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într-o atmosferă entuziastă, momente 

de mare însemnătate, elocvente pentru 

căldura relațiilor șj rodnicia cooperării 

reciproc avantajoase dintre România
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și Siria, au caracterizat ieri

In prezența președinților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad a fost inaugurată rafinăria de la Banias

Primire 
sărbătorească 
în orașul-port 

Tartus
Data de 15 august 1979 va rămine 

Înscrisă cu litere de aur in cronica 
relațiilor de prietenie și colaborare 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
continuu între România și Siria, in
tre popoarele celor două țări.

în această zi, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu si 
doamna Anisse Al-Assad au inaugu
rat, în cadrul unei impresionante 
festivități, rafinăria de la Banias, rod 
al colaborării trainice româno-siriene, 
un simbol al prieteniei și forței crea
toare ale celor două popoare, al voin
ței lor de a-și construi o viață liberă 
și fericită, tot mai prosperă.

...Ora 10.30. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Hafez Al-Assad și doam
na Anisse Al-Assad sosesc cu un 
elicopter special în orașul-port Tai- 
tus, centrul administrativ al provin
ciei cu același nume, unde, în ime
diata apropiere, la 15 kilometri, a fost 
înălțată rafinăria de la Banias.

împreună cu conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări se află 
Mohammad Aii Al-Haiabi, președin
tele Consiliului de Miniștri, Jamil 
Shaya, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri pentru problemele eco
nomice. alți membri ai guvernului.
(Continuare în pag. a II-a)

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-SIRIENE

CUVINTAREÂ PREȘEDINTELUI
HAFEZ AL ASSAD

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
președinte al Republicii Socialiste 
România,

Doamnelor și domnilor,
îmi face o deosebită plăcere să 

salut, în numele dumneavoastră, 
al tuturor, pe înaltul nostru oas
pete Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România 
— oaspete drag al Siriei, care acum 
participă, alături de noi, la festi
vitatea de punere în funcțiune a 
acestui mare obiectiv, rod fructuos 
al colaborării sincere dintre. Româ
nia și Siria. (Aplauze și urale pu
ternice).

La construcția acestui important 
obiectiv au participat forțe de 
muncă siriene și române, care, îm
preună, au reușit să realizeze unul 
dintre cele mai frumoase obiecti
ve ale colaborării româno-siriene, 
proiect început în mod concret, cu 
foarte multă seriozitate, din anul 
1974.

Această colaborare, al cărei rod 
este și acest măre obiectiv — des

pre care spuneam că a început în 
1974 — a fost fructificată acum. 
(Aplauze și urale puternice). Ieri, 
în discuțiile noastre, am căzut de 
acord să dezvoltăm colaborarea 
noastră nu numai în ce privește 
această rafinărie, Ia a cărei inau
gurare participăm astăzi, ci și în 
multe alte domenii de interes co
mun. (Aplauze și urale prelungite).

Permiteți-mi să aduc acum mul
țumirile mele tuturor celor care au 
participat la realizarea acestui im
portant obiectiv. Adresez mulțu
miri sincere tuturor inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor ro
mâni care și-au adus contribuția 
la ridicarea acestui mare obiectiv. 
(Urale și aplauze puternice, se 
scandează : „Siria — România"). 
Mulțumesc, de asemenea, tuturor 
muncitorilor și tehnicienilor sirieni 
care au contribuit și ei la reali
zarea acestei rafinării. (Aplauze 
puternice, urale).

în același timp, aș dori să 
mulțumesc profund președintelui 
Ceaușescu pentru preocuparea sa 

personală nu numai pentru reali
zarea acestui obiectiv, ci și pentru 
felul în care se desfășoară astăzi 
activitatea de colaborare dintre 
țările noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung : 
„ Assad — Ceaușescu").

Mulțumesc și vreau să transmit 
salutul meu doamnei Elena 
Ceaușescu, care participă, alături 
de președinție Nicolae Ceaușescu, 
la toate aceste eforturi și activități, 
precum și celorlalți membri ai de
legației române care au venit aici, 
pentru a fi alături de noi, la a- 
ceastă frumoasă sărbătoare. (A- 
plauze și urale puternice).

Este pentru mine o deosebită 
plăcere — și aș putea spune că 
este una dintre clipele cele mai fe
ricite — să văd bucuria și ferici
rea în ochii tuturor cetățenilor 
noștri. Iată unul din aceste mo
mente de fericire pentru noi. (A- 
plauze puternice, urale prelungite ;
(Continuare in pag. a Iii-a)

Dragă tovarășe Assad, președinte 
al Siriei,

Doamnă Assad,
Tovarăși și prieteni,
Cetățeni sirieni,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor ce
lor prezenți la această adunare 
populară — pe care o consider o 
manifestare a prieteniei româno- 
siriene — un salut călduros și cele 
mai bune urări. (Aplauze și urale 
puternice).

Ne aflăm în Siria într-o vizită 
oficială la invitația președintelui și 
prietenului meu Assad. (Aplauze 
puternice).

Sint bucuros că, în cursul vizi
tei, avem prilejul să inaugurăm îm
preună rafinăria de la Banias, rod 
al colaborării trainice româno-si
riene. (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează: „Siria și 
R.S.R., două țări prietene").

Prietenul meu Assad a dorit să 
construiască o rafinărie puternică 

și a solicitat României dacă poate 
să facă acest lucru — și, împreu
nă, am ajuns la concluzia să reali
zăm în colaborare această rafină
rie. (Aplauze puternice, prelungi
te. Se scandează: „Ceaușescu — 
Assad"). Și, după cum vedeți, 
această rafinărie a fost construită 
și ea constituie o mîndrie a muncii 
comune a inginerilor, a muncitori
lor și specialiștilor români și si
rieni. (Aplauze puternice, prelungi
te). în ultimii ani, au mai început 
să se construiască în Siria, în cola
borare, și alte obiective; dar aceas
tă rafinărie estg — se poate spune 
— obiectivul cel mai important 
Sîntem bucuroși că, împreună cu 
prietenii sirieni, am reușit să o 
realizăm. (Aplauze puternice, ura
le, se scandează : „Siria și R.S.R., 
două țări prietene").

Aș dori acum să adresez cele 
mai calde felicitări inginerilor și 
muncitorilor români și sirieni, care 
au edificat prin munca lor de zi 
cu zi și noapte de noapte — se 
poate spune — acest măreț obiec

tiv al economiei Siriei prietene. 
(Aplauze puternice). Se poate spu
ne că realizarea acestei rafinării, 
ca și a altor obiective prin co
laborare dintre România și Siria, 
derrionstrează forța prieteniei și 
colaborării a două popoare libere, 
hotărîte să conlucreze strîns pen
tru a-și făuri o viață liberă, in
dependentă. (Aplauze puternice, 
prelungite, urale, se scandează: 
„Ceaușescu — Assad").

România sărbătorește, luna a- 
ceasta, împlinirea a 35 de ani de 
la victoria revoluției naționale, 
antifasciste și antiimperialiste, 
care i-a deschis calea construcției 
orînduirii socialiste — cea mai 
dreaptă orînduire din lume. (Vii 
aplauze). în acești ani, industria 
românească a crescut de 42 de ori. 
Se poate spune că ceea ce a reali
zat România în acești ani de
monstrează că numai socialismul 
asigură popoarelor libertate, bu
năstare, progres economic și social.
(Continuare in pag. a IlI-a)

in timpul mitingului Sa tale panglica Inaugurală a rafinăriei da la Banias
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Primire sărbătorească la Tartus

(Urmare din pag. I)
La evenimentul inaugurării parti

cipă tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, celelalte persoane oficiale care 
însoțesc pe șeful statului român in 
vizita sa in Siria.

Stadionul orașului Tartus, unde a- 
terizează elicopterul prezidențial, ca 
și acoperișurile clădirilor din jurul 
său sînt pline pînă la refuz de zeci 
de mii de oameni care au ținut să 
fie de față la sosirea înalților oas
peți. Nenumăratele drapele ale ce
lor două țări, ce flutură in vint, eșar
fele multicolore avînd înscrise salu
turi și urări de prietenie, coloritul 
viu al portului de pe aceste melea
guri dau o strălucire deosebită festi
vității de primire, care se transfor
mă intr-o spontană sărbătoare popu
lară. Mulți dintre cei veniți în în- 
tîmpinarea înalților oaspeți, poartă 
portretele conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări. Urările și 
aclamațiile mulțimii, alternind cu 
cintece și aplauze, dau expresie dă
ruirii și bucuriei fără margini ce a- 
nlmă aoeastă manifestație — vibrant 
omagiu adus președinților României 
și Siriei, prieteniei dintre tarile și 
popoarele noastre.

Dînd glas unor asemenea senti
mente ale populației provinciei și o- 
rașului Tartus, guvernatorul regiunii. 
Aii Zayub, și secretarul organizației 
locale a Partidului Baas Arab Socia
list, Mohamad Issa, alte oficialități 
de stat și de partid urează bun venit 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
telui Hafez Al-Assad și doamnei 
Anisse Al-Assad. subliniind onoarea 
deosebită pe care o reprezintă vizita 
înalților oaspeți.

Președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad le sînt rezervate 
înalte onoruri militare.

Pionieri sirieni cu brațele încărca
te cu flori înconjoară cu dragoste pe 
înalții oaspeți. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Hafez Al- 
Assad șl doamna Anisse Al-Assad 
îi îmbrățișează cu dragoste pe copii, 
răspund cu prietenie salutului adus 
de reprezentanții organizației de ti
neret a Partidului Baas Arab Socia
list.

In atmosfera de mare sărbătoare 
marcată de cintece de bun venit, de 
melodii închinate prieteniei, care ex
primă bucuria de a avea oaspeți 
dragi, în uralele mulțimii care scan
dează numele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad și acla
mă pentru prietenia româno-siriană, 
sînt străbătute pe jos, pînă la ieșirea 
din stadion, adevărate culoare vii 
alcătuite de mulțimea ce înconjoară 
cu dragoste, cu manifesțări de sim

patie pe conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad își fac loc prin această 
adevărată mare de oameni, fiecare 
dorind să le strîngă miinile, să le 
adreseze personal cuvinte de bun 
sosit. Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări le răspund 
tuturor cu prietenie și căldură.

Aceleași emoționante manifestări 
pe străzile orașului. Se poate spune 
că, practic, întreaga populație a ieșit 
în întimpinarea oaspeților cu flori și 
eșarfe purtînd inscripții de salut. 
Fiecare colectiv de muncă, fiecare 
Întreprindere, fiecare organizație de 
partid își are urarea sa înscrisă în 
limbile arabă și română. Cei pre- 
zenți — muncitori, tineretul orașului, 
țărani din provincia Tartus — sa
lută pe președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, exprimîndu-și 
bucuria de a-i avea în mijlocul lor. 
Se pot vedea pancarde ridicate de
asupra străzilor ip formă de arc de 
triumf, împodobite cu flori și ra
muri de palmier, flancate de steaguri 
ale celor două țări. într-o mașină 
deschisă, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad străbat străzile 
orașului, răspunzînd aclamațiilor 
mulțimii.

La sediul guvernoratului se face un 
scurt popas. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad se în
trețin cordial cu oficialitățile provin
ciei și ale orașului.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu, președin
tele Hafez Al-Assad și doamna 
Anisse Al-Assad își continuă apoi 
drumuf spre Banias.

Orașul Tartus oferă imaginea unui 
puternic centru economic. Situat pe 
locul anticei cetăți Antaradus, bucu- 
rîndu-se de o poziție geografică pri
vilegiată — la răscruce de drumuri, 
între trei continente — portul Tar
tus reprezintă astăzi unul dintre 
principalele centre ale activității co
merciale a Siriei, fiind, totodată, 
punct de tranzit între țările Europei 
și Orientul Mijlociu. Avînd o supra
față de 300 de hectare și docurile 
protejate de două diguri lungi de 
2 450 m și, respectiv, 1 650 m. Tar
tus este considerat unul dintre cele 
mai mari porturi de pe malul estic 
al Mării Mediterane. Cheiul comer
cial măsoară circa 1 000 de metri și 
se prevede extinderea lui pînă la 
4 600 de metri. La acpsta se adaugă 
cheiul destinat încărcării fosfaților, 
înaintînd în mare pe o lungime de 
270 de metri. Portul dispune de depo
zite mari prevăzute cu instalații mo
derne .de descărcare directă. în sec
torul sud-vestic se va construi o cală 
uscată, care va primi vase, cu un de
plasament de pînă la 80 000 tone.

In portul Tartus funcționează. în- 

cepînd din 1974, o instalație de încăr
care și insilozare a fosfaților con
struită in cooperare cu țara noastră, 
care a mărit la 2 000 tone pe zi capa
citatea de încărcare a vaselor. In 
același timp, pentru sezonul ploios tus.

Pe meleagurile siriene, glasul 
vibrant al constructorilor români: 

„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu-România"

Apropierea orașului Banias este a- 
nunțată de departe de siluetele ar
gintii ale turnurilor și rezervoarelor 
marilor instalații ce alcătuiesc acest 
imens complex petrolier, cea mai im
portantă construcție industrială din 
Siria de astăzi.

La fel ca întreaga țară prietenă, 
și Banias a cunoscut transformări 
structurale în ultimii ani. Așezat în
tr-o regiune pitorească, pe țărmul 
Mării Mediterane, Banias este capi
tala administrativă a districtului cu 
același nume, care numără în pre
zent 140 000 de locuitori. Populația 
orașului s-a dublat în anii de după 
revoluție, cînd acesta a început să se 
transforme într-un important centru 
industrial. La Banias se află termi
nalul unei importante conducte pe
troliere ce străbate de la est spre 
vest întreaga Sirie, peste deșertul 
răsăritean, aici încărcîndu-se pe nave 
țițeiul pompat din timpurile petro
lifere din nord.

Ca și la Tartus sau în localitățile 
străbătute pînă la Banias, populația 
orașului a ieșit cu mic, cu mare, sa- 
lutînd cu căldură trecerea oaspeților. 
Dealtfel, trebuie subliniat că, după 
cum apreciază gazdele, de la Damasc 
și pînă la Banias s-au aflat de-a lun
gul drumului străbătut mai bine de 
250 000 de oameni. Aceasta relevă 
mai mult decit orice comentariu 
prestigiul de care se bucură România 
și președintele ei. relevă cît de trai
nică este prietenia româno-siriană, 
cît de prețuită este ea de ponorul 
acestei țări. în mijlocul populației 
din provincia Tartus au trăit și au 
muncit ani de zile, cot la cot cu co
legii lor sirieni, mii și mii de mun
citori și specialiști români, care au 
participat la realizarea rafinăriei de 
la Banias. Ei au adus mesajul mun
cii, talentului și inteligenței crea
toare a poporului nostru. Se cuvine, 
poate, să spunem că orașul Banias 
nu este singura localitate din Siria 
unde poți auzi frecvent vorbindu-se 
românește. Colaborarea româno-siria- 

se asigură însilozarea a 50 000 tone 
de fosfați. Se are în vedere conti
nuarea cooperării româno-siriene in 
domeniul extinderii capacității de în
cărcare și insilozare a portului Târ

nă își dovedește roadele și la Homs, 
unde se construiește, în prezent, un 
modern complex de triplusuperfos- 
fați, unul dintre principalele produse 
de export ale Siriei. De asemenea, 
la Alep, in nordul țării, unde 
se înalță o mare fabrică de ci
ment. în bazinul Eufrat, la Rakka, 
unde specialiștii români realizează 
un sistem de irigații modern, pe zeci 
de mii de hectare. Sau pe șantierele 
altor obiective ce se construiesc in 
colaborare de specialiștii români și 
sirieni și care vor contribui la indus
trializarea și propășirea economico- 
socială a Siriei contemporane.

...Rafinăria Banias. Mii de munci
tori români și sirieni întimpină la 
sosire pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad. Se scan
dează minute în șir „Ceaușescu — 
Assad !“, „România — Siria !“. Mun
citorii și specialiștii români dau, în 
același timp, glas dragostei și pre
țuirii pe care le nutresc fată de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, scandind minute în șir „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. O mulțime 
imensă înconjoară cu căldură pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe pre
ședintele Hafez Al-Assad și pe 
doamna Anisse Al-Assad.

Inaugurarea Rafinăriei Banias și 
vizitarea acestui obiectiv sînt prece
date de un mare miting al prieteniei 
româno-siriene, consacrat acestui 
eveniment. Pe un platou flancat de 
imensele instalații s-au adunat zeci de 
mii de oameni, atît muncitori români 
și sirieni care au lucrat cot la cot la 
înălțarea rafinăriei, cit și cei care vor 
asigura, în viitor, activitatea acestui 
important obiectiv economic, Sînt 
prezenți și locuitori ai orașului Ba
nias și din provincia Tartus. Platoul 
s-a dovedit neincăpător pentru cei 
care au dorit să participe la acest 
miting — eveniment deosebit în cro
nica relațiilor româno-siriene.

Aici se aflau Issa Darwish, mi
nistrul petrolului și resurselor mine
rale, Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, repre
zentanți ai întreprinderilor românești, 
ai întreprinderii de comerț exterior 
„Industrialexport", societății ARCOM, 
precum și conducerea siriană a rafi
năriei, reprezentanți ai organizației 
Partidului Baas Arab Socialist.

în întreaga rafinărie, pe marile 
instalații, pe coloanele de distilare 
și pe turnurile de răcire sînt arbora
te drapelele de stat ale celor două 
țări, se pot citi calde cuvinte închi
nate prieteniei româno-siriene.

Apariția în tribună a președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
a tovarășei Elena Ceaușescu și a 
doamnei Anisse Al-Assad dezlănțuie 
urale ; zecile de mii de oameni 
aclamă într-un glas „Ceaușescu— 
Assad !“, ovaționează îndelung pe cei 
doi conducători de partid și de stat. 
Minute în șir nu contenesc aplau
zele, ovațiile. Deasupra acestei ade
vărate mări de oameni adie in briza 
mării steaguri române și siriene, 
mari eșarfe pe care sînt înscrise 
urări adresate președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, prie
teniei româno-siriene.

Salutîndu-i pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe președintele Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al-Assad, 
ministrul petrolului și resurselor 
minerale al Siriei, Issa Darwish, a 
subliniat că prietenii români șl ce
tățenii Republicii Arabe Siriene se 
mindresc cu marea realizare pe care 
o reprezintă complexul petrolier de 
la Banias.

După ce a subliniat marile reali
zări obținute de țara sa sub condu
cerea clarvăzătoare a președintelui 
Hafez Al-Assad, vorbitorul a spus : 
Ne exprimăm satisfacția pentru dez
voltarea largă, fructuoasă pe care au 
înregistrat-o relațiile dintre Româ
nia și Siria în cele mai diverse do
menii. Acest obiectiv, rafinăria de la 
Banias, reprezintă una dintre marile 
realizări fructuoase ale colaborării 
atît de rodnice statornicite între Si
ria și România și ea a fost posibi
lă numai datorită eforturilor conti
nue ale unui număr de peste 4 000 
de muncitori și tehnicieni români. 
Pentru această frumoasă realizare, 
permiteți-mi să adresez din inimă 
cele mai sincere salutări tuturor 
muncitorilor și tehnicienilor români, 
care nu au precupețit nici un efort, 
nu Srau dat înlături in fața nici unet 
greutăți pentru a realiza misiunea ce 
li s-a încredințat. Vrem să mulțu
mim. de asemenea, tuturor celor 
care au contribuit ea acest obiectiv 
să fie dat în producție în termenul 
prevăzut și chiar înainte de data pe 
care o aveam în vedere. Ținem să 
subliniem că acest lucru nu putea 
fi posibil decît cu sprijinul și sub 
directa îndrumare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Vrem să vă 
mulțumim personal dumneavoastră, 
stimate președinte Nicolae Ceaușescu. 
și, prin dumneavoastră, partidului șl 
guvernului pentru întregul ajutor pe 
care ni l-ați acordat în realizarea a- 
cestui proiect, a acestui obiectiv im
portant care este, făr,ă îndoială, unul 
dintre elementele de bază pentru 
dezvoltarea și consolidarea sectorului 
de stat -în economia noastră națio
nală.'

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
militant pentru o pace justă 

și globală in Orientul Mijlociu11
întreaga presă siriană relatează 

pe larg despre cea de-a doua zi a 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, punînd un accent deo
sebit pe noul dialog la nivel înalt 
româno-sirian. „Convorbirile din
tre președinții Hafez Al-Assad și 
Nicolae Ceaușescu au abordat rela
țiile bilaterale și situația din zonă", 
„Ceaușescu afirmă imperativul re
tragerii Israelului și al restabilirii 
drepturilor palestinienilor" — sînt 
titluri care, publicate în manșetă pe 
primele pagini și însoțite de foto
grafii, anunță începerea convorbi
rilor oficiale de la Damasc dintre 
cei doi președinți.

Prezentarea principalelor mo
mente ale vizitei este ilustrată cu 
numeroase fbtografii. Ideea funda
mentală ce se degajă din relatările 
presei este aceea a importanței 
noului dialog la nivel înalt pentru 
dezvoltarea și aprofundarea in 
continuare pe multiple planuri a 
relațiilor româno-siriene. în ace
lași timp se scoate in evidentă pro

în Încheiere, vorbitorul s-a adresat 
participanților la miting, invitindu-i 
să aclame pentru prietenia româno- 
siriană, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
republicii, pentru conducătorul po
porului sirian. Hafez Al-Assad. să 
salute călduros, din inimă. întregul 
popor român pentru prietenia sa cu 
întreaga lume arabă.

In uralele mulțimii, vorbitorul a 
rugat pe președinții României și Si
riei să primească două plachete co
memorative care să amintească pes
te ani de evenimentul pe care l-a 
reprezentat festivitatea inaugurării 
rafinăriei de la Banias.

Primit cu mare însuflețire și cu 
urale a luat apoi cuvîntul pre
ședintele Hafez Al-Assad.

Grandioasa rafinărie de la Banias
— un monument al muncii înfrățite

în continuare, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad sint invitați la in
stalația de cracare catalitică, unde, 
în aplauzele muncitorilor români și 
sirieni, conducătorii de partid și de 
stat tale, împreună, în același mo
ment, panglica inaugurală.

Momentul inaugurării este urmat 
de cel al dezvelirii plăcii comemora
tive, pe care se află înscrise, în 
limbile română și arabă, următoa
rele : „Ca o expresie a consolidării 
relațiilor de prietenie existente intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană, in pre
zența celor doi președinți, Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, în ziua 
de 15 august 1979 — 23 VIII 1399 a 
avut Ioc festivitatea ocazionată de 
terminarea rafinăriei Banias".

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Hafez Al-Assad și doamna 
Anisse Al-Assad, celelalte persoane 
oficiale române și siriene sint invi
tați apoi în fața unei machete a 
acestei uriașe rafinării cu o capaci
tate de prelucrare de 6 milioane 
tone de țiței. Directorul rafinăriei, 
ing. Lala, precum și inginerul șef al 
șantierului, Dumitru Anghel, prezin
tă principalele etape de construcție, 
soluțiile folosite, caracteristicile teh
nice ale instalațiilor, modul în care 
este conceput fluxul tehnologic, re- 
levînd contribuția deosebită pe care 
o va avea această rafinărie la prelu
crarea superioară a țițeiului, la va
lorificarea sa în folosul poporului 
sirian. întreaga construcție a durat 
circa 4 ani. Lucrarea a fost proiecta
tă și executată de specialiști, ingi
neri, tehnicieni și muncitori români, 
alături de ei aducindu-și contribuția 
și specialiștii și muncitorii sirieni. 
Contractele încheiate între partea 
română și cea siriană, privind 'con
strucția complexului petrolier de la 
Banias, atf inclus livrări de proiecte, 
licențe, utilaje și echipamente di
verse, execuția lucrărilor de con
strucție și montaj, instruirea perso
nalului sirian, predarea în final „la 
cheie" a rafinăriei.

Modul în care a fost realizată rafi

blematica internațională ce a făcut 
obiectul convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad.

Astfel, ziarul „AL-BAAS" subli
niază că tovarășul Nicolae

REVISTA PRESEI
SIRIENE

Ceaușescu „a prezentat punctul de 
vedere și concepția României in 
legătură cu căile ce pot duce la 
instaurarea unei păci juste și glo
bale și a reafirmat imperativul re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în anul 1967 și al re
stabilirii drepturilor naționale ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului acestuia Ia autodetermi
nare și constituirea propriului său 
stat independent".

în uralele și aplauzele mulțimii a 
luat cuvintul tovarășul HiCOlOB 
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvintările celor doi conducători 
de partid și de stat au fost salutate, 
în repetate rînduri, de zecile de mii 
de participanți la miting, cu vii și 
puternice aplauze, cu urale, au fost 
marcate de îndelungi aclamații, 
mulțimea scandînd „Ceaușescu — 
Assad !“, „România — Siria !“.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au răspuns acestor 
manifestații la sfîrșitul mitingului, 
salutînd mulțimea cu miinile îm
preunate . într-un simbolic gest al 
prieteniei profunde și al strinsei 
colaborări româno-siriene.

năria, înaltul său nivel tehnic rețin 
atenția conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adresindu-se gru
purilor de muncitori aflați în dreptul 
diferitelor instalații ale rafinăriei, le 
spune : „Vă felicit pentru tot ce ați 
realizat aici". Felicitări împărtășite și 
de președintele Hafez Al-Assad, care 
ține să remarce că, datorită colabo
rării cu România, țara sa dispune de 
un obiectiv economic deosebit de mo
dern și de mare însemnătate pentru 
progresul Siriei.

în timpul vizitării rafinăriei, în 
repetate rînduri, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad apre
ciază elogios această realizare de 
mare complexitate tehnologică, care 
ilustrează pregnant capacitatea crea
toare a muncitorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor români.

în continuare, se merge la un alt 
obiectiv al acestui complex — termo
centrala. Se vizitează sălile de 
comandă, de la ale căror pupitre se 
conduce automat întregul proces.

Aici, cu prilejul inaugurării rafină
riei, președinții Nicolae.Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad fac contactul și, ali
mentat cu energie electrică, complexul 
petrolier de la Banias începe să func
ționeze. Un nou moment care încu
nunează întreaga festivitate prilejui
tă de terminarea construcției acestui 
mare obiectiv al economiei siriene.

După festivitatea de inaugurare șl 
vizitarea complexului petrolier de la 
Banias, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Hafez Al- 
Assad și doamna Anisse Al-Assad 
își iau la revedere de la muncitorii, 
tehnicienii și specialiștii români și 
sirieni. Asistăm la o nouă manifes
tare a prețuirii și stimei de care se 
bucură conducătorul partidului și sta
tului nostru. Răsună îndelung urale, 
ovații, în timp ce elicopterul prezi
dențial decolează, îndreptindu-se 
spre orașul Latakia, unde, la 25 de 
kilometri, într-o regiune deosebit de 
pitorească de pe malul Mării Medi
terane, se află reședința rezervată 
înalților oaspeți pe timpul vizitei in 
această parte a Siriei prietene.

Sint publicate ample relatări 
despre vizita efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in orașul Ku- 
neitra, fiind reprodus integral tex
tul înscris de înaltul oaspete român 
în „Cartea de aur" a orașului.

Ziarul „TICHRIN" inserează un 
amplu grupaj de fotografii prezen- 
tind aspecte din timpul manifestă
rilor desfășurate în cadrul progra
mului de marți al vizitei.

întreaga presă publică, de ase
menea, relatări însoțite de foto
grafii despre vizitele făcute de 
tovarășa Elena Ceaușescu la unele 
obiective istorice și culturale din 
Damasc ce redau aspecte ale etape
lor de civilizație cunoscute de acest 
străvechi oraș.

Programele de seară ale televi
ziunii siriene au fost consacrate 
aproape integral difuzării de știri, 
informații și imagini reflectînd des
fășurarea vizitelor și convorbirilor 
oficiale dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad.

Vii aclamații pentru copperarea prietenească româno-siriană Pe întregul traseu, calde manifestații de simpatie și stimă din partea populației
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VIZITA OFICIALA DE PRIHENIE fl PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN SIMA

Discuții cordiale în spiritul stimei și înțelegerii reciproce în fața unei machete a rafinăriei de la Banias

MARELE MITING AL PRIETENIEI Continuarea convorbirilor

ROMÂNO - SIRIENE oficiale

Cuvîntarea tovarășului
Hafez Al-Assad

Cuvîntarea tovarășului
NicolaeCeaușescu

(Urmare din pag. I)
se scandează lozinci la adresa prie
teniei și colaborării româno-si- 
riene).

Cetățeni,
Orice proiect pe care îl realizăm 

și orice prietenie clădim și apărăm 
nu pot izvorî decît din dorința 
voastră și nu pot continua decît 
prin voința voastră și cu partici
parea voastră directă. Reacțiile 
voastre puternice, sinceritatea 
voastră,, lupta voastră poate fi ho- 
tărîtoare în marea bătălie pe care 
o ducem pentru dezvoltarea țării. 
Această luptă nu trebuie oprită 
niciodată ; ea trebuie să continue 
și să fie dezvoltată și mai mult. 
(Aplauze, urale). Noi nu trebuie să 
uităm că este necesar să recupe
răm timpul pe care l-am pierdut, 
trebuie să recuperăm tot ceea; ce 
s-a pierdut sau ni s-a luat. Mai 
mult, am trecut prin perioade în 
care activitatea a cunoscut și gre
șeli, în care nu s-a realizat tot
deauna o dezvoltare economică 
corespunzătoare, în slujba fiilor 
patriei noastre.

Dacă noi am avut unele greșeli 
înainte, în viitor nu trebuie să 
mai existe nici o posibilitate de 
repetare a lor în dezvoltarea noas
tră economico-socială. Să facem 
totul pentru dezvoltarea economi
că și socială a țării noastre, pen
tru promovarea intereselor noas
tre naționale și pentru a ne în
deplini mai bine misiunea noastră 
în cadrul comunității internaționa
le. (Aplauze și urale prelungite).

Țara noastră este bogată, avem 
posibilități dintre cele mai largi. 
Nu vreau să intru în detalii, dar 
doresc să vă spun că acestea nu 
au fost exploatate totdeauna în 
slujba voastră. Ceea ce este im
portant și fundamental, lucrul pe 
care trebuie să-1 avem permanent 
în vedere este acela că voi sînteți 
baza trainică de punere în valoare 
a acestor mari posibilități. Voi sîn
teți dezvoltarea, iar dezvoltarea 
este pentru voi. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Stimați prieteni,
Dezvoltarea este o luptă și, fără 

îndoială, această luptă trebuie 
dusă. De fiecare dată v-ați înca
drat în luptă și ați ieșit victorioși, 
v-ați realizat țelurile pe care vi 
le-ați propus. Trebuie să puneți 
această voință în slujba generații
lor viitoare și să nu mai greșim. 
(Aplauze și urale puternice).

Au fost ' situații cînd unii au 
dorit ca dezvoltarea noastră să nu 
fie normală. însă toate aceste ac
tivități au eșuat. Au fost situații 
— cele mai numeroase — cînd s-a 
încercat ca activitatea să fie în
dreptată împotriva poporului nos
tru, împotriva acelei orientări către 
o viață cinstită, către o viață mai 
bună, menită să asigure victoria 
poporului în toate acțiunile sale.

Cetățeni,
Situația de înapoiere nu poate fi 

decît expresia secolelor de înapoie
re, de subdezvoltare, expresia se
colelor de început ale dezvoltării 
civilizației, acele secole care au 
fost caracteristice pentru om în 
orice parte a lumii. Dar, de fiecare 
dată, acestea au fost dominate de 
dorința omului pentru progres. 
Niciodată in istorie nu și-a făcut 
loc starea de înapoiere, care a fost 
de fiecare dată condamnată.

Cine crede că are puterea și 

forța de a ne reîntoarce la starea 
de înapoiere nu judecă cum tre
buie ; el se pune în slujbă celor 
care reclamă reîntoarcerea în tre
cut. Dacă cineva vrea să facă real
mente ceva, atunci toate posibili
tățile pe care le are trebuie să le 
pună în slujba poporului, a lumii 
înaintate, și nu în slujba trecutu
lui. (Aplauze, urale).

Doamnelor și domnilor,
Așa cum am spus, sînt fericit, 

astăzi, că mă întîlnesc cu masele 
populare din localitatea Banias. 
De-a lungul întregului traseu, între 
Tartus și Banias, am avut senti
mentul fericirii depline. Cît sînt 
de fericit și în momentul de față, 
cît sînt de fericit că mă întîlnesc 
cu voi, acum I (Aplauze și urale 
puternice). Cine vede oamenii pe 
care i-am văzut astăzi, ca dealt
fel și pe cei pe care i-am văzut 
ieri în alte localități ale țării, nu 
poate să nu fie fericit. (Vii și pu
ternice aclamații).

Cine întîlnește și cunoaște acest 
popor își dă seama de sufletul său; 
își dă seama cît de mult poate să 
reziste, dar și cît de mult poale 
face pentru a ajunge realmente la 
victorie, iar victoria îi aparține 
lui în viitor. (Aclamații jși aplauze 
puternice, îndelungate).

Pretutindeni unde am fost, am 
constatat preocuparea noastră pen
tru nou. Nu este loc pentru nici o 
forță retrogradă și nu poate exista 
nici reacțiune, nici înapoiere în 
această țară. Noi am terminat cu 
aceste lucruri mai de multă vre
me. (Vii și puternice aplauze).

în continuare, vorbitorul, refe- 
rindu-se la istoria Siriei și la lo
cul pe care ea îl are astăzi, în lu
mea arabă, a spus : Nu poate să 
învingă, în final, decît credința in 
bine. Nu pot să învingă decît 
Siria și arabii din toate părțile. 
Dușmanii noștri vor trebui să-și 
amintească această istorie a Siriei 
și își amintesc ce am făcut noi. Ei 
înțeleg bine că noi, această gene
rație, în această țară, nu sîntem 
decît în slujba păcii și pentru pace.

Fiii mei, fraților,
Dușmanii voștri au aflat efectul 

rezistenței voastre, voința voastră 
de fier. De aceea, putem să ne aș
teptăm din partea lor la noi ac
țiuni, de cele mai diverse tipuri. 
Dar ei trebuie să înțeleagă că vor 
găsi la noi mai multă rezistență, 
o voință puternică de a -continua 
lupta noastră. Dușmanii noștri — 
a spus în continuare vorbitorul — 
trebuie să știe că credința noastră 
pentru slujirea acestei cauze, pen
tru realizarea victoriei nu poate 
avea limite. Trebuie să se înțelea
gă că de-a lungul istoriei voința 
popoarelor a fost mai puternică 
decit toate încercările. Cei care vor 
încerca să ne înfricoșeze pe noi 
aici, în Siria, nu vor avea o altă 
soartă decît aceea pe care au 
avut-o și în trecut — adică eșecul. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).

Nu există nici o forță mai puter
nică decît forța voastră I Nu există 
nici o voință mai mare decît voința 
voastră I Ele vor rămîne garanția 
și forța voastră ! Rezistența voas
tră trebuie continuată pentru a 
realiza victoria I (Aplauze și urale 
puternice, prelungite. Se ovațio
nează îndelung, într-o atmosferă 
însuflețită, pentru prietenia și 
colaborarea româno-siriană).

(Urmare din pag. I)
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.“). 
Intr-adevăr, sub conducerea Parti
dului Comunist Român poporul ro
mân a parcurs, în 35 de ani, mai 
multe etape istorice — de la so
cietatea burghezo-moșierească șl 
de la dependența față de imperia
lism la o Românie socialistă pu
ternică, independentă deplin. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Iată de ce apreciem munca și 
preocupările poporului prieten si
rian de dezvoltare economico-so
cială pe calea construcției socia
liste. Știm din propria noastră ex
periență că edificarea economico- 
socială cere eforturi mari. Desigur, 
trebuie învinse multe greutăți, dar 
numai această cale asigură bună
starea și fericirea. România, ca și 
Siria, a fost multă vreme sub do
minație străină. Ea și-a cîștigat — 
ca și Siria — independența prin 
luptă, și știm că numai prin luptă 
se poate întări suveranitatea și in
dependența, se poate construi o so
cietate nouă în care poporul să fie 
liber și stăpîn pe destinele sale. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu — Româ
nia,, stima noastră și mindria“).

Sînt, desigur, în lume încă mul
te probleme complicate. Politica 
imperialistă și colonialistă se mai 
manifestă încă în diferite zone ale 
lumii. Aceasta impune întărirea 
solidarității și colaborării tuturor 
statelor și popoarelor care doresc 
să trăiască libere pentru a pune 
capăt cu desăvîrșire politicii im
perialiste și colonialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite). Este nece
sar să întărim solidaritatea în 
lupta pentru o politică de destin
dere, de pace și independență na
țională. Trebuie să acționăm pen
tru a impune să se renunțe la po
litica de forță, de amenințare cu 
forța și de subjugare a altor po
poare. Este dreptul fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale — 
și trebuie să facem totul pentru 
respectarea acestor drepturi ale 
tuturor națiunilor și popoarelor 
lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Și noi, în Europa, acționăm îm
preună cu țările socialiste, cu alte 
state pentru o colaborare pașnică 
și pentru dezangajarea militară, 
pentru o Europă a colaborării și 
păcii.

Știm că în Orientul Mijlociu sînt 
încă probleme complicate și spri
jinim activ lupta pentru o pace 
globală, trainică și justă. Conside
răm că este necesar ca Israelul să 
se retragă din teritoriile arabe ocu
pate în 1967. (Aplauze puternice, 
prelungite). în același timp, să fie 
soluționată problema poporului pa
lestinian pe baza dreptului la auto
determinare, la constituirea unui 
stat palestinian independent. (A- 
plauze puternice, prelungite). Nu
mai prin rezolvarea, pe această 
bază, a problemelor din Orientul 
Mijlociu se poate asigura pacea 
trainică, care să asigure . fiecărui 
popor independența, integritatea și 
suveranitatea. (Aplauze puternice).

Ieri, vizita făcută, împreună cu 
prietenul meu Assad, într-o loca
litate distrusă în timpul războiului 
— Kuneitra — mi-a întărit și mai 
mult convingerea că trebuie făcut 
totul pentru ca asemenea orori, a- 
semenea distrugeri să nu se mai 
poată repeta niciodată. Mi-au ră

mas întipărite în minte cuvintele 
uțiui copil de 4—5 ani, care, dintre 
ruine, ne saluta spunînd : „Salaam, 
salaam, salaam" (pace, pace, pace). 
Și i-am spus prietenului meu Assad 
că trebuie să ascultăm de glasul 
copiilor. Ei sînt viitorul și au ne
voie de pace pentru a trăi, și nu 
de războiul care îi duce la moarte. 
(Vii aplauze). Și trebuie să vă 
spun, dragi tovarăși și prieteni, că 
dorința aceasta este atît a copiilor 
sirieni, cît și a copiilor români, a 
copiilor de pretutindeni.

împreună cu președintele, prie
tenul meu Assad, am discutat multe 
probleme în aceste zile — și vom 
mai discuta. Am ajuns la înțele
geri comune de a dezvolta tot mai 
mult colaborarea româno-siriană, 
de a întări solidaritatea și colabo
rarea în lupta pentru pace dreaptă 
și justă în Orientul Mijlociu, pen
tru pace în întreaga lume. (Aplauze 
puternice,\ prelungite).

Am ajuns împreună la concluzia 
că trebuie să întărim solidaritatea 
cu țările în curs de dezvoltare, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pen
tru o nouă ordine economică in
ternațională. Am ajuns, de aseme
nea, la înțelegerea că trebuie să 
conlucrăm cu țările socialiste, cu 
țările nealiniate, cu alte state ale 
lumii, cU toate forțele care se pro
nunță pentru dezarmare, și în pri
mul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru o lume a prieteniei, 
colaborării și păcii. Aceasta este 
atit in interesul popoarelor român 
și sirian, cît și al tuturor popoare
lor lumii. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite).

Fără îndoială că mai sînt forțe 
care se opun politicii de pace, pre
cum și politicii de independență a 
popoarelor, de construcție a socia
lismului. Dar, dacă popoarele vor 
fi unite, ele vor putea infringe a- 
ceste forțe, vor asigura victoria 
unei lumi mai drepte și mai bune. 
Are dreptate prietenul meu Assad 
cînd a declarat că nimeni nu mai 
poate întoarce Siria — și nici un 
popor — de pe drumul pe care a 
pornit, spre progres și bunăstare. 
Nu există nici o forță în lume care 
să poată opri un popor să-și fău
rească o viață demnă și liberă. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Iată dp ce aș dori să exprim, încă 
o dată, convingerea că prietenia și 
colaborarea româno-siriană vor 
contribui la progresul continuu al 
țărilor noastre, al bunăstării celor 
două popoare, la asigurarea păcii 
lor. (Aplauze și urale puternice).

Fiți siguri că pe calea indepen
denței și bunăstării veți avea în
totdeauna în poporul român un 
prieten sincer. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

Fie ca această rafinărie, pe care 
o inaugurăm astăzi, să constituie 
simbolul trainic, veșnic al priete
niei frățești dintre poporul ro
mân și poporul sirian ! (Aplauze și 
urale puternice).

Să întărim continuu colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist. (A- 
plauze și urale îndelungate).

Urez poporului prieten sirian 
succese tot mai mari în activitatea 
sa, bunăstare, fericire și pace. (A- 
plauze și urale puternice).

Dumneavoastră vă doresc multă 
sănătate și fericire ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite. Se a- 
clamă puternic, într-o atmosferă 
plină de însuflețire, pentru priete
nia și colaborarea româno-siriană).

în cursul după-amiezii de miercuri, 
la reședința de lingă Latakia, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
șl secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, au continuat schimbul de 

Moment de la inaugurarea rafinăriei

Moment din timpul mitingului

opinii !n probleme de Interes co
mun.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, președin
tele Hafez Al-Assad șl doamna 
Anisse Al-Assad s-au reîntilnit apoi 
în cadrul unui dineu intim.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul

afacerilor externe, Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Damasc.

Au participat, de asemenea, Jamil 
Shaya, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri pentru probleme econo
mice, precum și ambasadorul Siriei 
la București, Walid Al-Moualem.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.
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ROADELE TOAMNEI 
DAU ÎN PÎRG... 

Cum se pregătește recoltarea lor?

; FAPTUL; 
;DIVERS;

- pîrghie sigură a progresului țării și creșterii bunăstării poporului,
expresie a responsabilității patriotice

Anii luminoși ai socialismului, cele 
trei decenii și jumătate care au tre
cut de la victoria revoluției de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă sînt anii unui 
efort constructiv fără precedent, ani 
care au adus progrese nemaiintîlnite 
în dezvoltarea economică a tării, în 
creșterea bunăstării întregului popor 
pe baza sporirii venitului național.

Concepția partidului și statului 
nostru cu privire la repartizarea ju
dicioasă a venitului național între 
fondul de acumulare și fondul de 
consum se fundamentează pe analiza 
științifică, aprofundată, multilaterală 
a condițiilor concrete a obiectivelor 
economico-sociale pe care ni le pro
punem in fiecare etapă de dezvoltare. 
Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului; tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „progresul economic și 
social al fiecărui popor, gradul de 
civilizație din fiecare tară sint deter
minate in măsură hotăritoare de 
realizarea unui raport just intre 
fondul de acumulare și fondul de 
consum".

Practica a dovedit că, in condițiile 
României, alocarea unei părți impor
tante din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare constituie o ce
rință obiectivă pentru lichidarea si
tuației economice moștenite de la. 
vechea orânduire, pentru apropierea 
tării noastre de nivelul statelor dez
voltate din punct de vedere econo
mic, pentru ridicarea continuă, siste
matică a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor. Viata în
săși a validat justețea politicii parti
dului nostru de asigurare a unui ra
port optim intre fondul de dezvolta
re și fondul de consum, politică de 
o profundă responsabilitate patrioti
că, in deplină concordanță cu cerin
țele propășirii României socialiste, ca 
interesele fundamentale ale întregu
lui popor.

Evident, dezvoltarea economică 
nu constituie un scop în sine. 
Telul suprem al politicii partidului 
nostru este ridicarea permanentă a 
nivelului de trai, material și spiri
tual, al poporului. Or, intre rata 
acumulării, creșterea venitului na
tional și a fondului de consum există 
o corelație strinsă, nemijlocită. După 
cum se știe, în deceniul 1951—1960 
rata acumulării a reprezentat circa 
17 la sută, iar în cincinalul 1961— 
1965 peste 24 la sută, pentru ca în 
cincinalul 1966—1970 aceasta să se 
ridice la aproape 29 la sută. Prac
tica a demonstrat însă că nici acest 
nivel nu era suficient și de aceea 
Congresele al X-lea și al XI-Iea, 
Conferințele Naționale ale partidului 
au accentuat prin hotărîrile lor 
accelerarea procesului de dezvoltare 
economico-socială a țării, stabilind o 
rată a acumulării la circa o treime 
din venitul national.

S-a pus și se pune mereu între
barea dacă repartizarea unei cote mai 
mici din venitul național pentru fon
dul de dezvoltare nu ar fi determi
nat o creștere mai rapidă a resurse
lor pentru fondul de consum. Din 
calculele efectuate rezultă că, la 
început, pentru o anumită perioadă

de timp, fondul de consum ar fi 
putut fi ceva mai mare. Raportîn- 
du-se insă la o perioadă de timp mai 
Îndelungată, privind, deci în per
spectivă, lucrurile se prezintă cu to
tul altfel.

Dacă In cincinalul 1966—1970, 
de exemplu, rata acumulării ar 
fi fost tot de 24,3 la sută (ca în 
cincinalul anterior) și nu de 28,8 
la sută cit s-a realizat efectiv, 
iar in perioada 1971—1975 rata 
acumulării ar fi fost mai mică

la finele actualului cincinal, cu 
aproape 600 miliarde lei mai redusă.

Prin urmare, alocarea unei părți mai 
mici din venitul national pentru fon
dul de dezvoltare ar fi condus la în
cetinirea ritmului de creștere a veni
tului național și. implicit, a fondului 
de consuni.

Rezultă deci că numai in condițiile 
alocării unei părți însemnate din 
venitul national pentru fondul de 
dezvoltare a fost posibilă și creș
terea rapidă a fondului de consum.

DINAMICA VENITULUI
NAȚIONAL

13OO%

doar cu 1 la sută fată de cea 
efectiv realizată, dinamica fon
dului de consum s-ar fi prezen
tat astfel : in primul an, fondul 
de consum ar fi fost mai mare 
cu 3,4 procente, in al doilea an 
cu 4,5 procente, iar în al treilea 
an cu 6,6 procente, tn schimb, 
in al 5-lea an, respectiv in 1970, 
fondul de consum ar fi fost cu 
3,5 procente mai mic, iar in 1975 
cu 17,6 procente mai redus.

Să vedem însă ce s-ar fi întîmplat 
în condițiile în care în perioada 
1966—1980 s-ar fi menținut o rată a 
acumulării de circa 25 la sută. Din 
calculele făcute rezultă că ritmul de 
creștere a venitului național ar fi 
fost de circa 7 la sută, in loc de 
aproape 10 la sută, iar ritmul de 
sporire a fondului de consum — de 
numai 4 la sută, față de 7,4 la 
sută. Altfel spus, pe întreaga peri
oadă fondul de consum ar fi fost 
mai mic cu circa 600 miliarde lei, iar 
valoarea fondurilor fixe ar fi fost.

Procesul complex de industrializare, 
pe baze moderne, care a avut loc in 
special în ultimii 15 ani, a atras după 
sine creșterea cantitativă si calita
tivă a fondurilor fixe din economie, 
modificări esențiale in structura for
ței de muncă, valorificarea superioară 
a bazei de materii prime si mate
riale. Importantele fonduri din veni
tul national destinate dezvoltării au 
permis înnoirea continua a mijloace
lor de producție, înfăptuirea progra
melor ample de investiții productive 
din industrie, agricultură, din cele
lalte ramuri ale economiei naționale, 
precum și de construcții de locuințe 
și obiective social-culturale. dezvol
tarea științei, învățământului, a ba
zei materiale destinate ocrotirii să
nătății.

Creșterea în ritm susținut a puterii 
economice a tării s-a reflectat per
manent și nemijlocit in sporirea an 
de an a fondului de consum, in îm
bunătățirea nivelului de trai al 
populației. în acest sens, este sufici

ent să amintim că,.in cei trei ani 
care au trecut din actualul cincinal, 
ca urmare a îndeplinirii principalilor 
indicatori economici au fost realizate 
integral, iar in unele domenii chiar 
depășite, sarcinile prevăzute pentru 
prima etapă de creștere a nivelului 
de trai. Astfel, pe baza creșterii veni
tului național cu 30 ia sută, retribu
ția reală a personalului muncitor a 
sporit in 1978, fată de 1975, cu 21,4 la 
sută, indeplinindu-se in trei ani pre
vederile inițiale pentru întregul cin
cinal.

tn concordantă cu nivelul de dez
voltare pe care îl va atinge tara 
noastră la sfirșitul anului 1980. con
ducerea partidului a stabilit Si pen
tru viitorul cincinal o repartizare 
judicioasă a venitului national. In 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la încheierea 
lucrărilor plenarei comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale se 
subliniază că, in cincinalul 1981—1985, 
se are în vedere continuarea crește
rii în ritm înalt a economiei și deci 
alocarea unei părți însemnate din 
venitul national pentru dezvoltare. 
Și, deși partea ce se va aloca din 
venitui național pentru fondul de 
dezvoltare va fi mai mică «cu circa 
3 la sută în comparație cu actualul 
cincinal, respectiv de circa 30 la sută, 
acest procent asigură înfăptuirea 
obiectivelor propuse pentru viitoarea 
etapă. Aceasta deoarece însăși pu
terea economică a tării va fi superi
oară, însuși volumul venitului natio
nal va fi mai mare. Dovadă este fap
tul că, în cincinalul 1981—1985, con- 
tinuindu-se procesul de dezvoltare 
economico-socială rapidă a tării 
noastre, se vor asigura condițiile ne
cesare pentru realizarea unui pro
gram de investiții de 1 300—1 350 mi
liarde lei, aceasta fiind cea mai mare 
sumă destinată pînă acum investi
țiilor intr-un cincinal. Pe această 
bază se prevede ca, în viitorul cinci
nal, venitul național să crească in
tr-un ritm mediu anual de 6,7—7,4 
la sută. Astfel, datorită dinamismu
lui și modernizării economiei noas
tre și, in mod deosebit, datorită creș
terii eficienței economice, în anul 
1985 se va realiza un venit national 
pe locuitor de 2 400—2 500 dolari, 
condiție esențială pentru trecerea 
României in rîndul țărilor cu nivel 
mediu de dezvoltare economică.

Repartizarea pe mai departe a unei 
cote inalte din venitul national pen
tru fondul de dezvoltare asigură un 
suport trainic pentru ridicarea in 
continuare a standardului de viață 
al poporului. Odată cu sporirea veni
turilor reale ale populației se va 
asigura creșterea producției bunuri
lor materiale și. a serviciilor, se vor 
mări cheltuielile statului pentru fi
nanțarea învățămîntului, culturii, o- 
crotirii sănătății, construcțiilor de 
locuințe etc. Asigurarea unei rate 
inalte, optime a acumulării se dove
dește astfel un factor primordial al 
progresului multilateral al economiei, 
o bază sigurți pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al poporului.

Toma MELINTE
Institutul de planificare și prognoză

Se apropie vremea recoltării cul
turilor de toamnă — a porumbului, 
cartofilor, a fructelor și struguri
lor. Pentru a ilustra volumul 
mare de lucrări pe care îl au de 
realizat in această perioadă oamenii 
muncii din agricultură, vom preciza 
doar că de Ia culturile de toamnă ur
mează să se obțină o cantitate totală 
de produse de aproape 40 milioane 
tone, fără a mai vorbi de resturile 
vegetale și plantele furajere desti
nate zootehniei.

Tocmai pornind de la Însemnăta
tea pe care o au aceste produse pen
tru economia națională, de la cerința 
de a asigura strângerea la timp și 
fără pierderi a întregii recolte de 
toamnă, la recenta Consfătuire pe 
tară cu cadrele de conducere din uni
tățile agricole socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității folosirii la ma
ximum a mijloacelor mecanice, 
precum și a mijloacelor manua
le, asigurindu-se pretutindeni, in 
toate unitățile agricole, in activi
tatea tuturor organelor agricole, un 
inalt spirit de disciplină și răspun
dere în desfășurarea acestei impor
tante campanii de recoltare.

Cu forțele mecanice și umane de 
care dispune agricultura noastră, 
recoltarea porumbului, sfeclei de za
hăr și eartofilor poate fi încheiată in 
cel mult 56 de zile bune de lucru, 
iar la floarea-soarelui și soia strinsul 
recoltei nu trebuie să depășească 
10—12 zile. Există, de asemenea, con
diții ca, pînă la mijlocul lunii oc
tombrie, să se incheie și culesul le
gumelor, strugurilor și fructelor.

Cea mal urgentă sarcină în mo
mentul de față este grăbirea recoltă
rii sfeclei de zahăr, pentru a se pu
tea stringe pină la sfirșitul acestei 
luni cel puțin 1 750 000 tone de sfeclă, 
cantitatea absolut obligatorie pentru 
realizarea obiectivului stabilit : obți
nerea, in acest an, a unei producții 
de zahăr de aproape 900 000 tone. Re
colta de sfeclă este bună. Totul este 
acum să o adunăm și să o prelu
crăm cit mții repede pentru a se 
evita pierderile de zahăr. Aceasta 
este și rațiunea pentru care în su
dul și vestul tării, unde sfecla a 
atins o greutate corespunzătoare pen
tru prelucrare, recoltarea a început in 
acest an mai devreme. Problema 
esențială este ca unitățile agricole să 
respecte cu rigurozitate graficele de 
recoltare și transport.

Nu peste mult timp va Începe 
recoltarea florii-soarelui, porumbului 
și cartofilor. Stringerea la timp a 
acestor produse de mare importantă 
economică solicită in cel mai înalt 
grad spiritul de organizare, inițiativă 
și responsabilitate a tuturor oameni
lor muncii din agricultură. Desigur, 
factorul decisiv în bătălia pentru re
coltarea acestor produse îl reprezintă 
prezenta omului pe cimp, munca lui 
nemijlocită care rămîne de neinlo- 
cuit. Dar un rol deosebit în această 
campanie 11 va avea folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice. Recoltarea florii-soarelui se 
va face numai după o tehnologie 
complet mecanizată, ca dealtfel șl a 
cartofilor, in principalele judet.e cul
tivatoare. Tot mecanizat se va re
colta întreaga suprafață cultivată cu 
porumb în întreprinderile agricole de 
stat, urmînd ca în cooperativele 
agricole gradul de i’ecoltare mecani
zată să depășească 50 la sută. Aceas
ta ridică pe primul plan al preocu
părilor grija deosebită pentru pregă
tirea exemplară, a tuturor mașinilor 
și utilajelor, prin executarea unor 
reparații de bună calitate, astfel ca 
pînă la 20 august, cînd este prevă
zută începerea recoltării florii-soa
relui și a porumbului, toate mijloa
cele mecanice să fie în perfectă 
stare de funcționare.

Organizarea superioară a muncii 
are un rol hotăritor pentru bunul 
mers al lucrărilor in această impor
tantă. campanie agricolă de toamnă 
și, de aceea, trebuie să i se acorde 
întreaga atenție. Este vorba, in pri
mul rînd, de trecerea la forma de or
ganizare pe fărmații complexe de re
coltare, cărora să li se repartizeze un

număr de sole cu o suprafață cores
punzătoare capacității de lucru a 
mijloacelor mecanice din dotarea lor 
și numărului de zile prevăzut pentru 
campanie. In noua concepție organi
zatorică, criteriul de bază in repar
tizarea combinelor și celorlalte forte 
mecanice nu-1 mai constituie nici fer
ma și nici unitatea agricolă, ci ordi
nea de amplasare a solelor dintr-o 
anumită cultură, astfel incit fiecare 
formație să aibă concentrată intr-un 
perimetru restrâns întreaga supra
față pe care urmează să o recolteze 
în această toamnă. Formația com
plexă răspunde de executarea tutu
ror operațiilor pe solele luate in pri
mire — incepind cu recoltarea, trans
portul și livrarea produselor, pină la 
eliberarea terenului și insilozarea 
resturilor vegetale. Formațiile vor fi 
organizate pe grupe specializate și vor 
munci in acord global, retribuirea 
fiind condiționată de încheierea tutu
ror lucrărilor pe sola ’ respectivă, 
după ce producția a fost cîntărită. 
Deosebit de importantă este măsura 
ca la conducerea acestor formații să 
se afle inginerul-șef din unitatea 
agricolă pe teritoriul căruia urmează 
să lucreze membrii formației com
plexe de recoltare.

Un asemenea sistem de organizare 
și cointeresare este de natură să ducă 
la întărirea spiritului de ordine și dis
ciplină, la creșterea răspunderii tu
turor membrilor formației și a fje- 
căruia în parte pentru respectarea, 
zi de zi, a normelor de lucru stabi
lite, pentru executarea tuturor lu
crărilor agricole pe întreaga supra
față repartizată. Iată de ce, în spiri
tul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru cu cadrele de con
ducere din unitățile agricole, coman
damentele locale pentru agricultură, 
consiliile agroindustriale, organele 
agricole județene au datoria să ur
mărească la fața locului modalitățile 
concrete in care conducerile unități
lor agricole au conceput organizarea 
acestei campanii agricole, felul in 
care sint respectate cerințele legate 
de repartizarea solelor și angajarea 
executării tuturor lucrărilor de către 
formațiile complexe. Un accent deo
sebit trebuie să se pună pe realiza
rea sarcinilor speciale privind recol
tarea timpurie a porumbului, astfel 
ca în perioada 20 august—30 septem
brie producția să fie strinsă de pe 
cel puțin 320 000 hectare. Este o sar
cină de care depinde nu numai asi
gurarea furajelor absolut necesare 
complexelor zootehnice, ci șl Însăși 
respectarea programului de recolta
re la această cultură.

Ne aflăm, de asemenea, In plină 
perioadă de stringere a legumelor. 
Impulsionarea acestei lucrări esta 
dictată atit de necesitatea aprovizio
nării în bune condiții a pieței cu a- 
semenea produse și asigurării mate
riei prime pentru fabricile de con
serve, cit și de stadiul avansat de 
coacere a unor legume perisabile, 
întrucît piața poate absorbi doar o 
mică parte din aceste cantități, aten
ția trebuie concentrată spre recolta
rea șl livrarea legumelor către fabri
cile de conserve, pentru care progra
mul de funcționare trebuie să fie de 
acum Înainte de 24 de ore din 24.

Oamenii muncii din agricultură au 
de realizat în această toamnă un vo
lum de lucrări pe cit de mare pe 
atit de complex. Esențial este ca 
în fiecare unitate agricolă să se asi
gure participarea la recoltare a tu
turor forțelor, o temeinică organizare 
a muncii, pe formații complexe spe
cializate cu programe zilnice precise, 
folosirea judicioasă a tuturor utila
jelor de recoltare și a mijloacelor de 
transport. Răspunzind îndemnului se
cretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
unice agroindustriale, comandamen
tele pentru agricultură sint chemate 
să mobilizeze toate forțele Ia buna 
desfășurare a lucrărilor in unitățile 
agricole.

Iosif POP

| Vitejie mari- 
| nărească

Soare generos, mare cu ■ apă 
I caldă. In larg, oameni cu bărci 

si hidrobiciclete. Brusc, s-a stir- 
nit un vint puternic. Marea s-a 

I învolburat. Pe crestele valurilor 
înspumate apăreau și dispăreau, 
ca ni$te jucării. 11 hidrobiciclete 
în care se aflau 24 de oameni. 

I Valurile le duceau tot mai tn 
larg. Cele două bărci „Salva- 
mar", plecate in ajutorul lor, 

Inu se mai puteau salva nici mă
car pe ele însele...

Aflat in misiune și observind 
I pericolul, soldatul grănicer Eu

gen Canea i-a anunțat pe co
mandanții săi. Imediat, o navă 
comandată de ofițerul Ionel Huș- 

Itea a inceput acțiunea de salva
re. Cei 24 de turiști si patru 
„salvamariști" au fost readuși 

Ila țărm.
Două zile mai tirziu. la ple

carea din tară, un grup de tu- 
I riști vest-germani — aflați in hi

drobicicletele salvate — au adre
sat o scrisoare de mulțumire co
mandantului navei pentru 

I curajul si omenia marinarilor 
grăniceri români.

I 
I
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| „Ca la urs"
Tn dreptul cochetei si mult

I căutatei cofetării „București" din I 
Tg. Mures se adunase lume „ca I 
la urs". Pe ușa de la intrare 1

I scria: „Inventar". Dar înăuntru . 
era un adevărat spectacol. Răz- 
bătea pină pe trotuar vocea os- I 
pătărițelor, care cintau de mama

I focului. Apoi au încins și o I 
„Periniță" prelungită. ]

Ce se intim plase ? In loc de

I „inventar", personalul cofetăriei ■ 
sărbătorea... aniversarea unei co- | 
lege. Nu știu citi ani a împlinit I

I colega, dar îi adresăm si noi 
urări de bucurie si fericire. Doar I 
locul sărbătoririi n-a fost bine | 
ales.

IPe cind si organizarea unor I 
nunfi ? Firește, tot in timpul I 
programului. 1

I Poștașul... I
I expediat

în aceste zile, în ateliere, secții de 
fabricație, în sectoarele de concepție, 
oamenii muncii de la întreprinderea 
de utilaj petrolier „1 .Mai" din Plo
iești își fac calcule, își reanalizează 
cu multă seriozitate, in spiritul sar
cinilor stabilite de partid, planurile 
de măsuri de pînă acum privind eco
nomisirea energiei electrice, termice 
și a gazelor naturale. Obiectivul aces
tei acțiuni : cu consumuri mai mici 
să se realizeze integral sarcinile de 
plan. Se caută noi rezerve interne, 
noi căi și soluții tehnice.

— Regindim totul in lumina sarci
nilor și măsurilor prevăzute de re
centul Decret al Consiliului de Stat 
— ne spune ing. Viorel Bitir. de la 
serviciul mecano-energetic. Sigur că 
și planurile de măsuri de pînă acum 
vizau serios buna gospodărire a re
surselor energetice. Dar acum tre
buie «ă facem economii mult mai 
mari, considerind că mai sînt rezerve 
nevalorificate. Calculate, acestea re
prezintă la energia electrică peste 
3 800 000 kWh, in loc de 760 000 kWh 
cit se preconiza să se obțină inițial 
pină la finele anului. Economii de 
210 000 kWh s-au înregistrat chiar in 
această lună, aproape tot atit cit s-a 
realizat in prima jumătate a acestui 
an. S-au dublat aproape si econo
miile prevăzute la combustibil con
ventional. La acest capitol s-au gă
sit posibilități de a se economisi 
726 tone pînă la finele anului, față 
de 384 tone. în ce privește energia 
termică, colectivul nostru si-a pro
pus să asigure pînă la finele anului 
o economie de peste 1 600 gigacalorii, 
economie superioară celei preconizate 
inițial.

Ne-am notat citeva din acțiunile cu 
rezultate imediate : prin schimbarea 
unqr tehnologii de uscare, încă din 
lună august, la turnătoria de oțel se 
vor adăuga la economiile anterioare 
10 tone combustibil conventional ; re

considerarea rețelei de aer, compri
mat, prin reducerea posturilor care 
nu au scopuri direct tehnologice, ceea 
ce va asigura economisirea pină la 
sfirșitul anului a cel puțin 300 000 
kWh ; Îmbunătățirea sortării mate
rialelor la cuptoarele de topit mai

puncte unde se pot produce scurgeri 
care să totalizeze cantități importante.

...Să începem investigația chiar de 
la Intrarea in unitate. Conducerea în
treprinderii, aflată într-o ședință de 
analiză In ziua cînd am mers în uzi
nă, nu a observat, probabil, că în ho-

, (! ?). Tot în aceeași secție, din cauza 
garniturilor neetanșe, aerul compri
mat țîșnea afară din foarte multe 
furtunuri ; compresoarele duduiau și 
consumau energie fără rost. Reamin
tim că acum un an, tot aici — dar și 
la alte secții — am găsit o situație

ClMP LARG SOLUȚIILOR TEHNICE MODERNE
...dar și stimulării spiritului gospodăresc 

pentru combaterea „risipei mărunte"
Ancheta „Scînteii" la întreprinderea „1 Mai“-Ploiești

adaugă la capitolul economii altl 
42 000 kWh.

Lista poate continua. Fără Îndoială, 
sint acțiuni lăudabile, eficiente, mă
suri care vizează fondul preocupări
lor într-o unitate mare consumatoare 
de energie : perfecționarea tehnolo
giilor, îmbunătățirea procesului de 
producție. Dar urmărindu-se valori
ficarea rezervelor mai importante, nu 
trebuie să se piardă din vedere risipa 
zilnică de energie, la un loc de mun
că sau altul — știindu-se prea bine 
că intr-o uzină există mii și mii de

lui mare al pavilionului administra
tiv ardeau la ora 10 dimineața ne
numărate becuri. Concurau, pur și 
simplu, cu lumina puternică a soare
lui de august. Trecem prin secțiile 
uzinei. La „mecanică 1“ ne atrage 
atenția o vîlvătaie mare produsă de 
arderea liberă a gazului metan. Ar
dea atita gaz pentru că un muncitor 
a dorit pur și simplu să-și încălzeas
că intr-o căldare un litru de vaseli
nă. Nu departe de aici, altă vîlVătaie 
de foc cu gaze naturale. Șeful de 
echipă Traian Rădulescu încearcă să 
motiveze : „Am încălzit o bucșă..."

similară. Oare n-a fost suficient un 
an ca să se ia măsuri pentru opri
rea risipei de aer comprimat, care în
seamnă, implicit, risipă de energie ? 
Mergem mai departe și constatăm 
alte și alte surse de risipă. Strunga
rul Cristian Balotă a plecat de la 
mașina lui de danturat (nu se știa 
unde), dar a lăsat minute in șir be
cul aprins. Același lucru l-am văzut 
și la mașina strungarului Gheorghe 
Negoiță de la secția de reparații me- 
cano-energetice. în fața maistrului 
Nicolae Constantinescu, mecanicul 
Ion Voicu lăsase o lampă de mină

aprinsă și plecase, tot așa de mult 
timp, fără să se știe unde. O plită 
încălzită cu gaze naturale ardea de
geaba. Șoferul Ion Simionescu ple
case la masă, dar motocarul pe 
care 11 conducea funcționa in gol, pe 
motiv că nu are baterie să mai 
pornească motorul acestuia. Și am 
aflat că toate motocarele întreprinde
rii, odată pornite, merg continuu, 
chiar dacă nu sint folosite. „Șefii 
noștri de la secția mecano-energeti- 
că — ne spunea șoferul in cauză — 
știu 'despre această risipă, dar o ac- 
oeptă. Nu o dată le-am atras aten
ția, dar âu ridicat din umeri".

Iată citeva „canale" de risipă pen
tru închiderea cărora nu este nevoie 
de altceva decît de mai multă res
ponsabilitate din partea maiștrilor, a 
șefilor de secție, a muncitorului de la 
mașină. Și, din păcate, tocmai pen
tru înrădăcinarea acestei responsabi
lități în conștiința unor oameni se 
acționează incă puțin. Era de așteptat 
ca recentele decrete ale Consiliului 
de Stat să fie dezbătute aprofundat 
în grupele sindicale, să fie afișate în 
secții și citite la stația de radioam
plificare. Dar lucrurile nu s-au pe
trecut așa. In plus, nimeni de la co
mitetul de partid și de la comitetul 
sindicatului nu s-a gîndit să organi
zeze acțiuni operative — mun
că politică de la om la om, 
articole la gazeta de perete, editarea 
unei foi volante etc. — în Vederea 
instaurării unui climat de înaltă exi
gentă și răspundere pentru econo
misirea severă a resurselor energe
tice. Or. se știe, pînă la urmă to
tul depinde de oameni, de ini
țiativa, răspunderea și spiritul lor 
gospodăresc — începînd de la direc
torul întreprinderii și pină la mun
citori.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

tv
PROGRAMUL 1

9.90 Omagiu prin muncă, Iul August 23
9,30 Album folcloric
9.45 Șoimii patriei
9,55 Film documentar : „Gazeta de 

Transilvania"
10.10 Estrada estivală
10.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Laudă olimpicilor școlii românești
16.35 Itinerare turistice
17.05 Pădure, pădure dragă
17.15 Reportaj pe glob : Secvențe aus-

• traliene
17.35 La fața locului. Emisiune de in-, 

formații, reportaje, corespondente
17.50 Romanțe
18,05 Invățâmlnt — educație. Pregătirea 

torței de muncă pentru cincinalul 
1981—1985

18.30 Sub steagul partidului. Program 
susținut de corul Asociației „Fi- 
larmonia" din Galați

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal z
19.15 întrecerea socialistă la orele bilan

țului (II)
19.30 Ora tineretului
20.20 Plaiurile țârii dragi — selecțiuni 

din Festivalul național „Cintarea 
României"

20.50 Teatru scurt : „Trecătorul din zori" 
de Mircea lonescu

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL S

15,00 Documentar TV : Amazonul
16.25 Umor și muzică (reluare)
17.20 Zilele abatajelor. Un reportaj rea

lizat pe Valea Jiului
17,40 Temelii pentru istoria prezentă 

(II). Bătălia pentru Republică
18.05 Festivalul național „Cintarea 

României"
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Buletin rutier al Capitalei
19.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunil
21,05 Mult e dulce...
21,35 Telejurnal
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Pină de curind, Gheorghe 
Ghișerel era (că nu mai este) 
factor postai in comuna Muie- 
reasca, județul Vilcea. Poștașul 
ca poștașuldatoria lui e să ducă 
la oameni scrisorile, telegra
mele, mandatele... Ce-i drept, e 
drept: scrisorile, telegramele și 
ziarele ajungeau la oameni toa
te. Minus unele mandate. Man
date care erau completate chiar 
de către poștaș, după care punea 
banii în propriul buzunar. Dar 
cum ulciorul nu merge de prea 
multe ori la apă, nici poștașului 
nu i-a mai mers, fiind depistat 
și expediat să răspundă pentru 
isprăvile sale in fața legii.

„Curajosul"
— Și ce dacă am ajuns la 25 

de ani ? Sint anii mei. nu i-am 
furat.

— Vorba e : cum ți-i trăiești ?
— Adică vrei să zici că dacă 

n-am incă nici o ocupație, s-a 
găsit un deștept ca tine să se 
„ocupe" de mine 2 Crezi că mi-e 
frică de cineva ? Să nu-mi zici 
mie Gică, dacă mi-e frică.,

Și pentru a demonstra „pe 
viu" că lui, George Romeo Pe
trescu, zis Gică, din București, 
strada Gabroveni 43, nu-i este 
frică de nimeni, nici chiar de 
consumatorii liniștiți aflafi la 
ora aceea de seară la restau
rantul „Tei" din Capitală, a 
început să arunce, in dreapta 
și-n stingă, tot felul de injurii, 
insulte, jigniri... Gică „neîn
fricatul" nu s-a potolit decit la 
apariția lucrătorilor de la circa 4 
miliție. Cind a aflat că va fi cer
cetat „conform procedurii spe
ciale" pentru tulburarea liniștii, 
lui Gică a-nceput să-i fie frică.

| Mamalliuței
Primim din partea primăriei 

I orașului Corabia o adresă prin 
care ni se solicită să inserăm în 
rubrica noastră cazul Elenei Bur- 

Ilan, originară din Brașov, stra
da 6 Martie nr. 43. în primăva
ra anului 1976, la maternlțatea 
din orașul Slatina, Elena Burlan 

Ia adus pe lume o fetită pe nume 
Iliuța. Dar unde a născut-o. aco
lo a și părăsit-o, fără nici un 

I act asupra ei. Cum mama
(mamă 7) n-a mai dat nici un 
semn de viață, după o vreme 
fetița a fost încredințată spre 

I creștere unei familii din orașul
• Corabia. Iliuța este o fetiță 

frumoasă și zglobie, iar familia 
Iin care se simte „ca la ea acasă" 

ar vrea s-o înfieze. Nu poate 
insă fără consimțământul mamei. 

Ilată de ce primăria orașului Co
rabia roagă pe cei care știu unde 
se află Elena Burlan s-o deter
mine să-și îndeplinească măcar 

I această elementară îndatorire
fată de Iliuța.
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cinema
Nu pot trăi fără lăutari : SCA

LA — 15.30; 17,45; 20.
• Aventurile lui Mark Twain : 
PATRIA — 14,1'5; 17.15; 20. CAPI
TOL — 14,15; 17,15; 20, la grădină 
— 30,45, FAVORIT — 9; 12; 16,15; 
19,15.
® Umbra lui Casey î PALATUL 
ȘPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL

— 13; 15,15; 17,43; 20, la grădină —
21, BUCUREȘTI — 13,15; 15.30;
17,45; 20.
• Porțile albastre ale orașului : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 30.
• Un om în loden : VICTORIA — 
15; 17,30; 20.
• Tlnăr și liber : FESTIVAL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 10; 20, la gră
dină — 20,45.
• Cazul Gorgonova : CINEMA 
STUDIO — 10; 14; 19.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 11;
12.45; 14,30, Camera cu fereastra 
spre mare — 16; 18; 20 : DOINA.
• Filip cel bun : TIMPURI NOI
— 16; 18; 20.

• Ultimul vals : EXCELSIOR — 
9; 11,30; 14; 17; 19.30, MELODIA — 
9; 11,30; 15; 17.30; 20, GLORIA — 
9; 11.30; 14; 17; 19.30.
• Frați de cruce î FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Misiunea Capricorn unu : GRI- 
VIȚA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19.30, 
AURORA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 20,45.
• Severino : BUZEȘTI — 16; 18; 
20, la grădină — 20,45.
• Alibi pentru un prieten : DA
CIA — 9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,30, 
FLACARA — 15,30; 18; 20.15, la 
grădină — 21.
• Certificat de paupertate ; BU- 
CEGI — 16; 18; 20.

• Apașii : LIRA — 16; 18.15; 20.30, 
la grădină — 21.
• Totul pentru fotbal : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
A Hercule Cucerește Atlantida : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,43; 20.
• Al patrulea stol : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Nick Carter superdetectiv : CO-
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș î PACEA — 16; 19.
• Leii saloanelor : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18 : 20,15.
• Nea Mărin miliardar : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Vis de ianuarie : VIITORUL — 
15.30; 17,45; 20.

• Olga și poetul : MIORIȚA — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Brațele Afroditei : POPULAR 
— 16; 18; 20.
• Lovitură pe la spate : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Marele singuratic : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Șatra î TOMIS — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,45.
• Tînărul din Istanbul : ARTA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20.45.
• în ritmul muzicii : FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Antichități : PROGRESUL — 16; 
18; 20.

• întoarcerea acasă : GRADINA 
FESTIVAL — 20,45.
• Masca de apă : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 21.

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Căsătoria — 19.3».
• Filarmonica „George Eiiescu" 
(Rotonda Ateneului Român) : Re
cital extraordinar. Tinere talente 
românești — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc

— 19.30, (rotonda scriitorilor din 
Clșmigiu) : „Culorile iubirii" — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19.30, 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Comedie fără titlu — 20, (la Par
cul Tineretului) : „Sub soarele a- 
cestor ani" — spectacol poetic — 
21.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (grădina Boema) : Omul
care aduce rtsul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zimbet — 19.30
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S-auzim 
de bine!

In ziua de 7 august, la poarta 
lui Petru Tămaș din lluseni, ju
dețul Sălaj, s-a adunat ciopor 
de oameni, in frunte cu prima
rul. Bucuros de oaspeți, gazda 
i-a omenit pe fiecare, după 
datina străbună.

— Vă doresc la toți — le-a 
spus moș Petru Tămaș — să 
ajungeți la virsta mea de 100 de 
ani șl mai... stejari decit mine ! 
Că dacă stau și mă gindesc 
bine, azi mă încearcă și un 
necaz. Pină mai an, nu era unul 
să mă întreacă la cositul finu
lui. Acuma, cred că mi-a imbă- 
trinit coasa, dar tot nu mă las 
bătut. O să mai auziți de mine.

S-auzim numai de bine !

I
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IP. PETRE

șl corespondenții „Scînteii'
■MM «MMM «MMM ««MM* MM*!
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Manifestări dedicate marii 
sărbători de la 23 August

în organizarea Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
și a Muzeului de istorie al Republicii 
Socialiste România, miercuri dimi
neață a avut loc in Capitală simpo
zionul cu, tema „Tineretul participant 
activ la înfăptuirea revoluției de 
eliberare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă, la opera 
de edificare socialistă și comunistă a 
patriei". >'

în referatele și comunicările pre
zentate cu acest prilej a fost relevat 
pe larg rolul tineretului, al Uniunii 
Tineretului Comunist în înfăptuirea 
actului istoric de la 23 -August 1944 
și în procesul transformării revolu
ționare a societății românești.

Aducind un omagiu fierbinte celor 
care au luptat pentru înfăptuirea 
idealurilor istorice de libertate și in
dependență națională, participants 
la simpozion au subliniat cu legiti
mă mindrie rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mișcarea comunistă de 
tineret, activitatea revoluționară desr 
fășurată în fruntea Uniunii Tinere
tului Comunist în anii ilegalității și 
în perioada reconstrucției patriei, 
precum și contribuția hotărîtoare a 
secretarului general al partidului în 
orientarea și îndrumarea Uniunii Ti
neretului Comunist, a tinerei gene

Sosirea în Capitală a participanților 
la reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“

în Capitală au sosit reprezentanți 
ai țărilor din „Grupul celor 77“ pen- 
trțl a participa la reuniunea minis- 
fe ială, care întrunește șefii delega- 
Wjor ce vor fi prezenți la Conferin
ța Națiunilor Unite pentru știință și 
tehnologie de la Viena.

Reuniunea, care se desfășoară în 
zilele de 16 și 17 august la Bucu
rești, examinează poziția țărilor în 
curs de dezvoltare față de probleme
le înscrise pe ordinea de zi a Con
ferinței' de la Viena.

în cursul zilei de miercuri a avut

Știri sportive
• Pe stadionul Republicii s-au 

disputat miercuri ultimele două me
ciuri ale competiției de fotbal pen
tru „Cupa municipiului București", 
în jocul pentru locul 3, echipa Ra
pid a invins cu scorul de 3—2 (1—2) 
pe Metalul, prin punctele marcate de 
Manea (2) și FI. Iordache. Pentru 
metalurgiști a înscris Ion Ion. în 
finala competiției, echipa Dinamo a 
jucat în compania formației Sportul 
studențesc. Trofeul a revenit echipei 
Sportul studențesc, invingătoare cu 
6—5 după executarea loviturilor de 
la 11 m. La sfîrșitul timpului regu
lamentar de joc tabela de marcaj 
indica 1—1.

• Selecționata de fotbal a Algeriei 
și-a continuat turneul în tara noas
tră, jucind miercuri la Alexandria, 
cu echipa locală Rulmentul. Gazde
le au obținut victoria cu scorul de 
2—0 (2—0).
• Turneul internațional feminin de 

șah de la Sinaia a luat sfîrșit a- 
seară cu victoria jucătoarei românce 
Viorica Ilie, care a totalizat 9,5 punc
te. în ultima rundă, Viorica Ilie a 
remizat cu Rita Kas (Ungaria), ob- 
ținînd astfel, datorită punctajului 
realizat, a doua notă de maestră in
ternațională.
• Miercuri s-au desfășurat meciu

rile celei de-a 3-a etape a campiona
tului național de rugbi. Rezultate 
tehnice : Grivița roșie — Farul 
Constanta 10—9 ; Dinamo — Știința 
Petroșani 31—7 ; Steaua — Rapid 
60—3 ; Universitatea Timișoara — 
Știința C.E.M.I.N. Baia Mare 12—13 
(mare surpriză) ; Politehnica Iași —

.C.F.R. Brașov 18—3 ; Rulmentul Bîr- 
lad — Sportul studențesc 0—0 ; 
C.S.M. Sibiu — Vulcan 0—0. în cla
sament conduc Steaua și Dinamo, cu 
cite 9 puncte.
• Astăzi, pe apele canalului arti

ficial Wedau de lingă Duisburg în- 
r .p întrecerile celei de-a 15-a ediții 
* campionatelor mondiale de caiac- 
canoe. în programul celor 18 probe 
figurează întreceri pe distanțele de 
500 m, 1 000 m și 10 000 m.

Din delegația țării noastre prezentă 
la această tradițională competiție fac 
parte, printre alții. Vasile Dîba, Ivan 
Patzaichin, Ion Bîrlădeanu, Agafia 
Orlov, Gheorghe Simionov etc.

0 După cum s-a mai anunțat. Fe
derația vest-germană de handbal va 
organiza anul acesta între 18 și 22 
decembrie competiția internațională 
„Cupa campionilor mondiali și o- 
limpici", rezervată echipelor care 
de-a lungul anilor au cucerit aceste 
titluri. în cursul zilei de miercuri 
a fost stabilită componența celor 
două grupe preliminare. Echipa 
României va juca în grupa A, ală- 
tiiri de selecționatele R.F. Germania 
și Suediei. în grupa B vor evolua 
echipele U.R.S.S., Iugoslaviei și Ce
hoslovaciei.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 AUGUST 1979

Extragerea I : 32 30 28 5 40 8
Extragerea a Il-a : 9 13 17 11 14 35
Fond total de ciștiguri : 972 038 lei, 

din care 291 836 lei report la catego
ria I. 

rații, după Congresul al IX-Iea al 
partidului.

★
Lă Brăila au avut Ioc ieri lucrările 

simpozionului jubiliar dedicat ani
versării a 35 de ani de la revoluția 
de eliberare națională, antifascistă și 
antiimperialistă, pe tema „Județul 
Brăila în anii luminoși ai socialis
mului".

★
Sub genericul „August 1944 — pia

tra de hotar în istoria poporului 
român", la Botoșani a fost deschisă 
o expoziție de carte dedicată celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării pa
triei, carț reunește volume reprezen
tative de literatură politică, științi
fică, beletristică și de informare din 
producția editorială a ultimilor ani. 
Cu acest prilej a fost lansată și lu
crarea „Civilizația socialistă" apăru
tă recent la Editura Academiei.

★
„Slova de foc și slova făurită...", 

acest cunoscut vers arghezian a ser
vit drept generic unei manifestări 
omagiale organizate de Muzeul lite
raturii române și revista „Luceafă
rul", miercuri, la clubul întreprinde
rii „Republica" din Capitală. în ca
drul manifestării au fost prezentate 
creații literare patriotice.

loc o întîlnire pregătitoare, la nive
lul ambasadorilor și al adjuncților 
șefilor de delegații, cane a definiti
vat ordinea de zi a reuniunii de la 
București. în aceeași zi, delegațiile 
străine, conduse de miniștri ai știin
ței și tehnologiei, au vizitat institu
ții științifice, interesindu-se de pro
blematica științei și tehnologiei din 
țara noastră, văzută din punct de ve
dere al dezvoltării economice și so
ciale și al planurilor de perspectivă 
ale României.

(Agerpres)

• Competiția internațională de 
gimnastică de la Jinan (R. P. Chine
ză) s-a încheiat cu concursul special 
pe aparate.

în întrecerea feminină, tînăra noas
tră gimnastă Gabi Gheorghiu s-a 
clasat pe locul trei la bîrnă, cu 18,725 
puncte. Ea a ocupat locul patru la 
sărituri — 18,675 puncte și locul cinci 
la sol — 18,475 puncte și paralele 
inegale — 18,475 puncte.

Iată cîștigătoarele finalelor pe a- 
parate : sol : Li Cuiling (R. P. Chi
neză) — 19,225 puncte ; sărituri : 
Sandy Wirth (S.U.A.) — 19,10 punc
te ; paralele inegale: Li Cuiling 
(R. P. Chineză) — 19,15 puncte ;
birnă : Feng Chun (R. P. Chineză) — 
19.05 puncte.

îh concursul masculin, cu mult 
succes a evoluat sportivul chinez 
Huang Yubin, situat pe primul loc la 
patru aparate : paralele, bară fixă, 
inele și sărituri. La sol a cîștigat 
americanul James Hartung, iar la cal 
cu .minere a terminat învingător fran
cezul Michel Boutard. în proba de 
sărituri gimnastul român Dorel Ma
rin s-a clasat pe locul trei.

• Proba feminină de 100 m spate 
din cadrul concursului internațional 
de natație de lă Launceston a revenit 
înotătoarei australiene Lisa Forrest, 
cu 1’04”96/100, timp inferior cu peste 
o secundă performanței realizate re
cent, la „Cupa Europei", de record
mana noastră Carmen Bunadu.

■ ■ ■ H ■ ■
în continuarea anchetelor despre 

modul în care se aplică prevederile 
Decretului Consiliului de Stat privind 
unele măsuri pentru raționalizarea 
consumului de carburanți și gospo
dărirea economicoasă a parcului de 
autovehicule, am efectuat, la sfîrși
tul săptăminii trecute — cu sprijinul 
Direcției circulație din Inspectoratul 
General al Miliției — un nou sondaj.

Consemnind unele abateri, surprind 
abuzurile unor cadre de feonducere 
din unități socialiste deținătoare de 
parc auto. Autoturismul „Dacia 1 300“ 
al întreprinderii de in și cînepă Că
ciulești a fost depistat in timp ce-1 
ducea la Piatra Neamț pe directorul 
acestei întreprinderi. Ion Constanti- 
nescu. în "același județ a fost oprit 
și microbuzul 31—NT—748, care-i 
transporta pe directorul I.A.S. Ro
man, Gheorghe Smintină, și pe ingi
nerul Ion Gacea, de la Roman la 
gara din Piatra Neamț și înapoi (96 
kilometri tur-retur). La rindul său, 
inginerul Pompiliu Tamaș de la în
treprinderea de armături metalice din 
fontă și oțel Zalău a urcat în autou
tilitara 21—SJ—1149 și, nici una, nici 
două, fuga la... meci. Oricît de înflă
cărat suporter sportiv o fi tovarășul 
inginer, trebuie să știe, și pe această 
cale, că legea e una pentru toti si 
ea trebuie respectată intocmai 1 Așa 
cum nu va uita, cu siguranță, acest 
adevăr, nici colegul său. inginerul 
Eugen Dlncă de la I.A.S. Ciorogîrla, 
care s-a dus cu autobasculanta 
32—B—2161, proprietatea întreprin
derii de transporturi auto Bucu
rești (șofer Ion Iorga), pînă dincolo 
de Chltila, poposind la „Hanul Viă- 
siei", pentru a servi masa la restau
rant, in pădure, la aer curat. Fapt 
pentru care, în final, nota de plată 
va fi destul de încărcată. Ca să nu

Adunare festivă cu prilejul 
„Zilei presei române“

Miercuri a avut loc în Capitală o 
adunare festivă organizată cu prile
jul „Zilei presei române" și al celei 
de-a 48-a aniversări a apariției pri
mului număr al ziarului „Scînteia", 
manifestare desfășurată în acest an 
sub semnul gloriosului jubileu al re
voluției de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă 
și al celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, eveniment de importantă 
cardinală pentru viitorul patriei 
noastre socialiste.

Adunarea a fost deschisă de Ștefan 
Voicu, membru al Consiliului ziariș
tilor, redactorul șef al revistei „Era 
socialistă".

Despre semnificația acestei sărbă
tori a vorbit Valeriu Pop, directorul 
general al Radiotelevizitmii române.

în încheierea adunării, intr-o at
mosferă de vibrant entuziasm, de 
nețărmurită dragoste față de partid, 
fată de Secretarul său general, parti- 
cipanții au adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

„Ziua presei române" ne oferă din 
nou prilejul ca, în numele tuturor 
ziariștilor patriei, să ne îndreptăm 
gindurile de stimă și înaltă prețuire 
către dumneavoastră, mult stimate șl 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
care constituiți pentru noi toti, cetă
țenii acestei țări, un strălucit model 
de abnegație și devotament patriotic, 
de pasiune revoluționară și gîndire 
novatoare puse în slujba propășirii 
Bomăniei, a întregului nostru popor.

Dînd glas adeziunii noastre fier
binți la întreaga politică internă și 
internațională a partidului, la progra
mul luminos și înălțător de dezvol
tare a României, așa cum este el 
prefigurat de proiectele de documen
te ale Congresului al XII-lea, vă 
asigurăm că ne vom călăuzi in în
treaga noastră activitate de îndemnu
rile pline de clarviziune și exigen
ță comunistă pe care ni le adresați.

Conștienți de înalta răspundere

Informații utile pentru zilele de 23-26 august
PROGRAMUL UNITĂȚILOR 

COMERCIALE
în ziua de 23 august, în primele 

ore ale dimineții vor funcționa uni
tățile de piine, lapte, gheață, tutun
geriile și unitățile de sifoane. în ziua 
de 24 august, unitățile comerciale 
alimentare și tutungeriile vor func
ționa după programul unei zile de 
duminică. în ziua de 25 august, uni
tățile comerciale alimentare și neali
mentare, precum și piețele agroali- 
mentare vor funcționa pină la orele 
13—13,30. în ziua de 26 august uni
tățile comerciale vor funcționa după 
programul obișnuit al zilei de dumi
nică.

Unitățile de alimentație publică vor 
funcționa în această perioadă după 
programul normal.

Duminică, 19 august, unitățile co
merciale vor funcționa după progra
mul obișnuit al unei zile de lucru.

PROGRAMUL UNITĂȚILOR 
SANITARE

Pentru, asigurarea unei asistențe 
medicale corespunzătoare. Ministerul 
Sănătății a stabilit ca in zilele de 
23, 24, 25 și 28 august să se asigure 
în toate județele țării permanența cu 
personal sanitar mediu în dispensa
rele medicale teritoriale, precum și 
în dispensarele medicale din între
prinderile care nu-și încetează acti
vitatea în aceste zile. Se vor lua mă
suri pentru o cît mai bună organi
zare a asistenței medicale la domi
ciliu. Vor funcționa in toate locali
tățile puncte permanente de trata
ment. La dispensarele medidale de pe 
traseele turistice, la punctele sani
tare din zonele de agrement, în acti
vitatea de salvamont se va organiza 
permanența cu personal sanitar, pu- 
nindu-se totodată la dispoziție mij
loace de transport medical și posi

mai Spunem de tehnicianul Ioan 
Sabău, care s-a dus la o petrecere cu 
ditamai autobasculanta 31—BN—1603 
de la Bistrița pînă la Sigmir. Tot la 
o petrecere — de data aceasta la o 
nuntă — a fost trimis cu rudele 
mirelui și ale miresei, pe dis
tanța Lungani — Iași, autocamionul 
21—IS—3755. Cine credeți că l-a 
„trimis", potrivit declarației șofe

Ancheta „Scînteii" pe drumurile publice

Cu mașina statului în interes personal ? 
întrebare adresată unor cadre de conducere din 
întreprinderi și șoferilor care au încălcat prevederile 

Decretului Consiliului de Stat

rului ? însăși președinta coope
rativei agricole, Maria Asaftei. „pe 
propria ei răspundere". într-adevăr, 
va răspunde pentru isprava ei. După 
cum va trebui să răspundă și cel 
care a permis, în noaptea de sîm- 
bătă spre duminică, autodubiței 
21-BR-4187 a întreprinderii județene 
de gospodărie comunală și locativă 
Brăila s-o ducă acasă pe responsa
bila restaurantului „Delfinul".

Pilduitor pentru consecințele unor 
astfel de curse risipitoare de ben
zină este cazul autoturismului de 
teren 21—BV—5977, destinat trans
portului de marfă. Fiind depistat cir
cuited cu șeful de lot din Petroșani. 
Marcel Răducanu, fără forme legale, 
conform articolului 12 al decretului, 
s-a dispus suspendarea dreptului de 

pentru sarcinile încredințate presei 
în vasta operă de construcție socia
listă, sîntem hotărîți să muncim astfel 
incit ziarele, revistele, radioteleviziu- 
nea să devină tot mai mult o tribu
nă activă de afirmare a schimbului 
de idei, de generalizare a experienței 
înaintate, oglindind puternica înflori
re a societății românești contempora
ne, dinamismul economiei, al vieții 
social-politice, explicind, în mod 
convingător, pe baza argumentelor 
pe care însăși viața le oferă, sensul 
marilor cuceriri dobîndite de poporul 
român in anii socialismului. Vă în
credințăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, urmînd prețioasele 
dumneavoastră indicații privitoare la 
trecerea hotărită la o nouă calitate 
în toate domeniile, vom depune 
eforturi sporite pentru a învăța 
continuu, pentru a ne ridica perma
nent nivelul pregătirii politice și 
măiestriei gazetărești, pentru a im
prima presei spirit combativ, militant, 
o înaltă eficientă socială.

Sub conducerea partidului, a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm, în numele 
tuturor ziariștilor din țara noastră — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — să milităm cu fermi
tate pentru înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului, să nu pre
cupețim nici un efort, în calitate de 
activiști ai partidului pe tărîmul pre
sei, pentru ca obiectivele mărețe afla
te în fața partidului, a patriei noas
tre socialiste să fife integral înfăptui
te, în interesul întregii noastre na
țiuni, al creșterii continue a presti
giului României în viața internațio
nală, al triumfului cauzei socialismu
lui, progresului și păcii în lume".

★
Cu același prilej, în orașele-reșe- 

dință de județ au avut loc adunări 
festive în cadrul cărora ziariștii par
ticipant! au adoptat telegrame adre
sate C.C, al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

bilități de comunicare operativă prin 
radio-telefon. în Capitală, la nivelul 
municipiului și al sectoarelor se vor 
asigura gărzi de stomatologie, ziua 
și noaptea, în vederea rezolvării ur
gențelor.

Stațiile de salvare își vor desfășu
ra activitatea în mod normal, ziua 
și noaptea.

Programul de lucru al farmaciilor 
publice și de spital va fi corelat cu 
cerințele de asistență cu medicamen
te a populației.

Duminică, 19 august, programul de 
funcționare al unităților sanitare și 
farmaceutice va fi similar celui din 
zilele lucrătoare.

PROGRAME TURISTICE
Oficiile județene de turism vor 

organiza excursii de o zi cu trenul 
spre zonele de mare atracție — 
Valea Prahovei, Valea Oltului, Va
lea Cernei ș.a. în București, în
treprinderea de hoteluri, turism și 
restaurante organizează pentru aces
te zile excursii de o zi pe nume
roase trasee situate atît în apropie
rea Capitalei, cît și la distanțe mai 
mari. Asemenea măsuri — in func
ție de solicitări — se vor lua și de 
oficiile județene de turism.

în scopul creării unor condiții tot 
mai bune oamenilor muncii de a-și 
petrece cît mai plăcut timpul liber, 
consiliile populare județene au luat 
de asemenea măsuri ca in zilele de 
23, 24, 25 și 26 august spre zonele 
de agrement preorășenești să circule 
un număr sporit de mijloace de 
transport, iar unitățile comerciale 
să fie bine aprovizionate, pentru a 
face fată afluxului de vizitatori.

PE TRASEELE I.T.B. v
în ziua de 23 august parcul de 

vehicule de transport in comun va 
ieși în circulație conform programu

folosință a Autovehiculului respectiv 
pe timp de 2 luni.

Aceste cazuri de încălcări ale in
terdicției exprese prevăzute în decret 
de a folosi mașinile statului în alte 
interese decît ale statului, ca și tri
miterea in cursîl a autovehiculelor 
fără forme legale și nici măcar cu 
foile de parcurs completate, cu indi
carea precisă a traseelor, dau apă, la 

moară șoferilor lndlsciplinați. Un caz 
din multe altele șoferului de pe 
autobasculanta 31—CT—772 i se cer 
actele la control. Șoferul înalță din 
umeri :

— N-am acte. Cine să-mi fi dat, 
acte ? '

— Cine v-a trimis în cursă.
— Tocmai ăsta-i buclucul, că nu 

m-a trimis nimeni. Mă duc pînă aci, 
la soacră-mea. să-i duc niște porumb 
și niște roșii...

„Pînă aci", la soacră-sa, înseamnă 
distanța de la Topraisar la Năvodari.

Intr-o astfel de cursă clandestină 
a fost surprins, după miezul nopții, 
și șoferul Gheorghe Burada cu auto-/ 
basculanta de 17 tone 09179—SB. 
Deși aflată în rodaj, autobasculanta 
efectua pe ruta Craiova — Bulboci

Cronica zilei
Conferință de presă. Cu 

ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei de la Halhîn Gol, la Amba
sada Republicii Populare Mongole 
din București a .avut loc, miercuri, o 
conferință de presă.

Ambasadorul Țagaanlamyn Du- 
ghersuren a vorbit despre însemnă
tatea victoriei împotriva agresiunii 
japoneze, din mai—august 1939, pen
tru apărarea libertății și independen
tei poporului mongol.

Manifestare culturală.
Miercuri după-amiază a avut loc in 
Capitală, sub auspiciile Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o manifestare consacra
tă Zilei naționale a Republicii Ga- 
boneze. Au participat membri ai 
conducerii I.R.R.C.S. și ai Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Au luat parte Maurice Yocko, am
basadorul Republicii Gaboneze la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și tineri gabonezi care stu
diază în țara noastră.

(Agerpres)

vremea

Vizita delegației de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez

Tovarășii Iosif Banc,’ membru a! 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Vasile Marin, 
secretar al C.C. al P.C.R., au primit 
miercuri delegația de activiști ai Par
tidului Comunist Chinez, condusă de 
tovarășii Liao Zhigao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al 
Comitetului provincial Fujian al P.C. 
Chinez, și Mao Zhiyoung, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al 
Comitetului provincial Hunan al P.C. 
Chinez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită de priete
nie și documentare în țara noastră, 
în perioada 26 iulie — 15 august.

Conducătorii delegației chineze au 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretai' general 
al .Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, din partea tovarășului Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, un cor
dial salut și urări de noi succese în 
activitatea de înaltă răspundere pe 
care o desfășoară, iar poporului ro
mân mari izbînzi în activitatea de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Iosif Banc 
i-a rugat pe oaspeți să adreseze, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,

„Sîntem impresionați de progresul 
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Timpul probabil pentru zilele de 17,
18 și 19 august . In țară : Vremea va
continua să se încălzească ușor. Cerul
va fi schimbător. Vor cădea ploi locale
în zonele de deal și de munte și izolate
In celelalte regiuni. Vîntul va sufla în 
general slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar
cele maxime între 19 și 29 de grade. In 
București î Vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vîptul va sufla slab.

lui din zilele de lucru. De la ora 6,00, 
pe arterele destinate adunării și for
mării coloanelor de demonstranți 
traseele de transport în comun vor 
fi, după caz, deviate, scurtate sau 
suspendate temporar. începînd cu 
ora 13,00, ștrandurile și zonele de 
agrement vor fi servite — în afara 
liniilor normale care se suplimentea
ză — și de următoarele linii spe
ciale și curse directe : Linii spe
ciale : 31 special între podul Șer- 
ban Vodă și Piața Scînteii ; 46 
special intre întreprinderea „Grani
tul" și ștrand-restaurant Cernica ; 60 
special între întreprinderea „Laromet" 
și ștrandul Mogoșoaia ; 77 special 
între P-ța Romană și baza sportivă 
Străulești ; 83 special intre podul 
Mărășești și parcul Herăstrău (șos. 
Nordului). Curse directe vor func
ționa între cartierele Titan. Drumul 
Taberei, Berceni, Militari, Colentina, 
Giulești, Pajura și zonele de agre
ment de la pădurea Băneasa, ștran- 
dul-restaurant Cernica, ștrandul Mo
goșoaia și ștrandul Străulești.

Liniile speciale și cursele directe 
vor funcționa și în zilele de 24, 25 și
26 august a.c., concomitent cu supli
mentarea parcului pe liniile normale
care servesc zonele de agrement ale 
Capitalei. în funcție de cerințe, li
niile care servesc zonele de agre
ment, liniile speciale și cursele direc
te din cartiere vor fi suplimentate 
operativ, corespunzător solicitărilor.

Pentru preluarea importantelor
fluxuri de călători polarizate la sta
țiile C.F.R. din București se va su
plimenta capacitatea de transport pe 
liniile ce servesc aceste obiective in 
zilele de 22—26 august a.c.

în zilele de 24, 25, 26 august tra
seele normale care nu servesc zone 
de agrement vor funcționa după pro
gramul din zilele de sărbătoare.

un transport în interesul șoferului, 
care s-a „ arătat foarte mirat că la 
ora aceea mai există patrule de 
miliție :

— Dacă știam, mai bine mă cul
cam...

Era cel mai înțelept lucru. Acum 
plătește. Ca și confratele său. Gri- 
gore Gagea, care s-a dus — nu vă
vine să credeți — cu un... autoelevator 
(31—BN—1271) al Direcției județene 
de drumuri și poduri Bistrița-Năsăud 
tocmai pină la Sîngeorz-Băi (50 ki
lometri dus. 50 kilometri întors) ca
să-și ducă acasă niște... zmeură pen
tru dulceață.

Lipsa foilor de parcurs sau necom- 
pletarea corectă a acestora, ca și ne- 
efectuarea unor curse legale prevă
zute expres in foile de parcurs ex
plică „surplusurile" de benzină pe 
care unii dintre șoferii necinstiți si 
le creează și pe care le folosesc pen
tru tot felul de curse clandestine în
interesul lor și al altora sau le co
mercializează apoi la diverși amatori 
de chilipir. Pe o stradă mai dosnică 
din Petroșani, șoferul Toader Cor
nea, de pe autocamionul 21—HD—2136, 
a fost surprins în flagrant delict în 
timp ce vindea 45 litri benzină lui 
Pavel Turtureanu din localitate.

Așa cum subliniază decretul, prin
cipala răspundere pentru modul în 
care sînt folosite autovehiculele sta
tului revine direct conducerilor În
treprinderilor și unităților socialiste. 
Pentru respectarea întocmai a pre
vederilor decretului, la toate nive
lurile — de la șofer pină la ministru 
— trebuie sancționată orice abatere, 
trebuie înlăturat orice abuz, trebuie 
acționat energic, cu toată fermitatea 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei, trebuie dusă o susținută activi
tate de educație și răspundere civică.

Petre POPA

Declarațiile membrilor delegației de congresmani americani
Miercuri, 15 august, delegația con- 

gresmanilor americani, care a făcut 
o vizită in țara noastră, s-a intilnit 
cu ziariști români. Cu acest prilej, 
oaspeții au relevat că punctul culmi
nant al vizitei lor în România l-a 
constituit întîlnirea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, care- le-a produs 
o impresie deosebită. „Ceea ce ne-a 
impresionat pe toți — a declarat 
șeful delegației, John Stephen Bra- 
demas, lider organizatoric al majo
rității democrate din Camera Repre
zentanților a S.U.A., este faptul că 
românii sînt cei care iau hotărîrile 
pentru România și nimeni altcineva. 
Am mai fost impresionat de faptul 
că România întreține relații bune cu 
toate țările lumii — cu țările socia
liste și cele în curs de dezvoltare, 
precum și cu țările occidentale dez
voltate. Sînt, totodată, impresionat de 
progresul economic făcut de Româ
nia de la vizita mea precedentă de 
acum patru ani,".

La rindul său,. Ch. Vanick a de
clarat : „Ca membru al Comisiei de 
politică externă a Camerei Repre
zentanților am fost impresionat în 
special de politica externă a Româ
niei și de poziția sa în problema 
privind înarmările. Am dobindit im
presia că guvernul român este în

GENETICA MODERNĂ ADUCE NOI ARGUMENTE

Homo sapiens - o specie unitară și indivizibilă
E drept, pe acest pămînt se întîl- 

nesc oameni cu pielea neagră, după 
cum se intilnesc și alții cu pielea 
albă, sau cu o tentă mai gălbuie. Ge
netica insă, această știință relativ 
tinără, dar cu o evoluție rapidă și 
spectaculoasă, este astăzi in măsură 
să dovedească faptul că aceste dife
rențe sint cu totul nesemnificative. 
S-ar putea spune că pentru geneti
cianul modern există 4 miliarde de 
„rase" umane, de vreme ce specia — 
una și indivizibilă — numără 4 mi
liarde de indivizi, fiecare in parte re
prezentând o formulă genetică unică, 
extrasă, după „legile hazardului", din 
cele două stocuri de gene, ale tatălui 
și, respectiv, ale mamei. Tocmai 
această formulă ireproductibilă il 
poate face pe fiecare individ mai di
ferit de propriul său frate decît este, 
in medie, grupul său etnic in raport 
cu oricare alt grup etnic.

Este, poate, interesant de mențio
nat că „Enciclopedia" iluministă de 
la 1765 limita uzajul cuvântului „rasă" 
la animale. Expansiunea colonială și, 
in particular, utilizarea negrilor ca 
înlocuitori de „cai putere" i-a împins 
pe stăpinii albi, pentru a-și liniști 
conștiința, să fundamenteze „științi
fic" discriminarea intre oameni pe 
care o practicau. Sfidind i faptul că 
specia umană este una și indivizibilă 
de-a lungul și de-a latul Pământului, 
că oamenii sint toți purtători ai 
acelorași 46 cromozomi, sînt toți 
interfecunzi, dar sterili in raport cu 
speciile vecine, rasiștii se incăpăți- 
nează să dea cuvântului „rasă" un 
conținut străin de sensul său. Astfel, 
ei solicită antropologia pentru a-și 
fonda teoria pe diferențe vizibile : 
culoarea pielii, elemente de morfolo
gie, liniile palmei etc. S-a ajuns 
astfel la o împărțire in rase „cre
pusculare" (roșii), „aurorale" (albe) 
și „nocturne" (negre). Apoi s-a vorbit 
de patru rase : cea albă, cea galbenă, 
roșie și neagră. Odată cu progre
sele consemnate de antropologie, s-a 
clarificat insă că așa-numita „rasă" 
roșie nu este alta decît cea... galbenă, 
întrucît Americile au fost populate 
cu locuitori care au venit din Asia. 
Iar descoperirile familiei de antropo
logi Leakey probează că cel puțin 
una dintre marile ramuri umane 

tovarășului Hua Guofeng un căldu
ros salut și cele mai bune urări de 
sănătate, iar poporului chinez noi și 
tot mai mari succese în opera de 
construcție socialistă.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a fost exprimată dorința recipro
că de a se acționa în continuare pen
tru dezvoltarea colaborării multila
terale dintre cele două partide, țări 
și popoare, în spiritul înțelegerilor 
realizate cu prilejul întîlnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Hua Guofeng.

La primire au participat Vasile 
Pungan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale, și Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost 
de față Chen Shuliang, ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști ai P.C. Chinez 
a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., 
la conducerea unor instituții, cen
trale, la comitetele județene de par
tid Brașov, Gorj, Dolj, Teleorman șl 
Comitetul municipal Constanța al 
P.C.R. Oaspeții au vizitat întreprin
deri industriale, unități agricole, o- 
biective turistice, instituții de cultu
ră și artă.

mod cert împotriva înarmărilor șl se 
pronunță pentru dezarmare pas cu 
pas și in favoarea eforturilor pe care 
le-ar putea face țările pentru a-și re
duce cheltuielile militare".

Congresmanii americani au arătat 
apoi că relațiile S.U.A. cu România 
sînt bune și se îmbunătățesc în con
tinuare și că este necesar să se în
treprindă noi acțiuni în vederea ex
tinderii comerțului și relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, să se 
dea o stabilitate pe termen mai în
delungat relațiilor noastre comercia
le. Ei și-au exprimat convingerea că 
există condiții ca valoarea schimbu
rilor comerciale româno-americane 
să ajungă la cifra de 1 miliard de 
dolari într-un timp mai scurt decît 
se prevăzuse Inițial. Totodată, oaspe
ții s-au pronunțat în favoarea unui 
sistem de relații comerciale ferme, 
durabile și stabile, care să contribuie 
la dezvoltarea corespunzătoare a ra
porturilor bilaterale generale, anticl- 
pînd un progres susținut al schim
burilor în domeniul agricol și în alte 
domenii.

Congresmanii americani au subli
niat în mod deosebit ospitalitatea 
caldă de care s-au bucurat în timpul 
vizitei lor în țara noastră.

care a populat întreg globul a apă
rut in Kenya, așadar pe „continen
tul negru". Dar mai ales genetica, 
biochimia, imunologia, sociologia, 
neuropsihologia și etnologia au venit 
să întărească edificiul argumentației 
antiraslale a antropologilor. Rezul
tatul a fost spulberarea ideii de 
rasă. Nici încercarea de a se justifica 
conceptul de rasă prin studiul carac
terelor genetice nu rămine in picioa
re. Nici repartizarea grupurilor san
guine (A, B, O), nici aceea a facto
rului Rhesus (RH), nici proteinele 
sanguine și nici sistemele tisulare 
numite HLA (al căror studiu permite 
stabilirea compatibilității donator- 
primitor la transplanturile de organe) 
nu sînt caracteristice unei rase sau 
alteia. Se poate conchide, așadar, că, 
genetic vorbind, nu există grup uman 
coerent.

S-a încercat să se stabilească, pen
tru un grup uman dat, care este 
aportul mediului și care al genotipu- 
lui. Răspunsul este, totuși, imposibil 
de generalizat pină la contextul „ra
sial". Ceea ce se constată in fapt la 
scara continentelor și chiar a 
Terrei este o intersectare la infinit a 
unor tipuri diferite. Nu există un tip 
„pur" nici în ce privește „rasa" albă 
și nici alte „rase". Numeroși sint an
tropologii care consideră că oame
nii albi sînt originari din Ana
tolia, de unde ar fi pornit, la sfîrși
tul ultimei glaciațiuni, marele cu
rent migrator care a atins coastele 
Irlandei și Scoției. Ce exemplu poate 
fi mai grăitor in sensul combaterii 
conceptului „purității rasiale" decît, 
să zicem, francezii, la care za
darnic ai mai vrea să identifici 
urme ale arvernilor, canuților, bi- 
turgilor, foceenilor, romanilor, greci
lor, de vreme ce aceștia s-au ames
tecat cu galii ; și nu poți ignora nici 
influențele migrațiilor din secolul 
al III-lea e.n. care i-au adus pe 
franci, vizigoți, vandali, ostrogoți, 
burgunzi, saxoni, alamani, huni și 
lombarzi — și aceștia metisin- 
du-se, la rindul lor, cu părții, sciții 
și mongolii I Iată cum se prăbușește 
argumentul rasist favorit, acela al 
„rasei pure".

© AUTOMOBIL CU... 
AER COMPRIMAT. Pe
nuria de combustibili stimulea
ză inventivitatea multor spe
cialiști. Printre aceștia se nu
mără și italianul Vitorio Sorgen- 
to, creatorul unui automobil 
al cărui motor funcționează 
cu... aer. „Rezervorul de com-, 
bustibll" al automobilului lui 
Sorgento oonține aer com
primat la 20 de atmosfere. 
Cu „plinul" astfel făcut, auto
mobilul său poate străbate o 
distantă de 100 de kilometri, cu 
o viteză de 40 kilometri pe oră, 
după care trebuie realimentat.

© O NOUĂ MAȘI
NĂ DE STENOGRAFIAT. 
Specialiștii bulgari, folosind 

experiența vechilor scrieri pic- 
tografice și ideografice, au 
elaborat uh nou sistem de ma
șină de stenografiat — „MSD 
1 300 TM“ — în care literele 
sînt înlocuite cu silabe. Noul sis
tem poate fi asimilat într-o 
lună și jumătate. Deosebit de 
silențioasă, mașina codifică și 
descifrează textul mai repede ca 
orice mașină electrică de scris.

® HORMON ÎMPO
TRIVA ATEROSCLERO- 
ZEI. Cercetătorii britanici au 
experimentat cu succes un hor
mon, prostaciclina, impotriva 
aterosclerozei într-un stadiu a- 
vansat. Se Știe că ateroscleroza 
se datorește aglutinării (lipirii) 
așa-numitelor plachete sanguine 
și fixării acestora de pere

tele arterei, ceea ce duce la 
blocarea circulației în inte
riorul unor vase sanguine. 
Rolul prostaciclinei este acela 
de a împiedica aglutinarea pla
chetelor. Prin administrarea a- 
cestui hormon s-a constatat a- 
meliorarea substanțială a stării 
pacienților.

• „RADAR" PENTRU 
INVESTIGAȚII SUBTERA
NE. Un radar cu lungime 
de undă mare și cu frecvente 
multiple a fost dezvoltat de 
specialiștii de la NASA-Califor- 
nia, S.U.A., pentru vizualizarea 
și determinarea adîncimii stra
turilor subterane. Semnalele ra
darului determină exact stratu
rile de sub nivelul solului prin 
metode de vizualizare directă,

imaginea fiind reglabilă în adîn- 
cime și lărgime. Instalația este 
utilă in prospectarea a diferite 
minerale. în studii referitoare 
la inundații și alte acțiuni ase
mănătoare.

• PRIMUL METROU 
INDIAN. La Calcutta se 
construiește prima parte a ce
lui dinții metrou indian, ce 
urmează să intre in funcțiune 
te 1981. Liniile sale, avînd lun-> 
gimea, in prima fază, de 22 km. 
vor descongestiona în mare par
te transportul în comun al ora
șului care, la un număr de pa
sageri potențiali de 5,5 milioa

ne — din cei peste 8 milioane 
de locuitori — este dotat cu 
mijloace ce asigură transportul 
doar a 2,8 milioane de persoane. 
Dacă acum traversarea orașului 
pe direcția nord-sud necesită o 
oră și jumătate, metroul va re
duce timpul respectiv la nu mai 
mult de 30 de minute. Pentru 
grăbirea construcției, pe unele 
porțiuni s-a renunțat la forarea 
de tuneluri și s-a adoptat metoda 
săpării unor uriașe tranșee 
care, după montarea liniilor fe
rate și instalațiilor necesare 
funcționării metroului, vor fi 
acoperite cu un strat de beton 
armat.

• BRUXELLES - 1 000 
DE ANI. Un covor de 63 me
tri pe 24, compus din 635 000 
flori de begonia, acoperă în 
prezent pavajul celebrei Grand- 
Place din capitala belgiană. Co
vorul. in zeci de culori, a fost 
„confecționat" de 130 florari, cu 
prilejul manifestărilor organi
zate pentru a celebra cei 1 000 
de ani ai orașului Bruxelles. 
Capitala belgiană a fost fondată 
— potrivit documentelor — in 
anul 979,' de Charles de France, 
fratele regelui francez Lothaire.

• TARA CELOR 80 
DE LIMBI. Insulele Filipine 
pot fi numite, pe drept cuvînt, 
tara care deține un adevărat 

record lingvistic. într-adevăr, în 
cele 7 000 de insule ale arhipe
lagului se vorbesc nu mai puțin 
de 80 de limbi și dialecte. 
Unele dintre acestea sînt vorbi
te de populații infime ca număr. 
De pildă, una din limbile locale 
este vorbită doar de... 26 de oa
meni. Guvernul se străduiește, 
în prezent, să creeze o limbă u- 
nică filipineză pe baza unei 
limbi mai răspîndite în arhipe
lag — limba tagalog.

• ICEBERG LA... 
PLIMBARE SPRE AFRI
CA. Icebergul gigantic care în 
octombrie 1967 s-a rupt de țăr
murile înghețate ale Antarctidei 
se apropie încet, dar constant, 
de țărmurile Africii. în cei mai 

bine de 11 ani de clnd a pornit 
la drum, el a parcurs 3 200 km. 
Dimensiunile lui sînt de 105 Km 
lungime și 55 km lățime. Dacă 
icebergul nu-și va schimba ruta, 
în viitorul apropiat va ajunge 
te zona marilor căi maritime.

© „UNIUNEA NAȚIO
NALĂ A PACIENJILOR". 
Așa se numește organizația 
creată recent în Franța, la 
Toulouse. Uniunea își pro
pune să intervină pe»tru sta
bilirea unor onorarii echitabile 
medicilor și in aplanarea di
verselor conflicte ce apar în
tre aceștia și pacienți. Mem
brii organizației se bucură de 
sprijinul juriștilor, sociologilor, 
psihologilor și al unei largi păj-ți 
a opiniei publice.
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Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
In diferite țări ale lumii continuă manifestările consacrate zilei de 

23 August, cind poporul român sărbătorește împlinirea a 35 de a.ni de 
la victoria revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și 
antiimperialistă.

La Consulatul general al României 
din KIEV a avut loc o conferință de 
presă, în cadrul căreia Alexandru 
Ungur, consulul general al țării noas
tre, a vorbit despre semnificațiile 
profunde ale zilei de 23 August, des
pre succesele dobîndite de poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R., în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Au luat 
parte activiști ai C.C. al P. C. din 
Ucraina, reprezentanți ai M.A.E. al 
Ucrainei, ziariști, membri ai filialei 
republicane a Asociației de prietenie 
sovieto-română.

La Ambasada României din FRAGA 
a avut loc o conferință de presă. Am
basadorul țării noastre în Cehoslova
cia, Ionel Diaconescu, a evidențiat în
semnătatea actului istoric de la 23 
August 1944, precum și succesele re
marcabile obținute de poporul român 
în cei 35 de ani care au trecut de la 
eliberare. Au participat reprezentanți 
ai secțiilor de politică internațională 
și mijloacelor de informare în masă 
ale C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
funcționari superiori din M.A.E., 
ziariști.

La BEIJING, revista Uniunii scrii
torilor din Republica Populară Chi
neză a publicat, in numărul său din 
august, un grupaj de poezie, cunrin- 
zînd selecțiuni din opera mai multor 
scriitori români contemporani.

Televiziunea din BELGRAD a 
transmis pe întreaga rețea de tele
viziune iugoslavă filmul „Ritmurile 
României contemporane", un docu
mentar despre viața și realizările po
porului nostru.

Săptămînalul social-politic și eco
nomic „Sawt Al-Khaleej“ („Vocea 
Golfului"), editat în KUWEIT, dar a 
cărui arie de răspîndire cuprinde toa
te statele arabe din această regiune, 
publică un amplu articol despre po
litica externă constructivă a Româ
niei și despre dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale ale țării 
noastre cu statele arabe. Este evi
dențiat rolul esențial al întîlnirilor 
președintelui Nieolae Ceaușescu cu 
conducătorii țărilor- arabe în evolu
ția ascendentă a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre România și 
lumea arabă.

La cinematograful „Skarpa", din 
VARȘOVIA, a avut loc o gală a fil
mului românesc, la care s-a prezen
tat pelicula „între oglinzi paralele".

La MONROVIA, capitala Liberiei, 
a fost organizată o expoziție de pic
tură românească contemporană. La 
vernisaj au rostit alocuțiuni minis
trul liberian al jnformațiilor, aface
rilor culturale și turismului. J. Jen
kins Peal, precum și însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Monrovia.

NAȚIUNILE UNITE

Condamnare severă a practicilor rasiste 
din Rhodesia

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru elimina
rea discriminării rasiale și-a mani
festat preocuparea profundă în le
gătură cu situația existentă în Rho
desia.

într-o declarație dată publicității Ia 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite, comitetul subliniază că repre
siunea în acest teritoriu împotriva 
populației de culoare s-a intensificat. 
Privilegiile de care beneficiază mi
noritatea albă persistă, în vreme ce 
poziția majorității de culoare a ră-

mas neschimbată. Noul guvern ilegal 
condus de Abel Muzorewa. se arată 
în continuare in document, este dis
creditat in ochii marii majorități a 
populației, care a pierdut speranța în 
posibilitatea unei înțelegeri pașnice 
care să conducă la instituirea unei 
conduceri a majorității.

Declarația deplînge, de asemenea, 
sfidarea in continuare a opiniei pu
blice mondiale de către Republica 
Sud-Africană, care refuză să acorde 
Namibiei recunoașterea dreptului său 
la autodeterminare.

CIPRU

Eforturi pentru reluarea negocierilor intercomunitare
NICOSIA 15 (Agerpres). — Minis

trul cipriot al afacerilor externe, 
Nikos Rolandis, a avut marți, la Ni
cosia, o întrevedere cu Reinaldo Ga
lindo Pohl, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Cipru. întrevederea s-a desfășurat în 
prezenta negociatorului greco-cipriot 
la convorbirile intercomunitare din 
insulă, Gheorghios Ioannides.

Comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul convorbirii precizează că a 
avut loc un schimb de vederi în le
gătură cu reluarea negocierilor inter-

comunitare, care, după cum s-a mal 
anunțat, au fost întrerupte la 22 iu
nie, după patru ședințe în cursul 
cărora s-au constatat deosebiri de 
opinii în problema statutului viitor 
al Republicii Cipru. Totodată, comu
nicatul mai menționează că asemenea 
întîlniri ale reprezentantului secre
tarului general al O.N.U. în Cipru 
vor mal avea loc, ele înscriindu-se 
în cadrul eforturilor depuse pentru 
reînnodarea firului negocierilor în
tre cele două comunități din insulă.

„Revoluția din Nicaragua, un mare pas pe calea 
democratizării Americii Latine"

— declară secretarul general al P.S. Portughez
LISABONA 15 (Agerpres). — Re

venit la Lisabona după o vizită de 
informare în Nicaragua, în cadrul 
căreia a condus o delegație a Inter
naționalei socialiste, Mario Soares, 
secretar general al Partidului Socia
list Portughez, a declarat presei că 
Internaționala socialistă va lansa o 
campanie in vederea obținerii unor 
ajutoare de urgență în favoarea po
porului nicaraguan. După ce a ară
tat că represiunile și tortura practi
cate la rang de politică de vechiul

regim din Nicaragua condus de 
Anastasio Somoza au lăsat urme a- 
dînci, liderul socialist portughez a 
apreciat că această țară are nevoie 
de ajutoare, acordate „fără condiții 
politice sail de ordin ideologic", pen
tru reconstrucție și reducerea dato
riei externe, precum și de hrană și 
medicamente pentru populație. „Re
voluția din Nicaragua constituie un 
pas uriaș pe calea democratizării 
Americii Latine", a declarat Mario 
Soares.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 15 — Corespondentul 

Agerpres, Mihai Corul, transmite : 
Aflat la Moscova, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului român, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a avut joi o întrevedere 
cu N.S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior al Uniunii Sovietice.

Cu acest prilej au fost examinate, 
într-o atmosferă de lucru, prieteneas-

că, posibilitățile de lărgire a schim
burilor economice și comerciale ro- 
mâno-sovietice, in spiritul înțele
gerilor dintre tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

încheierea lucrărilor Comitetului de dezarmare
O concluzie dominantă : este necesară intensificarea eforturilor 
pentru abordarea eficientă a problemelor esențiale ale dezarmării

GENEVA 15 (Agerpres). — Lucră
rile Comitetului de dezarmare s-au 
încheiat, la Geneva, prin adoptarea 
raportului către cea de-a 34-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U.

Activitatea din acest prim an de 
existență a noului comitet, desfășu
rată pe baza hotărîrilor sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării, din 
1978, a pus în evidență o intensifi
care a eforturilor statelor pentru 
promovarea cauzei dezarmării, cu o 
participare mai largă și într-un 
cadru mai democratic.

Dată fiind perioada de început a 
comitetului, o realizare importantă 
a acestuia a fost elaborarea regu
lamentului său procedural și a or
dinii de zi a activității. în acest 
sens, comitetul a discutat pe par
cursul anului probleme ținînd de 
înfăptuirea dezarmării nucleare — 
chestiune prioritară — acordarea unor 
garanții efective de securitate state
lor care nu poseda arma nucleară, 
interzicerea armelor chimice și al-
tele.

în ultima parte a sesiunii, U.R.S.S. 
și S.U.A. au prezentat un proiect de 
convenție privind interzicerea unui 
nou tip de arme — armele radio- 
logice.

Cu toate că activitatea comitetu
lui s-a desfășurat într-un ritm mult 
mai intens decit în organul anterior 
de negocieri, în ședințe plenare și 
diverse organisme subsidiare, darea 
de seamă pe care comitetul o va 
prezenta Adunării Generale nu con
ține și rezultate concrete de substan
ță pe planul adoptării unor măsuri 
reale de dezarmare — fapt care este 
departe să satisfacă aspirațiile legi
time ale tuturor popoarelor interesa
te în oprirea cursei nestăvilite a 
înarmărilor.

Ca membră a comitetului. Româ
nia a avut o participare activă la 
punerea bazelor activității noului 
comitet, la orientarea activității 
sale spre negocieri concrete, pentru 
adoptarea unor măsuri . reale de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acord privind deschiderea unui oficiu al O.E.P. la Ankara

ANKARA 15 (Agerpres). — La An
kara a fost semnat, miercuri, un 
acord între Turcia șl Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
privind deschiderea unui oficiu al 
O.E.P. în capitala turcă. Documentul 
a fost semnat de ministrul turc de 
externe, Gunduz Okcun, și șeful De
partamentului politic al O.E.P„ Fa- 
ruk Kaddumi.

în timpul șederii sale la Ankara, 
Faruk Kaddumi a fost primit de pri
mul ministru al Turciei, Biilent Ece- 
vit, și a avut convorbiri cu Gunduz 
Okgun.

★
BEIRUT 15 (Agerpres). — Artileria 

grea israeliană și cea a forțelor con
servatoare secesioniste libaneze au 
bombardat, miercuri, satele Mallye, 
Qlaile, Ras El Ain și Rachidieh, si
tuate la sud de orașul' Tyr, precum

șl cartiere rezidențiale ale acestui 
oraș — anunță agenția France Preșse. 
Tot miercuri, avioane israeliene au 
survolat întreaga regiune a sudului 
Libanului. Forțele de apărare antiae
riană comune palestiniano-progresis- 
te au ripostat.

★
Un purtător de cuvlnt al poliției 

Israeliene a anunțat că. în cursul 
zilei de miercuri, în localitățile Na- 
tanya și Kfar Saba ău avut loc ex
plozii ale unor bombe, în urma că
rora mai multe persoane au fost ră
nite.

Citind un comunicat difuzat de 
agenția W.A.F.A., agenția Reuter in
formează că grupuri palestiniene 
care acționează pe teritoriul israe- 
lian au plasat în mai multe locali
tăți încărcături explozive, care au 
provocat victime în rîndul israelie- 
nilor.

MADRID
Guvernul spaniol a adoptat un plan economic 

pe termen mediu
MADRID 15 (Agerpres). — Guver

nul spaniol a elaborat un program 
economic pe termen mediu, care vi
zează, în principal — potrivit decla
rațiilor făcute presei, marți seară, de 
Fernando Abril Martorell, vicepre
ședinte al guvernului însărcinat cu 
afacerile economice, și Jose Luis 
Leal, ministrul economiei — adapta
rea structurilor industriale ale țării 
la criza economică și energetică și o 
intensificare a luptei antiinflaționiste.

Noul program, care cuprinde pe
rioada 1979—1982, are ca obiective — 
se afirmă — favorizarea investițiilor 
particulare, îndeosebi în favoarea în
treprinderilor mici și mijlocii, re
structurarea siderurgiei și a construc
țiilor navale, simplificarea condiți-

llor impuse pentru investițiile de ca
pital străin și introducerea progre
sivă a taxei pe valoarea adăugată.

Programul guvernului spaniol pre
vede totodată un control al creșterii 
salariilor, deși ritmul inflaționist a 
fost, anul trecut, de 16,5 la sută, iar 
pentru 1979 se prevede a fi de 14—16 
la sută. Se preconizează crearea de 
noi locuri de muncă pentru stăvili
rea șomajului, care a atins peste 8 
la sută din forța de muncă — pro
cent ce reprezintă un record în acest 
domeniu.

Un alt obiectiv al programului eco
nomic îl constituie reducerea defici
tului sectorului public (care se ci
frează anul acesta la 1,5 miliarde 
dolari).

1

Roma. Mii de cetățeni ai capitalei italiene au luat parte, zilele trecute, la o impunătoare demonstrație împotriva 
terorismului și a violenței bandelor neofasciste

agențiile de presă transmit;
In pregătirea Congresului 

P. C. Peruan.Irit-ru:iită i* Lima, 
plenara C.C. al P.C. Peruan a adop
tat proiectul de program al partidu
lui care, în pregătirea Congresului 
național din 31 octombrie—4 noiem
brie a.c. al P.C.P., va fi prezentat 
spre dezbatere organizațiilor de bază. 
Totodată, plenara a aprobat hotărîrea 
P.C. Peruan de a participa în cadrul 
unui front unit — cu Partidul So
cialist Revoluționar și cu Frontul 
Muncitoresc, Țărănesc, Studențesc și 
Popular — la alegerile generale pro
gramate pentru mai anul viitor.

Pactul Andin. Reunitl Ia 
Quito, cu prilejul instalării în func
ție a noului președinte ecuadorian, 
miniștrii afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Pactului Andin au ana
lizat diferitele aspecte ale procesului 
de cooperare în zona andină. în con
formitate cu „Acordul de la Carta
gena" — documentul constitutiv al 
organizației — miniștrii au abordat 
aspecte ale problemei constituirii 
unui viitor parlament andin, care să 
contribuie la îmbunătățirea mecanis
melor de cooperare regională. Această 
chestiune va fi analizată detaliat în 
cadrul unei viitoare reuniuni a Pac
tului Andin.

Președintele Braziliei, 
Joao Baptista de Figueiredo, l-a de
semnat pe Antonio Delfim Neto mi
nistru al planului. Fostul ministru, 
Henrique Simonsen, și-a prezentat, 
vineri, demisia. El a fost criticat In 
parlament de către reprezentanții 
partidului de guvernămlnt, Arena, 
pentru politica sa ineficientă de 
combatere a inflației. Antonio Del
fim Neto a fost unul dintre artizanii 
dezvoltării rapide a economiei brazi
liene în anii 1969—1974.

La Brazzaville s au tnchelat 
lucrările celei de-a V-a Conferințe a 
Mișcării panafricane a tineretului, 
în cadrul lucrărilor acestei reuniuni, 
reprezentanții organizațiilor de tine
ret din majoritatea țărilor continen
tului au discutat probleme privind 
întărirea unității de acțiune în lupta 
împotriva imperialismului, colonialis
mului, rasismului și apartheidului. 
Ca secretar general al Comitetului 
Executiv a fost reales Sissoko Seku.

Știința și tehnica: un rol primordial în dezvoltarea tuturor 
statelor, in făurirea unei noi ordini economice mondiale

Camera Deputaților a 
Congresului Național al 
Boliviei a adoptat o rezoluție prin 
care cheamă guvernul țării să res
tabilească relațiile diplomatice cu 
Cuba. Rezoluția subliniază că resta
bilirea relațiilor diplomatice cu Cuba 
este reclamată de masele populare. 
Bolivia a rupt aceste relații în anul 
1964.

Convorbiri. Pre?e<llntela Re
publicii Populare Angola, Agostinho 
Neto, a avut la Luanda convorbiri 
cu Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, care 
se află într-o vizită în această țară. 
Au fost examinate probleme legate 
de evoluția situației din Africa aus
trală, relatează agenția ANGOP.

MeSaj. întI'-un mesaj adresat 
națiunii cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a independenței Indiei, 
președintele Neelam Sanjiva Reddy 
a evidențiat realizările obținute în 
dezvoltarea țării în anii de după cu
cerirea independenței. Referindu-se 
la situația internă actuală, președin
tele a declarat că a sosit timpul 
să fie revizuită legea fundamen
tală a țării. „Constituția actuală 
nu mai poate răspunde tuturor eve
nimentelor pasibile din viața noastră 
națională" — a spus șeful statului in
dian, apreciind că prevederile sale 
trebuie reconsiderate în lumina ex
perienței acumulate in ultimele trei 
decenii.

Plenara C.C. al P.C. Me
xican. 1-13 Ciudad de Mexico a 
avut loc o plenară a C.C. al P. C. 
Mexica’n, care a analizat rezultatele 
alegerilor parlamentare din iulie și 
sarcinile viitoare ale partidului. La 
aceste alegeri, coaliția de stînga, în 
frunte cu P.C.M., a devenit a treia 
forță politică a țării, iar P.C. Mexi
can a obținut înregistrarea perma
nentă ca partid politic legal. Plenara 
a examinat problemele luptei parti
dului pentru democratizarea întregii 
vieți a țării, pentru alianța cu cele 
mai largi pături ale populației în 
numele unității forțelor de stînga din 
Mexic.

Accident alpin. Do1 alPlni?tl- 
unul britanic și altul italian, și-au 
pierdut viața, în cursul săptămînii 
trecute, in timpul unor ascensiuni 
efectuate pe vîrful Mont Blanc, cel 
mai înalt pisc din Europa — a anun
țat poliția franceză. Totodată, orga
nele de salvamont franceze au de
clanșat o amplă operațiune de inves
tigații, în vederea găsirii unui al 
treilea alpinist, dispărut în același 
masiv, săptămîna trecută.

Dezbateri asupra proiec
tului noii Constituții a B. S. 
Vietnam. '®an°îa ■f°s‘ publi
cat și supus dezbaterii întregului 
por proiectul noii Constituții a R. . Ă 
Vietnam, menită să înlocuiască actua
la lege fundamentală a țării, care da
tează dinainte de unificarea Vietna
mului. Noua Constituție, relatează a- 
genția V.N.A., preia și dezvoltă con
stituțiile din 1946 și 1959, însumează’ 
rezultatele luptei revoluționare a po
porului vietnamez din ultima jumăta
te de veac, desfășurată sub conduce
rea P.C. din Vietnam.

Fostul președinte al S.U.A., 
Gerald Ford,a afirmat> intr-°cu- 
vîntare rostită la Boston, că în mo
mentul de față nu intenționează să 
intre în competiția pentru Casa Albă, 
dar nu a exclus categoric această po
sibilitate.

Catastrofă aeriană. 11 
august s-a produs o catastrofă ae
riană în care au fost implicate două 
avioane de pasageri, unul care fă
cea ruta Tașkent-Minsk și celălalt 
ruta Celiabinsk-Chișinău — anunță 
agenția T.A.S.S. Pasagerii șl echipa
jele ambelor avioane au pierit. Prin
tre pasageri se aflau membrii echi
pei de fotbal „Pahtakor" din Taș- 
kent. A fost numită o comisie spe
cială pentru cercetarea cauzelor ca
tastrofei — precizează agenția 
citată.

Turnură tragică 
în cursa de iahting 

„Fastnet“
LONDRA 15 (Agerpres). — Tradi

ționala cursă de iahting „Fastnet", 
disputată de 28 ori, după anul 1925, 
intre insula Wight (Anglia), insula 
FaStnet Rock, de pe coasta irlandeză, 
și Plymouth (Anglia), a luat, in acest 
an, o turnură tragică. Surprinse de o 
furtună neașteptată in Marea Irlan
dei, cele 358 de ambarcațiuni, din 19 
țări participante, au avut de înfruntat 
valuri de peste 14 metri și curenți de 
aer de peste 140 kilometri pe’ oră. 
După ultimele date, cel puțin 13 per
soane și-au pierdut viața, 85 de am
barcațiuni au naufragiat, iar despre 
60 de ambarcațiuni nu se știe încă ni
mic. Au fost remorcate 114 ambarca
țiuni, printre care și iahtul fostului 
premier conservator Edward Heath, 
căpitanul echipei britanice de iah
ting. Sint in curs de desfășurare arr •; 
ple operațiuni de salvare, la care par 
ticipă numeroase nave aflate in zonă, 
ambarcațiuni .militare, elicoptere și 
avioane.

La București urmează să înceapă 
azi reuniunea ministerială a „Grupu
lui celor 77“, în vederea pregătirii 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie in folosul dez
voltării, care, după cum se știe, se 
va ține la Viena, în perioada 20—31 
august 1979. Organizarea in capitala 
țării noastre a acestui veritabil ,.pre
ludiu" al lucrărilor de la Viena re
prezintă o recunoaștere a contribu
ției aduse de țara noastră la activi
tatea „Grupului celor 77“. a rolului 
activ al României in pregătirea Con
ferinței O.N.U. pentru știință și teh
nologie, însăși convocarea acesteia 
avind la origine o inițiativă româ
nească.

în perspectiva Conferinței mon
diale de la Viena, reuniunea prelimi
nară a „Grupului celor 77“ are ca 
obiectiv de bază stabilirea platformei 
politice a țărilor în curs de dezvol
tare la viitoarele negocieri cu țările 
dezvoltate, definitivarea strategiei ță
rilor in curs de dezvoltare in vederea 
valorificării tot mai largi și eficiente 
a pirghiilor științei și tehnicii pentru 
accelerarea progresului lor economic 
și social. în esență, actuala reuniune 
a „Grupului celor 77“ este chemată 
să contribuie la întărirea solidarității 
și unității de acțiune a țărilor mem
bre, în vastul proces de făurire a 
noii ordini economice internaționale.

Preocupările intense și activitatea 
susținută a „Grupului celor 77“ în 
ce privește pregătirea Conferinței de 
la Viena învederează atenția priori
tară pe care țările în curs de dezvol
tare, inclusiv România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, o acordă asi
gurării accesului liber, neîngrădit al 
tuturor națiunilor la cuceririle știin
ței și tehnicii, ca o condiție sine qua 
non pentru eradicarea subdezvoltă
rii, pentru reducerea și lichidarea 
decalajelor dintre state. în epoca 
noastră, cînd știința s-a transformat 
lntr-o forță nemijlocită de producție, 
iar încorporarea în activitatea pro
ductivă a rezultatelor ei determină o 
puternică creștere a avuției mate
riale a societății, dezvoltarea științei 
și tehnicii condiționează progresul 
fiecărei țări, ridicarea nivelului de 
viață al fiecărui popor. înflorirea ci
vilizației întregii omeniri.

Lumea actuală se caracterizează, 
cum bine este știut, prin flagrante 
inechități și disproporții, îndeosebi în 
ce privește dezvoltarea tehnico-știin- 
țifică, ca rezultat al unei îndelungate 
evoluții istorice, al persistenței vechii 
ordini economice, generate de poli
tica colonialistă și imperialistă, baza
tă pe inegalitate, asuprire și spoliere. 
Decalajele economice reflectă, în 
mare măsură, tocmai decalajele teh- 
nico-științifice, iar fără lichidarea a- 
cestora din urmă discrepanțele eco
nomice nu numai că nu pot dispărea, 
ci. in mod inevitabil, se vor agrava.

subdezvoltare, cu întregul cortegiu de 
consecințe nefaste pentru popoarele 
respective, ca și pentru viitorul și 
pacea întregii umanități.

Pornind tocmai de la aceste reali
tăți, acțiunile stăruitoare ale țărilor 
în curs de dezvoltare, ale României 
— inclusiv în cadrul actualei reuniuni 
internaționale de la București, cît și 
la Conferința mondială de la Viena — 
vizează asigurarea condițiilor pentru 
un acces larg, liber de orice bariere 
și discriminări, al tuturor națiunilor 
la cuceririle revoluției tehnico-stiinți- 
fice. „Fenomenele economice com

inalienabil al fiecărui popor de a-și 
făuri un potențial științific propriu 
și, în acest context, cuceririle pe plan 
mondial ale științei și tehnicii nu tre
buie să constituie un privilegiu sau 
monopolul exclusiv al cîtorva state, 
ci să fie utilizate de către fiecare 
națiune în folosul propriei dezvoltări, 

în conformitate cu această poziție 
consecventă, țara noastră a subliniat, 
nu o dată, necesitatea intensificării 
eforturilor proprii ale fiecărei națiuni 
in accelerarea progresului tehnico- 
științific. Concepția, experiența și re
alizările României socialiste în dome

Un important eveniment al actualității internaționale: Reuniunea 
ministerială de la București a „Grupului celor 77“, în pregătirea 

Conferinței O.N.U. pentru știință și tehnologie

Or, realitățile arată că disparitătile 
în domeniul științei și tehnicii conti
nuă și în prezent să-și sporească 
anvergura tragică, datorită mani
festării in forme și pe căile cele mai 
diverse a neocolonialismului tehno
logic, care îngustează sau închide 
accesul majorității statelor lumii la 
cuceririle științei șl tehnicii contem
porane. contribuie la perpetuarea de
pendentei și înfeudării țărilor slab 
dezvoltate.

Cifrele șl datele furnizate de di
verse organisme internaționale sint 
edificatoare în acest sens : volumul 
cheltuielilor pentru cercetare și dez
voltare in țările lumii a treia este 
aproximativ de 100 ori mai scăzut 
decit in statele capitaliste avansate ; 
90 la sută din cercetarea științifică și 
tehnică din lume se desfășoară in ță
rile industrializate ; 86 la sută din
totalul oamenilor de știință lucrează 
in aceste din urmă țări. Așa se ex
plică de ce în epoca noastră — su
pranumită a revoluției tehnico-știin- 
țifice — două treimi din omenire nu 
se bucură de „apa vie" a științei și 
tehnicii și, ca urmare, întinse zone 
ale globului se găsesc în stare de

plexe cu care se confruntă statele lu
mii — subliniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — nu pot fi soluționate 
în mod parțial, ci în contextul dez
voltării economico-sociale generale, a 
tuturor țărilor, a întregii umanități. 
In rezolvarea acestor probleme este 
necesar să se ia cele mai corespunză
toare măsuri pentru asigurarea acce
sului neîngrădit ai țărilor in curs de 
dezvoltare la știința și tehnologia mo
dernă, la marile cuceriri ale civiliza
ției contemporane, pentru accelerarea, 
pe această cale, a progresului econo- 
mico-social al tuturor țărilor rămase 
în urmă, pentru diminuarea cît mai 
rapidă a marilor decalaje existente in 
nivelul de dezvoltare al statelor".

în acest context este demn de re
levat că în amplul program de ac
țiune cuprins în Mesajul președintelui 
Nieolae Ceaușescu adresat sesiunii 
UNCTAD—V de la Manila in vederea 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale, unul din punctele prin
cipale îl constituie tocmai sublinierea 
necesității accesului larg al tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare la teh
nologiile moderne, ca o cerință esen
țială a progresului lor, în concepția 
tării noastre, este dreptul natural și

niul științei șl tehnologiei sînt deose
bit de concludente in acest sens. După 
cum se știe, actualul plan cincinal 
(1976—1980) — parte integrantă a pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră — se realizează sub 
semnul revoluției tehnico-științifice, 
al afirmării cu putere a celor mai noi 
cuceriri ale cunoașterii umane in 
toate ramurile economiei naționale. 
Nu întîmplător unul din documentele 
principale ce vor fi luate în dezba
terea apropiatului Congres al XII-lea 
al partidului este tocmai Programul- 
directivă de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere 
a progresului tehnic în perioada 
1981—1990 și direcțiile principale pînă 
în anul 2000.

Paralel cu mobilizarea potențialului 
propriu de creație al fiecărei națiuni, 
în concepția României un roi de 
seamă revine promovării unei tot mai 
ample cooperări internaționale în do
meniul științei și tehnicii. Experiența 
românească in acest domeniu — ilus
trată de intensele legături de colabo
rare bilaterală științifică si tehnică 
ale României cu celelalte state ale 
lumii, de participarea tării noastre la

activitățile științifice ale principale
lor organizații internaționale — de
monstrează in mod grăitor virtuțile 
conlucrării internaționale tehnico- 
științifice în folosul dezvoltării.

Formele unei asemenea conlucrări 
reciproc avantajoase pot fi din cele 
mai diferite : de la efectuarea unui 
larg transfer de tehnologii moderne 
către țările lumii a treia, mai ales în 
domeniile tehnicilor de valorificare a 
materiilor prime și energiei, pînă la 
construirea unei baze tehnico-mate- 
riale proprii in aceste state, inclusiv 
a unor capacități de producție utilate 
la nivel tehnic avansat, concomitent 
cu un sprijin susținut pentru forma
rea de cadre autohtone care să 16 
utilizeze.

Tocmai acestea sînt principalele 
puncte de reper asupra cărora — după 
părerea tării noastre și a celorlalte 
țări membre ale „Grupului celor 
77“ — apropiata Conferință mondială 
pentru știintă și tehnologie va trebui 
să-și concentreze lucrările, în acest 
sens, România, împreună cu celelalte 
țări membre ale „Grupului celor 77", 
așteaptă de la Conferința de la Viena 
adoptarea de măsuri care să ducă la 
întărirea capacităților tehnico-științi- 
fice proprii ale țărilor în curs de 
dezvoltare, la eliminarea oricăror 
restricții și practici discriminatorii din 
calea accesului liber la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, la 
reorientarea, în scopuri pașnice, a re
surselor umane, materiale si finan
ciare folosite în prezent pentru înar
mare, la creșterea rolului și contribu
ției O.N.U. în promovarea largă, pe 
baze echitabile, reciproc avantajoase, 
a cooperării tehnico-științifice între 
state.

Fără îndoială că afirmarea acestui 
spirit în cadrul dezbaterilor, cores
punzător intereselor arzătoare ale tu
turor națiunilor, va face ca apropiata 
Conferință mondială consacrată știin
ței și tehnicii în slujba dezvoltării să 
aducă o contribuție marcantă la acce
lerarea progresului multilateral al ță
rilor rămase în urmă, la eliminarea 
decalajelor dintre state, la edificarea 
noii ordini economice, a unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Viorel POPESCU

ETNA S-A...
ROMA 15 (Ager

pres). — Experții de la 
Institutul de vulcano- 
logie din Catania au a- 
nunțat că Etna și-a în
cetat activitatea erup
tivă, după nouă zile in 
care torentele de lavă 
s-au revărsat in mo— 
dul cel mai spectacu
los din ultimii 20 de 
ani. Cele patru cratere 
au încetat să mai a- 
runce flăcări și fum, 
iar viața din satele 
aflate in împrejurimi 
a revenit la normal.

LINIȘTIT
In perioada sa cea 

mai activă, cu circa o 
săptămână în urmă, 
Etna și-a revărsat lava, 
distrugînd păduri, vii 
și cimpuri cultivate, 
iar sătenii din Fornazzo 
au fost nevoiți să plece 
de la casele lor, spre 
a se îndepărta de șu
voiul incandescent ce 
ajunsese la 100 metri 
de sat.

Acum torentul de foc 
este un cimp de cenu
șă imobil. Doar turiștii

vin, încă in număr 
mare, pentru a-și lua 
drept amintire o bu
cățică de rocă sau de 
lavă pietrificată... Pen
tru localnici insă este 
un tablou obișnuit de 
secole. Și dacă se mai 
intimplă ca Etna să 
provoace distrugeri, ca 
in 1928, cind satul Mas- 
cali „a dispărut" sub 
lavă, oamenii recon
struiesc, ca și atunci, 
și revin să cultive pă
mântul.

„REDESCOPERIREA BICICLETEI

Criza de energie șl combustibil a dus la o redeșteptare a Interesului fața 
de bicicletâ ca mijloc de locomoție, care prezlntâ multiple avantaje, fiind 
economicos, nepoluant și, în plus, contribuind la menținerea sânâtâții. Pen
tru a stimula gustul mersului pe bicicletâ, autoritățile din portul Bremen 
(R.F.G.) au hotârît sâ pună la dispoziția cetățenilor; în diferite puncte ale 
orașului, un numâr de 250 biciclete. în imagine: una din zonele de parcare 

a acestor biciclete
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