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ZIUA ELIBERĂRII PATRIEI
DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ, 
SÂRBĂ TOĂREA NA ȚIONA LĂ 

A POPORULUI ROMÂN!
Nouă dovadă a prețuirii pe tare partidul sistatul nostru o manifestă Cu succes deplin, cu rezultate deosebit de pozitive pentru dezvoltarea

față de păstrarea și valorificarea creației spirituale a poporului raporturilor de prietenie și colaborare româno-ebineze

IERI, IN PREZENTA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
a avui loc inaugurarea „Muzeului colecțiilor de artă"

S-A ÎNCHEIAT VIZITA IN TARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI HUA KUO-FEN 

președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Luni, 21 august a.c., a luat sfîrșit 
vizita oficială de prietenie in țara 
noastră a tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, efectuată la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Prin întreaga sa desfășurare, vizi
ta, încheiată cu deplin succăs, a con
stituit o puternică manifestare a 
sentimentelor reciproce de stimă, 
prețuire și prietenie ce animă 
deopotrivă poporul român și poporul 
chinez, reprezentând un eveniment 
de seamă in viața partidelor și sta
telor noastre.

Conținutul principal al vizitei l-au 
constituit convorbirile oficiale, întâl
nirile directe dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo- 
fen. în ajunul încheierii vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, s-a reîntîlnit cu to
varășul Hua Kuo-fen, președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chine
ze. Cu acest prilej, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen au avut 
un nou schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea, pe multiple planuri, 
a relațiilor româno-chineze, precum 
și în legătură cu probleme actuale 
ale vieții politice internaționale. în
tâlnirea s-a desfășurat în aceeași at
mosferă de caldă prietenie, stimă și

(Continuare în pag. a Il-a) Pe aeroportul Otopeni, un călduros rămas bun

Plecarea din Capitală

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a avut loc, luni, 21 
august, inaugurarea „Muzeului 
colecțiilor de artă“ — important

așezămînt de cultură al țării.
La festivitate au luat parte, 

de asemenea, tovarășii Manea 
Mănescu, Iosif Banc, Emil Bo
bu, Cornel Burtică, Virgil Ca- 
zacu, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu,

Janos Fazekas. Ion Ioniță. Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leon te Rău tu. Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec. Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Mihai Dalea, Miu

Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan. Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile 
Marin, Vasile Mușat.

Erau de față membrii condu
cerii Consiliului Culturii și

(Continuare în pag. a IlI-a)

Acum, cînd întregul popor își scrie
raportul pentru

Desen de T. ISPAS

marea sărbătoare 
PE MimKILE NmCFKH 
-KEMăm KEMmeiLE

Clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul 
nostru popor întâmpină, intr-o atmosferă de puternic elan revolu
ționar, patriotic, cea de-a XXXIV-a aniversare a insurecției națio
nale armate, antifasciste și antiimperialiste. In spiritul noilor noas
tre tradiții, glorioasa aniversare a zilei de 23 August — marea noas
tră sărbătoare națională — este cinstită pretutindeni in țară, in fa
brici și uzine, pe șantiere și ogoare, în institutele de cercetare și 
inginerie tehnologică, prin fapte de muncă demne de_ laudă și pre
țuire, care ilustrează hotărîrea și abnegația cu care întregul popor 
muncește pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al
XI-lea și Conlerința Națională ale

Din bogata cronică a întrecerii 
angajamentelor asumate în acest 
lizări desprinse din știrile sosite

Siderurgiștii țării întâmpină 
ziua de 23 August cu însem
nate succese în muncă. Ei au 
depășit sarcinile de plan la 
producția fizică cu aproape 
128 000 tone fontă, 82 000 tone 
oțel, 63 000 tone cocs metalurgic, 
precum și alte însemnate canti
tăți de laminate finite grele, ta
blă și țevi, oțel aliat și înalt 
aliat, aluminiu brut și aliaje. 
Cele mai mari realizări au fost 
obținute de siderurgiștii Com
binatului de la Hunedoara, care 
au produs pină la această dată, 
peste plan, mai mult de 58 000 
tone fontă. 35 000 tone oțel și 
24 000 tone cocs metalurgic. 
Succese importante raportează 
și colectivele combinatelor si
derurgice din Galați și Reșița, 
Combinatului de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște, întreprin
derii de țevi „Republica" din

partidului.
pentru îndeplinirea planului și a 

an consemnăm astăzi citeva rea- 
leri la redacție:

București și întreprinderii me
talurgice Iași.

Constructorii de mașini 
raportează rezultate de seamă 
în cinstea sărbătorii de la 23 
August, înscriind pe lista sorti
mentelor noi ale acestui an pes
te 870 mașini, instalații, dispo
zitive și alte produse. Colectivul 
de la întreprinderea bucureș- 
teană' „23 August" a asimilat, 
printre altele, noul tip de loco
motivă diesel-hidraulică de 2400 
CP, destinată magistralelor fe
roviare, precum și compresorul 
cu piston fără ungere — pro
duse de mare complexitate. 
Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la Întreprinderea 
„UNIO“-Satu Mare au început 
producția a două noi tipuri

(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, tovarășul Hua Kuo-fen, și-a 
încheiat, luni dimineața, vizita ofi
cială de prietenie pe care a efectuat-o 
în țara noastră la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Solemnitatea plecării a avut loc 
pe aeroportul internațional Otopeni.

Tovarășul Hua ‘Kuo-fen a sosit îm

preună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aeroportul era împodobit cu dra
pelele de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Populare 
Chineze. Pe frontispiciul salonului 
oficial se aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen, 
încadrate de steaguri ale celor două 
țări.

în limbile română și chineză, pe 
mari panouri erau înscrise urările :

Toasturile rostite 
la dineul oficial oferit in onoarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de tovarășul Hua Kuo-fen

In pagina a I!-a
(Continuare în pag. a II-al

în timpul dineului oficial oferit duminică seara
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI HUA KUO-FEN
Dineu oficial oferit în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

de
Tovarășul Hua Kuo-fen, președin

tele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Chineze, a oferit, duminică, un dineu 
oficial In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
saloanele Ambasadei Republicii Popu
lare Chineze la București.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe

Toastul tovarășului
Hua Kuo-fen

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimați tovarăși din conducerea de 

partid și de stat a României,
Dragi tovarăși,
încheind cu deplin succes vizita de 

prietenie in Republica Socialistă 
România, miine ne vom lua rămas 
bun de Ia dumneavoastră, de la po
porul frate român. încercăm senti
mente de deosebită cordialitate și 
bucurie in legătură cu faptul că, îna
inte de a părăsi frumoasa dumnea
voastră țară, ne intilnim din nou cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a României, pentru 
a ne împărtăși gindurile prietenești. 
(Aplauze).

Scurta vizită de citeva zile ne-a 
produs impresii adinei. De Ia bun în
ceput ne-am bucurat, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a României și a po
porului român, do o primire solemnă 
și călduroasă, precum și de o ospita
litate cordială și prietenească, am 
simțit profund sentimentele de prie
tenie revoluționară pe care le nu
trește poporul român față de poporul 
chinez. In cursul șederii noastre am 
vizitat uzine, o cooperativă agricolă 
de producție, am avut contacte largi 
cu masele populare din România și 
am văzut cu ochii noștri proprii câ, 
muncind cu elan și abnegație, ele iși 
construiesc propria țară, obținind suc
cese strălucite in edificarea socialis
mului. România de astăzi se prezintă 
peste tot ca un tablou plin de vi
goare și vitalitate, ce incintă ochii. 
Avem convingerea că grandioasele 
obiective stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân și Conferința Națională a parti
dului din decembrie anul trecut vor 
ii cu siguranță atinse. Aveți perspec
tive luminoase. Dorim din toată ini
ma să deveniți puternici. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
Peste două zile se împlinesc 34 de 

ani de la eliberarea de sub jugul fas
cist — sărbătoarea strălucită a po
porului român. Folosind acest prilej, 
țin să vă adresez dumneavoastră, po
porului român cele mai inalte salutări 
frățești și cele mal calde felicitări. 
(Aplauze). Eroicul popor român și-a 
adus contribuții de neșters In războiul 
antifascist. Independența României 
n-a fost cucerită ușor, ea a fost o 
mare victorie obținută de poporul ro
mân prin lupte duse timp indeiungal, 
sfidind forțele brutale. Astăzi, po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși a- 
pără cu succes roadele revoluției și 
salvgardează propria sa independență 
și suveranitate. Sprijinim cu fermi
tate cauza dreaptă a poporului român. 
(Aplauze).

Dragi tovarăși,
Vizita noastră a fost încununată de 

rezultate fructuoase. Am avut con
vorbiri cordiale și sincere cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat, 
am discutat probleme legate de intă- 
rirea și dezvoltarea continuă a rela
țiilor bilaterale chino-române și am 
făcut un schimb de păreri asupra si

în mijlocul cooperatorilor din Cumpăna
Duminică dimineața, tovarășul Hua 

Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
aflat in vizită in județul Constanța, a 
fost oaspetele cooperatorilor din co
muna Cumpăna, unitate agricolă 
fruntașă din această zonă a țării.

înaltul oaspete a fost insoțit de to
varășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru ai guvernu
lui, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Florea 
Dumitrescu, ambasadorul României 
la Pekin, de alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Ci Den- 
kuei, Ciao Ți-iang, Huan Hua. Ciang 
Iao-ci, Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, alte ofi
cialități chineze care 11 insoțesc pe 
tovarășul Hua Kuo-fen în vizita sa 
in țara noastră.

Vizita a oferit solilor poporului 
chinez posibilitatea de a lua contact 
cu lucrători și specialiști ai ogoarelor 
dobrogene, de a cunoaște nemijlocit 
realizările obținute de aceștia in dez
voltarea șl modernizarea agriculturii 
— sector cu mare pondere in econo
mia județului. Oaspeții chinezi au 
putut căpăta o imagine concludentă 
a eforturilor statului nostru, ale ță
rănimii de a asigura progresul ne
întrerupt al acestei importante ra
muri a economiei țării, de a crea o 
agricultură modernă care dispune 
acum de mijloace mecanizate, mari 
sisteme de irigații și care a determi
nat transformări adinei in viața sa
tului românesc.

Pe traseul străbătut de coloana o- 
ficială —• in stațiunile Neptun, Eforie- 
Nord și Eforie-Sud — constănțenii, 
și alături de ei mii de turiști aflați 
la odihnă, au făcut tovarășului Hua 
Kuo-fen o caldă manifestare de sti
mă și prețuire.

în comuna Cumpăna, cooperatorii 
adunați in număr mare pe străzile lo

tovarășul
Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Glosan, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Richard Winter, Vasile 
Marin, Vasile Mușat, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, vechi militanți ai mișcării 

tuației internaționale actuale și a al
toi probleme de interes comun. Con
siderăm unanim că toate țările, mari 
sau mici, trebuie să fie egale, că ță
rile mari nu trebuie in nici un fel să 
ofenseze țările mici, țările puternice 
nu trebuie să asuprească pe cele sla
be, iar țările bogate nu trebuie să 
exploateze pe cele sărace, că trebu
rile fiecărei țări trebuie să fie preo
cuparea exclusivă a poporului țării 
respective, iar treburile internațio
nale trebuie să fie rezolvate de toate 
țările prin consultări pe bază de ega
litate, că trebuie luptat împotriva po
liticii de forță și de dictat, împotriva 
împărțirii in sfere de influență, îm
potriva recurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, că trebuie condam
nate cu putere și combătute cu fer
mitate acțiunile do agresiune, con
trol, ingerință și subversiune ale ori
cărui stat îndreptate împotriva altor 
state. Sprijinim cu fermitate lupta 
revoluționară a tuturor popoarelor și 
națiunilor asuprite. Susținem că rela
țiile dintre toate statele trebuie să fie 
așezate pe principiile respectării in
dependenței, suveranității și integri
tății teritoriale, neagresiunii recipro
ce, neamestecului in treburile inter
ne, egalității in drepturi și avantaju
lui reciproc și coexistenței pașnice. 
Relațiile dintre China și România 
sint așezate tocmai pe baza acestor 
principii ; de aceea ele au vitalitate 
și rezistă la incercări. Intre țările 
noastre, nu numai că relațiile poli
tice sint foarte bune, ci devin din re 
in ce mai bune și relațiile de colabo
rare economică, care se dezvoltă ra
pid și au perspective largi. Ambele 
părți am convenit deja să înființăm 
o comisie mixtă guvernamentală do 
colaborare economică șt tehnică la ni
vel de vicepremier, să dezvoltăm co
operarea in producția industrială, să 
ne furnizăm reciproc echipamente 
complete și să desfășurăm comerț in 
compensație etc. Miine vom semna o 
seric de înțelegeri cu privire la a- 
ceste probleme de colaborare econo
mică și tehnică. Dezvoltarea neconte
nită a relațiilor dintre China și Româ
nia corespunde nu numai intereselor 
fundamentale ale popoarelor chinez 
și român, ci și intereselor popoarelor 
lumii și va exercita cu siguranță o 
înrîurire profundă. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
In ajunul despărțirii, exprim încă 

o dată sincere mulțumiri stimatului 
tovarăș Nicolae Ceaușescu, Partidu
lui Comunist Român, guvernului ro
mân și poporului frate român.

I'ie ca marea prietenie dintre po
porul chinez și poporul român să fie 
veșnic viguroasă !

Urăm poporului român să obțină și 
in viitor victorii tot mai mari in lupta 
revoluționară și in opera de constru
ire a socialismului !

Propun să toastăm :
— In sănătatea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a soției sale, tovarășa 
Elena Ceaușescu !

— In sănătatea tovarășului Manea 
Mănescu 1

— în sănătatea celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat a 
României !

— In sănătatea tovarășilor pre
zenți ! (Aplauze). ’ 

calității și in fața sediului C.A.P. au 
ovaționat îndelung pentru prietenia 
româno-chineză, manifestindu-și sen
timentele de adincă bucurie pentru 
prezența conducătorului partidului și 
statului chinez in mijlocul lor.

Dind glas acestor sentimente, pre
ședintele Consiliului popular comu
nal. Ion Albu, și președintele C.A.P., 
Lucian Mltru, au urat oaspeților un 
călduros bun venit.

Tovarășul Hua Kuo-fen a fost in
vitat apoi în sediul cooperativei, un
de i-au fost înfățișate evoluția aces
tei unități, preocupările cooperatori
lor de a obține producții tot mai mari 
la hectar. S-a arătat că prin ridicarea 
gradului de mecanizare, extinderea 
irigațiilor, sporirea cantităților de 
Îngrășăminte, C.A.P. Cumpăna a ob
ținut creșteri importante de produc
ție la ha. Numai in acest an, produc
ția medie de grîu la ha s-a ridicat la 
3 630 kg, la porumb se estimează că 
va ajunge la 6 800 kg, iar la floarea- 
soarelui — la 2 600 kg. Rezultatele 
bune economice au făcut ca venitu
rile cooperativei să crească, de la 
data înființării șl pină în prezent, de 
35 de Ori.

Tovarășul Hua Kuo-fen a manifes
tat un viu interes față de munca și 
realizările cooperatorilor din Cum
păna. El s-a interesat de modul de 
organizare a activității cooperativei, 
de rolul șl rezultatele pe care le au 
consiliile intercooperatiste in concen
trarea eforturilor în vederea sporirii 
producției vegetale și animale.

în continuare a fost vizitată o ex
poziție cu produse vegetale realizate 
în cadrul acestui consiliu intercoope- 
ratist, conținînd- cele mai eficiente 
soiuri românești de griu, porumb, 
sfeclă, floarea-soarelui, cartofi, stru
guri. piersici, pepeni, precum și le
gume cu o mare productivitate și 
care dau un randament sporit în con
dițiile de irigare a ogoarelor dobro
gene.

Hua Kuo
comuniste și muncitorești din țara 
noastră, conducători de instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
directori de întreprinderi și secretari 
ai comitetelor de partid din mari 
unități industriale bucureștene. perso
nalități ale vieții noastre culturale și 
științifice, generali.

Au luat parte tovarășii Ci Den-kuei, 
Ciao Ți-iang, Huan Hua, Ciang 
Iao-ci, Ciao Șl, Iu Gean, Cen Ție, 
Sun Iou-iu și alte persoane care 
însoțesc pe tovarășul Hua Kuo-fen in 
vizita oficială de prietenie in țara 
noastră.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Hua Kuo-fen,
Stimați tovarăși chinezi,
Tovarăși și prieteni.
Acum, Înainte de încheierea vizitei 

dumneavoastră in România, tovarășe 
Hua Kuo-fen, avem deosebita satis
facție de a constata că ea a constituit 
un eveniment politic de seamă în 
viața partidelor și statelor noastre, a 
fost încununată de succes deplin și 
rezultate deosebit de pozitive. Fiind 
prima vizită la nivelul cel mai inait 
a conducerii partidului șl statului 
chinez in România, considerăm că ea 
marchează un moment istoric in cro
nica relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările și popoarele noas
tre. (Aplauze).

In toastul dumneavoastră, tovarășe 
Hua Kuo-fen, v-ați referit la senti
mentele de prietenie , cu care v-au 
înconjurat oamenii muncii din patria 
noastră și ați rostit cuvinte alese des
pre munca și succesele poporului ro
mân in edificarea socialismului. Vă 
mulțumesc pentru aprecierile dum
neavoastră călduroase și pentru bu
nele urări pe care ni le-ați adresat. 
(Aplauze).

în aceste zile, întregul nostru po
por sărbătorește, intr-o aimosferă de 
puternic elan revoluționar, patriotic, 
cea de-a 34-a aniversare a insurecției 
naționale armate, antifasciste și anti- 
imperialiste, care a deschis calea 
transformării socialiste a societății ro
mânești, a asigurat națiunii noastre 
înfăptuirea visurilor și aspirațiilor 
sale vitale, făurirea conștientă a pro
priei sale istorii, a unei vieți noi. li
bere și fericite. (Aplauze). String 
unit în jurul partidului comunist, 
poporul român transpune neabătut in 
viață mărețul Program adoptat de 
Congresul al XI-Iea privind edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și trecerea treptată a 
României spre comunism, ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație, făurirea unei vieți 
tot mai demne și îmbelșugate pOntru 
toți cei ce muncesc.

Păstrăm incă vie în memorie im
presia puternică pe care ne-a făcut-o, 
in timpul vizitei efectuate in luna 
mai in China, realizările eroicului 
popor chinez in construcția socialis
mului, munca sa plină de abnegație, 
desfășurată sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, în frunte cu 
tovarășul Hua Kuo-fen, pentru mo
dernizarea economiei, științei și cul
turii patriei, pentru transformarea 
Chinei, pinâ la sfirșitul acestui secol, 
intr-un stat socialist puternic și în
floritor. (Aplauze). Vă felicităm din 
toată inima pentru realizările obți
nute și vă urăm victorii tot mai mari 
pe calea zidirii vieții noi, socialiste 
in Republica Populară Chineză. 
(Aplauze).

Sintem încredințați că succesele 
fiecărei țări socialiste in edificarea 
noii orinduiri sociale, in făurirea 
idealurilor de bunăstare, dreptate so
cială și libertate ale popoarelor sint 
o contribuție de preț Ia întărirea for
ței socialismului pe plan mondial, Ia 
creșterea prestigiului și influenței 
sale in lume, la cauza progresului so
cial, a democrației, păcii șl colabo
rării internaționale. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
întilnirile și convorbirile pe care 

le-âm avut împreună cu tovarășul 
Hua Kuo-fen au fost deosebit de 
rodnice. Am adoptat noi hotăriri me
nite să dea o bază și mai concretă co

Tovarășul Hua Kuo-fen a apreciat 
varietatea produselor expuse, calita
tea lor, productivitatea bună reali
zată la ha.

Tovarășul Hua Kuo-fen a fost in
vitat de gazde să viziteze un lan 
cu porumb irigat, infățișlndu-i-se 
citeva date generale privind dez
voltarea agriculturii dobrogene, e- 
forturile făcute de stat pentru ex
tinderea suprafețelor irigate. Se ara
tă că, in prezent, in Dobrogea func
ționează asemenea mari sisteme 
de irigații, cum sint Carasu, Slnoe, 
Topalu, care asigură udări pe o su
prafață de peste 250 000 ha ; alte 
două sisteme, care vor ridica, in 
1980, suprafața totală irigată la 
380 000 ha, se află in fază de ame
najare.

Și aici tovarășul Hua Kuo-fen a 
exprimat calde aprecieri la adresa 
lucrătorilor ogoarelor, a eforturilor 
acestora, a experienței dobindite de 
ei în crearea unei agriculturi mo
derne.

S-a vizitat apoi ferma de vaci. 
Oaspeții au fost informați despre suc
cesele obținute in sporirea efectivu
lui de animale, in îmbunătățirea ra
sei acestora. Și în acest domeniu e- 
forturile cooperatorilor au fost încu
nunate cu .rezultate bune, efectivul 
de vaci cu lapte de rasă crescind de 
aproape 20 de ori față de anul înfiin
țării.

în încheierea vizitei, tovarășul Hua 
Kuo-fen a notat în Cartea de onoare 
a cooperativei : „Dragi tovarăși din 
C.A.P. Cumpăna ! Vă urez succese tot 
mai mari in dezvoltarea agriculturii 
socialiste, modernizate, in creșterea 
producției agricole. Trăiască priete
nia româno-chineză 1".

La plecare, sutele de cooperatori 
au Ovaționat îndelung pe înaltul sol 
al poporului chinez prieten.

Coloana oficială de mașini s-a în
dreptat apoi spre aeroportul Kogăl- 
niceanu. De-a lungul întregului tra

Intîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășul Hua Kuo-fen
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Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Pekin. Florea Dumitrescu, și 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, Li Tin-ciuan.

In timpul dineului, desfășurat lntr-o 
ambianță de caldă prietenie tovără
șească, tovarășul Hua Kuo-fen și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Toasturile au fost marcate, în mod 
solemn, după încheierea lor, de in
tonarea Imnului de Stat al Republi
cii Socialiste România și Imnului de 
Stat al Republicii populare Chineze.

laborării și prieteniei româno-chl- 
neze. între țările și partidele noastre 
există raporturi Îndelungate, înteme
iate pe încredere, stimă și respect 
mutual, pe deplină egalitate și întra
jutorare tovărășească. înțelegerile de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică ce vor fi semnate miine, ca și 
crearea Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare româno-chineză 
vor amplifica și diversifica aceste ra
porturi, contribuind la accelerarea 
construcției socialiste in cele două 
țări, demonstrind superioritatea rela
țiilor de tip nou dintre popoarele ce 
construiesc noua orinduire socială. 
(Aplauze). Intensificarea cooperării 
multilaterale dintre partidele și țările 
noastre va sluji, fără indoială. nu 
numai interesele celor două popoare, 
ci și ansamblului cauzei socialismu
lui, progresului și păcii in lume. 
(Aplauze).

în cadrul convorbirilor am abordat, 
totodată, un cerc larg de probleme 
privind evoluția situației internațio
nale actuale — și am ajuns la con
cluzia de a intări in continuare con
lucrarea româno-chineză pentru a 
contribui la soluționarea marilor și 
complexelor probleme care confruntă 
omenirea contemporană, in interesul 
libertății și independenței popoarelor, 
al securității și păcii in lume.

Participind activ la viața interna
țională, România acționează puternic 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare eu toate țările so
cialiste. întărește solidaritatea cu ță
rile in curs de dezvoltare, cu toate 
Statele lumii, fără deosebire de orin- 
duirc socială. Milităm ferm pentru 
lichidarea vechii politici imperialiste 
de dominație, asuprire și dictat, pen
tru relații cu adevărat noi in viața 
internațională, de deplină egalitate și 
îespecț al independenței popoarelor, 
care să excludă cu desăvirșire folo
sirea forței și a amenințării cu forța 
in raporturile dintre state, să asigure 
fiecărei națiuni posibilitatea dezvol
tării libere, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze). Pornind de la ce
rința arzătoare a preîntimpinării răz
boiului și asigurării păcii — indispen
sabilă operei de construcție socialistă, 
progresului popoarelor — facem to
tul pentru a contribui la soluționarea 
conflictelor șl diferendelor dintre 
state pe calea tratativelor, la oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea, la 
dezarmare, Ia lichidarea subdezvoltă
rii și instaurării noii ordini economice 
și politice mondiale, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
Acum, înainte de încheierea vizitei 

în România, vă rog, stimate tovarășe 
Hua Kuo-fen, ca la Reîntoarcerea in 
patrie să duceți cu7 dumneavoastră 
sentimentele de sinceră și caldă prie
tenie pe care poporul român le poartă 
poporului prieten chinez, precum și 
urările noastre cele mai bune de suc
ces in măreața operă de înflorire so
cialistă a Chinei populare. (Aplauze). 

Vă invit să toastăm :
— pentru prietenia, colaborarea șl 

solidaritatea româno-chineză ;
— pentru fericirea și prosperitatea 

poporului chinez constructor al socia
lismului ;

tovarășului Hua— in sănătatea 
Kuo-fen ;

— in sănătatea 
chinezi ;

— în sănătatea

celorlalți tovarăși 

dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

seu, pe arterele principale ale ora
șului Constanța, prin localitățile stră
bătute, tovarășului Hua Kuo-fen, ce
lorlalți oaspeți chinezi li s-a făcut o 
manifestare entuziastă, de sinceră și 
caldă prietenie. Mii și mii de local
nici, de oameni ai muncii aflați la 
odihnă au scandat neîntrerupt 
„Ceaușescu — Hua Kuo-fen!“, au flu
turat stegulețele celor două țări so
cialiste și prietene, buchețele de flori, 
au făcut semne prietenești cu mina 
—• tot atîtea dovezi ale bucuriei de 
a avea ca oaspeți dragi pe reprezen
tanții stimați ai marelui popor chinez.

Aceeași atmosferă de sărbătoare, de 
caldă prietenie a intimpinat pe pre
ședintele Comitetului Central al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, la aeroport. Mii de 
oameni ai muncii veniți să-și ia, în 
numele întregii populații a județului, 
rămas bun de la înaltul oaspete au 
ovaționat puternic pentru prietenia 
trainică ce unește partidele, țările și 
popoarele noastre, exprimindu-și, 
încă o dată, bucuria sinceră pentru 
această vizită, pentru dialogul fruc
tuos dintre conducătorii de partid șl 
de stat ai celor două țări.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R., Ion Tu
dor, a exprimat din nou tovarășului 
Hua Kuo-fen bucuria populației a- 
cestor vechi meleaguri românești de 
a-1 avea' ca oaspete de onoare, pre
cum și sincere mulțumiri pentru vi
zita efectuată în acest județ.

Tovarășul Hua Kuo-fen și-a luat, 
apoi, rămas bun de la reprezentanții 
organelor locale de partid și de stat, 
rugindu-i să transmită populației ju
dețului mulțumirile sale sincere pen
tru primirea entuziastă, pentru ospi
talitatea deosebit de caldă cu care 
solii poporului chinez au fost în
conjurați din prima clipă a sosirii pe 
pămîntul Dobrogei și pină la plecare.

Aeronava prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a reintîlnit, du
minică după-amiază, cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Comunist

Încheierea vizitei tovarășului Hua Kuo-fen
(Urmare din pag. I)
înțelegere reciprocă care caracteri
zează dialogul româno-chinez la ni
vel înalt, bunele relații statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre.

în cadrul întllnlrilor șl convorbi
rilor deosebit de rodnice dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Kuo-fen au fost adoptate 
hotărîri menite să dea o bază șl mai 
concretă prieteniei româno-chineze, 
să ducă la Întărirea și dezvoltarea 
continuă a solidarității și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, pe baza 
principiilor stimei și respectului re
ciproc, independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
întrajutorării tovărășești șl solidarii 
tății internaționale.

Guvernele celor două țări s-au in
format reciproc cu privire la ratifi
carea și intrarea în vigoare a Acor
dului de colaborare economică și 
tehnică pe termen lung, semnat la 
Pekin la 19 mai a.c. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hua 
Kuo-fen.

Pe baza hotărîrilor adoptate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hua Kuo-fen, in timpul vizitei 
au fost convenite și semnate noi în
țelegeri de colaborare bilaterală.

Tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul 
Ci Den-kuei, membru al Biroului

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

„Să se dezvolte continuu prietenia 
revoluționară, solidaritatea militantă 
și colaborarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză. în interesul popoarelor român 
și chinez, al păcii și socialismului in 
lume !“, „Să se întărească și să se 
dezvolte solidaritatea dintre țările 
socialiste, dintre partidele comuniste 
și muncitorești, dintre forțele progre
siste și antiimperialiste din întreaga 
lume !“.

împărtășite de întregul nostru po
por, aceste urări animă miile de ce
tățeni ai Capitalei veniți la aeroport, 
care salută cu aplauze prelungite și 
urale, cu deosebit entuziasm pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen, flutură stegulețe ale celor 
două țări, buchete de flori, scandea
ză cu însuflețire „Ceaușescu — Hua 
Kuo-fen !“, lozinci închinate priete
niei trainice ce unește cele două 
partide, țări și popoare. Ei iși reafir
mă cu putere satisfacția pentru a- 
ceastă vizită, ale cărei rezultate rod
nice sint atestate de înțelegerile con
venite, ce corespund pe deplin in
tereselor fundamentale ale celor două 
țări și popoare, cauzei socialismului, 
progresului și păcii in lume.

în această atmosferă însuflețită are 
loc ceremonia oficială a plecării dis
tinsului oaspete.

Garda militară prezintă onorul. Se 
intonează imnurile de stat ale Re
publicii Populare Chineze și Repu
blicii Socialiste România, in timp ce, 
în semn de salut, se trag 21 de salve 
de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen trec în revistă garda de 
onoare.

în continuarea ceremoniei, tovară
șul Hua Kuo-fen iși la apoi rămas 
bun de la tovarășii Manea Mănescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ște
fan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Co
man, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Vasile Ma
rin, Vasile Mușat, de la celelalte per
soane oficiale române prezente la 
aeroport.

Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

Cu acest prilej, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen au avut 
un nou schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-chineze, precum și

Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze, au semnat:

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Populare Chineze pri
vind constituirea Comisiei guverna
mentale româno-chineze de colabo
rare economică și tehnică;

— Protocolul intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Populare Chineze pri
vind colaborarea tehnică în produc
ție ;

— Protocolul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Chineze 
privind condițiile de viață și de 
muncă âle personalului tehnico-in- 
gineresc solicitat și trimis reciproc 
și ale practicanților trimiși reciproc;

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Chineze privind 
colaborarea tehnico-științifică ;

— Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Populare Chineze pe 
anul 1979.

Tovarășul Stefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Huan Hua, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Chineze, au 
semnat :

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu își ia rămas bun 
de la persoanele oficiale chineze 
care l-au însoțit pe președintele Co
mitetului Central al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, in vizita sa in România.

Adresîndu-se tovarășului Hua Kuo- 
fen, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Vă mulțumesc pentru că ați 
realizat această vizită in România. 
Vă doresc drum bun și multă sănă
tate !“.

La rindul său, președintele Comi
tetului Central al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a spus : „Vă mulțumesc în 
mod sincer, in numele meu șl al to
varășilor care mă însoțesc, pentru 
primirea călduroasă care ni s-a făcut. 
La revedere !“.

Cei doi conducători de partid și de 
stat își string cu căldură mîlnile, se 
îmbrățișează prietenește.

Miile de cetățeni prezenți la aero
port aclamă cu însuflețire.

La ora 10,30, aeronava prezidenția
lă a decolat.

La aeroport a fost prezent, de a- 
semenea, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în țara noastră, Trifun Niko- 
lici. 

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul încheierii cu succes a vizitei noastre oficiale de prietenie, pă

răsind în curînd pămintul României socialiste, țin să vă adresez sincere mul
țumiri. în timpul vizitei am fost primiți pretutindeni cu caldă prietenie si 
cordialitate, dîndu-se o expresie vie profundelor sentimente de prietenie pe 
care le nutrește poporul român față de poporul chinez.

Vizita noastră, întrevederile și convorbirile noastre cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a României 
au fost încununate cu rezultate fructuoase, deschizînd o nouă perspectivă 
largă relațiilor de colaborare chino-române și contribuind, totodată, la dez
voltarea situației internaționale în direcția favorabilă popoarelor lumii.

Folosindu-mă de acest prilej, doresc să adresez sincere urări ca Partidul 
Comunist Român și poporul frate român să înainteze din victorie in victorie 
în opera de construire și apărare a patriei sale socialiste.

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineza

în legătură cu probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat in aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, stimă și 
Înțelegere reciprocă, care caracteri
zează dialogul româno-chinez la nivel 
inait, bunele relații statornicite între 
partidele, țările și popoarele noastre.

Republicii Populare Chineze privind 
colaborarea in domeniul turismului;

— Acordul intre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Chineze privind 
carantina fitosanitară și protecția 
plantelor ;

— Acordul între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Chineze privind 
colaborarea tehnică în domeniul 
combaterii bolilor animalelor;

— Procesul verbal privind schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Convenției româno-chineze privind 
înființarea reciprocă de consulate 
generale.

A mal fost semnată Convenția în
tre întreprinderea de Exploatare a 
flotei maritime — Navrom șl Com
pania de navigație maritimă chineză 
p'rivfhd înființarea unui serviciu de 
linie maritimă.

Toate aceste înțelegeri vor ampli
fica și diversifica colaborarea româ
no-chineză, contribuind la accelera
rea construcției socialiste in cele 
două țări, demonstrind superioritatea 
relațiilor de tip nou dintre popoarele 
ce edifică noua orinduire.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la problemele actuale ale si
tuației internaționale a fost sublinia
tă necesitatea de a se acționa pentru 
a se asigura o evoluție democratică 
a vieții politice mondiale, Întărirea 
păcii și securității generale. Cele două 
părți vor întări conlucrarea dintre ele 
pentru instaurarea in viața internațio
nală a unor relații de deplină egali
tate și respect al independenței po
poarelor, care să excludă cu desăvîr- 
șire folosirea forței și a amenințării 
cu forța în raporturile dintre state, 
să asigure fiecărei națiuni posibilita
tea dezvoltării libere, fără nici un 
amestec din afară. Ele sint hotărite 
să-și aducă contribuția, alături de ce
lelalte popoare ale lumii, la soluțio
narea marilor și complexelor proble
me care confruntă omenirea contem
porană, în interesul libertății și inde
pendenței popoarelor, al socialismu
lui, securității și păcii în lume.

Vizita actuală, la fel ca și cea efec
tuată in luna mai 1978 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Republica 
Populară Chineză a prilejuit o mai 
bună cunoaștere reciprocă a realiză
rilor celor două popoare în construc
ția socialismului, a muncii intense ce 
se desfășoară in ambele țări pentru 
îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. și Congresului al 
XI-lea al P. C. Chinez. Tovarășul 
Hua Kuo-fen a vizitat întreprinderi 
industriale și agricole, obiective so
ciale și culturale in București, in ju
dețele Prahova, Brașov și Constanța.

întregul popor român salută cu sa
tisfacție și bucurie rezultatele deose
bit de rodnice ale primei vizite la 
nivelul cel mai înalt in țara noastră 
a conducerii partidului și statului 
chinez, fiind convins că ea marchea
ză un moment istoric in cronica re
lațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre țările și partidele 
noastre, in interesul celor două po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.
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varasul Nicolae Ceausescu a inaugurat „Muzeul colecțiilor de artă"

I

în timpul vizitării noului și prestigiosului lâcaș de cultură ol Capitalei, „Muzeul colecțiilor de artă"

(Urmare din pag. I)
Educației Socialiste, uniunilor și aso
ciațiilor de creatori, personalități 
culturale și artistice, directori ai 
unor cunoscute muzee bucureștene.

Numeroși cetățeni ai Capitalei care 
se aflau în Calea Victoriei, în fața 
clădirii ce adăpostește muzeul — con
strucție de o deosebită frumusețe ar
hitectonică, ridicată în secolul trecut 
și reamenajată — au făcut o însufle
țită primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aclamindu-1 îndelung.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, care a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, să dau expresie 
celor mai alese sentimente ale celor 
prezenți aici, ale întregului nostru 
front cultural-artistic, adresîndu-vă 
din toată inima cele mai vii mulțu
miri pentru participarea dumnea
voastră la acest nou și important act 
de cultură — inaugurarea „Muzeu
lui colecțiilor de artă“.

Grație inițiativei dumneavoastră, 
grijii și atenției permanente, neslă- 
bite pe care le acordați dezvoltării 
continue a activității politice, ideo
logice, cultural-artistice, de formare 
a omului nou, cu un larg orizont 
cultural-științific, cu o conștiință u- 
manist-revoluționară, astăzi peisajul 
spiritual al Capitalei, al întregii țări 
se îmbogățește cu un nou și repre
zentativ lăcaș de cultură.

Iată de ce acum, cînd sîntem mar
tori ai unei noi dovezi de prețuire 
pe care partidul și statul nostru o 
manifestă față de păstrarea și valo
rificarea creației spirituale, cînd 
poporului — adevăratul făuritor al 
tuturor valorilor materiale și spiri
tuale — i se lărgește accesul la pa
trimoniul cultural, gîndurile noastre 
pline de recunoștință, de cea mai 
aleasă gratitudine, se îndreaptă că
tre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
către dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, pe care 
vă considerăm adevărați ctitori ai 
acestui muzeu.

Mulțumindu-vă, încă o dată, din 
toată inima, pentru prezența dum
neavoastră la vernisarea „Muzeului 
colecțiilor de artă“, vă invit respec
tuos, mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, să ono
rați deschiderea muzeului".

In aplauzele celor de față, tovară
șul Nicolae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului vizitează în continuare mu
zeul, prestigios lăcaș de cultură, 
care însumează o vastă suprafață de 
expunere și reunește un tezaur de o 
inestimabilă valoare artistică. Toate 
operele expuse aici provin din co
lecțiile unor pasionați amatori de 
artă, care le-au adunat, cu dragoste, 
timp de-o viață, și le-au redat apoi 
publicului larg. în mod firesc, în a- 
ceastă zi inaugurală este adus un 
cald omagiu tuturor acelora care, 
făcind dovada unui nobil gest pa
triotic, au donat colecțiile lor de artă 
țării, poporului.

în climatul generos al construcției 
socialiste, pe măsură ce poporul își 
afirmă tot mai decis dubla sa cali
tate de ctitor și beneficiar de civi
lizație, crește grija partidului și sta
tului nostru pentru patrimoniul cul
tural, pentru inestimabilele creații 
ce stau mărturie multimilenarei exis
tențe a poporului român, cristalizării 
spiritualității sale. Opere de artă 
create în cele mai diverse tehnici și 
viziuni sint, in mod sistematic, cer
cetate și puse în lumină. Creațiile 
trecutului dobîndesc, astfel, un nou 
destin în actualitate, relevîndu-și 
bogăția de sensibilitate și spiritua
litate, intr-un act de identificare a 
valorilor ce definesc personalitatea 
poporului român. Ele ne vorbesc 
despre lungul șir de strămoși care 
ne-au lăsat moștenire țara, ființa, 
limba și humele, așa cum creațiile 
altor popoare vin să depună mărtu
rie despre aspirațiile și drumul lor 
in istorie.

Demnitatea pe care partidul nostru 
o acordă muncii și creației de astăzi 
se extinde într-un gest omagial asu
pra creației înaintașilor. în acest 
spirit, activitatea colecționarilor de 
artă, dragostea lor — în trecut și as
tăzi — pentru creațiile artistice este 
privită ca o acțiune culturală deose
bită, de natură să ducă, pe fondul 
creșterii generale culturale a țării, 
la apariția unor grupaje de opere 
— adevărate focare formativ-educa- 
tive. Cu eforturi și cu pasiune, co
lecționarii de artă și-au depășit de 
regulă simpla preocupare de a aduna 
comori de artă românească sau străi
nă, desăvirșmdu-și pregătirea, inves- 
tigînd cu competență producția ar
tistică a unei epoci.

Muzeul inaugurat luni de tovară
șul Nicolae Ceaușescu este pus la 
dispoziția unor importante colecții 
bucureștene, exprimînd în totalitatea 
sa prețuirea de care se bucură gîn- 
dul și fapta bună a colecționarului, 
dorința acestuia de a dărui ’ publicu
lui bucuriile pe care, de-a lungul a- 
nilor, le-au adus operele îndrăgite și 
colecționate. Aici vor putea fi găz

duite. de asemenea, și alte colecții, 
constituite sau în curs de constituire, 
în condițiile stimulative ale politicii 
culturale în domeniul patrimoniului 
artistic național.

Itinerarul prin această inedită in
stituție muzeală a țării începe cu 
„Colecția academician profesor 
George Oprescu". Sint admirate lu
crările unor reputați maeștri ai pic
turii — Nicolae Grigorescu, Ion An- 
dreescu, Theodor Pallady, Gheorghe 
Petrașcu. Alexandru Ciucurencu — 
și ai sculpturii românești — Constan
tin Brâncuși, Cornel Medrea, Gheor
ghe Anghel, precum și obiecte de 
artă populară românească și o în
semnată serie de lucrări din arta u- 
niversală.

Rod al interesului pentru arta ro
mânească, ca și pentru diferite obiec
te de artă decorativă franceză și 
chineză, „Colecția Elisabeta și Moise 
Weinberg" este una dintre selecțiile 
care cîștigă aici un spațiu adecvat 
de expunere, în care fiecare piesă iși 
prezintă mai bine valoarea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat zăbo
vesc cu interes în fața lucrărilor din 
„Colecția Krikor H. Zambaccian", 
unul dintre cele mai prețuite ansam
bluri de opere din Capitală. Gustul, 
cultura și pasiunea amatorului și 
criticului de artă Zambaccian au a- 
sigurat acestei colecții o deosebită 
faimă, lucrările de aici fiind repre
zentative pentru numeroși artiști ro
mâni, ca și pentru unii artiști străini 
(Cezanne, Sisley, Pissarro, Utrillo, 
Derain, Renoir, Matisse).

Conținînd inițial opere de Grigo
rescu, „Colecția Elena și dr. Iosif N. 
Dona" a evoluat spre ceea ce s-ar 
putea numi o sinteză de pictură ro
mânească în perioada modernă 
și contemporană — Luchian, Petraș
cu, Pallady, Șirato, Tonitza, Ressu, 
Steriadi, Lucian Grigorescu, Țucu- 
lescu, Ciucurencu și alții. Ca și in 
cazul altor colecții, multe dintre ta
blouri sint capodopere, opere fără 
care profilul unui artist ar fi sărăcit.

Sint vizitate și admirate, în con
tinuare. obiectele de artă decorativă 
europeană, orientală și extrem orien
tală din „Colecția frații Beatrice și 
Hrandt Avakian". Mesajul unor dife
rite epoci și arii de civilizație întil- 
nește pe simezele acordate colecției 
mesajul operelor unor pictori români, 
între care și Hrandt Avakian, el în
suși un îndrăgostit al penelului.

Purtînd amprenta unuia dintre va
loroșii cercetători ai culturii popu
lare românești, „Colecția de artă 
comparată Alexandra și Barbu Slă- 
tineanu" reunește piese care defi
nesc stilistica artei populare și feu

dale românești în dialog cu zonele 
de cultură cu care Vin în contact. în 
colecție se află, intr-o suită de picturi 
și grafică, un desen de Van Gogh, 
semnătură unică în muzeele noastre, 

în ansamblul bogat si coerent a) 
„Colecției Serafina și Gheorghe Răut" 
se distinge o valoroasă selecție din 
opera lui Pallady, o prezentare am
plă a unui artist de referință pentru 
efortul generației de pictori români, 
care în perioada interbelică se în- 
drepțau spre valori ale tradiției noas
tre pentru a se desprinde de spiritul 
dominator în epocă al școlii pa
riziene.

O prezentare monografică își pro
pune și „Colecția memorială Iosif 
Iser", Deopotrivă act de istorie al 
artei și pagină de biografie, colecția 
are meritul de a creiona figura unei 
personalități artistice pe fundalul 
realității sociale a timpului.

Urmărind cu interes tot ceea ce 
oferă noul și prestigiosul așezămînt de 
cultură, tovarășul Nicolae 'Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au cuvinte 
de laudă pentru „Colecția de artă 
orientală Marcu Beza și a soților 
Hortensia și Vasile George Beza". in 
care sint adunate mărturii ale rela
țiilor românilor cu popoarele din 
Balcani și Orientul Apropiat. Sint 
exouse, între altele, lucrări de artă 
arabă, la care se adaugă fotografii si 
materiale documentare ce reconsti
tuie convingător realități sociale pe 
care colecționarul le-a cunoscut.

Picturile, sculpturile, ca și mobi
lierul artistic ce au compus interio
rul in care a trăit scriitorul for
mează baza „Colecției Victor Efti- 
miu". Alături de maeștri ai artei ro
mânești de care îl legau relații de 
prietenie (Pallady, Dărăscu, Magda
lena Rădulescu, Gheorghe Anghel, 
Milița Petrașcu), Victor Eftimiu a 
colecționat covoare orientale, cera
mică și mobilier Biedermeyer din 
secolul al XIX-lea.

Vizita la „Muzeul colecțiilor de ar
tă" continuă cu altă prezentare mo
nografică, de această dată, consacrată 
pictorului Alexandru Phoebus, artist 
ce a rămas fidel unor teme ce 
evocă meleagurile Făgărașului sau 
Bucureștii, așa cum le-a văzut de-a 
lungul întregii vieți.

„Colecția prof. Garabet Avachian" 
atrage atenția prin picturile populare 
pe sticlă din centre ca Nicula, Fă
găraș, Sebeș, Alba, Schei și altele, 
prin podoabele și covoarele tipice 
pentru Orientul Mijlociu și Apropiat, 
ca și prin cîteva tablouri realizate de 
cei mai de seamă pictori români din 
a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea și din secolul nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu dau o 
apreciere deosebită „Colecției Elena 
și Anastase Simu", una dintre cele 
mai vechi colecții muzeale din Ca
pitală. Sint prezentate aici opere ce 
se referă cu exemple semnificative 
la un întreg secol de artă româ
nească — de la artiștii pașoptiști 
pînă la cei activi în deceniul al 
treilea al acestui secol, cînd Anastase 
Simu își donează statului colecția sa. 
Din colecție fac parte tablouri de 
C. D. Rosenthal, C. Lecca, Sava Hen- 
ția, N. Vermont,- H. Strimbu și Al. 
Szathmary, apoi Ștefan Popescu. Pe
trașcu, Ressu, Iser, Lucian Grigores
cu etc. Colecția cuprinde, de 'aseme
nea. numeroase opere de artă fran
ceză. germană, flamandă, olandeză 
și italiană.

După vizitarea celor 13 colecții 
de artă care compun patrimoniul 
noului muzeu din Capitală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin cu specia
liștii, cu organizatorii muzeului, cu 
colecționari de artă prezenți. în clipe 
emoționante, de neuitat, pictorul 
Hrandt Avakian, Sabina Avachian și 
Elisabeta Weinberg se apropie de to
varășul Nicolae Ceaușescu, expri- 
mîndu-i întreaga lor gratitudine 
penttu prețuirea acordată artei, pen
tru crearea acestui muzeu, menit să 
înmănuncheze și să redea milioane
lor de iubitori de frumos din țara 
noastră valorile artistice pe care le-au 
strîns de-a lungul multor ani.

Secretarul general al partidului 
adresează lor, tuturor pasionalilor de 
artă care și-au pus, cu dragoste, co
lecțiile adunate la dispoziția publi
cului larg, calde mulțumiri, dînd o 
înaltă apreciere gestului lor cu pro
fundă semnificație culturală, patrio
tică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
adresat, totodată, conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
remarcind buna organizare a muzeu
lui și indicînd să se manifeste o 
preocupare continuă pentru îmbo
gățirea noului așezămînt muze
al, pentru integrarea lui opera
tivă in complexul acțiunilor cul
tural-educative. S-a recomandat, 
cu acest prilej, necesitatea organiză
rii unor expoziții consacrate unor 

mari artiști români, care să ofere o 
imagine cuprinzătoare a creației lor. 

în continuare au fost vizitate, în 
sălile destinate expozițiilor tempora
re — o idee ce contribuie la lărgirea 
profilului muzeului — o selecție de 
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și tapiserie reunite sub ti
tlul „Pagini de istorie" Lucrări 
semnate de prestigioși artiști din 
diferite generații aduc în imagine 
simbolurile luptei poporului nostru 
pentru unitate și independență na
țională. De la evocarea unor pagini 
din trecut, se ajunge in chip firesc 
la glorificarea prezentului socialist, 
în operele artiștilor contemporani 
prezenți în expoziție apar personaje 
și evenimente legate de toate mo
mentele importante ale istoriei noas
tre. Capitole speciale sînt dedicate 
unor momente cruciale ale evoluției

Emoționante mărturii ale dragostei și devotamentului 
pe care întregul nostru popor le nutrește față 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat au vizitat, de asemenea, expo
ziția „Mărturii ale dragostei, prețui
rii și adinei! recunoștințe manifestate 
de întregul partid și popor față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de viață și a 
peste 15 de ani de activitate revolu
ționară", deschisă în sălile Muzeului 
de istorie al Republicii Socialiste 
România. ,

Expoziția înmănunchează cele mai 

Vizitind expoziția ce înmănunchează semn de omagiu, secretarului general

valoroase daruri oferite secretarului 
general al partidului, din toate colțu
rile țării, de mari colective de oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții, de țărani, organizații ale 
partidului, organizații de masă și ob
ștești, de simpli cetățeni, ca omagiu 
pentru rolul fundamental pe care îl 
are tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
conducerea partidului și țării. Ea se 
constituie într-o puternică și suges
tivă mărturie a sentimentelor de dra
goste fierbinte, de adîncă recunoștință 
și prețuire pe care întreaga noastră 
națiune le nutrește față de partid 
și secretarul său general pentru 
clocotitoarea sa activitate închina
tă ridicării României pe noi trep
te de progres și civilizație, bună
stării și fericirii poporului nos
tru. Miniaturi și machete ale unor 
mari împliniri industriale, alte ex
ponate sugerează dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județelor și locali- 

societății românești — revoluția de 
la 1848, Unirea principatelor în 1859, 
cucerirea independenței în 1877, de- 
săvîrșirea statului român în 1918 — 
pînă la opera de construcție socia
listă. Un loc aparte îl au lucrările 
de artă in care se exprimă marele 
avînt al societății socialiste româ
nești in anii de cînd la conducerea 
partidului și statului se află patrio
tul înflăcărat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a vieții politice internaționale.

în încheierea vizitei la „Muzeul 
colecțiilor de artă", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu scriu pe întîia filă a căr
ții de onoare :

„Expresie grăitoare a grijii și a- 
tenției pe care partidul și statul nos
tru le acordă în mod constant păs
trării și valorificării patrimoniului 
cultural național, -Muzeul colecțiilor

taților patriei, antrenarea lor in cir
cuitul trepidant al economiei socia
liste. in marile armonii arhitectoni
ce. Fiecare județ, fiecare localitate 
care a simțit prezența binefăcătoare 
și ajutorul neprecupețit al secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii, au exprimat, în da
rurile trimise, adînca recunoștință pe 
care o poartă întîiului bărbat al ță
rii, ale cărui merite în marile trans
formări petrecute în viața întregii 
noastre patrii sint redate de însuși 
drumul de victorii și de muncă stră
bătut de poporul român în perioada 
de cînd la cirma țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

cele mai valoroase daruri oferite, în 
al partidului

Grija față de om, față de dezvol
tarea lui multilaterală, prețuirea 
muncii tuturor — sentimente care 
călăuzesc neîncetat gîndirea și ac
țiunile secretarului general al parti
dului — sint reflectate, de aseme
nea, în multe dintre obiectele expu
se. Miniaturi ale unor unelte de 
muncă, statuete ale oțelarului, mine
rului sau tăietorului de lemne, co
voare și carpete în care, cu migală 
și talent, este țesut chipul celui care 
a făcut atît de mult pentru ca lo
cuitorii patriei să simtă din plin bi
nefacerile civilizației socialiste, por
țelanuri și cristaluri fine vin să în
tregească bogata colecție, ii sublini
ază caracterul de mărturie vie a sen
timentelor de dragoste și devotament 
pe care clasa noastră muncitoare, în
tregul popor — români. maghiari, 
germani și de alte naționalități — le 
poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Expoziția cuprinde, de asemenea, 
obiecte artistice cu semnificație is- 

de artă», pe câre îl Inaugurăm as
tăzi, este chemat să îndeplinească, 
împreună cu celelalte edificii ale 
culturii și artei românești, un rol 
însemnat în activitatea de înfăptuire 
a programului ideologic al partidu
lui, de lărgire a orizontului de cul
tură și formare a conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, creatorii 
tuturor bunurilor materiale și spiri
tuale ale națiunii noastre, sub sem
nul amplei manifestări naționale de 
afirmare a geniului creator al po
porului, Festivalul național «Cînta- 
rea României».

Dorim noii instituții de artă inau
gurată azi, întregului nostru front 
cultural-artistic succes deplin în ac
tivitatea de înaltă răspundere pusă în 
slujba înfloririi continue a vieții spi
rituale a minunatului nostru popor, 
constructor al socialismului și comu
nismului pe pămintul României".

torică ce evocă prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la sărbătorirea 
unor mari evenimente din viața po
porului nostru, adinca prețuire pe 
care partidul, întregul popor o acor
dă unor mari bărbați ai istoriei, îna
intașilor luptei pentru dreptate, 
libertate și independență națională. 
Plachete, broderii, țesături, îmbrăcă
minte tradițională din toate zonele 
folclorice ale țării, piese din metale 
prețioase, sculpturi în lemn și mar
mură pun în evidență arta nease
muită a făuritorilor de frumos, geniul 
creator al poporului nostru, sensibi
litatea sufletului românesc stimulat 
de profundele simțăminte de dragoste 

și recunoștință față de cel care din 
fragedă vîrstă a luptat pentru dezvol
tarea neîngrădită, multilaterală a 
personalității umane. Aproape toate 
exponatele poartă înscrisă urarea 
izvorîtă din adîncul inimii: „La mulți 
ani !“.

Expoziția cuprinde un mare număr 
de tablouri, busturi în bronz și mar
mură, portrete pe țesături sau în
crustate în porțelanuri, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La ieșirea din sălile expoziției, nu
meroși bucureșteni au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu — ca și la sosire — 
o caldă manifestare de stimă și pre
țuire. S-a scandat „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie dovezilor de dra
goste și recunoștință ale bucurește- 
nilor.

Pe panourile întrecerii 
-realizări remarcabile
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(Urmare din pag. I)
de locomotive de mină de 45 CP. cu 
cutie de viteze sincronizată, iar cei de 
la întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște.realizează în serie in
stalația de forat puțuri de apă FA-20. 
De asemenea, recent au fost omo
logate primele tractoare de 360 CP, 
realizate în uzina de profil din Bra
șov, precum și excavatorul de mare 
capacitate, cu cupa de 8—10 mc, 
produs al întreprinderii „Progre- 
sul“-Brăila.

Rafinorii și petrochimiștii 
din județul Prahova au realizat, de 
la începutul anului și pînă in pre
zent, o producție suplimentară de 
60 000 tone benzine, 150 000 tone 
motorine, aproape 20 000 tone ule
iuri minerale, peste 30 000 tone bi
tum, 24 000 tone cocs petrolier, 
1 900 tone toluen, 270 tone anhidridă 
ftalică, 173 tone dimetil-tereftalat 
și alte derivate petroliere. în frun
tea întrecerii se află colectivele de 
la rafinăriile Ploiești-Sud, „Vega", 
Cimpina și Combinatul petrochimic 
Brazi. (Constantin Căpraru).

în plus — 100 000 tone 
lignit. Minerii carierelor Girla și 
Tismana din bazinul Rovinari au 
extras, de la începutul lunii august, 
o cantitate de cărbune aproape du
blă față de prevederile din grafice, 
îndeplinind înainte de termen sarci
nile de plan, ei vor livra termocen
tralelor mai mult de 100 000 tone

lignit peste cantitatea stabilită pen
tru această lună.

Oamenii muncii din indus
tria județului Vilcea au realizat, 
de la începutul anului și pînă in 
prezent, o producție industrială su
plimentară de peste 145 milioane 
lei, concretizată, intre altele, in 
63 000 MWh energie electrică, 4 700 
tone cărbune, 800 tone octanol, 
2 000 tone butanol. 2 700 tone tetra- 
clorură de carbon. 49 000 tone calcar, 
1 600 mc cherestea, 25 000 mp piei 
moi și produse textile în valoare de 
27 milioane lei. De asemenea, ei 
și-au depășit sarcinile de plan la 
export cu 15,6 milioane lei valută. 
(Lucian Pavel).

Colectivele unităților in
dustriale din îudetul IIfov $i_au 
depășit sarcinile de plan la zi cu 
200 milioane lei. Au fost li
vrate suplimentar produse ale 
industriei electrotehnice în valoare 
de 10 milioane lei, 800 mc prefabri
cate din beton armat, confecții tex
tile în valoarg de 14,5 milioane Iei, 
importante cantități de încălțăminte, 
ambalaje și altele. De menționat că, 
pe ansamblul industriei județului, în 
luna iulie a fost îndeplinit planul la 
producția netă. (Lucian Ciubotarul.

Producția fizică peste plan 
realizată de oamenii muncii din 
județul Vaslui se concretizează în 
476 000 rulmenți, peste 70 000 con
fecții, 23 000 perechi încălțăminte, 
30 tone fire bumbac, 75 tone poli- 
stiren expandat, 1 000 mp produse 
din lemn. 128 mc prefabricate din 
beton armat ș.a. Ei raportează 
succese însemnate și în domeniul

investițiilor : intrarea in funcțiune 
a noi capacități de producție la În
treprinderea de elemente pneuma
tice și aparate de măsură din Bîr- 
lad, Fabrica de tricotaje din Huși, 
întreprinderea de industrializare a 
laptelui din Huși. (Crăciun Lăluci).

Peste 35 de capacități pro
ductive a Predat în acest an 
beneficiarilor, la termen sau in 
avans, colectivul Trustului de con
strucții industriale Iași. Pe ansam
blul județului, constructorii acestui 
trust au realizat pină acum 70 la 
sută din planul anual de investiții.

Angajamentele onorate. E* 
nergeticienii întreprinderii „Electro- 
centrale“-Craiova, unitate ce reu
nește termocentralele de la Ișalnița 
și Govora, au produs pină acum, 
peste prevederile planului. 330 mili
oane kWh energie electrică, canti
tate ce reprezintă 80 la sută din 
angajamentul anual asumat în în
trecere. La rîndul lor, energeticienii 
întreprinderii „Electrocentrale" din 
Curtea de Argeș au sporit la 9 mi
lioane kWh cantitatea de energie 
electrică furnizată peste sarcinile de 
plan.

Pe baza creșterii suplimen
tare a productivității muncii, 
colectivele unităților Combinatului 
minier din Cluj-Napoca au livrat 
peste prevederi, de la începutul 
anului, 487 tone fier în minereu 
marfă, 6 700 tone cuarț granulat, 
1 700 tone bentolemn, 300 tone 
feldspat măcinat, 120 000 tone calcar 
pentru industria chimică și siderur
gică, 6 200 tone argilă refractară. 
(Alexandru Mureșan).

Baladă în August
O zi, firește, mult nu-nseamnă 
în viața milenară-a unei țări 
arareori ea poate să evoce 
cîte-un moment sfios de adevăr

dar, cîteodată, dintr-o zi anume 
ca dintr-un ochi de rai străluminînd 
poate țîșni izvorul unei epoci 
și-al unui soare nou peste pămînt:

Așa a fost și-atunci, în România, 
cînd trupul țării sîngera din plin, 
cînd mîini străine ne tirau sub steaua 
unui potrivnic și nedemn destin ;

așa a fost, dar într-o zi-ncrustată 
în pietre scumpe și luceferi grei 
noi am forțat istoria să bată 
în ritmul grav al puilor de lei

Și-am smuls atunci tot râul din țîțînă 
spre dușmani întorcîndu-l înmiit 
scriind cu sînge-o pagină de aur 
în hronicul acestui veac cumplit

iar brațul nostru, inima și gîndul 
strînse sub raza soarelui torid 
s-au contopit în focul unei torțe 
pe care-n veci o vom numi Partid

fie, deci, ziua binecuvîntată 
și aibă dreptul pietrei de hotar — 
de-aici, din piscul ei, se vede-o țară 
ca un genunchi de dac în sanctuar.

Corneliu VADIM TUDOR

Imn
lată, vine august ca o putere
A începutului etern și a luminii r
Primește-I, patrie a sufletului meu, cu pîinea 
Cu sarea, cu dogoarea și cu crinii 
Semnele lui stau acum în adîncuri 
Sînt duhul zidirii veghindu-ne viu 
Semnele lui, prelungite pe harta 
Iubirii în care descopăr și scriu 
August în țară, în aeru-acesta 
Liber, ce suie-n orașe și crește 
lată, sufletul meu, iată, oameni 
Vă spun despre El, cinstit, românește.

Nicolae DAN FRUNTELATA

Tu, Douăzeci și Trei 
August, luminător 

Etern punct de plecare, etern punct de sosire 
e viața — ca un cîntec pe note muzicale. 
Mai sînt și suferințe, și crengi de roade, goale, 
și ne-mpliniri sînt încă. Dar multă fericire I 
Fiindcă soarta noastră nu părcele-n neștire 
o torc, ci mîini unite de-aceleași ideale. 
Cînd destinat mulțimii e rodul muncii tale, 
nu poți numi viața, nicicum, zădărnicire. 
Opriți-vă o clipă — striga-voi să se-auză — 
Priviți înspre trecutul cețos : e rîul lor 
de sînge — al acelor ce zac uciși sub spuză. 
Tu, Douăzeci și Trei August, luminător — 
luceafăr și chemare, ne ești, și călăuză, 
cînd ne scrutăm destinul adine în viitor.

ENDRE Kâroly 
In românește de Dim. RACHICI

4.
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„Putem spune că tot ceea ce am realizat demonstrează cu putere că atunci cind un popor este stăpîn 
pe destinele sale poate înfăptui adevărate minuni, că numai sub conducerea partidului comunist—care reprezintă forța 
politică conducătoare a întregii noastre națiuni — poporul român a putut obține marile realizări de pină acum, 
iși are asigurat viitorul liber, comunist", NICOLAE CEAUȘESCU

Conducem cu fermitate
revoluționară, gospodărim 
cu răspundere muncitorească
Lucrez de mulți ani în 

întreprinderea de autoca
mioane din Brașov. Pot sâ 
spun cu mindrie că noi, toți 
cei care muncim aici, mai 
virstnici sau mai tineri, ne 
simțim strins legați și uniți, 
așa cum este firesc să fie 
într-o familie muncitoreas
că. Este firesc, deoarece 
azi, in România, muncito
rii sint cei care produc, 
gospodăresc, beneficiază, 
conduc. împreună răspun
dem pentru valorile pe 
care ni le-a încredințat so
cietatea să le gospodărim 
și să le înmulțim.

Unul din motivele noas
tre de mindrie este că ceea 
ce decidem in forul de 
conducere muncitorească 
realizăm în halele uzi
nei, cu răspundere mun
citorească. De aici și o vor
bă a mea, pe care o rostesc 
cu diverse prilejuri, de cite 
ori meditez la condiția o- 
mului muncii de azi din 
România : unde se poate 
afla oare mai in miezul 
faptelor democrația munci
torească decît acolo unde 
se produce nemijlocit, a- 
colo unde oamenii produc
ției hotărăsc ei inșiși asu
pra felului cum să gospo
dărească mai bine și să 
sporească avuția pe caie 
sint stăpîni ?

La noi, in chipul cel mai 
obișnuit, muncitorii au ho- 
tărit in consiliul oamenilor 
muncii, de exemplu, ce ca
dre sint mai capabile pen
tru a fi promovate in con
ducerea compartimentului 
mecano-energetic sau cum 
ar trebui reorganizat acest 
compartiment pe baza unei 
concepții mai avansate. Tot 
în acest organism de con
ducere muncitorească s-a 
analizat și reorganizarea 
depozitelor de materiale și 
semifabricate, după cum o 
serie de alte probleme se

dezbat și se hotărăsc în 
adunările generale ale oa
menilor muncii. Urmarea ? 
Se adoptă programe de 
măsuri concrete pentru bu
nul mers al activității.

într-un astfel de cadru 
am propus construirea a 
noi capacități de cazare 
pentru nefamiliști, iar des
pre rezolvarea promptă de
pun mărturie construcția a 
încă două cămine ; tot aici 
muncitorul Alexe Crișan a 
cerut să se ia măsuri pen
tru valorificarea fierului 
vechi care zăcea în canti
tăți mari prin curte, iar 
presatorul Werner Wolf a 
pus în discuție introduce
rea în reparație capitală a 
unor utilaje unicat, din sec
ția sa, cu termenele respec
tive depășite. Exemplele 
de acest fel ar putea, bi
neînțeles. să umple o 
listă întreagă. Dar mie 
mi se pare esențial fap
tul că oamenii muncii 
au deschise toate căile și 
participă tot mai responsa
bil atit la luarea, cit și la 
înfăptuirea actului de deci
zie, de democrație munci
torească. Sistemul de auto- 
conducere muncitoreasca — 
realitate pregnantă a aces
tor ani de libertate — a 
descătușat milioane de e- 
nergii, spiritul de inițiativă 
al celor ce muncesc, a sti
mulat gindirea novatoare, 
în fond, a dat noi aripi ac
tului de creație materială, 
in măsură să ridice Româ
nia pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Teodor BUDUȘAN 
forjor, întreprinderea de 
autocamioane Brașov, 
membru in consiliul 
oamenilor muncii 
pe întreprindere și in, 
Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii

Numai împreună, așa cum 
ne-a educat partidul nostru

SLUJIM POPORUL
Ca niciodată în trecut, asistăm 

astăzi la o vastă acțiune de edifi
care a unor mari monumente de 
artă, a unor monumente menite să 
mențină trează în conștiința publi
cului imaginea eroică a unui trecut 
cu care ne mindrim, să consemneze 
realizările cele mai de preț ale a- 
nilor noștri. Trecut, prezent și vi
itor sînt, în aceste condiții noțiuni 
care se interferează pentru că, re
alizate acum, lucrările care elogiază 
faptele cele mai semnificative ale 
istoriei noastre se adresează, cu pu
tere de exemplu, viitorului.

Iată că trăim asemenea timpuri 
In care un partid, mandatar auten
tic al poporului, îndeamnă artiștii 
să Înfăptuiască mari opere demne 
de popor, oferă tuturor creatorilor 
largi posibilități de a da formă du
rabilă aspirațiilor maselor popu
lare. Avem deplina libertate ca, în- 
țelegind bine comanda socială a 
timpului nostru, nu numai să o re
alizăm, dar și să o depășim, căci 
talentul adevărat n-are limite.

Facem monumente istorice pen
tru că trăim timpuri istorice. Și nu 
am îndeajuns cuvinte de laudă 
pentru înțeleaptă politică a parti
dului ,și statului nostru în acest do
meniu' de vitală importanță artisti
că si socială.

Arta monumentală, această artă 
menită să vină intr-un contact 
direct cu categorii dintre cele mai 
diferite de oameni și, implicit, să 
le influențeze obligă nu numai la o 
bună stăpinire a tehnicii, ci și la o 
precizare a ideii. Trăind intr-un 
climat efervescent, intr-o țară a 
creației, avem datoria de a parti
cipa, cu operele noastre, la marea 
operă contemporană. Pasiunea de a 
descoperi cu ochi contemporan di
mensiunile istoriei și ale culturii

și zimbrul

. ... . .. . ■

„Dragoș

A

Prin realizarea amplului program de Investiții din cincinalul actual au Intrat 
in funcțiune noi și importante unități producătoare de energie electrică. 
Printre acestea, un loc de frunte îl ocupă termocentrala de la Turcenl — 

emblemă de mindrie a constructorilor noștri
Foto i E. Dichiscanu

Almașu — comună din 
județul Sălaj, străjuită de 
vechile ziduri ale cetății al 
cărei nume îl poartă — 
îmbracă pe zl ce trece 
haina nouă a socialismu
lui. Haină țesută cu miga
lă și răspundere de locui
torii ei, români și maghiari, 
înfrățiți in ginduri și in 
fapte. Mărturiile acestei 
înfrățiri sint toate cite 
s-au ivit prin munca 
noastră, în cei 34 de ani de 
libertate : noua înfățișare a 
comunei, recoltele mai 
mari, bucuriile mal multe 
și mai trainice din fiecare 
casă. Este contribuția al- 
mășenilor la marele act 
de creație al României noi, 
patria noastră dragă, iubi
tă fierbinte de către toți 
fiii ei, ce trăiesc în deplină 
egalitate și frăție. Din a- 
ceste multe mărturii aș 
alege in aceste rînduri cî
teva : iată, ca orice buni 
gospodari, ne-am străduit 
și noi ca recolta acestei 
veri să ajungă curată în 
hambare, la adăpost Unele 
locuri din hotar sint vitre
ge insă și numai puțini me
canizatori îndrăznesc să-și 
poarte mașinile pe acolo, 
între aceștia, doi sînt ne- 
despărțiți — Gbeorghe Țap 
și Varga Janos. Unul e ro
mân, celălalt maghiar. Ei 
respectă tradiția bătrînilor: 
„numai împreună". Nici
odată nu lucrează unul fără 
altul în locurile grele. Sa
tul întreg știe și respectă 
obiceiul. De cîteva zile s-a 
dat în folosință un dispen
sar uman construit după 
toate regulile dotării mo
derne. Dacă i-am fi despăr
țit pe veteranii constructo
rilor din sat — Nicolae Stin- 
gacin, Varga Francisc, Ion 
Cheregî și Borbely Fran
cisc — lucrările s-ar fi 
tergiversat, de bună sea
mă. Ei se înțeleg și din

ochi acolo, sus, pe schele, 
așa cum s-au înțeles de o 
viață. Sau, la recoltarea 
furajelor, trebuia neapărat 
început, în prima brazdă, 
cu loan Ghelea, Safar Ja
nos, Ion Păun și Ferenczi 
Peter. Ei sint aceia care au 
dat „tonul" primei coase in 
fiecare an și în această 
vară tot cu ei in frunte 
s-au recoltat cele aproape 
500 ha cu fineață din lunca 
satului.

Un alt elocvent exemplu 
este modul in care secreta
rul adjunct, cu probleme 
de propagandă al comitetu
lui comunal de . partid, 
Alexandru Albu, Jonduce 
adesea acțiunile inițiate de 
subsemnatul și invers. îmi 
place să merg cu tovarășul 
Albu intre oameni pentru 
că gindim la fel, ne sfătuim 
in fiecare dimineață, peste 
zi. ne sfătuim seara și în
totdeauna ajungem la un 
punct de vedere comun in 
rezolvarea cit mai opera
tivă a îndatoririlor de a fi 
aleși în fruntea obștii.

în comuna noastră, și în 
toate localitățile județului, 
sau ale altor județe unde 
trăiesc români, maghiari, 
oameni ai muncii de diferite 
naționalități, brazda cimpu- 
lui ne cunoaște deopotrivă. 
Deopotrivă și frățește ne 
facem socoata zilei de mîi
ne, ca rodul pămintului să 
fie mai bogat, viața oame
nilor din sat mai plină. 
Mînă-n mînă, așa cum am 
suit istoria, să urcăm cul
mile noii societăți și bucu
ria împlinirilor va fi, de 
asemenea, totdeauna co
mună.

KADAR Eugen 
secretarul comitetului 
comunal al P.C.R., 
primarul comunei Almașu, 
județul Sălaj

românești, de a le sublinia moder
nitatea, complexitatea structurală 
trebuie să determine demersul nos
tru creator. Reevaluarea spirituali
tății artei populare, investigarea 
formelor de expresie pe care aces
tea le oferă, ca și cristalizarea isto
rică a impresiilor pe care epocile 
trecute le proiectează in sufletul 
creatorilor sint puncte de plecare in 
definirea unui limbaj propriu al 

artei monumenta
le contemporane. 
Țin să precizez că 
în ultimul timp ter
menul de artă mo
numentală a fost 
extins, inregistrînd 
reușite egale, din 
domeniul sculpturii 
în acela al picturii. 
Mari ansambluri 
de artă monumen
tală se detașează 
azi in peisajul plas
ticii noastre, înves
tite, fiecare in par
te. cu deosebite ca
lități artistice. Va
loarea educativă, 
puterea de comuni
care, de influențare 
a tuturor acestor 
monumente nu se 
poate realiza pe de
plin decît dacă ar
tiștii respectivi, a- 
nimați de profunde 
sentimente patrio
tice, nu sînt, in a-

celași timp, și buni cunoscători ai 
istoriei, trecute și prezente.

Personal, țin să mărturisesc că 
istoria a fost un domeniu care m-a 
interesat întotdeauna, un domeniu 
in care am găsit bogate surse de 
inspirație. Aș aminti aici doar una 
din ultimele lucrări — legenda în
temeierii Moldovei. Este o temă 
care mă preocupă de multă vreme, 
o temă pe care acum, in pragul 
vtrstei la care mă aflu, am ajuns 
să o execut. Legenda care vorbește 
despre lupta lui Dragoș cu zimbrul 
este vie in sufletul nostru și nu 
poți să o intruchipezl decit gindin- 
du-te cu mindrie la vitejia, la pu
terea de apărare de care a dat do
vadă întotdeauna poporul nostru.

Asistăm astăzi la o amplă desfă
șurare a forței creatoare a acestui 
popor pe care două ediții succesive 
ale Festivalului național „Cintarea 
României" au pus-o și o pun in va
loare pe deplin. A încuraja arta în
seamnă, din punctul de vedere al 
artistului profesionist, a menține de 
fapt o legătură permanentă cu po
porul. Solidar cu toți oamenii mun
cii in această amplă acțiune de 
construire a unei Românii moderne, 
creatorul slujește de fapt idealurile 
întregului popor.

Academician 
Ion JALEA 
artist al poporului

lată ce pot face țăranii 
liberi și stăpini pe munca lor

Grija față de om- 

politică de stat

O
 mare de milnl ridicate — necuprins Ion tălăzuit, sugerînd 

energie și vrere — lată cum își imagina odată un artist 
plastic democrația muncitorească din România acestor 
ani de-o rodnicie fără seamăn. Simbolul concentrează 

în el o mare forță de sugestie. Fie că modelează oțelul sau generează 
marile recolte, fie că așază pe hirtia de calc o Idee îndrăzneață ori 
conturul unui nou oraș, oă pictează un peisaj sau ivește „cuvinte 
potrivite", marea aceasta de mtinl sculptează, de fapt, chipul de azi 
și de mîine al țării. Marea de mîini — poporul creator, in țara creație* 
materiale și spirituale fără precedent — România socialistă, patrie 
de cintec și de împliniri. Arhitectul care gindește in întregime, pentru 
azi și pentru mîine uriașa operă — Partidul Comunist Român. Scopul 
acestui uriaș edificiu — mal binele omului creator, trepte noi de 
civilizație pentru EL și pentru ȚARA. De aici și marele izvor de energie, 
fluxul neîntrerupt de creație a noii Românii, operă a celor 34 de ani 
de libertate. Operă căreia în anii ce vin îi vom dărui și mai multă 
frumusețe, pe măsura timpului comunist — steaua polară a tuturor 
strădaniilor și visurilor noastre.

în coloanele de față vom înmănunctfea doar cîteva gîndurl ale 
creatorilor de valori materiale șl spirituale izvorîte din prea plinul 
bucuriei lor trăite in acest august aniversar.

Comuna noastră are 6 295 
locuitori. Sint țărani coope
ratori pe care ii cunosc 
bine. Atit de bine incit am 
fost solicitat de curind să 
fac parte dintr-un colectiv 
care a elaborat monografia 
așezării. Așternind pe hir- 
tie viața trecută și prezen
tă a oamenilor de pe aceste 
locuri, mi-am dat seama de 
un lucru pe care eu și cei
lalți megieși îl simțim zil
nic. Adică am văzut cit de 
mult s-a ridicat comuna 
noastră, alături de toate 
satele țării. Este aceasta o 
demonstrație a justeței po
liticii agrare a partidului 
nostru, o confirmare in 
timp că acesta și nu altul 
a trebuit să fie drumul pe 
care-1 aveam de urmat. 
Cooperativa noastră a 
fost înființată în februarie 
1952. Treptat-freptat, ne-am 
obișnuit cu munca în co
mun, partidul și statul 
ne-au ajutat cu mașini a- 
gricole și tractoare, îngră
șăminte. Am irigat întrea
ga suprafață, am muncit cu 
sîrguință, iar rezultatele 
n-au întîrziat.

Cindva, umblam pe dru
muri de pămint. Acum 
avem asfalt Cîndva nu 
aveam nici o fîntină fora
tă, acum avem patru. Acum 
copiez la lumina becului 
electric următoarele date 
din monografia comunei : 
la sfirșitul anului trecut 
existau în comuna noastră

785 televizoare, 1 765 apa
rate de radio, 487 mașini 
electrice de spălat, 613 
aragaze, 1216 frigidere, 44 
de autoturisme, 95 motoci
clete și motorete, 1712 bi
ciclete și 1 540 garnituri 
noi de mobilă. Acestea sint 
argumente pe care n-ai 
cum să nu le iei in seamă 
intr-un sat în care, cindva, 
oamenii trăiau de azi pe 
mîine.

Dar mai am și alte argu
mente, De pildă: anual, din 
comună merg să se odih
nească și să se trateze in 
stațiuni climaterice un nu
măr de 180 de țărani, 
înainte, rari erau la noi 
oamenii care depășeau 
virsta de 60 de ani. Acum 
sint o mulțime. Este și a- 
cesta un argument, ca și 
suma de 400 000 de lei alo
cată anual pentru copii, ca 
și cei 3 900 000 lei alocați 
anual pentru pensionarii 
noștri.

Partidul ne-a învățat că 
dacă muncim bine, trăim și 
mai bine, că ridicarea sa
tului, viața noastră mai 
bună numai de hărnicia 
noastră depind. Se cuvine 
deci să-l mulțumim parti
dului și cu vorba, dar și cu 
fapta.

Dumitru PLOPEANU 
țăran cooperator la C.AP, 
„Tudor Vladimlrescu", 
județul Șrălla

Ascultînd cuvîntările se
cretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — in care, de 
fiecare dată, se arată că 
strădania partidului co
munist, a statului nos
tru socialist are în ve
dere numai și numai binele 
omului — mă gindesc la 
familia mea, la cei in mij
locul cărora muncesc, la 
orașul nostru Înfloritor, 
precum țara. Dacă cineva 
mi-ar cere să arăt ce s-a 
făcut în țara noastră pen
tru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, 
aș apela inainte de toate la 
exemplele apropiate mie, 
la felul concret in care 
familia mea simte grija 
partidului. Sint mamă a 
trei copii. Trei feciori sănă
toși și voinici : unul de 12 
ani, elev la un liceu de ar
tă, mijlociul de 10 ani și 
„prîslea" de 4 ani. Și cred 
ca nu există bucurie mai 
mare pentru orice mamă, 
decît aceea de a-și crește 
falnici feciorii, sănătoși la 
trup și la minte, cetățeni 
iubindu-și patria — Româ
nia socialistă. Să-i crească 
în așa fel incit aceștia să 
pună umăr de nădejde la 
înălțarea țării. Să se pre
gătească pentru a înfăptui 
ziua de mîine a lor și a 
patriei. Cum se pregătesc 
copiii mei pentru acest lu
cru ? Din plin, pentru că 
au toate condițiile. Avem o

locuință confortabilă, În
zestrată cu tot ce este ne
cesar. Recent, ne-am cum
părat o nouă garnitură de 
mobilă modernă. în cămara 
și garderoba familiei noas
tre se găsește tot ce ne tre
buie. Iar toate acestea 
le-am realizat prin munca 
noastră, a mea și a soțului. 
Adică, prin tot ceea ce sin- 
tem in stare să creăm cu 
brațele și cu mintea pentru 
țară, deci pentru noi, toți 
flit ei. Veniturile ne-au fost 
simțitor mărite in urma 
sporirii retribuțiilor : eu am 
primit 300 de lei in plus. 
Ne-am bucurat și de majo
rarea alocației de stat pen
tru copii : in prezent pri
mim 425 de lei, ceea ce con
stituie un serios ajutor pen
tru bugetul unei familii cu 
trei copii.

Aceste cuvinte și aceste 
simțăminte care, acum, in 
pragul marii noastre sărbă
tori naționale — 23 August 
— îmi încălzesc inima, sint 
desigur asemănătoare cu 
ceea ce simt sute de mii, 
milioane de femei și mame: 
recunoștință pentru partid, 
pentru secretarul său ge
neral care dovedesc grijă 
neslăbită față de familie, 
față de copil, față de om.

BAKOS Ildlko
laborantă
Io întreprinderea textilă 
Arad

Construcția Combinatului'siderurgic de la Călărași, Important obiectiv de Investiții al actualului cincinal, se desfășoară in ritm accelerat. începută in urmă cu doi ani, ampla lucrare de aici iși 
conturează acum cu precizie dimensiunile yoto: s. Cristian
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fapYuldIvers ; 0 nouă promoție de absolvenți 
ai școlilor militare

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La înălțime!»
Cea mai înaltă con

strucție din Botoșani, 
realizată pină acum, a 
ajuns zilele acestea la 
cota finală : 120 m.
Este coșul de fum al 
centralei termice Zo
nale care urmează să 
fie pusă in funcțiune 
pe platforma industri
ală a municipiului Bo
toșani, la construcția 
căruia s-a înregistrat 
cel mai înalt ritm de 
glisare din țară.

Și acum, citeva co
incidențe : coșul de 
fum botoșănean este 
cel cu numărul 100 pe 
care șeful de echipă 
Gheorghe Răgălie, de 
la Trustul de lucrări 
speciale București, le-a 
construit pină in pre
zent. Maistrul jenică 
Damaschin, cu oame
nii săi, a turnat ulti
ma cupă de beton a

coșului chiar in ziua 
cind Răgălie împlinea 
40 de ani. Suficiente 
motive pentru ca ima
ginea să-i prezinte pe

bravii constructori la 
înălțimea de 120 me
tri deasupra Botoșani
lor. Au fost, intr-ade
văr, la... înălțime !

I
I
I
I
I
I
I
I
I

în școlile de ofițeri activi și In cele 
de maiștri militari șl subofițeri apar- 
ținind Ministerului Apărării Națio
nale au avut loc, luni, solemnități 
ocazionate de absolvirea acestor in
stituții militare de învățămînt de că
tre o nouă promoție de cadre ale ar
matei noastre. Au participat membri 
ai Consiliului de conducere al Mini
sterului Apărării Naționale, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, veterani din războiul anti
fascist, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire mili
tară a tineretului, pionieri. Festivi
tățile s-au transformat intr-o vibrantă 
manifestare a dragostei nețărmurite 
față de patrie și popor, a hotărîrii 
de ă sluji cu devotament și abnega
ție revoluționară politica internă și 
externă a partidului și statului nostru.

în telegramele adresate, cu acest 
prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, comandan

tul suprem al forțelor noastre ar
mate, absolvenții școlilor militare 
și-au exprimat profunda recunoș
tință pentru condițiile de muncă și 
viață de care s-au bucurat in anii 
de studiu și s-au angajat ca, în uni
tățile în care “vor fi repartizați, să se 
afirme ca buni comandanți, activiști 
politici și specialiști militari. Ei au 
dat glas voinței ce-i animă de a 
munci cu dăruire și responsabilitate 
comunistă pentru ridicarea pe o 
treaptă nouă, superioară a calității 
procesului instructiv-educativ, de 
a-și pune în valoare întreaga price
pere și energie pentru formarea de 
ostași cu o înaltă conștiință politică 
și revoluționară, disciplinați și vigi- 
lenți, cu trainice virtuți morale și de 
luptă, gata în orice moment să apere 
cu devotament și spirit de sacrificiu, 
împreună cu întregul popor, cuceri
rile revoluționare, libertatea, inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

festivitatea acordării gradului de locotenent promoției 1978 
a Școlii de ofițeri a Ministerului de Interne

Fortuna... a 
| Această splendidă statuie roma

nă a zeiței Fortuna, sculptată in 
I marmură albă, avind in mina stin

gă cornul abundenței, a zăcut vreo 
1 800 de ani in pămint. A fost des- 

Icoperită de curind, cu totul intim- 
plător, cu prilejul efectuării unor 
lucrări de canalizare in cartierul 

I „Cetate" din Alba Iulia. Si tot ■ 
printr-o intimplare, locul unde a 

Îfost găsită statuia se află foarte 
aproape de locuința profesorului 
Cloșca Bâluță, de la Muzeul Unirii 
din Alba Iulia. cel care și-a dat 

I primul seama despre ce este vorba.
Pentru a curăți statuia de pămint 

Ișl de tot felul de depuneri, care o 
făceau de nerecunoscut, profesorul 
a lucrat cu pasiune timp de două 

Ilunl de zile. Migăloasa operație a 
fost terminată zilele acestea, profe
sorul oferindu-ne această imagine 

I spre a o prezenta cititorilor noștri.

avut noroc
I
I
I
I

Pasiune de-o viată
9

I 
I
I
I

Luni după-amiază a avut loc la 
Școala militară de ofițeri activi a 
Ministerului de Interne festivitatea 
acordării gradului de locotenent ab
solvenților din promoția 1978. La 
solemnitate au participat membri ai 
conducerii Ministerului de Interne, 
activiști de partid și ai U.T.C., nu
meroși invitați.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate, tovarășul Tudor Postelnicu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul de Interne, șef al Departamen
tului securității statului, a transmis 
noii promoții de absolvenți felicitări, 
multă sănătate și succese în activi
tatea viitoare.

In încheierea festivității, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, a fost 
adoptată o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
In aceste clipe înălțătoare vă ex
primăm, tovarășe comandant suprem, 
recunoștința noastră fierbinte pentru 
minunatele condiții de muncă și via
ță care ne-au fost create, pentru în
crederea ce ni se acordă spre a de
veni ofițeri în Ministerul de Interne.

Avînd permanent în față exemplul 
dumneavoastră luminos de profund 
patriotism și dăruire revoluționară 
puse în slujba bunăstării și fericirii 
poporului român, ne angajăm solemn, 
tovarășe comandant suprem, să fim 
luptători neînfricați, vigilenți și com
bativi, să dovedim în întreaga noas
tră muncă și viață o comportare 
exemplară, să respectăm cu sfințenie 
legile țării, să fim cinstiți și drepți, 
să manifestăm solicitudine față de 
drepturile și interesele oamenilor 
muncii și, totodată, o atitudine necru
țătoare față de oricine ar încerca să 
lovească în interesele sacre ale pa
triei și poporului român.

In acest moment solemn, în
credințăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
comandant suprem, că toți absolven
ții din promoția 1978 își vor dărui 
fără rezerve întreaga capacitate de 
muncă și energie creatoare înfăptui
rii în mod exemplar a sarcinilor ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului, a ordinelor și indi
cațiilor dumneavoastră, slujind cu 
credință, devotament și abnegație 
interesele poporului român, apărînd 
cu fermitate, la nevoie chiar cu pre
țul vieții, libertatea, independenta și 
suveranitatea României socialiste.

Cronica zilei
Luni după-amlază, tovarășul Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Maung Maung 
Aung, noul ambasador al Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
O delegație a Universității din 

Merida, statul Yucatan (Mexic), con
dusă de prof. dr. Alberto Rosado 
Cantun, rectorul universității, se află 
intr-o vizită în țara noastră. In cursul 
zilei de luni, membrii delegației au 
fost primiți de tovarășul Petre Preo
teasa, președintele Consiliului popu
lar al județului Dolj. Oaspeții au luat 
cunoștință de realizările obținute de 
oamenii muncii din această zonă a 
țării, de perspectivele dezvoltării sale 
economice, sociale și culturale.

în aceeași zi a fost semnat progra
mul de punere în aplicare a înțele
gerii de colaborare dintre universi
tățile din Craiova și Merida pe ur
mătorii doi ani. Documentul preve
de, între altele, organizarea de 
cursuri reciproce de limba și civili
zația română și mexicană, efectuarea 
de schimburi de experiență, publica
rea de studii de specialitate, organi
zarea de manifestări culturale.

★
La cinematograful „Scala" din 

București a avut loc, luni seara, pre
miera noului film românesc „Ava
ria". Această nouă creație cinemato
grafică, ce-și plasează acțiunea într-o 
mare unitate industrială, are ca sem
natar al regiei pe Ștefan Traian Ro
man, iar al scenariului pe Dorel Do
rian. în rolurile principale sint 
distribuiți actorii Ilarion Ciobanu, 
Constantin Apostol, Margareta Pogo- 
nat și Ovidiu Iuliu Moldovan.

(Agerpres)

Seminar organizat 
de „Apimondia“

La București au început, luni, sub 
auspiciile „Apimondiei" și Oficiului 
internațional de epizootii, lucrările 
seminarului internațional pe tema 
„Prevenirea și combaterea varroozei", 
boală parazitară a albinelor. în ca
drul seminarului, la care iau parte 
specialiști din 20 de țări, sint pre
zentate comunicări și se fac demon
strații practice de diagnosticare și 
combatere a bolii. Specialiștii de la 
Institutul de cercetări pentru apicul
tura din țara noastră prezintă, între 
altele, preparatul „Sineacar", produs 
medicamentos cu eficiență în diag
nosticul precoce șl tratamentul var
roozei.

(Agerpres)

Dicționarul definește 
intarsia ca o metodă 
de împodobire a unui 
obiect prin aplicarea 
de ornamente in cres
tături anume făcute. 
De mai bine de o ju

mătate de veac, meș
terul timplar, azi pen
sionat, Vass Băla din 
Satu Mare, a transfor
mat intarsia intr-o pa
siune cu împliniri re
marcabile. Cu talent și

migală neobosită, el I 
ne convinge Că lemnul | 
este tot atit de ferme
cător ca și florile. O I 
parte din sutele și mi- I 
ile de lucrări ale sale I 
sint reunite în locuin
ța din strada Paringu- 
lui nr. 2, de fapt un 
veritabil muzeu al in
tarsiei, punct de atrac- . 
ție pentru numeroși | 
turiști din țară și stră
inătate. Imaginea rea- I 
lizată de Martin Sar- I 
ca îl prezintă printre | 
ultimele creații.: ca
sete, vaze, tăvi, farfu- ■ 
rii și multe, multe ta- I 
blouri. Toate sint din 
f urnire de lemn in cu- , 
lorile sale naturale, I 
provenite din nume- | 
roase esențe indigene 
și de pe alte meridi- ■ 
ane ale globului.

JUDEȚUL SIBIU A ÎNCHEIAT 
SECERIȘUL CEREALELOR PĂIOASE
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Sibiu — lucrători I.A.S., me
canizatori, țărani cooperatori, produ
cători agricoli din zona necooperati- 
vizată, români, germani, maghiari 
— au încheiat secerișul cerealelor pă- 
ioase de pe suprafața de 41 237 hec
tare, onorind, în același timp, în în
tregime obligațiile contractuale la 
fondul de stat

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.CJț, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către Comitetul județean Sibiu al 
P.C.R., se spune : Vă asigurăm, iubite

tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ase
menea întregului nostru popor, strîns 
uniți în jurul partidului, al Comite
tului Central în frunte cu dumnea
voastră. vom acționa neabătut cu 
răspundere și exigență comunistă 
pentru continua perfecționare și mo
dernizare a agriculturii județului, a 
tuturor domeniilor de activitate so
cială, economică, politică, pentru a ne 
aduce contribuția la înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica Socialis
tă România.

Podoaba Retezatului

I Masivul Retezatului este renumit 
nu numai pentru măreția piscuri
lor sale și pentru fermecătoarele

■ oglinzi ale lacurilor alpine, ci si 
pentru viețuitoarele de aici, unele 
dintre ele rarități. Dar adevărata 
podoabă a masivului Retezat este 

I capra neagră. Prin grija Inspecto
ratului silvic județean Hunedoara, 
crestele stincoase ale Retezatului 

(adăpostesc in prezent vreo 2 000 de 
capre negre. De aici au fost trimiși 
iezi pentru poptilarea masivelor 

■ Rodna, Ceahlău, Apuseni. Pădura- 
| rii veghează cu strășnicie și apără 

caprele negre de braconaj și răpi- 
Itoare. Strădania lor a fost încunu

nată și cu numeroase trofee. La 
marile expoziții internaționale din 

I Franța, Cehoslovacia, Iugoslavia și
Ungaria, 5 trofee au fost medali
ate cu aur, 8 cu argint și tot atitea 

Icu bronz. La mai multe ! $i capre 
negre, și trofee strălucitoare !

La porțile artei I
luri ale hărniciei și is
cusinței, adevărate co
mori ale artei popu
lare sint astăzi păstra
te cu grijă in in
cinta Muzeului jude
țean din Miercu- ■ 
rea-Ciuc. Pină in pre- I 
zent au fost aduse la | 
muzeu 10 porți, una 
mai frumoasă ,ca alta, 
citeva din ele fiind 
surprinse pe peliculă 
de Szakăcs Săndor. In 
curind, li se vor adă
uga alte 20, constitu- 
indu-se astfel intr-o 
originală expoziție 
care va deveni punct 
de atracție pentru har- 
ghiteni și oaspeții lor.

Stejarul Unirii
La 24 ianuarie 1859, locuitorii o- 

rașulul Roman, in frunte cu depu
tatul țăran Ion Levărdă, au ținut 
să marcheze actul Unirii prin plan
tarea unui stejar. De atunci, steja
rul a crescut viguros. In ultimul 
timp, in jurul falnicului copac 
a inceput construirea unui nou 
cartier de locuințe care a fost nu
mit, sugestiv, „Stejarul". In cinstea 
marii sărbători, constructorii ro- 
mașcani au dat in folosință aceste 
două 
juite

noi blocuri de locuințe stri
de ramurile mindrului stejar.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

M și 25 august. In țară : Vremea va fi 
relativ răcoroasă, mai ales in primele 
zile. Cerul va fl variabil. Vor cădea a- 
verse Izolate după-amlaza, mal ales In 
zonele de deal și de munte. Vînt in 
general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar 
cele maxime intre 20 șl 28 grade, local 
mai ridicate in sud. în București i 
Vremea va fl răcoroasă, mal ales 
noaptea și dimineața. Cerul va fl va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată, 
după-amlaza. Vîntul va sufla in gene
ral slab. Temperatura ușor variabilă.

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

Noi victorii ale luptătorilor români 
la campionatele mondiale

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager
pres). — Sportivii români au obținut 
noi victorii la campionatele mondiale 
de Jupte greco-romane, care se des
fășoară la Ciudad de Mexico.

în limitele categoriei 57 kg, Mihai 
Boțilă l-a Învins pe suedezul Benni 
Ljungbek, iar la categoria 68 kg, Ște

fan Rusu a ciștigat meciul cu elve
țianul Henri Magistrini.

Au mai terminat învingători în 
primul tur Constantin Alexandru (ca- 
teg. 48 kg), Nicu Gingă (categ. 52 kg), 
Ion Păun (categ. 62 kg), Ion Draica 
(categ. 82 kg) și Petre Dicu (categ. 
90 kg).

COMPETIȚII IN CADRUL „DACIADEI1*
HANDBAL

La Vaslui, după cinci zile de în
treceri, s-a încheiat primul turneu 
final pentru titlul de campioană a 
„Daciadei", la handbal feminin. Acest 
titlu a fost ciștigat de reprezentativa 
județului Constanța, care ă întrecut 
in meci final echipa municipiului 
București cu scorul de 18—15 (8—5). 
Pentru locurile 3—4 : Brașov—Timiș 
17—12 (9—6). De notat că echipele 
care porneau favorite, respectiv a 
județului Timiș, reprezentată de Uni
versitatea Timișoara, ciștigătoarea 
campionatului republican, și selecțio
nata Bucureștiului, au fost învinse de 
formații bine pregătite și cu o pu
ternică dorință de afirmare. în ge
neral, turneul de la Vaslui s-a impus 
prin partide de nivel tehnic ridicat,

ceea ce a determinat o bună popu
larizare a handbalului în această lo
calitate. (Crăciun Lăluci)

AUTOMOBILISM
La Hunedoara, în prezența a peste

40 000 de spectatori, s-a desfășurat 
în cadrul „Daciadei" etapa a IV-a a 
campionatului național de viteză în 
circuit la automobilism, dotată cu 
Cupa „Siderurgistul". Au participat
41 de sportivi, reprezentanți ai clu
burilor din Pitești, București, Reșița, 
Timișoara și Deva, care au concurat 
la 8 ture pe o distanță de 2 600 m. 
Locul I din clasamentul general in
dividual l-a ocupat Andrei Belu cu 
Dacia 1 300 gradul II (I.A.P. Pitești). 
Pe echipe, locul I a fost ciștigat de 
formația I.A.P. Pitești, care a totali
zat 8 puncte. (Sabin Cerbu)

FOTBAL
în etapa inaugurală a diviziei B, la 

Cluj-Napoca s-a jucat derbiul seriei a 
IlI-a între Universitatea și F.C.M. Re
șița, meci cîștigat net de clujeni cu
3— 8 (1—0). Cealaltă echipă clujeană, 
C.F.R., a pierdut la Slghet cu 1—0.

In seria I, fosta divizionară A F.C. 
Constanța a terminat la egalitate, la 
Sfintu Gheorghe, cu echipa locală 
Oltul, scor 1—1 (0—0). La Constanța.
Portul a învins pe F.C.M. Galați cu 
2—1 (0—1) iar la Iași, constructorul 
pe F.C. Brăila cu 3—0 (0—0). Scor mare 
la Brașov : Steagul roșu — Ceahlăul
4— 0.

In seria secundă, bun rezultatul fostei 
divizionare A F.C. Petrolul, care la Plo- 
peni a învins pe Metalul cu 1—0 (0—0). 
In schimb. Rapid a pierdut la Clmpina 
cu 2—1 (1—0). La Turnu Măgurele : 
Chimia — Dinamo Slatina 2—2 (2—1). 
La București : Progresul Vulcan — 
Șoimii Sibiu 2—1 (I—1) șl Metalul — 
Rulmentul Alexandria 1—0 (1—0).

Etapa viitoare în divizia B va avea 
loc duminică, 27 august.

★
Joi, 24 august, se va desfășura prima 

etapă in divizia A. Meciul derbi va fl 
cel de la Timișoara dintre Politehnica 
șl Universitatea Craiova. La București : 
Sportul studențesc — A.S.A. șl Steaua — 
F.C. Olimpia. Noile promovate vor juca 
pe terenurile proprii, astfel : F.C. Baia 
Mare — Dinamo, F.C. Chimia Rm. 
Vîlcea — F.C. Argeș și Gloria Buzău — 
C. S. Tîrgoviște. Celelalte meciuri : 
S.C. Bacău — Jiul, Politehnica Iași 
Corvinul și U.T.A. — F.C. Bihor.

ÎN CÎTEVA RÎN
Poloiștii noștri s-au calificat 

pentru grupele semifinale 
ale C.M.

• în turneul de polo pe apă al 
campionatelor mondiale de natație, 
echipa României a terminat la ega
litate 4—4 (2—2. 0—0, 0—0, 2—2) eu 
selecționata Cubei. Poloiștii români, 
cu 5 puncte din cele trei meciuri sus
ținute, se clasează astfel pe primul 
loc în seria B și se califică pentru 
grupele semifinale. Alte rezultate :

Italia—Canada 4—2 ; R. F. Germa
nia—Olanda 7—4 ; Iugoslavia—Gre
cia II—2 ; U.R.S.S.—Australia 7—3.

• în cadrul campionatelor mon
diale de natație, care se desfășoară 
în Berlinul occidental, sportiva ame
ricană Tracy Caulkins a stabilit un 
nou record mondial șî s-a cla
sat pe locul I în proba femi
nină de 200 m mixt cu timpul de 
2’14”07/100 (vechiul record ,îi aparți
nea, cu 2’15”09/100). Proba mas
culină de 100 m spate a fost ciștigată 
de Robert Jackson (S.U.A.) —
56”36/100.

DURI
• în campionatul european de 

basqhet pentru junioare II, care se 
desfășoară în orașul spaniol Cuenca, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 105—60 formația Belgiei. 
Celelalte două partide, disputate ip 
grupa preliminară B, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Iugosla
via—R. F. Germania 58—42 ; Franța— 
Israel 100—47.

• în turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Moscova, for
mația Dinamo București a terminat 
la egalitate : 4—4 (1—0, 1—2, 2—2) cu 
o echipă a clubului Dinamo Moscova.

• COMPUTERELE RE- 
CONSTITUIE PROCE
SUL GENEZEI GALAXII
LOR. Cu ajutorul computeru
lui, cercetători de Ia I.B.M., cu
noscută firmă americană produ
cătoare de mașini electronice, au 
reușit să reproducă modelul ge
nezei și înnoirii perpetue a spi
ralelor galactice. Astronomii 
consideră că explozii de super
nove declanșează in galaxii o 
„reamplasare" a materiei : din 
corpuri cerești existente iau 
naștere altele ce se grupează Ia 
rindul lor in spirale. Oamenii 
de știință americani au simulat 
modele galactice bidimensionale 
pe care le-au „populat" cu aș
tri noi. După 5—10 milioane de 
ani — timp astronomic relativ 
scurt — calculele indicau explo
zia acestora, undele de șoc dind 
iar naștere la alte corpuri cerești, 
proces prin care se menține for
ma spiralată a galaxiilor.

• CIUPERCILE Șl 
IMUNITATEA. In laboratoa
rele din Basel ale firmei farma
ceutice Sandoz a fost obținut 
dintr-o ciupercă un produs de
numit „Cyclosporin A“, căruia 
autorii îi prezic un mare viitor 
în domeniul transplantului de 
organe. Experiențele pe animale 
au relevat o acțiune de frînare a 
proceselor imunologice pe care 
le declanșează în organism un 
corp străin și care pun reușita 
operațiilor de acest gen sub 
semnul întrebării. Preparatul 
nou obținut ar putea reduce 
drastic — sint de părere cerce
tătorii elvețieni — riscul respin
gerii organului străin, neafec- 
tînd totuși, după cum o dove
desc experiențele pe animale, 
sistemul de autoapărare al or
ganismului împotriva agenților 
patogeni și implicit a infecțiilor, 
în curind vor începe testările 
clinice ale medicamentului, că-

DE PRETUTINDENI
rula 1 se atribuie, în plus, șl o 
acțiune antireumatică.

• VICTIMELE TlRZII. 
Doi copii în vîrstă de șapte și 
respectiv zece ani și-au pierdut 
viața în localitatea Cassino, si
tuată la 100 km sud de Roma, 
prin explozia unei bombe vechi 
de 34 ani, din timpul bătăliei de 
la Monte Cassino, care a avut 
loc în ianuarie-iunie 1944. Ră
masă neexplodată, „bomba" a 
fost găsită recent de cei doi 
copii, care, vrind să se joacă cu 
ea, au produs declanșarea ce 
le-a fost fatală.

• UN NOU CANDI
DAT LA ZBORUL TRANS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Dragi tovarăși, 
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 

Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, precum și al 
poporului polonez, vă mulțumim din inimă pentru salutările și felicitările 
adresate cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Renașterii Poloniei. 

Exprimăm, de asemenea, convingerea, că relațiile de prietenie șl cola
borare multilaterală dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă 
România se vor dezvolta și adinei in interesul popoarelor noastre, al comu
nității statelor socialiste și al păcii în întreaga lume.

Folosim acest prilej, dragi tovarăși, pentru a vă transmite, dumnea
voastră și poporului frate român, calde salutări prietenești și urări de noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonei

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Manifestări consacrate 

zilei de 23 August
în zilele de 23 și 24 august, pe es

tradele din parcurile Capitalei, pre
cum și pe scenele a numeroase așe
zăminte culturale vor avea loc ma
nifestări cultural-artistice, la care iși 
dau concursul valoroase formații de 
amatori, ansambluri de estradă și 
folclorice, cunoscut! actori ai teatre
lor bucureștene.

Parcul Herăstrău va găzdui tradi
ționalul „Carnaval al tineretului", cu- 
prinzind o bogată suită de spectaco
le mtizical-coregrafice șl distractive. 
Tot in parcul Herăstrău se va desfă
șura un bogat spectacol de sunet și 
lumină avind ca temă „Poem de Au
gust biruitor", la care își dau con
cursul actori ai Teatrului Național. 
Pe scenele Teatrului de vară Herăs
trău și Estradei Miorița, sub generi
cul „Tinerețe, ani de aur", vor fi pre
zentate montaje literare, concerte de 
muzică populară, ușoară și folk, pro
grame de brigadă artistică, dansuri 
populare românești. „Ani de frumu
sețe" și „Tinerețe — vise Îndrăznețe" 
se întitulează momentele artistice ce 
se organizează pe estradele din Aleea 
trandafirilor și de la Casa de cultură 
a sectorului 1.

La Casa de cultură a sectorului 2, 
clubul Combinatului de industrializa
re a lemnului Pipera și estrada din

Parcul Circului de stat vor avea loc 
seri cultural-distractive pentru tine
ret, concerte de muzică ușoară și 
populară, recitaluri de poezie patrio
tică, dansuri, spectacole de satiră și 
umor, iar Complexul sportiv „Lacul 
Tei" va găzdui un atractiv „Carnaval 
studențesc".

Numeroase formații de artiști ama
tori și profesioniști, tarafuri, brigăzi 
artistice, echipe de dansuri populare, 
orchestre de muzică ușoară și popu
lară, fanfare vor evolua și pe sce
nele Teatrului de vară „23 August", 
clubului „Republica", pe estrada Ti
tan, Vitan, Dumitrana, Sălaj-Vicina 
și din Orășelul copiilor.

în Parcul tineretului, actori ai Tea
trului „Giulești" vor prezenta un in
teresant spectacol de sunet și lumi
nă intitulat „Sara pe deal", iar la 
Teatrul de vară „N. Bălcescu", an
samblul „Miorița" va susține un mon
taj literar-folcloric cu tema „Lada cu 
zestre".

O bogată sultă de manifestări ar
tistice consacrate sărbătoririi zilei 
de 23 August va avea loc și la că
minele culturale din localitățile din 
jurul Capitalei — Otopeni, Voluntari, 
Pantelimon, Dobroești, Glina, Braga- 
diru, Măgurele și altele.

(Agerpres)

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 1

5,00 Teleșcoali
16,00 Telex
16,05 România — țară a turismului
16,30 Teleșcoală : Orașe și cetăți indus

triale
17,00 Moștenire pentru viitor. Chipul de 

azi al patriei — izvor de inspirație 
pentru creatori

17.40 Festivalul „Cîntarea României"
18.20 Laudă acestor semințe șl celor c« 

vor veni. Reportaj
18.40 Slăvită fli, patria mea : Poem 

vocal-slmfonlc de Dumitru Eremia
19.00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • în prag da sărbă

toare
20.00 întrecerea socialistă Intre județ»
20.15 Ancheta TV : Ce a adus socia

lismul poporului român
20,55 Arc de triumf în August. Spec

tacol muzical-literar dedicat săr
bătoririi zilei de 23 August

22.15 Telejurnal

cinema
• Valurile Dunării : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Colonel în rezervă î TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Avaria : SCALA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
10; 12,30; 15,15; 17,45; 20,15. la
grădină — 19.45, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix i 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Soțul meu s PATRIA — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCUREȘTI
— 8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,45, FA
VORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15.
• Umbra păsării in zbor î BU
ȘEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Invincibilul Luke — 9.15; 11; 
12,45; 14,30, Unde apa e limpede 
și iarba verde — 16; 18; 20 : DOI
NA.
• Melodii, melodii : ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,15. BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19,45, MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Corsarul din insulă ! FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15. FLAMURA—11,15; 
13,30; 15,454 18; 20,15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA
— 9.
• Rătăcire : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
• Taina micilor revoluționari : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.
• O fată aproape cuminte : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
• Misiune pe lantzî : VICTORIA
— 9,30; 12; 15; 17.30; 20.
• Sonata pe malul lacului t CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Jucăria : VIITORUL — 15.30; 
17,45; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu :
COTROCENI — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.15.
• înarmat și foarte periculos : 
LUCEAFĂRUL — 9,30; 11,45; 16; 
18,15; 20,15.
• Brigada specială î GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

FLACARA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, la grăciină — 19.45.
• Veronica : FLACĂRA — 9.
• Aventurile lui Don Juan t
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30; 20.45, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, la grădină 
— 19.45, GRADINA DINAMO — 20.
• Evadatul : GRADINA PARC 
HOTEL — 20.
• Hipopotamul Hugo : LIRA — 
15,30; 18.
• Obeliscul : COSMOS — 16;
18; 20.
• întoarcerea : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Bătălia navală din 1894 : PA
CEA — 15,30; 17,45; 20.
• De partea cealaltă a oglinzii : 
POPULAR - 16: 18.
• Gentleman Jim î MUNCA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mica Ondina — 15.30, Mereu 
împreună — 17,30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Alt bărbat, altă femele t FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Albul Bim — ureche neagră t 
PROGRESUL - 16; 19.
• Mark polițistul la Genova t 
GIULEȘTI - 9; 11; 13,15; 15.30; 
17,45; 20. TOMIS — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Visul roz : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20.15.
• Scufundarea Japonie! t GRA
DINA AURORA — 19,45.
• Un comisar acuză : GRĂDINA 
TITAN — 20,15.
• Un gentleman în Vestul săl
batic : GRĂDINA BUZEȘTI — 
10,43.
• Africa Express i GRĂDINA 
FESTIVAL — 19.30.
• Un milion pentru Jake î GRĂ
DINA LIRA — 20.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL — 19,30.

teatre
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română“ : Bun venit la Rapsodia 
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.

ATLANTIC CU BALO
NUL După recenta perfor
manță a celor trei americani 
care au reușit, primii în lume, 
traversarea Atlanticului în ba
lon, un specialist francez în ae
rostate, Alain.Balleyguier, se a- 
rată dornic a nu se lăsa mai 
prejos : el a declarat că face 
pregătiri pentru trecerea în a- 
celași mod a oceanului, dar... în 
sens invers — din Europa spre 
America. Alte amănunte oferite 
de noul candidat la zborul trans
atlantic ; balonul, de o concep
ție proprie, la bordul căruia are 
intenția să voiajeze de unul sin
gur, va avea ca punct de pleca
re Portugalia, urmînd să atingă 
într-un interval de 8—10 zile 
insulele Antile.

• PE URMELE CIVILI
ZAȚIEI PREINCAȘE. ci
tată de mai multă vreme, o a-

șezare aparținînd civilizației 
preincașe — numită Tiahuanaco 
— a fost localizată în Chile, la 
2 000 km nord de Santiago de 
Chile. Din datele ce se cunosc, 
civilizația Tiahuanaco, cu o du
rată în timp apreciata la peste 
un mileniu (850 î.e.n. — 400 e.n.) 
s-a dezvoltat cu precădere în 
regiunea andină, atribuindu-i-se 
un nivel artistic și științific mai 
ridicat decît al civilizației in
cașe, ce i-a urmat peste citeva 
secole. O realizare din cele mal 
remarcabile ale civilizației Tia
huanaco o constituie irigarea te
renurilor aride. Cei doi cercetă
tori care au făcut descoperirea, 
survolînd regiunea cu avionul, 
declară a fi observat, intre al
tele, cuptoare din pămint ars, 
rețele de drumuri, structuri din 
piatră, totul oferind aspectul 
unui complex urbano-agrar 
cu caracter unic în Americ» 
Latină.
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Manifestări peste hotare belgrad începerea convorbirilor
consacrate zilei de 23 August

In numeroase țări ale lumii continuă să fie organizate manifestări 
in cinstea marii sărbători a poporului român — 23 August, Ziua insu
recției naționale armate antifasciste și antiimperialiste.

iugoslavo-chineze la nivel înalt

evidențiate în lucrarea „Promotorii prieteniei 
eleno-române" apărută la Atena

ATENA 21 (Agerpres). — Sub titlul „PROMO
TORII PRIETENIEI ELENO-ROMANE", la Atena 
a apărut zilele trecute un nou volum, bogat ilus
trat, dedicat personalității și activității președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Publicat de editura „Casei 
de cultură a prieteniei greco-române“. volumul, al
cătuit de scriitorul Lambros Zogas și prefațat de 
Gheorghios Plytas, ministrul culturii și științelor 
din Grecia, Înfățișează pe larg principalele trăsături

și momente ce caracterizează viața și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, fragmente din cu
vântările și scrierile sale. Lucrarea cuprinde, de a- 
semenea, fotografii ce ilustrează momente dintre 
cele mai semnificative privind vizita în Grecia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, textele principalelor docu
mente semnate în ultimii ani între România și 
Grecia.

Lucrarea dedicată tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cuprinde datele prin
cipale ale vieții, ale 
luptei sale îndelungate 
de revoluționar și pa
triot înflăcărat, puse în 
slujba eliberării și inde
pendenței României, a 
înălțării ei pe culmile 
progresului economico-so- 
cial, dobindirii unui loc 
demn, binemeritat între 
popoarele lumii.

După ce trece în revis
tă activitatea bogată des
fășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în de
cursul anilor de edificare 
a socialismului în Româ
nia, scriitorul Lambros 
Zogas relevă că alegerea 
sa ca secretar general al 
partidului și președinte 
al Republicii Socialiste 
România „vine să încu
nuneze bogata activitate 
revoluționară șl patrioti
că a domnului Nicolae 
Ceaușescu, constituind 
punctul culminant al des
tinului unei personalități 
care și-a consacrat în
treaga viață ridicării 
României la un nivel tot 
mai înalt, prezenței sale 
dinamice pe scena isto
riei. După Congresul al 
IX-Iea al partidului, sub 
conducerea președintelui 
Ceaușescu, România a cu
noscut o amplă și rapidă 
dezvoltare. Acest lucru a 
fost posibil datorită fap
tului că s-a instaurat un 
climat nou, un cadru or
ganizatoric nou pentru în
treaga viață socială, eco
nomică și politică, ceea 
ce a asigurat premise fa
vorabile accelerării rit
mului progresului în toa
te domeniile".

„Politica externă a 
României — se arată, de 
asemenea, în volum — a 
găsit în personalitatea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu un luptător

lucid, activ șl dinamic. 
Personalitate înzestrată cu 
calități deosebite, mani
festate în cursul unei ac
tivități revoluționare de 
peste patru decenii,

vedit că dispune de mi
nunate calități de condu
cător. că este intim legat 
de masele populare cele 
mai largi, și-a dovedit a- 
tașamentul nețărmurit
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Nicolae Ceaușescu și-a 
consacrat întreaga viață 
și toate forțele sale luptei 
pentru răsturnarea regi
mului burghezo-moșie- 
resc, pentru eliberarea 
națională și socială a 
țării sale, pentru con
struirea unei vieți noi 
în România. Promovat in 
cele mai înalte funcții de 
partid și fie stat, el a do-

față de patria și de po
porul său, dinamismul și 
spiritul său înălțător, bo
gate cunoștințe și un 
profund umanism".

în cuvîntul introductiv
al lucrării, care prezintă, 
de asemenea, momente 
ale vieții și activității 
președintelui Greciei, 
Constantin Tsatsos, șî
primului ministru, Con

stantin Karamanlis, G. 
Plytas subliniază : „Am 
prefațat această fru
moasă inițiativă a «Casei 
de cultură» din mai multe 
considerente : naționale, 
politice, istorice și, să-mi 
fie permis să adaug, sen
timentale".

Referindu-se la semni
ficația titlului volumului, 
autorul cuvintului intro
ductiv continuă : „Pro
motori — da, pentru că 
toți acești trei con
ducători au așezat la baza 
prieteniei care-i leagă pe 
ei și popoarele noastre in 
prezent nu numai senti
mente de stimă și afec
țiune, dar și singurele 
principii care pot da as
tăzi durabilitate prieteniei 
și bunei colaborări între 
țări și popoare : respecta
rea independenței și su
veranității naționale, de
plina egalitate în drepturi, 
neamestecul în treburile 
interne, nerecurgerea la 
amenințarea cu forța sau 
cu folosirea forței, avan
tajul reciproc. Pe baza a- 
cestor principii, conducă
torii celor două țări au 
semnat importante docu
mente politice, economice, 
tehnico-științifice, cultu
rale, consulare etc. Trans
punerea lor consecventă 
și cu bună credință în 
viață a dus la situația fe
ricită de a putea conside
ra colaborarea eleno- 
românâ pe toate planurile 
ca un exemplu de colabo
rare internațională intre 
state cu sisteme social- 
politice diferite, exemplu 
care poate favoriza evolu
ții pozitive atit in zona 
noastră, a Balcanilor, incă 
frămintată de probleme 
moștenite din trecutul 
mai îndepărtat sau mai a- 
propiat, cit și in sfera unei 
umanități care trece prin- 
tr-o perioadă grea".

„O PRIVIRE ASUPRA DEZVOLTĂRII 
ROMÂNIEI MODERNE"

Număr special dedicat țării noastre de revista „The Indian 
Observer"

DELHI 21 (Agerpres). — „The Indian Observer", principala revistă 
indiană de politică externă, a dedicat in intregime ultimul său număr 
României.

Coperta, avînd supratitlul : „O pri
vire asupra dezvoltării României mo
derne", publică fotografia președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Editorul publicației, Harbhajan 
Singh, care ne-a vizitat recent țara, 
semnează un amplu articol intitulat : 
„Ce am văzut in România", in care 
elogiază realizările obținute de po
porul român în cele mai diverse 
domenii de activitate. Autorul sub
liniază, între altele : „Sub conduce
rea înțeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, reprezentant autentic, un 
adevărat părinte al poporului român, 
inițiatorul unor măsuri deosebit de 
importante pentru dezvoltarea socia
lismului in condițiile concrete de care 
dispune România, poporul român a 
obținut succese de importanță excep
țională in toate sectoarele de activi
tate. Prlntr-un stil de muncă 
dinamic și neobosit, președintele 
Ceaușescu veghează personal asupra 
bunului mers al lucrurilor, efectuind 
vizite frecvente în fabrici și uzine, 
piețe și magazine. Este omniprezent 
în mijlocul poporului, este alături de 
acest popor in fiecare zi".

„De la început — continuă auto
rul — am fost impresionat de această 
țară modernă, cu un program socia
list de dezvoltare dinamică, o țară 
frumoasă, un popor muncitor, opti
mist și încrezător în viitorul său, in 
faptul că tot ceea ce se face acum 
este destinat împlinirii aspirațiilor 
sale. Societatea românească este li
beră, dreaptă și deschisă, cu un nivel 
ridicat de trai, fapt demonstrat de 
modul cum trăiesc și locuiesc cetă
țenii ei, de satisfacția și încrederea 
individuală ce se pot citi pe fețele 
oamenilor, generate de garanțiile de 
viitor asigurate de Partidul Comunist 
Român".

Alte articole publicate de revista 
indiană poartă titluri semnificative : 
„România se dezvoltă rațional și ar
monios", „Congresul al XI-lea al 
P.C.R.", „Colaborarea multilaterală 
a României cu India" etc. Ele sînt 
bogat ilustrate cu fotografii ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în tim
pul recentei vizite în India, la masa 
de lucru, în mijlocul oamenilor mun
cii, precum și cu imagini înfățișînd 
obiective economice și social-culturale 
din țara noastră.

Reluarea 
Conferinței O.N.U. 
asupra dreptului 

mării
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— La New York au fost reluate lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni a ce
lei de-a IlI-a Conferințe a O.N.U. 
asupra dreptului mării, la care par
ticipă delegații din circa 150 de state. 
Din partea țării noastre participă o 
delegație condusă de ambasadorul 
Ion Datcu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U.

Țările „Grupului celor 77", din 
care face parte și România, au avut 
tot la New York o reuniune pregă
titoare, cu care prilej și-au stabilit 
poziția față de unele probleme de 
fond și de procedură ale actualei 
reuniuni. în legătură cu acțiunile 
din unele țări dezvoltate, vizînd ela
borarea de legislații naționale care 
să le permită trecerea la exploata
rea resurselor zonei internaționale a 
teritoriilor submarine înainte de a 
se încheia convenția asupra dreptu
lui mării, „Grupul celor ’77“ a ho- 
tărît să ia poziție publică față de 
asemenea tendințe negative. S-a a- 
preciat că asemenea acțiuni consti
tuie încălcări ale rezoluțiilor O.N.U., 
îndeosebi a declarației Adunării Ge
nerale din 1970, care a proclamat 
zona internațională a teritoriilor 
submarine ca „Patrimoniu comun al 
întregii omeniri".

tl.R.S.S. : La Moscova a avut loc, 
luni, adunarea festivă a reprezentan
ților oamenilor muncii din capitala 
Uniunii Sovietice, organizată de 
Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., Consiliul Central al Sindi
catelor din U.R.S.S., C.C. al Com- 
somolului, Prezidiul Uniunii Asocia
țiilor Sovietice de Prietenie și Relații 
Culturale cu Străinătatea (U.A.S.P.) 
și conducerea centrală a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Română (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc 
V. V. Kuznețov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., V. I. Ka
pitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
O. B. Rahmanin, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
V. F. Malțev, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S., 
V. I. Konotop, prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al
P. C.U.S., președintele conducerii cen
trale a A.P.S.R., general de armată 
S. K. Kurkotkin, adjunct al ministru
lui apărării al U.R.S.S., membri ai 
conducerii altor ministere, ai condu
cerilor sindicatelor și Comsomolului.

în prezidiu se aflau, de asemenea, 
Gheorghe Badrus, ambasadorul țării 
noastre în Uniunea Sovietică, precum 
și membrii delegației Consiliului ge
neral al A.R.L.U.S., condusă de Stan 
Soare, adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, membru in 
Consiliul general al A.R.L.U.S.

La adunare au participat numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții ale capitalei U.R.S.S., oa
meni de cultură și artă sovietici.

în cuvîntul său, S. M. Kolomin, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova, vicepreședinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R., a subliniat im
portanța deosebită a evenimentului 
sărbătorit pentru destinele poporului 
român, arătînd că oamenii sovietici 
se bucură de succesele poporului 
român obținute în construirea vieții 
noi. Noi știm — a spus el — că aces
te realizări sînt rezultatul eforturilor 
creatoare neobosite ale oamenilor 
muncii din România, conduși de 
Partidul Comunist Român. Referin
du-se la extinderea legăturilor so- 
vieto-române, pe diverse planuri, 
vorbitorul a relevat marea însemnă
tate a întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste 
România, a declarației comune, sem
nată la București în noiembrie 1976, 
care a devenit un program amplu, 
pe termen lung, al adincirii și dez
voltării multilaterale a relațiilor so- 
vieto-române.

Ambasadorul României a subliniat 
în cuvîntul său semnificația istorică 
a victoriei insurecției naționale ar
mate, antifasciste și antiimperialiste, 
înfăptuită în urmă cu 34 de ani, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a înfățișat principalele reali
zări dobîndite de poporul român in 
anii construcției socialiste.

Vorbitorul a evidențiat dezvoltarea 
legăturilor româno-sovietice pe pla
nuri multiple și a subliniat însemnă
tatea hotărîtoare pe care o au întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele republicii, și 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., pentru multipli
carea și amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare reciproc 
avantajoasă dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

în încheierea adunării festive a 
urmat un concert prezentat de soliști 
și formații artistice din instituțiile 
teatrale și muzicale ale capitalei.

In aceeași zi, Ia sediul central al 
Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S. 
a fost deschisă o expoziție repre
zentativă de grafică românească. La 
vernisaj au luat) cuvîntul I. K. Ko- 
riolov, secretar al Uniunii artiștilor 
plastici din U.R.S.S., și graficianul 
Ștefan Gavenea, președintele filialei 
Tulcea a Uniunii artiștilor
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De asemenea, la sediul 

din Moscova a avut loc o 
festivă la care au participat 
ai reprezentanților permanenți ai ță
rilor membre ale acestei organizații 
și lucrători ai secretariatului. Despre 
semnificația evenimentului sărbătorit 
a vorbit Gheorghe Stoica, locțiitor al 
reprezentantului permanent al țării 
noastre în C.A.E.R.

Cu același prilej, în holul secre
tariatului C.A.E.R. a fost deschisă o 
fotoexpoziție documentară despre 
România.

R.P. CHINEZĂ : La 21 august a 
fost inaugurată la Pekin, sub auspiciile 
Ministerului Culturii al R.P. Chineze, 
„Săptămîna filmului românesc". La 
festivitate au luat parte Liao Cen-ci, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, Huan Gen, ministrul culturii, 
Liu Cen-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte cadre de con
ducere din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Culturii, ale Asocia
ției de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea și Asociației de prie
tenie China—România, o numeroasă 
asistență.

Tu Hui-min, adjunct al ministrului 
culturii, și Panait Lefter, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Ambasadei țării 
noastre la Pekin, au rostit alocuțiuni, 
în cadrul cărora a fost relevată dez
voltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
China, dintre P.C.R. și P.C. Chinez, 
dintre popoarele noastre, puternic 
stimulate și amplificate de dialogu
rile la nivel înalt, de la București și 
Pekin, dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen.

R. P. D. COREEANA : La coopera
tiva agricolă de producție „Prietenia 
coreeano-română" din comuna Sam- 
bong, a avut loc o întîlnire priete
nească, la care au participat Pak Iang 
Sam, secretar al Comitetului regiunii 
Phenianul de sud al Partidului Mun
cii din Coreea, membri ai conducerii 
cooperativei, reprezentanți ai M.A.E. 
al R. P. D. Coreene, membri ai Am
basadei române de la Phenian. Au 
fost prezentate expuneri asupra rea
lizărilor poporului român în anii de 
după eliberare, precum și un program 
de filme românești.

CUBA : O adunare festivă a avut 
loc și la cooperativa agricolă de pro
ducție „Ramon Martell", din provin
cia cubaneză Matanzas.

EGIPT : Asociația de prietenie 
egipteano-română a organizat o 
adunare festivă, la care au luat parte 
membri 
membri 
zentanți 
precum 
române 
cația evenimentului au vorbit Sayed 
Zaki, secretar general adjunct al Co
mitetului Central al Uniunii Socia
liste Arabe, președintele Asociației 
de prietenie, și Petru Burlacu, am
basadorul țării noastre la Cairo. 
Sayed Zaki a subliniat că poporul 
egiptean mulțumește poporului român 
și conducerii sale pentru poziția de 
sprijin față de drepturile poporului 
egiptean, atit în timp de război, cit 
și in timp de pace.

ai consiliului de conducere și 
ai asociației, ziariști, repre- 
ai unor organizații obștești, 
și membri ai Ambasadei 

de la Cairo. Despre semnifi-

VENEZUELA : în orașul Coro, ca
pitala statului venezuelean Falcon, a 
avut loc inaugurarea expoziției de 
grafică contemporană românească 
„Artă și realitate". Despre semnifi
cația zilei de 23 August în viața po
porului nostru, despre evoluția prie
tenească a relațiilor româno-vene- 
zuelene au vorbit dr. Felipe Polido, 
președintele „Societății prietenii din 
Coro", și P. Dănilă, ambasadorul 
român la Caracas.

PORTUGALIA : La Almada — Im
portant centru naval, industrial și 
urban din împrejurimile Lisabonei — 
s-a deschis o expoziție documentară 
de fotografii care prezintă aspecte ale 
luptei poporului român pentru liber
tate națională, precum și progresele 
obținute de țara noastră.

BRAZILIA : La Clubul Națiunilor 
din Brasilia a fost organizată o gală 
a filmului românesc, la care au parti
cipat reprezentanți ai M.A.E. al Bra
ziliei, membri ai corpului diplomatic, 
oameni de cultură brazilieni și 
membri ai Ambasadei române. Postul 
de televiziune brazilian „Rede Tupi" 
a dedicat o emisiune României.

J

plastici.

C.A.E.R. 
adunare 
locțiitori

AUSTRIA : La galeria „Zentral- 
buchhandlung" din Viena a avut loc 
vernisajul expozițiilor „Cartea româ
nească" și „România în date și fapte". 
La expoziția de carte, de o apreciere 
cu totul deosebită s-au bucurat ope
rele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
volume apărute atit în țară, cit și în 
străinătate,, expuse într-un stand se
parat.

Conferințe de presă au fost orga
nizate la Misiunea permanentă a ță
rii noastre la O.N.U., la ambasadele 
țării noastre din LUXEMBURG, 
CIUDAD DE MEXICO, ISLAMA
BAD, RANGOON, BAGDAD, la con
sulatul general al României din A- 
LEXANDRIA. Ambasada română din 
BEIRUT a oferit o gală de filme 
românești.

agențiile de presă transmit:

BELGRAD 21 (Agerpres). — Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a sosit luni la Belgrad, 
într-o vizită oficială de prietenie, la 
invitația lui Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

înaltul oaspete chinez a fost întim- 
pinat la „Palatul Alb" — reședința

prezidențială din capitala Iugoslaviei 
— de președintele R.S.F. Iugoslavia, 
de alte oficialități ale țării gazdă.

în aceeași zi au început convorbi
rile oficiale la nivel înalt iugoslavo- 
chineze în cadrul cărora — transmi
te agenția Taniug — are le- un 
schimb de păreri asupra stadiului 
actual și a perspectivelor de dezvol
tare a relațiilor bilaterale, precum și 
asupra problemelor actuale din rela
țiile internaționale.

Pentru respectarea dreptului popoarelor
de a trăi libere și independente

f r

Intervenția reprezentantului țării noastre la conferința mondială 
de la Geneva

GENEVA 21 (Agerpres). — La Con
ferința mondială pentru lupta împo
triva rasismului 
rasiale 
organe 
care și 
voltare 
parte 
ne președinția 
da 1977—1978. Luînd cuvîntul în 
calitate de președinte al comisiei, 
reprezentantul român a arătat că lo
gica dezvoltării sociale impune cu 
pregnanță respectarea drepturilor 
omului, eliberarea sa de orice formă 
de exploatare, respectarea dreptului 
națiunilor și a voinței lor de a trăi 
in lil«crtate și independență, de a se 
afirma nestînjenit in viața interna
țională.

Referindu-se Ia documentele care 
stau la baza activității comisiei, vor
bitorul a subliniat că acestea prevăd, 
in mod expres, ca o sarcină primor
dială a tuturor statelor și a tuturor 
organizațiilor internaționale elimi
narea din viața societății a tuturor 
flagelurilor și obstacolelor ridicate in 
calea dezvoltării sociale — in primul 
rind inegalitatea, nedreptatea, răz
boiul, colonialismul și rasismul.

și a discriminării 
sînt reprezentate numeroase 
din sistemul O.N.U., printre 
Comisia O.N.U. pentru dez- 
socială. Țara noastră face 

din acest organ și deți- 
sa pentru perioa- 
Luînd

Reprezentantul român a arătat, de 
asemenea, că, în 1979, Comisia O.N.U. 
pentru dezvoltare socială va exami
na, din nou, tema „Tineretul în lu
mea contemporană" pe baza unui ra
port referitor la aplicarea Declara
ției O.N.U. din 1965 cu privire la 
promovarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare, document 
care, după cum se știe, are la origine 
o inițiativă a țării noastre. Vor
bitorul a precizat, totodată, că, la 
viitoarea sa sesiune, comisia va dis
cuta in mod aprofundat și problema 
ocrotirii drepturilor muncitorilor e- 
migranți. în 1977, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat o importantă 
rezoluție în legătură cu acest punct, 
la care a fost coautoare și România.

în încheiere, reprezentantul român 
a subliniat că, in condițiile actuale, 
organismele O.N.U. asigură cadrul 
organizatoric cel mai bun pentru 
participarea activă a tuturor statelor 
la soluționarea problemelor complexe 
ce confruntă lumea contemporană, 
pentru afirmarea pregnantă a prin-i 
cipiilor fundamentale ale dreptului, 
internațional, a politicii de egalitate 
între toate statele.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Luări de poziție înaintea reuniunii tripartite de la Camp 
David • Propunere pentru convocarea unei reuniuni arabe la 
nivel înalt • Atentat la Londra împotriva unui autobuz al 
companiei „El Al" • Avioane israeliene au atacat tabere pales

tiniene situate la sud de Beirut
CAIRO 21 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Al Nahar 
al Arabi Wal Daouli", care apare la 
Beirut, Butros Ghali, ministru de 
stat egiptean pentru afacerile exter
ne, a declarat, potrivit agenției 
M.E.N., că nu este pesimist în legă
tură cu rezultatele viitoarei întîlniri 
de la Camp David (între Egipt, Is
rael și S.U.A.), consacrată examinării 
modalităților de depășire a actualu
lui impas în care se află eforturile 
de soluționare negociată a problemei 
Orientului Mijlociu. „Confruntarea 
dintre cele două părți — a menționat 
el — durează de peste 30 de ani și 
nu este posibil să i se pună capăt in 
citeva săptâmini sau citeva luni".

Egiptul va participa la întîlnirea 
de la Camp David — pe care o 
apreciază ca pe un nou pas pe calea 
păcii — pe baza unui plan de acțiune 
incluzînd trei proiecte referitoare la 
declarația de principii, modalitățile 
de aplicare a acestora și organismele 
însărcinate cu aplicarea lor, scrie zia
rul egiptean „Al Ahram".

TEL AVIV 21 (Agerpres). — într-un 
interviu publicat duminică de ziarul 
„Al Anab", primul ministru al Israe
lului, Menahem Begin, a declarat că 
nu acceptă o participare americană 
în calitate de „partener cu drepturi 
depline" la convorbirile de la Camp 
Daviă, „deoarece este de datoria păr
ților în conflict să își soluționeze 
contencioasele". Begin a relevat că 
are mai multe idei noi pe care le va 
prezenta, dar că nu Ie va face cu
noscute înainte de întîlnirea la nivel 
înalt tripartită de la Camp David. 
Israelul, a adăugat el, nu a adus nici 
o modificare planului pe care l-a 
prezentat, „dar mai multe din puncte
le sale pot fi discutate..."

Primul ministru israelian 
nunțat, totodată, împotriva 
de a se atribui un caracter 
întîlnirii de la Camp David, 
fără îndoială importantă,
marchează sfirșitul drumului. Vom 
mai avea și alte convorbiri".

nistrul marocan al afacerilor externe, 
Mohammed Boucetta, a propus ca șe
fii de stat arabi să se întrunească la 
sfirșitul lunii septembrie sau la în
ceputul lunii octombrie, pentru a tre
ce in revistă rezultatele reuniunii la 
nivel înalt de la Camp David și a 
adopta hotăririle corespunzătoare.

LONDRA 21 (Agerpres). — Două 
persoane au deschis focul duminică 
asupra unui autobuz al liniilor aerie
ne israeliene „El Al", care transporta 
echipajul unui „Boeing 747", în fața 
hotelului Europa din centrul Londrei, 
au anunțat autoritățile britanice și 
ambasada Israelului. Au căzut victi
me o stewardesă a liniilor „El Al" și 
unul dintre teroriști, ucis de propria 
grenadă, iar cel puțin alte opt per
soane au fost rănite.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt palestinian, citat de 
agențiile Reuter și Associated Press, 
a anunțat că avioane militare israe- 
liene au atacat luni în zori tabăra pa
lestiniană Burj El Barajneh, de la 
periferia de sud a Beirutului, și lo
calitatea de coastă Damour, cu popu
lație palestiniană, situată la 18 kilo
metri sud de Beirut. în timpul ata
cului de la Burj El Barajneh cel pu
țin trei persoane au fost ucise, iar 
alte 14 rănite, a afirmat purtătorul 
de cuvînt. El a precizat că, înainte de 
acest atac, avioane militare israelie- 
ne au zburat la mică altitudine dea
supra taberelor palestiniene Sabra și 
Shattila. Bateriile antiaeriene pales
tiniene au ripostat.

în localitatea Damour, avioanele 
israeliene au mitraliat o școală, a 
menționat purtătorul de cuvînt pales
tinian.

s-a pro- 
tendinței 
„crucial" 
„Ea este 
dar nu

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de la Tel 
Aviv, citat de agențiile A.P. și 
Reuter, a confirmat că avioane israe
liene au atacat luni dimineața două 
baze palestiniene din Liban, ca răs
puns la atacul terorist întreprins îm
potriva autobuzului aparținind com
paniei din Londra

întrevedere bulgaro-ci- 
priotd. La Varna a avut loc o în
trevedere între Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P 
Bulgaria, și Ezekias Papaioannou. 
secretar general al Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.). Părțile s-au infor
mat reciproc cu privire la situația și 
activitatea celor două partide și țări. 
A fost exprimată dorința reciprocă 
de a se dezvolta în continuare rela
țiile dintre P.C. Bulgar și A.K.E.L.

Lq Berlin a *ost dat publicită
ții comunicatul privind convorbirile 
intre ministrul afacerilor externe al 
R.D.G., Oskar Fischer, și Phoune Si- 
praseuth. vicepremier și ministru de 
externe al Laosului. Părțile au discu
tat aspecte ale dezvoltării relațiilor 
dintre cele două state, exprimînd do
rința de a le extinde în diferite do
menii. Au fost abordate, de aseme
nea, probleme internaționale actuale.

Convorbiri la Lusaka în 
problema rhodesiană.Joshua 
Nkomo și Robert Mugabe, copre
ședinții Frontului Patriotic Zimbab
we, reuniți la Lusaka, au examinat, 
în continuare, probleme privind stra
tegia și tactica forțelor patriotice in

lupta lor împotriva regimului mino
ritar rasist de la Salisbury. Se 
precizează că ei au respins cererea 
lui Ian Smith ca actualele forțe de 
securitate din Rhodesia să nu fie di
zolvate în condițiile stabilirii unui 
dialog cu Frontul Patriotic Zim
babwe.

0 conferința a miniștri
lor comerțuluidin zona Asiel 
și a Pacificului, organizată sub aus
piciile Comisiei Economice și Sociale 
O.N.U, pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.), s-a deschis la Delhi. 
Primul ministru indian, Morarji De
sai, s-a pronunțat, în cuvîntul inau
gural, pentru acțiuni hotărite în ve
derea desființării măsurilor protec- 
ționiste ale statelor occidentale indus
trializate în comerțul cu statele în 
curs de dezvoltare, subliniind că 
trebuie depuse eforturi în direcția 
înfăptuirii unei noi ordini economice 
internaționale.

Premierul desemnat al
Portugaliei, AIfred0 Nobre da
Costa, și-a reluat luni consultările 
în vederea formării noului guvern, 
întrerupte la sfirșitul săptămînii tre
cute. După cum informează agenția 
France Presse, la Lisabona se apre
ciază că stadiul consultărilor se află
într-o fază avansată. Nobre da Costa

a făcut apel, în mod esențial, la teh
nicieni și la personalități indepen
dente care au făcut parte din gu
vernele precedente conduse de Mario 
Soares, liderul Partidului socialist.

Apeluri la unirea forțelor 
de stingă. Secretal'ul general al 
Consiliului Național al Partidu
lui Comunist din India, Rajes- 
wara Rao, s-a pronunțat, în ca
drul unor conferințe de presă, pen
tru unitatea de acțiune a tuturor for
țelor de stînga și democratice, P.C. 
din India — a arătat el — exprimă 
consecvent opinia că problemele 
complexe ale actualității nu pot fi 
rezolvate decît de un front larg al 
tuturor partidelor de stînga și demo
cratice, care să includă, de aseme
nea, forțe progresiste făcînd parte 
din partidele Congresul pentru De
mocrație, Congresul Național Indian 
și Partidul Janata. Secretarul gene
ral al P.C. din India (marxist), E.M.S. 
Namboodiripad, s-a declarat, de a- 
semenea, în favoarea unui front de 
stingă și democratic.

Buletinul oficial spaniol 
a publicat un decret regal prevăzînd 
un prim transfer de competențe Con
siliului general al Țării Bascilor, in
formează agențiile Reuter și France

Presse. Acest transfer, hotărît de gu
vern la 15 iulie, privește agricultura, 
comerțul, industria și urbanismul. 
Următoarea etapă prevede transfe
rarea de competențe in domeniile ad
ministrației locale și turismului.

Un congres internațional 
de geriatrie, la care particiPă 
aproximativ 3 000 de oameni de ști
ință, s-a deschis la Tokio. Vor fi dez
bătute probleme legate de studierea 
aspectelor biologice, medicale și so
ciale ale îmbătrînirii.

Candidatul socialist Andr^ 
Cellard, sprijinit de toate partidele 
de stînga din Franța, a obținut 52.28 
la sută din voturile exprimate in ca
drul scrutinului de duminică pentru 
desemnarea deputatului în circum
scripția a doua din Gers, sud-estul 
Franței.

Muncitorii de la căile fe
rate italiene au declarat ieri o 
grevă de 24 de ore. Această acțiune 
a fost declanșată în sprijinul cereri
lor lor de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de viață.

Numeroase ziare și reviste din di
ferite țări consacră ample materiale 
marii sărbători a poporului român. 
Astfel, presa din MALA-YEZIA re
levă la loc de frunte semnificația 
actului de la 23 August. Cotidianul 
„Malaysia New Straits Time" a pu
blicat două pagini consacrate sărbă
torii naționale a României, ilustrate 
cu fotografii ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Sub titlul „Industria — 
cheia creșterii în România", ziarul 
arată că in acest an poporul român 
sărbătorește cu entuziasm și sinceră 
mindrie națională cea de-a 34-a ani
versare a insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste. 
Prezentînd importantele realizări ale 
țării noastre în ultimii ani, articolul 
arată : „Privind retrospectiv aceste 
realizări, este o mîndrie pentru 
România de a atribui semnificativul 
bilanț al succeselor înregistrate în 
dezvoltarea României contemporane 
alegerii ca președinte a domnului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul po
porului român. Din 1965 pină astăzi, 
importantele realizări economice, so
ciale și culturale ale poporului român 
sînt legate direct de eforturile neo
bosite la cîrma țării ale președintelui 
Ceaușescu, care întruchipează în 
continua și diversificata Sa activitate 
adevăratele virtuți ale poporului ro
mân".

(Agerpres)

CAIRO 21 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției M.E.N., mi-

„PROGRESS-3
IN REGIM DE ZBOR 

AUTONOM
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

La 21 august s-a incheiat pro
gramul de activități comune ale 
navei cosmice de transport „Pro- 
gress-3“ și complexului orbital 
de cercetări științifice „Saliut-6“ 
— „Soiuz-29“.

în timpul celor 12 zile de zbor 
în comun s-a efectuat transbor- 
darea echipamentului și materia
lelor aduse de „Progress-3“ pen
tru continuarea programelor ex
perimentale de pe „Saliut-6“ — 
„Soiuz-29“. La 17 august, cu aju
torul motoarelor navei automate 
de transport, s-a realizat o co
recție a traiectoriei întregului 
complex orbital.

După îndeplinirea tuturor ac
tivităților planificate, luni s-a 
trecut la decuplarea lui „Pro- 
gress-3“ de complexul orbital. 
Operațiunea s-a realizat sub 
controlul specialiștilor de la cen
trul de urmărire a zborului și al 
cosmonauților Vladimir Kova- 
lionok și Aleksandr Ivancenkov.

Nava „Progress-3“ a trecut in 
regim de zbor autonom, în tim
pul căruia vor fi continuate o 
serie de cercetări.

COMUNICAT ZAIREZO-ANGOLEZ

In Mexic a fost expro
priata una din ce'e mai mari Ia_ 
tifundii — 6 000 de hectare. în acest 
fel a început traducerea în viață a 
programului actualului guvern de de- 
săvirșire a reformei agrare. Cu aceste 
terenuri au fost improprietărite peste 
130 de familii țărănești, care vor 
crea un centru de producție comun.

KINSHASA 21 (Agerpres). — La 
Kinshasa s-au Încheiat, luni, convor
birile dintre Mobutu Șese Seko, pre
ședintele Republicii Zair, și Agos- 
tinho Neto, președintele Republicii 
Populare Angola, care a efectuat o 
vizită oficială în capitala zaireză. 
Examinind căile de dezvoltare a ra
porturilor zairezo-angoleze, cei doi 
șefi de stat — relevă Comunicatul dat 
publicității — au subliniat atașamen
tul lor față de principiile egalității

și suveranității tuturor statelor, inte
grității teritoriale și neamestecului 
în treburile interne ale altor țări. 
Pentru consolidarea înțelegerilor rea
lizate — după recenta hotărîre de 
normalizare a relațiilor dintre An
gola și Zair — conducătorii celor două 
state au convenit asupra instituirii, 
în spiritul, cu concursul și sub aus
piciile Organizației Unității Africane, 
a unei Comisii mixte zairezo-ango- 
leze.

Muncitorul 
(piesa din 
intereselor 
industria automobilului. în 
ceastă maniera sugestivâ, cari
caturistul ziarului „Morning 
Star" înfâțișeazâ posibilele re
percusiuni pe plan social ale 
anunțatei fuziuni dintre firma 
„Peugeot-Citroen" și filialele 
„Chrysler" din Europa occiden
tală, avînd în vedere că ori de 
cite ori în trecut au avut loc 
asemenea fuziuni rezultatul a 
fost concedierea a mii de mun

citori

— pion neînsemnat 
mijloc) pe eșichierul 

marilor companii din 
a-
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