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Proiect

PROGRAMUL-DIRECTIVÂ
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE 

TEHNOLOGICĂ SI DE INTRODUCERE 
A PROGRESULUI TEHNIC IN PERIOADA 1981-1990 
SI DIRECȚIILE PRINCIPALE PlNĂ IN ANUL 2000

Dezvoltarea științei și tehnicii, aplicarea în producție și în întreaga viață economico-so- cială a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane constituie un factor de bază al creșterii în ritm susținut și modernizării continue a forțelor de producție, al progresului multilateral al economiei naționale și ridicării la un nivel tot mai înalt a bunăstării materiale și spirituale a societății noastre.în toate marile realizări dobîndite de poporul nostru în anii construcției socialiste se află organic încorporat și aportul științei, al cercetătorilor și specialiștilor din diferitele domenii de activitate, care, dezvoltînd și ducînd mai departe tradițiile valoroase ale gîndirii științifice românești, au contribuit la soluționarea problemelor complexe ale mersului înainte al patriei pe calea progresului și civilizației. înca- drîndu-se plenar în eforturile întregului popor pentru edificarea noii orînduiri, oamenii de știință, specialiștii din țara noastră — fără

deosebire de naționalitate — au desfășurat o activitate intensă, eficientă, obținînd realizări de seamă în toate domeniile științei și tehnicii, unele de valoare deosebită, apreciate și recunoscute nu numai în România, ci și pe plan mondial.Afirmarea tot mai viguroasă a științei în societatea noastră este rezultatul politicii Partidului Comunist Român și a statului socialist, care au asigurat dezvoltarea continuă a bazei materiale a activității de cercetare, pregătirea cadrelor de specialiști, creșterea rolului științei și tehnicii moderne în toate domeniile vieții economico-sociale. Un rol hotărîtor în această direcție a avut și are preocuparea permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru stimularea puternică a gîndirii științifice creatoare românești și legarea ei tot mai strînsă de cerințele complexe ale progresului societății noastre, pentru așezarea fermă, la baza dezvoltării economico-so

ciale și â întregii opere de construcție socialistă, a celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane.Etapa nouă în care intră societatea noastră sporește și mai mult rolul și importanța activității științifice, pune sarcini de mare răspundere în fața cercetătorilor și specialiștilor, chemați să lărgească și mai’ mult aria științei și tehnicii românești, să contribuie la accelerarea progresului multilateral al patriei, Pornind de la grandioasele perspective ce se deschid României în următoarele două decenii, este necesar să se asigure dezvoltarea intensă a întregii activități de cercetare științifică și tehnologică, afirmarea puternică a rolului ei novator, revoluționar, în toate domeniile vieții economico-sociale — aceasta constituind o condiție esențială a înfăptuirii cu succes a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
I.

Cincinalul 1976-1980 - primul cincinal 
al afirmării plenare a revoluției 

tehnico-științifice în țara noastrăCorespunzător obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, în actualul cincinal s-a luat curs hotărît spre promovarea largă, în întreaga viață economico-socială, a cuceririlor științei și tehnicii avansate. Rețeaua unităților de cercetare științifică și inginerie tehnologică a fost reorganizată și orientată cu precădere spre domeniile prioritare pentru dezvoltarea producției materiale și creșterea '..ienței economice, valorificarea superioară, vii maximum de randament, a resurselor naționale, introducerea mai rapidă a noilor produse și tehnologii, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție. Legarea tot mai strînsă a cercetării de cerințele concrete ale dezvoltării societății, integrarea ei organică cu producția, au sporit continuu rolul și aportul științei la promovarea progresului tehnic în toate domeniile de activitate, la înnoirea și modernizarea producției, a proceselor tehnologice. Astfel, produsele noi și reproiectate, introduse în fabricație în actualul cincinal, vor reprezenta, în 1980, circa 44 la sută din valoarea producției industriale. Pe bază de cercetare științifică și tehnologică proprie, în cursul acestui cincinal au fost asimilate circa 5 000 de mașini, utilaje și instalații noi și reproiectate, precum și peste 3 300 noi materiale

și bunuri de consum ; totodată, au fost introduse circa 3 900 tehnologii moderne. Cercetarea națională asigură, pe cincinal, circa 90 la sută din materialele noi puse în fabricație, precum și peste 90 la sută din tehnologiile noi — o pondere importantă revenind industriei chimice.S-a desfășurat o largă activitate pentru dezvoltarea și modernizarea în continuare a bazei materiale a cercetării, pentru formarea unui puternic detașament de cercetători, proiectanți și specialiști. La sfîrșitul anului 1980, în activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare vor lucra circa 200 000 de persoane, din care peste 70 000 cu studii superioare.Concomitent, a fost îmbunătățită orientarea tematicii de cercetare și perfecționată structură organizatorică st institutelor de cercetări. S-au dezvoltat capacități puternice de micro- producție, s-au constituit colective mixte de cercetători și tehnologi, care asigură asistența tehnică și pregătirea fabricației pînă Ia atingerea parametrilor proiectați. A crescut substanțial contribuția institutelor de cercetare și inginerie tehnologică la proiectarea și realizarea unor obiective industriale cu tehnologii complexe, la reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și, în

deosebi, a celor din import. S-au inițiat programe de cercetare multidisciplinară, îndeosebi în domeniul surselor noi1 de energie și al valorificării minereurilor eu conținut scăzut de substanțe utile.Totodată, au fost dezvoltate cercetările fundamentale, de perspectivă, în matematică, fizică, chimie, biologie, științele tehnice și în alte domenii; de asemenea, s-au înființat institute noi de cercetări în domeniul științelor economice și social-politice.Pornind de la însemnătatea deosebită a pro- movărij susținute a științei și tehnologiei în întreaga operă de construcție socialistă din țara noastră, organizarea, coordonarea și conducerea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică au fost ridicate pe o treaptă superioară prin ansamblul de măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., în luna mai 1979, privind îmbunătățirea activității și funcționării Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — ca organ de partid și de stat, cu caracter deliberativ și larg reprezentativ, care asigură coordonarea și înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în domeniul științei și tehnologiei.
II.

Cercetarea științifică, dezvoltarea
tehnologică și introducerea progresului 

tehnic-factori de bază ai înfăptuirii
Programului Partidului Comunist Românînfăptuirea obiectivului fundamental al Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism impune aprofundarea continuă a cercetării științifice în toate domeniile de activitate, legarea și mai strînsă a acesteia de cerințele concrete ale producției materiale și vieții economico-sociale, (ridicarea ei la nivelul celor mai înalte cuceriri ale gîndirii științifice și tehnice pe plan mondial.întreaga activitate științifică trebuie să se bazeze și să fie călăuzită permanent de concepția materialist-dialectică și istorică a partidului nostru privind studierea și cunoașterea legilor obiective, a fenomenelor din natură și

societate, să promoveze o gîndire profund novatoare, îndrăzneață, cu adevărat revoluționară, care — pornind de la cele mai avansate realizări pe plan mondial — să impulsioneze progresul mai rapid al societății, să îmbogățească cu noi descoperiri cunoașterea universală. Știința trebuie să devină un instrument puternic în mina omului, a întregului popor, atît pentru transformarea naturii materiei și a mediului înconjurător — asigurînd mijloacele necesare pentru satisfacerea cerințelor dezvoltării economico-sociale în ritm înalt a României socialiste și ridicarea continuă a nivelului de civilizație și bunăstare a întregii națiuni — cît și pentru transformarea revoluționară a societății în vederea făuririi 

celei mai drepte și umane orînduiri sociale, orînduirea socialistă și comunistă.în această privință, cercetarea științifică din țara noastră va trebui să contribuie la studierea și cunoașterea mai aprofundată, a structurii interne a materiei, a legilor ei de mișcare și transformare, a legăturilor dintre substanță și energie, deschizînd noi căi și orizonturi pentru intervenția activă a omului în dirijarea acestor procese, în crearea de materiale cu caracteristici superioare și valorificarea de noi surse energetice, în vederea satisfacerii cerințelor progresului economic și social al societății.
(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit un grup de participant Ia Festivalul 

internațional „Copiii lumii doresc pacea44
Tinerii și copiii, români și din alte țări ale lumii, au făcut 

președintelui României, celorlalți conducători de partid și de stat 
o caldă manifestare de simpatie și stimă, aplaudînd și scandînd îndelung: 

„CEAUȘESCU - ROMÂNIA OCROTESC COPILĂRIA!"

Cuvintarea președintelui Nicolae CeaușescuDragi tovarăși și prieteni, conducători ai organizațiilor de pionieri și de copii.Dragii mei prieteni pionieri, copii și tineri.Aș dori să exprim bucuria noastră de a ne intilni cu participanții la Festivalul internațional „Copiii lumii doresc pacea**  și să adresez un salut cordial tuturor partici- panților, să îmbrățișez cu căldură pe toți pionierii și copiii prezenți la această reuniune. (Aplauze puternice).Festivalul vostru — care are loc in Anul internațional al copilului — capătă o semnificație deosebită, ținind seama de problemele complexe ale lumii contemporane, de

faptul că milioane și milioane de copii sint nevoiți să trăiască in condiții grele, sint lipsiți de posibilitatea de a invăța, iar mulți cad victime ale bombardamentelor, războaielor. Iată de ce acest festival, care și-a pus ca emblemă „Copiii lumii doresc pacea**,  reprezintă intr-adevăr o expresie a dorinței — s-ar putea spune unanime — a copiilor și a oamenilor de omenie — cum spunem noi, românii — de pretutindeni, care vor să se pună capăt politicii de dominație și asuprire, de inegalitate, care doresc să fie oprită cursa Înarmărilor și să se facă totul pentru pace, colaborare și prietenie. (Vii aplauze).Noi, in România, edificăm o so

cietate nouă — societatea socialistă — care iși propune să înfăptuiască visurile omenirii de a trăi în libertate, fără asuprire, de a trăi în prietenie și de a-și consacra eforturile materiale, inteligența și gindirea făuririi bunăstării și fericirii, punind toate cuceririle științei și gîndirii umane în slujba cauzei păcii, a independenței și progresului fiecărei națiuni. (Aplauze puternice).într-adevăr, trebuie să facem totul pentru ca uriașele mijloace ce se irosesc în scopul distrugerii să fie folosite pentru dezvoltarea economico-socială a popoarelor, pentru progresul științei și culturii, al(Continuare în pag. a Vil-a)
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe Robert McNamara, președintele Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, vineri, în stațiunea Nep- 
tun, pe Robert McNamara, președin
tele Băncii Internationale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
care face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit de Munir 
Benjenk, vicepreședinte al B.I.R.D., 
și Anthony Looijen, director execu
tiv al B.I.R.D.

La primire a luat parte Paul Ni- 
culescu, viceprim-ministru. ministrul 
finanțelor.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția fată de colaborarea 
dintre România și Banca Internațio
nală pentru Reconstrucție și Dezvol
tare, precum și dorința de a ampli
fica această Colaborare. Oaspetele a 
dat o înaltă apreciere eforturilor și 
realizărilor obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economică și so
cială a țării.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea acordării unui 
sprijin mai puternic țărilor în curs 
de dezvoltare în vederea lichidării 
într-un termen cît mai scurt a sub

dezvoltării, eforturilor acestor țări 
de a-și dezvolta forțele de produc
ție. de a-și crea o industrie și o agri
cultură care să le asigure progresul 
filai rapid pe calea întăririi indepen
denței și suveranității naționale, ri
dicării nivelului de trai al poporului. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat importanța deosebită pe care 
o are în condițiile actuale instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale, bazate pe deplină egalitate, 
menită să favorizeze progresul mul
tilateral al tuturor statelor, și in pri
mul rînd al celor rămase în urmă, 
să înlesnească accesul larg, neîngră
dit la tehnica și tehnologiile moder
ne, la cuceririle civilizației contem
porane.

Abordîndu-se unele probleme ale 
actualității politice și situației eco
nomice pe plan mondial, a fost sub
liniată necesitatea promovării unei 
politici de pace, securitate și cola
borare intre toate statele. în acest 
context, a fost relevată importanța 
contribuției pe care B.I.R.D. și alte 
organisme financiare internaționale 
pot și trebuie să o aducă în spriji
nirea eforturilor țărilor jn curs de

dezvoltare de a-și crea o puternică 
bază economică și industrială, de a-și 
pune mai bine în valoare propriile 
bogății și resurse naționale.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★
Vineri seara, președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, in stațiunea 
Neptun, un dineu în onoarea pre
ședintelui Băncii Internaționale pen
tru Reconstrucție și Dezvoltare, Ro
bert McNamara, și a soției sale, Mar
garet McNamara.

La dineu au participat tovarășii 
Paul Niculescu, Virgil Trofin, Ște
fan Andrei, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice. Ion Ru- 
șinaru, președintele Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară. 
Ion Stoian, președintele Consiliului 
popular al județului Constanța.

Au participat, de asemenea, per
soanele care îl însoțesc pe președin
tele B.I.R.D. în vizita în țara noas
tră.

Dineul s-a desfășurat într-o am
biantă cordială.

TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
de plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană 

în pagina a Vll-a
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PROGRAMUL-DIRECTIVĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 
Șl DE INTRODUCERE A PROGRESULUI TEHNIC IN PERIOADA 1981-1990 

Șl DIRECȚIILE PRINCIPALE PlNĂ IN ANUL 2000
(Urmare din pag. I)Totodată, știința va trebui să asigure explorarea tot mai adîncă și complexă a structurii scoarței terestre, a mecanismelor de formare a acumulărilor de substanțe minerale, în scopul identificării și punerii în valoare a noi rezerve, al dezvoltării continue a bazei de materii prime a economiei naționale.O mare însemnătate are, de asemenea, investigarea științifică a structurii intime a materiei vii, a caracteristicilor biologice ale plantelor și animalelor, în vederea stăpînirii proceselor de ameliorare a acestora. In același timp, o vastă problematică se ridică în fața cercetării în legătură cu studierea multilaterală a organismului uman, a fenomenelor generate de raporturile omului cu natura înconjurătoare în condițiile vieții moderne.Cercetarea științifică din țara noastră va trebui să participe tot mai activ la eforturile desfășurate pe plan mondial pentru investigarea Universului, a proceselor care au loc în sistemul solar și dincolo de acesta, propunînd noi căi și principii pentru valorificarea practică, în folosul întregii societăți, a surselor de energie cosmică, pentru perfecționarea mijloacelor de comunicație la mari distanțe, stăpînirea și dirijarea proceselor meteorologice, transpunerea tehnicilor spațiale în activitățile terestre.Știința trebuie, totodată, să aprofundeze cunoașterea legilor dezvoltării istorico-sociale, să contribuie la aplicarea lor corespunzătoare, potrivit condițiilor concrete și necesităților istorice, economice și sociale, specifice societății românești in etapa actuală și în perspectivă. Un rol important revine științei în studierea căilor pentru adîncirea în continuare a democrației socialiste, participarea tot mai activă a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății, formarea omului nou, multilateral dezvoltat, cu o conștiință înaintată, făuritor conștient al propriului destin.Pornind de la complexitatea deosebită a problemelor pe care le ridică dezvoltarea științei și tehnicii în etapa actuală și în perspectivă, de la interconexiunile profunde dintre diferitele domenii ale cunoașterii, va trebui să se pună un accent

III.
Orientările principale ale 

cercetării științifice, dezvoltării 
tehnologice și progresului tehnic 

în deceniul 1981-1990 
și in perspectivă pînă în anul 2000

Perioada următoare va marca o etapă hotărî- toare în înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, intrarea patriei noastre într-o fază nouă, superioară, de bunăstare și progres. Așa cum se subliniază în proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea, în această perioadă va avea loc afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice contemporane în toate domeniile, accelerarea trecerii, pe baza acumulărilor cantitative obținute în cincinalele precedente, la o nouă calitate a întregii activități economico-sociale.în vederea creșterii aportului științei la dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, la progresul general al țării noastre, cercetarea științifică și tehnologică va trebui să-și concentreze, în această perioadă, eforturile în următoarele direcții principale :1. In domeniul geologiei, activitatea de cercetare va fi orientată spre dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, prin descoperirea și punerea în valoare de noi rezerve de combustibili minerali — hidrocarburi, cărbuni, șisturi combustibile — de resurse geotermice, minereuri feroase, neferoase, metale rare și disperse, precum și de substanțe nemetalifere — sulf, caolin, dolomită, săruri de potasiu etc. — și de roci utile.Activitatea de cercetare va trebui să ducă la creșterea gradului de cunoaștere a geologiei teritoriului țării, a compoziției structurilor de mare adîncime, inclusiv a platformei continentale a Mării Negre. Vor fi intensificate lucrările de prospecțiune geologică complexă, pentru evidențierea tuturor mineralelor utile din formațiunile explorate prin foraje și lucrări miniere. In vederea asigurării rezervelor de apă potabilă și industrială, a rezolvării unor probleme legate de valorificarea substanțelor minerale, precum și a altor necesități ale economiei, se vor intensifica studiile de hidrogeologie și geologie inginerească.Cercetările geologice și geofizice vor trebui să se realizeze pe baza celor mai noi concepții științifice, prin aplicarea unor metode moderne de investigare complexă, inclusiv a teledetecției, prin utilizarea de noi tipuri de aparatură de înaltă tehnicitate, a mijloacelor automate de prelucrare și interpretare a datelor, în vederea creșterii substanțiale a eficienței lucrărilor de prospectare.2. In industria extractivă, cercetarea va trebui să asigure elaborarea de tehnologii și metode moderne pentru exploatarea intensivă, în condiții de maximă eficiență economică, a tuturor rezervelor de substanțe minerale utile.în acest scop, se va urmări dezvoltarea lucrărilor de cercetare științifică și inginerie tehnologică privind forajul și extracția hidrocarburilor de la mare adîncime ; valorificarea rezervelor de cărbune și șisturi combustibile situate in condiții grele de zăcămînt, inclusiv prin procedee de gazeificare; extragerea și îmbogățirea mi- 

deosebit pe promovarea largă a cercetărilor pluridisciplinare. Este necesar, totodată, să se țină seama de interdependența organică dintre știință și producție, care impune asigurarea unei tot mai strînse legături între cercetători și masele largi de oameni ai muncii, creatorii de bunuri materiale. Prin unirea tuturor forțelor și participarea activă a clasei muncitoare, alături de cercetători, la întreaga activitate științifică și tehnică se vor putea soluționa mai rapid și într-un mod corespunzător problemele complexe ale înaintării ferme a României pe drumul prosperității și civilizației moderne.Pornindu-se de la cerințele și necesitățile concrete ale asigurării progresului general al societății noastre în viitorul cincinal, precum și în următoarele două decenii, s-a elaborat — din inițiativa și. sub conducerea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu — prezentul „Program-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic in perioada 1981— 1990 și direcțiile principale pină în anul 2000“.Programul-directivă este conceput pe trei etape — 1985, 1990 și 2000 — și are în vedere următoarele :a) Cercetarea științifică să contribuie nemijlocit la rezolvarea tuturor problemelor legate de înfăptuirea în bune condiții a prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul 1981—1985.b) Cercetarea științifică să asigure, de asemenea, soluțiile tehnice necesare transpunerii în viață a orientărilor pentru cincinalul 1986—1990, sporind și mai mult rolul științei în întreaga operă de construcție socialistă, astfel încît deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnologiei, calității și eficienței.c) în același timp, cercetarea să pregătească rezerva de descoperiri științifice și soluții tehnologice necesare dezvoltării în perspectivă a țării noastre pînă în anul 2000, pornind permanent de la cele mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, pentru a asigura, pe această bază, progresul multilateral și accelerat al patriei, ridicarea României la un nivel tot mai înalt de civilizație materială și spirituală.

nereurilor cu conținuturi scăzute. Este necesar, totodată, să se elaboreze tehnologii adecvate pentru creșterea factorului final de recuperare a țițeiului și a gradului de extragere din zăcăminte a cărbunilor, minereurilor feroase, neferoase și nemetalifere.Un obiectiv esențial este, de asemenea, stabilirea unor tehnologii de înaltă eficiență pentru prelucrarea masei miniere exploatate, în scopul eliminării pierderilor de substanțe utile și valorificării complete a acestora.3. Orientarea fundamentală a cercetării energetice va trebui să fie asigurarea condițiilor ca, în următorul deceniu, România să devină independentă din punct de vedere al aprovizionării cu energie și combustibil.în acest scop, vor fi coordonate, într-o strategie unitară, de perspectivă, cercetările privind valorificarea eficientă a resurselor energetice naționale și a noilor surse de energie, restructurarea industriei prin accentuarea ponderii ramurilor prelucrătoare mici consumatoare de energie, utilizarea rațională și economisirea energiei în toate sectoarele de activitate.a) Se vor dezvolta pe scară largă cercetările pentru studierea și folosirea resurselor hidroenergetice, astfel încît pînă în anul 2000 să se asigure valorificarea completă a potențialului hidroenergetic de care dispune România.O deosebită atenție se va acorda utilizării integrale a potențialului Dunării, atît prin extinderea colaborării cu R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bulgaria, cît și prin realizarea de centrale electrice pe porțiunea românească a fluviului ; se va urmări ca pînă la sfîrșitul deceniului viitor să se încheie acțiunea de amenajare hidroenergetică a Dunării.Vor fi investigate, totodată, noi posibilități și soluții de captare a energiei apelor, inclusiv a potențialului energetic rezultat din curgerea naturală pe pante line a rîurilor.De asemenea, se vor efectua cercetări pluridisciplinare în vederea elaborării tehnologiilor de valorificare a potențialului energetic al valurilor de pe litoralul românesc al Mării Negre.b) Cercetarea științifică trebuie să asigure soluții pentru utilizarea cît mai largă a noi surse de energie. In acest scop se vor îmbunătăți procedeele de exploatare a surselor de ape geoterma- le, se vor elabora noi soluții de extragere a energiei geotermice primare, inclusiv a căldurii rocilor uscate.Se va urmări în mod deosebit perfecționarea tehnologiilor de captare și folosire a energiei soarelui, realizarea de sisteme eficiente pentru transformarea energiei solare în căldură cu parametri ridicați, inclusiv pentru conversia ei directă în energie electrică.Vor- fi intensificate, de asemenea, cercetările pentru utilizarea energiei vîntului în instalații de putere mică, mijlocie și mare.O deosebită atenție se va acorda cercetărilor 

privind transformarea pe cale biologică a bioxidului de carbon și a biomasei în combustibil, producerea biogazului din deșeuri organice.Va fi intensificată studierea proceselor de formare geologică a hidrocarburilor, îh vederea reproducerii accelerate a acestora.Vor fi amplificate, totodată, investigațiile științifice în vederea obținerii hidrogenului din apă, precum și a elaborării de soluții pentru stocarea, transportarea și utilizarea eficientă a acestuia.c) Se vor dezvolta, în continuare, cercetările privind perfecționarea structurii și funcționării sistemului energetic național, în scopul alimentării consumatorilor de energie electrică în condiții de maximă siguranță și înaltă economicitate.Vor trebui să se realizeze noi scheme, instalații șl utilaje pentru producerea, transportul, stocarea și utilizarea energiei, cu randamente superioare, în toate domeniile de activitate. Se vor elabora și promova sisteme și principii tehnologice noi, vizînd economisirea energiei prin diminuarea consumurilor specifice și reducerea necesarului de produse și servicii energointensive.d) în același timp, cercetarea va elabora soluțiile tehnice necesare pentru utilizarea combustibililor solizi și economisirea hidrocarburilor in centralele electrice, extinderea producerii combinate a energiei electrice și termice, reducerea consumurilor proprii tehnologice în centrale și a pierderilor în rețelele electrice.4. în domeniul fizicii și energiei nucleare se vor dezvolta cercetările privind fizica ionilor grei, a elementelor transuraniene, precum și fizica nucleară relativistă, pentru aprofundarea științelor nucleare și elaborarea de noi soluții în energetica nucleară.Se vor studia și aplica fenomenele de corp solid și fizica suprafețelor, pentru obținerea de materiale noi cu proprietăți speciale ; se vor obține noi radioizotopi, surse radioactive și radiofarma- ceutice ; de asemenea, se vor studia fenomenele de rezonanță magnetică nucleară și electronică de spin, cu aplicații în valorificarea superioară a materialelor. Vor fi intensificate cercetările în domeniul laserilor de putere și instalațiilor cu plasmă, cu utilizări în separările izotopice, în chimie, biologie, construcții de mașini și industria extractivă. Vor fi dezvoltate o serie de domenii interdisciplinare ca biofizica, electronica fizică, metalurgia fizică.Se va aprofunda studiul fenomenelor din univers și vor fi investigate posibilitățile de previziune a mișcărilor seismice.Vor fi elaborate noi soluții pentru asigurarea șl valorificarea combustibilului nuclear, pentru realizarea de reactori avansați, bazați pe fisiune și fuziune.Folosind realizările din domeniul fizicii, se vor extinde tehnologiile întemeiate pe utilizarea fas- ciculelor de electroni și ioni, pe comportarea materiei în condiții extreme de presiune și temperatură, prelucrările prin electroerofiune și electrochimie, elaborarea materialelor speciale la presiuni înalte, tehnicile folosind vidul, tehnologiile bazate pe ultrasunete, cîmpuri electrice și magnetice înalte.5. în domeniul metalurgiei, cercetarea științifică trebuie" să rezolve problemele asigurării sortimentelor de metal necesare dezvoltării economiei naționale, inclusiv a ramurilor de vîrf ale industriei constructoare de mașini.Vor fi elaborate noi tehnologii în vederea obținerii' unor oțeluri aliate, înalt aliate, inoxidabile și refractare, a unor metale neferoase și aliaje speciale cu nichel, titan, zirconiu, wolfram etc., a materialelor semiconductoare pe bază de siliciu, a compușilor intermetalici sau metal-oxid, corespunzător necesităților industriei moderne, îndeosebi ale industriei aerospațiale, energeticii nucleare, electrotehnicii și) electronicii.Un obiectiv prioritar trebuie să-1 constituie reducerea accentuată a consumului de energie atît în siderurgie, cît și în metalurgia neferoasă. în acest scop, vor trebui cercetate noi tehnologii de elaborare și prelucrare a oțelului care să ducă la eliminarea unor faze intermediare și să asigure valorificarea maximă a temperaturilor înalte din fazele inițiale ale proceselor tehnologice. Vor trebui, de asemenea, dezvoltate cercetările în domeniul concentrării metalelor neferoase, elaborîn- du-se tehnologii noi cu consumuri mai- reduse de energie, inclusiv pe bază de metode hidromecanice, magnetice, chimice și biologice de concentrare. O sarcină importantă a cercetării în acest domeniu este fundamentarea unor noi procedee de obținere a aluminei și a aluminiului, cu consum diminuat de energie. Totodată, se va urmări și realizarea de tehnologii care să asigure folosirea mai largă în siderurgie a căfbunilor energetici inferiori și slab cocsificabili.O deosebită atenție va trebui să se acorde cercetării și elaborării tehnologiilor de valorificare complexă a minereurilor feroase și neferoase, prin extragerea, alături de metalul de bază, și a celorlalte elemente însoțitoare ca vanadiu, galiu, cadmiu, telur și altele, precum și de recuperare a metalelor din zguri, din produse secundare și uzate.Se vor intensifica, de asemenea, cercetările pentru stabilirea de noi tehnologii de obținere a produselor metalurgice cu grad avansat de prelucrare, urmărindu-se creșterea ponderii laminatelor și extrudatelor tratate termic, a profilelor și produselor plate cu proprietăți superioare din oțeluri, metale și aliaje neferoase, a țevilor de precizie utilizate la temperaturi extreme și presiuni ridicate, a materialului tubular pentru foraj adînc, inclusiv în medii corozive.6. Cercetarea chimică va trebui să aprofundeze studiul structurii și legăturilor chimice ale compușilor organici și anorganici, în vederea realizării de noi materiale cu caracteristici fizico-chi- mice superioare, care să satisfacă în condiții de maximă eficiență necesitățile dezvoltării economiei naționale.Un accent deosebit se va pune pe valorificarea superioară a bazei de materii prime — țițeiului, gazului metan, diverselor săruri și minereuri — realizarea de noi materiale și înlocuitori, elaborarea de tehnologii cu consumuri minime de materii prime și energie, de înaltă productivitate și eficiență.Se vor elabora noi materiale rezistente la coroziune, precum și noi tehnologii de protecție a mediului ambiant. »a) în domeniul prelucrării țițeiului și petrochimiei se vor dezvolta cercetările pentru asigurarea 

folosirii tuturor componenților din țiței, pentru lărgirea bazei de materii prime petrochimice ; se va extinde utilizarea potențialului chimic al gazului metan pentru sinteze organice ; se vor perfecționa procesele catalitice în vederea reducerii temperaturilor și presiunilor de lucru și se vor extinde procedeele de cataliză omogenă în sinteza monomerilor, în scopul reducerii consumului energetic.b) In vederea valorificării superioare a materiilor prime nepetrochimice se vor asigura soluții tehnologice moderne pentru chimizarea subproduselor de la cocserii, a rezervelor de bioxid de carbon, pentru valorificarea chimică a biomasei și deșeurilor vegetale.c) In domeniul polimerilor și fibrelor sintetice, cercetarea își va spori, în continuare, aportul ia realizarea unor polimeri și copolimeri cu caracteristici superioare, polimeri termorezistenți, elas- tomeri termoplastici, cu folosință în construcția de mașini și electrotehnică, fire și fibre sintetice cu proprietăți asemănătoare fibrelor naturale. Se vor intensifica, de asemenea, cercetările în domeniul polimerilor, firelor și fibrelor sintetice pe bază de materii prime nepetrochimice.' d) în chimia organică fină se vor realiza noi medicamente și pesticide pe bază de compuși cu cicluri mici; medicamente din extracte de plante și organe animale ; sinteze de vitamine și proteine ; pesticide cu remanență scăzută ; combaterea biologică a dăunătorilor ; coloranți și pigmenți organici pentru fire și fibre sintetice, cu caracteristici superioare ; lărgirea bazei de materii prime pentru industria cosmetică ; noi tipuri de auxiliari cu performanțe ridicate pentru industria ușoară, a maselor plastice și cauciucului.Se vor intensifica cercetările în domeniul foto- sintezei, biosintezei și electrochimiei.e) în domeniul chimiei anorganice și îngrășămintelor chimice se vor asigura tehnologii eficiente' pentru utilizarea minereurilor cu conținuturi reduse în substanțe utile, valorificarea substanțelor din Marea Neagră și din apele geoter- male, obținerea oxizilor de pămînturi rare și a altor săruri. Se vor intensifica cercetările pentru reducerea consumurilor de sulf și pentru recuperarea acestuia în cît mai mare măsură din procesele industriale. Se vor realiza îngrășăminte chimice și forme noi de condiționare, ieftine și cu eficacitate sporită asupra plantelor.f) în domeniul catalizatorilor se va urmări creșterea performanțelor catalizatorilor pentru toate fabricațiile din industria chimică și realizarea de noi catalizatori în care să se înlocuiască metalele prețioase și care să asigure reducerea consumurilor energetice ; de asemenea, se vor realiza sisteme catalitice, de mare eficiență, pe bază de enzime.g) în domeniul noilor surse de energie se vor intensifica cercetările pentru elaborarea unor procedee economice de obținere a hidrogenului, inclusiv prin descompunerea fotocatalitică a apei, pentru conversia fotochimică a energiei solare și realizarea de pile de combustie.7. în industria construcțiilor de mașini, cercetarea științifică va urmări asigurarea utilajelor de înaltă performanță necesare echipării tehnice moderne a tuturor ramurilor economiei naționale prin realizarea de sisteme complexe, cu integrare progresivă a mecanicii fine, electronicii și tehnicii de calcul în structura mașinilor.a) Se vor crea noi tipuri de mașini-unelte, de mare productivitate, cu viteze sporite și de înaltă precizie, prevăzute cu comandă numerică și schimbare automată a sculelor, de mașini multifuncționale și agregate cu nivel ridicat de automatizare.b) în cadrul programelor de realizare de noi utilaje energetice, se va pune accentul pe sistemele de cazane de mare randament care utilizează combustibili solizi inferiori, pe fabricația echipamentelor centralelor electrice nucleare, precum și pe începerea producției în serie a echipamentelor pentru valorificarea energiei solare, a vîntului și geotermice.c) în domeniul utilajului petrolier și minier se vor crea instalații de foraj și de exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze pentru mari adînciml, noi tipuri de echipamente de foraj și exploatare marină, echipamente miniere de mare randament pentru exploatări la zi și în subteran.d) Va continua perfecționarea producției utilajelor destinate mecanizării complexe în agricultură, transporturi și în lucrările de construcții și tera- siere, urmărindu-se în principal creșterea productivității și sporirea eficienței economice în exploatare.e) în conceperea noilor tipuri de motoare termice, compresoare, pompe, mecanisme de acționare, se va urmări cu prioritate reducerea consumurilor de carburanți și energie electrică, obținerea unor randamente superioare.f) în electronică și electrotehnică, cercetarea științifică se va concentra asupra realizării de componente și produse cu performanțe ridicate, care asigură promovarea largă, în toate ramurile economiei naționale, a automatizării complexe și cibernetizării, inclusiv prin utilizarea roboților industriali.în acest scop, se va acorda o atenție deosebită producerii de componente discrete de puteri și frecvențe ridicate, circuite integrate speciale, microprocesoare, memorii, componente optoelectronice. Se va pune, de asemenea, accentul pe realizarea de traductoare, serii de motoare specializate, echipamente de măsură și control, elemente electromecanice, componente specializate, în vederea extinderii sistemelor automatizate.Vor fi elaborate noi tipuri de microcalculatoare, echipamente de colectare și introducere a datelor, programe de bază pentru micro și minîcal- culatoare, calculatoare de proces. Se vor dezvolta, totodată, noi serii de motoare și aparate electrice cu funcții complexe.în domeniul aparaturii de telecomunicații și ra- diocomunicații se vor introduce fibrele optice ca suport de transmisie a semnalelor, vor fi realizate noi tipuri de echipamente de radiocomunicații profesionale sau de uz general, noi tipuri de radioreceptoare și televizoare, inclusiv color.8. în Industria materialelor de construcții și a lemnului, obiectivul principal al cercetării științifice trebuie să fie realizarea de materiale cu consumuri energetice reduse, diversificarea producției de prefabricate în vederea accelerării procesului 

de industrializare a lucrărilor de construcții, valorificarea maximă a masei lemnoase.a) Se vor urmări asimilarea de materiale șl elemente de construcții cu • grad ridicat de echipare și finisare, crearea de tehnologii pentru utilizarea resurselor naturale și secundare — piatra naturală, tufuri vulcanice, zgură de furnal, cenuși de termocentrală și sterile de mină — în fabricarea materialelor de zidărie și de izolații.O deosebită atenție se va acorda reducerii consumurilor energetice și folosirii combustibililor inferiori la fabricarea cimentului, introducerii de noi tehnologii de ardere a produselor de ceramică fină, utilizării energiei solare și geotermice în uscarea produselor.Vor fi elaborate tehnologii îmbunătățite pentru producerea de materiale izolante și elemente de închidere a construcțiilor, în scopul creșterii gradului de izolare termică a clădirilor.b) Cercetarea științifică va trebui să contribuie la sporirea continuă a gradului de valorificare a lemnului în vederea satisfacerii nevoijor crescînde ale economiei, în condițiile menținerii constante a volumului de masă lemnoasă exploatată. Vor fl elaborate noi tehnologii de exploatare și prelucrare, asigurîndu-se utilizarea integrală a lemnului, inclusiv a resurselor rezultate din procesele de industrializare. Se va urmări, totodată, realizarea de produse cu grad înalt de prelucrare și consumu ' reduse de energie și material lemnos, prin utilize rea largă a înlocuitorilor.c) Un alt obiectiv esențial este elaborarea de noi tehnologii de fabricare a celulozei, hirtiei și cartoanelor, asigurîndu-se reducerea consumurilor energetice, valorificarea superioară a resurselor interne de materii prime, asimilarea întregii game de hîrtii și cartoane tehnice necesare economiei naționale, diversificarea și ridicarea continuă a calității celulozelor chimice.9. în domeniul industriei ușoare, cercetarea se va concentra asupra elaborării de noi tehnologii pentru prelucrarea și valorificarea superioară, cu maximă eficiență a materiilor prime naturale și chimice, precum și a materialelor recuperabile și refolosibile, pentru ridicarea continuă a calității produselor.a) In industria textilă, activitatea de cercetare va trebui să pună accentul pe mecanizarea și automatizarea proceselor de fabricație, producerea de fire mai fine și țesături în contexturi complexe, diversificarea sortimentală a tricotajelor și confecțiilor ; o deosebită atenție se va acorda modernizării tehnologiilor de finisaj. Toate acestea trebuie să-și găsească expresia în realizarea de produse mai ușoare și, totodată, mai durabile, de tot mai bună calitate.b) în domeniul pielăriei și încălțămintei va trebui să se elaboreze noi tehnologii care asigură valorificarea superioară a resurselor interne, extinderea folosirii pielei sintetice și a altor înlocuitori.c) în industria de sticlărie, ceramică și geamuri se va urmări elaborarea de tehnologii pentru realizarea de noi sortimente cu prelucrare complexă, mai fină și cu pereți subțiri ; se vor asimila noi tipuri de sticlă specială pentru tehnica de vîrf.10. în industria alimentară, cercetarea va fi orientată spre valorificarea integrală a materiilor prime agricole și realizarea de produse și preparate cu un conținut nutritiv care să asigure o alimentație rațională, corespunzătoare unor norme științific fundamentate.Se va urmări utilizarea noilor resurse de materii prime agricole și de biosinteză, realizarea de produse bogate în proteine, vitamine, săruri minerale, în concordanță cu cerințele diferențiate ale populației, producerea de conserve și preparate alimentare care să păstreze în cît mai mare măsură calitățile naturale ale produselor din care au fost pregătite.Se va acorda o atenție deosebită creșterii gradului de extragere a uleiului, zahărului și altor substanțe alimentare din materiile prime agricole.11. Cercetarea biologică — ramură cu un rol tot mai important în știința contemporană — va.-fi orientată spre aprofundarea cunoașterii mecanis. melor biologice fundamentale și dezvoltarea, pe această bază, a aplicațiilor în agricultură, industrie, medicină, în protecția mediului înconjurător. Se vor dezvolta cercetările din domeniile biologiei celulare și moleculare, biochimiei, biofizicii, bioingineriei, geneticii, ecologiei.Vor fi elaborate metode genetice noi, de dirijare și recombinare a materialului purtător de informație genetică, în vederea creării de organisme cu proprietăți dinainte proiectate, îndeosebi de plante cu randament superior de utilizare a energiei solare și animale de înaltă productivitate. Se vor întreprinde cercetări pentru obținerea de noi bacterii fixatoare de azot în sol.Se vor intensifica cercetările pentru crearea de noi tipuri de microorganisme utile, producătoare de substanțe biologic active — proteine, amino- acizi, enzime, antibiotice, hormoni, vitamine — precum și pentru elaborarea de metode microbiologice de recuperare a metalelor din minereuri sărace, eliberarea țițeiului din zăcămînt, recircu- larea și valorificarea superioară a deșeurilor și subproduselor, realizarea de noi produse, materiala și înlocuitori.Vor fi efectuate cercetări pentru elaborarea de tehnologii de obținere a gazului metan și hidrogenului pe cale biologică și trecerea la culturi intensive de plante energetice, cu ritm înalt de formare a biomasei. Vor fi pregătite condițiile pentru aplicarea largă a tehnologiilor biologice care se realizează cu consumuri reduse de energie, inclusiv a tehnologiilor de bioconversie, pe baza modelării proceselor bioenergetice din celula vie.12. în agricultură, cercetarea va trebui să folosească mai intens metodele biologiei moderne, în scopul creșterii substanțiale a producțiilor vegetale și zootehnice, âsigurîndu-se acoperirea nevoilor economiei naționale de materii prime agricole și satisfacerea cerințelor de consum, fundamentate științific, ale populației.a) în domeniul utilizării fondului funciar, cercetarea va asigura elaborarea de tehnologii pentru ameliorarea solurilor slab productive, exploatarea eficientă a terenurilor amenajate pentru irigații, folosirea judicioasă a îngrășămintelor, zonarea corespunzătoare a soiurilor și hibrizilor, realizarea de asolamente și rotații raționale ale Culturilor.b) în producția vegetală, un obiectiv esențial va(Continuare în pag. a Ill-a)
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Șl DIRECȚIILE PRINCIPALE PÎNĂ ÎN ANUL 2000
(Urmare din pag. a n-a)trebui să-1 constituie crearea de noi semințe și de material săditor cu caracteristici superioare. în producția de cereale — grîu, orz, porumb — floa- rea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume se vor crea soiuri și hibrizi cu un mare potențial de producție, mai timpurii, rezistenți la temperaturi scăzute, la secetă și la alte condiții nefavorabile de mediu, la boli și dăunători, cu un conținut ridicat de substanță utilă (proteină, ulei, zahăr, a- midon, vitamine- etc.). O importantă direcție de cercetare trebuie să o constituie și realizarea de soiuri de plante care valorifică în cea mai mare măsură substanțele utile conținute în îngrășămin- tele chimice, în vederea sporirii producției agricole și reducerii consumului de astfel de îngrășăminte.c) în ce privește plantele textile — in, cînepă, bumbac — și mătasea naturală, cercetările vor fi orientate spre creșterea substanțială a producției și a calității fibrelor, astfel încît. pînă la sfîrșitul deceniului următor să se asigure în linii mari, din producția internă, necesarul economiei naționale de fibre naturale.d) în domeniul pomiculturii și viticulturii se va urmări realizarea unor soiuri de înaltă productivitate, de talie joasă, robuste și rezistente la temperaturi scăzute și brumă, la mană și alte boli, care să asigure producții stabile și de calitate superioară. Se vor perfecționa tehnologiile de realizare și exploatare a plantațiilor intensive și super- intensive de pomi și vii.Se vor elabora noi procedee tehnologice pentru combaterea integrală a bolilor și dăunătorilor. Un obiectiv esențial este crearea de noi forme de plante capabile să fixeze azotul atmosferic.e) în zootehnie se vor intensifica cercetările pentru ameliorarea și crearea de noi rase de taurine, porcine, ovine, păsări, cu potențial productiv ridicat și randament superior în folosirea furajelor. în sericicultură se vor crea noi hibrizi de viermi de mătase de mare productivitate, capabili să folosească resurse variate de hrană. în apicultura, cercetările vor fi orientate spre selecția și formarea unor linii și hibrizi de albine cu potențial de producție ridicat. Se vor elabora noi tehnologii în zootehnie, urmărindu-se valorificarea superioară a bazei furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, sporirea accelerată a producției pe pășunile și fînețele naturale, stabilirea unor metode mai eficiente de profilaxie, diagnostic și tratament al bolilor la animale.13. în piscicultura se vor intensifica cercetările pentru ameliorarea și selecția speciilor autohtone și aclimatizarea de noi specii, utilizarea apelor calde geotermale și industriale în producerea intensivă a puietului, reducerea consumurilor specifice âe furaje, valorificarea hranei naturale din bălțile și lacurile de acumulare, elaborarea de sisteme intensive și superintensive de acvacultură.14. în silvicultură, cercetarea științifică va pune accentul pe conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pe ameliorarea genetică a principalelor specii forestiere și realizarea de noi specii repede crescătoare, de mare productivitate.Se vor elabora noi metode de folosire intensivă a fotosintezei în producerea de masă lemnoasă și de biomasă. Vor fi intensificate, totodată, cercetările pentru combaterea bolilor și dăunătorilor prin metode nepoluante și eficiente, pentru ameliorarea și ocrotirea faunei cinegetice în scopul sporirii potențialului economic și recreativ al pădurilor.15. în domeniul resurselor marine, activitatea științifică va fi orientată spre identificarea de noi resurse alimentare, minerale și energetice.Este necesar să se intensifice în mod deosebit cercetările în Marea Neagră, asigurîndu-se cunoașterea și valorificarea potențialului său geologic și piscicol, elaborarea de tehnologii de extragere a substanțelor utile din apa marină, realizarea de culturi intensive de organisme marine autohtone și aclimatizate. Vor fi abordate mai larg problemele protecției mediului marin împotriva poluării și ale conservării resurselor biologice ale Mării Negre. în cercetarea Mării Negre, țara noastră va Jfezvolta colaborarea cu statele riverane — Uniunea Sovietică, Bulgaria, Turcia — pentru studierea complexă a resurselor marine și stabilirea celor mai eficiente soluții de valorificare a acestora, în condiții reciproc avantajoase.Va crește, totodată, participarea cercetării ocea- nologice românești la cunoașterea și utilizarea resurselor oceanului mondial, la cooperarea științifică și tehnică ce se desfășoară pe plan internațional în acest domeniu.16. în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului înconjurător, cercetarea va asigura cunoașterea aprofundată a rețelei hidrologice și structurii ecologice a țării, elaborînd soluții pentru folosirea rațională a apelor, solului, florei și faunei, pentru dezvoltarea în condiții optime a naturii patriei.Cercetarea științifică va trebui să fundamenteze măsurile necesare pentru păstrarea calității apelor, exploatarea rațională a acestor resurse și menținerea lor în perspectivă. Se vor elabora tehnologii pentru folosirea cît mai complexă și re- circularea apei în procesele de producție, în vederea reducerii consumurilor specifice de apă în industrie și agricultură. Se vor utiliza sateliții meteorologici de teledetecție, rachetele meteorologice și alte tehnici pentru prevenirea și combaterea grindinei, precum și pentru provocarea ploilor artificiale. Se vor efectua studii privind în- magazinarea apei în subteran, tratarea și epurarea apelor poluate, desalinizarea apelor salmastre și saline.Cercetarea va da soluții pentru combaterea degradării și poluării mediului ambiant, va pune accentul pe elaborarea de tehnologii nepoluante și de materiale destinate neutralizării agenților dăunători, limitării zgomotelor și vibrațiilor.17. în transporturi și telecomunicații, obiectivul principal al cercetării științifice va trebui să fie perfecționarea sistemului unitar de transporturi, precum și dezvoltarea în continuare a sistemului automatizat de telecomunicații, în vederea satisfacerii în condiții optime a cerințelor economiei naționale și ale populației.a) în domeniul căilor ferate se vor introduce sisteme moderne de dirijare cu ajutorul calculatoarelor și instalații perfecționate de automatizare a circulației și compunerii trenurilor.b) în transportul rutier se va da prioritate exploatării raționale a parcului auto și reducerii consumului de carburanți, realizării de echipa

mente și tehnologii pentru testarea complexă a stării tehnice a autovehiculelor.c) în transportul naval, cercetarea se va dezvolta în direcția optimizării structurii și utilizării flotelor maritime, fluviale și tehnice, extinderii conteinerizării, perfecționării activității portuare.d) Se vor extinde cercetările privind dezvoltarea rețelei de transmisiuni numerice, creșterea capacității de transmisie a cablurilor telefonice simetrice și coaxiale, realizarea rețelei naționale de teleinformatică.în domeniul radioteleviziunii se vor elabora soluții pentru optimizarea utilizării spectrului de frecvență, dezvoltarea telecomunicațiilor prin sateliți, introducerea televiziunii în culori.18. în construcții, activitatea de cercetare va fi orientată spre dezvoltarea industrializării lucrărilor, adoptarea unor soluții constructive eficiente, care să asigure reducerea consumului de materiale energointensive, extinderea utilizării energiei solare în instalațiile de încălzire și sanitare ale clădirilor.a) în construcțiile industriale, cercetarea va fl orientată în direcția dimensionării optime a suprafețelor și volumelor construite, folosirii de materiale eficiente, reducerii consumurilor de metal și ciment.Vor fi aprofundate studiile privind hidraulica sistemelor și construcțiilor hidrotehnice, în special în domeniul lucrărilor de regularizare a albiilor rîurilor, al acumulărilor pentru centrale hidroelectrice, căilor navigabile, alimentărilor cu apă și canalizărilor.Se vor efectua cercetări pentru perfecționarea soluțiilor tehnice și tehnologiilor de execuție a construcțiilor de căi ferate, drumuri, poduri și tuneluri.b) în construcțiile de locuințe și social-culturale se vor elabora soluții pentru extinderea sistemelor constructive din panouri mari și elemente spațiale finisate, îmbunătățirea funcționalității clădirilor, asigurarea unor izolații termice superioare.c) Se vor dezvolta, de asemenea, cercetările în domeniul arhitecturii, în vederea creării unor construcții cu funcționalitate superioară, corespunzătoare cerințelor civilizației moderne.d) în ce privește sistematizarea se vor urmări organizarea mai bună a localităților, valorificarea deplină a resurselor din fiecare zonă, prin îmbinarea armonioasă a industriei, agriculturii și celorlalte activități economico-sociale. Se vor studia, de asemenea, soluții pentru restrîngerea suprafețelor construite prin realizarea unor densități optime de amplasare a clădirilor. Se vor asigura modernizarea orașelor existente și crearea de noi localități urbane, îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață din mediul urban și rural.19. în domeniul medicinii, obiectivul fundamental al cercetării trebuie să-1 Constituie menținerea și întărirea sănătății fizice și intelectuale a tuturor cetățenilor patriei, prelungirea duratei vieții active, dezvoltarea viguroasă a omului, a întregului nostru popor. în acest scop, cercetarea va pune accentul pe cunoașterea aprofundată a proceselor funcționale ale organismului uman și valorificarea pe scară largă a cuceririlor biologiei moderne, pentru prevenirea și reducerea îmbolnăvirilor.O sarcină de prim ordin a cercetării medicale este studierea temeinică, multilaterală a necesităților fiziologice ale omului, în vederea fundamentării, în funcție de condițiile de climă și mediu specifice României, a. unor norme raționale, optime care să asigure' dezvoltarea armonioasă a organismului uman, menținerea omului în plenitudinea forțelor sale creatoare.Se vor studia mai aprofundat factorii mediului înconjurător, condițiile de igienă a vieții și muncii, în vederea cieșterii posibilitățiloi de adaptare a organismului uman.Vor fi realizate mijloace perfecționate de diagnostic, noi vaccinuri și alte produse chimice și biologice, pentru prevenirea și combaterea principalelor boli transmisibile.Se va dezvolt^ cercetarea pentru prevenirea șl reducerea gravității bolilor cronice, îmbunătățirea mijloacelor terapeutice, recuperarea capacității de muncă.Se vor efectua studii complexe, împreună cu cercetarea chimică, electronică și din domeniul construcției de mașini, în vederea realizării de noi medicamente și de aparatură medicală perfecționată.20. Progresul general ăl științei și tehnicii moderne conferă un rol tot mai important matematicii, fiind necesară intensificarea cercetărilor cu privire la proprietățile structurilor de bază ale algebrei, geometriei și analizei matematice.Se va urmări intensificarea cercetărilor în domeniile teoriei operatorilor, teoriei potențialului și ecuațiilor cu derivate parțiale, teoriei probabilităților și statisticii matematice, teoriei calitative a ecuațiilor diferențiale, analizei numerice, mecanicii mediilor continue, care au cel mai puternic impact asupra modelelor matematice din diferite ramuri ale' științei și tehnicii.Vor fi aprofundate studiile privind metodele predicției operatoriale cu utilizări în prospectarea geologică, seismologie, meteorologie ; metodele de control statistic al calității produselor ; studiile de aerodinamică cu aplicații în aviație și cele de magnetohidrodinamică legate de energetică ; cercetările de plasticitate, în special din mecanica rocilor și metalelor cu aplicații în industria minieră și metalurgie ; studiile privind bazele matematice ale informaticii (limbaje formale și limbaje de programare, logică matematică, structuri de date, teoria algoritmilor); cercetările operaționale și teoria matematică a sistemelor cu aplicații în automatică și în analiza fenomenelor sociale și politice.21. în domeniul informaticii vor fi intensificate cercetările pentru organizarea și funcționarea optimă a sistemului unitar de conducere a proceselor economico-sociale, bazat pe utilizarea largă a metodelor cibernetice și tehnicilor moderne de calcul.Vor fi dezvoltate șl perfecționate sistemele informatice pentru procesele tehnologice, inclusiv cu roboți industriali, precum și pentru conducerea activității întreprinderilor și centralelor industriale.Vor fi elaborate și perfecționate sistemele informatice de ramură, precum și cele funcționale la nivelul economiei naționale pentru statistică, planificare, aprovizionare tehnico-materială, sistemul financiar-bancar și alte activități.

Se vor asigura, de asemenea, organizarea și perfecționarea sistemelor informatice teritoriale.Cercetarea științifică va trebui să elaboreze soluții optime pentru constituirea și funcționarea sistemului informatic național, jnclusiv a rețelei de calculatoare și de transmisie a datelor, care va marca o schimbare profundă în conducerea vieții economico-sociale.22. Pornind de la orientările cuprinse în documentele partidului nostru, în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, cercetarea economică va trebui să aprofundeze studiul legilor economice obiective în scopul folosirii lor conștiente în activitatea practică de conducere și organizare a vieții economico-sociale.Pe primul plan al preocupărilor științei economice trebuie să se afle studierea problemelor creșterii productivității muncii sociale, valorificării superioare a materiilor prime și energiei, reducerii consumurilor, utilizării intensive a fondurilor fixe, sporirii mai accentuate a eficienței economice și rentabilității producției. Cercetarea economică trebuie să investigheze căile introducerii mai rapide a progresului tehnic în economia națională, ale organizării pe baze științifice a producției și muncii, modernizării continue a structurii industriei și a celorlalte ramuri economice.Totodată, cercetarea economică trebuie să aducă o contribuție sporită la analizarea și previzionarea direcțiilor noi de dezvoltare a societății, în raport cu schimbările care intervin în domeniul forțelor de producție, în știință și tehnică.O deosebită atenție va trebui acordată problemelor reproducției socialiste de tip intensiv, ale trecerii la o nouă calitate, superioară, a activității economice. Vor trebui, de asemenea, cercetate mai profund căile perfecționării relațiilor socialiste de producție, ale întăririi și dezvoltării proprietății socialiste, formele de colaborare și interacțiune tot mai strînsă dintre unitățile de stat și cooperatiste.Un obiectiv important îl constituie studierea direcțiilor de perfecționare în continuare a mecanismului economiCo^financiar pe baza îmbinării organice, armonioase a conducerii unitare a economiei naționale cu autoconducerea muncitorească și autogestiunea economică a întreprinderilor.Vor fi adîncite studiile privind repartizarea optimă a venitului național în fono de dezvoltare și fond de consum, schimbările care intervin în structura consumului populației, formele de aplicare a principiului socialist de repartiție după cantitatea și calitatea muncii, raportul dintre veniturile directe din muncă și cele din fondurile sociale, în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la . comunism.Totodată, vor trebui investigate mai profund fenomenele și tendințele noi din economia mondială, căile restructurării diviziunii internaționale a muncii, ale afirmării noii ordini economice internaționale. în acest cadru, vor fi intensificate cercetările privind participarea economiei românești la circuitul mondial, realizarea unui comerț exterior de înaltă eficiență, asigurarea condițiilor pentru trecerea la convertibilitatea internațională a leului.Se va urmări afirmarea tot mai puternică a științei economice românești care trebuie să participe activ — de pe pozițiile militante ale socialismului științific, ale politicii partidului nostru —■ la confruntarea de idei care are loc în gîndirea economică contemporană.23. în domeniul științelor sociale și politice, cercetarea se va axa cu prioritate pe studierea problemelor fundamentale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, a interdependențelor dintre factorii economici, sociali, politici și ideologici, dintre bază și suprastructură, a transformărilor revoluționare care au loc în structura și fizionomia întregii societăți.Avînd la bază orientările politicii partidului nostru, amplele analize făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în diferite domenii ale vieții interne și internaționale, cercetarea social-politică trebuie să aprofundeze problemele de bază ale dezvoltării sociale în epoca contemporană, ale gîndirii și practicii revoluționare.Vor fi intensificate cercetările privind creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român în întreaga operă de construcție socialistă, evoluția diferitelor clase și categorii sociale în perspectiva înaintării spre comunism, dezvoltarea democrației socialiste și a autoconducerii muncitorești.Cercetarea social-politică va trebui să aprofundeze căile omogenizării crescînde a societății, ale reducerii treptate a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, dintre munca agricolă și industrială, ale procesului de apropiere tot mai accentuată între toate clasele și categoriile sociale, de formare a societății unitare a tuturor oamenilor muncii.Vor fi dezvoltate cercetările cu privire la rolul și evoluția națiunii în perspectiva trecerii la comunism, la înfăptuirea politicii partidului de asigurare a deplinei egalități în drepturi a naționalităților conlocuitoare, la întărirea unității și frăției tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în opera de edificare și dezvoltare a noii orînduiri.Se vor studia, de asemenea, mai aprofundat funcțiile și rolul statului național în organizarea și conducerea unitară a societății, pe baza centralismului democratic, problemele perfecționării legislației și ordinii de drept.Cercetarea filozofică va trebui să-și intensifice activitatea pentru afirmarea — pornind de la cele mai noi date ale științei și cunoașterii universale — a materialității lumii, a justeței concepției revoluționare a partidului nostru. în același timp, ea trebuie să-și întărească caracterul combativ, să militeze ferm împotriva diferitelor curente și ideologii retrograde, idealiste, mistice, si- tuîndu-se permanent pe poziții active de propagare și afirmare a principiilor științifice ale materialismului dialectic și istoric. In centrul preocupărilor este necesar să stea formarea omului nou, înarmarea lui cu temeinice cunoștințe științifice, cu o concepție înaintată despre lume, care să-i permită participarea activă, conștientă la întregul proces de transformare a naturii și societății, de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră.24. în domeniul istoriei și arheologiei, cercetarea științifică va trebui să adîncească în continuare — pe baza materialismului dialectic și istoric — studiile privind evoluția străvechilor civilizații care s-au succedat pe aceste meleaguri, acordînd o 

atenție prioritară procesului de etnogeneză a poporului român și factorilor interni și externi care au influențat dezvoltarea sa de-a lungul secolelor. Cercetarea trebuie să pună puternic în evidență continuitatea poporului român, procesul de împletire organică a vechii civilizații moștenite de la daci și romani, care a determinat o nouă înflorire economico-socială a acestor meleaguri. Totodată, cercetarea trebuie să pună puternic în lumină bogatele tradiții ale luptei poporului nostru pentru libertate, independență și unitate națională, să înfățișeze, în lumina adevărului științific, locul și rolul românilor în dezvoltarea istorică din a- ceastă parte a Europei, contribuția lor la cauza generală a progresului și civilizației. Din studierea trecutului istoric, cercetarea trebuie să desprindă concluzii și învățăminte pentru prezent, de care trebuie să ținem seama în dezvoltarea generală a
IV.

Rolul hotărîtor al cercetării 
și dezvoltării tehnologice 

în promovarea progresului 
tehnic, în creșterea susținută 

a eficienței activității economice
Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică trebuie să urmărească realizarea accelerată, la cel mai înalt nivel de calitate și eficiență, a obiectivelor dezvoltării multilaterale a economiei naționale, a societății noastre socialiste. Pe baza cercetărilor prevăzute în programul-directivă se impune elaborarea de soluții tehnice concrete, prin realizarea de noi materiale și tehnologii, de mașini, aparate, instalații și sisteme tehnice complexe, care să răspundă atît nevoilor actuale ale industriei, agriculturii, celorlalte domenii ale economiei, cît și cerințelor de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale.1. Progresul tehnic va trebui să asigure modernizarea continuă a economiei naționale, ridicarea calității produselor, accelerarea procesului de înnoire a producției, sporirea competitivității economiei românești în cadrul schimburilor internaționale. Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică trebuie să contribuie mai substanțial la restructurarea industriei, prin dezvoltarea accentuată a ramurilor care creează produse de valoare economică ridicată, cu consumuri materiale și energetice reduse. Un obiectiv esențial este, totodată, generalizarea mecanizării complexe și automatizării, în scopul sporirii mai rapide a productivității muncii, al funcționării și folosirii optime a utilajelor și instalațiilor.2. îndeplinirea obiectivelor programului impune dezvoltarea și perfecționarea continuă a activității de proiectare tehnologică, integrarea mai avansată a acesteia cu cercetarea științifică și producția. Cercetarea științifică și proiectarea trebuie să acționeze într-o strînsă și permanentă unitate, urmărind ca scop comun introducerea în producție de produse și tehnologii cu înalte performanțe tehnico-economice. Cercetătorii trebuie să-și intensifice preocuparea de a elabora și materializa soluțiile tehnice sub formă de proiecte, modele și prototipuri cît mai apropiate de necesitățile producției, participînd activ la întregul proces de finalizare în practica economică a cercetărilor efectuate, la introducerea de tehnologii avansate și pregătirea fabricației noilor produse, la realizarea și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții. în același timp, proiectanții trebuie să-și sporească contribuția atît la activitatea de cercetare, cît și la găsirea celor mai eficiente modalități de aplicare și generalizare a noilor cuceriri ale științei și tehnicii. Toate acestea vor asigura accelerarea ciclului cercetare-proiectare-producție, ca o condiție esențială a modernizării tehnice rapide a tuturor ramurilor economiei naționale.3. Un rol tot mai important revine activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în tipizarea și standardizarea produselor și tehnologiilor.Un accent deosebit se va pune pe reducerea Ia strictul necesar a sorto-tipodimensiunilor de materiale, piese, subansamble și produse, îndeosebi în metalurgie, construcția de mașini și industria chimică. Se vor introduce pe scară largă metodele moderne de proiectare pe bază de materiale și elemente tipizate, de subansamble, dispozitive și a- gregate interșanjabile, care să asigure creșterea eficienței atît în ramurile furnizoare de materiale și echipamente, cît și în cele care le utilizea-

V.
Cooperarea internațională 

în domeniul științei și tehnologiei
înfăptuirea programului de*cercetare  științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic impune și, în același timp, creează premisele promovării tot mai intense a cooperării tehnico-științifice internaționale a României — factor primordial al modernizării în ritm rapid a economiei naționale, al valorificării superioare a eforturilor proprii de concepție tehnică, al fa- 

societății, în politica internă și externă a partidului și statului nostru.25. în domeniul teoriei și istoriei artei, al literaturii și lingvisticii, cercetările vor trebui să abordeze mai profund și multilateral problemele valorificării și îmbogățirii patrimoniului nostru spiritual, dezvoltării culturii românești, evidențiind cu pregnanță rolul maselor, al poporului în formarea și dezvoltarea limbii române, a creației și culturii naționale. înfățișînd bogatele tradiții umaniste ale culturii noastre, cercetarea va trebui să contribuie mai activ la dezvoltarea și orientarea creației 11- terar-artistice, încît aceasta să corespundă pe deplin cerințelor și așteptărilor întregului popor, să devină un mijloc de perfecționare continuă a societății, a omului, de educare și formare socialistă, de afirmare a noilor principii etice ale socialismului și comunismului.

ză, concomitent cu satisfacerea cerințelor tot mai diversificate de mașini, utilaje și instalații ale economiei și ale pieței externe. în domeniul construcțiilor, se va extinde folosirea de proiecte tip, bazate pe elemente ușoare, în soluții modulare și cu un înalt grad de prefabricare și industrializare. Standardele și normele de stat vor fi perfecționate continuu, pentru a alinia permanent caracteristicile tehnico-funcționale ale produselor noastre la cele mai bune performanțe, asigurîndu-le o înaltă competitivitate internațională.Activitatea de tipizare șt standardizare va trebui să favorizeze participarea crescîndă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, extinderea în conuiții reciproc avantajoase a cooperării în producție și a schimburilor internaționale. Totodată, ea trebuie să asigure evitarea importului de materiale și mașini, de diversitate nejustificată, care are efecte negative asupra activității economice.4. Normarea științifică a consumurilor r ateriale în întreaga economie trebuie să urmărească promovarea acelor tehnologii, produse, mașini și instalații care asigură o eficiență maximă în valorificarea resurselor materiale și de muncă, reducerea continuă a consumurilor specifice și creșterea productivității muncii.5. Cercetarea științifică șl dezvoltarea tehnologică trebuie să acționeze în cincinalul 1981—1985, cît și într-o perspectivă îndelungată pentru elaborarea de tehnologii care să asigure conservarea, recuperarea și refolosirea cu eficiență economică ridieată a tuturor materiilor prime și materialelor. O deosebită atenție se va acorda tehnologiilor de utilizare a tuturor resurselor de metale feroase și neferoase, a sticlei, lemnului, textilelor, maselor plastice și produselor petrochimice. Cercetarea trebuie să stabilească soluții eficiente pentru captarea substanțelor utile conținute în apele uzate, gaze și alte reziduuri industriale, per- fecționînd tehnologiile de epurare chimică, mecanică, hidrologică și biologică. Obiectivul cercetării în acest domeniu trebuie să-1 constituie creșterea substanțială a ponderii resurselor recuperate și refolosite în acoperirea necesarului de materii prime și energie al economiei naționale.6. Cercetarea și dezvoltarea tehnologică trebuie să aibă ca obiectiv final asigurarea unei înalte eficiențe în toate domeniile vieții economice și sociale — aceasta constituind o condiție fundamentală pentru progresul multilateral, în ritm înalt, al societății noastre socialiste. Elaborînd soluții pentru valorificarea superioară a resurselor materiale și ridicarea mai accentuată a productivității muncii sociale, activitatea științifică și de introducere a progresului tehnic trebuie să contribuie la reducerea costurilor de producție și sporirea rentabilității economice, la creșterea continuă a venitului național și avuției naționale. Nici o cercetare nu va putea fi abordată șj, cu atît mai mult, introdusă în producție, dacă nu pornește de la necesitatea de a se obține la fiecare produs, la fiecare tehnologie nouă, o înaltă eficiență economică, un nivel tehnic și calitativ comparativ cu cele mai avansate realizări pe plan mondial.

vorizării transferului de tehnologii avansate, al progresului cunoașterii tehnico-științifice universale. Pe baza principiilor politicii sale externe, a respectului independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, Româ-(Continuare în pag. a IV-a)
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PROGRAMUL-DIRECTIVĂ DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ 
Șl DE INTRODUCERE A PROGRESULUI TEHNIC ÎN PERIOADA 1981-1990 

Șl DIRECȚIILE PRINCIPALE PlNĂ IN ANUL 2000
(Urmare din pag. a IlI-a)nia va dezvolta relațiile sale de cooperare tehni- co-științifică cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială, își va aduce contribuția activă la realizarea unor programe de cercetare organizate pe plan internațional.In perioada următoare, va continua să se adîn- cească cooperarea științifică și tehnică în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, pe baza convențiilor de colaborare tehnico-științifică, precum și a programelor de colaborare speciale, pe termen lung. Se vor intensifica relațiile de cooperare tehnico-științifică cu toate statele socialiste.Se va amplifica, totodată, cooperarea tehnico- științifică cu țările în curs de dezvoltare, menită să contribuie, pe baze reciproc avantajoase, la punerea în valoare a resurselor naționale și creșterea potențialului lor tehnico-științific.Va fi extinsă în continuare cooperarea tehnico- științifică cu țările Capitaliste dezvoltate, urmă- rindu-se asigurarea transferului liber de tehno

VI.
Dezvoltarea bazei materiale 

a cercetării științifice, formarea 
și perfecționarea pregătirii 

cadrelor
în vederea înfăptuirii obiectivelor prevăzute în prezentul program-directivă, se vor lua măsuri pentru dezvoltarea continuă a bazei materiale a activității de cercetare științifică, pregătirea cadrelor de specialiști, asigurarea tuturor condițiilor necesare afirmării tot mai puternice a științei și tehnologiei moderne în viața economico-socială.1. în cincinalul 1981—1985 vor fi majorate fondurile pentru finanțarea activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic cu circa 50 la sută față de cele alocate în cincinalul 1976—1980, acordîn- du-se prioritate dotării cu aparatură și instalații de investigație de înaltă tehnicitate, realizării de laboratoare și stații experimentale. Se va urmări asigurarea unei astfel de dotări a unităților, în- cît cercetarea să poată rezolva integral nu numai problemele concepției tehnologice, ci și pe cele legate de introducerea în producție a noilor realizări științifice.în toate unitățile va trebui asigurată folosirea rațională, intensivă a bazei materiale, în vederea creșterii eficienței activității științifice, scurtării ciclului cercetare-proiectare-producție.Corespunzător sarcinilor de mare amploare ce revin cercetării științifice/ industria noastră constructoare de mașini va fi orientată în direcția asimilării de noi aparate și instalații de investigare și experimentare, asigur înd în tot mai mare măsură dotarea din producție internă a unităților de cercetare și inginerie tehnologică.2. Numărul cadrelor care lucrează în activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic se va ridica în anul 1985 la circa 245 000 de persoane, din care peste 81000 cu studii superioare, asi- gurîndu-se o creștere, față de anul 1980, de 20 la sută. Se va acționa, totodată, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, generalizîndu-se obligativitatea reciclării periodice a tuturor cadrelor.Cercetătorii, specialiștii, toți cei care lucrează în acest domeniu vor trebui formați în spiritul pasiunii înflăcărate pentru adevărul științific, pen

vn.
Integrarea organica a științei 
cu producția și învățămîntul

înfăptuirea obiectivelor dezvoltării economico- sociale a României în viitorul cincinal și in perioada următoare pînă în anul 2000, creșterea continuă a rolului științei în toate domeniile construcției socialiste impun integrarea organică a activității de cercetare cu învățămîntul și producția.Este necesar să se acționeze cu fermitate pentru orientarea permanentă a activității de cercetare spre cerințele concrete ale dezvoltării industriei, agriculturii, construcțiilor, transporturilor, celorlalte ramuri ale economiei naționale și vieții sociale, legarea tot mai strînsă a științei de producția de bunuri materiale și spirituale. Rolul activ al științei în acest domeniu trebuie să se manifeste atît prin participarea nemijlocită a cercetătorilor la îndeplinirea sarcinilor de plan ce revin unităților de producție în fiecare perioadă, cît și prin elaborarea de noi soluții tehnologice pentru dezvoltarea în perspectivă a diferitelor sectoare ale vieții economico-sociale. Sarcina unităților științifice, a fiecărui cercetător este nu numai de a studia și concepe soluții tehnice avansate, ci și de a contribui direct, printr-o colaborare strînsă cu întreprinderile, la aplicarea lor efectivă, cu rezultate maxime, în practică. Cercetarea se va putea considera încheiat^ numai în momentul în care conceptele, soluțiile și tehnologiile elaborate sînt introduse și larg aplicate în producție, în viața economico-socială. Unitățile de cercetare trebuie să dezvolte continuu colaborarea cu sectoarele de concepție Și laboratoarele din în

logii, creșterea exportului de produse românești de tehnicitate superioară către aceste țări.în realizarea cooperării tehnico-științifice cu alte țări, se va acorda prioritate soluționării problemelor legate de lărgirea și valorificarea bazei de materii prime și combustibili, accelerarea dezvoltării energeticii nucleare, utilizarea mai rapidă a unor noi surse de energie, promovarea tehnologiilor moderne în metalurgie, chimie, construcții de mașini, electronică, agricultură, industria alimentară. ,Se va urmări, totodată, participarea României la realizarea unor programe comune de cercetare inițiate sub egida Organizației Națiunilor Unite, precum și în cadrul unor acțiuni de cooperare regională, orientate spre soluționarea problemelor materiilor prime și energiei, folosirea spațiului cosmic, a resurselor oceanului planetar, perfecționarea transporturilor și telecomunicațiilor, ocrotirea sănătății omului, protecția mediului ambiant și altele.

tru descifrarea tainelor materiei și transformarea acesteia, al cutezanței revoluționare, al dorinței nestrămutate de a contribui tot mai activ la promovarea noului în toate domeniile de activitate, la înfăptuirea obiectivelor programului partidului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, la afirmarea viguroasă a științei românești în creația științifică contemporană.3. Sarcinile de mare complexitate prevăzute în programul-directivă impun perfecționarea continuă și creșterea eficienței activității de informare și documentare tehnico-științifică. care trebuie să contribuie la cunoașterea rapidă, de către toate cadrele de cercetare și proiectare, a tot ceea ce se realizează mai nou în știință și tehnică, atît în țara noastră, cît și pe plan mondial. în acest scop se va acționa pentru mai buna organizare și valorificare a fondului documentar existent, pentru continua lui actualizare, in primul rînd prin schimburi de informații și publicații pe plan intern și cu străinătatea, precilm și pentru creșterea operativității în circularea acestora între unitățile de cercetare, proiectare și producție. Va trebui să sporească preocuparea pentru ridicarea calității literaturii tehnico-științifice de specialitate, pentru orientarea ei mai directă spre necesitățile de informare și documentare ale diferitelor categorii de oameni ai muncii. Se impune, de asemenea, să fie îmbunătățită folosirea informațiilor din brevetele de invenții și standarde, din bibliotecile unităților de cercetare și învăță- mînt, asigurîndu-se consultarea sistematică a acestora atît la inițierea, cît și pe parcursul activității de cercetare, dezvoltare și introducere în fabricație a noi produse și tehnologii. Se vor lua, totodată, măsuri pentru perfecționarea organizării și funcționării unităților de informare și documentare tehnico-științifică, pentru dotarea acestora cu mijloace moderne de culegere, stocare, prelucrare și difuzare a informațiilor, inclusiv prin concentrarea acestora în bănci de date, în profil de ramură și teritorial. Pe această bază se va elabora șl realiza sistemul național unitar de informare și documentare tehnico-științifică.

treprinderi, în scopul valorificării mai depline a întregului nostru potențial științific, al accelerării procesului de promovare și generalizare a progresului tehnic în economia națională.Un rol tot mai important în afirmarea revoluției tehnico-științifice din țara noastră revine învățământului, care este principalul izvor de cadre pentru toate domeniile, inclusiv activitatea de cercetare, reprezentînd în același timp o vastă rețea de creație științifică ce cuprinde toate ramurile științei, tehnicii și culturii. în vederea legării tot mai strînse a învățămîntului cu știința și producția, cadrele didactice din învățămîntul superior, precum și studenții vor trebui să participe mai larg la munca de cercetare științifică organizată în cadrul institutelor centrale și al academiilor de profil. Va trebui, totodată, organizată participarea sistematică și nemijlocită a profesorilor, tuturor cadrelor din învățămîntul liceal la activitatea tehnico-științifică din întreprinderi, la conceperea și promovarea noilor tehnologii, asimilarea de noi produse, organizarea pe baze științifice a produc^ ției și muncii. Ținînd seama de cerințele procesului de integrare a cercetării cu învățămîntul și producția, se vor organiza, în continuare, platforme comune de cercetare, proiectare, învățămînt, producție.O latură esențială a integrării științei cu producția, cu întreaga viață economico-socială este întărirea legăturilor și conlucrarea tot mai strînsă a cercetătorilor cu clasa muncitoare, cu masele 

largi de oameni ai muncii — făuritorii bunurilor materiale — aceasta fiind singura cale de rezolvare a marilor probleme ce se pun astăzi în fața activității științifice.în același timp, este necesar să fie mai puternic stimulată activitatea științifică și tehnică de masă, a muncitorilor, țăranilor, tehnicienilor și inginerilor din unitățile productive, valorificînd astfel din plin uriașul rezervor de inițiative și inovații pe care-1 reprezintă gîndirea și creația poporului nostru. în întreprinderi, în instituții de cercetare șl învățămînt, în toate unitățile economico-sociale trebuie să se dezvolte o puternică opinie de masă
v:

Perfecționarea conducerii 
activității de cercetare 
științifică, dezvoltare 

tehnologică și introducere 
a progresului tehnic

Pe baza prevederilor prezentului program-directivă se va elabora planul național unic al activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic, ca parte integrantă a planului general de dezvoltare economico-socială a țării noastre. Institutele centrale de cercetări și academiile de profil, împreună cu ministerele vor întocmi planurile pe ramuri și domenii de activitate, în strînsă corelare cu sarcinile și obiectivele ce decurg din programul-directivă. La rîndul lor, fiecare centrală și întreprindere va trebui să includă în planul economic propriu sarcinile ce le revin în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, al introducerii progresului tehnic, asigurîndu-se astfel condițiile necesare pentru promovarea largă în producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii moderne. în vederea realizării unor obiectivă cu caracter mai complex, vor fi întocmite programe prioritare care să asigure colaborarea interdisci- plinară dintre unitățile de cercetare și de producție de diferite profiluri ; răspunderea pentru coordonarea și realizarea acestor programe va trebui să revină institutelor de cercetare cu ponderea principală în soluționarea problemelor abordate.înfăptuirea planurilor de cercetare atît la nivel național, cît și pe ramuri și unități de producție impune perfecționarea continuă, pe toate treptele organizatorice, a conducerii activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic.Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie —• ca organ de partid și'de stat, care răspunde de înfăptuirea politicii partidului și statului in domeniul științei și tehnologiei — trebuie să asigure mobilizarea întregului nostru potențial tehnico- științific al unităților de cercetare, a oamenilor de știință, cercetătorilor, inginerilor tehnologi, cadrelor didactice, specialiștilor din proiectare și producție Ia realizarea integrală și în cele mai bune condiții a prevederilor prezentului program. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie are obligația să exercite coordonarea unitară a întregii activități de cercetare științifică și introducere a progresului tehnic, să organizeze cercetările de perspectivă și aplicative în concordanță cu orientările stabilite în program, urmărind asigurarea avansului corespunzător în elaborarea soluțiilor necesare dezvoltării economico-sociale a țării. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie va trebui să acționeze mai" hotărît pentru folosirea rațională a bazei materiale a cercetării și ridicarea continuă a pregătirii profesionale și politice a tuturor celor care lucrează în acest domeniu, pentru perfecționarea rețelei unităților de cerce
IX.

Sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid 

în stimularea și dezvoltarea 
activității de cercetare științifică 

și tehnică
înfăptuirea cu succes a obiectivelor prevăzute în programul-directivă necesită creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea, organizarea și desfășurarea întregii activități de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică.Comitetele județene și municipale de partid trebuie să mobilizeze larg forțele'de cercetare din institutele de cercetare și învățămînt, din producție, în direcțiile hotărîtoare pentru afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice contemporane în toate ramurile economiei naționale și sec

pentru promovarea intensă, permanentă a progresului tehnic, a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, pentru afirmarea deplină a spiritului novator în cercetare și producție.Afirmarea tot mai puternică a științei în toate domeniile vieții economico-sociale constituie o parte inseparabilă a dezvoltării generale a patriei noastre — și, de aceea, realizarea marilor sarcini ce revin astăzi activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic trebuie să devină o cauză generală a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor.

tare, intensificarea procesului de integrare a științei cu producția și învățămîntul. O sarcină primordială este, de asemenea, scurtarea termenelor de realizare și aplicare în producție a noilor soluții științifice, promovarea jnal activă a creației științifice și tehnice originale.Institutele centrale de cercetare și academiile de profil răspund de înfăptuirea obiectivelor prevăzute în program pentru ramura sau domeniul în care își desfășoară activitatea, precum și pentru participarea activă la programele multidisciplina- re, asigurînd realizarea obiectivelor și sarcinilor la un înalt nivel tehnic, în condiții de maximă eficiență economică. Institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică vor asigura, încă din faza de concepție, realizarea de produse și tehnologii comparabile și chiar superioare celor mai bune rezultate obținute pe plan mondial; fiecare unitate de cercetare, fiecare cercetător răspunde nemijlocit nu numai de nivelul parametrilor noilor soluții elaborate, d și de modul cum se realizează aceștia în mod efectiv în practica economico-socială. Ținînd seama de interdependența tot mai strînsă dintre diferitele domenii ale științei, este necesar să se asigure o conlucrare sistematică, permanentă intre institutele de cercetare, în vederea realizării în condiții tot mai bune a sarcinilor ce le revin, a generalizării experienței înaintate în organizarea și desfășurarea activității de cercetare.Ministerele și celelalte organe centrale răspund de buna desfășurare a activității de cercetare și introducere a progresului tehnic in unitățile subordonate, avînd obligația de a concentra resursele umane și materiale în. vederea înfăptuirii obiectivelor prioritare ale prezentului program, de a asigura capacitățile de producție și celelalte condiții necesare pentru valorificarea și generalizarea noilor cuceriri' ale științei și tehnicii, de a acționa cu fermitate pentru continua ridicare a nivelului tehnic al produselor, promovarea tehnologiilor a- vansate, introducerea mai rapidă a mecanizării complexe și automatizării proceselor de fabricație.Centralele industriale șl întreprinderile au obligația să participe, împreună cu institutele de cercetare și inginerie tehnologică, la toate lucrările de dezvoltare și pregătire a fabricației noilor produse și tehnologii, să stimuleze larg creația științifică a colectivelor de ingineri, tehnicieni, muncitori care lucrează în producție, în vederea afirmării tot mai puternice a progresului tehnic și tehnologic contemporan, a trecerii mai rapide la o nouă calitate, superioară, în toate ramurile și domeniile de activitate.

toarele vieții sociale, să educe permanent cadrele din acest domeniu în spiritul unei înalte exigențe și răspunderi în muncă, al hotărîrii ferme de a-și îndeplini in cele mai bune condiții sarcinile ce le revin, de a asigura o eficiență superioară întregii noastre activități de cercetare și dezvoltare tehnologică.Comuniștii trebuie să se afle permanent în primele rînduri ale luptei pentru promovarea largă a progresului tehnic, să acționeze ferm, cu spirit revoluționar pentru dezvoltarea cercetării științi

fice și introducerea tot mai rapidă a noilor sale cuceriri în toate sectoarele vieții economico- sociale.Este, totodată, necesar ca organele și organizațiile de partid să stimuleze și să sprijine multilateral dezvoltarea creației tehnico-științifice de masă, mișcarea de inovații și raționalizări, să asigure propagarea largă în rîndurile oamenilor muncii a cunoștințelor științifice și tehnice, educarea lor în spiritul luptei pentru afirmarea permanentă a noului în producție și în gîndire, in toate domeniile de activitate.Organizațiile U.T.C. trebuie să mobilizeze tinerii cercetători, cadrele de specialiști, studenții w și elevii, întregul tineret din întreprinderi, din toate unitățile economico-sociale la activitatea de dezvoltare a științei și tehnicii, punînd cît mai deplin în valoare elanul, spiritul novator, cutezanța și capacitatea creatoare a tinerei generații.Sindicatele, toate organizațiile de masă și obștești trebuie să desfășoare o largă activitate pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire tehnică și științifică al oamenilor muncii, pentru lărgirea orizontului lor de cunoaștere, pentru crearea unui spirit de largă emulație în rîndul maselor, în vederea promovării susținute a progresului tehnic, a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice moderne.Un rol sporit în stimularea creației tehnico- științifice și culturale de masă, în dezvoltarea spiritului creator al oamenilor muncii de la orașe și sate trebuie să aibă Festivalul național „Cîn- tarea României", orientarea lui în mai mare măsură spre dezvoltarea creației științifice și tehnice.
★Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pe perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000 dau expresie politicii Partidului Comunist Român, concepției secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind situarea fermă la baza întregii opere de construcție socialistă și comunistă din patria noastră a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, transformarea științei și tehnologiei intr-un factor hotăritor al dezvoltării economico- sociale a țării.Prin prevederile și orientările sale Programul- directivă de cercetare și dezvoltare tehnologică deschide minunate perspective de progres in fața întregului nostru popor. Fără îndoială că, per- fecțlonîndu-și necontenit pregătirea profesională, oamenii de știință, cercetătorii, inginerii, proiec- tanții, cadrele didactice, specialiștii, împreună cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii din patria noastră vor asigura, prin întreaga lor activitate, realizarea în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor cuprinse în acest program, promovarea susținută a progresului tehnic și științific în întreaga economie și viată socială, în vederea dezvoltării economico-sociale susținute a patriei noastre, întăririi independenței și suveranității sale naționale, accelerării mersului ferm înainte al României pe calea civilizației socialiste și comuniste.

Comitetul Central al partidului își 
exprima convingerea că oamenii de 
știința, cercetătorii, toți lucrătorii din 
unitățile de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, angajîndu-se plenar în 
eforturile întregului popor — con
structor al noii orînduiri pe pămintul 
patriei — vor face totul pentru a îm
bogăți și mai mult, in anii următori, 
comoara științei și tehnicii românești, 
$porindu-și într-o măsură însemnată 
contribuția la asigurarea progresului 
multilateral al societății noastre.

România străbate astăzi cea mai 
măreața și glorioasă epocă din 
treaga sa istorie — epocă ce deschi
de un cîmp nelimitat de afirmare 
a tuturor forțelor creatoare ale nați
unii noastre. Cercetătorii, toți cei ce 
lucrează în domeniul științei și tehni
cii sînt chemați să răspundă prin în
treaga lor activitate cerințelor și exi
gențelor tot mai înalte ale acestei 
minunate epoci, să-și consacre în
treaga energie, talentul și priceperea, 
toate cunoștințele afirmării puternice 
a științei și tehnicii avansate în toate 
domeniile construcției noastre socia
liste. Asigurînd înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor și sarcinilor pe care 
partidul și statul socialist le pun în 
fața științei în actuala etapă de dez
voltare a țării și în perspectivă, cerce
tătorii, toți lucrătorii din unitățile 
noastre de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, vor demonstra astfel, 
prin fapte, prin realizările pe care le 
obțin, spiritul de răspundere și patrio
tismul ce îi animă, atașamentul lor 
profund față de cauza întăririi inde
pendenței și suveranității patriei, a ri
dicării ei pe culmi tot mai înalte de 
progres !

Participînd în modul cel mai activ, 
împreună cu clasa muncitoare, cu toți 
oamenii muncii, la opera de dezvol
tare economică și socială a țării, slu
jitorii științei și tehnicii din țara noas
tră își vor aduce astfel contribuția ac- 

■\ tivă la transpunerea cu succes în via
ță a mărețului Program al partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, la progre
sul și înflorirea continuă a patriei și 
făurirea viitorului fericit al întregului 
nostru popor.
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MESAJUL UMANIST
AL CULTURII ROMÂNEȘTI
într-o lume traversată de mari 

frămintări și fundamentale procese 
de înnoire, preocupată de căile 
dezvoltării ei viitoare, cultura su
portă, ea însăși, mari mutații, cau
tă și oferă soluții, poate consolida 
sau slăbi încrederea omului în pro
priile forte, lovește în barierele ce 
mai separă colectivități umane și 
indivizi. Ea tinde în orice caz să 
devină tot mai mult un factor 
activ, stimulator, propulsor. în ase
menea condiții, orice bilanț al unei 
etape presupune încercarea de a 
defini trăsăturile durabile ale cul
turii, acelea ce pot participa la 
ridicarea condiției umane, care 
oferă modele de comportament, 
valori etice, politice, filozofice in
spiratoare de vitalitate. România, 
tara armonică străbătută de linia 
imaginară a paralelei care indică 
jumătatea de nord a sferoidului 
pămîntesc, se conturează net cu 
profilul ei de medalie, în mozaicul 
continentului european, brăzdat 
adine de istorie și de arte. Secolele 
care au trecut peste evoluția po
porului locuitor al acestor binecu- 
vîntate pămînturi, nedezrădăcinat 
de nici o vremelnică furtună, au 
cizelat, fără încetare, spiritualita
tea imensei ființe colective, ridi- 
cind nenumărate monumente, mai 
tari decit bronzul, ale unei culturi 
profund originale, cu timbrul și 
rezonantă specifice, cu culorile și 
ritmurile doveditoare ale unei ex
cepționale originalități. Anii soci»; 
lismului, ani de transformări și 
innoiri fundamentale, au oferit cul
turii o largă deschidere spre des
tinatarul ei de drept, poporul mun
citor, au creat nenumărate punți 
între creatori șl mase, intre artist 
și publicul său. Trebuie spus că 
acestea s-au petrecut pe fondul 
ducerii mai departe a celor mai 
înalte tradiții, a vocației civice, 
active a culturii noastre.

Căci s-au impus. în fata lumii 
întregi, drept puternice trăsături 
caracteristice ale acestei culturi, 
fundamentele rationale ale uma
nismului latin altoite pe voința de 
libertate și de mîndrie, niciodată 
infrinte, ale popoarelor Traciei, 
ridicate de tstorie intre cele mai 
dinamice și inteligente populații 
ale mileniilor trecute. Cultura po

neitate, cultura, arta românească 
se caracterizează prin exaltarea 
sentimentului libertății și al dem
nității omului, printr-un tenace, 
robust optimism izvorînd din în
crederea nedezmințită în viitor și 
în transformarea condiției umane. 
Acestea sint trăsături ce pot inte
resa și pe alții/ prin care ne putem 
adresa lumii, adăugîndu-ne propria 
contribuție la tezaurul ei de valori 
progresiste, umaniste, îndrăznețe 
visuri, cultura românească nefiind 
o cultură aulică, elitistă. ci aspi- 
rînd să se reverse în lumini și su
nete asupra tuturor ramurilor uria
șului arbore al patriei. Cultura 
românească a zilelor noastre, cul-

tmpliniri socialiste ale poporului. 
Trăsătura specifică a culturii ro
mânești contemporane este legă
tura tot mai strînsă cu tradițiile ei 
cele mai nobile, izvorîte din focul 
luptelor naționale și sociale ale po
porului român, care a înscris atîtea 
pagini glorioase în aspirația sa 
necontenită spre libertate. Iar is
toria României arată luminos că 
marii săi oameni de cultură. In
comparabilii săi creatori, au fost 
totdeauna alături de popor, pe care 
l-au ajutat și l-au însuflețit in cli
pele de răscruce. Această trăsătură, 
patriotică și populară, reînflorește, 
liber și creator, în toate direcțiile 
dezvoltării culturii românești con

porului român, generată de aseme
nea de adinei izvoare, sub semnul
luptelor date în permanentă împo
triva vitregiilor timpurilor și a 
celor care asupreau, și-a consolidat

sale origini și

Indestructibila 
umanismul și 
tism luminat.

sa temelie, prin 
profundul ei patrio- 
De la îndepărtatele 
pînă in contempora

tura socialistă, se ridică pe baza 
cea mai solidă, a tradiției, iși în
fige adînc rădăcinile in humusul 
ei fertil, iluminată de focurile care 
nu se vor stinge niciodată ale ma
rilor fapte și acțiuni, ale luptelor 
naționale și sociale pe care le-a 
purtat poporul român in înaintarea 
lui continuă spre libertate și ade
văr. Miturile, emblemele și simbo
lurile culturii românești aparțin 
realității acestui popor, transfigu
rate de artă pînă la sublimări divi
ne, dar niciodată absurde și anti
umane, in viziunea, totdeauna 
antropomorfică, despre viată și 
lume. Creatorii culturii românești, 
de la marele anonim al capodope
relor unice ale folclorului, pînă la 
recizelarea de suprem rafinament 
estetic a artei cuvîntului la marii 
noștri poeți contemporani, au fost 
și au rămas totdeauna, in infinita 
lor varietate de metodologii și sti
luri, martorii credincioși ai prezen
tului lor și ai omului, singura făp
tură rațională din univers, aptă să 
transforme lumea, să se cutremure 
de neliniști și de speranțe, de la 
freamătul firului de iarbă pînă la 
năprasnica mișcare a cosmosului. 
Sînt trăsături ce au cunoscut o 
nouă, vastă înflorire în cel treizeci 
și cinci de ani care au trecut de la 
Eliberare, caracteristici luminoase 
ale unei arte și literaturi dezvol
tate sub bolta de lumină a marilor

temporane, în diferite forme și sti
luri. Esența tradiției noastre artis
tice și culturale o reprezintă uni
tatea in diversitate. Punindu-și ta
lentul, cunoștințele și puterea de 
muncă In slujba poporului și a con
struirii vieții lui noi, intelectualii, 
oamenii de știință și cultură au 
căpătat in epoca noastră o nouă 
demnitate. Un rol de prim ordin 
revine intelectualității în activita
tea importantă desfășurată pentru 
transformarea culturii intr-un bun 
general, pentru formarea și reclă
direa unui om luminos și conștient.

Creatorii culturii românești au 
înțeles în profunzimea structurilor 
lor legile realității și orientarea 
sensurilor ei. viziunea lor nouă, ma- 
terialist-dialectică, îngăduindu-le 
descoperirea, sub straturile apa
renței, a nucleului germinativ al 
noului, al stimulilor spre înaintări 
ascendente în spiralele desăvîrșirii 
individuale și generale. Niciodată 
ridicați în turnurile izolării, crea
torii culturii aspiră să anuleze dis
tanța antiumanistă între individ șl 
mase, stimulînd acele forme ale 
meditației și artei care sînt apte 
gă modeleze trăsăturile noi ala 
unul profil uman care să nu disto
neze, unilateral. In revoluția teh- 
nico-știintifică, de prototipul omu
lui total, visat de toți marii uma
niști ai lumii.

Energia creatoare a poporului

român declanșată Intr-un uriaș val 
în acești ani prin acțiunea revolu
ționară a Partidului Comunist 
Român se dovedește plenar în acest 
splendid optimism generat de o 
mare încredere în viață și înfăp
tuiri. Cultura noastră, creatorii în
cearcă să oglindească plenar di
mensiunile spirituale ale epocii de 
efervescență creatoare pe care o 
trăim. Experiențele construcției 
unei vieți noi se exprimă implicit 
în operele artei și literaturii, iar 
concepția viziunii românești despre 
lume și existență consolidează ori
ginalitatea și locul culturii româ
nești in lume. Confruntarea ideilor 
insuflă acestor opere un cert ca
racter de actualitate care intere
sează, pe orice meridian, pe aceia 
care doresc schimbarea structurală 
a unor stări sociale, politice și eco
nomice, care nu mai corespund 
cuceririlor materiale șl spirituale 
ale sfîrșitului de veac douăzeci. 
Cultura românească a zilelor noas
tre supune unui sever examen 
critic toate aceste stări și situații 
paseiste, toate reminiscențele mes
chine, militînd pentru un nou uni
vers etic și estetic. în cultura noas
tră se manifestă o intensă recep
tivitate fată de tot ceea ce este 
nou, aspirația de a surprinde in 
prisma poliedrică a noii viziuni 
despre lume și existentă, polari
zarea mișcării continue care schim
bă liniile istoriei și ale vieții omu
lui. Tot mai multe glasuri in lume 
recunosc aceste noi, pozitive trăsă
turi caracteristice ale umanismului 
culturii românești.

în dinamicul flux de a transmite 
și de a primi valori spirituale, cul
tura românească și-a dovedit ex
cepționala capacitate de a recepta 
și asimila original tot ce este mai 
prețios din creația Întregii lumi, 
dincolo de axele spațiului și timpu
lui. dar celelalte culturi au rămas 
debitoare profundei, originalei cul
turi românești. Trebuie folosite, 
cu mult mai multă flexibilitate
toate instrumentele de transmitere 
către exterior a valorilor spiri
tuale românești, lectoratele din 
străinătate, revistele în limbi străi
ne. institutele de cultură de peste 
hotare, miile de studenți străini 
care se educă în România, tradu
cătorii devotați, intelectuali străini 
prieteni sinceri al spiritualității 
românești, pentru a o prezenta In 
lumina adevărurilor ei fundamen
tale. Iar adevărul de bază ai cul
turii românești, apt să Intereseze 
pe oamenii oricăror meridiane, este
profundul ei umanism.

Festivaluli național „CÎNTAREA R0MĂNIEI“
Manifestări ale artiștilor plastici amatori

Deschiderea expozițiilor republicane de artă populară și artă 
decorativă, de artă plastică și fotografică de amatori

Vocația artistică a poporului nos
tru, puternic stimulată în climatul 
de emulație spirituală pe care-1 re
prezintă Festivalul național „Cinta- 
rea României**,  este ilustrată și de 
expozițiile repablicane de artă popu
lară și artă decorativă, de artă plas
tică și fotografică de amatori din ca
drul celei de-a Il-a ediții a marii 
întreceri a muncii și creației libere, 
deschise vineri la. amiază in Capitală.

Expoziția de artă populară și artă 
decorativă, găzduită de sala de mar
mură a Casei Scînteii, reunește peste 
2 500 de obiecte selectate din creația 
miilor de artiști amatori înscriși ’n 
fazele județeană și interjudețeană ale 
festivalului. în cuprinsul acesteia este 
înfățișată creația populară originala 
românească în ce are ea mai valoros 
și reprezentativ, creație realizată de 
meșteri populari individuali, munci
tori, țărani cooperatori, ingineri, teh
nicieni, oameni ai muncii de pe în
treg cuprinsul tării, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți-„Ne aflăm în fața fenomenului 
complex al artei noastre populare 
contemporane, releva Aurel Duca, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, la vernisaj, 
unde mai toate genurile — ceramică, 
textile, port, arta lemnului, mobilie
rul, împletiturile, pictura pe lemn si 
sticlă — ne înlesnesc cunoașterea 
creatorilor, a specificității zonelor in 
cadrul unității de stil, definitorie pen
tru arta noastră populară". Expozi
ția, loc de intilnire a tradiției și ino
vației, este astfel un prilej de evi
dențiere a rezultatelor procesului con
tinuu de creație a maselor.

în ceea ce privește expoziția de 
artă plastică — pictură, sculptură, 
grafică — și fotografică de amatori, 
deschisă la Muzeul colecțiilor de artă, 
prin cele peste 400 de lucrări selec
tate, exprimă o activitate de creație 
deosebit de bogată ce s-a desfășurat 
timp de doi ani în cercurile și cena
clurile de profil din întreprinderi și 
instituții, în cămine sau case de cul
tură de pe întreg cuprinsul țării.

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" are meritul de a fi imprimat a- 
cestor creații o notă specifică dată de 
varietatea subiectelor de inspirație — 
istoria țării, folclorul și obiceiurile 
populare, munca, viața de familie, dar, 
mai cu seamă, realizările majore ale 
României socialiste, viața liberă și 
prosperă a poporului nostru — tema
tică regăsită în cuprinsul celor două 
expoziții.

(Agerpres)

cinema
• Ultimul vals : SALA PALA
TULUI — 11.15; 20.
• Seceră vlntul sălbatic t PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
- 18.
• Misiunea Capricorn unu t SCA
LA - 14.15; 17; 19.45, BUCUREȘTI 
— 14; 16,45; 19.30. FAVORIT — 
8.45: 11,15; 14: 16.45; 19.30.
• tn ritmul muzicii : LUCEAFĂ
RUL - 13,45; 16; 18,15 : 20.30. la 
grădină — 21.15, FESTIVAL — 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Sonla și nebunul (In cadrul

Noua casă de cultură din comuna Pechea, |udețul Galați
Eoto : E. Dichiseanu

Intre 3 august și 2 septembrie

A X-a ediție a Tîrgului de mostre 
de bunuri de eonsum

Ca In fiecare an. In 
această perioadă, pro
ducătorii de bunuri de 
consum se pregătesc 
intens pentru ampla 
confruntare cu publi
cul pe care o prileju
iește această tradițio
nală manifestare.

în cele 21 de pavi
lioane, însumînd o su
prafață de 42 000 mp, 
vor fi expuse sute de 
mii de bunuri de larg 
consum, de la mărun
tele obiecte de uz cas
nic pînă la autoturisme. 
Diversificarea produc
ției și îmbunătățirea 
calității bunurilor de 
consum — principalele 
preocupări ale unități
lor producătoare — 
sint rezultatul direct 
al aplicării în practică 
a „Programului de 
dezvoltare a produc
ției și desfacerii bu
nurilor de consum in 
perioada 1976—1980",

Tîrgul își propune să 
expună numai acele 
mărfuri, desigur foarte 
multe noi, pentru care 
există condiții de fa
bricație și de contrac
tare pentru fondul pie
ței. cu alte cuvinte, au 
toate șansele să ajungă 
în magazine, la dispo
ziția cumpărătorilor.

Ținînd seama de 
faptul că 1979 este A- 
nul internațional al 
copilului, un loc apar
te (respectiv pavilio
nul C) îl vor ocupa 
produsele destinate co

piilor. Aici, sub coor
donarea Ministerului 
Industriei Ușoare, vor 
fi prezentate toate 
creațiile — îmbrăcă
minte și încălțăminte, 
produse alimentare 
specifice, jucării, echi
pament sportiv și al
tele. ai căror benefi
ciari sint cei mici. Tot

în incinta tîrgului este 
în curs de amenajare, 
prin grija Ministerului 
Turismului, un parc 
de joacă și distracții 
pentru copii. De un 
interes deosebit se va 
bucura „Casa mobi
lei*',  un pavilion îm
părțit în alveole închi
puind tot atîtea încă
peri înzestrate cu tot 
ce este necesar : mobi
lă, covoare, perdele, 
lustre, obiecte decora
tive. Ca și în alți ani, 
„salonul luminii*'  — 
pentru prima dată or
ganizat de coordona
torul producției de 
corpuri de iluminat,

Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini — va înfățișa vizi
tatorilor o gamă largă 
de lustre, lampadare, 
veioze, plafoniere in 
cele mai diverse va
riante. Un pavilion 
special va fi rezervat 
utilajelor comerciaie. 
Organizat de Ministe
rul Comerțului Inte
rior, acesta va oglindi 
preocupările în direc
ția modernizării expu
nerii și vinzărli măr
furilor.

Printre manifestările 
care au dat bune re
zultate la edițiile an
terioare și vor fi relua
te și de actuala ediție 
un loc important îl vor 
ocupa acțiunile de tes
tare a preferințelor pu
blicului. Aceste acțiuni 
au o deosebită impor
tanță pentru industrie, 
interesată să producă 
numai ceea ce se cere, 
cît și pentru comerț, 
cel care angajează fon
dul de marfă pe bază 
de contracte.

Ca de obicei, tîrgul 
de mostre va oferi vi
zitatorilor și posibili
tatea de a-și face anu
mite cumpărături. Cele 
114 puncte de desface
re, dintre care 56 ale 
ministerelor și centra
lelor expozante, vor 
pune în vinzare o mare 
varietate de mărfuri.
Rodlca ȘERBAN

ÎN CONTINUAREA ANCHETEI NOASTRE

„Specialiștii susțin: Producția de pește 
in apele interioare poate spori de 5-6 ori“

Pînă la înființarea, în anul 1975, a 
unei întreprinderi piscicole și la Bu
zău, activitatea de producere a pește
lui în bălțile și iazurile din județ se 
desfășura sub semnul unor mari nea
junsuri organizatorice și tehnologice. 
Cu toate că luciul de apă aflat în 
sfera piscicolă însuma 1 785 hectare, 
producția obținută era redusă, iar 
aprovizionarea populației locaie se 
făcea cu totul intîmplător. Construi
rea unei întreprinderi de profil, în
cadrată cu specialiști, alocarea de 
fonduri pentru amenajarea bazinelor 
și extinderea .lor au dus la dezvol
tarea producției de pește, deși 
nici acum nu se poate spune că a- 
ceasta se ridică lă nivelul posibili
tăților reale de care dispune județul.

— Principalele probleme care tre
buiau rezolvate de colectivul nostru 
— ne spune inginerul Florea Iorda- 
che, directorul întreprinderii pisci
cole — se concentrau în două di
recții : intensificarea producției de 
pește pe unitatea de suprafață șî ex
tinderea suprafețelor amenajate. în 
anul 1974, cantitatea de puiet realiza
tă în județ era de numai 25 tone, 
ceea ce făcea imposibilă popularea 
corespunzătoare a amenajărilor pisci
cole. Primele acțiuni Initiate atunci 
au vizat constituirea de eleștee pen
tru producerea puietului, dirijarea 
cu prioritate a furajelor spre pepi
niere și modernizarea amenajărilor 
piscicole prin compartimentarea bazi
nelor, în scopul creșterii suprafețelor 
de reproducere și creștere a puietului.

în acest fel, prin eforturile depuse 
de specialiștii și personalul între
prinderii noastre, cantitatea de puiet 
realizată in acest an este de 10 ori 
mai mare decit în 1974, ceea ce asi
gură o populare mai bună a bazine
lor piscicole de care dispunem. în 
mod firesc, a crescut și producția de 
pește, care este acum de două ori 
mai mare decit în urmă cu cinci ani, 
dar încă nu ne-am realizat toate pre
vederile planului. Firește, mă veți 
întreba care este cauza acestei nedo
rite stări de lucruri. Cu toate că 
popularea cu puiet a amenajărilor In 
acest an s-a făcut în condiții nor
male, creșterea peștelui nu a înregis
trat valorile prevăzute datorită insu
ficientei cantități de furaje asigurate 
prin repartiție de către centrala de

Din experiența 
județului Buzău

IN 35 DE ȚĂRI ALE LUMII:

Lectorate de limba, literatura, istoria și civilizația poporului român
Cele aproape 160 lectorate de lim

ba, literatura, istoria și civilizația po
porului român care funcționează în 
reputate universități din 35 de țări 
ale lumii și-au încheiat cursurile a- 
nului de învățămînt 1978—1979. Pe 
lîngă cele patru discipline menționate, 
unele lectorate au înscris în progra
mul lor cîteva noutăți. Cele de la 
Bratislava, Kiev și Viena, de pildă, 
au început să pregătească și tradu
cători de limba română. La rîndul 
lor, lectoratele din Havana și Halle 
îi familiarizează cu limba română pe 
tinerii care doresc să-și facă studii
le superioare în România, iar cele 
din Vrsac și Szeged pregătesc ca
dre didactice pentru școlile cu lim
ba română de predare care func
ționează în Iugoslavia și Ungaria.

De asemenea, lectoratul din Bei
jing a introdus în programa sa 
analitică și un curs care tratează pro
bleme de politică și economie roma-

Multe din lectorate sînt conduse de 
profesori universitari români, care, 
prin activitatea lor didactică și de 
cercetare, contribuie la mai buna cu
noaștere peste hotare a tradițiilor ci
vilizației noastre, a realităților de as
tăzi ale României socialiste. Activita
tea acestor lectorate este sprijinită 
de Biblioteca centrală universitară 
din București care le trimite, perio
dic, materiale necesare procesului de 
învățămînt. De la 1 ianuarie și pînă 
în prezent, de pildă, instituția bucu- 
reșteană a expediat 8 400 volume, nu
meroase colecții de ziare și reviste ro-

mânești, precum și un mare număr 
de discuri șl diapozitive pentru stu
diul limbii române. In același scop, 
profesorilor și studenților străini in
teresați in cunoașterea culturii româ
nești li se trimit, la cerere, și alte 
cărți, albume cuprinzînd reproduceri 
după creații ale marilor noștri pictori, 
lucrări documentare despre Româ
nia etc.

în cadrul acelorași preocupări, sub
liniem că în fiecare an cadre didac
tice. tineri cercetători și student! în 
romanistică sînt Invitați să participe 
la cursurile de vară de limbă și lite
ratură, istorie și artă a poporului ro
mân, care, amil acesta, se vor desfă
șura la Brașov, între 22 iulie și 17 
august.

(Agerpres)

resort. O altă cauză rezidă în lipsa 
de apă în amenajările Amara, Luciu 
și Boldu. Bazinele respective nu au 
o sursă permanentă de alimentare cu 
apă, completarea lor făcindu-se doar 
din precipitații, iar precipitațiile în 
zonele respective au fost în acest an 
foarte reduse.

Așa după cum prevede proiectul 
de Directive ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, în cincinalul 
viitor ii revin și pisciculturii sarcini 
importante privind sporirea produc
țiilor, ca și extinderea amenajărilor 
furajate. în acest scop, încă de pe 
acum, întreprinderea buzoiană a sta
bilit o serie de măsuri concrete me
nite să asigure atît sporurile cantita
tive prevăzute, cît și trecerea în ex
ploatarea pisciculturii a unor rezerve 
existente — lacuri, bălți, terenuri 
slab productive — care ar avea, in 
condițiile populăril cu pește, o efi
cientă economică ridicată. în ultimii 4 ani, suprafețele piscicole din jude
țul Buzău au crescut cu 365 hectare, 
dar această extindere nu este nici pe 
departe satisfăcătoare. Tot din 1974, 
organele competente au avizat un 
studiu privind valorificarea ca bazin 
piscicol a unui teren slab productiv, 
degradat, în suprafață de 400 hectare, 
din raza comunei Rușețu. în scopul 
amenajării acestei suprafețe pentru 
piscicultura au fost alocate șl fondu
rile necesare, dar nici pînă astăzi nu 
s-a făcut nimic. Consiliul popular 
comuijal nu cedează terenul, prefe
rind să-I lase să zacă părăsit, degra

dat, neutilizabil. Pe valea pîrîului 
Sărata, alte 80 hectare de pămînt 
arid, sărăturat, inundat din cind în 
cînd pe apele piriului, nu sînt încă 
valorificate din aceeași cauză.

O altă situație, de-a dreptul bi
zară, se petrece în „apele teritoriale" 
ale cîtorva cooperative agricole, cum 
sint Sălcioara, Bălăceanu și altele, 
care dispun de lacuri de acumulare 
pentru irigații, însumînd peste 200 
hectare, dar în care nu se produce 
nici un kilogram de pește, pentru 
simplul motiv că lipsește spiritul 
gospodăresc al edililor din respecti
vele localități. La Sălcioara, de exem
plu, barajele lacului sînt rupte și 
degradate de mai multi ani, dar con
ducerea cooperativei nu catadicsește 
să le repare și să treacă la exploa
tarea rațională a suprafeței respec
tive.

— Potrivit sarcinilor ce ne revin în 
viitorul cincinal — ne spune interlo
cutorul — piscicultura buzoiană va 
trebui să realizeze în anul 1985 peste 
5 000 tone pește. Este un plan mare, 
dar mobilizator, care impune, în pri
mul rind, intensificarea tuturor efor
turilor pentru creșterea producției de 
pește la hectar. Preocupările noastre 
sînt îndreptate încă de pe acum în 
direcția generalizării în fermele în
treprinderii a tehnologiilor noi de 
creștere a crapului în policultură cu 
alte specii care valorifică mai bine 
potențialul natural de hrană al bazi
nelor piscicole. De asemenea, vom 
desfășura o activitate susținută pen
tru identificarea tuturor posibilități
lor de extindere a suprafețelor pisci
cole. în acest sens, menționez faptul 
că se află în curs de proiectare o 
salbă de amenajări pe circa 1200 
hectare, situate pe terenuri degradate 
din albia rîului Buzău, pe sărăturile 
de pe valea Călmătuiului și în zonele 
mlăștinoase ale pîraielor Sărata și 
Boldu.

Pentru a se asigura o producție 
sporită de pește și o mai bună apro
vizionare a populației este necesară 
o mai strînsă conlucrare între direc
ția agricolă, oficiul de cadastru și 
organizarea teritoriului și întreprin
derea piscicolă. De asemenea, orga
nele agricole județene — direcția a- 
gricolă și U.J.C.A.P. — au datoria 
să intervină cu fermitate pentru ca 
toate suprafețele de apă din coope
rativele agricole încă nevalorificate 
să fie integrate cit mal grabnic pro
ducției piscicole. Pentru că. în ultimă 
instanță, aceasta Înseamnă o folosire 
mai gospodărească și mai eficientă a 
pămîntului, o mai bună aprovizio
nare a populației.

Mlhaf BAZU
corespondentul „Scînteii"
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„La izvoare"
Sătenii din satul Doh, județul 

Sălaj, oameni gospodari, s-au 
apucat să iacă arături adinei ca 
să planteze vită de vie in punc
tul denumit de ei, de moșii și 
Strămoșii lor, „La izvoare". Deo
dată, au ieșit la iveală o mulți
me de fragmente ceramice. „Cio
buri ca toate cioburile" — și-au 
spus unii. Dar iată că pionierul 
Codrea Alvaler, de la școala din 
localitate, a fost de altă părere 
și i-a sesizat pe specialiștii de 
la Muzeul de istorie și artă din 
Zalău, Venind la fața locului, 
muzeografii au descoperit urme
le unei așezări din epoca bronzu
lui. Fapt pentru care, in curind, 
se va deschide aici un nou șan
tier arheologic.

Trei copii 
și o barză

După o ploaie strașnică, pe 
malul apel care trece prin Măgu
ra Bacăului, trei pionieri au gă
sit o barză cu un picior rupt și 
aripile frinte. Cei trei au dus-o 
imediat la medicul veterinar, iar 
după aceea, impreună cu bunica 
lor Elena Chetraru, i-au oblo.nt 
rănile cum s-au priceput mai 
bine, au hrănit-o și i-au făcut 
un cuib pufos șl primitor.

Neputind să mai zboare spre 
a se duce la suratele sale, barza 
a rămas să viețuiască impreună 
cu păsările din ogradă, tn fie
care zi, șontic-șontic, barza se 
duce singură-singurică pe malul 
apei și, după ce se scaldă și se 
ospătează din belșug, se întoar
ce frumușel la cuibul ei, intru 
bucuria copiilor gazdei.

Somn ușor
9

...dar nu asa!9
Un echipaj de la circa 6 Mill

tie a efectuat, in noaptea de 18 
spre 19 iulie, un control inopinat 
pe la posturile de pază din cite- 
va întreprinderi și instituții 
bucureștene. Toate bune și la 
locul lor, pină la întreprinderea 
„Electroaparatai". Aici, ia-l pe 
paznicul Gheorghe Stănciu, de 
unde nu-i. tn sfirșit, a fost gă
sit dormind buștean. Cu ochii 
cirpiți de somn, acesta a decla
rat sus și tare cd abia ațipise.

Tot in brațele lui Morfeu a 
fost găsit și Voicu Zlate, de la 
Institutul de cercetări in con
strucții și economia construcții
lor. Amindoi au fost amendați. 
După care s-au trezit de-a bine- 
lea. Măcar de s-ar fi învățat 
minte.

| Poftiți
. în vagoane...
* dacă aveți
I loc !
INe scrie profesorul I. Birsan 

din orașul Mediaș : „Am citit, 
nu o dată, in rubrica «Faptul 

I divers- despre acele cazuri in 
care s-au vindut cite două și 
chiar trei bilete pe un loc și-mi 
ziceam in sinea mea că, de, se 

Imai intimplă, mai greșește 
omul! Dar nu-mi închipuiam 
să-mi fie dat să văd ce-am vă- 

Izut in gara Teiuș. Pentru trenul 
care mergea spre Gura Humo
rului fuseseră reținute cu multe 
Zile inainte două vagoane pentru 

1150 de elevi de la școlile din 
Mediaș. Dar nici unul n-a putut 
să urce in vagoanele respective, 

I pentru simplul motiv că absolut 
toate locurile erau ocupate de 
alți călători. Toți cei 150 de copii 
au mers in picioare și intr-o 

I înghesuială de nedescris. Sesi
zați, atit conductorul, cit și șeful 
trenului au inălțat din umeri, 

Isemn că nu era vina lor. și că 
nu e prima dată cind se intim- 
plă așa ceva".

Ce-ar fi să nu se mai întimple?

Nedumerire
De la ferma nr. 2 a coopera

tivei agricole din Dănești-Vaslui 
Iau dispărut intr-o noapte patru 

juninci. Au dispărut datorită lui 
Ștefan Văleanu și Vasile Pislaru 

Idin aceeași comună, care le-au 
minat frumușel din urmă spre a 
le vinde amatorilor de chilipir, 
in aceeași noapte s-a și găsit un 

I astfel de chilipirgiu, care a cum
părat două joiane pe un preț de 
nimic.

ICă Văleanu și Pislaru vor răs
punde in fața legii pentru fap
tele lor, nu încape nici indoiaiă, 

Iniei tocmeală. Altceva stirnește 
insă nedumerirea : deși era vor
ba de dispariția a 4 (patru) jo
iane, din scriptele fermei res- 

Ipective reieșea că, de fapt, nu 
dispăruseră decit 2 (două). Mis
terul ? Nici un mister. Celelalte 

Idouă necuvintătoare nu se aflau 
înregistrate in evidențe. Evident, 
se va face lumină și in acest caz.
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„Zilelor filmului egiptean") : ci
nema STUDIO — 15: 17.30; 20.
• Inspectorul Harry : CINEMA 
STUDIO — 10: 12,15.
• Șatra : PATRIA — 14: 16; 18.15; 
20.30.
• Școala curajului : CAPITOL —
13.45; 16: 18,15; 20,30, la grădină — 
21, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30;
15.45: 18; 20.15.
• Nick Carter superdetectlv : 
VICTORIA — 15; 17.30; 20, ARTA 
— 9;| 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. ja 
grădină — 21.
• Nea Mărin miliardar : CEN
TRAL — 14; 16; 18: 20.
• Antichități : TIMPURI NOI — 
14; 16; 18; 20.
• Prietenii copilăriei mele •— 8,15;

11,15; 13,15; 15,15; 17,15, Cenușa — 
19.15 : DOINA.
• Hercule cucerește Atlantida :
FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRA
DINA BUZEȘTI — 21.15.
• Brațele Afroditei : BUZEȘTI — 
16: 18: 20.
• Alibi pentru un prieten : EX
CELSIOR — 9: 11.45: 14.30: 17.15; 
20. MODERN — 9; 11.30: 14: 16.45: 
19,30. la grădină — 21.
• Ultimul cartuș l DACIA — 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Umbrele verii fierbinți : BU- 
CEGI — 16; 18; 20,30.
• Marele Gatsby (ambele serii) 
— 5,45, Umbrelele din Cherbourg

— 14, Haraktri — 16,15, Samuraiul
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Tinărul din Istanbul l GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, 
TOMIS — 9,15: 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 21.15.
• Severino : LIRA — 15.30; 17,45; 
20, la grădină — 21.
• O dramă la vlnătoart : DRU
MUL sării — 16; 18; 20.
• Moartea unui greier : FEREN
TARI — 15,30: 17.30: 19,30.
• tnarmat șl foarte periculos s
GIULEȘTI — 9: 11! 13,15: 15.301
17.45 : 20.
• Legea e lege : COTROCENI — 
15: 17.30; 20.
• Copil de duminică l PACEA — 
16: 18; 20.

• Apașiț l FLOREASCA — 9: 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Frumoasa șl bestia : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,15. 
GRADINA FESTIVAL — 21.
• Vacanță tragică i VIITORUL —
15,30; 17,45; 20. POPULAR — 16;
18: 20.
• întoarcerea acasă : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor :
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20, Ia grădină — 21.
• Lanțul amintirilor : MUNCA — 
14: 17; 20.
• Păcală : FLACARA — 15: 17 30; 
20.
• Police Python 557 : COSMOS — 
14.30; 17; 19,30.

• In ochii tăi e întreaga lume l 
PROGRESUL — 16; 18: 20.
• Rodeo : GRADINA BUCEGI — 
21.
• Omul cu masca de fler : GRA
DINA FLACARA — 21,15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRADINA PARC HOTEL 
— 21,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol

de sunet șl lumină „Culorile Iubi
rii" — 21.30.
• Teatrul „Nottara" (la sala Ma
jestic) : Cinci romane de amor — 
20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zîmbet — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai 
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă șl dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la școala 
generală 198, str. Apusului, car
tier — Militari) : Pescarul șl no
rocul — 19,30.

I Neglijență | 
| fatală
IS-a intimplat pe un șantier 

din Giurgiu al Trustului de con- I 
strucții industriale și agrozooteh

nice București. Sudorul Ene Pe- ’ 
Itrache avea de executat o lucra- ■ 

re la vreo zece metri înălțime. I 
Cunoscind foarte bine regulile I 

Ide protecția muncii, și-a luat 
centura de siguranță cu el și I 
s-a urcat la punctul de lucru. | 
Și-a luat centura de siguranță,

Idar de pus nu și-a pus-o. Așa > 
se face că. la un moment dat s -a 
dezechilibrat, a căzut in gol, a •

I suferit fracturi .multiple și n-a 
mai putut fi salvat. Avea doar I 
22 de ani...

Rubricâ redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" _____I
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Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a Zilei Renașterii Poloniei Cronica zilei

4
ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ

Bucu- 
muni- 
Socia-

al P.C.R. și Consiliul 
al Frontului Unității

participat tovarășii Virgil

Cu prilejul celei de-a XXXV-a 
aniversări a Zilei Renașterii Polo
niei, vineri după-amiază a avut loc 
în Capitală o adunare festivă _orga- 
nizată de Comitetul municipal rești ’ ......
cipal 
liste.

Au .
Cazacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Aneta Spornic. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Mihalache, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucurestene.

Au fost de față Jan Szydlak, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
Jerzy Kusiak, ambasadorul Polo
niei la București, alți membri ai am
basadei poloneze.

Despre semnificația celei de-a 
XXXV-a aniversări a eliberării Po
loniei a vorbit tovarășul Janos 
Fazekas

Glorioasa zi de 22 iulie 1944. cînd 
Comitetul polonez de eliberare națio
nală a proclamat instaurarea puterii 
populare poloneze, a spus vorbito
rul, a încununat lupta eroică, plină 
de abnegație și de grele sacrificii, 
pe care poporul polonez a dus-o 
fără încetare din momentul în care, 
la 1 septembrie 1939, Germania hitle- 
ristă a dezlănțuit agresiunea împo
triva Poloniei, cu scopul de a înrobi 
și extermina poporul polonez, de a 
lichida Polonia ca stat. în condițiile 
grele ale ocupației țării, ale distru
gerii potențialului său economic, 
ale terorii sîngeroase dezlănțuite 
împotriva populației pașnice, forțele 
naționale progresiste, patriotice ale 
poporului, în frunte cu comuniștii, 
depunînd eforturi uriașe și dînd do
vadă de un înalt patriotism și 
spirit de sacrificiu, au organizat 
și au condus la izbîndă lupta 
maselor populare împotriva ocupa
ției, pentru eliberarea țării. Patrioții 
polonezi au desfășurat o puternică 
luptă de rezistentă pe teritoriul țării, 
unitățile armatei poloneze au parti
cipat pe toate fronturile lă lupta 
împotriva armatelor fasciste, adueînd. 
alături de armata sovietică, de arma
tele celorlalte state ale coaliției anti
hitleriste, o contribuție importantă la 
victoria finală asupra fascismului. 
Proclamarea puterii populare de către 
Comitetul polonez de eliberare na
țională. înființat de forțele patriotice 
și democratice, în frunte cu Partidul 
Muncitoresc Polonez, a deschis calea 
revoluției populare și a transformări
lor înnoitoare, socialiste în Polonia.

Vorbitorul a evocat apoi tradițio
nalele legături de prietenie ale po
porului român cu poporul polonez, 
arătînd că Partidul Comunist Roman, 
toate forțele democratice și progre
siste ale poporului nostru și-au ridi
cat cu putere glasul de condamnare 
a agresiunii fasciste împotriva po
porului polonez. în condițiile în care 
sute de mii de fii și fiice ale Polo
niei au fost nevoiți să-și părăsească 
patria pîrjolită de fascism pentru a 
continua lupta, țara noastră a oferit 
cea mai caldă ospitalitate, adăpost și 
sprijin celor peste 24 mii militari și 
tot atîția civili care s-au refugiat în 
România. în ciuda presiunilor la care 
a fost supusă de puterile fasciste. 
România nu a ezitat să acorde asis
tența și protecția necesară, pentru ca 
refugiații polonezi să aibă toate con
dițiile în vederea regrupării și înca
drării lor în lupta de rezistentă a po
porului polonez de pe diferite fron
turi ale războiului antifascist. în acele 
zile grele au fost înscrise noi pagini 
memorabile de solidaritate în cronica 
legăturilor tradiționale de prietenie 
dintre poporul nostru și poporul polo
nez, dintre forțele democratice, pro
gresiste și revoluționare din țările 
noastre.

în continuare, vorbitorul a spus : 
în anii de după război, oamenii mun
cii polonezi, în frunte cu clasa mun
citoare, sub conducerea comuniștilor, 
au depus eforturi eroice și au reușit 
într-un timp scurt să vindece rănile 
adinei pricinuite de război, iar apoi 
s-au angajat, cu tot elanul crea
tor, în edificarea societății socia
liste dezvoltate pe pămintul patri
ei. Realizările remarcabile obținu
te în construcția socialistă, aportul 
Poloniei populare la lupta pentru 
cauza păcii, destinderii și securității, 
pentru afirmarea unor relații noi de 
înțelegere și colaborare egală între 
națiuni reprezintă o contribuție va
loroasă la creșterea prestigiului și 
influenței socialismului, la cauza ge
nerală a progresului în lume.

Tovarășul Janos Fazekas s-a refe
rit, în continuare, la profundele trans
formări petrecute în viata economico- 
socială a României în cei 35 de ani 
de la eliberare. înaintînd cu pași ho- 
tărîți pe drumul deschis de victoria 
insurecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste de la 23 Au
gust 1944 — a spus vorbitorul — po
porul nostru, sub conducerea Partidu-
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fotbal: Pregătirile reprezentativei noastre studențești 
pentru Jocurile mondiale universitare

Lotul universitar de fotbal care va 
participa la Jocurile mondiale uni
versitare din Mexic a început pre
gătirile, sub conducerea antrenorilor 
Constantin Cernăianu și Ion Voica. 
Componenții reprezentativei studen
țești vor susține pînă la 30 iulie patru 
meciuri de verificare cu echipe di
vizionare din țara noastră, iar de 
la 30 iulie la 15 august vor efectua 
un turneu în Spania, .înaintea ple
cării spre Ciudad de Mexico.

TIR: Sportivi din 
internaționale

între 23 și 25 iulie, poligonul Tu
nari din Capitală va găzdui Campio
natele internaționale de tir ale Româ
niei pentru arme cu glonț, competiție 
care se află la a XXI-a ediție, edi
ția jubiliară — a X-a — a „Marelui 

lui Comunist Român, a lichidat greaua 
moștenire economico-socială din tre
cut, a asigurat dezvoltarea puternică 
a forțelor de producție, modernizarea 
bazei tehnico-materiale a întregii e- 
conomii, sporirea rapidă a avuției 
naționale și a venitului național. For
ța industrială a țării a crescut de cir
ca 42 ori față de anul 1938, iar pro
ducția agricolă a sporit de aproape 
3,5 ori în raport cu cea obținută în 
1950. Sporirea de peste 4 ori față de 
1950 a retribuției medii reale ilus
trează în mod convingător ridicarea 
nivelului de trai al întregului popor.

în prezent, comuniștii, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate — a continuat vorbitorul — des
fășoară o amplă activitate pentru a 
intîmpina cu noi rezultate în mun
că cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația fas
cistă și Congresul al XII-lea al 
P.C.R., acționînd pentru întărirea tot 
mai puternică a partidului, a unității 
sale, a rolului său de forță politică 
conducătoare a întregii societăți, pen
tru îmbunătățirea muncii în toate 
compartimentele societății. Eveni
ment de o deosebită însemnătate în 
viața patriei și a poporului nostruț 
Congresul al XII-lea va adopta Di
rectivele și alte documente de mare 
semnificație și va stabili direcțiile de 
acțiune și sarcinile concrete pentru 
o nouă perioadă de 5 ani și în per
spectivă.

întregul partid, întregul popor — a 
spus vorbitorul — au salutat cu căl
dură hotărirea Plenarei comune a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României din 4—5 iulie a.c. ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
propus în înalta funcție de secretar 
general al partidului de către confe
rințele județene ale partidului, apre
ciind activitatea sa neobosită în 
slujba fericirii poporului si înflori
rii patriei noastre, a cauzei generale 
a socialismului și comunismului.

Referindu-se apoi la activitatea in
ternațională a partidului și statului 
nostru, vorbitorul a spus : Desfășu- 
rînd o intensă activitate de construc
ție pașnică, de edificare a noii orîn- 
duiri, poporul nostru acționează în 
același timp cu toată fermitatea pen
tru asigurarea păcii, întărirea destin
derii și dezvoltarea colaborării prie
tenești cu toate popoarele, pentru pro
movarea cauzei socialismului, demo
crației și progresului în Europa și în 
întreaga lume. Acționînd în spiritul 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului nostru, situăm în mod sta
tornic în centrul activității noastre in
ternaționale dezvoltarea prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, 
întărirea solidarității lor, pornind de 
la faptul că aceasta corespunde atît 
intereselor fiecărei țări care edifică 
noua orînduire, cît și cauzei socia
lismului, politicii de destindere, co
laborare și pace în întreaga lume. în 
același timp. România întărește soli
daritatea și colaborarea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele neali
niate, în lupta împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru asi
gurarea dezvoltării libere, de sine 
stătătoare, a tuturor popoarelor pe 
calea progresului economic. Pe baza 
principiilor coexistentei pașnice ex
tindem legăturile cu țările capitaliste 
dezvoltate.

La baza raporturilor noastre inter
naționale — a arătat vorbitorul — 
așezăm constant principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța — cerințe fundamen
tale ale întăririi securității, colabo
rării și păcii în lume.

România acordă o atenție deose
bită înfăptuirii securității și extinde
rii cooperării în Europa, considerînd 
că trebuie făcut totul pentru buna 
pregătire a Reuniunii de la Madrid 
din 1980, astfel incit aceasta să dea 
un nou și puternic impuls înfăptui
rii integrale a principiilor și obiecti
velor Actului final de la Helsinki, 
care să conducă la instaurarea unui 
climat nou pe continentul nostru, de 
deplină încredere și prietenie între 
toate națiunile. O problemă de im
portanță vitală pentru întreaga ome
nire este oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la măsuri practice, concrete 
de înfăptuire a dezarmării generale 
și, în primul rînd, a dezarmării nu
cleare.

Tara noastră se pronunță pentru 
lichidarea subdezvoltării — rezultat 
al politicii imperialiste și neocOlo- 
nialiste — pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, condiție hotăritoare 
pentru progresul și prosperitatea 
tuturor popoarelor, pentru stabilita
tea economiei mondiale și dezvol
tarea tuturor națiunilor.

România militează activ pentru 
stingerea focarelor de tensiune și so
luționarea negociată a conflictelor 
internaționale, apreciind că nimic nu 
justifică recurgerea la forță în regle
mentarea diferendelor dintre state și 
că problemele litigioase, oricît de 
complicate ar fi, pot și trebuie să fie 
soluționate pe calea tratativelor între 
părțile interesate.

România sprijină neabătut lupta

Iată alcătuirea lotului : Bucu, Ursa- 
che — portari ; Tilihoi, Nadu, Pălti- 
nișan, Al. Nicolae, Naghi (Steagul 
roșu Brașov), Munteanu (Sportul stu
dențesc) — fundași ; Biiloni, Cîmpea- 
nu („U“ Cluj-Napoca), Carabageac, 
Petcu (Corvinul Hunedoara), Sabău 
și Stoichiță — mijlocași ; FI. Grig'o- 
re, Cămătaru, Voicilă (Rulmentul 
Alexandria), Florea (F.C.M. Galați), 
Cernescu — înaintași.

16 țâri la întrecerile

din țara noastră
premiu Carpați" la talere (trap și 
skeet), precum și cea inaugurală a 
concursului de talere pentru juniori 
dotat cu „Cupa Dunării". La între
cerile de anul acesta și-au anunțat 
participarea trăgători fruntași din

V

din Africa pentru lichl-

cele două țări, 
socialismului și

in Întărirea și 
româno-polone.

fiecare dată 
impulsuri dezvoltă-
tari și popoare. De- 
în mai 1977 de to-

adincirii prieteniei, 
colaborării româno-

popoarelor 
darea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului ; ea acordă un 
sprijin puternic popoarelor din Na
mibia și Rhodesia, în lupta lor de 
eliberare națională și populației ma
joritare din Africa de Sud pentru 
lichidarea politicii de apartheid.

Opinia publică din țara noastră, în
tregul popor âu luat cunoștință cu 
satisfacție de evoluția evenimentelor 
din Nicaragua și salută succesele 
forțelor patriotice democratice și 
progresiste din această țară.

Tovarășul Janos Fazekas. trecînd 
în revistă relațiile româno-polone, a 
spus : în anii edificării orînduirii 
noi, socialiste, continuînd legăturile 
tradiționale de prietenie și solidari
tate dintre cele două popoare, relații
le dintre România și Polonia s-au 
ridicat pe o treaptă superioară, și-au 
îmbogățit conținutul, întemeindu-se 
pe comunitatea de orîndulre și idea
luri, pe deplina egalitate în drepturi, 
stimă și respect reciproc. Puternic 
stimulate de prevederile Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistentă 
(mutuală, semnat în 1949 și reînnoit 
în noiembrie 1970, raporturile dintre 
țările noastre s-au adîncit și diver
sificat continuu, în interesul pro
gresului mai rapid al operei de con
strucție socialistă în 
al cauzei generale a 
păcii.

Rolul determinant 
adîncirea legăturilor ... _____
în evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie si solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, l-au 
avut întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ed
ward Gierek, care de 
au dat puternice 
rii pe multiple planuri a relațiilor 
dintre cele două 
clarația semnată 
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Edward Gierek a trasat noi jaloane 
și perspective 
solidarității șl ____  __  __  ...
polbne, atît pe plan bilateral, cît șl 
în domeniul vieții internaționale.

în încheiere, vorbitorul a spus : Cu 
prilejul aniversării Zilei Renașterii 
Poloniei, eveniment de seamă în is
toria poporului polonez, adresăm 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din Polonia socialistă prietenă, 
calde felicitări, însoțite de cele mai 
bune urări de noi și însemnate în
făptuiri pentru înflorirea continuă a 
patriei și prosperitatea întregului po
por.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R. P. Polone, Jerzy Kusiak, care a 
spus : La 22 iulie, Republica Popu
lară Polonă sărbătorește ziua sa na
țională, Ziua Renașterii Poloniei, de
oarece în acea zi. cu 35 de ani în 
urmă, a intervenit în viața poporului 
nostru o adevărată cotitură istorică 
— trecerea Poloniei pe calea con
struirii socialismului. S-ar putea 
spune că 35 de ani reprezintă o pe
rioadă scurtă ; și totuși, pentru for
țele revoluției și progresului, aceas
ta a fost o perioadă suficientă pen
tru transformarea profundă a țării, 
pentru schimbarea condițiilor de trai 
ale poporului. Polonia s-a transfor
mat sub ochii noștri, prin strădania 
noastră, într-o țâră a progresului 
dinamic și cu perspective largi, a 
atins un nivel înalt în ce privește 
dezvoltarea forțelor sale de produc
ție, și-a asigurat aprecierea și sti
ma tuturor popoarelor.

Trecînd în revistă principalele mo
mente ale istoriei poporului polonez, 
vorbitorul a spus : Românilor le sînt 
cunoscute tradițiile luptelor forțelor 
patriotice și înaintate duse împotriva 
exploatării și oprimării. Din astfel 
de lupte între forțele progresului și 
cele ale reacțiunii a luat naștere și 
România socialistă. Dintr-un efort 
asemănător al mai multor generații 
de polonezi, datorită comuniștilor 
polonezi, a fost realizată. în timpul 
celui de-al II-lea război mondial, 
concepția democratică a unificării 
luptei pentru eliberare națională cu 
lupta pentru eliberare socială. Lupta 
aceasta am bazat-o pe alianța indi
solubilă cu patrioții din alte țări, in

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL R. P. POLONE
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, am
basadorul acestei țări la București, 
Jerzy Kusiak, a oferit vineri o re
cepție. 4

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului -Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Marin Vasile, se
cretar al C.C. al P.C.R., Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Ghizela Vass și Constantin Va-

Australia, R.D. Germană, Ungaria, 
Suedia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Italia, Egipt, Polonia, Argentina, 
U.R.S.S., Bulgaria, R.F. Germania, 
Grecia, Belgia și România.

Lotul țării noastre cuprinde, prin
tre alții, pe Romulus Nicolescu, Ma
rian Oncică și Mircea Ilca, la armă 
liberă, Liviu Stan și Marinică Trușcă 
— pistol liber, Ion Corneliu și Ale

Campionatele naționale de box
Campionatele naționale de box au 

continuat, vineri, la arena de tenis 
„Progresul" din Capitală. în prima 
reuniune a zilei, majoritatea întîlni
rilor nu au corespuns pe plan tehnic f 
și spectacular, combatanții punînd 
mai mult accentul pe boxul în forță. 
Iată rezultatele înregistrate : cat. 
muscă : L. Rădulescu b. descalificare 
rep. a 3-a pe Gh. Anganu ; N. Șei
tan bp. Al. Sîrcă ; cat. cocoș ; N. 
Robu b. ab. 1 pe Em. Tofan ; Șt. Bă- 
iatu b. ab. 3 pe D. Neamțu ; Ibrahim 
Faredin bp. I. Vass ; cat. mijlocie ; 
Pavel Istrate b. ko 3 pe Dinu Si- 
minschi ; cat. grea : I. Cernat bp T. 
Pirjol.

Aseară, în cea de-a doua gală, la 

frunte cu Uniunea Sovietică — forța 
principală a coaliției antihitleriste.

Forța de astăzi a poporului nostru 
o constituie unitatea. Legătura prin
cipală a acestei unități este patrio
tismul profund al cetățenilor polo- 

• nezi, care știu că statul socialist re
prezintă instituția făurită de popor 
pentru înfăptuirea intereselor sale. 
Forța conducătoare a poporului nos
tru este Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, a cărui politică urmărește 
să facă față nevoilor tării și să sa
tisfacă aspirațiile oamenilor muncii. 
Un principiu major al acestei poli
tici este democrația socialistă, care 
asigură o participare largă a tutu
ror cetățenilor polonezi la exercita
rea puterii și la gospodărirea în co- 

,mun a tării, realitate deplină a legi
lor economice, sociale și politice. 
Acestea sînt bin faceri durabile și 
inviolabile ale socialismului.

Referindu-se, în continuare, la re
lațiile dintre țările noastre, ambasa
dorul polonez a arătat : Printre prie
tenii și aliații noștri apropiați se 
află și Republica Socialistă România. 
Nu sîntem prieteni doar de azi. în 
această direcție, tradițiile sînt minu
nate. Din gama largă a acestora voi 
menționa atitudinea minunată a po
porului român, care s-a grăbit să dea 
ajutor refugiaților polonezi în acele 
zile tragice ale izbucnirii celui de-al 
II-lea război mondial. Dar de abia 
în condițiile socialismului au apărut 
cele mai favorabile condiții pentru 
dinamizarea colaborării polono-româ- 
ne și pentru dezvoltarea acesteia, 
practic, în toate domeniile vieții eco
nomice, politice și sociale.

Ultimii ani se deosebesc prin rea
lizări deosebite pe acest tărîm. Ca
drul instituțional în care se înscrie 
colaborarea noastră îl formează Tra
tatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, reînnoit în noiembrie 
1970; pe plan multilateral, o importan
ță de bază revine celor stabilite în 
comun în cadrul Tratatului defensiv 
de la Varșovia, precum și conlucrării 
din ce în ce mai adinei a Republicii 
Populare Polone și Republicii Socia
liste România în cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

în acest context, vorbitorul a sub
liniat că importanta hotăritoare pen
tru dezvoltarea relațiilor polono-ro- 
mâne revine întîlnirilor directe între 
conducătorii partidelor și popoarelor 
noastre. în octombrie 1976 — a spus 
vorbitorul — tovarășul Edward Gie
rek a fost oaspete în România ; la rîn
dul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
în Polonia în luna mai 1977. Convor
birile directe purtate de cei doi con
ducători, semnarea numeroaselor în
țelegeri de colaborare, cooperare și 
specializare în producție, interesul 
mare al popoarelor noastre acordat a- 
cestor vizite, toate acestea constituie 
un factor durabil, care întărește prie
tenia cordială tradițională între parti
dele și popoarele noastre. Trebuie 
menționat, de asemenea, că dezvol
tarea potențialului economic al Po
loniei și României a permis reali
zarea unor adevărate mutații în 
structura schimburilor reciproce de 
mărfuri, datorită cărui fapt mașinile 
și utilajele constituie în momentul de 
față 50 la sută din valoarea totală 
a schimburilor.

Din an în an se dezvoltă șl se 
îmbogățește colaborarea polono-ro- 
mână și în domeniul culturii și 
științei.

Sînt profund convins — a arătat 
în încheiere ambasadorul — că prie
tenia din ce în ce mai strînsă și 
colaborarea între partidele și po
poarele noastre vor servi din ce în 
ce mai bine Poloniei și României, 
marii cauze a păcii și socialismului 
în lume. Acestea sînt cele mai mari 
valori, necesare lumii și hotăritoare 
in ce privește viitorul ei. Permite- 
ți-mi, ca, de ziua sărbătorii Renaște
rii Poloniei, precum și cu prilejul 
apropiatei dumneavoastră sărbători, 
să adresez constructorilor României 
socialiste. întregului popor român 
cele mai cordiale salutări și urări de 
succese în Continuare în lupta co
mună pentru pace și prietenie între 
popoare.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un spectacol festiv.

siliu, adjunct! de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., general-locotenent Ion Hor- 
topan, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale șl șef al Marelui 
Stat Major, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale și organizații obștești, repre
zentanți ai vieții cultural-artistice, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în tara 
noastră, alți 
plomatic.

membri ai corpului di-

★

prilej, ambasadorul a-Cu același 
cestei țări la București a rostit o 
cuvîntare la posturile de radio și te
leviziune.

(Agerpres)

xandru Gered — pistol viteză, pre
cum și taleriștii Bogdan Marinescu, 
Viorel Antonescu și Ștefan Popovici,

Dintre oaspeți se remarcă iugosla
vii Miroslav Sipek și Frank Peternel, 
Jens Pottek, Klaus Windisch (R.D. 
Germană), Jiri Vogler și Hynek Hro- 
mada (Cehoslovacia), precum și țin- 
tașa Eva Floriăn, din Ungaria.

categoria „semimuscă", gălățeanul 
Sandu Petrescu a obținut o surprin
zătoare victorie la puncte în fața lui 
Constantin Marcel, fost component 
al lotului republican. Pugilist cu 
alonjă, Petrescu a știut să puncteze 
de la distanță, evitind cu pricepere 
lateralele unui adversar dezlănțuit, 
care, uneori, a boxat dezordonat 
Alte rezultate înregistrate la această 
categorie : I. Moldovan bp L. Bor- 
dea ; Al. Turei bp Aii Nazif ; N. 
Crăciun b. ab II pe Săli Adem și Al. 
Șchiopu b. descalificare II pe I. Bă
lan.

Astăzi, de la ora 15 și 18,30, au loc 
alte două gale, tot în arena de tenis 
a clubului sportiv „Progresul".

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Egipt, vineri după- 
amiază, a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată sub 
auspiciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociației de prietenie româno-egip- 
teană. în cadrul acestei manifestări, 
dr. Achim Popescu, lector la Facul
tatea de istorie-filozofie a Universi
tății București, egiptolog, membru al 
comitetului de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-egipteană, 
a împărtășit impresii de călătorie din 
R.A. Egipt, după care a fost prezen
tat un film documentar, producție a 
studiourilor egiptene.

Au participat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., ai Asociației da.priete
nie româno-egipteană și ai Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Hassan Abdel 
Aal Nayel, ambasadorul R.A. Egipt 
la București, și membri ai ambasa
dei.

★
Vineri la amiază a avut loc, în 

Capitală, festivitatea de încheiere a 
cursurilor privind „Organizarea noilor 
unități industriale", „Metode și teh
nici de planificare și prognoză" și 
„Marketing" care s-au desfășurat, in 
acest an, la Centrul internațional de 
pregătire a cadrelor de conducere din 
economie și administrație din țările 
în curs de dezvoltare. Au participat 
cursanți din 21 de țări din Africa, 
Asia, America Latină și Europa.

După prezentarea activității Cen
trului de-a lungul celor cinci ani de 
la înființare, Petre Anton, coordona
torul acestuia, a felicitat pe absol
venți pentru participarea eficientă la 
dezbaterile și schimburile de opinii 
ce au avut loc pe durata cursurilor 
și le-a urat succes în activitatea de 
viitor.

La rîndul lor, absolvenții au mulțu
mit partidului și statului nostru, to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
condițiile deosebite ce le-au fost 
create în vederea cunoașterii expe
rienței acumulate de țara noastră în 
domeniul dezvoltării economice și 
sociale, pentru politica consecventă 
de întărire a prieteniei și colaborării 
dintre România și țările în curs 
dezvoltare ai 
participat la 
ternațional.

de 
căror reprezentanți au 
cursurile Centrului in-

Constanta. Ia-

de Drept In-
Internaționale

★
în perioada 15—20 iulie, o delega

ție a Uniunii centrelor agricole din 
Finlanda, condusă de Erkki Antero 
Haukipurd, președintele uniunii, a 
făcut o vizită în țara noastră la In
vitația Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție. Dele
gația a fost primită de tovarășul Ma
rin Vasile, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului U.N.C.A.P., și 
a vizitat unități agricole cooperatiste 
și de stat din județele 
lomița și Brașov.

★
La sediul Asociației 

ternațional și Relații 
au luat sfîrșit vineri lucrările Comi
siei pentru conservarea energiei din 
cadrul Conferinței mondiale a ener
giei.

Timp de două zile, exporti din 18 
țări, precum și reprezentanți ai Or
ganizației Națiunilor Unite și ai Or
ganizației țărilor arabe exportatoare 
de petrol au abordat probleme pri
vind studiul unui model energetic 
mondial. Au fost prezentate, de ase
menea, rezultatele obținute în ulti
mul an în activitatea de înlocuire a 
hidrocarburilor și de reconsiderare a 
diverselor utilizări ale acestora, pre
cum și în promovarea noilor surse 
de energie. Totodată, au fost dezbă
tute aspecte ale folosirii pompelor 
termice și a termoficării in vederea 
reducerii consumurilor de energie în 
lume.

★
în această perioadă premergătoare 

aniversării a 35 de ani de la elibe
rarea țării, cunoscutul ansamblu 
„Rapsodia română" poartă mesa
jul artei noastre folclorice peste ho
tare, in Polonia, unde întreprinde 
un turneu începînd de vineri.

Artiștii bucureșteni vor prezenta, 
pînă la începutul lunii viitoare, spec
tacole în mai multe orașe ale Polo
niei, între care Varșovia, Szczecin, 
Braniewo, Elblag ș.a. Programul 
pregătit pentru acest turneu reuneș
te piese corale cu tematică patriotică 
și prelucrări folclorice, suite de cîn- 
tece și dansuri populare din zone de 
tradiție ale țării — Oaș, Bihor, Olte
nia — obiceiuri folclorice din Mol
dova ș.a. în spectacole vor figura, de 
asemenea, cîteva piese reprezenta
tive din folclorul muzical polonez.

r

Plecarea delegației 
Adunării orașului Belgrad

Delegația Adunării orașului Bel
grad, condusă de Jivorad Kovacevici, 
președintele adunării, care a făcut o 
vizită în țara noastră la invitația 
Consiliului popular ai municipiului 
București, a părăsit, vineri dimi
neața, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați de tovară
șul Gheorghe Pană, primarul general 
al Capitalei, de alți membri ai co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și

față Trifun Nikolici, 
R. S. F. Iugoslavia la 

membri ai ambasadei.
(Agerpres)

În cîteva rînduri
• în grupa A din cadrul turneu

lui preolimpic de polo pe apă ce se 
desfășoară la Moscova cu ocazia 
Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S., 
selecționatele Spaniei și R.S.S. Gru
zine au terminat Ia egalitate : 6—6, 
în timp ce reprezentativa R.S.F.S. 
Ruse a întrecut cu 8—7 formația 
Ucrainei. în clasamentul grupei con
duce echipa României cu 5 puncte, 
urmată de R.S.S. Gruzină — 4 punc
te, Spania și R.S.F.S. Rusă cite 
3 puncte, R.S.S. Bielorusă — 2 punc
te și R.S.S. Ucraineană — 1 punct.

• în grupa semifinală de la Ma- 
rianske Lazne a competiției de tenis 
pentru echipe de tineret „Cupa Ga
lea", selecționata Cehoslovaciei s-a 
clasat pe locul I, întrecînd cu 4—1 
formația Australiei.

în meciul pentru locul trei, echipa 
României a învins cu 4—1 reprezen
tativa Braziliei, ultimele două parti
de de simplu soldîndu-se cu urmă
toarele rezultate : Liviu Mancaș — 
Hugo Scott 6—4, 7—5 ; Marcos Bra
ga — Laurențiu Bucur 6—2, 9—7.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BELGIEI
*————— ----------------------------------------------------------------- .. z

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, îmi este deosebit de plăcut să 
adresez Maiestății Voastre cordiale felicitări și calde urări de fericire per
sonală, precum și de prosperitate pentru poporul belgian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre se 
vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor celor două țări, al păcii și 
colaborării în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o telegra
mă primului ministru al Belgiei, 
Wilfried Martens, cu prilejul Zilei 
naționale a acestei țări, prin care îi

Cu aceeași artă cu care șlefuiesc 
pietrele prețioase vestiții bijutieri 
din Anvers, centrul european al 
diamantelor, constructorii belgieni 
au . încrustat în peisajul acestei 
mici țări o rețea de comunica
ții de o excepțională densitate. 
Căile ferate interne, în lungime 
de 4 081 km, complet electrifica
te, cei 12 370 de km de șosele și 
autostrăzi, numeroasele canale na
vigabile, multe din ele accesibile 
pentru ambarcațiuni de mare to
naj, constituie o importantă zes
tre pentru această țară care, în 
afară de cărbune, argilă, nisip și 
piatră, nu dispune de alte resurse 
naturale.

Cea mal de preț verigă a acestui 
vast angrenaj de comunicații o re
prezintă portul Anvers, al treilea 
ca mărime din Europa continenta
lă și al patrulea din lume. Prin el 
se scurg 90 la sută din produsele de 
export ale acestei țări puternic in
dustrializate, care și-a dezvoltat in 
acest scop o flotă comercială dintre 
cele mai moderne (43,5 la sută din 
navele purtind pavilionul belgian 
au o vîrstă mai mică de cinci ani), 
în același timp. Anvers-ul este și un 
important port de tranzit, legat de 
restul lumii prin 269 de servicii 
maritime regulate.

Chiar șl numai aceste cîteva date 
permit să se înțeleagă de ce Bel
gia, țară care ocupă un loc Impor
tant în comerțul mondial, manifes
tă permanent o reală vocație spre 
colaborare cu toate statele lumii.

în acest context, se poate consta
ta cu satisfacție că România și 
Belgia au găsit cîmp de cooperare 
în numeroase domenii ale indus
triei, cercetării științifice, în co
merț și navigație. 

Sosirea în Capitală a președintelui Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

încheierea vizitei in tara noastră a delegației 
economice braziliene

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Columbiei

adresează cordiale felicitări șl cele 
mai bune urări de fericire personală 
și de prosperitate pentru poporul 
belgian prieten.

Relațiile prietenești dintre cele 
două țâri au fost puternic stimu
late de contactele și schimburile de 
vizite la nivel înalt. Declarația so
lemnă comună, semnată cu ocazia 
vizitei oficiale din octombrie 1972, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Belgia — primul do
cument politico-diplomatic de a- 
cest fel încheiat între țări europene 
aparținînd unor alianțe militare 
diferite — a consacrat la baza ra
porturilor reciproce principiile noi 
de relații internaționale, a marcat 
o contribuție efectivă la cauza des
tinderii pe continentul nostru. 
Sub aceleași auspicii favorabile s-a 
desfășurat și vizita de răspuns pe 
care regele Baudouin și regina Fa- 
biola au întreprins-o în țara noas
tră în octombrie 1976. Comunicatul 
comun dat publicității cu acel pri
lej, acordurile încheiate în timpul 
vizitei au constituit o nouă expre
sie a dorinței ambelor țâri de a 
acționa pentru creșterea schimburi
lor comerciale, pentru extinderea și 
diversificarea cooperării econo
mice, tehnico-științifice și cultu
rale, a hotărîrii lor de a conlur 
cra cît mai activ în interesul e 
ficării unei securități trainice pe 
continentul nostru, ca și al păcii și 
înțelegerii internaționale.

Practica relațiilor româno-belgie- 
ne demonstrează astfel, încă o dată, 
în mod concludent, că deosebirile 
de orînduire socială nu pot ,și nu 
trebuie să constituie un obstacol 
în calea extinderii raporturilor de 
prietenie și colaborare reciproc 
avantajoase, atunci cînd există 
voința de a acționa potrivit intere
selor popoarelor și ale păcii.

I. BĂRBAT

continuă a instituției pe care o con
duce în eforturile de dezvoltare eco
nomică ale României, a arătat că în 
cursul șederii sale în țara noastră va 
discuta cu oficialități viitoarea cola
borare cu Banca mondială.

★
în aceeași zi, la Palatul Victoria, 

tovarășul Paul Niculescu a avut o 
Întrevedere cu Robert McNamara.

Au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul energiei electrice, Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, Gheor
ghe Caranfil, adjunct al ministrului 
industriei chimice, Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului finanțelor, Ion 
Rușinaru, președintele Băncii pentru 
agricultură și industrie alimentară, 
Gheorghe Popescu, președintele Băn
cii de investiții.

Au luat parte Munir Benjenk și 
William Clârk, vicepreședinți, An
thony Looijen, director executiv al 
B.I.R.D., consilieri și experți care il 
însoțesc pe președintele McNamara 
în vizita pe care o întreprinde în țara 
noastră.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate aspecte ale evoluției 
raporturilor dintre România și Ban
ca Internațională pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare (B.I.R.D.), expri- 
mîndu-se dorința extinderii lor in 
continuare. De asemenea, au fost dis
cutate probleme ale activității acestui 
organism, ale politicii pe care o va 
promova banca în viitor. în cadrul 
întrevederii, s-ă efectuat și un schimb 
de păreri referitor la situația mone
tară internațională.

Paul Niculescu a oferit un< dfd" >’ 
în onoarea lui Robert McNamsc jfifi 
a soției sale, a colaboratorilor săi 
care Vizitează România.

★
în drum spre Capitală, președintele 

B.I.R.D. și persoanele care îl însoțesc 
au făcut, vineri dimineață, o vizită 
în județul Dolj. Aici, oaspeții au avut 
o întrevedere cu tovarășul Petre 
Preoteasa, președintele consiliului 
popular al județului, după care au 
fost vizitate amenajările din cadrul 
sistemului de irigații Sadova-Corabia 
și plantații pomiviticole ale Stațiunii 
de cercetări de la Bechet.

precum și măsuri pentru Inițierea 
unor noi forme de cooperare. Tot
odată, s-au identificat unele posibi
lități de colaborare între cele două 
țări pe terțe piețe. Documentul vi
zează, de asemenea, măsuri care ur
mează să fie aplicate în vederea ex
tinderii și diversificării continue a 
schimburilor economice pe termen 
lung.

Au participat membrii celor două 
delegații, precum și Nicolae Ghenea, 
ambasadorul României în Brazilia, și 
Carlos Dos Santos Veras, ambasado
rul Braziliei în România.

★
Ministrul Cesar Cais a mai avut 

întîlniri de lucru cu ministrul ener
giei electrice, Gheorghe Cioară, mi
nistrul industriei metalurgice. Necu
lai Agachi, și președintele Comitetu- 
lui de stat pentru energia nucleară. 
Cornel Mihulecea.

Vineri după-amiază, delegația eco
nomică braziliană a părăsit Capitala. ,

secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Mihai Mari
nescu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Organizării Economico-Sociale. 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alți membri ai 
conducerii unor instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Vineri a sosit în Capitală Robert 
McNamara, președintele Băncii In
ternaționale pertru Reconstrucție și 
Dezvoltare — B.I.R.D., care, îm
preună cu soția, face o vizită în țara 
noastră, la Invitația guvernului ro
mân.

La aeroportul Băneasa a fost sa
lutat de Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
finanțelor, de Iulian Bituleanu. ad
junct al ministrului, de alte persoa
ne oficiale.

★
La sosire, președintele B.I.R.D. a 

făcut o declarație ziariștilor prezent! 
pe aeroport, exprimîndu-și satisfacția 
că are prilejul să viziteze pentru a 
doua oară România. El a subliniat 
că între România șl B.I.R.D. s-au 
dezvoltat relații strînse. în acest sens, 
a spus R. McNamara, Banca mon- * * 
dială a acordat primul său împrumut
țării dv. in urmă cu cinci ani. De 
atunci, am alocat peste un miliard 
de dolari în sprijinul eforturilor de 
dezvoltare ale României. Numai in 
anul fiscal 1979 am aprobat împru
muturi totalizind 295 milioane dolari, 
pentru realizarea a cinci proiecte. 
Banca mondială furnizează asistență 
în sectoarele industrial, agricol și 
energetic și a contribuit, de aseme
nea, la programele de refacere după 
inundațiile din 1975 și cutremurul din 
1977.

Relevînd colaborarea Băncii mon
diale cu România, în vederea dobîn- 
dirii unor tehnologii necesare pentru 
completarea echipamentului indus
triei construcțiilor de mașini, vorbi
torul a menționat împrumuturile a- 
cordate pentru modernizări tehnolo
gice la Combinatul chimic din Cra
iova și Uzina de țevi din Roman.

Celui mai recent împrumut acor
dat României, în valoare de 75 mi
lioane dolari, pentru sectorul zooteh
nic — a spus R. McNamara — i se 
va adăuga un credit de 100 mili
oane dolari de pe piața eurodolarilor.

Oaspetele a relevat apoi asistența 
tehnică acordată de Banca mondială. 
Pînă acum, un număr de 170 experți 
români au fost pregătiți de către 
C.E.P.E.C.A. de la București in co
laborare cu Institutul pentru dezvol
tare economică al băncii.

în încheiere, președintele B.I.R.D., 
exprimînd speranța într-o implicare

Vineri s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația economică, condusă 
de Cornel Burtică, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și delegația economică 
din Brazilia, condusă de Cesar Cais, 
ministrul energiei și minelor, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea în continuare a colaborării și coo
perării dintre România și Brazilia.

După încheierea convorbirilor, con
ducătorii celor două delegații au 
semnat un Protocol în care sînt sta
bilite măsuri concrete pentru dezvol
tarea colaborării economice, tehnice 
și științifice în domenii care prezin
tă interes pentru cele două țări, cum 
sînt : construcțiile de mașini, indus
tria minieră, energetică, industria 
chimică și în sectorul agroindustrial.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Columbia, cea de-a 169-a a- 
niversare a proclamării independen
ței, Gloria Gaitan, ambasadorul a- 
cestel țări la București, a oferit, vi
neri seara, o recepție.

Au participat tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Constantin, vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Dumitru Bejan, ministru 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu
au primit un grup de participanți la Festivalul international

„Copiii lumii doresc pacea"

Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I) 

„CEAUȘESCU-ROMÂNIA OCROTESC COPILĂRIA !“

tindeni care luptă împotriva dominației imperialiste și colonialiste, care doresc independența națională, pacea și colaborarea. (Aplauze puternice).Sînteți aici reprezentanți ai copiilor de pe patru continente, din țări cu orînduiri sociale diferite. In citeva zile ați reușit să vă cunoașteți mai bine, să înțelegeți că, intr-o formă sau alta, in condițiile specifice ale fiecărei țări, toți copiii doresc același lucru — de a putea invăța, de a avea asigurate condiții de viață cit mai bune, de a se putea pregăti pentru a contribui la progresul popoarelor lor, al Întregii omeniri. (Aplauze puternice, îndelungate. Se scandează : „Ceaușescu — România ocrotesc copilăria !“).învățați de acum, cind sînteți copii, să vă iubiți patria și să acționați cu dragoste față de ea, mîi- ne. cind veți avea răspunderi in diferite domenii ! Fiecare să își iubească patria sa, dar să și respecte și să facă totul pentru ca și alte patrii să fie libere și independente ! (Aplauze puternice). Să nu uitați niciodată că dacă doriți ca țara voastră să fie liberă, ca voi să fiți stăpini in patria voastră — și copiii și oamenii din alte țări doresc să fie liberi și stăpini în țara lor 1 Iată de ce prietenia și colaborarea trebuie să se bazeze Pe egalitate, pe respectul reeiproo al independenței și suveranității, pe neamestecul in treburile altora. (Vii aplauze).
Întreaga activitate a Organizației Pio
nierilor și a organizației „Șoimii 
patriei".

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
de aici, din România, unde noi trăim 
fericiți, înconjurați cu cea mai 
aleasă grijă și dragoste de către 
partid, de către dumneavoastră per
sonal, ;de gindul cald și dragostea 
fierbinte a tovarășei Elena Ceaușescu, 
pionierii României socialiste, for- 
mindu-se ca buni patrioți. vor mi
lita consecvent, urmind exemplul și 
îndemnul dumneavoastră, pentru 
pace, libertate, înțelegere, pentru ca 
toți copiii să trăiască din plin, liberi 
și fără griji, anii cei mai frumoși ai 
vieții — copilăria.

în continuare a avut Ioc un fru
mos și reușit spectacol oferit de 
pionieri și școlari participanți la 
Festivalul internațional de la Năvo
dari, închinat prieteniei, păcii și 
colaborării între toate popoarele. Sint 
interpretate, in cor, cintece în dife
rite limbi ale lumii. O pionieră și 
trei pionieri gruzini, dovedind de pe 
acum o mare virtuozitate și un ta
lent indiscutabil, execută o suită de 
dansuri caucaziene. După un cintec 
german, urmează doi micuți elevi si
rieni, care, acompaniindu-se cu in
strumente tradiționale, culeg — ca și 
ceilalți artiști amatori — aplauze 
binemeritate pentru interpretarea 
plină de sensibilitate a unui cintec 
din folclorul arab. O pionieră mon
golă face și ea dovada unor alese 
calități vocale.

Este rîndul pionierilor români, pre
zent! la acest spectacol, să exprime, 
prin versuri și cintece, înaltele sim
țăminte de dragoste și recunoștință 
pe care toți copiii țării le nutresc 
față de partid și secretarul său ge
neral, pentru grija părintească cu 
care sint înconjurați, pentru condi
țiile minunate de învățătură, muncă 
și creație, ce le sint asigurate; pre;- 
cum și hotărirea lor nestrămutată de 
a se forma ca buni patrioți și con
structori de nădejde ai socialismului 
și comunismului in patria noastră.

După spectacol, a luat cuvintul 
tovarășul Constantin Boștină. care 

, a spus :
Vă rog să-mi îngăduiți, mult 

iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresez cele mai

împreună cu părinții și frații voștri, cu popoarele cărora le aparțineți trebuie să cereți guvernelor, parlamentelor, celor cu răspunderi din fiecare țară să țină seama de faptul că viitorul omenirii depinde de politica de pace, de destindere, de înfăptuirea noii ordini economice internaționale, de oprirea cursei înarmărilor, de realizarea dezarmării generale și în primul rind a dezarmării nucleare — că irebuie făcut totul pentru realizarea acestor arzătoare deziderate ale întregii lumi. (Aplauze puternice).Iată, dragi prieteni, gindurile cu care am venit la această intilnire cu voi. Ascultînd cintecele voastre in diferite limbi, de pe diferite continente, am putut vedea că, intr-adevăr, asemenea întilniri constituie un minunat prilej de mai bună cunoaștere, de prietenie și înfrățire. Să dezvoltăm acest spirit, să facem totul pentru a intări întotdeauna colaborarea și solidaritatea între copii, intre națiuni, intre toate popoarele lumii! (Aplauze puternice).Vă urez din toată inima succese tot mai mari Ia învățătură și in viață, multă sănătate și fericire. Adresez, de asemenea, popoarelor voastre, copiilor de pretutindeni, cele mai calde urări de bunăstare și fericire, de independență și pace. (Aplauze puternice, îndelungate. Se scandează: „Ceaușescu — România ocrotesc copilăria !“).
fierbinți mulțumiri pentru Înalta 
onoare ce ne-ați acordat-o, de a pri
mi pe participanții la Festivalul in
ternațional „Capiii lumii doresc pa
cea".

Mesajul pe care l-ați adresat tutu
ror copiilor țării, precum și partici
parea dumneavoastră, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, cu âlți tovarăși din con
ducerea partidului și statului la ma
nifestările prilejuite de împlinirea a 
30 de ani de la crearea Organizației 
Pionierilor din Republica Socialistă 
România și de sărbătorirea Anului 
internațional al copilului, ne mobili
zează și mai mult pe noi, toate ca
drele care muncim cu copiii, de a ne 
pune întregul nostru potențial și ca
pacitate organizatorică în slujba creș
terii și formării tinerei generații, a 
educării sale.

Răspunzînd spiritului in care a fost 
conceput Anul internațional al co
pilului, ca una dintre cele mai im
portante acțiuni umanitare ce se des
fășoară sub egida O.N.U., partidul și 
statul român au prevăzut ca in 1979 
să se dezvolte și mai intens baza ma
terială a învățămîntului, științei și 
culturii, a asistenței sociale și sani
tare.

Sîntem deosebit de bucuroși că, ta 
prezența și cu contribuția dumnea
voastră directă, au început lucrările 
de construcție a Centrului de educa
ție și cultură al pionierilor și copiilor 
din București. De asemenea, In acest 
an urmează să se dea în folosință 
sau să înceapă construcția a noi case 
ale pionierilor și șoimilor patriei, tea
tre pentru copii și tineret, săli de 
sport, sate de vacanță, terenuri de 
sport și de joacă pentru copii, bazine 
de înot și patinoare, complexe cul
turale. S-a îmbunătățit producția de 
carte și filme pentru copii, de jocuri 
și jucării.

Acționind pe baza politicii externe 
consecvente a partidului și statului 
nostru, consacrată făuririi unui cli
mat de pace, destindere și securitate, 
de cooperare și colaborare rodnică 
între popoare. Organizația Pionierilor 
din Republica Socialistă România 
participă activ la multiple manifes
tări internaționale consacrate proble
maticii creșterii și educării tinerei 
generații, militind ferm pentru 
susținerea contribuției României la 

făurirea noii ordini economice și 
politice in lume, la realizarea 
dezarmării generale și repartiza
rea unei părți din fondurile e- 
conomisite ca urmare a reducerii 
cheltuielilor militare în vederea Îm
bunătățirii condițiilor de viată ale 
copiilor din lumea întreagă. Aș 
aminti aici ecoul deosebit de pozitiv 
pe care l-a avut adoptarea în acest 
an, Anul internațional al copilului, 
din inițiativa dumneavoastră, a De
cretului Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România cu privire 
la sporirea alocației de stat pentru 
copii pe seama reducerii cheltuieli
lor militare, inițiativă care, așa cum 
subliniau reprezentanții Secretaria
tului Anului internațional al copilu
lui, este demnă de urmat și de alte 
state.

In încheiere, angajîndu-ne să fa
cem totul pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, vă rog să-mi în
găduiți, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresez, în numele tuturor pionieri
lor și școlarilor, al cadrelor care 
muncesc cu copiii, cele mai sincere 
mulțumiri pentru grija permanentă 
pe care o manifestați pentru îndru
marea activității Organizației Pio
nierilor, pentru minunatele condiții 
de muncă și viață asigurate tinerei 
generații în patria noastră și să vă 

■urez multă sănătate și putere de 
muncă în fruntea partidului si sta
tului nostru.

Cuvinte de mulțumire a adresat și 
Mohamed Osman Hassan, reprezen
tant al tineretului din Sudan, care 
a spus :

îmi permiteți, domnule președinte 
și doamnă Elena Ceaușescu. să vă 
salut și să salut oaspeții dumnea
voastră, in numele delegațiilor co
piilor din tabăra internațională Nă
vodari, mulțumind Excelentei Voas
tre personal, guvernului și partidului 
român pentru buna primire și ama
bilitatea arătată.

Domnule președinte, guvernul dum
neavoastră ne-a oferit, nouă și copii
lor noștri, fericita ocazie de a ne in
tîlni pe pămintul românesc, sub lo
zinca Festivalului internațional „Co
piii lumii doresc pacea", în jurul că
ruia s-au adunat copii din toată lu
mea, pentru a realiza acest dezide
rat, trăind, rîzînd și bucurîndu-se îm
preună. Am venit din inima Africii, 
din îndepărtata Asie, au venit copiii 
din toată Europa, din America, de pe 
tot cuprinsul globului. Toți doresc 
prietenia, iubirea, libertatea și mai 
presus decît orice pacea.

Ne-am bucurat pentru simpozionul 
internațional organizat în tabăra de 
la Năvodari, care a prilejuit un va
loros și util schimb de experiență în
tre conducătorii delegațiilor pe pro
blemele viitorului copiilor.

Fără nici o îndoială, am căpătat un 
cîștig reciproc datorită discuțiilor cla
re și sincere.

Stimate domnule președinte, vă 
felicităm pe dumneavoastră și condu
cerea partidului și statului român 
pentru lupta dusă pentru pacea între
gului glob.

Vă felicităm incă o dată pe Exce
lența Voastră personal. pentru 
faptul că sinteți totdeauna alături de 
cei mici, le apărați interesele. Am 
remarcat lupta intensă a statului 
dumneavoastră în toate dofneniile, 
iar prezența dumneavoastră alături 
de noi, de toți copiii, este o nouă 
dovadă a interesului dumneavoastră 
în acest sens.

Să se bucure Copiii români și toti 
copiii lumii de un asemenea prieten.

Vă urăm dumneavoastră și doam
nei Elena Ceaușescu multă sănătate, 
fericire și succes în munca dumnea
voastră.

Permiteți-mi să mulțumesc Organi
zației Pionierilor din România, prie
tenilor noștri din această tabără 
pentru buna organizare șl primire, 
pentru efortul făcut în înlăturarea 
barierei de limbă, rasă, religie.

Să trăiți mulți ani pentru folosul 
întregii omeniri !

Răspunzînd acestei vibrante ma
nifestații, • ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cuvinta' 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este primită cu vie satisfacție, cu în
delungi aplauze. Se scandează cu 
putere „Ceaușescu—România ocro
tesc copilăria !“.

în această atmosferă de puternic 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au fotografiat, rind pe 
rind, în mijlocul grupurilor de copii 
din diferite țări, precum și împreună 
cu reprezentanții organizațiilor de ti
neret, pionieri, școlari și copii, care 
i-au însoțit pe participanții la festi
val.

Plenara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană

„In numele oamenilor muncii de naționalitate germană 
vă exprimăm înalta prețuire si gratitudine

fată de prodigioasa si neobosita activitate pe care
o desfăsurati spre binele triei noastre socialiste11

TELEGRAMA ADRESATĂ C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, întrunit la 20 iulie in plenul 
său, a analizat intr-un spirit de inaltă responsabilitate 
participarea populației de naționalitate germană, îm
preună cu întregul popor, la ediția a Il-a a Festivalului 
national „Cintarea României", amplă și complexă mani
festare a muncii și creației libere a maselor largi populare 
din țara noastră, inițiată din indicația dumneavoastră.

In numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate 
germană, membrii consiliului iși exprimă cu acest prilej 
adeziunea lor deplină la politica internă și externă a 
partidului și statului, inalta lor prețuire și gratitudine față 
de prodigioasa și neobosita activitate pe care o desfășurat! 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in fruntea partidului și statului nostru, spre 
binele patriei noastre socialiste. Vă raportăm cu satis
facție că datorită politicii principiale, consecvente și 
generoase a partidului și statului nostru in problema na
țională, oamenii muncii de naționalitate germană parti
cipă in deplină unitate și frăție cu oamenii muncii români, 
maghiari și de altă naționalitate la întreaga viață poli
tică și social-economică a patriei noastre, iși aduc con
tribuția deplină in uzine, pe ogoare, in laboratoare, la 
realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor 
planului pe anul 1979, la afirmarea revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile de activitate.

Participarea oamenilor muncii de naționalitate germană 
la Festivalul • național „Cintarea României" și succesele 
pe care le obțin constituie noi și elocvente dovezi ale 
faptului că ei se bucură, împreună cu toți fiii patriei, de 
deplină egalitate ta drepturi, beneficiind din plin de cadrul 
economic, social, politic, cultural existent in țara noastră, 
care asigură afirmarea nestingherită și liberă a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Premisa 
fundamentală a acestei adevărate egalități in drepturi o 
constituie politica științifică, clarvăzătoare a partidului 
nostru de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe 
intreg teritoriul țării, dezvoltarea economico-socială 
armonioasă a tuturor județelor, creîndu-se condiții egale

★
La București a avut loc. vineri, 

plenara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din Repu
blica Socialistă România.

Cu această ocazie, președintele 
consiliului, tovarășul Eduard Eisen- 
burger, a prezentat un raport cu pri
vire la preocuparea Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană pentru îmbunătățirea conținu
tului manifestărilor organizate in ca
drul ediției a II-a a Festivalului na
țional „Cintarea României", la care 
au participat si oamenii muncii de 
naționalitate germană.

La dezbateri, în cadrul plenarei, au 
luat cuvintul tovarășii Bartl Josef, 
secretar al Consiliului județean 
Satu Mare al oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Linder Jo
hann, director al Teatrului german 
de stat din Timișoara. Setz Johann, 
secretar al Comitetului municipal 
Mediaș al P.C.R., Krauss Margarete, 
secretarul Comitetului orășenesc 
Codlea al P.C.R., primarul orașului, 
dr. doc. Gcllner Carol, directorul fi
lialei Sibiu a Academiei de Științe 
Sociale și Politice, Schneider Rein
hold, directorul Casei de cultură din 
Rișnov, Kloth Alois, secretar al Con
siliului județean Caraș-Severin al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, Knuff Stefan, activist al 
Comitetului județean Sibiu al U.T.C., 
Pilly Nikolaus, președintele Consi
liului județean Hunedoara al oame
nilor muncii de naționalitate germa
nă, Schaaser Andreas, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Măieruș, județul Brașov, Storck 
Franz, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor, redactor-șef al revistei 
„Volk und Kultur", Baier Hermann,

Manifestări cu prilejul „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean" PROGRAMUL 1

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Luna de solidaritate cu lupta po
porului coreean", la căminul cultural 
din comuna Făcăenl, județul Ialomi
ța, a avut loc, vineri, o adunare la 
care au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
un mare număr de țărani cooperatori 
și alți oameni ai muncii din locali
tate.

Au luat parte membrii delegației 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din R.P.D. Co
reeană, aflată in vizită de documen
tare și schimb de experiență in tara 
noastră, reprezentanți ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene Ia București.

Adunarea a fost deschisă de Dumi
tru Țircă, locțiitor al secretarului co
mitetului comunal de partid.

In cuvintul său, Toma Dimache, 
președintele cooperativei agricole de 
producție „Prietenia româno-coreea- 
nă“, Erou al Muncii Socialiste, a evo
cat lupta eroică dusă de poporul co-‘ 
reean, sub conducerea Partidului 
Muncii, ta frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, pentru eliberarea patriei și 
a relevat succesele obținute de oa
menii muncii din țara prietenă în 
edificarea orînduirii noi, socialiste. 
Relevind faptul că partidul și statul 
nostru, întregul popor român au spri
jinit și sprijină deplin inițiativele și 
propunerile realiste ale Partidului 
Muncii din Coreea și R.P.D. Coreene, 
menite să ducă la realizarea idealului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 32, 

23 și 24 iulie. In țară : Vremea se va 
menține călduroasă și în general fru
moasă în jumătatea de sud-est a țării, 
unde cerul va £1 variabil și in a doua 
parte a intervalului se vor semnala des
cărcări electrice însoțite, Izolat, de aver
se de ploaie. In nord-vest vremea va

de muncă și de trai pentru toți oamenii muncii din patria 
noastră.

Tn numele oamenilor muncii de naționalitate germană, 
participanții Ia plenara consiliului iși manifestă deosebita 
satisfacție in legătură cu hotărirea cu privire Ia convocarea 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român și 
își exprimă, asemenea întregului popor, profunda mindrie 
patriotică față de hotărirea unanimă a plenarei Comitetului 
Central al partidului din 4—5 iulie a. c„ ca dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți 
propus in inalta funcție de secretar general al partidului 
de către conferințele județene de partid. Această propunere 
umple de bucurie inimile tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, care văd in realegerea dumneavoastră in 
fruntea partidului cea mai sigură garanție a infăptuirii cu 
succes, pe mai departe, a întregii politici interne și externe 
a partidului și statului nostru, hotărire care dă, totodată, 
expresie stimei, prețuirii și dragostei profunde de care 
vă bucurați dumneavoastră, fiul cel mai iubit al poporului 
nostru, patriot înflăcărat, strălucit om politie și de stat, 
de al cărui nume sint legate marile prefaceri revoluționare 
pe care Ie-a cunoscut patria noastră pe drumul edificării 
noii orinduiri, progresul material și spiritual al întregului 
popor, garantarea libertăților democratice, Întărirea 
independenței și suveranității țării.

Desfășurindu-și lucrările sub semnul evenimentului de 
importanță deosebită marcat de plenara comună a 
Comitetului Central al partidului și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României, plenara 
iși exprimă adeziunea deplină față de documentele 
adoptate, in a căror elaborare și fundamentare ați avut, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un rol hotăritor 
și vă asigurăm de angajamentul ferm al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, pătrunși de sentimentul 
răspunderii față de prezentul și viitorul țării noastre, de 
â nu precupeți nici un efort pentru a contribui, împreună 
cu întregul popor, la realizarea obiectivelor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, pentru a intimpina cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al partidului cu noi și insemnate succese in 
construirea edificiului luminos al socialismului șl 
comunismului in scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANĂ 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
★

președintele Consiliului județean 
Mureș al oamenilor muncii de na
ționalitate germană, Schmidt Johann, 
secretar al Comitetului de partid al 
comunei Biled, județul Timiș, Blenz 
Anna, activistă a Comitetului jude
țean Arad al U.T.C.

Vorbitorii au dat glas adeziunii 
depline a tuturor oamenilor muncii 
de naționalitate germană la hotări- 
rile adoptate de recenta plenară co
mună a C.C. al P.C.R. și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, precum și 
înaltului lor respect și considerațiu- 
nii față de conducerea partidului, 
personal față de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
pentru rolul său hotăritor în elabo
rarea și fundamentarea acestor docu
mente, pentru viitorul luminos pe 
care îl prefigurează proiectul de Di
rective ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R. Ei au reafirmat hotărirea fer
mă a oamenilor muncii de naționali
tate germană de a depune toate efor
turile pentru realizarea actualului 
plan cincinal, a tuturor măsurilor de 
înfăptuire a mărețului Program al 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate In 
patria noastră comună.

Participanții la discuții au mulțumii 
cu satisfacție și bucurie pentru mă
surile recente ale conducerii partidu
lui in vederea creșterii continue a 
nivelului de trai, a bunăstării ma
teriale a întregului popor. Totodată, 
ei au subliniat posibilitățile materia
le și spirituale create de partid și de 
stat naționalității germane și celor
lalte naționalități conlocuitoare din 
România — ca urmare a politicii na- 

național de reunificare pașnică și in
dependentă a țării, vorbitorul a evo
cat cursul continuu ascendent al le
găturilor de prietenie frățească din
tre partidele, statele și popoarele 
noastre, in promovarea cărora un rol 
deosebit de important revine vizitelor 
reciproce, intilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, care, de fiecare dată, au 
deschis ■ noi orizonturi din cele mai 
fertile conlucrării româno-coreene

A luat apoi cuvintul Li Zong Won, 
conducătorul delegației coreene, care 
s-a referit pe larg la lupta eroică a 
poporului coreean pentru eliberarea 
patriei, la realizările dobindite de 
R.P.D. Coreeană, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, și a 
subliniat hotărirea poporului său de 
a înfăptui unificarea pașnică și in
dependentă a țârii, conform principii
lor și orientărilor elaborate de tova
rășul Kim Ir Sen. Vorbitorul a expri
mat mulțumiri poporului român pen
tru sprijinul activ și solidaritatea sa 
cu lupta poporului coreean pentru 
edificarea socialismului și unificarea 
patriei și a evocat întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Kim Ir Sen 
și Nicolae Ceaușescu, subliniind în
semnătatea lor pentru dezvoltarea pe 
o treaptă nouă, superioară, a bunelor 
relații de prietenie frățească existen
te intre partidele, țările și popoarele 
noastre.

(Agerpre»)

deveni, treptat, instabilă, cu cerul 
schimbător șl averse locale de ploaie. 
Vtntul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 de grade, iar cele maxime 
între 24 și 84 de grade. Izolat mai ri
dicate In sudul țării. In București î 
Vremea va fi călduroasă șl în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Spre 
sîirșitul intervalului condițiile vor fi 
favorabile descărcărilor electrice și 
aversei de ploaie. Temperatura ușor 
variabilă.

★
ționale consecvente, revoluționare * 
partidului — privind înflorirea vieții 
spirituale specifice în contextul îm
bunătățirii generale a condițiilor de 
muncă și viață ale întregului popor 
român. Ei au evidențiat, totodată, că 
ediția a Xl-a a Festivalului național 
„Cintarea României" a stimulat o 
creștere nu numai cantitativă, dar și 
calitativă în mișcarea culturală de 
masă, ceea ce a dus la o cunoaștere 
reciprocă mai bună și la adincirea 
frăției între toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Vorbitorii 
au dat o inaltă apreciere indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la lărgirea ariei de cuprindere 
a festivalului, ca o adevărată școală 
a educației patriotice, cetățenești, de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, 
ceea ce a făcut să sporească partici
parea și contribuția oamenilor mun
cii de naționalitate germană la pro
movarea revoluției tehnico-științifice, 
la dezvoltarea tuturor ramurilor pro
ducției, cercetării și științei. Au fost 
făcute, de asemenea, numeroase pro
puneri pentru activitatea de viitor.

ocrotirii sănătății, pentru a asigura condiții de învățătură pentru toți copiii lumii. Cred că nu există cerință mai nobilă și mai urgentă de- cit aceea de a opri cursa înarmărilor și de a aloca o bună parte din fondurile economisite pentru copii, pentru fericirea lor, pentru asigurarea condițiilor ca ei să poată invăța, să devină miine buni cetățeni ai țărilor lor, care să conlucreze în prietenie și frăție pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (A- plauze puternice, îndelungate).Ce aș putea spune conducătorilor organizațiilor de pionieri și copii ? Ce aș putea spune pionierilor și copiilor, tineretului ? Ce îndemn mai nobil le-aș putea da decit a- cela de a-șl consacra toate forțele, toată gindirea și capacitatea de r" iă nobilelor idealuri ale educării copiilor în spiritul prieteniei, frăției și al păcii ? (Aplauze puternice).Trebuie să facem totul pentru a se pune capăt asupririi unui popor de către altul, pentru a se respecta neabătut independența fiecărei națiuni, dreptul popoarelor de a-și organiza viața așa cum o doresc, fără nici un amestec din afară. (Vii aplauze).Voi, dragi copii și dragi prieteni, conducători ai organizațiilor de pionieri și de copii, trebuie să vă ridicați glasul și să fiți alături de părinții, de frații voștri, alături de popoarele de pretu-
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit vineri, in stațiunea Neptun, un 
grup de participant la Festivalul in
ternațional „Copiii lumii doresc pa- 
cea“, organizat, la tabăra de pionieri 
și școlari de la Năvodari, de către 
Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor și Comitetul național român 
pentru UNICEF, in cadrul Anului 
internațional al copilului. Festivalul 
a reunit peste 700 de copii din 28 de 
țări din Europa, Africa, Asia, Ameri
ca Latină și America de Nord. Țara 
noastră a fost reprezentată de for
mații pionierești laureate ale Festi
valului național „Cintarea României".

La întilnire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Oprea, Leonte Răutu, Vir
gil Trofin, Mihai Gere, Ion Ursu, pre
cum și tovarășii Pantelimon Găva- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu, secretar al. C.C. al 
U.T.C.. Constantin Boștină, președin
tele Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, Vasile Văcaru, pre
ședintele organizației „Șoimii pa
triei".

Tinerii întimpină pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu multă însufleți
re, cu sentimente de caldă simpatie 
și stimă, aplaudind îndelung, oferin- 
du-le frumoase buchete de flori. 
Atmosfera este puternic marcată de 
bucuria și voioșia copiilor — români 
sau w-ițj din diferite țări ale lumii, 

^ître ei în frumoase costume 
năț>c.M»_>, cu toții animați de dorința 
șinceră de pace, prietenie, înțelegere 
și colaborare.

Exprimind tn numele participanțl- 
lor la festival profunda gratitudine 
pentru onoarea de a fi primiți de șe
ful statului român, a luat cuvintul 
pioniera Condrea Loredana, care a 
spus :

In numele prietenilor mei, partici
pant! la Festivalui internațional „Co
piii lumii doresc pacea", desfășurat 
timp de 6 zile in tabăra de la Năvo
dari, sub soarele cald ol litoralului 
românesc, permiteți-mi să exprim 
înalta noastră gratitudine, mulțumi
rea și satisfacția pentru prilejul pe 
care îl avem de a ne intîlni cu dum
neavoastră.

Cu inima deschisă și gindul înflă
cărat, copii din 4 continente ale 
Terrel au venit să stringă intr-un 
buchet florile libertății și ale păcii 
aici, pe pămintul României socialiste, 
in minunata noastră tară, care dato
rită personalității dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. a înaltului dum
neavoastră spirit de prietenie, de co
laborare și înțelegere cu toate sta
tele, fără deosebire de orinduirea lor 
socială, este astăzi cunoscută, respec. 
tată și apreciată in lumea Întreagă.

Festivalul nostru internațional a 
unit într-un singur gînd dorința de 
pace, prietenie, colaborare. înțelegere 
între toți copiii lumii, pentru ca. 
oriunde strălucește, soarele să nu fie 
întunecat de violenta războiului și a 
foametei, de lipsa de educație și cul
tură.

Timp de o săptămină — la festi
val — am încercat și am reușit toți 
cei peste 700 copii — români și 
străini — din Europa, Africa, Asia, 
America Latină și America de Nord 
să ne cunoaștem mai bine, să ne îm
prietenim, .să ne îmbogățim viața 
spirituală și culturală.

In continuare, ea a spus : încheie
rea festivalului nostru coincide, m 
mod fericit, in acest An internațio
nal al copilului, cu începerea, la 
Mangalia, a lucrărilor Forumului na
țional al pionierilor, sub deviza ..De 
la comuniști învățăm cutezanța revo
luționară". Instituit din inițiativa 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, forumul va jalona, 
din perspectiva Congresului al XII-lea 
al P.C.R., cerința unei noi calități in

La plenară a luat cuvintul tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La lucrările plenarei au participat, 
ca invitați, reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
membrii consiliului au adoptat, în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

8,80 Emisiune pentru pionieri. „Mulți, 
foarte mulți prieteni"

8.45 Ocolul lumii in... 20 de melodii.
9.45 Roman foileton : Poldark. Reluarea 

episodului 21
10.40 Muzică de promenadă
11,00 Telecinemateca. Ciclul „Mâți regi

zori". „Pretendentul". Producție a 
studiourilor americane. Cu : Red 
Skelton, Eleanor Powell. Lena 
Horne. Regia : Vincente Minnelli

12.35 Un fapt văzut de aproape
12.55 Concert de prinz
13.40 Consultații juridice
14,00 De la A la... Infinit. Magazin da 

slmbătă
16,10 Itinerar belgian
16,30 Agenda cultural-artlstică
17,00 Stadion
17.50 Clubul tineretului : „Un cintec 

pentru fiecare"
18.35 Săptămină politică Internă șl In

ternațională
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
1945 în dezbaterea țării : Proiectul Pro- 

gramului-directivă de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică 
șl de introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981—1990 șl di
recțiile principale pînă în anul 
2 000

19.25 Calea eroilor. Ediție specială a 
ciclului „Drumuri europene". Epi
sodul 2 : „Operațiunea Budapesta"

19.55 Teleenclclopedia
20.25 Film serial : „Rădăcini". Episodul 

9
21.15 Intîlnlrea de sîmbătă seară
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.15 In dezbaterea țări! : Proiectul Pro- 

gramulul-dlrectivă de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică 
și de Introducere a progresului 
tehnic tn perioada 1981—1990 și di
recțiile principale pină in anul 
2 000

19.25 Intr-o seară de vară — romanțe
19.40 Reportaj pe glob, irakul contem

poran — producție a studiourilor 
de filme documentare irakiene

20,00 Ritm și melodie
20,20 Mările Coreei — documentar rea

lizat tje Studiourile de film din 
Republica Populară Democrată 
Coreeană

20.45 Telerecltal Nicolae Heriea
21.45 Telejurnal
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agențiile de presă transmit:„Popornl zhnbabwe mulîumesie României, 
președintelui Nicolae Ca®u pentru 

ajutorul acordat in lupta sa de eliberare"
— declara J. Nkomo și R. Mugabe, 

copreședinți ai Frontului Patriotic Zimbabwe
MONROVIA 20 — Trimisul Ager

pres, C. Alexandroaie, transmite : în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate in capitala Liberiei — unde 
se desfășoară lucrările reuniunii la 
nivel inalt a Organizației Unității 
Africane — Joshua Nkomo și Robert 
Mugabe, copreședinții Frontului Pa
triotic Zimbabwe, relevind poziția 
de sprijin multilateral acordat de 
România cauzei drepte a poporului 
Zimbabwe, au declarat trimisului 
Agerpres ; „Transmitem poporului 
frate român și prietenului nostru a- 
propiat, Excelenței Sale președintele 
Nicolae Ceaușescu, sincere mulțumiri 
din partea poporului Zimbabwe și a 
noastră personal, pentru ajutorul ne
precupețit material, politic și moral, 
pe care ni-1 acordă în lupta noastră 
sfintă pentru libertate și neatîrnare".

„Simțim în permanentă România 
prietenă alături de noi pe fronturile 
de luptă, in zonele eliberate și in 
cele în care ne-am instalat deja ad
ministrații ale puterii proprii, a spus

Forțele patriotice Zimbabwe controlează 
practic întreaga Rhodesie

Referindu-se la actuala situație 
din Rhodesia, Robert Mugabe a re
levat că forțele patriotice Zimbabwe 
controlează 80—85 la sută din teri
toriul tării — practic întreaga Rho
desie, cu excepția marilor orașe. Am 
reușit deja ca pe o treime din teri
toriul controlat de noi să instituim 
administrații proprii, conduse de co
mitete populare. în aceste zone eli
berate am construit spitale și școli, 
alte organe și instituții ale admi
nistrației locale, precum și tabere de 
instrucție militară.

Dacă menținem acest ritm — a pre
cizat Nkomo — putem avea certitu
dinea că, bucurîndu-ne de sprijinul 
material, politic și moral al popoare
lor iubitoare de pace din întreaga 
lume și de devotamentul nețărmurit 
al propriului popor care susține cu 
curaj și fermitate Frontul Patriotic,

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R. 

în R. D. Germană
BERLIN 20 (Agerpres). — O dele

gație de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Nicolae Vereș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al P.C.R., 
a făcut o vizită de schimb de expe
riență in R. D. Germană, la invitația 
P.S.U.G Delegația a avut întîlniri 
și a purtat discuții la C.C. al P.S.U.G., 
la Ministerul Industriei Chimice și a 
luat cunoștință de experiența organi
zațiilor de partid din regiunile Frank
furt, Oder, Dresda, Haile, dintr-o se
rie de mari combinate, în conducerea 
activității economice și sociale.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de Erich Muckenberger, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. Primirea a decurs intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

italia : Persistă dificultățile in formarea cabinetului
ROMA 20 (Agerpres). — în pofida 

refuzului reafirmat vineri de demo- 
crația-creștină de a-1 sprijini în for
marea noului guvern, liderul Parti
dului Socialist. Bettino Craxi. însăr
cinat cu soluționarea crizei politice 

Joshua Nkomo. Solidaritatea mili
tantă a României socialiste cu cauza 
și aspirațiile.noastre a fost reafirma
tă de președintele Nicolae Ceaușescu 
în cursul întrevederilor periodice pe 
care le-am avut la București și cu 
prilejul vizitelor Excelenței Sale în 
Africa. Este o plăcere deosebită pen
tru mine că am un nou prilej de a 
face o vizită, peste citeva săptămini, 
în frumoasa dumneavoastră capitală 
și a mă intilni din nou cu președin
tele României. Vă mărturisesc sincer 
că la București mă simt ca la mine 
acasă, ca între compatrioți, prieteni 
și tovarășii mei de luptă apropiați. 
întotdeauna acțiunile României, soli
daritatea-ei militantă s-au ridicat la 
înălțimea principiilor sacre pe care le 
susține cu atita tărie și curaj în po
litica sa externă. Pozițiile exprimate 
de România, cuvîntul ei s-au trans
format întotdeauna în fapte concrete, 
pentru care ii exprimăm recunoștin
ța și admirația noastră și ale poporu
lui Zimbabwe".

in 10 luni- am putea aduce la putere 
in Zimbabwe pe adevăratii reprezen
tanți ai poporului.

Guvernul Muzorewa se află într-o 
situație disperată, întrucît, acum la 
două luni și jumătate de la insta
larea sa, nu numai că nu a fost re
cunoscut pe plan extern de nici un 
stat, ci și este condamnat și respins 
ca o creație artificială a rasiștilor — 
au declarat presei străine Robert 
Mugabe și Joshua Nkomo.

Robert Mugabe și Joshua Nkomo' 
au subliniat ajutorul multilateral pri
mit de forțele patriotice din partea 
țărilor socialiste, a statelor africane, 
a altor popoare iubitoare de liber
tate din întreaga lume și au făcut-un 
apel lâ intensificarea ajutorului in 
această etapă decisivă a luptei pen
tru lichidarea regimului minoritar 
rasist rhodesian.

VARȘOVIA

Manifestări cu prilejul 
aniversării Zilei 

Renașterii Poloniei
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
Zilei Renașterii Poloniei, vineri, la 
Varșovia, a avut loc o mare ma
nifestare patriotică a tineretului din 
capitala poloneză. A fost prezent Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. Zeci de mii de tineri, 
prezenți pe stadionul „Cea de-a 10-a 
aniversare a R.P. Polone", au rapor
tat despre îndeplinirea angajamen
telor asumate in cinstea sărbătorii.

italiene, a declarat în aceeași zi. în
tr-o conferință de presă, că nu re
nunță la misiunea sa. „Dat fiind că 
situația politică se agravează, îmi voi 
continua încercările privind forma
rea unui guvern", a spus Craxi.

După victoria insurecției populare 
din Nicaragua

• Guvernul Provizoriu de Reconstrucție Națională a sosit la 
Managua • încetarea luptelor pe întreg teritoriul țării

Guvernul Provizoriu de Recon
strucție Națională din Nicaragua, in 
componenta sa completă, a sosit 
vineri la Managua.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui a precizat că noile autorități vor 
trece ia lichidarea ultimelor rămăși
țe ale vechiului aparat de dictatură, 
la desființarea Gărzii Naționale, a 
partidului Liberal Naționalist și a 
sistemului judiciar somozist. Postul 
de radio al Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională a lansat un apel 
poporului să păstreze ordinea și să 
respecte dispozițiile noilor autorități.

în aceeași zi. la Managua a fost 
anunțată componenta noului cabinet 
ministerial. El este condus de Tomas

„Un fluviu al bucuriei pe străzile din Managua"
Intr-un reportaj din Managua, 

agenția France Presse relatează as
pecte ce redau imensa bucurie care 
i-a cuprins joi pe locuitorii capita
lei nicaraguane la intrarea victo
rioasă in oraș a combatanților Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.). O bucurie care, de
clanșată marți, după fuga dictato
rului Somoza, a debordat acum, in 
ziua izbinzii insurecției populare.

Șiruri nemaivăzute de vehicule de 
toate felurile, cu farurile aprinse și 
claxoanele în funcțiune, străbat 
străzile orașului, încărcate cu Oa

PREOCUPĂRI ÎN PREGĂTIREA CONFERINȚEI 
LA NIVEL ÎNALT A MIȘCĂRII NEALINIATE

Consolidarea destinderii 
lumii în

BELGRAD 20 (Agerpres). — Con
siliul federal al Adunării R.S.F. Iugo
slavia a stabilit platforma delegației 
iugoslave la viitoarea reuniune la ni
vel înalt de la Havana a mișcării ne
aliniate — informează agenția Ta
niug. Documentul subliniază că de
legația iugoslavă va milita cu hotă- 
rire pentru „menținerea și afirmarea 
în continuare a principiilor funda
mentale autentice ale politicii și miș
cării de nealiniere, ca un factor mon
dial autonom, independent și în afara 
blocurilor". Delegația iugoslavă va 
acționa pentru ca țările nealiniate să 
depună noi eforturi în vederea întă
ririi unității și a capacității de ac-

U.R.S.S.

Rezultate obținute In producția industrială și agricolă
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Di

recția de statistică a U.R.S.S. a anun
țat vineri că, în primul semestru al 
anului, planul la producția industria
lă a fost îndeplinit, creșterea aces
teia față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut fiind de 3.5 la sută. 
Aproape trei pătrimi din sporul pro
ducției industriale s-au obținut prin 
creșterea productivității muncii, care 
a fost de 2,5 la sută. în intervalul 
menționat au fost produse 621 mi
liarde kWh de energie electrică, 287 
milioane tone de țiței, 366 milioane 
tone de cărbune, a sporit producția 
unor metale neferoase și rare, artico
le provenite din prelucrarea țițeiului. 
A fost depășit planul la extracția 
gazelor, producția multor mașini și 
utilaje, aparate, mijloace de automa

Borge, unul din fondatorii Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), care deține portofoliul Mi
nisterului de Interne. în funcția de 
ministru al apărării a fost desemnat 
colonelul Bernardino Larios, demis — 
în timpul regimului dictatorial — din 
Garda Națională. Conducerea Mi
nisterului de Externe a fost încredin
țată prelatului Miguel D’Escoto.

Joi, trupele somoziste au încetat 
luptele, in urma ordinului comandan
tului provizoriu al Gărzii Naționale, 
colonelul Fulgencio Largaespada, de a 
depune armele și a se preda noilor 
autorități, respectiv Frontului Sandi
nist de Eliberare Națională, care con
trolează întregul teritoriu național.

meni, aidoma unui uriaș fluviu al 
bucuriei — se arată in relatarea 
agenției.

Moment culminant al triumfului 
popular : statuia lui Anastasio So
moza Garda — tatăl dictatorului 
recent fugit și fondatorul „dinas
tiei" care a tiranizat zeci de ani 
țara — este aruncată de pe piedestal 
și, legată cu lanțuri, este tîrită pe 
străzile capitalei. „Poporul din Ni
caragua s-a eliberat în sfîrșit de 
tiranie, puterea aparține poporu
lui" — strigă cei care au așteptat 
ani îndelungați această zi a drep
tății.

și depășirea divizării 
blocuri
țiune a mișcării de nealiniere. Acti
vitatea delegației, menționează agen
ția, va avea drept scop și consolida
rea destinderii și depășirea divizării 
lumii în blocuri.

Delegația va milita, de asemenea, 
pentru lichidarea definitivă a rămă
șițelor colonialismului și pentru întă
rirea luptei împotriva imperialismu
lui, neocolonialismului, rasismului, 
apartheidului și a tuturor formelor 
de dominație externă, exploatare, 
hegemonie și utilizare a forței în re
lațiile internaționale. împreună cu 
celelalte țări nealiniate și în curs de 
dezvoltare, Iugoslavia va continua eă 
acționeze în vederea stabilirii unei 
noi ordini economice internaționale.

tizare și tehnică de calcul, alte pro
duse.

Suprafețele cu culturi de toamnă 
și de primăvară au reprezentat, po
trivit datelor preliminare, 217,1 mi
lioane hectare. S-au extins suprafe
țele Insămînțate cu orez, orz, bumbac, 
floarea-soarelui, soia, legume. Produc
ția de carne s-a menținut la nive
lul primului semestru al anului tre
cut, cea de ouă a crescut cu 4 la 
sută, iar cea de lapte a scăzut întru- 
citva. A fost îndeplinit planul livră
rilor de mijloace tehnice pentru agri
cultură.

Salariul mediu lunar al muncitori
lor și funcționarilor a crescut cu 2,5 
la sută, retribuirea muncii colhozni
cilor cu 5 la sută. Circulația mărfu
rilor cu amănuntul a sporit cu 4,4 
la sută, totalizînd 121 miliarde ruble.

Acord româno-centrafri- 
CCin. La BanSui a fost semnat Pro
gramul de schimburi culturale și 
științifice dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Im
periului Centrafrican pe perioada 
1979—1980.

Lc Vionu a luat cea
de-a 18-a rundă a convorbirilor pri
vind reducerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente in Europa 
centrală. Următoarea rundă a con
vorbirilor va începe la 27 septem
brie a.c.

în cadrul convorbirilor 
dintre Emil Wojtaszek, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone, și 
omologul său francez, Jean Franțois- 
Poncet, care a făcut o vizită oficială 
în Polonia, s-a subliniat importanta 
îndeplinirii integrale a prevederilor 
Actului final de la Helsinki privind 
securitatea și cooperarea în Europa.

în comunicatul prlvlnd vl* 
zita oficială în Ungaria a ministrului 
de externe al Belgiei, Henri Simonet, 
și convorbirile purtate cu Frigyes 
Puja, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, se reafirmă atașamen
tul celor două guverne față de în
tărirea destinderii, menționîndu-se că 
ele vor continua eforturile în vederea 
realizării unor progrese în domeniul 
dezarmării, ca și în adîncirea proce
sului de asigurare a păcii și coope
rării în Europa.
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Parlamentul egiptean — 
Adunarea Poporului a aprobat în 
unanimitate principiul amendării 
Constituției țării — relatează agenția 
M.E.N. In următoarele două luni au 
loc dezbateri pe marginea amenda
mentelor ce vor'fi aduse, iar în luna 
octombrie ele vor fi supuse aprobării 
poporului printr-un referendum.

După cinci săptămîni de 
Criză, Luxemburgul are un nou 
guvern. Actualul cabinet este for
mat de partidele creștin-social 
și democratic (liberal), care au 
obținut 39 dintre cele 59 de mandate 
ale Camerei Deputaților. Partidul 
Creștin-Social — al cărui lider este 
primul ministru. Pierre Werner — 
revine la putere după cinci ani.

Naționalizare. Zece compa_ 
nil aparținînd grupului „Dakmak" au 
fost naționalizate în Ghana — infor
mează postul de radio Accra. Com
paniile au fost acuzate de comiterea 
a numeroase ilegalități.

Grevă generală în Peru
LIMA 20 (Agerpres). — Confede

rația generală a oamenilor mun
cii, precum și celelalte organizații 
sindicale reprezentind forțele de 
stînga din Peru au declanșat la 19 iu
lie o grevă generală de 24 de ore. 
Greviștii au revendicat adoptarea de 
către guvern a unor măsuri privinî 
creșterea puterii de cumpărare a ce
lor ce muncesc și stăvilirea inflației 
Declarînd greva ilegală, autoritățile 
au luat măsuri represive. I: cursul 
ciocnirilor dintre greviști sș’ forțele 
de poliție, un muncitor a fost ucis, 
mai multe persoane au fost rănite, 
iar zeci de lideri și activiști sindicali 
au fost arestați. între cei arestați se 
numără Isidoro Gamarra, președinte
le Confederației generale a oameni
lor muncii peruani (C.G.T.P.), care 
se bucura de imunitate parlamentară, 
fiind deputat în Adunarea Constitu
antă din partea Partidului Comunist

întrevedere la Sofia. T°- 
dor Jivkov, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, a primit pe 
S. Inaba, președintele firmei japo
neze „Fudzitsu Fanuk“. Au fost dis
cutate probleme ale colaborării orga
nizațiilor economice bulgare cu firma 
respectivă în domeniul mijloacelor de 
automatizare a proceselor tehnologice 
în construcțiile de mașini.

Intr-o declarație comună 
a P. C. din India, P. C. din India 
(marxist-leninist) și a altor partide 
de stingă se arată că masele popu
lare indiene vor sprijini viitorul gu
vern numai dacă activitatea acestuia 
va fi îndreptată spre apărarea inte
reselor clasei muncitoare, ale țără
nimii, muncitorilor agricoli, precum și 
spre asigurarea drepturilor democra
tice. Un asemenea guvern — mențio
nează declarația — trebuie să adopte 
măsuri eficiente împotriva creșterii 
prețurilor, pentru aplanarea disen
siunilor comunitare, împotriva cor
porațiilor străine ce aduc prejudicii 
dezvoltării naționale și împotriva ma
rilor proprietari funciari, urmărind, 
totodată, aplanarea disensiunilor re
ligioase. Declarația subliniază, în 
același timp, necesitatea creării unui 
guvern pe baza unității forțelor de 
stingă și democratice.

In capitala Mexicului au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a IX-a 
Adunări generale a Parlamentului 
latino-american, consacrate promo
vării cooperării regionale în dome
niile economic, politic și social. Au 
luat parte reprezentanți ai parlamen
telor din 11 țări din regiune. Depu
tății latino-americani au subliniat ne
cesitatea restructurării activității 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), care — după cum s-a arătat 
— a devenit „birocratică" Fi „nu mai 
oferă garanția soluționării probleme
lor ce apar între țările din regiune".

Nava automată de trans
port „Progress-7", pIasată p0 
orbită la 28 iunie, și-a încheiat zbo
rul — informează agenția T.A.S.S. 
Vineri, după îndeplinirea progra
mului de încercări în zbor autonom, 
au fost puse în funcțiune motoare
le navei. în urma efectului lor de 
frînare, „Progress-7“ a intrat în 
straturile dense ale atmosferei și, în- 
tr-o zonă a Oceanului Pacific, și-a

ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Măsuri adoptate sub presiunea crizei energetice
• Japonia. — La To

kio a fost dat publicită
ții proiectul unui pro
gram guvernamental vi- 
zînd reducerea consu
mului de energie. Agen
ția Kyodc precizează că 
acest document va fi 
examinat în cadrul reu
niunii cabinetului, pro
gramată pentru luna vii
toare. Printre măsurile 
âvttte th vedere se nu
mără renunțarea de că
tre posesorii de automo
bile la utilizarea acesto
ra în prima zi a fiecă
rei săptămîni. reducerea 
timpului de folosire a a- 
paratelor de condiționa
re a aerului cu cel pu
țin 30 de minute în fie
care zi, devansarea orei 
de începere a manifestă

rilor sportive tncepînd 
din luna septembrie, 
pentru ca acestea să se 
poată desfășura la lumi
na zilei, reducerea cu 10 
la sută a vitezei de de
plasare a navelor de 
transport. Agenția nipo
nă pentru resursele na
turale și energie apreci
ază că, dacă programul 
va fi aplicat Integral, se 
vor putea e< onomisi a- 
nual 2—3 milioane tone 
de petrol.
• Spania. — La Ma

drid a fost dat publici
tății un decret guverna
mental care prevede re
ducerea cu 20 la sută a 
cantității de combustibil 
destinat încălzirii locu
ințelor. Decretul, men

încetat existența. între timp, cosmo- 
nauții Vladimir Liahov și Valeri 
Riumin își continuă activitatea la 
bordul complexului orbital de cerce
tări științifice „Saliut-6“—,.Soiuz-34“.

Cu alegerile pentru Ca
mera Reprezentanților, 
tigate de candidații Partidului Națio
nal, s-a încheiat cea de-a doua etapă 
a consultărilor electorale prevăzute 
să aibă loc în Nigeria pentru instau
rarea unei conduceri civile, după 13 
ani de regim militar. Urmează să mai 
fie desemnați membrii viitoarelor par
lamente ale statelor ce alcătuiesc fe
derația nigeriană și guvernatorii lo
cali, întregul proces electoral fiind 
programat să se încheie la 11 august 
cu alegerea președintelui țării.

La Palatul Națiunilor din 
GOnCVa s"au deschis, vineri, lu
crările Conferinței internaționale în 
chestiunea refugiaților din Asia de 
sud-est convocată din inițiativa 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim. Participant!! vor discuta 
despre situația mai multor sute de 
mii de persoane, care, in diferite pe
rioade si din diferite motive, au pă
răsit regiunile sudice ale Vietnamu
lui, Kampuchia și Laosuî și s-au de
plasat în țările vecine. La lucrările 
conferinței, care au fost deschise de 
secretarul general al O.N.U. partici
pă delegați din 43 de state.

Un nou atentat terorist 
la Madrid a f°st comis vineri 
după-amiază. Victima este un poli
țist, împușcat mortal cu focuri de 
armă automată trase_ asupra sa de 
un grup de teroriști, anunță agenția 
spaniolă E.F.E. După comiterea a- 
tentatului, teroriștii, încă ncid«y> 
câți, au dispărut la bordul unu. > 
tomobil.

Catastrofă maritimă. Două 
superpetroliere (unul sub pavilion 
liberian, celălalt sub pavilion grec) 
s-au ciocnit în noaptea de joi spre 
vineri in Marea Caraibilor, în apro
piere . de Trinidad, și au luat foc. 
Numai 41 de marinari au putut fi 
salvați de la bordul ambelor nave. 
„Mareea neagră", formată pe o supra-i 
față de 20 kilometri pătrați, se află 
în flăcări.

ționează agenția Reuter, 
face parte din ansam
blul de măsuri adoptate 
în urmă cu două săptă
mîni de guvernul spani
ol în vederea depășirii 
actualei crize energetice 
cu care este confrunta
tă tara.

• Iugoslavia. — A- 
genția Taniug anunță 
că toate companiile ae
riene iugoslave au spo
rit în medie cu 59 la 
sută tarifele pentru 
transporturile interne. 
Sursa citată precizează 
că majorarea este desti
nată acoperirii cheltuie
lilor suplimentare dato
rate creșterii prețului la 
petrol pe piața mon
dială.

Cu consecvență si fermitate în slujba cauzei păcii și progresului: 
PERMANENTE ALE POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE, LIBERE Șl INDEPENDENTE

Pentru o securitate reala și o colaborare neîngrădită în Europa
„Acordăm o mare însemnătate realizării securității și coo

perării în Europa. Dorim să facem totul pentru a contribui la 
înfăptuirea documentelor semnate la Helsinki și acționăm în așa 
fel, împreună cu celelalte state de pe continent, îneît la reu
niunea de la Madrid, din 1980, să obținem noi pași pe calea 
destinderii și cooperării".

NICOLAE CEAUȘESCU

Evocînd drumul afirmării Româ
niei in viața internațională in cei 
35 de ani care au trecut de la Elibe
rare, se impune reliefată una din di
mensiunile esențiale ale prezenței 
sale pe marea scenă a lumii: anga
jarea și contribuția ei la progresul 
cauzei securității europene.

Devenit forță politică conducă
toare a țării. Partidul Comunist Ro
mân avea să înscrie ca unul din 
obiectivele primordiale ale politicii 
sale externe acela de a acționa pentru 
asigurarea in Europa a unui ca
dru de liniște și securitate, vi
tal necesar națiunii noastre libe
re și independente pentru desfă
șurarea vastei opere de edifica
re socialistă. Coincidența face ca 
ideea organizării unei conferințe ge- 
neral-eurooene consacrate securității 
și cooperării pe continent să fi fost 
lansată intr-o declarație semnată la 
București, în urmă cu aproape un 

deceniu și jumătate. Dar nu a fost 
deloc o coincidență faptul că Bucu- 
reștiul a devenit unul din punctele 
de referință ale dezvoltării procesu
lui de normalizare a relațiilor inter- 
europene. ale multiplicării contacte
lor politice — toate acestea facili- 
tînd înlăturarea norilor neîncrederii 
și suspiciunii, înseninarea orizontu
lui european, crearea condițiilor 
pentru convocarea primei conferințe 
din istoria Europei, consacrată secu
rității și cooperării pe continent.

Este bine cunoscută și se bucură 
de largă recunoaștere internațională 
contribuția României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la însăși cristali
zarea conceptului de securitate eu
ropeană. O securitate reală pentru 
toate națiunile continentului — a- 
ceasta presupunînd asumarea de că
tre toate statele europene, ca și de 
către state din alte zone, prezente 
in Europa, a angajamentului de a 
exclude definitiv forța și amenin
țarea cu folosirea forței în relațiile 
interstatale,- oferindu-se astfel tu
turor națiunilor garanții, depline că 
se află la adăpost de orice act de 
agresiune, că se pot dezvolta și pot 
conlucra nestingherite, in conformi
tate cu propria voință și propriile 
interese.

Conceptul românesc despre secu
ritatea europeană a fost cu claritate 
definit în documentele congreselor 
partidului, în Programul P.C.R., in 
numeroase documente de stat sem
nate cu alte țări ale lumii. în spiri
tul acestei poziții, România a acțio
nat cu tenacitate și consecventă pen
tru» pregătirea și încheierea cu suc
ces a Conferinței de la Helsinki. în 
întreaga perioadă de la semnarea 
Actului final de la Helsinki, țara 
noastră a acționat cu deosebită per
severență pentru transpunerea m 
viață a angajamentelor asumate. 

Stau mărturie în acest sens dezvol
tarea largă a dialogului cu celelalte 
state ale continentului, extinderea 
relațiilor de colaborare în domeniile 
vieții politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale, participarea 
activă la reuniunile general-euro- 
pene ulterioare.

Evoluția evenimentelor pe conti
nent după încheierea Conferinței de 
la Helsinki a confirmat pe deplin 
realismul și înalta răspundere a în
demnului adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
marelui forum european, și anume 
de a se acționa ferm pentru ca în
țelegerile la care s-a ajuns — 
concepute ca un tot unitar — să de-, 
vină fapte, pentru ca perspectivele' 
noi. deschise de conferință, să-și gă
sească deplină materializare. S-a ve
rificat, de asemenea, în acest 
timp, clarviziunea poziției Româ
niei, care a pornit de la realita
tea că adoptarea ^documentelor 
de la Helsinki trebuie considerată un 
prim pas. începutul unui proces, a 
cărui dezvoltare nu se face de la 
sine, ci presupune eforturi ho- 
tărîte, acțiuni concrete din partea 
tuturor statelor. Să reamintim, spre 
exemplificarea acestei aprecieri, re
zultatele nesatisfăcătoare cu care s-a 
încheiat reuniunea de la Belgrad. 
Rezultate, de altfel, pline de învăță
minte in perspectiva viitoarei reu
niuni general-europene, din 1980, de 
la Madrid. S-a dovedit astfel că una 
din principalele cauze care au con
dus Ia încheierea reuniunii de la 
Belgrad fără adoptarea unor măsuri 
concrete a constituit-o fantul că 
dună Helsinki nu s-a desfășurat o 
activitate susținută pentru mobili
zarea popoarelor europene. îneît 
acestea să-si impună cu mai multă 
fermitate voința de oace si secu
ritate. în lumina acestor concluzii 

apare ca o cerință din cele mai ar
zătoare ale actualității intensificarea 
eforturilor tuturor statelor și guver
nelor, ale tuturor popoarelor conti
nentului pentru a asigura o bună 
pregătire a viitoarei reuniuni de la 
Madrid, astfel incit aceasta să re
prezinte un pas înainte in eforturile 
de înfăptuire a securității europene.

Ce înseamnă, în concepția Româ
niei, o bună pregătire a noului fo
rum european ? In repetate rînduri, 
în ultimul timp, secretarul general al 
partidului nostru, președintele repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
evidențiat necesitatea obiectivă a 
amplificării colaborării economice si 
tehnico-știintifice intre statele euro
pene, ca o componentă esențială a 
procesului de înfăptuire a securității 
pe continent. Desigur, aceasta pre
supune eliminarea obstacolelor arti
ficiale, a diferitelor restricții și 
clauze discriminatorii care îngreu
nează cursul firesc al schimburilor 
intereuropene. Cu atît mai mult se 
impune degajarea de orice obstacole 
a căilor cooperării, cu cit economia 
mondială in ansamblu este confrun
tată în ultimii ani cu grave proble
me, cum sint cele generate de criza 
energiei și a materiilor prime — pro
bleme a căror soluționare impune o 
largă conlucrare internațională. în 
același timp, țara noastră acționează 
consecvent pentru dezvoltarea schim
burilor culturale, pentru promovarea 
largă a valorilor autentice, pătrunse 
de umanism, ale creației spirituale 
universale. Tot așa cum ea se pro
nunță pentru rezolvarea diverselor 
probleme de ordin umanitar, consi
derând în acest sens că o importanță 
deosebită are solutionarea aspectelor 
legate de lichidarea inegalităților 
economice, politice și sociale, de Îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață, toate acestea influențînd 
nemijlocit destinele maselor largi 
europene.

în mod deosebit, România se 
pronun*ă  pentru adoptarea unor mă
suri efective pe linia dezangajării 
militare și dezarmării, ca o cerință 
primordială pentru înfăptuirea unei 
reale securități pe continent și în 
întreaga lume. Este o realitate că in 
Europa se află concentrate cele mai 
puternice forțe militare din lume, 
dispunînd de armele cele mai per
fecționate, inclusiv nucleare, si a că
ror existență creează grave pericole 

nu numai pe continentul nostru, c! 
și pentru întreaga umanitate. De 
aceea, nu poate fi vorba de 
securitate în Europa, ca șî in 
general în lume, fără adoptarea 
unor măsuri concrete pentru ' dimi
nuarea pericolului de confruntare 
armată, pentru eliminarea factorilor 
potențiali de insecuritate reprezen- 
tați de actualele efective și arma
mente ce împinzesc Europa. Absența 
unor acțiuni ferme în direcția opririi 
cursei înarmărilor, a dezangajării 
militare și dezarmării pe continent 
a constituit și constituie, în fapt, 
principalul obstacol în eforturile 
pentru înfăptuirea securității euro
pene. Iată de ce în toți acești ani 
partidul nostru s-a pronunțat neabă
tut pentru măsuri ferme de dezanga
jare. în opinia României, cea 
mai urgentă măsură ce se im
pune este înghețarea cheltuielilor 
militare, a efectivelor armate și 
armamentelor, trecindu-se apoi la 
reducerea treptată a acestora. într-o 
primă etapă, pînă în 1985, cu cel pu
țin 10—15 la sută față de nivelul 
actual. în același sens s-ar Înscrie 
asumarea de către toate statele a an
gajamentului de a nu mai amplasa 
noi trupe și armamente pe teritoriul 
altor state, angajament urmat de 
reducerea treptată și apoi retragerea 
tuturor trupelor străine în limitele 
granițelor naționale. Pornind de ia 
importanța pe care ar avea-o în
făptuirea unor măsuri de dezanga
jare militară la frontierele dintre 
state, țara noaștră a propus reduce
rea și încetarea manevrelor militare, 
a oricăror demonstrații de forță la 
granițele naționale ale altor țări, ceea 
ce ar oferi dovada cea mai evidentă 
a dorinței de a conviețui în bună 
vecinătate, pe baza egalității și res
pectului reciproc. în același timp, o 
mare însemnătate ar avea asumarea 
de către statele posesoare de arme 
nucleare a angajamentului de a nu 
folosi aceste arme împotriva statelor 
care nu dețin armament nuclear. în 
acest cadru, recenta semnare a nou
lui tratat sovieto-american privind 
limitarea armamentelor strategice 
ofensive. S.A.L.T.-II, reprezintă un 
pas pozitiv in direcția diminuării 
pericolului folosirii armelor strate
gice. a creării condițiilor favorabile 
trecerii la înfăptuirea dezarmării. O 
parte componentă a măsurilor de 
dezangajare militară pe continent o

constitui e reducerea treptată a activi
tății militare a blocurilor, intensifica
rea acțiunilor pentru a se ajunge la 
desființarea concomitentă a Pactului 
nord-atlantic și a Tratatului de ia 
Varșovia — așa cum țara noastră. îm
preună cu celelalte state ale Trata
tului de la Va-șovia, s-a pronunțat 
in repetate rînduri. Se impune rele
vată in acest sens importanța 
pe care o are propunerea formulată 
de președintele României privind 
crearea între cele două blocuri din 
Europa a unei zone în care să nu fie 
amplasate nici un fel de armate și 
armamente, unde să nu se desfășoare 
nici un fel de manevre și demonstra
ții militare, propunere a cărei apli
care ar duce la diminuarea încordă
rii, ar stimula procesul de destin
dere pe continent. ,

Este convingerea fermă a Româ
niei că numai acț.ionind cu (deosebită 
perseverentă pentru transpunerea în 
viață a angajamentelor înscrise in 
Actul final de la Helsinki, printr-o 
intensificare a acțiunii popoarelor, a 
tuturor forțelor politice progresiste 
pentru consolidarea cursului spre o 
politică nouă, de pace și securitate, 
de colaborare între toate națiunile, 
se poate asigura o bună pregătire a 
viitorului forum european de la 
Madrid.

în întreaga concepție a Româ
niei cu privire la securitatea eu
ropeană este reliefat cu deosebită 
putere rolul hotărîtor pe care îl au 
popoarele continentului in înfăp
tuirea acestui deziderat istoric. Cu 
încredere deplină în torța pe care 
o reprezintă popoarele. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat în re
petate rînduri apelul la acțiunea lor 
unită, în aceasta constînd garanția că 
ele vor determina adoptarea de mă
suri practice pentru asigurarea pe 
continent a unei atmosfere de în
țelegere și încredere reciprocă, astfel 
incit toate resursele materiale și 
umane să fie puse in slujba pro
gresului și civilizației, pentru fău
rirea unei Europe a păcii, libertății 
și dreptății. Este mesajul profund 
umanist care emană din întreaga po
litică externă a partidului si statu
lui nostru, politică ce se bucură de 
un tot mai înalt prestigiu și consi
derație pe plan internațional.

Dumitru ȚINU

Remanierea guvernului 
S. T. A.

Desemnarea unor noi miniștri
WASHINGTON 20 (Agerpres). - 

Contlnuind remanierea guvernului 
S.U.A., președintele Jimmy Carter 
l-a numit, joi, pe președintele Ofi
ciului Federal de Rezerve, William 
Miller, în funcția de ministru de fi
nanțe în locul lui Michael -Blumen
thal, s cărui demisie a fost d "ptată. 
în funcția de ministru aia, 
in locul lui Griffin Beli - •
exprimat mai demult dorința de a 
părăsi postul — a fost numit ad
junctul acestuia, Benjamin Civiletti. 
James Schlesinger, ministrul energiei, 
va rămine in funcție p.ni li începu
tul lunii octombrie, cine’ ministru al 
energiei va deveni Charles Duncan, 
adjunct al ministrului apărării, care, 
incepînd din august, va lucra efectiv 
în conducerea acestui departament.

Administrația a propus, joi, o am
plă reorganizare a Ministerului Co
merțului, care urmează să se numeas
că Ministerul Comerțului și al Schim
burilor și să-și asume majoritatea 
răspunderilor din sfera comerțului 
exterior al S.U.A., dintre care multe 
revin în prezent Ministerului de Fi
nanțe. Pentru a intra în vigoare, pro
punerea va trebui să fie aprobată de 
Congres.

O declarație 
a premierului iranian 

în legătură cu raporturile 
dintre Consiliul Revoluției 

și guvern
TEHERAN 20 (Agerpres). — într-un 

discurs radiotelevizat, primul minis
tru al Iranului, Mehdi Bazargan, a 
anunțat „fuzionarea parțială" a Con
siliului Revoluției cu guvernul — in
formează agențiile United Press In
ternational și France Presse. El a 
precizat că această măsură a fost a- 
doptată în cursul unei reuniuni co
mune a celor două organisme și că 
ea urmărește „armonizarea raporturi
lor dintre aceste centre de decizie 
ale Iranului". Potrivit celor anunțate 
de primul ministru, o serie de mem
bri ai Consiliului Revoluției vor primi 
portofolii ministeriale și, la rîndul 
lor, o parte dintre membrii guvernu
lui vor fi incluși în Consiliul Revo
luției. Au fost cooptați, astfel. în gu
vern ayatolahii Hachemi Rafsandjani 
și Madavi Kani, care au primit func
ția de miniștri adjuncți de interne, 
Seyyed Aii Khamanehi — numit mi
nistru adjunct al apărării, Abol Ha
san Banisadr — care a devenit mi
nistru adjunct al economiei, și dr. 
Bahonar — numit ministru adjunct 
a| naționale.

Comnonența Consiliului Revoluției 
nu a fost dată publicității.


