și Gh. Cirlan devenise ad- 
hoc centrul de comandă.

torii — și i-aș aminti în- 
primul rind pe Iosit Me- 
zei, Mihai Popescu, Ni
colae Chiș, Alexandru U- 
drea sau Nicolae Marti- 
niuc — trăiau prin toate 
fibrele emoția examenului 
pe care trebuia să-1 dea 
opera lor. Tensiunea e- 
moțlilor era amplificată, 
tlupă cum mărturisea Ion 
Manda, secretarul comite
tului de partid din cadrul 
șantierului hidroenergetic 
Băbeni, și de data sca
denței angajamentului lot 
de constructori, care bă- 
tea, cum se spune, lai ușă.

acțiunea de finalizare a 
obiectivului, toți construc
torii din formațiile ingi
nerilor Mihai Boca și 
Cornel Ivânescu au tăcut 
din zile și nopți progra
me de lucru neîntrerupt.

Ce fac însă astăzi con
structorii salbei de lumi
nă â Oltului, unde se află 
vechile noastre cunoștin
țe ? Mă gîndesc, deopo
trivă, la Anton Ardeleana 
sau Constantin Botezata, 
la Alexandru Botoșanu 
sau Gh. Cornița, la buldo- 
zeriștii Milian Raneti și

Emil Negură, la excava- 
toriștil Ion Nedelcu și 
Vasile Roșea. Unii dintră 
ei au mai rămas o vreme 
in perimetrul hidrocentra
lei de la Băbeni, spre a 
încheia toate lucrările de 
care depinde racordarea 
la sistemul energetic na
țional și a celui de al 
doilea agregat Dar majo
ritatea au coborit la vale, 
pe firul Oltului, la Ionești, 
unde tot în acest an ur
mează să fie dată in 
funcțiune o hidrocentrală 
cu o putere instalată de 
36 MW, identică cu cea 
de la Băbeni. Ba unii 
dintre ei au urcat spre 
Turnu și Călimănești, un
de se află, de asemenea, 
în plină execuție, alte 
două hidrocentrale. Și 
cind toate acestea vor 
smulge Oltului puterile 
sale energetice, județul 
Vilcea va deveni unul 
dintre județele mari pro
ducătoare de energie e- 
lectrică.

Ion STANCIU 
corespondentul „Sclnteir

(Urmare din pag. I)
Dabile să asigure antrenarea tării 
noastre in desfășurarea revoluției 
tehnico-știintifice contemporane, ceea 
ce a modificat substanțial structura 
economiei naționale, asigurindu-i o 
tot mai i naltă eficientă.

Semnificativ pentru progresele sub
stanțiale înregistrate în dezvoltarea 
economică a patriei este faptul că, in 
perioada 1948—1977. volumul produc
ției industriale a sporit de peste 45 
de ori ; ponderea industriei in crea
rea venitului național a crescut in 
aceeași perioadă de la circa 38 
lă sută la peste 56 la sută. In 
decurs de numai citeva decenii, 
România a străbătut calea de la 
starea de slabă dezvoltare econo
mică la economia înfloritoare de azi, 
in plin proces de modernizare, cu un 
ritm de dezvoltare printre cele mai 
înalte din lume. Tocmai dezvoltarea 
impetuoasă a economiei a asigurat 
consolidarea independenței țării, crea
rea unei trainice temelii creșterii 
continue a nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului popor.

Angajarea puternică a tării ne dru
mul dezvoltării industriale a declan
șat ample mutatii in absolut toate 
compartimentele vieții economice. 
Deosebit de importante sint trans
formările înnoitoare survenite in a-

gricultură. ramură de bază a econo
miei noastre. Cooperativizarea agri
culturii. extinderea mecanizării, chi
mizării, irigațiilor, aplicarea tot 
mai largă a cuceririlor științei au 
scos din „amorțeala seculară" satul 
românesc, au determinat creșterea 
substanțială a producției agricole, au 
deschis perspective, largi pentru 
transformarea agriculturii intr-o va
riantă a muncii industriale^

OAMENILOR MUNCII — O VIAȚA 
DEMNA. Odată cu prefacerile econo
mice, revoluția populară inaugurată de 
Insurecția din august 1944 a deschis 
calea unor adinei transformări in 
condiția umană a maselor largi 
populare. Oamenii muncii au devenit 
beneficiari deplini ai propriei lor 
munci. Știm cu toții ce reprezenta 
omul muncii în vremea orînduirii 
burghezo-moșieresti : un simplu o- 
biect al exploatării, batjocurii și dis
prețului din partea celor avuți. Des
ființarea exploatării omului de către 
om a făcut să rămină de domeniul 
amintirilor triste imaginea truditoru
lui prost hrănit, prost îmbrăcat, cu 
o brumă de carte sau chiar analfa
bet, de nimeni ascultat lucrind în 
ateliere insalubre sau apăsind din 
greu pe coamele plugului tras de 
boi costelivi. Astăzi, muncitorimea 
conduce efectiv destinele țării, face

politica «tatulut Disipunlnd de o so
lidă instruire, muncitorul de azi este 
capabil să mînuiască mijloace tehni
ce perfecționate, să creeze produse 
de mare complexitate tehnică nece
sitate de dezvoltarea continuă a eco-

eale creatoare, de împlinire a Per
sonalității.

DEPLINA egalitate in drep
turi PENTRU TOȚI FIII TARII. 
Intr-un mod profund revoluționar

rețele de Instituții de cultură — pro
bează că niciodată oamenii muncii 
aparținind naționalităților conlocui
toare nu s-au bucurat de atit de largi 
posibilități ca în prezent, de a parti
cipa efectiv, în condiții de deplină

începutul epocii celor mai profunde transformări 
revoluționare din societatea românească

nomlei naționale, de schimburile co
merciale tot mai largi ale țării cu 
alte popoare ale lumii.

S-a schimbat profund • condiția fe
meii, căreia în trecut îi era îndeobște 
rezervat statutul de „casnică" ; pe 
deplin egală in drepturi, ea are as
tăzi acces in orice domeniu al acti
vității economico-sociale. bucurin- 
du-se de înaltă stimă si prețuire ca 
participantă activă, nemijlocită la 
construcția socialistă.

S-a schimbat, deopotrivă, condiția 
tineretului, care dispune astăzi de 
cele mai largi posibilități de afir
mare a aptitudinilor si capacităților

a fost soluționată problema națio
nală. prin asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate. Asemenea fapte bine cunoscute 
tuturor cetățenilor tării din însăși 
viata lor de zi cu zi. precum repre
zentarea corespunzătoare a oamenilor 
muncii de alte naționalități in toate 
organismele de conducere — de 
partid, de stat și economice. Ia toate 
nivelurile — dreptul naționalităților 
conlocuitoare de a folosi liber limba 
maternă, organizarea în limbile aces
tor naționalități a lnvătămîntului de 
toata gradele, crearea unei largi

egalitate, la Întreaga viață politică, 
economică si socială, la conducerea 
societății, de a-si dezvolta viata spi
rituală. de a-si pune în valoare capa
citatea si aptitudinile.

O asemenea rezolvare a problemei 
naționale iși are corespondența, in 
plan social-politic, in faptul că 
niciodată nu a existat o atit de pu
ternică unitate Si coeziune a întregu
lui popor, a tuturor celor ce muncesc 
în patria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — in 
jurul Partidului Comunist Român. Cu 
toții. împreună, am edificat o tară 
nouă, cu toții împreună soluționăm

problemele dezvoltării ei. bucu- 
rindu-ne deopotrivă de roadele mun
cii unite.

CULTURA — APANAJUL ÎNTRE
GII NAȚIUNI. în șirul preface
rilor declanșate de insurecție se 
impune a fi remarcate si celo 
petrecute pe planul vieții spiri
tuale a poporului. Potrivit recensă- 
mîntului din ianuarie 1948. „peste 
23 la sută din totalul populației de 
virstă școlară era analfabetă". Revo
luția condusă de partid in cultură a 
dus la transformarea acesteia in bun 
al întregului popor, poporul român 
înfățișîndu-se astăzi lumii ca un po
por cu un nivel de instruire dintre 
cele mai înaintate, 10 clase fiind mi
nimul obligatoriu de școlarizare ; un 
popor cu o creație artistică înflori
toare, cu o intelectualitate numeroa
să, aptă să se adapteze creator la re
voluția științifico-tehnică contempo
rană, să contribuie la îmbogățirea 
patrimoniului științei și culturii uni
versale.

In concepția partidului nostru, toa
te aceste transformări, epocale sint 
înțelese intr-o continuă mișcare, 
intr-o perpetuă evoluție. Programul 
partidului adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului, măsurile stabi
lite de Conferința Națională consti
tuie îndreptarul unor noi și vaste

transformări In toate domeniile vieții 
economico-sociale.

Ele conturează de pe acum în fata 
națiunii imaginea României viitoare, 
ca o tară ce se va Înscrie, Încă de 
la mijlocul deceniului viitor. în rin
dul statelor cu un nivel mediu de 
dezvoltare, o tară ce se va carac
teriza prlntr-o economie înfloritoa
re. capabilă să asimileze cele mai 
noi cuceriri ale revoluției stiintifico- 
tehnice contemporane, prin dezvol
tarea armonioasă a tuturor îudetelor 
țării, avîntul invățămintului, științei 
și culturii, un grad superior de bu
năstare si civilizație pentru totl 
membrii societății.

In acest* zile premergătoare marii 
sărbători a eliberării patriei avem 
nenumărate dovezi ale încrederii cu 
care Întregul popor urmează partidul 
pe drumul spre viitorul strălucit al 
patriei sale socialiste ; inalnte de 
toate, elanul, abnegația șl hotărirea cu 
care se muncește pretutindeni în țară 
pentru a îndeplini exemplar progra
mul de dezvoltare economico-sociaJă 
adoptat de Congresul al XI-lea Si 
Conferința Națională ale partidului, 
rezultatele remarcabile obținute In 
Întrecerea socialistă pentru realizarea 
sarcinilor actualului cincinal, succe
sele repurtate de oamenii muncii pe 
toate fronturile construcției socialiste.

Ioan ERHAN
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A VIZITAT 
TlRGUL DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVAHĂȘII.I I HUA KUO-FEN

(Urmare din pag. I)
de oamenii muncii din întreprinderile 
producătoare de bunuri de consum in 
eforturile lor creatoare, consacrate 
realizării și asimilării unor produse 
noi, superioare. Tîrgul pune, totodată, 
in evidență posibilitățile sporite de 
aprovizionare a populației cu mărfu
rile solicitate, într-o structură sorti
mentală adecvată cerințelor, conse
cință directă a succeselor obținute in 
dezvoltarea rapidă a țării, a poten
țialului atins de industria și agri
cultura noastră, angajate, prin poli
tica partidului nostru, intr-un amplu 
proces de creștere și modernizare. 
Industria noastră socialistă produce, 
in prezent, peste 300 000 de articole 
de bunuri de consum, care satisfac 
din ce in ce mai bine exigențele in 
continuă creștere ale consumatorilor, 
considerabil sporite ca urmare a apli
cării primei etape de majorare a 
retribuțiilor în acest cincinal, care au 
crescut, după cum se știe, în medie 
cu 17 la sută.

In timpul vizitării numeroaselor 
pavilioane ce ălcăfuiesc ansamblul 
expozițional, secretarul general al 
partidului a examinat, împreună cu 
cadrele de conducere din domeniile 
respective, modul în care se reali
zează programele stabilite pentru 
fiecare ramură industrială producă
toare de bunuri de consum. în cen
trul acestui nou dialog de lucru pur
tat la fața locului — ce definește 
stilul de muncă atit de dinamic și 
eficient al secretarului general al 
partidului — au fost discutate o 
serie de măsuri menite să asigure 
dezvoltarea, in continuare in ritm 
rapid a producției in diferite sectoa
re. aplicarea și extinderea tehnolo
giilor moderne, capabile să asigure, 
in condiții de înaltă eficiență, 
bunuri de calitate superioară.

In vederea stabilirii structurii 
fondului de marfă pentru anul viitor 
în așa fel incit să se asigure o co
relare cit mai bună între ofertă și 
cerințele populației, se realizează o 
amplă sondare a preferințelor pu
blicului, cu ajutorul a 100 000 de 
chestionare. Testarea cererii se face, 
de asemenea, prin punerea in vîn- 
zare a produselor expuse, atit prin 
cele 80 de puncte comerciale deschi
se în incinta tîrgului. cit și în mari 
magazine din Capitală, Brașov. Cluj- 
Napoca, Iași și Timișoara. Se es
timează că. in cadrul tîrgului; vor 
fi contractate mărfuri destinate 
pieței în valoare de aproape 100 mi
liarde lei.

Indicind să se acorde in continua
re întreaga atenție lărgirii gamei 
sortimentale a mărfurilor puse la 
dispoziția populației și ridicării ni
velului calitativ al acestora sub ra
port funcțional și estetic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, totodată, 
ca noile exponate prezentate în ca
drul tîrgului să fie puse la dispo
ziția cetățenilor, prin intermediul 
unităților de desfacere, în cantități 
corespunzătoare.

Vizita începe cu pavilionul rezer
vat produselor agroalimentare. In
dustria alimentară, care își sporește 
în acest cincinal producția cu 52 la 
sută, față de 47,5, cit se prevăzuse 
inițial, etalează aici circa 2 700 sorti
mente. in bună parte noi, de produse 
și preparate de panificație, carne, 
pește lactate și altele. Este remar
cat. intre altele, faptul că s-au reali
zat progrese în ce privește sporirea 
cantităților de produse dietetice și 
pentru copii, că s-a înnoit complet, 
în ultimii ani. gama conservelor de 
pește. Strădania lucrătoriloi; din in
dustria alimentară de a contribui la 
ușurarea muncii femeii în gospodă
rie este ilustrată de realizarea unui 
număr sporit de preparate și semi- 
preparate culinare. Prin dezvoltarea 
producției de astfel de bunuri, in ca
pacitățile existente și prin constru
irea unor obiective noi, producția de 
preparate culinare va crește, in 1980, 
la 15 000 tone, față de 2 700 tone in 
1975.

Apreciind realizările obținute in 
acest domeniu, secretarul general al 
partidului a recomandat să se inten
sifice înfăptuirea programelor exis
tente pe domenii de activitate. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabi
lit, intre altele, ca sarcină a Departa
mentului industriei alimentare, fabri
carea unor cantități sporite de sucuri 
din fructe și plante indigene, care să 
fie puse in cantități îndestulătoare la 
dispoziția populației.

In cele 7 pavilioane ale industriei 
ușoare, principala ramură producă
toare de bunuri de larg consum, sint 
prezentate aproape 90 000 de sorti
mente din colecția de articole ce ur
mează a fi comercializate anul viitor. 
Ilustrativ pentru ritmul de moderni
zare a producției din acest sector 
este faptul că 63 000 dintre acestea 
sînt noi. Caracteristica generală a 
produselor prezentate de această im

portantă ramură industrială o re
prezintă marea diversitate sortimen
tală, calitatea funcțională și este
tica îmbunătățită a articolelor.

Apreciind aceste rezultate, secre
tarul general al partidului a discu
tat cu titularul Ministerului In
dustriei Ușoare, cu alte cadre 
de decizie din acest domeniu mo
dalitățile de accelerare a înfăptuirii 
programelor speciale de valorificare 
a materiilor prime, de diversificare 
a producției, îmbunătățire a finisa
jelor, insistînd asupra necesității de 
a spori producția internă de mătase 
naturală și blănuri artificiale și sta
bilind, împreună cu specialiștii, 
măsuri corespunzătoare.

ReYnarcind varietatea tricotajelor, 
secretarul general al partidului a- 
preciază preocuparea pentru diversi
ficarea producției, realizarea unor 
produse mai frumoase și mai bune, 
care să satisfacă în mai mare mă
sură cerințele cumpărătorilor. Este 
evidențiat faptul că industria trico
tajelor, al cărei volum de desfacere 
către populație crește an de an, și-a 
îndreptat atenția în direcția folosirii 
Unor noi tipuri de fire, calitativ su
perioare și cu aspect comercial îm
bunătățit.

O impresie plăcută a produs gama 
diversă de exponate ale industriei 
pielăriei, cauciucului și încălțămin
tei, prezentă la actuala ediție a 
tîrgului cu 3 600 de articole, din care 
mai bine de 80 la sută sint noutăți. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că întreaga colecție de mo
dele pentru anul 1979 a fost al
cătuită în concordanță cu prefe
rințele exprimate de cumpărători. 
Un accent deosebit s-a pus pe pro
ducția de încălțăminte cu fețe 
textile și din înlocuitori de piele. 
Specialiștii relevă că aplicind 
cu consecvență programele de creș
tere și diversificare a producției, 
gradul de valorificare a materiei pri
me a sporit in ultimii ani de 
3 ori.

Reține atenția varietatea confecții
lor realizate din blănuri naturale și 
sintetice, care pun in valoare materii 
prime indigene. Secretarul general ai 
partidului este informat că, prin 
transpunerea in viață a indicațiilor 
date, producția de confecții din blă
nuri naturale va crește în 1979 de 
peste trei ori față de 1975, ceea ce 
va duce la satisfacerea in mai mare 
măsură a cerințelor cumpărătorilor, 
creîndu-se și disponibilități pentru 
export.

Secretarul general al partidului vi
zitează apoi pavilionul întreprinde
rilor de confecții. Varietatea veșmin
telor pentru femei, bărbați și copii, 
realizate în ton cu ultimele tendințe 
ale modei, din materiale variate, in
tr-o bogată paletă coloristică, precum 
și printr-o croială specifică diverse
lor destinații, oferă imaginea fante
ziei creatorilor din acest sector, a 
priceperii oamenilor muncii din 
această ramură. între aceste expo
nate, un rol important îl ocupă con
fecțiile de in sau in amestec cu fire 
poliesterice, ușoare, practice și mo
derne, care se bucură de o deosebită 
apreciere din partea publicului.

In fața unui stand, un moment e- 
moționant : un grup de copii ai mun
citoarelor de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, îm- 
brăcați în cunoscutele costume din 
Țara Oașului, au prezentat un joc 
oșenesc. .

Apreciind realizările din acest sec
tor, secretarul general al partidului 
se interesează de măsurile întreprin
se în vederea îndeplinirii sarcinilor 
de plan la producția fizică și export, 
recomandă intensificarea eforturilor 
pentru crearea de bunuri care să sa
tisfacă la un nivel superior cerințeie 
pieței interne și externe.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le sint pre
zentate in continuare, in pavilionul 
de artă populară și artizanat, valo
roase creații originale de țesături, 
cusături, covoare, confecții artizana
le, împletituri, ceramică, obiecte din 
lemn, rod al imaginației și muncii 
artiștilor și meșterilor populari. Po
trivit recomandărilor secretarului 
general al partidului, în acest sector 
este in curs o vastă acțiune de va
lorificare a tradițiilor și specificului 
fiecărei zone etnografice a țării. In 
acest context sint prezentate, grupat, 
produse specifice fiecărui județ. Re- 
ținînd cu satisfacție rezultatele ob
ținute în păstrarea autenticității pro
duselor, frumuseții lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat ex
tinderea acestor activități artizanale 
într-un număr tot mai mare de co
mune, atit în scopul satisfacerii ce
rințelor, indeosebi la export, cit și 
al valorificării materiilor prime și 
a forței de muncă din mediul rural. 
Totodată, s-a indicat conducerii 
UCECOM să organizeze în Capi
tală un mare magazin de desfacere, 
în care să fie prezentate produsele 
de artă populară de pe cuprinsul în
tregii țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat vizitează pavilioanele 
industriei chimice, ramură al că
rei aport la aprovizionarea pie
ței este în continuă , creștere și 
care urmează să-și dubleze în acest 
cincinal producția'de bunuri de con
sum. De menționat că cea mai mare 
parte a produselor chimice destinate 
pieței, cosmetice, articole de uz cas
nic, coloranți, lacuri, vopsele, mase 
plastice șl anvelope, articole de 
cauciuc se obțin pe baza cercetărilor 
realizate in unitățile Institutului cen
tral de chimie.

Standuri deosebit de atractive prin 
numărul mare de exponate și nou
tăți sînt rezervate cosmeticelor rea
lizate pe bază de extracte naturale. 
Se remarcă aici numeroase articole 
cosmetice distinse cu medalii la di
verse confruntări internaționale. Sint 
prezentate articole noi din cauciuc 
pentru autoturisme.

Ministrul de resort arată că tri
plarea producției de materiale plas
tice și rășini sintetice permite o dez
voltare și diversificare a producției 
de articole prelucrate destinate uzu
lui populației. In acest sens, secreta

rul general al partidului a reco
mandat intensificarea eforturilor în 
acest sector de bază al economiei na
ționale pentru realizarea unei game 
mult mai bogate de articole de larg 
consum din mase plastice și fibre 
sintetice.

Exponatele economiei forestiere șl 
materialelor de construcții evidenția
ză preocupările colectivelor de oa
meni ai muncii pentru înfăptuirea 
măsurilor privind realizarea unei 
game largi de modele și îmbunătă
țirea calității producției în vederea 
satisfacerii cerințelor în continuă 
creștere ale pieței interne. Urmare a 
sporirii veniturilor oamenilor muncit, 
a înfăptuirii programului de con
strucții de locuințe, a fost diversifi
cată producția de mobilă in concor
danță cu dimensiunile apartamente
lor, cu exigențele cumpărătorilor. In 
prezent, mai mult de 45 la sută din 
producția de mobilă o constituie tipu
rile noi.

Cele peste 100 de tipuri de mobi
lier pentru camere dormitor, came
re de zi, sufragerii, holuri și bucă
tării prezentate ilustrează preocupa
rea pentru fabricarea unei mobile 
funcționale, care să contribuie la ri
dicarea gradului de confort al lo
cuințelor.

Sectorul materialelor de construc
ții prezintă la această ediție a tîr
gului o bogată gamă de materiale 
ceramice, plăci din gresie și faianță, 
marmură și produse din marmură, 
covoare, tapete și folii din PVC, 
obiecte sanitare, feronerie etc.

Secretarul general al partidului a 
cerut sporirea producției unor astfel 
de articole și a indicat ca, in cola
borare cu constructorii, să se gă
sească soluții, astfel incit pereții des
părțitori din interioarele apartamen
telor să fie realizați din materiale 
ușoare.

în pavilionul consacrat culturii și 
artei, exponate și grafice ilustrează 
pregnant dinamica producției și di
fuzării cărții și publicațiilor, a altor 
mijloace de informare în masă în 
țara noastră. La loc de frunte se află 
noile ediții ale operelor secretarului 
general al partidului. în timpul vi
zitei, un cor muncitoresc interpretea
ză cîntece revoluționare, moment 
semnificativ pentru amploarea miș
cării artistice de masă desfășurate 
in cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României". în pavilion sînt 
prezentate, de asemenea, bunuri de 
consum realizate de artiștii plastici. 
Secretarul general al partidului a re
comandat artiștilor plastici să-și con
centreze eforturile, capacitatea crea
toare pentru realizarea unor produse 
inspirate din realitatea contemporană, 
superioare calitativ celor realizate în 
serii industriale, să colaboreze tot 
mai strîns cu întreprinderile în vede
rea elaborării de modele care să îm
bine armonios utilul cu frumosul.

Se trec apoi în revistă realizările 
întreprinderilor din sectorul sticlăriei 
și ceramicii fine, domeniu in care, in 
ultimul an, s-au obținut importanți; 
succese atit in direcția sporirii pro
ducției, cit și în cea a diversificării 
și ridicării calității, asigurindu-se in 
acest fel o bună aprovizionare a 
populației cu asemenea articole și, 
totodată, disponibilități pentru'export.

In încheiere, se vizitează pavilionul 
rezervat bunurilor electrocasnice și 
de uz gospodăresc. Numeroase între
prinderi industriale etalează aici 
peste 8 000 de exponate. Sint produse 
ce se disting prin funcționalitatea 
sporită, randamentul ridicat, consu
mul redus de energie electrică și 
combustibil, printr-o linie modernă, 
elegante. Din gama largă de bunuri 
electrocasnice expuse se remarcă 
frigidere, mașini de cusut, de gătit 
și de spălat, radiatoare electrice, us- 
cătoare de păr, aspiratoare, roboți 
de uz gospodăresc, aparataj electric, 
jucării metalice și din mase plastice, 
scule, aparate de măsură și control, 
o mare varietate de corpuri de ilumi
nat și multe altele. Sînt prezentate, 
de asemenea, biciclete, între care ti
purile pentru uz gospodăresc și sport, 
motorete pentru transportul de 
mărfuri, noi tipuri de radiorecep
toare, televizoare, casetofoane, apara
te foto. ceasuri ș.a. In diverse 
standuri este prezentată o bogată 
gamă-de jucării.

Vizita de lucru, noul dialog al 
secretarului general al partidului cu 
cadrele de răspundere din ministere 
și organizații economice, cu conducă
torii unităților producătoare de bu
nuri de consum s-au constituit, prin 
observațiile și indicațiile date, prin 
concluziile desprinse, într-un moment 
de o deosebită însemnătate pentru 
ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii activități din ra
murile industriale care concură la 
realizarea bunurilor de consum, la 
aprovizionarea populației. Prin apli
carea măsurilor stabilite cu acest pri
lej, prin grăbirea procesului de fina
lizare a programelor pe domenii, 
înfăptuirea neîntîrziată a indica
țiilor date de secretarul gene
ral al partidului, oamenii muncii ce 
lucrează în aceste sectoare își vor 
aduce astfel o contribuție sporită la 
realizarea țelului suprem al politicii 
partidului nostru — ridicarea necon
tenită a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Momente din timpul vizitei la principala poartâ moritimă a țârii și la șantierul naval

(Urmare din pag. I)
obținută in 1938, ponderea deți- 
nind-o produsele construcțiilor de ma
șini navale, chimiei, materialelor de 
construcții. Cu prilejul numeroaselor 
vizite de lucru in județ, secretarul 
general al partidului a stabilit obiec
tivele și sarcinile prioritare ale ju
dețului, deschizindu-i noi perspective 
de dezvoltare.

Străbătind adevărate culoare vii, 
coloana oficială ajunge în port — 
poartă maritimă a țării — prin care 
se efectuează peste 60 la sută din 
exportul României. Portul Constanța 
a cunoscut, de la an la an. o con
tinuă extindere și modernizare prin 
construirea a noi dane de încărcare- 
descărcare, noi bazine interioare, 
dotări dintre cele mai moderne, pre
cum și prin spații largi de depozi
tare și conservare a mărfurilor, 
astfel incit acum se asigură, anuai. 
un trafic de peste 30 milioane tone 
mărfuri.

Fereastră deschisă spre largul 
lumii, portul Constanța, cu trepidan- 

: ta lui aelivijLSte, a oferit Solilor po
porului chinez o imagine elocventă 
a participării tot mai active a 
României socialiste la schimburile 
internaționale de valori materiale.

în continuare s-au vizitat marile 
hale și dotări speciale ale șantieru
lui naval. Aici, tovarășul Hua 
Kuo-fen, ceilalți oaspeți au fost 
salutați de Gheorghe Trandafir, pri
marul municipiului Constanța, Du
mitru Fuiorea, directorul general al 
șantierului, de membri ai comitetu
lui oamenilor muncii, de numeroși 
muncitori.

în fața unor machete și schițe și, 
apoi, pe parcursul vizitării secțiilor 
productive, gazdele au înfățișat 
etapele de dezvoltare a șantierului, 
perspectivele sale. Oaspeții sint in
formați că șantierul, care bene
ficiază de bogate tradiții de mun
că, s-a dezvoltat, într-un ritm fără 
precedent, ca urmare a aplicării 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
privind creșterea capacității flotei 
noastre comerciale și a indica
țiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, in cursul a numeroase vizite 
de lucru, a orientat întregul program 
de extindere a construcțiilor navale 
în țara noastră. Deținînd primul loc 
in cadrul acestei ramuri, șantierul a 
produs, in ultimii trei ani, peste 25 
la sută din întreaga capacita
te a flotei comerciale românești, 
ajungînd in acest an să realizeze a- 
proape jumătate din tonajul planifi
cat a fi construit. Tot aici s-a reali
zat cu deosebit succes sarcina de a 
se construi nave de mare tonaj, din 
docurile șantierului ieșind în ultimii 
ani mineraliere de 55 000—65 000 tdw 
și petroliere de 150 000 tdw. Tovarășul 
Hua Kuo-fen este informat de sal
tul care se va face prin trecerea, în 
viitorul cincinal, la navele de 200 000 
tdw și de capacități mai mari, pre
cum și prin creșterea gradului de asi
milare a echipamentelor componente 
ale acestora.

In secțiile de producție, vizitatorii 
au avut prilejul să cunoască preocu
pările pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale navaliștilor prin 
mecanizarea operațiilor grele, reor
ganizarea platformelor și halelor de 
lucru, dotarea cu schele tipizate 
pentru lucrările la înălțime, precum 
și prin elaborarea de tehnologii noi, 
care să elimine zgomotul și noxele. 
De asemenea, sint prezentate pro
gramele de perfecționare a autoges- 
tiunii și democrației muncitorești, de 
creștere a veniturilor celor ce mun
cesc, de calificare a personalului, 
precum și preocupările in domeniul 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale 
personalului muncitor și ale familii
lor acestuia.

Pe parcursul vizitei, tovarășul Hua 
Kuo-fen a urmărit cu deosebită a- 
tenție procesele de producție, în spe
cial metodele de sudură automată, 
montajul în hale al diferitelor com
ponente ale corpului navelor, pre
cum și transportul acestora cu auto- 
trailere speciale, de mare capacitate, 
spre docurile uscate, unde are loc, 
apoi, montajul final. In acest cadru, 
conducătorul partidului și statului 
chinez a cerut explicații cu privire 
la dotările tehnologice, manifestînd 
un interes deosebit față de realizările 
șantierului, față de tehnologiile a- 
vansate folosite în fabricația de nave, 
față de concepția românească, care 
se află la baza industriei navale din 
țara noastră.

Conducătorul partidului și statului 
chinez a avut cuvinte de înaltă apre
ciere față de realizările colectivului 
constănțean, față de rezultatele de
osebite obținute în muncă și a urat 
gazdelor noi succese în înfăptuirea 
programului de dezvoltare a con
strucțiilor navale din țara noastră.

In încheierea vizitei, tovarășul Hua 
Kuo-fen a notat în Cartea de onoare 
a acestei unități :

„Dragi tovarăși din Șantierul na
val din Constanța,

Marile succese realizate de șantie
rul dumneavoastră oglindesc dezvol
tarea rapidă a industriei construc
toare de nave din România.

Vă urez să obțineți succese în con
struirea socialismului în țara dum
neavoastră și în opera de apărare a 
suveranității și independenței țării 
dumneavoastră.

Trăiască prietenia chino-română !“.
In amintirea acestei vizite, gazdele 

au oferit în dar tovarășului Hua 
Kuo-fen macheta petrolierului „Inde
pendența" de 150 000 tdw.

Conducătorul partidului și statului 
chinez a mulțumit și a transmis colec
tivului de constructori navali ai șan
tierului felicitările sale pentru rea
lizările dobindite, urarea ca, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să obțină succese tot mai 
mari. De asemenea, înaltul oaspete 
a transmis, din partea clasei mun
citoare chineze, un salut muncito
resc, revoluționar, celor care lucrea
ză în această importantă unitate a 
industriei noastre constructoare de 
mașini.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre reședința ce le-a fost re
zervată înalților oaspeți în stațiunea 
Neptun. Pe traseul străbătut, mii de 
constănțeni, precum și turiști aflați 
în stațiunile Eforie Nord și Eforie 
Sud au salutat cu prietenie pe solii 
poporului chinez prieten.

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Hua Kuo-fen, împreună cu persoa
nele oficiale române și chineze care 
îl însoțesc au vizitat stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre.

Cu acest prilej, solii poporului 
chinez prieten au putut lua cunoștin
ță de o altă latură a economiei jude
țului Constanța — cea legată de dez
voltarea turismului.

Președintele Comitetului Central 
al P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, a fost in
format despre eforturile susținute fă
cute în ultimul deceniu de partidul 
și statul nostru pentru valorificarea 
cît mai eficientă a condițiilor clima
terice și naturale pe care le oferă 
litoralul românesc al Mării Negre. 
Incepînd de la Năvodari și pînă in 
comuna Vama Veche, pe o distanță 
de peste 70 km, au fost înălțate o 
adevărată salbă de stațiuni de odih
nă, într-o arhitectură originală, mo
dernă, rod al fanteziei și capacității 
de creație ale arhitecților și con

structorilor români. Mangalia de 
Sud, Saturn. Venus, Jupiter, Neptun, 
Olimp, Eforie Sud, Eforie Nord, 
străbătute de coloana oficială de 
mașini, au produs asupra oaspeților o 
deosebită impresie. Ei sînt infor
mați, de asemenea, că litoralul româ
nesc găzduiește anual aproape 
3 000 000 de turiști din țară și de pes
te hotare, stațiunile litoralului româ
nesc bucurîndu-se de pe acum de un 
binemeritat renume internațional.

In fiecare stațiune parcursă de co
loana oficială, mii de oameni ai mun
cii aflați la odihnă, un mare număr 
de turiști străini au salutat cu cor
dialitate pe reprezentanții marelui 
popor chinez.

Tovarășul Hua Kuo-fen a avut cu
vinte de înaltă apreciere penttu 
preocuparea partidului și statului 
nostru de a transforma turismul 
românesc într-o veritabilă industrie, 
de a pune la dispoziția oamenilor 
muncii din țara noastră condiții tot 
mai bune de odihnă și tratament. El 
a felicitat pe arhitecți și constructori 
pentru efortul depus de a crea pe 
malul Mării Negre aceste bijuterii 
ale arhitecturii românești în care, 
anual, își pot petrece plăcut conce
diul un atit de mare număr de per
soane.

Seara, în onoarea tovarășului Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a celorlalți oaspeți chinezi, Comite
tul județean Constanța al P.C.R. a 
oferit un dineu.

Au participat tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, cele
lalte persoane oficiale române care 
îl însoțesc pe conducătorul partidului 
și statului chinez în vizita sa in 
România.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, tovarășul Ion Tudor, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., și Ciao Țî-iang. 
membru supleant al Biroului Politii 
al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretai 
al Comitetului provincial Sîciuan a 
P.C. Chinez, au toastat în sănă
tatea tovarășului Hua Kuo-fen 
președintele Comitetului Centra 
al P.C. Chinez, premierul Con 
siliului de Stat al Republici 
Populare Chineze, și a tovarășulu 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera 
al Partidului Comunist Român, pre 
ședințele Republicii Socialiste Romă 
nia, pentru dezvoltarea continuă ; 
prieteniei, solidarității revoluționar 
și colaborării frățești dintre Partidu 
Comunist Român și Partidul Comu 
nist Chinez, dintre România și Chins 
dintre cele două popoare prietene
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REALIZĂ RILE ACESTOR ANI
izvoare nesecate ale creației artistice

FEKETE IZSOLT Constructori

Viitorul «e clădește 
In prezent. El se clă
dește pe temelia re
zultatelor edificatoare 
— prin numărul și cali
tatea lor — pentru rit
mul și dimensiunile 
propășirii socialiste a 
patriei. Magistralele a- 
cestui viitor, trasate 
azi cu atita generozi
tate și cutezanță de 
Partidul Comunist Ro
mân conduc destinele 
patriei spre un miine 
mai bogat, mai lumi
nos. Afirmindu-și cu
tot mai multă autori
tate contururile lim
pezi și perspectivele
certe, drumul înaintă
rii implacabile, ase
meni curgerii maies
tuoase a marilor flu
vii, societatea socialis
tă românească înre
gistrează o mișcare 
neîntreruptă, fertilă și 
decisivă. Acestei miș
cări întemeiate pe o 
nouă concepție asupra 
muncii, pe făurirea șl 
utilizarea unor struc
turi moderne, pe teh
nicitatea înaltă a noi
lor produse pe care le 
realizează industria ii 
corespunde o artă a 
creșterii, a construc
ției, a verticalității, a 
îndrăznelii și încrede
rii. O artă ce se dez
voltă intr-un climat 
creator, animat de 
rivna perfecțiunii, con
tribuind efectiv la 
ridicarea conștiințelor, 
la opera de edificare 
morală și materială a 
societății noastre socia
liste.

Preocuparea de a 
reflecta cu mijloacele 

picturii, sculpturii, 
graficii caracteristici
le țării noastre, cu 
istoria ei, cu frumu
sețile ei adinei și 
calme, contribuie o 
dată mai mult la con
turarea adevăratelor 
„magistrale ale socia
lismului", de fapt, în
seși căile devenirii 
noastre. Arta inspirată 
din istoria trecută sau

Coloarea dominantă 
OPTIMISMUL

prezentă a poporului 
nostru, din peisaje cu 
frumusețe recunoscută, 
dar și genuina fru
musețe a șantiere
lor și noilor construc
ții industriale conferă 
atestării noastre isto
rice învestitură și con
tinuitate. Ele exprimă, 
in intenția artiștilor de 
pe cuprinsul întregii 
tari, in cele mai bune 
dintre lucrările elabo
rate de-a lungul ani
lor afirmarea unor op
țiuni fundamentale, 
integrarea deplină în 
realitățile țării. Por
nind de aici, artiștii 
se străduiesc să depă
șească simpla consem
nare ilustrativă, să 
facă din opera lor o 
deschidere spre pro

blemele mari ale exis
tenței poporului nos
tru, spre esențe ce se 
cer descoperite treptat 
și puse in lumină, 
spre viitor.

Ideile de modernita
te și tradiție redevin 
actuale și stringente, 
dinamice, păstrind o 
permanență și o sem
nificație deosebite. Ele 
cristalizează o atitudi

ne existențială tn care 
s-a păstrat nealterată 
măsura umană. Punct 
de referință și de 
sprijin, cultura tradi
țională românească a 
constituit și constituie 
pentru artiștii contem
porani sursa descope
ririi continue a unei 
gindiri lucide, bine 
organizate, a unei sen
sibilități fremătătoare. 
Coexistența unor ge
nerații, a unor concep
ții și orientări care, 
diferențiindu-se ade
sea polar, duc la con
stituirea unui spirit 
specific național, istor 
rlcește determinat, al 
culturii noastre atestă 
și caracterizează arta 
românească modernă. 
Există cristalizări in 
timp, după cum există 

apariții neașteptate, 
spectaculoase. Dinco
lo de trăsături precis 
nominalizate, iradiază 
insă imaginea unei 
epoci, unei națiuni, 
unei civilizații. A» 
putea afirma in aceas
tă ordine de Idei că 
necesitatea de a îmbo
găți patrimoniul de 
valori al culturii româ
nești cu mărturii din

tre cele mal semnifi
cative ale epocii a fost 
o preocupare constan
tă a artei autentice 
dintotdeauna. Cu atit 
mai mult, in condițiile 
noii societăți socialiste 
aceasta este o preocu
pare comună a artiști
lor din cele mai dife
rite domenii. A răs
punde orientării, în
demnurilor constante 
pe care conducerea 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu per
sonal le-au făcut și le 
fac pentru crearea 
unor opere de ca
litate presupune, de 
fapt, afirmarea ple
nară a unei complexe 
individualității artisti
ce. a unei personali
tăți creatoare ce nu se 
poate mulțumi cu fruc

tificarea spontană, ne
prelucrată a talentu
lui, ci năzuiește să 
cuprindă in raza înțe
legerii sale fenomene
le și mutațiile care 
definesc mersul nostru 
inainte. Cunoașterea 
profundă a vieții po
porului. a problemelor 
cu care se confruntă 
oamenii, a proceselor 
sociale in cursul căro
ra se produc schimbă
rile calitative sint con
diții ale artei militan
te. prefigurează dru
mul creației spre min
tea și sufletul oameni
lor.

O privire retrospec
tivă asupra artei româ
nești din ultimul an, 
pe care o prilejuiește, 
alături de multe alte 
manifestări, și expozi
ția bienală republica
nă „Magistralele socia
lismului" deschisă re
cent la Muzeul de artă 
și in sălile Dalles, 
afirmă o elevată con
știință de sine a plas
ticii noastre, o viziu
ne lucidă asupra con
diției sale. Eu demon
strează faptul că sen
sibilitatea contem
porană se exprimă 
original, integrind di
versele moșteniri și 
influențe in structuri 
artistice inedite. Im
portant este aici caldul 
elogiu pe care artiștii 
îl aduc puterii con
structive a României 
socialiste, prelungul 
ecou al minunatei sale 
cristalizări fixat in 
prezent, dar și proiec
tat. departe, in viitor.
Marina PREUTU

ANDREI OSTAP Formorea poporului român

BRĂDUȚ COVALIU Grivița Roșie GHEORGHE SPIRIDON Sudor SANDA POPESCU ȘARAMAT Florile soarelui ȘETRAN VLADIMIR Constructorii ION GHEORGHE Peisaj

BEDIVAN ZAMFIRESCU MALA Portret de fatâ

Un cîntec pentru August, acum cînd urca sori 
pe cerul lui fierbinte, ca inima bătînd, 
un cîntec pentru țară și pentru-nvingători 
și pentru vîrsta nouă a unui vechi pămînt

Strămoșii să-l audă ; mai mult — 
contemporanii,

un cîntec cu aripe, ca pasărea în zbor 
și sus, pe culmi de timp, să-ncununeze anii 
ce și-au aflat în August un nesecat izvor

Tăriile să-și treacă întreaga sevă-n el, 
în cîntecul acesta trăit ca o lumină 

ce numele ni-l știe citindu-l pe drapel 
scris cu un vîrf de munte, c-o undă cristalină,

Frumos și trainic 

ca tot ce construim
Arta noastră se inspiră din activitatea socialistă, din munca între

gului popor, a maselor de la orașe șl sote. Așa cum se pune problema 
calității în industrie sau în alte domenii, odată cu dezvoltarea impe
tuoasă în știință, este necesar, și în artă, să ajungem la o maturi
tate deplină, unde ceea ce preocupă dezvoltarea noastră comunistă 
să se reflecte în mod plenar.

Brăduț COVALIU

Un cîntec pentru August
Nume adînc ca marea, tălăzuind ca ea 
în veșnicia lumii ce-a fost și o să fie, 
un cîntec pentru August, pentr-o nestinsă stea 
arzînd și-n cer și-n suflet și în adînc de glie,

Din strălucirea-i amplă, din mătăsoasa-i rază 
noi împletirăm straie pentru un vis sublim, 
un cintec pentru August și flamura-î vitează 
prin care viitorul, cintindurl, il clădim.
Frați întru cîntec — unul ; frați întru țară —

una, 
frăția e mai tare ca stînca de granit, 
un cîntec pentru August — acum și-ntotdeauna, 
acum și-ntotdeauna un imn pentru partid I

Florin COSTINESCU

Mesaj patriotic, ecou amplu
Ideea noii calități născută din cantitatea unor acumulări mi se pare 

că subliniază o necesitate pe care artiștii plastici o resimt de mult 
— aceea a calității nu numai a imaginilor, nu numai a perfecționării 
lor în procesul creației, dar a calității în sensul diversificării adresei 
imaginii, a calității noilor funcții pe care arta le are în societatea 
socialistă. E vorba mai ales de această nouă funcție a artei, de for 
cu un ecou larg, patriotic, menită să exprime năzuințe înalte, 
comune tuturor oamenilor.

Ion SALIȘTEANU
JUSTIN NĂSTASE Constructor'

Muncă și sărbătoare
Arta este, trebuie sâ fie, munch și sârbâtoare. S-au 

făcut pași însemnați spre realizarea unei mai mari 
coerențe de atitudine față de comanda socială pe 
care sintem chemați să o satisfacem, s-a progresat 
spre făurirea unei angajări autentice, cu mintea și 
cu inima, față de imperativele cetății, care sînt, în 
primul rînd, politice. S-au obținut din încurajarea 
trudei și căutărilor profesionale, precum și printr-o 
selecție și omologare mal hotărîte a semnificativu
lui din noianul producției noastre, clarificări im
portante în cîmpul Ideilor. Toate acestea per
mit armonizări superioare între formă și conți
nut, între stilul personal al artistului și gustul re
ceptorilor de artă, intre mesa|ul conștiinței și cel 
al materialului, confruntate cu năzuința noastră de 
bază: aceea de a ne integra cit mai deplin, cu 
mijloacele artei pe care o profesăm, în efortul ge
neral al națiunii de făurire a României socialiste 
multilateral dezvoltate, libere și independente.

Horia FLAMINDU

Cu demnitate și strălucire 
în perioada actuală a construcției societății noas

tre socialiste, nouă, artiștilor plastici români, 
maghiari, germani și de aite naționalități, ne revin 
îndatoriri tot mai mari și tot mal nobile în ceea 
ce privește ridicarea în continuare a creației noas
tre în toate genurile capabile de a reda trecutul 
glorios al istoriei, cît și prezentul plin de faptele 
mărețe ale construcției socialismului în România, 
în modul cel mai demn și strălucit. Datorită politicii 
înțelepte a partidului nostru, artele plastice sînt in 
plină dezvoltare. Ca artist-cetățean am înțeles întot
deauna că în România socialistă se creează o sin
gură artă, o artă de înaltă valoare, de elevată vibra
ție spirituală, pentru care trudim, deopotrivă, artiști, 
români, maghiari germani și de alte naționalități, în
frățiți întotdeauna în nobilul efort al creației.

IZSAK Mărton

MIHAELA LISENCO Șantier VICTORIA DEDU CORNELIA Rampe de cocserie
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! FAPTUL I
Festivitatea absolvirii Academiei militare 

de către o nouă promoție
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DIVERS
Inscripția 
de la Ocnița

Cercetările arheologice între
prinse la Ocnița, județul Vilcea, 
au scos la iveală o inscripție in 
limba greacă atestind prezența 
unui rege (basileu) cu numele 
traco-getic de Thiamarcus. Noua 
inscripție ce conține numele a- 
cestui rege (nume care fusese 
reconstituit în urma descoperi
rii in 1973 a unei inscripții frag
mentare} relevă existența unei 
formațiuni statale mai mărunte, 
poate una dintre cele 4 sau 5 
menționate de autorii antici. în 
care s-a împărțit statul centra
lizat și independent făurit de 
marele rege Burebista. In frun
tea acestei formațiuni statale se 
afla, in pragul erei noastre, re
gele Thiamarcus, necunoscut 
pină la descoperirea anterioară. 
Tot de curind a fost scoasă la 
lumină și o altă inscripție cu li
tere latine majuscule, care se 
adaugă celor găsite pe același 
șantier — condus de prof. dr. 
docent Dumitru Berciu — și pe 
al căror temei a putut fi locali
zată aici așezarea dacică Buri- 
dava, menționată de geograful 
grec Ptolemeu.

O comoară

loan 
(Satu 
cărei

de gîscă...
In, ograda cetățeanului 

Crețu din Dumbrava 
Mare) trăiește o giscă a
Virstă a atins... 25 de ani bătuți 
pe muchie I Stăpinul ei afirmă 
— mindru nevoie mare ! — că 
Florlca (așa-i spune el giștei) 
și-a ciștlgat dreptul de a fi „scu
tită" de ...cuțit, numai și numai 
prin meritele ei. In cei 25 de 
ani a „scos" nenumărați boboci 
(harnică foc, ea clocea, uneori, 
și de cite două ori pe an I). 
Zecile de kilograme de pene 
provenite pină acum de la des
cendența Floricăi i-au adus gos
podarului ciștiguri de mii de lei. 
Asta, fără a mai pune la soco
teală penele dăruite de Florica 
și nici numeroșii săi urmași pe... 
varză sau la tavă. Ajunsă „de
canul" orătăniilor din ogradă, 
Florica se bucură de tot „res
pectul" acestora, ca și de grija 
și ocrotirea ce i se Cuvin cu 
prisosință din partea gospoda
rilor.

Mult
așteptata 
revedere

împrejurările jf vremurile 
trege ale ultimului război 
făcut ca Ion și Marghioala Pri- 
cop din satul Morărenî, județul 
Vaslui, să se despartă de fiica 
lor, Ileana, pe atunci in virstă 
de 7 ani. Fetița a crescut, timp 
de doi ani, la un orfelinat, după 
care a fost luată de o familie 
din București, pină s-a căsăto
rit.

Intr-o scrisoare adresată re
dacției noastre, părinții ei ne-au 
rugat „cu lacrimi de dor și de 
nepotolită așteptare" să facem 
„tot ce e omenește posibil" pen
tru a-și regăsi fata. Cu ajutorul 
unor cadre de miliție, care și-au 
pus la inimă rugămintea lor, 
după ample investigații, Ileana 
a fost găsită. Lucrează la Direc
ția de poștă și telecomunicații a 
municipiului București. După 35 
de ani a avut loc o intilnire... 
puțin zis emoționantă !

Vi
au

Ioan

Un lup... 
mielușel

Paznicul de vinătoare
Schufert din Birghiș — Sibiu 
poate fi văzut prin pădurile de 
care răspunde însoțit de un... 
lup, pe care I.S. l-a crescut cu 
multă grijă la casa lui încă de 
pe cind eră un pui prăpădit. 
Acum, namila de lup ii este tot 
așa de credincios ca un cline. 
Numai o dată și-a dat in petic. 
Trecind împreună pe lingă o 
turmă de oi, lupul a înșfăcat un 
miel, dar totul s-a terminat alt
fel decit in poveste... Paznicul a 
reușit să scape mielul de la pie- 
ire. De atunci, stăpînul lui ne 
asigură că lupul și-a schimbat 
și părul și năravul. O fi l
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Este numărul unui bilet fru
mos tipărit și împărțit in două : 
o parte, cu mențiunea „MAT
CA", sub care scrie, negru pe 
alb : „Această matcă se va rupe 
de virf (sic !) la intrarea in să
lile de spectacole și va rămine 
la organizator" ; a doua parte 
poartă înscrisul „BILET DE IN
TRARE" și precizarea : „Data 
organizării acțiunii", fără să se... 
precizeze nici o dată ; apoi, altă 
precizare : „Loc pentru ștampi
lă", fără nici o... ștampilă ; apoi, 
prețul: 5 lei.

Biletul ne-a fost trimis de ci
titorul nostru N. Arghirie din 
Adjucl-Vrancea, care ne scrie : 
„După apariția, in anul trecut, 
la -Faptul divers- a unei note 
tot despre astfel de bilete pen
tru manifestări culturale fanto
mă, lucrurile nu s-au mai repe
tat pină acum., cind am fost o- 
bligați, la unitatea unde lucrez, 
să cumpărăm din nou astfel de 
hirtiuțe. Se zice că fondurile 
sint destinate clubului sportiv 
din localitate. Or fi, dar cu ase
menea procedee, unii, 
dau in... spectacol!“.

prea se

I Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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Simbătă dimineața a avut loc festi
vitatea prilejuită de absolvirea Aca
demiei militare de către o nouă pro
moție de ofițeri de comandă, stat 
major, activiști de partid, ingineri și 
subingineri militari, precum și de 
acordarea gradului de locotenent ab
solvenților subingineri și elevilor 
care au promovat in anul V al facul
tăților tehnice și de medicină mili
tară.

La solemnitate au participat ge- 
neralul-colonel Ion Coman, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul apă
rării naționale, general-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, general-locote
nent Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Superior, 
reprezentanți ai Ministerului de In
terne, comandanți de arme, șefi de 
direcții centrale, generali și ofițeri 
superiori, veterani din războiul anti
fascist, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire mi
litară a tineretului, pionieri.

Din partea conducerii superioare 
de partid și de stat, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate — minis
trul apărării naționale a transmis 
noii promoții de absolvenți ai Aca
demiei militare și celor înaintați în 
grad calde felicitări și urări de cit 
mai mari succese în activitatea de 
viitor.

Tntr-o atmosferă entuziastă a fost 
adresată o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
„tn acest moment solemn, gindurile 
noastre se îndreaptă pline de dragos
te și devotament către dumneavoas-

tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea neobo
sită, plină de patos revoluționar, pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și statului nostru, pentru bună
starea și fericirea poporului, întărirea 
capacității de apărare a patriei, per
fecționarea forțelor noastre armate.

Dînd glas sentimentelor care ne 
animă, ne exprimăm profunda recu
noștință pentru grija permanentă de 
care ne-am bucurat, pentru condițiile 
minunate de muncă și viață pe care 
le-am avut în academie.

Conștienți de răspunderile ce ne 
revin în funcțiile ce ne-au fost încre
dințate în calitate de comandanți șl 
ofițeri de stat major, activiști de 
partid, ingineri și subingineri mili
tari, însuflețiți de entuziasmul și 
abnegația cu care Întregul nostru 
popor înfăptuiește hotărîrile Congre
sului al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, însușindu-ne pe 
deplin tezele și ideile cuprinse in 
magistrala expunere prezentată de 
dumneavoastră la recenta ședință a 
activului central de partid și de stat, 
ne angajăm să muncim cu pasiune și 
dăruire pentru ridicarea pe o treaptă 
nouă, superioară a calității procesu
lui instructiv-educativ din unități, 
pentru cultivarea la militari a unor 
înalte virtuți morale și de luptă, a 
devotamentului nețărmurit față de 
patrie, popor și partid, a spiritului 
de ordine și disciplină, a vigilenței 
revoluționare.

Vă asigurăm, tovarășe comandant 
suprem, că promoția 1978 a Acade
miei militare își va consacra întreaga 
energie și pricepere ridicării continue 
a nivelului de pregătire militară și 
politică a armatei, pentru a fi gata 
oricind să apere. împreună cu între
gul popor, cuceririle revoluționare, 
suveranitatea șl independența scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România".

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost deosebit de mișcat de mesajul de felicitare pe care ml l-ați 
adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.

Vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta șl, totodată, vă adresez urările 
mele cele mai cordiale pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru 
prosperitatea poporului român și pentru dezvoltarea continuă a raporturilor 
de prietenie și cooperare dintre țările noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Și R. P.

Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

Dragă tovarășe Ton Duc Thang,
Cu prilejul celei de-a 90-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa un cordial 
salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și de fericire personală, 
de progres și bunăstare poporului frate vietnamez.

îmi amintesc cu multă plăcere de intllnlrea pe care am avut-o cu dum
neavoastră in timpul vizitei recente in Republica Socialistă Vietnam și îmi 
exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare pe 
multiple planuri dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o nouă și 
puternică dezvoltare, in interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei 
socialismului și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Delegația Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii din Republica Popu
lară Chineză, condusă de Luo Yu- 
ciuan, adjunct al ministrului, șeful 
Departamentului silviculturii, aflată 
în țara noastră a efectuat în cursul 
acestei săptămini vizite de documen
tare în județele Argeș, Prahova și 
Brașov. Oaspeții au vizitat unități de 
industrializare a lemnului. stațiuni 
experimentale silvice, exploatări fo-

restiere, institute de învățămînt, pre
cum și centre de perfecționare pro
fesională a personalului din economia 
forestieră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri cu specialiști din unitățile 
vizitate, cu privire la rezultate și 
preocupări In dezvoltarea fondului 
silvic, exploatarea 
lemnului.

Județul Suceava a terminat 
recoltatul griului

Și prelucrarea
(Agerpres)

Cronica
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala tovarășul Eladio Garcia Castro, 
secretar general al Partidului Muncii 
din Spania, care — la invitația C.C. 
al P.C.R. — și-a petrecut concediul 
de odihnă in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Vaslle Mu- 
șat, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghl- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★
Simbătă după-amiază a sosit în 

Capitală George Gramme, membru 
al Comitetului director al Partidului 
Social-Creștin din Belgia, vicepre
ședinte al Senatului, care face o vi

Informații utile pentru zilele
de

UNITĂȚILE COMERCIALE
MARȚI 22 AUGUST, toate maga

zinele de desfacere din Capi
tală vor funcționa după progra
mul unei zile normale, cu ex
cepția magazinelor alimentare cu 
un singur schimb de lucrători, 
care vor fi deschise astfel : între 
orele 6,30—19 — magazinele alimen
tare generale, băcăniile, magazinele 
de mezeluri-brînzeturi și produse lac
tate ; intre orele 7—J9 — magazinele 
de cafea-dulciuri ; 6—19 — magazi
nele de carne, piine, legume-fructe, 
halele și piețele ; 8—19 — magazi
nele de ape minerale ; 8—14 și 16— 
20 — centrele de umplere a sifoane- 
lor.

MIERCURI 23 AUGUST, toate u- 
nitățile de desfacere vor fi închise, 
cu următoarele excepții : magazine
le de piine (50 la sută din rețea) și 
centrele de vinzare a laptelui, care 
vor funcționa între orele (6—10 ; cen
trele de desfacere a gheței, care vor 
începe distribuirea la ora 5.

JOI 24 AUGUST, toate unitățile 
vor fi închise, cu următoarele ex
cepții: magazinele de piine, care vor 
funcționa intre orele 6—12 ; magazi
nele alimentare (băcănii, mezeluri- 
brinzeturi, produse lactate, cafea- 
dulciuri), cu două schimburi de lu
crători. care vor funcționa între o- 
rele 6,30—11 ; piețele agroalimentare 
care vor fi deschise între orele 6—11 ; 
centrele de umplere a sifoanelor — 
între orele 6—13.

★
Unitățile de alimentație publică, 

precum și unitățile din zonele de 
agrement și de pe traseele turistice 
vor funcționa in zilele de 23 și 24 
august după orarul zilei de dumi
nică. Fac excepție unitățile care ser
vesc coloanele de manifestanți și 
care in ziua de 23 august vor Începe 
activitatea la ora 14.

ASISTENȚA SANITARĂ
în perioada 22—24 august, servici

ile de gardă din spitalele de adulți

23 și 24 august
ți copii vor funcționa cu program 
permanent și vor rezolva solicitările 
de asistență de specialitate ambula
torie.

Policlinicile teritoriale principale 
de sector (adulți șl copii) vor asi
gura permanent, ziua și noaptea, 
gardă pentru consultații de boli in
terne și, respectiv, pediatrie. Servi
ciile de asistență la domiciliu pen
tru adulți și copii, din 
tor, vor funcționa, de 
permanent.

Serviciul de gardă 
pentru adulți și copii va funcționa 
la nivelul Spitalului clinic de oftal
mologie din Piața Cosmonauților nr. 
1 sector 1; urgențele ORL pentru 
adulți din sectoarele 1, 2. 3 și 7 vor 
fi rezolvate de clinica ORL Colțea. 
iar cele din sectoarele 4, 5, 6 și 8 
de Centrul Panduri; urgențele ORL 
pentru copil vor fi rezolvate de sec
ția ORL a Spitalului clinic central 
de copii.

Urgențele stomatologice apărute 
în această perioadă, atit ziua cit și 
noaptea, se vor rezolva prin policli
nicile de stomatologie din șos. Ște
fan cel Mare 27, sector 2 ; str. Avrig 
9—19 sector -3 ; str. Baba Novac... 2, 
sector .4.; str. Bucur 21. sector.. 5 : 
Calea Victoriei 1—3, sector 6, str. 
Știrbei Vodă 132, sector 7, bd. I. Gh. 
Duca 10—22, sector 8.

Gării de Nord. De asemenea, vor fi 
deschise, in ziua de 23 august, intre 
orele 6—20,30, farmaciile amplasate 
pe arterele parcurse de coloanele de 
nianii'estanți.

OFICIILE P.T.T.R.

fiecare sec- 
asemenea,

oftalmologie

PROGRAMUL 
FARMACIILOR

Vor fi deschise în permanență — 
ziua și noaptea — farmacia nr. 2 (bd. 
Leontin Sălăjăn, complex comercial 
A 14) ; nr. 5 (bd. G-ral Magheru nr. 
8) : nr. 9 (Șos. Ștefan cel Mare nr. 
1—7); nr. 18 (bd. 1848 nr. 5); nr. 26 
(Șos. Colentina nr. 1 bloc 34) : nr. 46 
(Șos. Berceni sud complex comerci
al) ; nr. 53 (str. Băiceni nr. 1 Dru
mul Taberei) ; nr. 69 (bd. 1 Mai nr. 
343) ; nr. 70 (Calea Rahovei nr. 399) ; 
nr. 93 (șos. Giulești nr. 123) ; punc
tul farmaceutic nr. 12 de pe peronul

BULETIN RUTIER
Recomandări pentru zilele de 23 și 24 august, 

de la Inspectoratul General al Miliției - 
Direcția Circulație

zilei
la invitația Con- 
Frontului Uni-

zită în țara noastră 
siliului Național al 
tății Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Mihai Dalea, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., de acti
viști ai Frontului Unității Socialiste.

tv
PROGRAMUL 1

domiciliu

lui August copila
și împlinire"

Gimnastica la 
Tot înainte ! 
„Din soarele 
rla nl-1 zbor 
Șoimii patriei
Film serial pentru copil : Don 
Quljote (ultimul episod) 
Pentru căminul dumneavoastră

în zilele de 23 și 24 august vor 
fi deschise, între orele 8—15, oficiile 
P.T.T.R. nr. 10, 12, 39, 57, 61, 63 și 
69, iar între orele 8—20 vor funcțio
na Oficiul nr. 1 (Str. Matei Mlllo 12) 
și ghișeul poștal de pe peronul Gă
rii de Nord.

TRANSPORTUL 
IN COMUN

Tn ziua de 23 august, toate tram
vaiele, troleibuzele și autobuzele vor 
Ieși pe trasee conform programului 
din zilele de lucru, incepind cu ora 
3,00. De la ora 6,00 pe traseele des
tinate formării ți deplasării coloane
lor de demonstranți, circulația vehi
culelor de transport în comun va su- 

, feri unele devieri, scurtări de trasee 
și suspendări temporare.;

Pentru a se asigura transportul 
spre locurile de agrement ți mani
festări cultural-sportive, în ziua de 
23 august, incepind cu ora 13,00, 
ștrandurile și zonele de agrement 
vor fi servite de liniile speciale 47, 
intre fabrica Granitul și Cernica 
(restaurant și ștrand), 48 între piața 
Scinteii și pădurea Băneasa, 60 în
tre întreprinderea Laromet și parcul 
Mogoșoaia, 77 intre Piața Romană 
și ștrandul Străulești, 83 intre Po
dul Mărășești și șoseaua Nordului.

In ziua de 24 august, spre zonele 
de agrement Băneasa, Cernica și 
Mogoșoaia se organizează curse spe
ciale de autobuze fără oprire, 
următoarele cartiere : Titan, 
reasca. Drumul Taberei, Colentina, 
Militari, Berceni, Giulești, Bucureștii 
Noi.

în ziua de 24 august, toate traseele 
de transport in comun vor funcționa 
după progrankil prevăzut pentru zi
lele de sărbătoare.

9.43
10.00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii

. 12,30 De strajă patriei
In întimplnarea zilei de 23 August 

13.00 Telex
13,03 Album duminical
16.30 Stadion. Magazin sportiv In ima

gini realizat de Cristian Topeecu.
17,23 Floarea din grădină. Emlsiune- 

eoncurs pentru tineri soliști de 
muzică populară.

18,20 Film serial : Linia maritimă One- 
din. Episodul *'

19,10 Micul ecran 
„Copilăria ne

19.30 Telejurnal
20,00 Pregătiri de sărbătoare. în cinstea 

marii sărbători
Astăzi despre întrecerea socialistă 
a celor ce muncesc în Institutele 
de cercetare și proiectare

20.13 Ancheta TV. 
„România In războiul antifascist". 
Emisiune de Mihal Caranfll.

20,53 Gala antenelor — Transilvania 
Participă județele Alba, Bihor 
Brașov, Cluj, Covăsna, Harghita. 
Mureș, Sibiu. Redactor Virgil 
Comșa. Realizator Adrian Pău- 
nescu.

22.30 Telejurnal.

52.
pentru eel mid ; 
e sărbătoare*

PROGRAMUL 1

10,00 Concert educativ. Imagini ale fol
clorului in creația compozitorilor 
Marțian Negrei șl Gheorghe Du
mitrescu

11,43 închiderea programului

LUNI 21 AUGUST 1978
PROGRAMELE 1 ȘI 2

jurul ore! 10,30 — Transmisiune
directă de la Aeroportul Interna
țional București-Otopeni: ceremo
nia plecării tovarășului Hua Kuo- 
fen, președintele Comitetului Cen
tral a) Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
Republicii Populare Chineze.

în

al

PROGRAMUL 1

din 
Flo-

UNITĂTILE 
DE REPARAȚII

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Suceava — mecanizatori, ță
rani cooperatori, lucrători din I.A.S. — 
au încheiat in ziua de 19 august re
coltarea griului și secarei de pe cele 
peste 44 000 hectare ocupate cu aces
te culturi și și-au onorat integral 0- 
bligațiile față de stat.

Anunțind acest succes într-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Comite

tul județean Suceava al P.C.R. face 
cunoscută hotărîrea lucrătorilor o- 
goarelor sucevene de a nu precu
peți nici un efort pentru a efectua 
la timp și,in cele mai bune condi
ții toate lucrările agricole de sezon, 
de a munci cu vrednicie și spirit 
gospodăresc pentru stringerea și a- 
dăpostirea tuturor recoltelor, contri
buind intr-o măsură sporită la în
florirea economico-socială a patriei, 
la creșterea bunăstării poporului.

A apărut nr. 16/1978 al revistei „ERA SOCIALISTĂ”
Nr. 16 al revistei „Era socialistă" 

are ca editorial articolul „Aniver
sarea zilei de 23 August, sub semnul 
unității întregului popor".

în cadrul rubricii ..Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu — pro
gram profund de gindire și acțiune 
revoluționară in problemele funda
mentale ale lumii contemporane" sint 
incluse articolele : „Dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste" ; „Afirmarea 
personalității umane și egalizarea 
condițiilor sociale de dezvoltare" ; 
„Teoria -dezideologizărli» și vitalita
tea ideologiei socialiste" ; „Genetica 
actuală împotriva unor interpretări 
mistice și idealiste" ; „Agravarea 
crizei șl contradicțiilor economice 
mondiale (dezbatere)" ; „Inegalitate

și stratificare în țările capitaliste 
dezvoltate" ; „Spiritul combativ, mi
litant al literaturii șl artei".

Rubrica „Consultații" conține arti
colele : „Creșterea rolului conducă
tor al partidului in procesul perfec
ționării societății românești" ; „Auto- 
conducerea muncitorească, expresie 
a adlncirii democrației economice" ; 
„Politica P.C.R. in problema națio
nală" ; „Dezarmarea — imperativ 
fundamental al lumii contempora
ne" ; „Aradul — prezență permanen
tă în istoria patriei".

Revista cuprinde, de asemenea, 
rubricile : „Din mișcarea comunistă și 
muncitorească mondială" ; „Cărți șt 
semnificații" ; „Revista revistelor" ; 
„Cuvintul cititorilor".

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Finale ale
RUGBI

Finalele „Daciadei" la rugbi s-au 
Încheiat simbătă pe stadionul „Par
cul copilului" din Capitală, in pre
zența unui numeros public. La 
seniori, medaliile de campioni 
ai „Daciadei" au revenit jucăto
rilor din selecționata Bucureștiului, 
care au întrecut cu scorul 37—0 echi
pa județului Hunedoara. în partida 
pentru locul trei, Constanța a cîștigat 
cu 24—12 în fața echipei județului 
Sibiu. La juniori, victoria a revenit, 
de asemenea, selecționatei municipiu
lui București, învingătoare cu 72—6 
în meciul cu echipa județului Galați.

CICLISM
La velodromul Dinamo din Capi

tală au continuat simbătă întrecerile 
finale la ciclism pe pistă din cadrul 
„Daciadei". în proba de urmărire pe 
echipe, titlul a fost cucerit de for
mația Dinamo I — 4’44”8/10, pe 4 000

„DACIADEI**
m. în cursa de urmărire individuală 
rezervată juniorilor, pe primul loc 
s-a clasat Gheorghe Lăutaru (Școala 
sportivă nr. 1), cronometrat pe 4 000m 
în 5’26’2/10.

HANDBAL
Cunoscîndu-se cîștigătoarele celor 

două serii, reprezentativele Bucu
reștiului — seria I și Constanței — 
seria a Il-a, în penultima zi a tur
neului final de handbal rezervat e- 
chlpelor feminine, în Sala sporturilor 
din Vaslui s-au disputat meciurile 
pentru locurile 7-8 : Iași—Hunedoa
ra (15-12) și 5-6 : Mureș—Bacău <21- 
14). De notat că echipele victorioase 
au dovedit o netă superioritate față 
de cele adverse. Astăzi se vor juca 
meciurile pentru locurile 3-4 (Timiș— 
Brașov) și 1-2 (București—Constan
ța), cind se va cunoaște și campioa
na primului turneu final la handbal 
feminin al competiției naționala 
„Daciada". (Crăciun Lăluci).

CAMPIONATUL MONDIAL DE POLO

Datorită creșterii numărului pose
sorilor de autoturisme, anul acesta, 
in zilele de 23 și 24 august se va în
registra un ritm intens de circulație 
pe toate drumurile publice, cu deose
bire pe arterele de legătură cu zo
nele turistice și de agrement.

Pentru că aceste deplasări să se 
efectueze in cele mai bune condiții, 
fără evenimente nedorite, conducă
torii auto si pietonii sint sfătulți să 
rețină următoarele :
• înainte de a porni la drum, să 

se verifice cu atenție starea tehnică 
a mașinii, îndeosebi sistemele de di
recție, frinare și semnalizare.

• în calculul timpului afectat de
plasării, să se aibă in vedere perspec
tiva rulării in coloană, ceea ce re
duce viteza medie de circulație, spo
rește dificultatea depășirilor și soli
cită mai multă atenție din partea 
conducătorului auto.

• Pe tot parcursul, să se circule 
cu viteză moderată, mai ales inainte 
de curbe, la trecerea prin localități, 
pe lîngă autovehicule oprite, pietoni, 
copii și bătrini.
• O atenție deosebită se cere la 

depășirea bicicliștilor, tractoarelor 
rutiere și a căruțelor.

• Se cere din partea tuturor celor 
aflați la volan să evite orice altă 
activitate care ar distrage atenția in 
timpul conducerii.

• Pentru realizarea cursivității 
circulației, să se staționeze numai in 
locurile special amenajate in acest 
scop, mai ales pe marile artere cu 
trafic intens.
• în cazul unor călătorii pe dis-

tanțe mal mari, șoferilor li se reco
mandă scurte opriri, pentru relaxare, 
după fiecare 100—150 kilometri par
curși.
• Gararea la locurile stabilite a 

tuturor autovehiculelor proprietate 
socialistă, care nu au de efectuat 
curse in aceste zile, prevenindu-se 
orice folosire nelegală a acestora.

• Evitarea cu desăvârșire a condu
cerii sub influența băuturilor alcoo
lice.
• Copiii să meargă numai pe ban

cheta din spate a mașinii.
• Intrucit se așteaptă ca zonele 

de agrement din jurul orașelor să 
înregistreze un număr mai mare de
cit anul trecut de autovehicule, se 
recomandă parcarea acestora la locu
rile indicate, adică nu așa cum s-a 
întimplat în alți ani, cînd au fost de
pistate multe mașini printre copaci 
și pe covoare de iarbă și flori, pro
vocând distrugeri și poluarea mediu
lui ambiant.
• La rîndul lor, pietonii slnt sfă- 

tuiți să nu traverseze drumurile prin 
locuri nepermise. Părinții să supra
vegheze mai atent jocul copiilor, iar 
educatorii din taberele de școlari să 
ia toate măsurile 
cazul deplasării 
rile

de siguranță, in 
acestora pe drumu-

publice.
Spiritul de 

participanții 
siguranței deplasării, să se ma

nifeste și in cazul in care un șofer 
rămine cu mașina în pană pe mar
ginea drumului, acordîndu-i-se ope
rativ sprijinul solicitat.

întrajutorare între, 
la trafic, în lntere-

• Reparații televizoare. în zilele 
de 23 și 24 august, între orele 9—20, 
va funcționa dispeceratul cooperati
vei ,-,Radio Progres" din str. Sf. 
Gheorghe Nou 23, tel. 1513 32, care 
va asigura intervenții pe teren.

• Reparații auto. în ziua de 23 
august, intre orele 8—13 va fi des
chisă unitatea nr, 8, bd. Aerogării 
38, tel. 3316 21 (mecanică, electrici
tate, vulcanizare și spălat-gresat), 
iar în ziua de 24 august, între orele 
8—13, va fi deschisă unitatea nr. 20, 
Calea Călărași 260, tel. 21 61 44 (me
canică, electricitate, vulcanizare, 
spălat-gresat). Pentru tractarea au
toturismelor rămase in pană, cetățe
nii se vor putea adresa în aceste zile 
la dispeceratul cooperativei „Auto- 
mecanica" din str. Olteni nr. 36, tel. 
20 32 35, care va funcționa între ore
le 7—22.
• Reparații la instalațiile sanitare 

șl electrice se vor asigura în zilele 
de 23 și 24 august, în program con
tinuu, ziua ți noaptea, de către dis
peceratul cooperativei „Instalatorul" 
din str. Traian 156, tel. 21 6513.
• Reparațiile la obiectele electro- 

casnice se vor asigura în zilele de 
23 și 24 august, între orele 8—20, de 
către dispeceratul cooperativei „Me- 
talocasnica", din str. Cuza Vodă 152, 
tel. 41 33 85 și 41 27 34 (intervenții la 
frigidere, aragaze, precum și deblo
cări de uși).

Centrul de Informare al coopera
ției meșteșugărești din Calea Plev- 
nei nr. 1 (tel. 13 58 65 șl 13 58 84) va 
funcționa în zilele de 23 și 24 au
gust intre orele ft—16.

13.55 Telex
16.09 Emisiune In limba maghiară
19,00 Tntîlniri. Corul „Madrigal1 

zită la căminul cultural din 
muna Hodag, județul Mureș 
1001 de seri 
Telejurnal
• Pregătiri de sărbătoare 

In cinstea marii sărbători
20,15 Ancheta TV: „Cucerirea 

și desfășurarea construcției 
liste".
Cîntec tlnăr pentru patria 
listă. Emisiune de muzică folk 
Roman foileton: Familia Pailiser. 
Ultimul episod
Telejurnal

PROGRAMUL

tn vi- 
co-

19. ao
19,30

20.00

20, M

21,26

22,20

10,30

2

pu terii 
socia-

socla-

Cenacluri ale 
dedicate zilei 

17,00 Imn țării mele. Cîntece patriotice 
interpretate de corul ansamblului 
„Rapsodia Română"

17.13 Căutător de frumuseți. Pictorul 
Gheorghe Teodorescu-Romanați. 
Documentar

17,33 Din ctntecele compozitorilor noștri 
17,50 Vechi școli bucureștene: Liceul 

„Gheorghe Lazâr"
18.13 Film serial: Om bogat, om sărac 

(reluare)
19,05 Muzică populară
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Seară de operă: „Dreptul la dra

goste" de Teodor Bratu
21.20 Telex
21,25 Capitala In ajunul marii sărbă

tori. Reportaj TV
21,45 Melodii... melodii...

tineretului. Versuri 
de 23 August

vremea
A.......................

Timpul probabil pentru zilele de ti, 
22 șl 23 august. In (ară: Vreme rela
tiv frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi Izolate, mal ales in nord- 
estul țărtl, cit șl în zonele de deal și 
de munte. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse Intre 7 și 
17 grade. Iar maximele vor oscila 
între 20 și 30 de grade, local mai ri
dicate. In București: Vreme relativ 
frumoasă, cu cer variabil. Vînt po
trivit. Temperatura in creștere ușoară.

cinema
• Umbra păsării în zbor : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14,45; 16;
18,15; 20,30.
• Aventurile Iui Don Juan : FA
VORIT — 9,15; 12; 15; 17,30; 20, 
FESTIVAL — 8.30; 11; 13,30: 16;
18.30; 20.45, GRADINA LUCEAFĂ
RUL — 19.45.
• Visul roz ; VICTORIA — 10;
12; 14; 16: 18: 20.
• înarmat și foarte periculos : 
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.
• Seraurg, pasărea fericirii î
FLAMURA — 9.
• Mark polițistul Ia 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 : 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 luî Asterix :
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Program de desene animate — 
9.15; 11; 12.45. Taina micilor revo
luționari — 14,15; 16; 18; 20 : DOI
NA.
a Evadatul : GRADINA DINAMO
— 20.
• Brigada specială : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15. LIRA 
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.

• Acțiunea „Autobuzul" î DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• O fată aproape cuminte : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Profetul, aurul șl ardelenii :
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLACARA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
19,45.
• întoarcerea t FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Kis șl două ghiozdane — 15,30, 
Septembrie — 17,30; 19,30: FEREN
TARI.
• Scufundarea Japoniei : GRT-
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

Debut victorios al
BERLINUL OCCIDENTAL 19 (A-

gerpres). — în prima zi a turneului 
de polo pe apă din cadrul campio
natelor mondiale de natațle ce se 
desfășoară in Berlinul occidental, e- 
chipa României a întrecut cu scorul 
de 10—5 (3—1. 4—2. 1—2. 2—0) for
mația Mexicului. Punctele selecțio- 

incep campionatele
CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager

pres). — Astăzi, in sala gimnaziului 
olimpic „Juan de la Barrera" din 
capitala Mexicului, încep campiona
tele mondiale de lupte greco-roma- 
ne, la care participă peste 200 de 
sportivi reprezentînd 44 de țări, 
printre care și România. La actu
ala ediție a campionatelor mon
diale vor participa următorii 10 lup-

DIN NOU, LA FOTBAL

echipei României
natei române au fost marcata de C. 
Rusu (3), V. Rus (2), D. Popescu, Ilie 
Slâvei, A. Nastasiu, A. Munteanu și 
I. Feier.

Alte rezultate : Italia-Austria 6—5 ; 
R.F. Germani a-Bulgaria 9—2 ; Un- 
garia-Iugoslavia 3—2 ; U.R.S.S.-Ca- 
nada 5—1.

mondiale la lupte
tători din România : C. Alexandru 
(48 kg), N. Gingă (52 kg), M. Botilă 
(57 kg), î. Păun (62 kg), ȘL Rusu (68 
kg), G. Ciobotaru (74 kg), I. Draica 
(82 kg), P. Dicu (90 kg), Ivan Savin 
(100 kg) șl R. Codreanu (plus 100 
kg). întîlnirile de lupte greco-roma- 
ne se vor încheia la 23 august. Apoi 
vor intra în concurs luptătorii la sti
lul liber.

Azi, prima etapă in campionatele diviziei B
La Cluj-Napoca, meciul Universitatea—F.C.M. Reșița

Prima etapă a campionatului cate
goriei A. ediția 1978—1979, se va des
fășura peste citeva zile, la 24 august ; 
totuși, astăzi, amatorii de fotbal. t\- 
cest sport atit de popular, vor fi 
de-acum prezenți in tribunele a 27 
de stadioane din țară spre a urmări 
meciurile inaugurale din campiona
tele celor trei serii ale diviziei B.

Derbiul etapei întîi in prima serie 
ca și in întreaga divizie secundă va 
avea loc la Cluj-Napoca. unde echi
pa locală Universitatea va întilni pe 
o altă fostă divizionară A, F.C.M. Re
șița ; cealaltă echipă clujeană, C.F.R., 
va juca în deplasare cu C.I.L. Sighet. 
în seria I, meciurile cele mal inte
resante se vor juca la Constanța 
(Portul-F.C.M. Galați), la Sf. Gheor
ghe (Oltul-F.C. Constanța) și Ia Bra
șov (Steagul roșu-Ceahlăul), meciuri 
în care sînt angrenate echipe care au 
jucat și in campionatul categoriei A.

Un meci Interesant în seria a II-a 
va fi probabil la Plopeni, între Me
talul și F.C. Petrolul ; de asemenea, 
in deplasare vor juca alte echipe pu
ternice din această serie : Rapid cu 
Poiana Cimpina, iar Dinamo Slatina 
cu F.C. Chimia Tr. Măgurele. în ace
lași timp, la București, de la ora 11, 
vor avea loc partidele Progresul Vul- 
can-Șoimii Sibiu (stadionul Dinamo) 
și Metalul-Rulmentul Alexandria 
(stadionul Metalul).

★
• în finala turneului internațional 

de fotbal de la Barcelona, echipa 
Espanol a întrecut cu scorul de 3—2 
(2-1) formația Universitatea Craiova.

In etapa a Vl-a a campionatului de 
fotbal al Franței, echipa A.S. Monaco, 
adversara formației Steaua în „Cupa 
campionilor europeni", a învins pe 
teren propriu cu scorul de 3—0 echi
pa Reims.

În cîteva rînduri
în semifinalele turneului Interna

țional de tenis de la Toronto, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—2. 6—2 pe americana 
Zenda Liess. Ruzici o va întilni in 
finală pe cehoslovaca Regina Marsi- 
kova, care a dispus cu 6—2, 6—3 de 
Diane Desfor (S.U.A.).
• în turneul masculin de volei de 

la Harokv, selecționata României a 
învins cu scorul de 3—0 (16-14, 15-8, 
15-13) reprezentativa S.U.A. într-un 
alt joc, echipa R.S.S. Ucrainene a 
întrecut cu 3—2 (15-12, 13-15, 6-15, 
15-10, 15-12) selecționata Cehoslova
ciei.
• Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Podolsk, sportiva so
vietică Tatiana Velențova a stabilit 
un nou record mondial in proba de 
400 m garduri cu rezultatul de 55” 
31/100.
• Cea de-a 14-a partidă a meciu

lui pentru titlul mondial de șah de 
la Baguio (Filipine) dintre marii 
maeștri Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi a fost întreruptă la muta
rea a 42-a. Scorul se menține egal 1-1.

• 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.
• Riul care urcă muntele : MUN- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bătălia navală din 1894 : TIM
PURI NOI — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
• Mereu împreună : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Cum se hrănește un m&gar j 
PACEA — 16; 18; 20.
• Milițiencele din insulă : POPU
LAR — 16; 18.
• O noapte furtunoasă : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.

• Pintea : GRADINA ARTA — 
20,15.
• Un gentleman în Vestul săl
batic : GRADINA BUCEGI — 19,45.
• Un milion pentru Jake : GRA
DINA BUZEȘTI — 19,45.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRADINA 
FESTIVAL — 19,45.
• Un om cu „Idei* i PARC 
HOTEL — 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică): Viața unei femei —

X, (sal» Atelier) : Fata din An
dros — 20.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină „Mică sebu- 
bertiadă* de Theodor Drăgulescu 
— 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra* (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Giulești (la sala Ma
jestic) : Regele Ioan — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Mu- 
niș — 19,30.
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Ample relatări ale presei ăia Pekin 
consacrate noului dialog la nivel inalt 

romănn-cliinez
PEKIN 19 (Agerpres). •— Convorbirile dintre tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și Hua Kuo-fen, președintele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, relatările consacrate intilnirii la nivel inalt de 
la București, apreciată ca avind o importanță istorică pentru dezvol
tarea și adincirea in continuare a colaborării fructuoase pe toate pla
nurile dintre partidele, guvernele și popoarele României și Chinei, 
precum și manifestărilor de stimă și prietenie cu care inaltul oaspete 
chinez este intimpinat pretutindeni in (ara noastră continuă să ocupe 
spații ample in presa chineză.

La 19 august, „JENMINJIBAO" 
consemnează pe prima pagină în
cheierea convorbirilor oficiale, re- 
liefînd conținutul bogat al acestora, 
faptul că ele au decurs într-o at
mosferă de sinceritate și prietenie. 
Totodată, „Jenminjibao" consacră 
spații largi celorlalte momente ale 
vizitei, publicînd relatări ample 
despre obiectivele economice de la 
Ploiești și Brașov, al căror oaspete 
a fost președintele Hua Kuo-fen. 
Sînt publicate, de asemenea, foto
grafii înfățișindu-i pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
in timpul spectacolului de gală de 
la București, precum și imagini din 
timpul vizitei înaltului oaspete chi
nez la uzinele „1 Mai“ și „Trac
torul".

Sub titlul „Locul de muncă al 
secretarului nostru general este 
pretutindeni", ziarul inserează o 
corespondență de la trimișii săi 
speciali consacrată stilului de muncă 
dinamic, personalității puternice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, re
levării sentimentelor de dragoste 
profundă cu care il înconjoară toți 
oamenii muncii din patria noastră. 
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
bucură de o asemenea popularitate 
incit există o vorbă obișnuită care 
exprimă această apreciere la adresa 
sa : -Locui de muncă al secretaru
lui nostru general este in întreaga 
țară»". împărtășind cititorilor im
presiile lor in urma vizitelor făcute 
în numeroase localități, în fabrici, 
uzine, pe șantiere sau în unități 
agricole din România, unde au avut 
ocazia să vadă și să discute cu oa
meni ai muncii, să Ie cunoască gîn- 
durile și preocupările, autorii cores
pondenței arată : „Oriunde ne-am 
aflat, fie că a fost vorba de între
prinderi industriale sau de alte 
obiective, din București sau din alte 
orașe și județe, am putut afla că 
tovarășul Ceaușescu a fost acolo

agențiile de presă transmit:
DsmisiC. Fre?echntele Federa

ției industriilor a R.F. Germania, 
Nikolaus Fasolt, a demisionat din 
funcția sa, s-a anunțat la Kâln. Fasolt, 
care i-a succedat în această funcție 
la 6 martie lui Hans Martin Schleyer, 
asasinat în octombrie 1977 de ele
mente teroriste, nu a precizat care 
este motivul demisiei.

Japonia și Noua Zeelan- 
dă au parafat un acord de pes
cuit, punînd astfel capăt unei dis
pute îndelungate între cele două țări 
privind pescuitul japonez în largul 
coastelor neozeelandeze, ceea ce, pe 
de altă parte, va înlesni accesul pro
duselor agroalimentare din Noua 
Zeelandă pe piața japoneză.

Balanța italiana de plăți 
s-a soldat în luna iulie cu un exce
dent de 1 040 miliarde lire italiene, 
indică Banca Italiei. De la începutul 
lui 1978, Italia a acumulat un exce
dent de 3 422 miliarde lire, situație 
contrastînd cu cea din primele șapte

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Protecționismul - un fals remediu la actualele 

dificultăți ale economiei capitaliste
Fondul Monetar Internațional 

(F.M.I.) a publicat zilele trecute obiș
nuitul său raport anual, în care își 
manifestă îngrijorarea față de proli
ferarea, în ultima vreme, a măsuri
lor protecționiste în comerțul mon
dial. Potrivit documentului amintit, 
situația nefavorabilă din acest dome
niu se datorează unei serii de fac
tori, între care, în primul rînd, criza 
energetică și a materiilor prime, pre
cum și recesiunea din țările occiden
tale, ce au afectat deopotrivă curen
tele de schimburi comerciale, balan
țele de plăți, producția și locurile de 
muncă. Ca urmare, unele țări au 
recurs la arma discreditată a restric
țiilor comerciale. Specialiștii F.M.I. 
consideră că, cel puțin pentru moment, 
este imposibil de a prevedea cum, cînd 
sau în ce măsură presiunile protec
ționiste vor putea fi diminuate, dar 
situația actuală și incertitudinile pe 
care le creează pentru viitorul co
merțului mondial sînt deosebit de 
preocupante.

Practicile protecționiste se ma
nifestă cu precădere tocmai in acele 
sectoare în care comerțul mondial 
s-a dovedit deosebit de dinamic. 
Este vorba de siderurgie, construcții 
navale, textile și îmbrăcăminte, pre
cum și de unele sectoare ale indus
triilor mecanică și electrică. Măsurile 
luate în scopul restrîngerii schimbu
rilor in aceste domenii sînt foarte va
riate — de la contigentări sau licențe 
pină la prohibirea totală a importu
lui unui produs. în ce privește țările 
care aplică măsuri restrictive, ra
portul F.M.I. relevă că lista lor este 
destul de lungă, dar statele ale căror 
măsuri restrictive afectează cel mal 
mult comerțul mondial sint, firește, 
cele cu un grad inalt de dezvoltare : 
S.U.A., „cei nouă" din Piața comu
nă, Canada, Japonia. Cît privește ță
rile exportatoare care au de suferit 
de pe urma protecționismului, lista 
lor este și mai lungă, pe ea figurînd 

o dată sau de mal multe ori. 
Secretarul general al Partidului 
Comunist Român petrece mult 
timp, an de an, parcurgînd fiecare 
localitate. El vorbește cu oamenii 
muncii de la om la om, de la inimă 
la inimă. Se interesează nu numai 
de producție, ci manifestă o grijă 
profundă pentru condițiile de viață 
ale oamenilor, pentru timpul lor 
liber, și in special față de copii. 
In timpul vizitei noastre am obser
vat pretutindeni dragostea poporu
lui român față de iubitul său 
conducător, mărturiile evidente ale 
recunoștinței sale pentru munca 
plină de devotament a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Aclamațiile 
repetate „Ceaușescu — P.C.R. !“ 
„Ceaușescu și poporul !" demon
strează clar că secretarul general 
al partidului. Partidul Comunist 
Român și poporul constituie o uni
tate inseparabilă. Acesta este te
meiul profund al victoriilor pe care 
România le obține permanent în 
bătălia sa revoluționară socialistă 
și în înaintarea impetuoasă a isto
riei românești".

Ca și în zilele precedente, întrea
ga presă, RADIOUL și TELEVI
ZIUNEA din R. P. Chineză infor
mează despre realizările remar
cabile ale poporului nostru, „care 
făurește o nouă Românie sub 
conducerea partidului comunist, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

tntr-o altă corespondență din 
București, intitulată „Dezvoltarea 
economică rapidă șl susținută a 
României", „Jenminjibao" prezintă 
drumul ascendent parcurs de Româ
nia de la eliberare și pînă în pre
zent, evidențiind abnegația, erois
mul și încrederea cu care poporul 
român muncește pentru îndeplinirea 
planului cincinal 1976-1980. „In ul
timii ani — se arată în corespon
dență — economia națională a 
României s-a dezvoltat susținut și 

luni ale anului trecut, cînd se înre
gistrase un deficit de 730 miliarde 
lire.

Tratativele dintre delegatul» 
sovietică și americană în vederea 
elaborării unei inițiative comune 
privind interzicerea armei chimice 
au fost reluate la Geneva — infor
mează agenția T.A.S.S.

Guvernul peruan a decretat 
sporirea, diferențiată pe categorii 
sociale, a salariilor oamenilor muncii 
din sectorul de stat. Pentru salaria- 
ții din sectorul privat s-a prevăzut, 
de asemenea, o sporire a veniturilor. 
Hotărîrea a fost luată ca urmare a 
creșterii costului vieții în Peru în 
ultimele luni.

Lira turcească a fost deva- 
lorizată în raport cu o serie de de
vize occidentale — s-a anunțat la 
Ankara. Paritatea lirei față de dolar 
se menține — a precizat Banca Cen
trală a Turciei — dar ea se devalori

în special țările în curs de dez
voltare.

Statele capitaliste dezvoltate în
cearcă să acrediteze ideea că escala
darea protecționismului ar fi un mij
loc de atenuare a șomajului, care a 
atins un nivel cu totul neobișnuit, 
precum și de prevenire a extinderii 
fenomenelor de perturbare a activită
ții industriale, în special în sectoa-

Pe marginea rapoartelor 

anuale ale Fondului 

Monetar Internațional 
și Băncii Mondiale

rele menționate mai sus. Care este 
însă realitatea ? O analiză mai 
aprofundată — și acest lucru 
este menționat în raportul F.M.I. — 
pune în evidență că recesiunea eco
nomică, neobișnuit de severă și de 
persistentă, precum și criza energe
tică și a materiilor prime au creat 
probleme de structură economiilor 
țărilor dezvoltate, probleme legate de 
forța de muncă tocmai în sectoarele 
industriale mai vechi, care se apro
vizionează cu materii prime din im
port și folosesc un mare număr de 
muncitori. In mod normal, în orice 
economie sănătoasă surplusul de for
ță de muncă eliberat de anumite 
sectoare este absorbit de alte sec
toare, mai dinamice, mai productive. 
Acest proces are loc însă într-un 
ritm lent, măsurile protecționiste 
fiind menite să acționeze ca „baloane 
de oxigen" față de aceste deficiențe 
de structură. Or, măsurile protecțio
niste se răsfrîng, în ultimă instanță, 
nu numai asupra unui număr mal 

In ritmuri înalte. Din 1951 pînă In 
1976, industria a crescut in medie 
cu 12,9 la sută anual. O asemenea 
rată constantă șl inaltă de creștere 
a producției industriale este remar
cabilă pe plan mondial". Producția 
agricolă a României — continuă 
ziarul — a înregistrat, de aseme
nea, mari progrese, iar aceasta se 
resimte favorabil în ceea ce pri
vește nivelul de trai al țărănimii.

Relevînd munca plină de abne
gație a petroliștilor români, agen
ția CHINA NOUA arată într-un re
portaj, reluat de toată presa chine
ză, că între uzinele „1 Mai" din 
Ploiești și unități economice chine
ze s-au statornicit relații de strînsă 
colaborare, primele sonde româ
nești fiind exportate In China încă 
în anul 1965. In reportaj sînt re
date aprecierile făcute de președin
tele Hua Kuo-fen, în timpul vizi
tei la întreprinderea „1 Mai".

Referindu-se la vizita de la uzi
nele „Tractorul" din Brașov, agen
ția China Nouă își informează citi
torii că această întreprindere a 
cîștigat în 1977 întrecerea socialistă 
pe ramură. Aici — se spune în re
portaj — lucrează 22 000 muncitori, 
ingineri și tehnicieni, iar producția 
— tractoarele românești — este cu
noscută în 84 de țări ale lumii. Pre
ședintele Hua Kuo-fen a urmărit 
cu interes procesele de producție șl 
a asistat la o prezentare a unor 
produse care se fabrică aici. El a 
semnat în cartea de onoare a între
prinderii, felicitînd colectivul pen
tru succesele obținute și urîndu-i 
noi izbînzi în viitor. Totodată, pre
ședintele Hua Kuo-fen a transmis 
oamenilor muncii de la „Tractorul", 
familiilor lor, cele mai bune urări.

Posturile de radio și televiziune 
din R.P. Chineză au continuat să 
informeze în flux, pe larg, despre 
convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hua-Kuo-fen, 
despre toate momentele vizitei în 
țara noastră. Totodată, ele au pre
zentat amplu dezvoltarea economi
ei românești, succesele obținute de 
poporul român în diverse domenii 
de activitate. Radio Pekin a difuzat 
pentru ascultătorii din R.P. Chine
ză și cei de peste hotare însemnă
rile de călătorie ale ziaristului Ciu 
Ing, care trece în revistă realiză
rile pe diverse planuri obținute de 
România.

zează în raport cu francul elvețian 
(18,5 la sută), francul francez (5,8 
la sută), marca vest-germană (4.8 la 
sută), lira sterlină (3,5 la sută) și și
lingul austriac (4,2 la sută) etc.

New York-ul fără marile 
cotidiane. Ora?ul New York con- 
tinuă să fie lipslt de apariția celor 
trei mari cotidiane „New York 
Times", „Daily News" și „New York 
Post" ca urmare a nesoluționării 
conflictului de muncă care opune lu
crătorii de la imprimerie patronatu
lui. Greva a fost declanșată la 9 au
gust, cu participarea a 1 550 de lu
crători de la rotativele celor trei co
tidiane, după anunțarea hotărîrii con
ducerilor ziarelor respective de a re
duce cu 50 la sută efectivele acestei 
categorii de angajați.

Circulația în Ciudad de 
Guatemala — cu aProaPe un mi_ 
lion de locuitori — este practic pa
ralizată, ca urmare a grevei condu
cătorilor de autobuze din transpor-

mare sau mai mic de țări, ci asupra 
ansamblului economiei mondiale — 
prin restringerea pieței, măsurile 
protecționiste Iezind chiar intere
sele celor care le promovează. 
Tocmai de aceea, Banca Mon
dială a cerut țărilor industriale, în 
primul său raport asupra dezvoltării, 
publicat recent la Washington, să 
creeze posibilitatea creșterii importu
rilor de produse manufacturate din 
țările „lumii a treia".

Datele acestui raport indică lim
pede că țările industrializate nu au 
motive reale să se teamă de concu
rența țărilor în curs de dezvoltare — 
pretext adesea invocat pentru a justi
fica măsurile protecționiste. Potrivit 
raportului Băncii Mondiale, situația 
de ansamblu arată că, date fiind ne
voile legate de progresul economic al 
țărilor rămase în urmă, încasările lor 
din exporturi sint consacrate, în bună 
parte, importurilor de tehnologie. 
Cum ar putea fi de conceput, de altfel, 
să imporți mașini — subliniază cu 
realism specialiștii Băncii Mondiale 
— fără a avea posibilitatea să ex- 
porți produsele acestor mașini, pen
tru a le achita ?

Actualele fenomene negative din 
comerțul mondial, scoase in evidență 
și de amintitele rapoarte ale F.M.I. 
și Băncii Mondiale, arată că lumea 
este un tot indivizibil, că ea nu poate 
suporta la infinit o dezvoltare fla
grant inegală. Apare tot mai evident 
că atît timp cît vor dăinui aceste 
inegalități, o serie de fenomene de 
criză din economia mondială nu vor 
putea fi soluționate corespunzător. 
De aici interesul întregii comunități 
internaționale de a acționa cu hotă- 
rîre pentru lichidarea anacronismelor 
ce împart lumea in țări bogate și 
țări sărace, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure progresul întregii 
omeniri.

Gh. CERCELESCU

GENEVA

Conferința mondială a 0.N.II. 
împotriva rasismului 

si discriminării rasiale•
GENEVA 19 (Agerpres). — în ca

drul Conferinței mondiale a O.N.U. 
împotriva rasismului și discriminării 
rasiale, ale cărei lucrări se desfă
șoară la Geneva, ministrul adjunct 
de externe al Norvegiei, Thorval 
Stoltenberg, a cerut tuturor țărilor 
să impună un embargo asupra ex
porturilor de petrol și produse petro
liere, a tehnologiei și materialelor 
nucleare, precum și asupra investi
țiilor în Republica Sud-Africană pen
tru a determina guvernul acestei 
țări să pună capăt legislației și prac
ticilor rasiste.

El a declarat că țările nordice au 
refuzat R.S.A. cooperarea nucleară și 
au luat măsuri de suspendare a ga
ranțiilor și înghețare a noilor investi
ții în această țară. Norvegia, a spus 
el, a suspendat din 1976 garanțiile 
guvernamentale pentru investiții și 
credite destinate R.S.A. din dorința 
de a determina guvernul de la Pre
toria să accepte desființarea pe cale 
pașnică a sistemului de apartheid.

Reprezentanta Angolel, Olga Lima, 
a subliniat că în condițiile în care 
regimurile rasiste nu vor renunța la 
planurile lor vizînd perpetuarea ac
tualei stări de lucruri lupta armată 
rămîne unicul mijloc de eliberare a 
popoarelor din Africa australă. So
luționarea problemei apartheidului — 
a arătat vorbitoarea — se află în 
mîinile forțelor revoluționare din 
R.S.A., Namibia șl Zimbabwe, unite 
în jurul mișcărilor lor de eliberare. 
Vorbitoarea a evidențiat, totodată, 
necesitatea de a spori ajutorul pentru 
cei ce luptă cu arma în mină împo
triva colonialismului și a dominației 
rasiste.

ATENA

Convorbiri 
în problema cipriotă

ATENA 19 (Agerpres). — Președin
tele Ciprului, Spyros Kyprianou, care 
efectuează o vizită neoficială la Atena, 
a avut o întrevedere cu primul mi
nistru al Greciei, Constantin Kara
manlis. După cum informează agen
ția U.P.I., au fost abordate probleme 
privind evoluția situației din Cipru.

tul urban, care revendică îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de trai. 
Greviștii, care și-au întrerupt lucrul 
în urmă cu nouă zile, cer, de ase
menea, eliberarea conducătorilor 
sindicali arestați de autorități în 
urma declanșării acestei acțiuni re
vendicative.

Invazie de lăcuste. Peste 
15 000 de hectare cultivate situate In 
zona de nord a Ciadului au fost in
vadate de lăcuste, s-a anunțat la 
N’Djamena. Invazia lăcustelor a 
compromis complet recoltele.

înghețurile din Brazilia 
au distrus între 20 și 30 la sută din 
producția de cafea a anului 1979, es
timată la 20 milioane de saci (a cîte 
60 kilograme fiecare), afirmă Insti
tutul brazilian al cafelei (I.B.C.). 
înghețurile au survenit săptămîna 
trecută în statele Parana, Sao Paulo 
și Minas Gerais — situate în centrul 
și sudul țării — în perioada cînd are 
loc înflorirea arbuștilor de cafea.
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Indiscutabil, umorul este una din trăsăturile cele mai specifice 
omului. De fapt, există un aforism: omul este singurul animal care 
rîde. Latinii spuneau că prin rîs se corijează moravurile, mai precis 
năravurile. în orice caz, umoru' este tonifiant, stenic.

Cu condiția să fie de calitate. Pentru că există glume bune — 
și există glume proaste. Există chiar și umor macabru. De pildă, 
știrile oficiale din Africa de Sud arată că în ultimul timp, mai precis 
după scandalul internațional provocat de uciderea liderului Steve Biko, 
nu au mai avut loc execuții. în schimb, a apărut o modă nouă — a 
sinuciderilor. Care cum are o întîlmre amicală cu polițiștii — se și 
sinucide. Militantul negru Lungile Tabaloza s-a aruncat de bunăvoie 
și, desigur, nesilit de nimeni, de la etajul 5 în localul poliției. Alți 
doi deținuți politici, conducători ai mișcărilor populare din provinciile 
Natal și Orange, s-au sinucis și ei, autotorturîndu-se. Alții, la fel: 
împing cu capul vreo măciucă ghintuită sau lovesc cu pieptul niște 
gloanțe care se aflau întîmplător în trecere prin împrejurimi.

Umorul macabru se mai numește și umor negru. în speță, 
era și cazul.

Sau. tot un eșantion al umorului de același colorit — o declara
ție oficială din Salisbury face cunoscut că în Rhodesia regimul d-lui 
lan Smith a hotărît abolirea discriminării rasiale. în 
baruri, teatre și, desigur, în cinematografe — unde în 
întuneric. Segregația rasială se mai menține doar în școli, 
universități, policlinici, spitale, cartiere de locuit, armată, poliție, ad
ministrația de stat, participarea la viața politică, sport, etc., etc., etc. 
Mai pe scurt, în restul vieții sociale. în materie de umor există însă 
și expresia: cine rîde la urmă, rîde mai bine

Cîteodată umorul este stimulat artificial. S-a creat și o veri
tabilă mică industrie a farselor și păcălelilor: se fabrică mustăți 
false, nasuri-pătlăgică, pahare cu vin care nu curge, cuțite care nu 
taie (achiziționate și de restaurantele noastre), felii de brînză din 
cauciuc, insecte din material plastic — într-un cuvînt tot felul de 
șotii. Fostul director al C.I.A., Wiliam Collby, într-o carte memorialis
tică, arată cum și respectiva instituție se ocupa cu felurite glume și 
glumițe; pregătise pentru diferiți militanți politici diferite păcăleli: 
pentru Patrice Lumumba, de pildă — tuburi cu pastă de dinți otrăvi
toare ; dar n-a mai apucat să le folosească întrucît concurența a 
fost mai operativă. Pentru alții — țigări de foi explozive, încălțăminte 
infectată cu microbi, bomboane de migdale injectate cu cianură de 
potasiu — farse nostime, destinatarii lor ar fi murit de rîs.

Desigur că există și umor pur, umor umoristic. De pildă, 
comisia pentru cheltuieli publice a Camerei Comunelor a descoperit 
că pe exercițiul financiar în curs armata 
disponibilități de fonduri, a cumpărat de 100 de 
mașini sport și diferite obiecte casnice, precum 
de praf etc.

într-adevăr, umorul britanic este Imbatabil 
dacă soldații-gospodine vor defila purtînd 
mașini de cusut în loc de mitraliere, rachete transformate în cazane 
de baie sau grenade — în solnițe.

Ar fi o glumă atît de bună că ar merita să fie luată în serios.

restaurante, 
orice caz e 

licee,

britanică, avînd unele 
milioane lire sterline 
covoare, aspiratoare

— rămîne de văzut 
aspiratoare de praf,

N. CORBU

Manifestări peste hotare 
dedicate zilei de 23 August 

In numeroase țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări con
sacrate zilei de 23 August, ziua insurecției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste, marea sărbătoare a poporului român.

La estrada centrală a parcului 
„Maxim Gorki" din Moscova a avut 
loc o „seară a prieteniei româno- 
sovietice". Au participat A. G. Țu- 
kanova, prim-vicepreședinte al con
ducerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.), de
legația Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Stan Soare, adjunct al 
ministrului educației și învățămîntu- 
lui, membru al Consiliului General 
A.R.L.U.S., membri ai Ambasadei ro
mâne în Uniunea Sovietică.

în fața unui numeros public, V. M. 
Zenkin, A. A. Iaskova, membri ai 
conducerii centrale a A.P.S.R., și Iu
lian Cîrțină, membru al delegației 
A.R.L.U.S., au evocat extinderea con
tinuă a legăturilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, impulsiona
te permanent de întilnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

în încheierea manifestării a avut 
loc un concert dedicat prieteniei ro
mâno-sovietice.

O adunare festivă consacrată ace
luiași eveniment a avut loc la sediul 
societății „Znanie" din Izmail 
(R.S.S. Ucraineană), organizată sub 
auspiciile filialei orășenești a 
A.P.S.R.

La Universitatea statului Rio de 
Janeiro (Brazilia) a avut loc un 
simpozion dedicat țării noastre. Cu 
această ocazie, prof. Celso Pericles 
Thompson a vorbit despre semnifi
cația formării statului unitar ro
mân, iar prof. Aloysio Jorge de Rio 
Barbosa, directorul Institutului de 
științe umane, a făcut o prezentare a 
cărții „Transilvania în istoria poporu
lui român" de istoricul român Con
stantin C. Giurescu, tradusă și publi
cată în Brazilia, în limba portugheză. 
A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
român Nicolae Ghenea, care a rele
vat însemnătatea zilei de 23 August,

portugalia: „Numai o înțelegere Intre socialiști 
și comuniști poate oferi un sprijin parlamentar 

stabil unui nou cabinet" 
O cuvîntare a lui Alvaro Cunhal

LISABONA 19 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc un miting or
ganizat de Partidul Comunist Portu
ghez, la care au participat peste 
20 000 de persoane. Luînd cuvîntul 
cu acest prilej, secretarul general al 
P.C.P., Alvaro Cunhal, a arătat că 
„Numai o înțelegere între partidele 
socialist și comunist este capabilă să 
confere un sprijin parlamentar sta
bil unui guvern". O înțelegere între 
cele două forțe politice — a sublini
at vorbitorul — va permite apărarea 
cuceririlor Revoluției de la 25 apri
lie 1974.

Reamintind faptul că guvernul în 
curs de constituire se va afla în a- 
fara partidelor politice, fără a fi 
susținut de o majoritate parlamen

Plenara C.C. al P.C. din Ecuador
QUITO 19 (Agerpres). — La Gua

yaquil a avut loc o plenară a C.C. 
al Partidului Comunist din Ecuador. 
Cu acest prilej a fost dat publici
tății un document în care se preci
zează poziția Partidului Comunist în 
favoarea respectării stricte a calen
darului oficial de revenire la o via
ță politică parlamentară și la un gu
vern civil în Ecuador. Se cere, toto
dată, luafea de măsuri ferme împo
triva tuturor celor care încearcă 
prin diverse mijloace să împiedice 
evoluția firească a procesului de
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In orașul venezuelean Coro, capi
tala statului Falcon, institutul de 
cultură al acestui stat a organizat o 
manifestare culturală românească. 
Cu acest prilej, ambasadorul țării 
noastre în Venezuela, Petrache Dă- 
nilă, a vorbit despre importanța ac
tului de la 23 August în istoria po
porului român, despre succesele ob
ținute de România socialistă în anii 
de după eliberare.

La solemnitatea depunerii de co
roane de flori la monumentele eroi
lor români din orașele Zvolen și Lu- 
cenec (R. S. Cehoslovacă) au parti
cipat reprezentanți ai organelor re
gionale, raionale și locale de partid 
și de stat, ai Frontului național, oa
meni ai muncii, militari și pionieri, 
precum și ambasadorul țării noastre 
la Praga, Ionel Diaconescu. Au fost, 
de asemenea, depuse coroane de flori 
la monumentele eroilor români ridi
cate în localitățile Kromeriz, Havli- 
kuv Brod, Humpolec, Pustimer, Ba
nov și Piestany, în prezența repre
zentanților Ambasadei române și ai 
Consulatului general din R. S. Ceho
slovacă.

Săptăminalul de politică externă 
„Horizont" din R. D. Germană pu
blică un amplu reportaj cu prilejul 
sărbătorii naționale a României, in- 
fățișînd performanțele tehnice ale 
sistemului hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier, profun
dele transformări de ordin economic, 
social și cultural survenite în această 
zonă a României în anii socialis
mului.

La ambasadele țării noastre din 
Belgrad, Varșovia, Ulan Bator, Haga, 
Delhi și la sediul Biroului comercial 
și consular din Rio de Janeiro au 
fost organizate conferințe de presă, 
în cadrul cărora s-a evocat semnifi
cația zilei de 23 August în viața po
porului român. Au fost organizate, 
de asemenea, gale de filme românești 
la Ambasada țării noastre din Delhi, 
la Consulatul general al țării noastre 
din Istanbul și la Biroul comercial și 
consular din Rio de Janeiro.

tară, Alvaro Cunhal a menționat că 
P.C.P. s-a pronunțat și pînă acum 
pentru numirea unui prim-ministru 
reprezentînd Partidul Socialist, for
mațiunea ce deține cel mai mare 
număr de mandate în Adunarea Re
publicii (Parlamentul Portugaliei).

în ce privește convocarea pentru 
22 august a sesiunii extraordinare a 
Adunării Republicii, secretarul ge
neral al P.C.P. a relevat că această 
inițiativă a fost luată de comuniști 
în scopul preîntîmpinării posibilită
ții ca, printr-o agravare a crizei, 
parlamentul să fie dizolvat înainte 
de a fi putut vota legea electorală 
și legea privind recensămîntul, situ
ație ce ar crea un pericol pentru in
stituțiile statului.

transformări inițiat de guvernul for
țelor armate, împotriva celor care 
încalcă prevederile noii constituții 
aprobate prin referendumul popular 
din ianuarie anul acesta.

Documentul relevă, totodată, nece
sitatea lărgirii și consolidării alian
țelor forțelor de stingă, inclusiv a 
Frontului Amplu de Stingă (F.A.D.I.), 
din care face parte și P.C. din Ecua
dor, a creșterii vigilenței forțelor 
progresiste ecuadoriene în lupta lor 
împotriva manevrelor forțelor de 
dreapta.

ORIENTUL MIJLOCIU
KUWEIT 19 (Agerpres). — Secre

tarul general al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, a sosit în Kuweit, venind 
de la Bagdad, în cadrul turneului pe 
cafe îl întreprinde în mai multe ca
pitale din zonă in vederea întăririi 
unității țărilor arabe și a pregătirii 
celei de-a 25-a sesiuni a Consiliului 
Ligii Arabe. Kuweitul este noul mem
bru al Comitetului pentru solidarita
te al Ligii Arabe.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, l-a 
primit pe Brian Urquhart, secretar 
general adjunct al O.N.U. pentru 
probleme politice speciale, aflat de 
vineri la Beirut. Discuțiile au fost 
axate pe problematica referitoare la 
modalitățile de aplicare a Rezoluției 
425 a Consiliului de Securitate, care 
prevede, printre altele, restabilirea 
autorității guvernului libanez în su
dul țării.

Anterior, Brian Urquhart a conferit, 
în cadrul unei reuniuni de lucru, cu 
Fuad Boutros, ministrul afacerilor ex
terne și al apărării, Ghassan Tueni, 
reprezentantul permanent al Libanu
lui la O.N.U., și Victor Khoury, co- 
mandantul-șef al armatei libaneze.

★

Ministerul Industriei al Libanului a 
anunțat că 95 la sută din întreprin
derile industriale din cartierele de 
est ale capitalei nu funcționează din 
cauza lipsei de materie primă și a 
forței de muncă, dificultăți cauzate 
de recentele incidente care au avut 
loc în această parte a Beirutului — 
transmite agenția M.E.N.

DE PRETUTINDENI
• DE CE AU VENIT 

CLOVNII LA... AERO
PORT? In incinta aeroportu
lui britanic Ringway, un clovn 
distrează copii. Așa, din senin ? 
Nicidecum. Greva de zel a con
trolorilor aerului din Franța — 
una din multele acțiuni reven
dicative înregistrate in ultima 
perioadă în țările capitaliste — 
s-a prelungit peste măsură, da
torită opoziției față de revendi
cările greviștilor privind îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
de viață. Și atunci, fiind suspen
date numeroase curse de pe ae
roporturile din Franța șl Anglia, 
pentru a ușura așteptarea turiș
tilor blocați pe loc — mari, ca 
și mici — s-au adus formații 
muzicale, artiști de divertisment, 
clovni etc. O singură măsură a 
mai lipsit, de altfel cea esenția
lă, aceea de a da satisfacție do
leanțelor celor aflați în grevă.

• PILOTAREA DE LA 
DISTANȚA A NAVELOR. 
Specialiștii Institutului de elec
tronică al Școlii politehnice din 
Gdansk au pus la punct un apa
rat portativ pentru pilotarea de 
la distanță a navelor, testările 
practice fiind toate trecute cu 
succes. Acest sistem, cu o rază 
de acțiune pînă la 300 km, ser
vește la pilotarea vapoarelor în 
porturi, in orice fel de condiții 
atmosferice, zi și noapte, chiar 
și atunci cînd este ceață deasă. 
Aparatul funcționează grație 
unor emițătoare aflate pe coastă 
în împrejurimile Gdanskului.

• SATELIȚII Șl CLIMA 
TERESTRĂ. Intre altele, cer
cetările efectuate din sateliți au 
permis delimitarea, cu mai mare 
exactitate decît prin metodele 
anterioare, a dimensiunilor ca
lotelor glaciare — întindere, 
grosime. Și tot prin sateliți e 
posibil de acum să se urmă
rească modificările oricît de 
mici în configurația zonelor în
ghețate din Arctica și Antarc
tica ce ar putea interveni de pe 
urma unor schimbări în tempe
ratura globului. Aceste date 
sînt de o deosebită utilitate, 
întrucît, după cum se știe, os
cilațiile sau modificările climei 
terestre constituie o 'chestiune 
preocupantă a oamenilor de 
știință. Așa, de exemplu, s-a 
înregistrat sporirea nivelului 
carbonului în atmosferă, ceea 
ce poate antrena o încălzire 
nefirească a vremii și, în conse
cință, o topire a ghețurilor cu 
grave efecte pentru Pămint. Ar 
fi necesară, de aceea, o anume 
limitare a consumului de com
bustibili fosili — cauza princi
pală a degajărilor de carbon — 
în paralel cu urgentarea punerii 
în valoare a altor surse de 
energie, pentru a preîntimpina 
o dereglare a climei pămîntene.

• ANUNȚUL BUCLU
CAȘ. John Harwood, din 
Christchurch, Noua Zeelandă, 
și-a lăsat locuința în bună ordine 
și a plecat, ca toată lumea, la 
lucru. Dar cînd s-a reîntors 
acasă n-a mai găsit decît sche
letul clădirii, tot restul — înce- 
pînd cu mobilierul, cadrul feres
trelor, instalațiile și chiar țevile 
de canalizare — dispăruse ca 
prin farmec. Devastarea interve
nise ca urmare a apariției în 
presa locală a unui anunț prin 
care orice persoană era autori
zată să ia ce dorește din locuință. 
Redacția ziarului a motivat că 
anunțul cu pricina i-a fost dictat 
telefonic de un pretins Har
wood... înșelăciunea — sau glu
ma de prost gust — a fost des
coperită, nu insă și vinovatul. 
Oricum, ziarul a redactat un nou 
anunț prin care cel ce-și însuși
seră bunurile au fost invitați să 
le restituie, în caz contrar riscind 
să fie urmăriți pentru hoție.

• DESCOPERIREA 
UNEI... BĂTĂLII. Că se mai 
descoperă vreo așezare sau o- 
biecte din neolitic e un lucru 
obișnuit. De aceea, apare ceva 
mai inedită descoperirea unor 
arheologi britanici — „o bătălie" 
din epoca neolitică ! Mai exact, 
în apropiere de localitatea Glou
cester săpăturile au dat la iveală 
intrarea intr-o așezare fortificată 
de apum 4000 de ani, în preajma 
căreia au fost găsite sute de vir- 
furi de săgeți, împreună cu res
turile arse ale palisaddlor — do- I 
vadă, se consideră, a unei aprige 1 
lupte purtate pe aceste locuri în 
acea vreme.

• MUZEU ÎNTR-O 
PALMĂ. în epoca giganticelor 
tancuri petroliere, englezul Al
bert Stannard construiește cele 
mai mici navomodele din lume. 
Pentru a le executa, el se folo
sește de ochelari-lupă de un tip 
special. Campioana miniaturi
zării este o corabie cu pinze 
lungă de... 2 milimetri, pe care 
a montat-o într-un beculeț de 
lanternă (vezi fotografia de mai 
jos). Acest „hobby" a început 
să-1 practice in urmă cu 19 ani. 
La început, modelele sale încă
peau într-o sticlă obișnuită, apoi 
in becuri din ce în ce mai mici.
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