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Schimbările profunde 
in structura socială

profesională a populației
expresie elocventă a dezvoltării

Intr-o ambianță de înaltă stimă, considerație și cordialitate, ieri a continuat
economice, a modernizării

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
întregii țări

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
I CD TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN SIRIA

în provincia
Latakia

- pe locurile 
unei străvechi

civilizații
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, joi, 46 
august, la reședința rezervată înal- 
ților oaspeți români, la Latakia, cu 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, și doamna Anisse Al-Assad.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad s-au întreținut cordial, într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Împreună s-a plecat apoi într-o 
vizită în provincia Latakia.

Conducătorii de partid și 'de stat 
ai celor două țări au fost însoțiți 
de tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Jamil Shaya, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri pentru 
probleme economice, precum și de 
ambasadorii României la Damasc și 
Siriei la București.

La Ras Shamra, unde, începînd 
din 1929, se desfășoară ample lu
crări arheologice pe locul străve
chiului Ugarit, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Hafez Al- 
Assad și doamna Anisse Al-Assad 
au fost salutați cu entuziasm de 
populația acestei localități. în nu
mele locuitorilor de aici și din în
treaga provincie Latakia, guverna
torul Monir Berecan a urat bun ' 
venit înalților oaspeți, exprimînd 
sentimentele de gratitudine pentru 
onoarea ce li se face prin această 
vizită.

Urmele vechii civilizații de la 
Ugarit pot fi văzute pretutindeni, 
localitatea de astăzi — Ras Sham- 

această 
poporu- 
țara sa 

imagine 
în timp

ra — îngemănîndu-se cu 
așezare, pe care dragostea 
lui sirian pentru istoria și 
a scos-o la lumină, într-o 
ce sugerează continuitatea
și spațiu a civilizației acestor me
leaguri.

Descoperirea legendarului Ugarit 
aparține unui țăran —■ Mohmaud 
Mella Al-Zir — care, ajutat de ve
cinii săi, a scos la iveală primele 
mărturii ce atestau existența unei 
așezări acoperite de pămînt. Lucră
rile arheologice au dus la descope
rirea tăblițelor de la Ras Shamra,

cu texte scrise cu litere cuneiforme, 
care atestă existența celui mai 
vechi alfabet din lume cunoscut 
pînă în prezent. Patrimoniul istoric 
al poporului sirian s-a îmbogățit, 
de asemenea, cu descoperiri arheo
logice de o valoare inestimabilă, de 
la unelte de muncă și obiecte de 
uz curent, pînă la statuete și arme 
de bronz, vase de alabastru sau ce
ramică, piese din fildeș sculptat sau 
din aur.

Deși cetatea Ugarit a fost amin
tită, pentru prima oară, sub acest 
nume în secolul XVIII î.e.n., cer
cetările arată — după cum subli
niază istoricul Saade — că, la te
melia ei, se află așezări omenești 
vechi de peste nouă milenii.

Invitînd pe oaspeți să viziteze 
cetatea Ugarit, istoricul sirian Ga
briel Saade a rugat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să primească în 
semn de omagiu lucrarea sa consa
crată descoperirilor arheologice de 
la Ras Shamra, istoriei și civiliza
ției cetății Ugarit.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
informați Jcă în ruinele Palatului 
regal, ale unor edificii publice și 
locuințe ale brutarilor cetății s-au 
găsit un mare număr de plăcuțe 
cu inscripții și texte de maximă 
imporțanță pentru istoria Siriei și 
care atestă continuitatea sa, a ci
vilizației poporului sirian.

în acest sens se subliniază că 
elemente ale celor 30 de litere ale 
alfabetului cuneiform de la Ugarit 
se regăsesc în caracterele alfabe
tului arab, iar cercetările de pînă 
acum au demonstrat existența a 
700 de cuvinte și expresii de bază 
comune în limbile ugarit și arabă.

Reținînd cu interes informațiile 
primite, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
-Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Hafez Al-Assad și doamna Anisse 
Al-Assad, vizitează locurile unde 
au fost descoperite Palatul regal și 
primele tăblițe cu cel mai vechi 
alfabet din istoria omenirii. Ele

Potrivit concepției umanist-revo- 
luționare care călăuzește statornic 
politica Partidului Comunist Român, 
oamenii, i 
ția cea 
principalul 
producție, 
și folosirea 
țialului de 
porului nostru se 
(liție primordială 
turor sectoarelor 
nale, a asigurării 
de bunăstare și 
toți oamenii muncii. Iată de ce va
lorificarea deplină și judicioasă a 
resurselor umane a constituit și con
stituie un obiectiv fundamental al 
politicii partidului și statului nostru, 
obiectiv integrat în mod organic în 
ansamblul politicii de dezvoltare 
econemico-socială a țării în cei 35 
de ani care au trecut de la victoria 
revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia- 
listă.

Așa cum este cunoscut, în anii con
strucției socialiste România a dobin- 
dit o prețioasă experiență proprie în 
ceea ce privește rezolvarea probleme
lor populației in raport direct cu dez
voltarea economică și socială. Această 
experiență se întemeiază pe ideea 
fundamentală că omul, populația 
țării noastre, ridicarea nivelului ei 
de trai material și spiritual re
prezintă țelul suprem al activității 
economico-sociale, rațiunea insăși a 
construcției socialiste. In cei 35 de 
ani de la eliberare, politica de dez
voltare economico-socială, inițiată și 
promovată de Partidul Comunist 
Român, care și-a găsit expresie în 
opera de industrializare socialistă a 
țării, de modernizare a agriculturii, 
de diversificare și ridicare ă întregii 
economii, a avut ca rezultat dezvol
tarea puternică a bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, asigurîndu-se 
condiții pentru 
de ....
muncă și valorificarea superioară 
potențialului de forță de muncă 
tării.

Evoluția cantitativă și calitativă a 
populației ocupate ilustrează stră
lucit justețea și realismul politicii 
economico-sociale promovate de 
partidul și statul nostru in cei 35 de 
ani care au trecut de Ia istoricul act 
de Ia 23 August 1944. Să ne reamin
tim că, la începutul acestei noi epoci 
din istoria României, societatea noas
tră se caracteriza printr-o struc
tură anacronică, cu o populație ocu
pată, cu precădere, în agricultură — 
peste trei pătrimi — resursele de 
muncă avînd un grad scăzut de uti
lizare. Evident, în aceste condiții, 
prima problemă care s-a pus în fața 
partidului a fost asigurarea ocupării 
potențialului de muncă de care dis
punea țara, ceea ce reclama crearea 
unui număr important de locuri de 
muncă. Pe măsura dezvoltării econo
miei naționale, a perfecționării 
acesteia, îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, o aten
ție deosebită s-a acordat aspectelor 
calitative : creșterii înzestrării teh
nice, ridicării nivelului de calificare 
a forței de muncă, îmbunătățirii ca
litative a structurii acesteia — fac
tori esențiali pentru asigurarea unei 
înalte eficiente economice și sociale. 
Ca rezultat al politicii consecvente 
promovate de partidul nostru în

populația reprezintă avu- 
mai de preț a societății, 

element al forțelor de 
Pregătirea multilaterală 
corespunzătoare a poten- 
forță de muncă al po- 

înscrie ca o con- 
a progresului tu- 
economiei națio- 

unui grad ridicat 
civilizație pentru

creșterea gradului 
ocupare a populației apte de 

a 
al

acest domeniu, s-a lichidat pentru 
totdeauna șomajul.

în perioada 1950—1978 au fost 
create peste 4,8 milioane locuri 
de muncă, din care circa 2,3 
milioane in industrie — dreptul 
la muncă rcprezentind un drept 
fundamental pentru toți oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, înscris în Consti
tuție, garantat și înfăptuit prin 
continua dezvoltare economico- 
socială a tării, prin întregul 
nostru sistem legislativ.

Asigurarea unor noi locuri de 
muncă a presupus însemnate efor
turi materiale 
partea statului. 
Dacă avem în 
țiile promovării 
a progresului tehnic, costul unui loc 
de muncă crește considerabil • — în 
cincinalul 1966—1970 pentru crearea 
unui loc de muncă în ramurile de 
vîrf i ’ 
300 000 
700 000 lei — atunci este limpede că 
numai 
putea 
economic.
1956—1960, în condițiile în care rata 
acumulării a fost de 16 la sută, s-au 
creat 300 mii de locuri de muncă, 
în cincinalul 1971—1975, cînd rata 
acumulării a fost de 34,1 la sută, 
s-au asigurat 1 192 mii noi locuri de 
muncă, de aproape 4 ori mai multe. 
Iar, potrivit planului cincinal, în pe
rioada 1976—1980 vor fi create 1—1,2 
milioane noi ' ‘ '
acest fel,

populația 
astăzi 82 
surselor 
România _________
rile cu gradul cel mai inalt de 
ocupare a populației.

Totodată, ca urmare a politicii 
partidului nostru de repartizare judi
cioasă a venitului național, de alo
care a unei părți însemnate pentru 
fondul de dezvoltare economico-so- 
cială a țării, în 1978 venitul național 
a crescut de 13 ori față de anul 1950, 
producția industrială — de 29 de ori, 
producția globală agricolă — de 3,5 
ori, retribuția reală a personalului 
muncitor — de 4 ori, iar veniturile 
reale ale țărănimii de 4,2 ori.

Concomitent cu creșterea gradului 
de ocupare a populației.

in cei 35 de ani care au trecut 
de la eliberarea patriei s-au 
produs modificări esențiale, ca
litative în insăși structura for
ței de muncă ocupate, modificări 
determinate de dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-ma- 
teriale, de schimbarea structurii 
economiei naționale.

Modernizarea structurii populației 
ocupate este convingător ilustrată de 
schimbarea repartiției pe ramuri a 
populației ocupate, de creșterea gra
dului ei de calificare, de sporirea nu
mărului personalului muncitor și a 
ponderii acestuia în populația țării — 
transformări care pun în evidentă ro
lul determinant al industrializării so-

și financiare din 
a societății noastre, 
vedere că în condi- 
largi, tot mai rapide

ale industriei s-au investit 
i lei, iar în cincinalul actual

o rată inaltă a acumulării 
asigura un asemenea efort 

Astfel, dacă în perioada

locuri de muncă. în

(Continuare în pag. a IÎI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

România sprijină ferm cauza dreaptă 
a poporului palestinian, lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor sale naționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Romgn, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit. joi,' Ia 
Damasc, cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

La convorbiri a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. ''

Au luat parte Khaled Al Fahoum, 
președintele Consiliului National Pa
lestinian. și Khaled Hassan, mem
bru al Consiliului Național Palesti
nian. membru al Comitetului Central 
al Organizației Al Fatah.

Președintele Yasser Arafat a ex
primat mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru poziția constantă 
a României, personal a șefului sta
tului român, în sprijinul cauzei po
porului palestinian, pentru realizarea 
dreptului său la autodeterminare, 
pentru crearea unui stat propriu in
dependent.

Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. și-au exprimat profunda sa
tisfacție pentru noua întîlnire, care 
se înscrie în cadrul bunelor relații de 
prietenie si solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

în timpul convorbirilor a fost sub
liniată cu satisfacție evoluția relații
lor statornicite între Partidul Comu
nist Român și Organizația pentru

Eliberarea Palestinei și s-a manifes
tat dorința comună de a extinde și 
aprofunda aceste : raporturi în in
teresul lor comun, al cauzei păcii, 
cooperării și progresului in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat au avut un schimb de 
păreri în probleme internaționale ac
tuale de interes comun, îndeosebi cu 
privire la ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu și căile de 
realizare a unei păci drepte și dura
bile în zonă. Șeful statului român a 
reafirmat poziția tării noastre în 
ce 
tul 
la situație necesită acțiuni inten
se 
zării unei păci globale, ceea 
supune retragerea Israelului 
ritoriile ocupate în 1967 și 
narea problemei poporului 
nian pe baza dreptului la 
terminare, inclusiv la constituirea 
unui stat palestinian independent, în 
care să-și poată organiza viata în 
mod liber, corespunzător aspirațiilor 
sale 
text 
mai 
rea 
realizarea unui stat palestinian in
dependent nu se poate asigura o 
pace trainică, justă in Orientul Mij
lociu. S-a precizat că sint necesare 
noi inițiative în direcția realizării 
unei păci globale în regiune, care 
să creeze condițiile participării la 
tratative a tuturor țărilor interesa-

privește situația 
Mijlociu, arătind

din Orien- 
că actua-

și concrete in direcția reali- 
ce pre- 
din te- 
soluțio- 
palesti- 
autode-

naționale legitime. În acest con- 
s-a arătat că în prezent, 

mult ca oricînd. fără soluționa- 
problemei palestiniene și fără

te, inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a României socialiste de

a sprijini în continuare cauza dreap
tă a poporului palestinian, lupta sa 
pentru împlinirea aspirațiilor sale 
naționale, de a face totul si în vii
tor pentru instaurarea unei păci

juste și trainice în Orientul Mijlo
ciu.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de înțelegere reciprocă.

ocupată 
Ia sută din 
de muncă 
situindu-se

reprezintă 
totalul re- 
potențiale, 
printre ță-

Prof. univ. dr. 
Vladimir TREBICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Calitatea vieții, 
calitatea oamenilor

Bucurie a ochiului, 
emoție a inimii sînt 
priveliștile României 
socialiste. O spectacu
loasă civilizare, reali
zată in relativ scurta 
vreme, întilnești în 
orașe, în sate, printre 
oamenii care — cu 
profundă conștiință de 
sine — își regindesc, 
își reorganizează me
reu munca, necesități
le materiale, nevoia 
de împlinire a bogăției 
lor sufletești. Directi
vele. recent publicate, 
configurează drumul 
pe care vom merge în 
viitor, un viitor apro
piat. dar și unul mai 
îndepărtat. Ele degajă 
și inspiră oricui un 
sentiment de încrede
re, un tonic optimism: 
pornesc de la realități, 
de la ceea ce s-a fă
cut pînă acum. Așadar, 
aceste realități ferme, 
pe care le întîlnești la 
tot pasul, în întreaga '• 
țară. Petroșanii — 
unde cu 25 de ani in 
urmă fusesem cu 
tuziasm tineresc, 
borînd zilnic în 
nele de la Petrila, 
vind cu gravitate și 
tulburare de suflet 
munca dură a mineri
lor — este oraș uni
versitar. care iși înaltă 
noile clădiri în frumu
sețea peisajului. Mii 
de tineri, băieți și fete, 
se pregătesc pentru 
prezentul și viitorul 
muncii la mine, muncă 
grea, dură, o 
pardosită astăzi 
lumina științei și 
nicii moderne, 
aici tineri care 
trebui să răspundă 
viitoarelor procese teh
nologice, componen
telor electronice, noi
lor automatizări ale 
producției. în labora
toarele de cercetare 
se caută soluții româ-

nești pentru reducerea 
noxelor din ape. pen
tru depoluarea aerului 
din Petroșani, pentru 
transformarea acestui 
.loc istoric în stațiune 
climaterică, un oraș al 
științei, tinereții, al 
frumuseții, parc al ca
selor de odihnă pentru 
minerii virstnici.

Aceeași pasiune de 
afirmare umană, de 
înfrumusețare a locu
lui, de răspundere 
conștientă fată de mo
dificările structurii so

Violeta 
ZAMFIRESCU

en- 
co- 
mi- 
pri-

lume 
cu 

teh- 
Sînt 
vor

ciale și de creșterea 
- populației orașului am 
intîlnit-o și la Rîmni- 
cu Vilcea. Am asistat, 
nu demult, la între
cerea cultural-artjsti- 
că din cadrul celei 
de-a doua ediții a 
Festivalului „Cîntarea 
României", unde Vil
cea, Piteștii și Sibiul 
își prezentau creația 
și talentul. Vizitind 
apoi orașul mult în
noit, muzeul etnogra
fic în aer liber, unde 
cu trudă și știință 
muzeologică întreaga 
tradiție și artă popu
lară a județului arată 
și va arăta parte din 
vechile zăcăminte ale 
comorilor inimii po
porului, contemplînd 
și cîteva ceasuri jocul 
soarelui în văzduhul 
de cîntec al lacului 
de acumulare, gîndeam 
despre marea forță a 
omului, a educației, a 
conștiinței. Gîndeam 
despre îndelungata ac
tivitate politică, cultu
rală, ideologică, des
pre forța materială a 
cuvîntului rostit, a cu- 
vîntului scris, despre

vibrațiile 
ale artei, 
educe, să 
oamenii.
setat să cunoască, să 
înțeleagă, să fie impli
cat, aspiră permanent 
la așezarea in lumină 
a vieții. în cei 35 de 
ani de la eliberarea 
patriei de sub domi
nația fascistă, măreața 
viziune a Partidului 
Comunist Român s-a 
împlinit și își conti
nuă ritmul împliniri
lor, accelerîndu-1 în 
noile condiții create 
pentru întregul popor. 
Semințele ideilor, se
mințele viziunii ating 
brazdele spiritului, și 
rămîn. Germinează 
uneori mai încet, din 
pricini obiective și 
subiective, dar sînt lu
crate de pămîntul 
spiritului în tăcere, și 
germinează sigur, iz
bucnind strălucitor cu 
întreaga zestre a filo
nului de aur omenesc. 
Astăzi calitatea socie
tății și a vieții noas
tre. prin muncă spo
rită, prin nivelul inte
lectual ridicat, impu
ne umanismul socialist 
vremurilor de acum și 
vremurilor de mîine 
ale lumii. Arată ome
nirii de ce este 
stare unirea între 
meni, într-o tară 
dependentă, într-o 
cietate a relațiilor 
cialiste. unde fiecare 
om are condițiile -să-și 
valorifice creativitatea. 
Gindirea românească, 
știința, cultura, arta, 
întrecerea la nivelul 
întregii țări fac din 
națiunea noastră, din 
toți oamenii, fără deo
sebire de naționalitate, 
o mare familie umană.

Am întîlnit în grî-

emoționale 
menite să 
mobilizeze 

Omul. în-

(Continuare 
în pag. a V-a)

in 
oa- 
in- 
so- 
so-
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AO cucerire fundamentală a societății noastre socialiste

EGALITATEA 1N DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI
A TUTUROR CETĂȚENILOR TĂRII

Schimbările profunde
socială și profesională

(Urmare din pag. I)

111

a
structura
populației

Succese 
remarcabile 

in cinstea 
marii sărbători

Noi capacități de pro
ducție* Constructorii de pe 
șantierul întreprinderii de con
strucții de mașini și utilaj greu 
— Giurgiu au pus in funcțiune 
încă două capacități : secțiile de 
armături din fontă și din oțel.

Potrivit datelor centralizate ta 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale, trusturile și întreprinde
rile specializate au predat anul 
acesta beneficiarilor din indus
trie și agricultură 230 de noi ca
pacități, din care 34 in avans 
față de termenele stabilite. Baza 
materială a industriilor metalur
gică și constructoare de mașini, 
de pildă, s-a îmbogățit cu 93 de 
capacități, cea a chimiei cu 42 
de instalații, a industriei ușoare 
cu 38, iar agricultura și indus
tria alimentară au primit îneă 33 
de unități productive. (Agerpres)

Randamente supe
rioare, consumuri mai 
reduse de metal. Colecti- 
vul întreprinderii de utilaj petro
lier „1 Mai“ din Ploiești a consem
nat, la încheierea primelor șapte 
luni și jumătate din acest an, un 
spor de producție netă în va
loare de peste 15 milioane lei, 
sumă reprezentind angajamentul 
asumat pe acest an. Totodată, 
specialiștii de aici au realizat 
succese de prestigiu in ceea ea 
privește economisirea metalului. 
Astfel, mai bine de 70 la sută 
din producția anului în curs o 
reprezintă: produsele nnî sau re- 
proiectate, majoritatea revenind 
agregatelor de foraj, competitive 
pe piața externă. Supuse repro- 
iectării. instalațiile „F-200“ și 
„F-320“, întreaga „familie" a 
pompelor de noroi, precum si 
alte agregate destinate săpării 
sondelor pină la 10 000 de metri 
adîncime au devenit mai ușoare, 
avînd totodată un randament 
mediu sporit de peste 3 ori în 
comparație cu tipurile similare 
realizate pină în 1975 — econo- 
misindu-se anual pe această cale 
circa 1 200 tone metal.

Se poate scrie o istorie a năzuin
țelor umane. între ele, pe prim plan 
se situează, desigur, aspirațiile secu
lare ale maselor populare pentru li
bertate națională și socială, pentru 
egalitate, dreptate și demnitate. 
Veacuri în șir aceste idealuri au 
animat eroice bătălii, au solicitat și 
ău stimulat inteligența și iscusința 
politică și militară a unor mari băr
bați de stat devotați intereselor su
preme ale patriei și poporului, au 
înaripat condeiul cărturarilor patrioți, 
au cerut uriașe jertfe.

Dar nimic n-a fost în zadar.
Făclia năzuințelor spre dreptate și 

egalitate socială, in condiții de depli
nă independență națională, a fost 
transmisă din generație in generație 
pe treptele suitoare, stropite cu singe, 
ale istoriei, pentru a fi preluată și 
adusă pină în zilele noastre de clasa 
muncitoare, de mișcarea socialistă și 
apoi de Partidul Comunist Român. 
Această făclie a luminat și călăuzit 
partidul nostru, ținut două decenii 
în bezna ilegalității de „democrația" 
burgheză, a însuflețit și unit forțele 

■patriotice, conduse de Partidul Co
munist Român, la înfăptuirea actului 
istoric de Ia 23 August 1944, a insu
flat energii și spirit de sacrificiu în 
bătăliile de clasă și sociale pentru in
staurarea puterii populare, pentru în
făptuirea revoluției socialiste și fău
rirea noii orînduiri sociale. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Principiile eticii și echității socia
le ne-au călăuzit și în perioada 
luptei pentru instaurarea puterii 
populare. Unul din elementele esen
țiale care au călăuzit masele in lupta 
revoluționară a fost năzuința fier
binte spre dreptate socială, spre in
staurarea în viața societății a egali
tății intre oameni, a principiilor 
moralei comuniste. Este necesar să 
facem totul pentru realizarea in 
practică a aspirațiilor și idealurilor 
pentru care au luptat oamenii muncii, 
comuniștii, poporul întotdeauna".

Experiența istorică și „dascălul" 
nostru cel mai Înțelept, care se nu
mește Revoluția, ne-au învățat că 
instituirea egalității in drepturi a tu
turor membrilor societății este so
cialmente condiționată, determinată 
chiar, de actul istoric al smulgerii 
puterii politice din fniinile minori
tății exploatatoare, de abolirea pri
vilegiilor de clasă, cu baza ei econo
mică — proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producție — de uriașa 
operă de dezvoltare, a forțelor mo
derne de producție, echitabil reparti
zate pe întregul teritoriu al țării, de 
construirea migăloasă a relațiilor de 
producție și sociale socialiste, de 
participarea maselor muncitoare la 
decizie, de înălțarea lor pe metere
zele științei și culturii.

Nimic utopic sau demagogic, totul 
realist, lucid, sincer, tranșant și băr
bătesc in politica partidului de creare 
a condițiilor economice, politice, ’ju
ridice, organizatorice și psihosociale 
în vederea realizării în practica vie
ții sociale a idealurilor de egalitate 
și dreptate socială pentru toți cetățe-

nii țării — bărbați și femei, tineri și 
bătrîniv oameni ai muncii români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități. Orice om ce cugetă 
adine, compară cu trecutul prezentul 
nostru, născut din numai 35 de ani 
de metamorfoză revoluționară, își 
dă seama că Partidul Comunist 
Român și-a luat sarcina să învingă și 
să anuleze nu decenii, nu secole, ci' 
milenii de inegalitate și asuprire, de 
inumană exploatare 
împilare spirituală.

Sistemul economic 
mul instituționalizat 
socialiste — bazat pe participare și 
răspundere — sistemul generos de 
învățămînt și cultură de masă, pe 
fondul unui nivel de trai în continuă 
creștere, au oferit și oferă milioane
lor de cetățeni ai României socialiste

economică șl i
socialist, siste- 
al democrației

Prof. univ. Petru PÎNZARU
Academia „Ștefan Gheorghiu"

o mult visată egalitate de șanse pen
tru afirmarea personalității, adică a 
creativității și contribuției originale 
la patrimoniul de valori materiale și 
spirituale al societății. Această ega
litate nu înseamnă egalizare, unifor
mizare, ci oferte sociale — materiale 
și spirituale similare sau din ce in 
ce mai apropiate — pentru afirmarea 
capacităților, talentelor, aptitudinilor, 
particularităților tuturor cetățenilor, 
tuturor claselor și categoriilor socia
le, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, rasă, sex. 
Tntr-o formulare cu caracter de postu
lat și de program de acțiune social- 
politică, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a dat expresie unuia din obiectivele 
specifice ale societății socialiste mul
tilateral dezvoltate : „Oamenii trebuie 
să beneficieze de posibilități egale, 
nestingherite de a-și valorifica apti
tudinile, de a-și manifesta capacită
țile creatoare, să aibă dreptul de a-și 
promova interesele legitime, de a-și 
spune părerea și a participa, în ra
port cu priceperea și eu cunoștințele, 
la întreaga viață socială. în aceasta 
vedem noi expresia egalității in 
drepturi, expresia libertății oameni
lor, ea de altfel și a națiunilor". în 
înțelesul nostru — și trebuie accen
tuat că acesta e un înțeles nu doctri
nar sau juridico-formal, ci unul real, 
acționai — principalele drepturi, ega
le pentru toți, sint dreptul la muncă 
și dreptul de a fi stăpin pe roadele 
ei. dreptul la învățătură și cultură și 
posibilitatea ridicării continue ă cali
ficării profesionale, dreptul de a 
participa la conducerea unităților 
economico-sociale, la elaborarea le
gislației tării, la formarea și aplicarea 
politicii interne și externe a țării.

în spiritul sincerității și responsa
bilității sociale și politice, caracteris
tice noii societăți, drepturile sint 
inseparabil legate de obligații și în
datoriri. In societatea noastră socia-

listă, munca este nu numai un drept, 
garantat constituțional și material, ci 
și o îndatorire, îndatorirea cetățe
nească supremă a fiecărui om apt de 
muncă,'iar sustragerea de la aceasta 
binemerită oprobriul public. La fel, 
învățămîntul e nu numai un drept, ci 
și o îndatorire personală și socială, 
fără împlinirea căreia nu se pol 
concepe nici participarea la condu
cerea socială, nici realizarea și afir
marea personalității. Controlul social 
asupra felului in care se aplică poli
tica partidului, legile țării, expri
marea liberă a opiniei competente 
sint deopotrivă un drept și o obliga
ție civică a fiecărui om conștient că 
de calitatea muncii, de disciplina și 
spiritul de responsabilitate al fie
căruia în domeniul in care lucrează, 
ca și în întreaga viață socială, de
pind ritmurile progresului nostru so
cial, bunăstarea colectivă, randamen
tul și performanțele economico- 
sociale.

Nu numai egalitatea in drepturi, 
dar și egalitatea în îndatoriri formea
ză substanța democrației socialiste, 
exprimă ideea profund umanistă a 
solidarității sociale, a stimei și întra
jutorării tovărășești, a colectivismu
lui radical, opusă preceptului indivi
dualist al atomizării sociale, al pri- 
vatismului și dezinteresului vinovat 
față de interesele obștii. în practica 
partidului nostru, esența umanismu
lui revoluționar — in opoziție cu 
aceea a umanismului burghez, care 

. cultivă egoismul — constă in stabi
lirea unor raporturi armonioase intre 
individ și colectivitate. Forma supe
rioară a umanismului și democratis
mului, expresia realistă — și nu uto
pică — a înfăptuirii idealului de drep
tate și egalitate socială constă in 
afirmarea și dezvoltarea plenară a 
individualității, a personalității uma
ne nu izolat, ci în cadrul ansamblu
lui social*, aplicind consecvent princi
piul potrivit căruia fericirea perso
nală nu se poate realiza disprețulnd 
și încâlcind dreptul la fericire al 
altora, ci numai in contextul înfăp
tuirii fericirii generale a colectivi-' 
tatii, a umanității.

în contrast izbitor cu realitățile din 
lumea capitalistă — caracterizate prin 
adinei inegalități și inechități econo
mico-sociale, politice și culturale, 
prin segregații de tot felul și privi
legii ale minorității exploatatoare — 
societatea noastră socialistă înfăți
șează. la a 35-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub dominația fascistă, 
tabloul unei societăți care garantea
ză material și moral largi drepturi 
și libertăți democratice, se preocupă 
constant de perfecționarea socială și 
urbană, de intensificarea participării 
maselor la conducerea statului, de 
valorificarea marilor virtuți ale 
membrilor săi, societate de care și-a 
legat definitiv destinul întreaga noas
tră națiune, cîrmuită cu dragoste și 
înțelepciune pe calea prosperității, 
demnității, libertății și suveranități! 
de făurarul actului istoric de la 23 
August 1944 — Partidul Comunist 
Român.

prefacerilecialiste a țării in toate 
sociale din anii construcției socialiste. 
Astfel, dacă în anul 1950 populația 
care lucra în agricultură reprezenta 
peste 74 la sută din totalul popu
lației ocupate in economia națională, 
in 1978 ponderea acesteia a scăzut la
33.5 la sută, sporind ponderea popu
lației ocupate in industrie și con
strucții de la 14,2 la sută, la circa 43 
la sută.

Pentru prima dată, in anul 1978 
ponderea populației din industrie 
a depășit pe cea a populației din 
agricultură.

Transferările de populație ocupată 
din sectorul agricol spre sectoarele 
neagricole, ca urmare a extinderii 
mecanizării și modernizării continue 
a agriculturii, au fost și sint însoțite 
de creșterea productivității muncii so
ciale, a venitului național șl, ne 
această bază» de sporirea substanțială 
a veniturilor populației. Acest proces 
este însă mult mal amplu si complex, 
înscriindu-se într-o tendință pozitivă 
generală. Este vorba de mobilitatea 
spațială, profesională sl socială a 
populației. Fluxuri migratorii impor
tante de la sat la oraș au modificat 
statutul rezidențial, profesional și so
cial al unui număr de circa 5 mili
oane persoane, gradul de urbanizare 
a crescut de la 23,4 la sută în 1948, la 
49 la sută în 1978. Transformările 
esențiale de ordin cantitativ și cali
tativ ce au intervenit în repartizarea 
populației ocupate a tării au dus la 

creșterea numerică a clasei 
muncitoare, la omogenizarea și 
afirmarea crescindă a potenția
lului revoluționar al acesteia, a 
rolului său de clasă conducă
toare a societății.

Astfel, numărul personalului mun
citor a crescut 
ne în 1950 la 
Iar ponderea 
ocupată totală
23.5 la sută la 66 la sută. Se cuvine 
remarcat în acest sens și faptul că in 
prezent personalul muncitor repre
zintă aproximativ 32 la sută din 
populația totală a României.

Parte integrantă a politicii partidu
lui nostru privind amplasarea armo
nioasă a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul patriei,

dezvoltarea echilibrată 
județelor și zonelor 
oglindește pregnant în 
rile intervenite, cu 
după anul 1965, in structura și 
repartizarea teritorială a popu
lației și a forței de muncă.

în perioada 1966—1977, de pildă, 
numărul județelor cu peste 700 000 de 
locuitori a crescut de la 2 la 5 ; cu 
600 000—700 000 de la 4 la 7, iar a 
celor cu 500 000—600 000 de locuitori 
de la 6 la 8. Aceste creșteri, însoțite

de la 2 123 000 persoa- 
6 956 200 in anul 1978, 
acestuia în populația 
a tării a sporit de la

a tuturor 
tării se 

modifică- 
deosebire

Miercurea-Ciuc în plină întinerire urbanistică
Importante economii 

de energie și combus
tibili. In cadl'ul întreprinderii 
siderurgice „Oțelul roșu" din 
județul Caraș-Severin, pe baza 
măsurilor aplicate în sectorul 
de laminate bare trase, consu
mul de energie electrică a fost 
redus cu peste 11 MW/h pe tona 
de produse, iar in sectorul me
talurgiei prelucrătoare s-au eco
nomisit, de la începutul anului și 
pină acum, mai mult de 120 
MW/h. De mare eficiență s-a 
dovedit extinderea procedeului 
de turnare continuă a metalului, 
la noua oțelărie electrică de 
aici, care a dus la micșorarea 
consumului normat cu aproape 
28 kWh pe tona de laminate.

fiu îndeplinit planul 
pe opt luni. întreprinderea 
minieră Baia de Arieș este pri
ma mare unitate industrială din 
județul Alba care a anunțat în
deplinirea inainte de termen a 
sarcinilor de plan pe primele 8 
luni ale anului. Se apreciază că 
în avansul de timp ciștigat se 
va putea realiza o producție in
dustrială suplimentară do circa 
9.5 milioane lei. Totodată, colec
tivul acestei unități a redus 
cheltuielile materiale stabilite 
cu peste 4 milioane lei, ceea ce 
a contribuit la depășirea planu
lui producției nete cu aproape 
9 la sută.

203 vagoane marfă 
peste plan. De la începutul 
anului și pină in prezent, con
structorii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin au realizat 
și livrat peste prevederile de 
plan 203 vagoane marfă echiva
lente pe 4 osii. în același timp, 
s-au obținut însemnate econo
mii de materii prime și mate
riale : 140 tone metal 
kg electrozi. (Virgiliu

și 45 000 
Tătarul.

Productivitate spori
tă. Prin extinderea lucrului la 
mai multe mașini, ceea ce a avut 
drept rezultat atingerea unui in
dice de utilizare a războaielor de 
țesut de peste 92 la sută și depă
șirea cu 13 la sută a productivi
tății muncii planificate, colecti
vul întreprinderii textile din 
Slatina a reușit să obțină, supli
mentar, de la începutul anului 
și pină acum, o producție indus
trială evaluată la peste 30 mi
lioane lei. Prin sporurile de pro
ducție menționate. însoțite și de 
reducerea substanțială a consu
murilor specifice de materii 
prime, ca și de ridicarea nivelu
lui calitativ al țesăturilor reali
zate, colectivul de aici și-a de
pășit angajamentele anuale asu
mate pe 1979.

Ponderea populației ocupate in industrie și in 
celelalte ramuri neagricole

Ponderea populației ocupate in agrlculturâ

bune de muncă și de

calitative care au avut 
de ani de la eliberare

de sporirea populației ocupate în 
sectoarele neagricole, vorbesc con
vingător despre rezultatele procesului 
de transformare a fiecărui județ, a 
fiecărei zone în puternice centre eco
nomice și demografice, in stare să 
asigure tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, con
diții tot mai

/ viată.
Modificările 

loc în cei 35
în structura populației ocupate sînt 
atestate și de marile progrese înre
gistrate în domeniul creșterii nivelu
lui de cultură generală și profesională, 
în perioada 1950/1951—1976/1977, nu
mărul absolvenților invățămintului li
ceal, profesional șl tehnic s-a ridicat 
la 3 811 022, iar numărul absolvenților 
Invățămintului superior — la 506 093, 
din care 39,1 la sută absolvenți ai in
stitutelor tehnice.

în prezent,
cu 5,7 milioane elevi, studențl și 
copii-preșcolari — circa un sfert 
din populația tării — România 
oferă imaginea unei adevărate 
„explozii școlare", care o situea
ză printre cele mai avansate 
țări sub raport educațional.

Ca urmare a progresului tehnico- 
științific, a modernizării continue a 
economiei și adîncirii diviziunii so
ciale a muncii, odată cu reducerea 
treptată a ocupațiilor și meseriilor 
meșteșugărești tradiționale și a ce-

s-o construit mult in anii luminoși ai socialismuluiCa în toate orașele țârii, și la Miercurea-Ciuc — reședința județului Harghita S. Cristian

lor care presupun un grad de cali
ficare inferioară, au apărut ocupații 
și meserii noi, care necesită o pre
gătire tehnică și profesională de spe
cialitate mai ridicată, a sporit rolul 
clasei muncitoare în organizarea și 
conducerea proceselor economice. 
Bunăoară, la recensămintul din 1977 
au fost "înregistrate peste 2 600 de 
ocupații, față de cîteva sute la re- 
censămîntul din 1948. Aceste ocupa
ții sînt mai numeroase și prezintă o 
gamă largă de diversificare mai cu 
seamă in ramurile de virf al? indus
triei, purtătoare de progres tehnic, 
Totodată, se cuvine subliniat că pon
derea muncitorilor calificați a ajuns 
in 19*8 ia peste 80 la sută din totalul 
muncitorilor. De asemenea, a sporit 
ponderea intelectualității, 
a celei tehnice, care are un 
mai important în dezvoltarea 
mico-socială a țării.

înzestrată cu mijloace de 
tot mai perfecționate și cu o 
care la nivelul impus de cerințele 
progresului tehnic contemporan, 
populația ocupată a României — in 
special din sfera producției mate
riale — a -devenit principalul factor 
al creșterii economice, al sporirii avu
ției naționale ; de aici rezultă impor
tanța deosebită a utilizării cit mai 
eficienta a acestui potențial consi
derabil.

Potrivit proiectului de 
ale Congresului 
dului, numărul 
va crește de la 
la 11,5 milioane 
va fi însoțită de însemnate modifi
cări in structura și nivelul ei de ca
lificare. Astfel, din populația ocupa
tă in economia națională, circa 78 la 
sută va lucra in sectoarele neagri
cole și aproape 22 la sută in agri
cultură. în cadrul sectorului neagri- 
col, industria, construcțiile și trans
porturile vor reprezenta aproape 74 
la sută ; învățămîntul, cultura, știin
ța și sănătatea — peste 10 la sută, 
iar serviciile șt alte activități — circa 
16 la sută.

Pentru acoperirea necesarului de 
personal, in cincinalul 1981—1985 ge 
va asigura formarea profesională a 
unui număr de 1 750 000 muncitori 
calificați și 300 000 tehnicieni, 
maiștri, ingineri și alte cadre de 
specialitate. Acțiunea de reciclare, 
desfășurată intr-un cadru mai am
plu, va cuprinde anual peste 2 mili
oane de oameni ai muncii.

Retrospectiva evoluției populației 
ocupate a României in cei 35 de ani 
de la eliberare, prevederile din pro
iectul de Directive ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului ilus
trează caracterul profund științific al 
politicii Partidului Comunist Român 
in problema utilizării forței de mun
că, scoate in evidență rolul hotărî- 
tor al acesteia în strategia dezvoltă
rii economico-sociale a României so
cialiste și a creșterii bunăstării Între
gului popor.

îndeosebi 
rol tot 
econo-

muncă 
califi-

Directive 
al XII-lea al parti- 
populației ocupate 

10,3 milioane în 1978 
in 1985, creștere care

— De aici, de la intersec
ția cu strada 30 Decembrie 
va începe construcția cen
trului nou. Ce se vede a- 
colo, în față, sint primei o 
blocuri care fac parte din 
acest ansamblu.

Privesc, ascult, rememo
rez, notez. Fălticenii sint 
pentru prima dată atestați 
documentar la 15 martie 
1490. La acel ceas de isto
rie, în vecinătate, la Sucea
va. scruta depărtările ma
rele Ștefan. De la bătălia 
de la Baia, se scurseseră 
mai bine de două decenu. 
De la tîrnosirea Voronețu- 
lui, numai do! ani. Atesta
rea localității ca oraș va 
avea loc in august 1780. 
Anul în care Samuil Micu 
și Gheorghe Șincai pu
blicau „Elementa linguae 
daco-romanae sive Vala- 
chicae" — prima gramatică 
a românilor.

— Aici, pe stînga, va fi 
blocul cu șase etaje, Bel
vedere. Vi-I amintiți din 
machetă ?

Cum să nu mi-1 amin
tesc ? Schița de sistemati
zare este ținută la loc de 
cinste și arătată tuturor 
celor ce vor să afle, 
cu un ceas mai devre
me, cum vor arăta Fălti
cenii, orașul prins în dru
mul dintre Baia și Voroneț, 
dintre Baia șl Suceava și 
mai departe. Ce-am văzut 
acolo acum o oră, poate nici 
atît, era întregul. Ce văd

acum, secundă cu secundă, 
sint colții de iarbă căutind 
și găsindu-și rostul intr-un 
decor de primăvară tirzie, 
gindită la detaliu.

Primăvara orașului...
— Aici, pe „7 Noiem

brie", a trebuit să con
struim pe pernă de balast. 
De doi-trei metri. Toate 
blocurile pe care le vedeți, ți 
pe o parte și pe cealaltă. 
N-aveam altă soluție.

în lipsa pămîntului de 
flori iarba de care vorbeam 
a trebuit să-și potrivească 
rădăcina pe colț de stinnă. 
A prins și a crescut și s-a 
întins fără să ia în seamă 
tonul potrivnic.

— Cind treceați spre fi
latură, nu era drumul a- 
cesta. Alături, chiar acum, 
își fac tinerii două blocuri 
de garsoniere.

La filatură am fost de 
multe ori. Era, pentru re
porter. un loc care putea 
justifica drumul său în a- 
cest oraș, bogat în amintiri, 
îmbătat de parfumul mere
lor, bucuros să se știe cău
tat de îndrăgostiții dicțio
narelor cu nume celebre. 
Industria a apărut tîrziu. O 
unitate de prelucrare a 
lemnului și filatura.

— Nu mai e filatura pe 
care o știați. S-a moderni
zat, și-a dublat capacitatea. 
Abia ce au intrat în pro
ducție două secții noi.

Modernizat, dublat capa
citatea, construit... Dimen

siuni firești pentru atitea și 
atitea localități ale patriei, 
racordate in spațiul celor 
35 de ani de viață liberă, la 
ritmurile dinamice ale în
noirilor de structură, socia
liste.

La Începutul acestui cin-

51 de apartamente. în acest 
cincinal sint prevăzute 
2 600...

Revenim în strada Repu
blicii salutați de trandafi
rii împătimiți de roșu. Ți
nem drumul drept. înain
tăm încet, asaltați de nume

Deocamdată, cea mal înaită 
construcție din oraș. îi va 
lua locul pe urmă cel de la 
chimie. Dublu. în tot ju
dețul, doar coșul din Su
ceava î] întrece.

„Chimia" înseamnă ce 
se poate vedea de pe inălț.i-

alcătuirea industrială a lo
cului va trebui să consem
neze : prelucrarea lemnu
lui — 23.5 la sută ; indus
tria ușoară — 32,6 la sută ; 
industria chimică, inexis
tentă azi — 26,3 la sută.

O macara de culoare gal-

Un oraș care își construiește temeinic viitorul
cinai, Fălticenii continuau 
să trăiască din prelucrarea 
lemnului (47 la sută in 
structura economică a ora
șului) și industria ușoară 
(39 la sută).

întoarcem tn melcul care 
îl face șoseaua la ieșirea 
sore Baia. Vedem mai bine 
blocurile fixate pe perne 
de balast, vedem mai bine 
macaralele care se plimbă, 
cu treabă, prin aerul ame
nințat dq ploaie. în 1960 
erau construite în Fălticeni

ce ți s-ar fi părut de un 
exotic forțat doar cu cîteva 
minute mai devreme. Plat
forma industrială a Fălti
cenilor. Fereastra-i larg 
deschisă spre viitor. Vechea 
unitate forestieră, fabrica 
de mobilă, fabrica de plăci 
aglomerate din lemn. Ală
turi, fabrica de amidon și 
glucoză.

— Dincoace este fabrica 
de sticlă. O punem acum 
în funcțiune. Vedeți coșul ?

mea unde ne aflăm: fabri
ca de detergenți și plexi
glas, in construcție, nerăb
dătoare să ajungă ce i s-a 
prezis : cea mai mare uni
tate industrială din Fălti
ceni. Zidire grea, in terenul 
deloc primitor. Se lucrează 
cu sirg, se lucrează cu con
știința greutății fiecărui 
minut.

La anul, pe seama noută
ților de pe malul Somuzu- 
lui, cel ce va radiografia

benă S**a întins brațul pre
lung de-a latul străzii. Oa
meni și mașini trec pe sub 
el, fără să le pese, cu sen
timentul că au deasupra 
profilul curbat al unui arc 
de triumf.

Din nou în zona viitoru
lui centru urbanistic :

— Aici, chiar aici, va fi 
Piața Centrală. Pe stingă, 
vom construi casa de cul
tură. Vegetația se va păs
tra așa cum o vedeți. în 
plus, ce sădim acum. Vreau

să vă spun că fiecare nouă 
familie plantează chiar în 
ziua căsătoriei un copac 
pentru „averea verde" a o- 
rașului. Parcul acela este 
sădit de mina tinerilor că
sătoriți.

Aici, cetățenii orașului au 
lucrat și lucrează in timpul 
lor liber. Chiar și piatra, ni 
s-a spus, a fost adusă de 
la munte prlntr-o acțiune 
similară.

Sintem Ia „Nada Flori
lor". Iazurile Șomuzului, 
pline de pește, sticlesc in 
razele de soare scăpate de 
veghea norilor. în dreapta 
— o bază nautică de toată 
frumusețea. Pe malul pe 
care pe aflăm, stadionul 
este aproape terminat. 
Coborîț parcă dintr-o carte 
de citire, locul se lasă do
minat de parcul „sădit de 
mina tinerilor căsătoriți". 
De mina lor și de frumuse
țea ideii. Ne imaginăm pe 
tinerii aflați în primele 
ceasuri ale vieții de fami
lie, părăsind casa căsăto
riilor, amenajare de toată 
lauda, gindită și făcută cu 
pricepere și gust desăvârșit, 
călcind stfngaci pe dalele 
de piatră ale bătrînului 
tirg, în căutarea locului de 
unde îi va saluta. în fiecare 
primăvară, parfumul de 
floare proaspătă a copacu
lui încălzit de mina lor.

Călător pe străzile Fălti
cenilor, ești oprit la tot

pasul de sunetul amintiri
lor. O soartă de invidiat a 
făcut ca in casele acestui 
oraș să fi odihnit de-a 
lungul anilor, să fi creat 
pentru eternitate, oameni 
de ' seamă, nume cele
bre prinse demult și 
pentru totdeauna tn rama 
de aur a sufletului nostru. 
Muzeul din localitate nl-i 
reamintește pe toți și ne 
considerăm niște privile- 
giați că am putut respira 
în compania lor ilustră, a- 
colo, la ei acasă. Așa cum 
nu vom uita privilegiul de 
a ne fi răsfățat privirea 
mînglind creștetul copiilor, 
aduși de maestrul Ion Iri- 
mescu pe locurile copilă
riei. spre delectarea conce
tățenilor săi, a oaspeților 
lor.

Există la Fălticeni, o știm 
prea bine, o istorie bogată. 
Dacă treceți astăzi, acum, 
prin Fălticeni. încercați să 
înțelegeți mai bine obișnui
tul cotidian, este ceea ce 
am încercat și noi duși de 
mină de primarul localită
ții. Costică Arteni. si veți 
avea surpriza pe care ora
șul și-o pregătește sieși 
pentru viitorul apropiat, pc 
care ne-o pregătește nouă 
tuturor.

La „Nada Florilor" plu
tesc în aer culorile unui 
mi ine de-a dreptul ferme
cător.

Neaqu UDROIU
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In încheierea vizitei la Ras Shamra, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu semnează in Cartea de onoare

(Urmare din pag. I)
demonstrează existența unor bi
blioteci și arhive conținînd cores
pondență diplomatică, texte juri
dice și religioase, texte de cultură 
generală, informații privind dife
rite domenii de activitate ale vieții 
economice și sociale. Tăblițele des
coperite într-una din locuințele 
aflate în interiorul cetății atestă 
existența unei biblioteci particula
re cu texte ce reprezintă o mică 
enciclopedie ce răspunde necesită
ților de cunoaștere ale acelor tim
puri.

în cursul vizitei sînt relevate și 
alte aspecte ale civilizației ugarite, 
referitoare la tehnica construcții

lor, arhitectură. Unele din aceste 
străvechi elemente arhitectonice, 
cum ar fi bazinele de apă decorate 
din interiorul edificiilor — arată 
gazdele — pot fi reîntîlnite și as
tăzi în diferite clădiri din Damasc 
și din alte orașe.

în încheierea vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat în Car
tea de onoare.

„Vizitînd această cetate antică 
ce amintește de străvechea civili
zație de pe aceste meleaguri, am 
constatat, totodată, continuitatea 
unei civilizații care stă la baza a 
tot ceea ce se realizează astăzi. 
Aceasta arată că trebuie făcut to
tul pentru cunoaștere și pace".

La rîndul lor, președintele Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al- 
Assad au semnat în Cartea de 
onoare.

„Sîntem bucuroși și fericiți de a 
fi vizitat acest oraș al istoriei an
tice. Am ascultat cu atenție expli
cațiile despre istoria glorioasă a 
țării noastre, despre generațiile 
care s-au succedat. Acest lucru 
atestă continuitatea poporului din 
cele mai vechi timpuri și pînă 
astăzi".

Conduși la plecare cu aclamații, 
cu vii aplauze, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad și-au continuat 
călătoria în provincia Latakia, în- 

dreptîndu-se spre localitatea Ka- 
sab, centrul unui district montan 
vestit atît prin frumusețea peisa
jului, cît, mai ales, prin hărnicia 
locuitorilor săi. întregul district 
arătă ca o livadă înflorită, aici 
cultivîndu-se pomi fructiferi și viță 
de vie. Pădurile de conifere au 
creat posibilitatea dezvoltării unei 
importante industrii forestiere.

Drumul la Kasab, situat la 60 
kilometri de Ras Shamra, la o al
titudine de 1 130 metri, oferă po
sibilitatea cunoașterii din plin a 
hărniciei oamenilor din acest ți
nut montan. La Kasab, unde se 
face un scurt popas, oaspeții sînt 
invitați, după o tradiție locală, să 
guste din roadele muncii locuito

rilor, deosebit de încîntați pentru 
onoarea ce li s-a făcut de a fi gaz
de ale solilor poporului român. 
Sînt oferite fructe aromate, rod al 
plantațiilor intensive cultivate pe 
versanții munților înconjurători.

Luîndu-și rămas bun de la gaz
de, pentru a-și continua drumul 
spre Latakia, înalții oaspeți sînt 
conduși cu calde manifestări de 
simpatie, de către toți locuitorii 
din Kasab.

în cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreu
nă cu președintele Hafez Al-Assad 
și doamna Anisse Al-Assad s-au 
reîntors la Damasc.

Semnarea unor importante documente 
economice româno-siriene

în ziua de 16 august. Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice Internationale, si Amal 
Jamal, viceministru al economiei și 
comerțului exterior al Siriei, au 
semnat la Damasc Protocolul intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Arabe Si
riene privind schimburile comerciale 
pe 1979 și 1980, Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Arabe Siriene 

privind importul de fosfați din Siria 
în perioada 1981—1985, și Acordul în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Arabe Siriene privind importul de 
bumbac din Siria în perioada 
1981—1985.

Documentele semnate deschid noi 
perspective dezvoltării în continuare 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, pe baze reciproc avan
tajoase.

în timpul vizitei de miercuri, la rafinăria de la BaniasPa locurile unei strâvechi civilizații din provincia Latakia

Neamț
Sub genericul „Lumini de august", 

instituțiile culturale din județul 
Neamț au organizat, joi, numeroase 
manifestări. Astfel, la Biblioteca ju

dețeană din Piatra Neamț s-a des
fășurat o sesiune de comunicări ști
ințifice, in cadrul căreia activiști de 
partid și de stat, specialiști de la 
Muzeul de istorie al partidului, so
ciologi și profesori au prezentat re
ferate privitoare la victoria revolu
ției de eliberare națională și socia
lă antifascistă și antiimperialistă, la 
rolul partidului în edificarea socie
tății socialiste în România. în a- 
ceeași zi, la casele de cultură din Ro
man, Piatra Neamț și Tirgu Neamț, 
ca și la cluburile minerilor din Va
lea Trotușului s-au desfășurat sim
pozioane, recitaluri de poezie patrio
tică și gale de filme, consacrate ace
luiași eveniment.

București
Joi, la Muzeul militar central a 

avut loc vernisajul unei expoziții, la 
care au participat militari, oameni ai

Manifestări dedicate marii sărbători de la 23 August
muncii și elevi. Expoziția prezintă 
mărturii documentare din zilele fier
binți ale lui August 1944, precum și 
din războiul antihitlerist. Sînt expu
se documente originale — ordine de 
zi, jurnale personale ale luptătorilor, 
scrisori de pe front — lucrări de 
artă plastică inspirate din lupta an
tifascistă a poporului și armatei ro
mâne, decorații, drapele ale unor 
unități și mari unități participante la 
bătăliile duse împotriva fascismului.

Dolj
„Doljul — cetate a muncii, lumi

nii și culturii" — se intitulează ex
poziția deschisă în sălile muzeului 
Olteniei din Craiova în întîmpinarea 
celei de-a 35-a aniversări a elibe
rării patriei. Prin intermediul celor 
150 de documente și 500 de fotogra
fii. hărți, texte și grafice, expoziția 
relevă imaginea concludentă a ma

rilor frămîntări cu care S'-a confrun
tat societatea românească de la de- 
săvîrșirea statului național unitar ro
mân pină la 23 August 1944. De a- 
semenea, exponatele ilustrează pro
cesul revoluționar de transformare 
a României într-o țară socialistă mul
tilateral dezvoltată.

Ialomița
La muzeul județean din Slobozia 

a fost deschisă o expoziție documen
tară consacrată actului istoric de la 
23 August 1944. în cadrul căreia sînt 
înmănuncheate numeroase fotocopii 
după documentele vremii. La clubu
rile sindicale din localitate și în sta
țiunea Amara au avut loc întîlniri 
cu oameni ai muncii, în cadrul că
rora au fost făcute expuneri ilustrînd 
însemnătatea victoriei revoluției de 
eliberare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944.

Harghita

Sub genericul : „Oameni și locuri 
pe coordonatele înnoirilor socialiste", 
la Miercurea-Ciuc a fost inaugurat 
un ciclu de manifestări omagiale de
dicate celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării patriei. în bogata paletă de 
acțiuni se înscrie o sesiune de comu
nicări consacrată semnificației istori
ce a actului de la 23 August 1944, 
transformărilor economico-sociale ale 
județului Harghita, unității și fră
ției oamenilor muncii din patria 
noastră.

Mureș
în același cadru se înscrie și ex

poziția de carte socială și politică 
vernisată la cinematograful Arta din 
Tg. Mureș. La Casa de cultură din 
Sighișoara a avut loc simpozionul „23 

August — moment de referință în 
istoria poporului nostru", precum și 
spectacolul artistic „înfrățiți în cînt 
și muncă", iar la Casa cultură din 
Reghin s-a desfășurat o sesiune de 
comunicări, în cadrul căreia au fost 
înfățișate realizările obținute în cei 
35 de ani pe plaiurile mureșene. Ex
puneri, simpozioane, medalioane lite
rare, seri de poezie patriotică, pro
grame cultural-artistice dedicate zilei 
de 23 August au mai avut loc în alte 
peste 50 de localități mureșene.

Satu Mare
Comitetul județean Satu Mare pen

tru cultură și educație socialistă a or
ganizat un simpozion în cadrul căruia 
au fosț trecute în revistă marile rea
lizări obținute de oamenii muncii 
sătmăreni în cei 35 de ani de con
strucție a socialismului. O expunere 
intitulată „însemnătatea actului re

voluționar de la 23 August 1944“ a 
fost prezentată în fața lucrătorilor de 
la Spitalul județean Satu Mare, iar 
la casa de cultură a fost susținut un 
spectacol de muzică și poezie.

Galați
La clubul tineretului din munici

piul Galați a fost deschisă expoziția 
de fotografii artistice dedicată celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării pa
triei, intitulată „Treptele devenirii 
noastre socialiste". Cele peste 70 de 
lucrări alb-negru. înfățișînd aspecte 
grăitoare ale muncii de pe marea 
platformă siderurgică gălățeană, sînt 
rodul creației artistice a studenților 
de la Institutul de artă teatrală și 
cinematografică București, pare și-au 
efectuat practica productivă în ca
drul Șantierului național al tineretu
lui de la Combinatul siderurgic Ga
lați.
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„15 zile vom produce 

cu energie economisită"
Un angajament al oamenilor muncii de la Combinatul 

de celuloză și hîrtie din Drobeta-Turnu Severin
Combinatul de celuloză si hîrtie 

din Drobeta-Turnu Severin se nu
mără printre unitățile economice din 
Mehedinți care consumă o cantitate 
considerabilă de energie electrică.

—» De la Începutul anului și pînă 
in prezent — ne-a precizat inginerul 
Mihai Trăilescu, din cadrul serviciu
lui mecano-energetic — la nivelul 
combinatului nostru s-au economisit 
6 849 000 kWh. Pînă la sfirșitul anului 
vom ajunge la o economie de peste 
11 200 090 kWh. Această economie e- 
chivalează cu consumul necesar în
tregului combinat pe timp de 15 zile.

Afirmația se bazează pe numeroa
se și valoroase initiative ce și-au gă
sit Si iȘi găsesc materializarea la di
ferite locuri de muncă, acolo unde 
fiecare kilowatt-oră de energie elec
trică trebuie și poate fi gospodărit 
cu maximă răspundere.

— O perioadă de timp — ne spunea 
Emil Chivără, secretarul organizației 
de partid nr. 5 — se pierdea multă 
energie electrică, mai ales din cauza 
frecventelor întreruperi în procesul 
de producție la o serie de mașini și 
instalații. S-a văzut la început care 
este cauza : pregătirea necorespun
zătoare a unor oameni puși să con
ducă mașini și instalații de înaltă 
tehnicitate. Așa cum era firesc, s-a 
acționat cu deosebire pentru ridicarea 
nivelului de pregătire profesională a 
oamenilor, pentru creșterea răspun
derii fiecărui om, a conducătorilor 
proceselor de producție. Cu 2—3 ani 
în urmă, la mașinile de hîrtie și 
cartoane aveam uneori chiar și 20 de 
întreruperi pe săptămînă. După un 
calcul al nostru se ajungea la o pier
dere de 15—20 la sută din necesarul 
fiecărei mașini. Zilnic, pe aceste ma
șini se iroseau cam 40 000 kWh ener
gie electrică. Nu ne-am putut, evi
dent, împăca cu o asemenea stare de 
lucruri și am acționat. Putem spune 
că la ora actuală nu se mai pierde 
energie electrică la aceste mașini.

La centrala electrică de termofi- 
care se iroseau în fiecare zi aproape

100 000 kWh. Aburul se ridica inițial 
la 100 de atmosfere, ca apoi pe 
fluxul tehnologic să se coboare la 
18—16 atmosfere, cit era necesar. De 
asemenea, temperatura de 540 grade C 
se cobora, în funcție de cerințele pro
ducției, la 300 grade C. Specialiștii, 
oamenii cu experiență din combinat 
au gîndit, au venit cu soluții și ri
sipa s-a inlăturat. Prin raționalizarea 
instalațiilor de iluminat se obține 
anual o economie de 150 000 kWh. Iar 
prin încărcarea la capacitate maximă 
în toate schimburile a mașinii de 
carton ondulat, consumul de energie 
electrică s-a redus' cu 300 MWh 
anual. Această cantitate de energie 
este suficientă pentru ca respectiva 
mașină să poată funcționa timp de 
două luni. Numai prin creșterea in
dicelui de utilizare intensivă și ex
tensivă a tuturor instalațiilor din 
combinat se economisesc anual 3 000 
MWh, adică necesarul combinatului 
pe cinci zile.

Ca și in multe alte Întreprinderi 
din țară, muncitori și specialiști, 
constituiți în adevărate brigăzi ale 
economiei de energie, caută mereu 
noi surse. Astfel, ing. Vasile Nuțu, 
maistrul Gheorghe Goia și alții au 
găsit soluții, au făcut experiențe și 
au reușit, în scurt timp, să asigure 
încărcarea maximă a motoarelor ce 
acționează tocătoarele de Ia secția 
de celuloză. Se înregistrează si aici 
o economie de 200 megawați-oră, 
adică necesarul pe 12 zile al acestor 
motoare. La rindul lor, inginerul 
Gheorghe Ungureanu și maistrul 
Necula Haralambie, împreună cu oa
menii din secție au adus o serie de 
îmbunătățiri tehnice la destrămătoa- 
re. tocătoare de lemn, la alte 
utilaje, asigurîndu-se diminuarea con
sumului de energie electrică cu un 
milion kWh anual.

— Cum era și normal — a tinut să 
adauge ing. Octavian Popescu, direc
torul tehnic al combinatului — nu 
ne-am oprit aici. In urma unui stu
diu temeinic am ajuns la concluzia

că există încă posibilități de redu
cere in continuare a consumului de 
energie electrică. în spiritul preve
derilor recentului Decret al Consiliu
lui de Stat, am stabilit un plan con
cret de măsuri, cu sarcini precise 
pe oameni. S-a trecut deja la fina
lizarea acestor măsuri.

Directorul tehnic al combinatului 
ne-a enumerat cîteva inițiative aflate 
în curs de finalizare. Oamenii din 
cadrul secției mecanice au trecut la 
schimbarea sistemului de transport 
al lemnului tocat. Numai de aici va 
rezulta o economie de 1 850 MWh 
anual. Inginerul Constantin Mesza- 
roș, economista .Tianu Gheorghița și 
alții au propus introducerea calcula
torului de proces la fierbere, consu
mul de energie urmind să se reducă 
cu 3 248 MWh anual. Bineînțeles, ei 
au venit cu ideea și tot ei au trecut la 
materializarea ei. Un alt grup de oa
meni conduși de inginerul Constan
tin Mușat au inceput să lucreze la 
modernizarea instalației de prelucrat 
maculatură. Prin modernizările ce 
se fac la respectiva instalație, con
sumul de energie electrică se va di
minua anual cu 7 000 MWh.

Sint, desigur, doar cîteva din ini
țiativele care au prins viață. Altele, 
la fel de valoroase, care vor duce la 
reducerea simțitoare a consumului 
de energie electrică, se află în curs 
de materializare. Fiecare om din 
combinat acționează, gîndește. caută 
noi soluții, pornind de la convinge
rea că rezerve există incă multe, 
că se poate economisi mai mult • la 
fiecare mașină și instalație, la fie
care loc de muncă. Toate aceste ini
țiative și fapte de muncă tevorîte 
dintr-o înaltă conștiință muncito
rească rodesc pe fondul unei griji 
deosebite pentru calitatea producției, 
pentru realizarea întocmai a sar
cinilor de plan.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

JUDEȚUL NEAMȚ ȘI-A PROPUS UN OBIECTIV DE MARE ÎNSEMNĂTATE:
♦

Dublarea producției de furaje
Unul dintre cele mai importante obiective pe care și l-au propus 

în acest an oamenii muncii din agricultura județului Neamț il consti
tuie creșterea producției animaliere pe baza sporirii substanțiale a pro
ducției de furaje. Avind o mare pondere in economia agrară a județu
lui, zootehnia se dezvoltă in ritm intens. Numai in acest an, efecti
vele de animale vor crește față de anul precedent cu 10 300 bovine, 
24 500 porcine și cu peste 33 000 ovine, iar producțiile de lapte și carne 
vor crește cu 7,6 și, respectiv, 20 la sută. Realizarea acestor obiective 
impune o preocupare susținută pentru asigurarea unei puternice baze 
furajere. Județul are, in acest sens, mari posibilități: 96 000 hectare 
de pajiști, la care se adaugă 16 500 hectare cultivate cu plante fura
jere, care permit ca, în următorii ani, producția de furaje să se 
dubleze.
Cum se acționează în această privință 7

In anii trecuți. rezultatele mediocre 
în producția unor ferme zootehnice 
erau puse pe seama lipsei de furaje. 
Se solicita, in consecință, sporirea 
suprafețelor destinate culturilor fura
jere. O concepție simplistă, care nu 
putea să ducă la îmbunătățirea si
tuației. Era nevoie deci de o con
cepție nouă, care să rezolve efectiv 
problema creșterii producției de fu
raje. Elementele acestei concepții noi 
în producerea furajelor apăruseră 
chiar in județ. în unele cooperative 
agricole — ca cele de la Gherăești, 
Tămășeni, Săbăoani și altele — se 
înregistraseră rezultate promițătoare 
în sporirea producției de furaje prin 
Îmbunătățirea structurii culturilor 
destinate acestui scop, astfel incit să 
se obțină un număr sporit de unități 
nutritive pe aceleași suprafețe. Por- 
nindu-se de la experiența acestora, 
de la condițiile și posibilitățile reale 
atit ale unităților, cit și ale județului 
in ansamblu, s-a conturat noua con
cepție care a stat la baza unui amplu 
program de creștere a bazei furajere. 
Iată și cîteva din obiectivele acestui 
program : 1) ridicarea numărului me
diu de unități nutritive la hectar, de 
la 3 500 cit era in 1978, la peste 6 000 
în acest an ; 2) creșterea producției 
de masă verde pe pășuni de la 7 la 
15 tone la hectar și pe fînetele na
turale de la 2.6 la 4 tone de fin la 
hectar. Cu alte cuvinte, este vorba 
aproape de dublarea producției de 
furaje față de 1978. Modalitățile de 
realizare a acestor obiective sint : 
îmbunătățirea structurii culturilor fu
rajere : sporirea suprafețelor culti
vate cu plante bogate în unități nu
tritive ; stabilirea unui program pri
vind fertilizarea și exploatarea ra
țională a pajiștilor și folosirea de
plină a resurselor secundare.

Structura culturilor furajere a fost 
stabilită pe trei zone distincte : mon
tană. subcarpatică și zona de podiș. 
Ponderea fiecărei culturi pe acesta

zone s-a stabilit ținîndu-se cont atît 
de condițiile pedoclimatioe. cît și de 
specificul producției zootehnice. S-au 
realizat astfel o serie de corecții pri-

Ce măsuri se întreprind 
în unitățile agricole

vind amplasarea culturilor. De pildă, 
in zona subcarpatică, situată in apro
pierea Fabricii de zahăr de la Ro
man, s-au extins suprafețele culti
vate cu plante rădăcinoase. îndeosebi 
sfeclă de zahăr, folosindu-se astfel 
mai economic borhotul furnizat de 
fabrica amintită. De asemenea, in 
zona de podiș, unde terenul frămîn- 
tat nu permitea obținerea unei pro
ducții corespunzătoare de porumb si
loz, s-au extins suprafețele de trifo- 
liene. Așadar, zonarea plantelor fu
rajere asigură o structură corespun
zătoare a culturilor, capabilă să asi
gure producții superioare.

Important este că prevederile pro
gramului județean privind sporirea 
producției de furaje au început să 
fie materializate cu bune rezultate. 
La C.A.P. Gherăești, de pildă, s-au 
obținut nu mai puțin de 161 tone de 
gulii la hectar, iar la I.A.S. Girov — 
peste 200 tone sfeclă furajeră la hec
tar. Și totuși, suprafețele destinate 
acestor culturi răm'ineau mici. în acest 
an s-a trecut hotărît la înlăturarea 
acestei situații. Consiliile unice agro
industriale din județ au hotărît spo
rirea cu 1 500 hectare a suprafețelor 
cultivate cu aceste plante, care asi
gură pină la 20 000 imitați nutritive 
la fiecare hectar.

Specialiștii Stațiunii de cercetări 
agricole de la Secuieni-Neamț au 
stabilit tehnologia cultivării in județ

a unei graminee — lolium multiflo- 
rum — deosebit de valoroase, adap
tată tuturor celor trei zone pedocli
matice, plantă care asigură 60—80 
tone furaje la hectar. Dacă pină 
acum extinderea acestei culturi a 
mers greoi — anul trecut s-au cul
tivat doar 1 400 hectare — în 1979 
suprafața cu această plantă a fost 
dublată.

Pe lingă măsurile amintite, consi
liile unice agroindustriale au între
prins și alte acțiuni care vizează mai 
buna gospodărire a bazei furajere. în 
patru consilii agroindustriale au 
inceput să funcționeze centre de mă
cinare și amestecare a furajelor gro
siere cu concentrate și cu uree. O 
Inițiativă, care s-a generalizat în 
această primăvară, constă în culti
varea tuturor suprafețelor dintre 
grajduri cu gulii și sfeclă furajeră, 
suprafețe ce însumează, pe ansam
blul județului, peste 120 de hectare. 
De asemenea, pe cele peste 96 000 
hectare de pajiști ale județului, si
tuate în cea mai mare parte în zona 
necooperativizată. s-au executat lu
crări de curățire, de fertilizare cu 
îngrășăminte chimice și naturale.

Măsurile întreprinse în acest an 
pentru dezvoltarea bazei furajere au 
început să se concretizeze prin obți
nerea unor sporuri importante de 
furaje. Pînă în prezent au fost re
coltate cantități substanțiale de fu
raje. mult sporite fată de anii pre- 
cedenți. De pe acum se află în de
pozite 18 000 tone de fînuri, 22 000 tone 
de furaje grosiere și s-au însilozat 
52 000 tone de furaje suculente. Tot
odată, se efectuează cea de-a treia 
coasă la lucerna și lolium multiflo- 
rum. în afara porumbului siloz, a 
cărui recoltare va începe în curînd, 
în bazele furajere vor intra mari 
cantități de gulii și sfeclă furajeră, 
a căror recoltă se prevede a fi bo
gată. în aceste zile, accentul princi
pal este pus pe strîngerea și valori
ficarea paielor, o mare parte dintre 
acestea urmind să fie conservate 
prin însilozare. în amestec cu trifo- 
liene masă verde. Toate acestea do
vedesc că obiectivul pe care și l-au 
propus oamenii muncii din agricul
tura județului Neamț — sporirea 
substanțială a bazei furajere și prin 
aceasta creșterea corespunzătoare a 
producției animaliere — va fi înfăp
tuit întocmai.

Constantin BLAGOV1C1
corespondentul „Scînteii"
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DIVERS
Tezaurul

usă»
In timp ce executau lucrări de 

reparații la o locuință de pe stra
da Rozelor din Satu Mare, meș
terii cooperativei „Constructo
rul" au rămas, deodată, înlem
niți : din tocul unei uși au in
ceput să curgă... monezi de aur. 
Șeful de brigadă Vasile Kiraly, 
împreună cu doi dintre meșterii 
prezenți s-au dus imediat la mili
ție. ~ 
fața 
că e 
zaur 
nezi 
trecut. Meșterilor le-au fost 
adresate cele mai călduroase 
mulțumiri și felicitări. La care 
se adaugă acum și ale noastre.

din...

Cercetările întreprinse la 
locului au dus la concluzia 
vorba de un adevărat ..de
format din peste 200 de mo
de aur, datînd din secolul 

Meșterilor le-au 
cele mai

99

fereastra 
casei mele“...

O scrisoare frumos caligrafia
tă ne trimite 
beriu, elev 
„La fereastra 
servați stihul 
să melodie populară și care ri
mează cu ce urmează), eu am 
două turturele. După ce și-au 
făcut cuibul, vecinii s-au suvă- 
rat foc și mi-au pus în vedere 
să fac ce-oi face și să-i scap de 
ele. Adică de turturele. Cu la
crimi in ochi, vă rog să mă cre
deți, le-am stricat cuibul și am 
plecat cu părinții in concediu. 
Cînd m-am întors am văzut la 
fereastra mea un alt cuib, făcut 
de aceleași turturele, mai frumos 
și mai trainic decit înainte. Ve
cinii iar s-au supărat, dar eu 
n-am inima aia să le mai stric 
o dată

Nici 
să vă 
cuibul.

Stan Leonard Ti- 
din București: 
casei mele (ob- 
dintr-o frumoa-

cuibul. Ce mă sfătuiți ?“ 
noi n-avem „inima aia" 
sfătuim să le stricați
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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

Precizări privind plata 

energiei electrice
Pentru a răspunde întrebărilor 

puse de cititori in scrisorile adresate 
redacției în legătură cu modul de 
aplicare a Decretului privind stabi
lirea unor măsuri pentru gospodă
rirea judicioasă și reducerea consu
murilor de energie electrică, energie 
termică și gaze naturale. ne-am 
adresat specialiștilor din Ministerul 
Energiei Electrice care ne-au făcut 
următoarele precizări :

Criteriu de bază pentru stabilirea 
normelor de consum anual de ener
gie electrică este numărul camerelor 
de locuit (dormitoare, sufragerii), așa 
cum sint specificate in contractul de 
închiriere sau in proiectul de execu
ție a imobilului (dacă locuința este 
proprietate personală), indiferent de 
numărul persoanelor care stau in lo
cuința respectivă. Spațiile (coridoa
rele) de trecere, bucătăria, baia, că
mara, boxa, pivnița sint considerate 
dependințe ale locuinței și consumul 
de energie electrică al acestora se 
include in nivelurile de consun» ale 
locuinței de care aparțin.

Dacă intr-un imobil locuiesc mai 
multe familii care au un singur con
tor electric, nivelurile de consum se 
stabilesc pentru fiecare familie în 
parte, corespunzător numărului ca
merelor de locuit pe care le ocupă, 
pe baza ordinului de repartiție de la 
spațiul locativ sau a contractului de 
închiriere încheiat cu proprietarul 
imobilului. întreprinderile de rețele 
electrice (I.R.E.) au obligația să re
comande colocatarilor din această ca
tegorie să-și facă separațiile cores
punzătoare, încheind contracte cu 
I.R.E.-urile pentru montarea de con
tor! separați.

Pentru utilitățile comune ale imo
bilelor (casa scărilor, lifturi, hidro-

foare. spălătorii, uscătorii, crematorii, 
camere comune pentru gunoi) se 
plătește tariful de 0,58 leizkWh. con
sumed decontindu-se de către admi
nistrația blocului.

Norma de consum pentru plite elec
trice la tariful de 0,55 lei/kWh va fi 
atribuită, de regulă, consumatorilor 
de energie electrică din noile blocuri, 
care nu au altă sursă de combustibil 
pentru gătit. Aceste consumuri se vor 
putea acorda și abonaților vechi din 
alte locuințe decit blocurile noi. care 
pe baza aprobărilor date de I.R.E. 
au instalații monofazate și trifazate 
pentru folosirea plitelor electrice și 
care nu au altă sursă de combusti
bil pentru prepararea hranei.

Cjtirea contorilor se Va face în 
continuare la aceleași date ca și pină 
acum, conform graficelor existente 
în fiecare localitate, anul de consum 
fiind considerat intervalul dintre pri
ma citire a contorilor de după 1 
august 1979 și cea de a patra citire 
ce se va face după această dată 
(adică după circa 365 zile).

Facturarea consumurilor se va face 
la tariful de 0.55 lei/kWh pînă la 
epuizarea nivelului anual de consum 
rațional, după care depășirile vor fi 
încadrate Ia tarifele progresive pre
văzute în decret.

Consumatorii de energie electrică 
din localitățile suburbane vor fi în
cadrați in nivelurile de consumuri 
aferente mediului urban, pe baza 
avizelor organelor competente ale 
consiliilor pooulare județene și al 
municipiului București. De asemenea, 
toate coloniile muncitorești sint con
siderate ca făcind parte din mediul 
urban.

Mihai IONESCU

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Școala contemporană
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.30 întrecerea socialistă la orele bilan

țului (III). Realizări în creația teh- 
nico-științifică

19,55 Construirea socialismului (IV). Di
namica dezvoltării județelor țării 

20,20 Estrada estivală

20.55 Revista literar-artistică TV.
21.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee : acad.' Ște

fan Procopiu (1890—1972)
16.30 Melodii populare
17.00 Blocnotes — informații utilitare
17.30 Dicționar cinematografic. Retros

pectiva filmului românesc (III)
18.20 Calea eroilor. Ediție specială a ci

clului „Drumuri europene". Episo
dul 5 — Cronică la Viena (reluare)

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Capodopere, mari interpret!.
20.20 Lupta antifascistă în România (VI). 

Victoria (reluate)
20.55 Studio liric ’79
21.30 Telejurnal

CUM SÎNT

Strălucirea artei noastre populare
I
I

însemnări de la expoziția de artă 
populară din cadrul Festivalului 

național „Cîntarea României11

O mirifică si tumultuoasă 
explozie de forme, orna
mente și culori — închegate 
într-o unitară eflorescentă 
specifică creației poporului 
nostru — te intîmpină in 
marea expoziție de artă 
populară ain cadrul celei 
de-a 2-a ediții a Festivalu
lui național al educației și 
culturii socialiste „Cintarea 
României".

Expoziția constituie re
zultatul unei uriașe parti
cipări a 1 842 de cercuri și 
31 893 de creatori, din care 
s-au selecțiohat la faza fi
nală, republicană. peste 
2 009 de opere. Este un re
marcabil act de cultură, 
care ne incintă ochii și su
fletul.

Aceasta dovedește că fes
tivalul constituie, cu adevă
rat, o manifestare națională 
de masă și a devenit un mod 
permanent de viată crea
toare in parametrii culturii 
noastre socialiste și nu un 
simplu concurs bienal cu 
scop competițional. S-a 
creat astfel un minunat 
climat impetuosului avint, 
necunoscut pină in zilele 
noastre, în domeniul valo
rificării tradiției populare, 
in domeniul unor noi 
creații artistice care să în
frumusețeze viața omului, 
a cunoașterii culturii popu
lare a cristalizării unei noi 
culturi socialiste românești.

Asistăm, prin interme
diul acestui festival, la 
adevărata democratizare a 
artei populare, in care pu
blicul — la nivelul întregii 
națiuni — devine partici
pant efectiv, la noi pro
porții și într-o nouă calita
te. cu mutații fundamen
tale în privința comporta
mentului etico-social. Foar
te interesantă, în acest
sens, este componența aces
tui impresionant număr. de

populari. Astfel.

pe lingă țărani. In ma
rea lor majoritate coo
peratori, participă mem
bri ai UCECOM-ului, mun
citori, funcționari, mem
bri ai unor cercuri ar
tistice, elevi ai școli
lor populare de artă, 
lărgindu-se, cum vedem, 
sfera celor ce se încadrea
ză amplului fenomen al 
artei populare contempo
rane.

Noua ediție a Festivalu
lui național „Cintarea 
României" pune o sumede
nie de noi probleme teore
tice în privința viitorului 
artei populare, dar permite 
și verificarea unora din 
cele ridicate cu prilejul 
primei ediții, ca urma
re a indicațiilor date cu 
acel prilej de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Practica festivalului trans
formă multe din realitățile 
care păreau a fi imuabile 
și duce la noi formule în 
procesul de creație. Expo
ziția de acum ne prileju
iește deci un bilanț al acti
vității dintre cele două edi
ții și ne sugerează noi în
vățăminte.

Căci, pe lingă îneîntarea 
estetică pe care ți-o prile
juiește vizionarea expozi
ției, pe lingă valoarea sa 
gnoseologică și rolul ei e- 
ducativ, etic și patriotic, a- 
ceasta mai pune o serie de 
probleme de stringentă ac
tualitate.

Constatăm acum o evo
luție calitativă esențială, 
de conținut — pe lingă 
creșterea cantitativă a pro
cesului și diversificarea 
categoriilor de creatori — 
prin preocupările creatori
lor populari de a găsi noi 
mijloace de exprimare ar
tistică, de a inova — prin 
tehnică, materii prime, 
funcții noi. ornamentică și 
cromatică îmbogățite. Se 
afirmă personalitatea crea
toare a fiecăruia, valorifi-

cînd din plin tradiția și 
specificul zonal și inlegrin- 
du-se stilului nostru spe
cific. Acestea toate sint in 
consensul indicațiilor date 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care recoman
da : „Să nu obosiți in a 
valorifica tot ce arta noas
tră populară are mai de 
preț. Să folosiți în mal 
largă măsură, cu pricepere, 
trăsăturile specifice ale zo
nelor noastre folclorice".

Consemnăm, de aseme
nea. preocuparea susținută 
a multora dintre artiștii 
populari de a-și adapta 
creațiile, de a valorifica 
tradiția. în sensul integră
rii lor in contemporaneita
te. in viața omului de azi, 
cu noi necesități și aspira
ții. Aceasta este în concor
danță și cu noul statut al 
creatorilor populari, căci 
dacă inainte ei beneficiau 
de prestigiu in fața unei 
mici colectivități sociale, 
astăzi se definesc prin 
prestigiul național.

Pe lîngă aceste reușite 
considerăm că mai sint 
încă multe lucruri de îm
bunătățit, îndeosebi din 
partea specialiștilor. Ne

gindim, astfel, la necesita
tea stabilirii parametrilor 
care definesc specificul 
etnic, la descifrarea pre
cisă a elementelor speci
fice artei noastre populare, 
care trebuie valorificate și 
la felul în care se fac pre
luarea și dezvoltarea pe 
planuri noi a acestor cre
ații, la mutațiile survenite 
în funcționalitatea produ
selor și a raportului din
tre funcție și decorativ.

Din partea creatorilor 
considerăm necesară mai 
multă îndrăzneală în pro
ducția nouă, lărgirea te
maticii funcționale și de
corative a producției, a- 
daptarea creației la noile 
necesități și exigente ale 
vieții, reînvierea unor zone 
și centre etnografice de 
tradiție artistică populară, 
nu numai pentru continua
re, ci și pentru valorificare, 
dezvoltarea creației în u- 
nele genuri mai puțin a- 
bordate, ea spre pildă lem
nul, metalul etc. șl multe 
altele. Dar. în primul rind, 
păstrarea stilului specific. 
Nu trebuie uitat nici o cli
pă că unul din caracterele 
esențiale ale artei noastre 
populare tradiționale per

fect cristalizate constă in 
existenta unor „norme sti
listice" care nu trebuie de
gradate. ele constituind o 
normă fundamentală a cul
turii naționale.

Se cer, astfel, o serie de 
acțiuni ferme, pe planul 
procesului educațional al 
creatprilor și marelui pu
blic : nu trebuie accep
tat nici un rabat de ca
litate, căci orice concesie, 
cît de mică — mai ales în 
procese cumulative și sti
mulative care focalizează 
puterea de recepție a tutu
ror creatorilor — poate 
duce la unele grave și ire
parabile abateri de la bu
nul gust și specificul etnic, 
in viitor.

Se impun apoi larga 
popularizare a celor mat 
valoroase creații, pe toate 
canalele mass media, desfa
cerea masivă prin standuri
— după exemplul Muzeului' 
satului și de artă populară
— sub girul științific și 
artistic al muzeelor a tu
turor creațiilor de calitate 
de la toți meșterii populari 
din tară.
Tancred BANATEANU
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Feciorii, 
ca si tata

Noapte frumoasă și căldu
roasă așternută cu liniștea ei 
și peste comuna Baciu, județul 
Cluj. După o zi de muncă, oa
menii binemeritau odihna, pacea 
somnului. Dar n-au avut parte 
de tihnă, pentru că undeva, pe 
o uliță, strigăte și injurii au 
sfișiat umbrele și tăcerea nopții. 
„Tonul" l-a dat Csiszer Dani, la 
care au răspuns fiii săi Iosif și 
Alexandru. „Cine-i mai tare ca 
noi, să poftească să vorbească !“
— țipa unul din ei. Degeaba au 
încercat oamenii să-i potolească
— ne scrie primarul comunei, 
Gheorghe Ciupei. Scandalagiii nu 
i-au mai lăsat pe vecinii lor să 
pună geană peste geană. Dar nici 
noi, autoritățile, nu i-am lăsat 
pe cei trei pină n-au plătit o 
amendă de cite 2 000 de lei fie
care. Ca să simtă pe buzunarul 
lor „cine-i mai tare".

Brutarului 
| nu-i plăcea...

plinea
Bună pîine se făcea la brută

ria din comuna Buda, județul 
Buzău. Pufoasă și rumenă, ruptă 
din aurul soarelui. Dar. cu 
timpul, piinea a început să fie 
din ce in ce mai puțină și mai... 
puțin bună, în raport direct pro
porțional cu creșterea neglijențe
lor și a apetitului pentru bău
tură ale brutarului Voicu Drobo- 
tă. In aceste condiții, „pufoa
sa și rumena pîine ruptă din au
rul soarelui" a inceput să devină 
tot mai arsă ca tăciunele sau 
necoaptă, ca lutul după ploaie. 
Alteori, cuptorul nu mai ardea, 
pe motiv că brutarul n-are droj
die sau motorină. In schimb, a 
fost surprins vinzind 400 litri de 
motorină, fapt pentru care s-a... 
ars și el. Și cînd te gîndești că 
avea o pîine albă, de mîncat...

Cînd vii 
neică
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iei mașina?V
In Piața Gării din Craiova sta

ționează o coșcogea autobascu
lantă cu motor diesel. Și nu de 
ieri,, de alaltăieri, ci de vreo 
lună de zile. Locatarii din preaj
mă susțin că ar fi in stare de 
funcționare, numai că are par
brizul spart. Ce l-o fi făcut pe 
șofer s-o uite acolo de atita 
vreme ? El, ca el, dar șefii lui 
ce-or fi păzind ? Intru grabnica 
lor depistare, să notăm aici că 
„măgăoaia" — cum îi spun co
piii din cartier — aparține unei 
întreprinderi dotate cu parc auto 
din județul Neamț și că numărul 
de ininatriculare — dealtfel nou- 
nouț — este 21—NT—3511.
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Solicitudine —da; 
dar nu în detri
mentul adevăru

lui
în mai multe scri

sori adresate ziarului, 
Gheorghe Anghel. lu
crător la remiza de 
locomotive din Ro
șiori de Vede, județul 
Teleorman, reclama că 
a fost retrogradat pe 
nedrept din funcția 
de mecanic de locomo
tivă in cea de lăcătuș 
reparații. El susținea, 
totodată, că fostul șef 
de remiză, D. Popes
cu — care în prezent 
lucrează ca mecanic 
instructor și a comis 
abateri in muncă fără 
să fie tras la răspun
dere — l-a persecutat.

Din răspunsurile 
Comitetului județean 
Teleorman al F.C.R.

și Direcției tracțiune și 
vagoane din M.T.Tc. 
rezultă că afirmațiile 
petiționarului sint ne
adevărate. De fiecare 
dată, sesizările lui Gh. 
Anghel au fost cerce
tate cu toată atenția 
de colective formate 
din activiști de partid 
și de stat, care au 
constatat că cele peste 
50 de sesizări adresate 
de el diferitelor fo
ruri nu au un temei 
real ; retrogradarea sa 
in funcție s-a aplicat 
in conformitate cu 
prevederile Codului 
muncii și ale Statutu
lui disciplinar al per
sonalului din trans
porturi. pentru abate
rile ce le-a comis la 
locul de muncă, iar 
reclamațiile sale sint 
făcute cu rea-credințâ, 
conțin afirmații ca
lomnioase cu privire 
la activitatea mecani
cului instructor. în șe

dința lărgită a comi
tetului de partid de la 
remiza C.F.R. Roșiori 
a fost combătută cu 
fermitate atitudinea 
de reclamagiu a lui 
Gh. Anghel, acestuia 

»explicîndu-i-se că nu 
are dreptate, că in ca
zul său s-a procedat 
legal.

Nădăjduim că de a- 
ceastă dată va înțele
ge, în sfîrșit, că are 
datoria să respecte 
colectivul de muncă 
din care face parte, să 
se încadreze cu stric
tețe in normele de 
disciplină de la calea 
ferată.

Receptivitate 
și spirit 

gospodăresc
Ca urmare a unei 

sesizări, semnate de 
mai multi cititori din

municipiul Brașov, re
feritoare la mai buna 
gospodărire a cartie
rului Mihai Viteazul, 
comitetul executiv al 
consiliului popular din 
localitate ne-a trimis 
un răspuns privind mă
surile adoptate. Noul 
cartier Mihai Viteazul, 
se menționează in 
răspuns, se află în pli
nă construcție. Bu
levardul Grivița, prin
cipala arteră de cir
culație care străbate 
cartierul, este termi
nat în proporție de 70 
la sută, urmind ca o- 
dată cu mutarea sta
ției de betoane din 
zonă să se finalizeze 
și cealaltă porțiune 
rămasă de executat. 
Străzile interioare din 
cartier vor fi moder
nizate pe măsură ce 
se vor executa insta
lațiile subterane de

apă. canal, termofica- 
re, telefonie, electrici
tate. In ce privește 
strada Pictor Lu- 
chian, degradată din 
cauza circulației in
tense a mașinilor și u- 
tilajelor de construc
ție, s-au luat măsuri 
pentru întreținerea sa, 
urmind ca în viitor să 
fie programată pentru 
modernizare. După în
cheierea lucrărilor de 
construcție, cetățenii 
vor fi sprijiniți pentru 
înfrumusețarea și gos
podărirea cartierului 
lor, pentru amenaja
rea și întreținerea zo
nelor verzi.

Cînd necinstea 
se instalează 

la volan
Cititorul Luca Stan- 

ciu ne-a semnalat că 
șoferii autobuzelor de

pe ruta comuna 23 
August — sat Rache- 
lu, județul Tulcea, sint 
incorecți. nu eliberea
ză biletele, reținindu-le 
în scopul revinzării. în 
vederea înlăturării ă- 
cestor racile, el pro
punea să se ia măsuri 
ca rubricile din bile
te să fie completate 
integral cu numărul 
cursei, data, ora efec
tuării călătoriei etc. 
și. totodată, să se ape
leze la sprijinul unor 
echipe de controlori 
voluntari.

Din răspunsul In
spectoratului județean 
de miliție Tulcea, că
ruia redacția i-a tri
mis spre verificare 
sesizarea, rezultă că 
faptele se confirmă. 
Traseul respectiv, se 
arată in răspuns, care 
este mai izolat, se află 
permanent in atenția 
organelor de control 
trafic ale I.T.A. Tul

cea, cit și ale orga
nelor de miliție. In 
urma controalelor re
petate, au fost de
pistați unii șoferi in
corect!, luîndu-se de 
fiecare dată măsurile 
legale corespunzătoa
re. Cu prilejul contro
lului efectuat pentru 
verificarea sesizării 
lui L. Stanciu, șoferul 
Radu Petcu, de la au
tobaza 3 Măcin, a fost 
găsit cu un număr 
de 3 călători cărora nu 
le eliberase bilete. 
Totodată, la verifica
rea gestiunii i s-a gă
sit plus de casă suma 
de 296 lei. în continua
re. vor fi intensificate 
acțiunile de control pe 
acest traseu si se vor 
întreprinde și alte 
măsuri educative in 
rindul ‘colectivelor de 
muncă de la autobaze 
pentru ca asemenea 
acte de necinste să fie 
înlăturate.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul județean Neamț al P.C.R. : Se

cretariatul comitetului județean de partid și bi
roul permanent al consiliului popular județean 
au hotărît destituirea din funcție a lui Gheor
ghe Olaru, vicepreședintele consiliului popular 
comunal Brusturi-Drăgănești, pentru, lipsuri gra
ve în activitatea sa și acte de necinste. El a 
fost, de asemenea, sancționat pe linie de partid 
cu vot de blam cu avertisment, iar cazul său 
dezbătut cu vicepreședinții consiliilor populare 
din județ.
• întreprinderea de prelucrare a lemnului Con

stanța : Delegații întreprinderii s-au deplasat la 
Focșani, la domiciliul petiționarului Sava 
Prescură și au remediat defecțiunile de la cor- 
purilb de mobilă cumpărate de acesta. Regretăm 
faptul că aceste produse au ajuns la cumpă
rător cu defecte și vă asigurăm că vom lua 
toate măsurile pentru evitarea unor astfel de 
cazuri.

O Regionala căi ferate Iași : Băncile din sala 
de așteptare și de pe peronul haltei C.F.R. Pi
ciorul Lupului au fost reparate și sint in bună 
stare. Se află în curs amenajarea peronului de 
la linia a doua. S-au luat și alte măsuri de ordin 
gospodăresc pentru a se asigura buna funcțio
nare a acestei stații.

Gheorghe PtRVAN

I Călătorie
| întreruptă
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Intre atribuțiile de serviciu, 
poștașul Valentin Marinache de 
la Oficiul P.T.T.R. nr. 19 din 
București o avea și pe aceea de 
a incasa de la oameni banii pe 
abonamentele de radio și televi
zoare, după care să-i depună la 
oficiu. Dar el și-i depunea fru
mușel în propriul buzunar. Pînă 
a fost și el „depus" la circa 9 
miliție pentru cercetări. Res
pectivul poștaș mai făcuse .o „pa
siune" nu atit pentru... I.T.B., cit 
pentru sutele de tichete aflate 
intr-un sertar la același oficiu 
P.T.T.R. Un calcul arată că tiche- 
tele sustrase îi ajungeau să 
umble cu „itebeul" cel puțin 5—6 
ani. Dar acum nu mai are ne
voie de ele. Staționează. Și me
ditează la ce urmează.

Rubrlcd realizata de 
Peîre POPA
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și corespondenții „Scînteii" .
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La București a început ieri

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“ 
consacrată pregătirii Conferinței 0. N. U. 

pentru stiintă si tehnologie
La București au început joi lucră

rile Reuniunii ministeriale a țărilor 
membre ale „Grupului celor 77", din 
care face parte și România, consa
crată pregătirii Conferinței Națiuni
lor Unite pentru știință și tehnologie 
in slujba dezvoltării, care se va des
fășura la Viena, in perioada 20—31 
august 1979.

Desfășurarea la București a aces
tei importante reuniuni reprezintă o 
recunoaștere a contribuției valoroase 
aduse de țara noastră la activitatea 
„Grupului celor 77“, precum și a ro
lului activ al României în convocarea 
și pregătirea Conferinței O.N.U. pen
tru știință și tehnologie, a cărei or
ganizare are la origine, după cum se 
știe, o inițiativă românească.

La reuniune participă miniștri, șefi 
•i delegațiilor țărilor in curs de dez
voltare membre ale „Grupului celor 
77“ care vor fi reprezentate la Con
ferința de la Viena.

Sint prezenți. de asemenea, repre
zentanți ai O.N.U., ai instituțiilor 
specializate ale Națiunilor Unite, pre
cum și ai altor organizații internațio
nale și regionale cu preocupări în 
domeniul științei și tehnologiei in 
slujba dezvoltării.

La ședința inaugurală, desfășurată 
sub președinția șefului delegației 
României la Reuniunea de la Bucu- 

tști, Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
» C.N.S.T., au fost prezenți Miu Do- 
l.rescu. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Suzana 
Gâdea. ministrul educației și învă- 
țămintului, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice. Șerban 
Țițeica', vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, repre
zentanți ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale.

In deschiderea lucrărilor reuniunii, 
prof. Ion Ursu a adresat participan- 
tilor, din însărcinarea președintelui 
Nieolae Ceaușeseu, un mesaj de salut, 
precum și urări de deplin succes in 
promovarea nobilei cauze a folosirii 
depline a imensului potențial științi
fic și tehnologic de care dispune o- 
menirea în scopul dezvoltării, pentru 
satisfacerea nevoilor vitale ale omu
lui. ale societății, ale fiecărei țări.

Vorbitorul a transmis delegațiilor 
participante un salut călduros din 
partea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, precum și din partea cer
cetătorilor și oamenilor de știință 
români.

în continuare, vorbitorul a evo
cat concepția președintelui Nieolae 
Ceaușeseu potrivit căreia știința si 
tehnologia trebuie să îndeplinească 
menirea de pionierat și avangardă, 
să preceadă și să orienteze dezvol
tarea economico-socială a statelor, să 
creeze rezerva de soluții necesară 
accelerării acestei dezvoltări, subli
niind că această abordare, care co
respunde intereselor și preocupărilor 
tuturor țărilor în curs de dezvolta
re. reclamă. în concepția șefului sta
tului român, o întărire continuă a 
solidarității și unității de acțiune a 
acestor țâri.

Prof. Ion Ursu a evidențiat, In 
continuare, atenția deosebită acor
dată de țara noastră, personal da 
președintele Nieolae Ceaușeseu, așe
zării științei șl tehnologiei moderne 
la baza întregii dezvoltări a Româ
niei.

Referindu-se la obiectivele Confe
rinței de la Viena. reprezentantul 
țării noastre a subliniat necesitatea 
ca. pentru succesul acesteia, „Grupul 
celor 77“ să acționeze unit, pentru ca 
la reuniune să fie adoptate măsuri 
concrete, care să ducă la schimbarea 
actualului sistem internațional — 
bazat pe inechitate, restricții și dis
criminări — la realizarea unul nou 
concept de cooperare științifică și 
tehnologică internațională, care să 
asigure in mod real accesul liber al 
fiecărui popor la cuceririle științei 
moderne, transferul neîngrădit al 
tehnologiilor către toate țările în 
curs de dezvoltare.

Conferința Națiunilor Unite pen
tru aplicarea științei și tehnologiei 
în folosul dezvoltării, a arătat în 
continuare vorbitorul, este chemată 
să stabilească măsuri concrete, care 
să constituie un sprijin real șl con
cret dat eforturilor proprii de dez
voltare ale țărilor noastre, să adopte 
hotărîri care să conducă la institui
rea de mecanisme, sisteme și progra
me ale O.N.U. menite să răspundă 
nevoilor și preocupărilor specifice 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Vorbitorul a arătat că întîlnjrea de 
lucru de la București a „Grupului 
celor 77" trebuie să urmărească pu
nerea de acord a pozițiilor partici- 
panților față de problemele mari ale 
Conferinței de la Viena in vederea 
adoptării de către această conferință 
a unui program de acțiune de sub
stanță, care să asigure crearea de or
ganisme suficient de puternice în 
cadrul O.N.U. pentru traducerea în 
viață a obiectivelor programului ; 
asigurarea de resurse suplimentare 
pe plan intern și extern ; crearea

unui sistem de informații care să 
sprijine țările in curs de dezvolta
re în cunoașterea și alegerea teh
nologiilor de care au nevoie ; iden
tificarea unor noi forme de coope
rare între țările în curs de dezvol
tare și intre acestea și țările dezvol
tate.

In încheiere, șeful delegației ro
mâne a subliniat hotarîrea țârii noas
tre de a-și aduce intreaga contribu
ție la reușita Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Știință și Tehnologie in 
folosul dezvoltării.

In continuare a luat cuvintul Ab
del Aziz Ben Dhia, ministrul învă- 
țămintului superior și cercetării ști
ințifice al Tunisiei — țară care de
ține președinția „Grupului celor 77“. 
Vorbitorul a rugat să se transmită 
președintelui Nieolae Ceaușeseu gra
titudinea tuturor participanților pen
tru invitarea „Grupului celor 77“ la 
București, pentru condițiile create in 
vederea bunei desfășurări a reuniu
nii, adresind. totodată, cele mai bune 
urări de succes poporului român. El 
a apreciat că desfășurarea acestei 
reuniuni în capitala țării noastre 
constituie o expresie a recunoaște
rii de către comunitatea internațio
nală a tradiției științifice si tehnice 
incontestabile a României, a aportu
lui el la progresul științific mondial, 
la eforturile actuale pentru utilizarea 
cunoștințelor științifice în slujba dez
voltării și progresului tuturor națiu
nilor.

Au mai rostit alocuțiuni Ke- 
neth Dadzie, director general pen
tru dezvoltare și cooperare economi
că internațională din cadrul O.N.U., 
și Juao Frank Da Costa, secretarul 
general al Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru Știință și Tehnologie. 
Vorbitorii au ținut să evidențieze a- 
portul valoros al României, perso
nal al președintelui Nieolae Ceaușeseu 
la activitatea „Grupului celor 77“. la 
eforturile în direcția edificării unei 
ordini economice mondiale, expri- 
mindu-și convingerea că intîlnirea de 
la București se va înscrie ca o nouă 
contribuție la întărirea unității și so
lidarității țărilor în curs de dezvol
tare.

In continuarea dezbaterilor, parti- 
cinanții au trecut la examinarea pro
blemelor specifice de pe ordinea de 
zi a reuniunii.

Lucrările reuniunii continuă.
★

Joi seara, delegația română a ofe
rit o recepție In cinstea participan
ților la reuniune.

(Agerpres)

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

Vitrina noutăților
9

Azi, despre articole de sticlărie 
și uz casnic

Pavilionul „R" din cadrul actualei 
ediții a Tirgulul de mostre de bu
nuri de consum reunește produsele 
realizate de Centrala industriei sti
clei și ceramicii și Centrala indus
triei articolelor casnice. în vitrinele 
rezervate produselor din sticlă pro
ducătorii expun peste 1 000 sorti
mente, dintre care aproape un sfert 
sint noi. Materia primă din care sint 
realizate cele mai multe din aceste 
articole o constituie sticla termore- 
zistentă suflată și cea presată. Rezis
tența la șocurile termice (răcire șl 
încălzire rapidă), precum și sporirea 
de 3—4 ori a rezistenței la loviri con
feră noi calități acestor produse. 
Dintre exponatele care au atras apre
cieri elogioase din partea vizitatori
lor se remarcă : serviciile de sticlă 

• Para" și „Alin", noile sortimente de 
Vaze realizate cu gust și fantezie de 
creatorii de la Întreprinderea de sti
clărie „Berea" din Buzău, articolele 
de cristal de Tirgu Jiu, ceainicele si 
cănutele termorezistente. precum si 
numeroasele tipuri de bibelouri din 
sticlă — una din numeroasele nou
tăți ale acestei expoziții.

Din cele 700 de produse din por
țelan 150 sint realizări noi, rod al 
muncii creatorilor de frumos de la 
întreprinderi de acum cu renume din 
Cluj-Napoca. Turda. Alba Iulia. Ar
ticolele din porțelan fosfatic, servi
ciile de masă ingenios ornate cu mo
tive folclorice — iată doar două din 
„bijuteriile" pe care cumpărătorii 
abia așteaptă să le vadă și în maga
zine.

Pentru anul 1980 reprezentanții co
merțului ne-au asigurat că sint con
tractate circa un milion de produse 
realizate din faianță. Cele 380 de ar
ticole expuse in vitrinele pavilionu
lui „R“ se disting prin formele su
ple, deosebit de atractive, ca și prin 
glazura cu culori pastelate sau in cu
lori obținute prin folosirea înlocui
torilor din pigmenți și materiale in
digene. Prin înlocuirea vechilor teh
nologii cu altele noi. producătorii au 
realizat obiecte decorate prin poliza
re și articole din sticlă colorată într-o 
mare diversitate de forme (pahare 
răsucite, drepte, șlefuite în linii 
drepte).

Realizatorii actualei ediții a Tîrgu- 
lui de mostre de bunuri de consum 
le-au rezervat și gospodinelor o sur
priză dintre cele mai plăcute : expo
ziția articolelor de uz casnic și gos
podăresc. Reunind 2 680 de sortimen
te. dintre care 200 sînt noi și contrac
tate încă de acum pentru anul 1980,

standurile preziiită obiecte practice, 
menite să ușureze munca in gospo
dărie. O noutate de ultimă oră : va
sele din fontă, emailate in strat sub
țire, pentru economisirea de arderi 
suplimentare și pentru încălzirea mai 
rapidă a lor, ceea ce duce la un con
sum redus de carburanți. La țindul 
lor, tacîmurile de inox sint prevăzu
te cu minere din masă plastică, pen
tru a le face mai ușoare. La toate 
acestea se adaugă mașinile de me
naj multifuncționale, care realizează 
patru-cinci operații : dispozitivele de 
răzuit legume, de stors roșii, de tăiat 
varza, mașina de tăiat cartofi, cea de 
stors legume și cleștele de tranșat 
păsări.

Realizatorii pavilionului „R“ ne 
asigură că toate aceste produse atit 
de utile in munca din gospodăriile 
noastre le vom găsi nu peste mult 
timp și In magazinele de specialitate.

Constanta POPESCU

LOTO 
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 10 AUGUST 1979
Categoria 113 variante 25% — au

toturisme „Dacia 1 300" ; Categoria 
2: 1 variantă 100% a 17 673 lei și 12 
variante 25% a 4 418 lei ; Categoria 
3 : 11.25 a 6 284 lei ; Categoria 4 : 
28,25 a 2 502 lei ; Categoria 5 : 127 a 
557 lei : Categoria 6 : 247.25 a 288 
lei ; Categoria X : 1 334,23 a 100 lei.

• In prima zi a campionatelor na
ționale de inot. care se desfășoară la 
bazinul „Djnamo" din Capitală, re
cordmana noastră Carmen Bunaciu 
(Dinamo) a ciștigat proba de 100 m 
spate cu un rezultat de valoare mon
dială : l’03”59/100.

Tinăra Înotătoare ploieșteancă Iri- 
nel Pănulescu a cucerit două titluri, 
terminind invingătoare în probele de 
200 m fluture — 2'20”91/100 (nou re
cord de junioare) și 200 m liber — 
2T0”53/100.

Elevul bucureștean Flavius Vișan 
a ocupat primul loc în proba mas
culină de 200 m liber, fiind crono
metrat cu timpul de 2’00’’93/100, iar 
elevul reșițean Vâleriu Buzatu și-a 
adjudecat proba de 200 m fluture in 
2’12”85/100.

Cronica
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
"țara. în perioada 9—16 august, o de
legație a Comitetului danez pentru 
pace și cooperare, formată din Ib 
Christensen, membru al parlamentu
lui Retsforbundet (partidul liberal), 
Hans Nebel. președintele Comitetu
lui danez pentru pace și cooperare, și 
Birgit Jensen-Butler, secretar ge
neral.

Delegația a avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională, Ministerul 
Afacerilor Externe, A.D.I.R.I.. Consi
liul județean Brașov al Frontului U- 
nității Socialiste, precum și la Comi
tetul Național pentru Apărarea Păcii 
și a vizitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală, din ju
dețele Brașov și Ilfov.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, in perioada 4—16 august a 
făcut o vizită in țara noastră Th. 
Catrivanos, secretar general al Casei 
de cultură a prieteniei eleno-române.

Oaspetele a avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
Consiliul oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, Departamentul 
Cultelor, precum și la Consiliul 
popular al municipiului Tg. Mureș, 
la redacția ziarului „Neuer Weg“ și 
editura „Kriterion". De asemenea, 
au fost vizitate obiective economice, 
social-culturale și .de interes turistic 
din Capitală și din țară.

★
Joi. cu prilejul ediției de toamnă 

a Tlrgului internațional de la Leipzig, 
care va avea loc intre 2 și 9 septem
brie, la Reprezentanța comercială a 
R.D. Germane din București a avut 
loc o conferință de presă.

ȘTIRI SPORTIVE
Iată ciștigătorii celorlalte finale : 

100 m spate bărbați : Mihai Man- 
dache (Dinamo) — r01”17/100 ; șta
feta 4X100 m liber bărbați : Steaua 
— 3'46”29/100.

• Finala probei de urmărire in
dividuală din cadrul campionatelor 
naționale de ciclism pe pistă, ce se 
desfășoară în aceste zile la velodro
mul „Dinamo" din Capitală, a reve
nit dinamovistului Marin Valentin — 
5’05”6/10 pe 4 000 m — care l-a în
trecut pe Gheorghe Lăutaru (lotul 
național). în semifinale, M. Valentin 
l-a eliminat după o luptă strinsă pe 
colegul său de club Mircea Romas- 
canu, realizlnd 5’04”7/10, față de 
5’04”8/10.

In semifinalele probei de urmări
re pe echipe juniori s-au calificat

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei» Republicii Socialiste România

Sint profund mișcat de amabilul dumneavoastră mesaj și, la rîndul meu, vă 
transmit bune urări de fericire și bunăstare personală, de progres continuu 
și prosperitate poporului român prieten sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere.

îmi exprim, de asemenea, încrederea că relațiile prietenești și cooperarea 
strinsă dintre țările noastre se vor întări în continuare, spre binele ambelor 
popoare.

îmi voi aminti întotdeauna de vizita mea în frumoasa dumneavoastră 
țară și de întreaga atenție pe care mi-ați acordat-o.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Festivitatea de premiere a laureatilor
Joi, 16 

Române 
înmînare 
acordate 
creație și interpretare în cadrul eta
pei republicane a Festivalului na
țional al educației și culturii socia
liste „Cintarea României** ediția 
a Il-a.

Au fost prezenți in sală reprezen
tanți ai instituțiilor care au organizat 
nemijlocit această amplă manifestare 
a artei și muncii libere: C.C.E.S., 
U.G.S.R., U.T.C.. Ministerul Educa- 
țfei și învățămintului, consiliile oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul de 
Interne, U.A.S.C.R., Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, Con
siliul Național al Femeilor. Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 

Producție, U.C.E.C.O.M.. CEN-de

august 1979, în sala Operei 
a avut loc festivitatea de 
a diplomelor și medaliilor 
laureatilor la concursul de

TROCOOP și ai uniunilor de creație. 
Au participat, de asemenea, artiști 
și creatori amatori și profesioniști, 
antrenați în întrecerile festivalului, 
membri ai juriilor centrale, alți oa
meni de cultură și artă, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
presei-

Tovarășul Miu Dobrescu. președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, președintele Comisiei Cen
trale de organizare a Festivalului na
țional „Cintarea României", a des
chis festivitatea de premiere, prezen- 
tind pe scurț principalele momente 
din desfășurarea festivalului, multi
plele semnificații ale acestuia, con
tribuția sa la înflorirea culturii noas
tre socialiste, la punerea in valoare 
și impulsionarea creației originale, la 
creșterea nivelului calitativ al artei 
amatoare șl profesioniste, la sporirea 
eficientei educative, la îmbogățirea 
vieții spirituale a întregului popor.

• •Sesiune științifică consacrată aniversării 
actului istoric de la 23 August 1944 

aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare națională șl socială, antifas
cistă și antiimperialistă își exprimă 
cele mai calde sentimente de dra
goste. gratitudine și recunoștință 
fată de partidul nostru —. organiza
torul și conducătorul acestei revoluții 
de însemnătate hotâritoare in istoria 
tării — fată de dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nieolae Ceaușeseu, 
conducătorul iubit al poporului, in 
opera de edificare și apărare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul românesc.

Cu sentimente de profundă mîn- 
drie patriotică și recunoștință, sesiu
nea a relevat contribuția dumnea
voastră hotâritoare la întărirea capa
cității de apărare a patriei, a forței 
combative a armatei, la elaborarea 
doctrinei militare naționale, potrivit 
căreia apărarea patriei constituie 
cauza și opera întregului popor.

Mobilizați de însuflețitorul dum
neavoastră exemplu de dăruire și 
pasiune revoluționară, de minunatele 
perspective pe care documentele și 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului le vor deschide pentru 
propășirea și înflorirea patriei, pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
viată al oamenilor muncii, cadrele 
didactice, întregul personal al Aca
demiei militare vă asigură că nu vor 
precupeți nici un efort pentru Înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin în for
marea unor cadre militare cu o înal
tă pregătire politică și de speciali
tate, profund devotate partidului și 
poporului, gata oricînd să apere cu 
fermitate independența, suveranita
tea și integritatea scumpei n’oastre 
patrii, Republica Socialistă România,

Joi dimineața, la Academia milita
ră a avut loc o sesiune științifică 
consacrată celei de-a XXXV-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă. In cadrul a- 
cestei manifestări au fost prezentate 
comunicări care au reliefat rolul con
ducător al partidului în organizarea 
și înfăptuirea insurecției, lupta ma
selor populare și a armatei împotri
va fascismului, grija partidului pen
tru întărirea capacității de apărare a 
patriei.

In încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă vibrantă, de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adresat tova
rășului Nieolae Ceaușesou, secretar 
general al partidului, președintele re
publicii, comandantul suprem al for
țelor noastre armate, o telegramă în 
care se spune :

Participants la sesiunea științifică 
a cadrelor didactice din Academia mi
litară consacrată celei de-a XXXV-a 1

zilei
Actuala ediție, care se va desfășura 

sub deviza „Pentru comerț mondial 
și progres tehnic", va reuni peste 
6 000 de expozanți din circa 50 de 
țări.

Țara noastră, care participă pentru 
a 27-a oară la această manifestare 
economică internațională, va expune, 
prin intermediul a 15 întreprinderi 
de comerț exterior, pe o suprafață 
de peste 1 500 mp, o gamă largă și 
variată de mașini și utilaje pentru 
industriile ușoară și de prelucrare a 
lemnului, autoturisme și autoutili
tare, aparate de radio și televizoare, 
mobilă, produse ale industriei far
maceutice. cosmetice, textile, con
fecții, Încălțăminte, articole de ma- 
rochinărie și altele.

★
La expoziția internațională de artă 

plastică a copiilor, de la Ulan Bator 
— organizată cu prilejul Anului in
ternațional alvcopilului — elevii ro
mâni, care auz participat cu picturi 
în ulei, tempera, acuarelă și desene, 
au obținut 8 premii. „Medalia de 
aur" a fost conferită elevilor Adrian 
Mititelu și Cătălin Butnaru. de la 
Școala generală nr, 3. din Blrlad, și 
Valentin Nicolaeva, de la Școala de 
arte din Tulcea ; „Medalia de ar
gint", elevei Cezarina Moldoveanu, 
de la Școala generală nr. 3 din Bir- 
lad. iar „Medalia de bronz", elevelor 
Daniela Bolborici, Gabriela Coman 
și Mihaela Toader, de la Școala ge
nerală nr, 11 din Buzău, și Luminița 
Nlță, de la Școala de arte din Tulcea.

Lucrările premiate sînt inspirate 
din Istoria patriei, din vasta activi
tate desfășurată de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România.

(Agerpres)

Voința 
sportiv 
sportiv

® După opt runde, în turneul in
ternațional de șah pentru tineret de 
la Zalaeger.szeg (Ungaria) conduce 
Velikov (Bulgaria), cu 6 puncte, ur
mat de Kusz (Ungaria), Pikusov 
(U.R.S.S.) — cite ■ 5,5 puncte. Llviu 
Oltean. (România) ■— 4,5 puncte și 2 
partide întrerupte. Lanzani (Italia) — 
4,5 puncte etc.

• în turneul internațional de șah 
de la Bela Krikva. după 9 runde con
duc Petran, Begovac și Andrijevic 
— cu cite 6 puncte. Tinărul maestru 
român Ion Biriescu se află pe lo
cul opt. cu 4 puncte și o partidă În
treruptă in poziție avantajoasă la Ra
di vojevici.

București. Olimpia, Clubul 
școlar București șl Clubul 
școlar Steaua.

SĂRBĂTOAREA națională a republicii 
INDONEZIA

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia 

JAKARTA
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Indonezia îmi oferă plăcutul pri

lej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și progres poporului indonezian prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare dintre 
România și Indonezia vor cunoaște o dezvoltare mai puternică, în interesul 
celor două popoare, șpre binele cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se Împlinesc 34 de ani de la adop
tarea de către Adunarea consulta
tivă populară indoneziană a Decla
rației de independență, act de im
portantă istorică, ce a încununat 
victorios lupta îndelungată a po
porului acestei țări împotriva do
minației coloniale.

Punte insulară între două conti
nente — asiatic și australian — ar
hipelagul indonezian (format din 
13 677 insule) se întinde in zona 
Ecuatorului pe o lungime de peste 
5 000 km, 80 la sută din suprafața 
uscatului este acoperită cu păduri 
virgine, o inestimabilă bogăție a 
țării. Subsolul conține și el mari 
și variate zăcăminte, cel mai în
semnat fiind, fără îndoială, țițeiul 
(rezerve apreciate la 14 miliarde 
barili).

Depășirea înapoierii e,conomico- 
sociale, moștenire a secolelor de 
stăpinire colonială, valorificarea bo
gățiilor naționale în interes propriu 
au constituit obiective politice prio
ritare ale perioadei de după dobîn- 
direa neatîrnării. în acești ani au 
fost puse bazele industrializării, a 
fost extinsă rețeaua transporturilor, 
se modernizează agricultura. In luna 
aprilie a acestui an a fost lansat cel 
de-al treilea plan cincinal de dez
voltare. După cum a declarat recent 
ministrul indonezian al minelqr, o

dezvoltare rațională a sectorului 
petrolier a devenit esențială pentru 
realizarea obiectivelor economice ge
nerale. Deși Indonezia este princi
palul exportator de petrol din sud- 
estul Asiei (1,3 milioane barili pe 
zi, ceea ce asigură peste 50 la sută 
din veniturile' de devize), orienta
rea economică actuală are în vede
re reducerea dependenței excesive 
de exporturile petroliere.

In cadrul noului plan de dezvol
tare se acordă, de asemenea, o aten
ție deosebită sectorului agricol. O 
preocupare mereu actuală a guver
nului de la Jakarta o constituie 
dezvoltarea echilibrată a regiunilor 
țării șl transferarea populației din 
zonele suprapopulate spre cele mai 
puțin populate care dispun de bo
gate resurse.

Intre România și Indonezia există 
tradiționale raporturi de prietenie 
și colaborare. Acordurile și înțele
gerile convenite cu prilejul contac
telor Ia diferite niveluri au creat 
cadrul și deschid perspective tot 
mai largi unei rodnice cooperări în 
domeniile economic, tehnico-știinti- 
fic, cultural, cursul ascendent al a- 
cestor bune relații corespunzind in
tereselor ambelor țări și popoare, 
cauzei păcii și progresului în întrea
ga lume.

M. S.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, Institutul roman 
pentru relațiile culturale cu ștrăină- 

„ _ _ ;_ t, : l după-amiază.
Capitală, o manifestare culturală, 
cadrul căreia ziarista Liana Enes- 
a prezentat unele aspecte legate 
dezvoltarea actuală a acestei țări, 
urmat un film documentar indo-

tatea a organizat, joi 
în 
în
cu 
de 
A 
nezian.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18, 19 și 20 august. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească. Cerul 
va fi schimbător. In vestul tării și in 
zonele de deal și de munte vor că
dea ploi locale care vor avea și ca
racter de averse însoțite de descăr
cări electrice, mai ales în a doua 
parte a intervalului. In rest, ploi izo
late. Vîntul va sufla slab în primele 
zile, apoi va prezenta . intensificări 
predominînd din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 8 și 18 grade, iar cele maxime 
între 22 și 32 de grade, local mai ri
dicate. In București : Vremea va 
continua să se încălzească, Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, Temperatura în creștere, 
mai ales în a doua parte a intervalu
lui.

Calitatea vieții,
calitatea oamenilor

(Urmare din pag. I)
nele de aur ale Do- 
brogei, combinele lu
crate și mereu înnoite 
ale uzinei „Semănă
toarea". Am întilniț pe 
șantierele Dobrogei și 
cărbunii Văii Jiului. 
Am întîlnit și in- 
grășămintele uzinelor 
chimice hrănind ară
turile care prin știința 
și sudoarea oamenilor, 
în cîțeva zile numai, 
schimbau Ia față mi
riștea in albie de lea
găn pentru Îmbăierea 
primelor semințe cu 
apa irumptă din canale 
pe pămintul crăpat de 
secetă cindva. Era mie
zul acestui iunie fier
binte. Soarele dogo
rea. Peste treizeci de 
grade. Cei ce veniseră 
în vacanță se bucurau 
de apa mării, de se
ninul fără pată al ce
rului Irizind aripile 
pescărușilor si frumu
sețile litoralului, 
faleza vechiului 
Tomis împînzit 
bărci colorate și 
motonave, sute de co
pil ai orașului Con
stanta pregăteau ma
rea serbare a anului 
lor inter național. Prin
tre eșarfe, păsări, flori, 
dans de fluturi, de 
zine. și imagini istori
ce, copiii acestui colț 
de Românie rosteau 
lumii mesajul lor de

Pe 
port 

de 
mici

pace. Și pe pămintul 
Dobrogei mii de oa
meni care nu erau 
încă în vacantă, mun
ceau sub dogoarea 
soarelui la secerișul 
orzului, al griului, tre
ceau printre vii. legu
me și livezi, zei ai 
luminii și ai roadelor 
pămintului. Lucrau în
tinderea țărmului mă
rii și pe platformele 
Industriale, visind în
treaga frumusețe a 
priveliștii, mai multă 
bucurie a vieții. Acești 
oameni mîine vor pă
trunde mai adine in 
tainele științei, apli- 
cind pe ogoare desco
periri noi ale cercetă
rii biologice, ingineri
ei genetice și bio- 
energetice — ciberne- 
tizînd, electronizind și 
folosind roboti indus
triali in procesele de 
producție ale vastelor 
șantiere navale si pe 
platformele celorlalte 
industrii. Prezenta in 
Dobrogea a secretaru
lui general al partidu
lui,, sfătuirea cu oame
nii ' muncii și prețioa
sele indicații date 
de tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, apropierea 
marilor evenimente 
naționale — 23 August 
și al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Român, erau îndemn 
și certitudini.

Calitatea vieții și 
calitatea oamenilor

sint astăzi in România 
adevăruri1 de necon
testat. Și dacă drumul 
suitor nu a fost marș 
triumfal, și dacă1 me
reu vor apărea pro
bleme complexe in 
procesul dezvoltării 
societății, drumul nos
tru suitor are în mie
zul acestui pămmt a- 
dinciti pilonii, in cu
getul, in sufletul nos
tru, in forța noastră 
lăuntrică, si puterea 
muncii de a materia
liza visele. Sînt cali
tăți care peste multe 
potrivnicii infrinte au 
triumfat.

Se impămîntenește. 
tot mai mult Ia noi, 
ideea învățăturii con
tinue, nu numai pen
tru a deveni, ci pentru 
a fi permanent oa
meni revoluționari, 
ginditori în știintă, în 
cultură, în tehnică, în 
artă, în toate dome
niile de activitate. 
Căci numai perma
nenta pregătire profe
sională ne asigură ca
litatea muncii, compe
titivitatea ei la nive
lul celor mai bune 
realizări pe plan mon
dial. Calitatea societă
ții, a vieții, calitatea 
oamenilor din Româ
nia sint roadele uma
nismului fundamental 
în spiritul căruia îna
intează patria noastră, 
sub conducerea parti
dului, spre comunism.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. șl Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost de fată general brigadier 
Soesidarto, ambasadorul Republicii 
Indonezia, și membri al ambasadei.

(Agerpres)

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
— 19,39, (la rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu) : „Culorile iubirii" — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30, 
(la Teatru] 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 rîsul — 20.

cinema
•Nu pot trăi fără lăutari : SCA
LA — 15,30; 17.45; 20.
• Aventurile lui Mark Twain : 
PATRIA — 14.15; 17,15; 20, CAPI
TOL — 14,15; 17.15; 20, la grădină
— 20,45, FAVORIT — 9; 12; 16,15; 
19,15.
• Umbra lui Casey : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Elefantul alb : LUCEAFĂRUL — 
13; 15,15; 17,45; 20, la grădină — 21, 
BUCUREȘTI — 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Porțile albastre ale orașului : 
CENTRAL — 14; 10; 18; 20.
• Un om in loden : VICTORIA — 
15; 17.30; 20.
• Tînăr și liber : FESTIVAL — 
13,45; 16; 18.15; 20,30, MODERN - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 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 : FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Misiunea Capricorn unu : GRI- 
VJȚA — 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.
• Hercule cucerește Atlantida s 
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45; 20.
• Al patrulea stol : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Nick Carter superdetectiv : CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Vlad Tepeș : PACEA — 16; 19.
• Leii saloanelor : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Nea Marin miliardar : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 30.15.
• Vis de ianuarie ; VIITORtJL — 
15,30; 17,45; 20.
• Olga și poetul : MIORIȚA — fl; 
11: 13,15; 13,30; 17,43; 20.
• Brațele Afroditei : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Lovitură pe la spate : MUNCA
— 16; 18; 20.

• CARBURANT' DIN 
DEȘEURI ORGANICE. 
Oamenii de știintă japonezi au 
pus la punct un procedeu de 
transformare a deșeurilor orga
nice in glucoză care, la rindul 
ei. poate fi transformată in 
alcool folosit drept carburant. O 
echipă de savanți de la Institu
tul japonez pentru cercetări in 
domeniul energiei nucleare a 
supus Iradierii deșeuri de hirtie, 
talaș de lemn, pleavă de orez.și 
paie, transformindu-le într-o 
pastă densă. Prin adaosul unor 
enzime. din pastă se obține glu
coza. care, supusă unui proces 
de fermentație, se transformă in 
alcool. Din combinația alcoolului 
cu benzina (in proporție de 
80—90 la sută), se obține ben- 
zoholul, un carburant cu per

formante energetice ridicate. 
Prin modificări aduse carbura
torului se poate folosi drept 
carburant și alcoolul in stare 
pură.

• UN ACT DE RES
TITUIRE LITERARĂ. Co
tidianul francez „Le Monde" a 
realizat un adevărat act de res
tituire literară, publicind în 
foileton un roman practic uitat, 
„Atar-Gull“. al scriitorului Eu- 
găne Sue (1804—1857). Deosebit 
de pretuit de clasicii marxismu
lui pentru viziunea umanistă a 
romanelor sale, în. special cele
brele „Mistere ale Parisului" 
(operă tradusă și in limba româ
nă). Sue. care s-a bucurat in 
timpul vieții sale de o enormă 
popularitate — romanele sale 
foileton fiind urmărite cu su

fletul la gură de un număr 
uriaș de cititori — este unul din 
primii scriitori moderni ce au 
îmbrățișat cauza proletariatu
lui. in general a celor multi și 
obidiți. în „Atar-Gull“, al doilea 
său roman în ordine cronologică, 
apărut în 1831, el denunță tra
ficul cu sclavi, una din racilele 
cele mai cumplite ale vremurilor 
sale.

• TELEFONUL CARE 
...SCRIE. Este vorba de o 
mașină de scris portativă care 
nu cîntărește prea mult : 8.5 kg. 
Textul dictat se înregistrează pe 
minicasete (capacitatea unei mi- 
nicasete 33 000 de semne) ; este 
suficient apoi să se branșeze 
mașina la un aparat telefonic și 
să fie chemată persoana către 
care se dorește transmiterea

mantă sportivă, reușind să tra
verseze Înot Canalul Mînecii 
(circa 32 km.). Timpul necesar :

textului respectiv. Viteza de 
transmisie este de cinci ori su
perioară vitezei de transmisie 
la aparatele telex obișnuite. Cu 
ajutorul unei imprimante se 
pot obține mai multe copii ale 
textului de transmis.

© ETOLOGIA, ȘTIIN
ȚA COMPORTĂRII ANI
MALELOR. Un șir de studii 
reoente aduc în atenție o ra
mură nouă a științelor naturii, 
etologia — studiul comportării 
animalelor. Potrivit teoriilor e- 
tologice. care se revendică de 
la darwin ism, orice „societate** 
animalieră prezintă o anumită 

structură ierarhică, determinată 
de lupta pentru existentă și de 
necesitatea conservării speciei. 
Argumentele pe care etologii Ie 
aduc in sprijinul afirmațiilor lor 
se sprijină pe faptul îndeobște 
bine cunoscut că turmele de 
animale sălbatice.1 de la porcii 
mistreți pină la maimuțe, se 
află sub „conducerea** unui mas
cul, regulile de comportament 
stabilite de acesta fiind riguros 
respectate.

• TEMERITATE SPOR
TIVĂ. Tinărul englez Marcus 
Hooper. în virstă de 12 ani. a 
înregistrat senzaționala perfor

14 ore și 37 minute. O altă per
formantă în domeniul sporturi
lor nautice a înregistrat naviga
torul american Gerry Spiess : el 
a reușit să străbată Atlan
ticul în cea mai mică ambarca
țiune (vezi foto) care s-a aven
turat vreodată de-a curmezișul 
Atlanticului. Ambarcațiunea —■ 
pentru o singură persoană — 
are doar 3 metri în lungime.

• „CAMPIONI" LA 
ZGOMOTE. Potrivlt date’ 
lor O.N.U., Italia pare a fi 
tara cu cel mai înalt grad de 
poluare fonică datorită autotu
rismelor și motocicletelor, cu 
motoarele ambalate la maxi
mum. La Roma au fost depășite 
de mult normele admise de 
„poluare fonică" — 55 decibeli 

ziua și 45 noaptea. Locuitorii ca
pitalei sînt supuși zilnic unui 
veritabil „asalt" fonic, care de
pășește 75 de decibeli.

® DICȚIONAR DE 
CUVINTE OFICIALE. ° 
comisie a parlamentului sue
dez a propus guvernului să edi
teze un dicționar special contl- 
nînd explicarea cuvintelor, ter
menilor și expresiilor uzitate in 
diverse hotărîri. instrucțiuni, 
circulare și alte documente ofi
ciale de stat. Un asemenea dic
ționar — afirmă comisia — este 
necesar cetățenilor pentru a 
se descurca în citirea do
cumentelor oficiale in care a- 
bundă terminologia „adminis
trativă". adeseori imposibil de 
înțeles.
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Manifestări consacrate României 
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
Pe meridianele globului continuă să fie marcată Ziua națională o 

României — împlinirea a 35 de ani de la victoria revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă

R. P. CHINEZA. La Palatul cul
turii al oamenilor muncii din cen
trul capitalei R. P. Chineze a avut 
loc vernisajul expoziției „Chipuri și 
imagini în pictura românească 
contemporană". Cu acest prilej au 
luat cuvîntul Zhou Erfu, adjunct 
al ministrului culturii al R. P. Chi
neze, și pictorul Petre Popovici. La 
vernisaj au fost prezenți Lin Lin, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu 
străinătatea, cadre de conducere 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Culturii, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la 
trescu.

Lucrările 
finind unui 
reflectă o _ _ ___
picturii românești contemporane.

și antiimperialistă din țara noastră. 
existente între politica externă a 
celor două țări, faptului că ele 
se pronunță cu hotărîre pentru o 
dezvoltare economică 
independentă, pentru 
tuturor popoarelor".

șl socială 
progresul

avut loc oCUBA. La Havana a
conferință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul țării noastre în Cuba, 
N. Moraru, a vorbit despre impor
tanța zilei de 23 August 1944, des
pre realizările poporului român 
pe calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Beijing, Florea Dumi-
prezintă creații apar- 
grup de 29 de artiști și 
imagine elocventă a

MEXIC. Ziarul guvernamental 
mexican „El Nacional" a publicat 
un articol pe trei coloane cu pri
vire la relațiile dintre România și 
Mexic, în care subliniază, printre 
altele : „Evenimentul de o deose
bită importanță și care a pus bazele 
unei ample colaborări între cele 
două țări l-a reprezentat, fără nici 
o îndoială, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Mexic. Bilan
țul acestei vizite, desfășurată în 
1975, a pus bazele trainice ale 
relațiilor româno-mexicane". „în 
cei patru ani care s-au scurs de 
atunci — continuă ziarul citat — 
relațiile bilaterale s-au dezvoltat 
continuu ; s-a înregistrat un pro
gres sensibil în dezvoltarea schim
burilor economice, în colaborarea 
în domeniile științei, -învățămîntu- 
lui și culturii". „Un domeniu im
portant în care s-a intensificat co
laborarea dintre cele două țări, — 
se spune în articol — este cel in
ternațional, datorită similitudinilor

BELGIA. Condițiile înfăptuirii 
Insurecției armate antifasciste și 
antiimperialiste, inspirată, organi
zată și înfăptuită sub conducerea 
P.C.R., precum și puternicele 
transformări revoluționare petre
cute în țara noastră în anii con
strucției socialismului au fost evo
cate într-o conferință de presă ți
nută la Bruxelles de ambasadorul 
țării noastre în Belgia, Iulian 
Văcărel. Vorbitorul a prezentat ac
tivitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, con
sacrată așezării relațiilor dintre 
state pe baze noi, democratice, pen
tru crearea unei lumi mai drepte, 
pentru colaborare și pace în lume. 
Au participat directori, redactori 
șefi și ziariști de la principalele 
cotidiane belgiene, reprezentanți ai 
posturilor de radio și televiziune 
flamande și valone.

GRECIA. în orașul Lefkada, an
samblul folcloric „Rapsodia Săla
jului" din Zalău, care se află în 
turneu în Grecia, a susținut un 
spectacol la festivalul din acest oraș. 
Reprezentanții cîntecului și dansu
lui popular românesc au fost 
îndelung aplaudați de publicul 
spectator.

Obiective prioritare ale noului guvern ecuadorian
pre- 
Rol-

„Vrem o independență reală a Rhodesieiu SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Declarațiile făcute la Luanda de Robert Mugabe, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe

După cum se știe, guvernul brita
nic a adresat marți, oficial, invita
țiile pentru participarea la conferin
ța Constituțională asupra Rhodesiel, 
ce ar urma să se țină la Londra în- 
cepîhd de la 10 septembrie. în acest 
context, problema rhodesiană for
mează obiectul a numeroase comen
tarii și luări de poziție.

Cei doi copreședinți al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe, se vor întîlni In 
următoarele zile în capitala Tanza
niei pentru a discuta invitația adre
sată de guvernul britanic, a declarat, 
la Lusaka, un purtător de cuvînt al 
Uniunii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.).

Pe de altă parte, tntr-o conferin
ță de presă organizată la Luanda,

unde se află într-o vizită oficială. 
Robert Mugabe, copreședinte al 
Frontului Patriotic, a afirmat că nu 
a studiat încă propunerile britanice 
privind planul de reglementare a 
problemei rhodesiene — plan elabo
rat în cadrul conferinței la nivel 
înalt a țărilor membre ale Common- 
wealthului, care s-a desfășurat recent 
în capitala Zambiei. El a precizat că 
nu va accepta nici un fel de discuții 
sau propuneri pe baza pretinsei con
stituții elaborate de actualul regim 
de la Salisbury. „Dorim o bază total 
nouă, care să presupună acceptarea 
realității din țara noastră, unde 
vrem să existe o reală independență 
și să se accepte ca armata Frontului 
Patriotic să fie recunoscută drept 
armata statului independent Zim
babwe". a subliniat Robert Mugabe.

• Ciocniri armate la Beirut
• O declarație în legătură cu 

situația din Cisiordania

GABONEZE

Alegerea președintelui Nigeriei
LAGOS 16 (Agerpres). — Comisia 

electorală federală nigeriană a dat 
publicității rezultatele voturilor în 
urma alegerilor prezidențiale desfă
șurate la 11 august în Nigeria. Po
trivit comunicatului, reprezentantul 
Partidului Național din Nigeria, 
Alhaji Shehu Shagari, a ieșit învin
gător în urma scrutinului, devenind 
primul președinte civil al țării după 
o perioadă de 13 ani de administra
ție militară. Conform prevederilor 
legii electorale, pentru a fi declarat 
cîștigător în alegerile pentru magis
tratura supremă în stat, un candidat 
trebuie să întrunească majoritatea

voturilor în întreaga tară, precum șl 
25 la sută în două treimi din cele 
19 state ale federației.

Comisia electorală a anunțat că 
Shehu Shagari a obținut majoritatea 
necesară de 5 688 857 voturi din nu
mărul total de 16 846 623, precum și 
25 la sută din voturi în 12 state și 
20,4 la sută în al 13-lea stat, în timp 
ce contracandidatul său cu cel mai 
mare număr de sufragii — Obafeml 
Awolowo, din partea Partidului Uni
tății din Nigeria — a realizat 
4 916 651 voturi și majoritatea de 25 
la sută în numai șase state ale fede
rației nigeriene.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Portul 
Beirut — unul din punctele economice 
vitale ale țării — a fost închis, marți, 
ca urmare a tirurilor milițiilor fala.i- 
giste. După cum relevă agențiile de 
presă, jumătate din zona portului 
este controlată de pozițiile de foc fa- 
langiste, iar cealaltă, de armata liba
neză și Forța arabă de descurajare.

Un comunicat oficial militar difu
zat la Beirut informează că unități 
ale armatei libaneze au intervenit in 
zona centrală a capitalei Libanului, 
unde elemente ale milițiilor falangiste 
au declanșat tiruri intense.

★
într-o declarație publicată de săp- 

tămînalul libanez „Al Joumhour", 
Karim Khalaf, președintele munici
palității Ramallah, din Cisiordania, a 
afirmat că, din 1967 și pină în pre
zent, autoritățile israeliene au distrus 
aproximativ 20 000 de locuințe in te
ritoriile ocupate.

Totodată, el a arătat că 28 la sută 
din întreaga suprafață a Cisiordaniei 
a fost rechiziționată pentru înfiin
țarea de așezări israeliene, precizînd 
că in prezent există aici 46 de ase
menea implantări.

Demisia reprezentantului 
S.U.A. la O.N.U.

PE DIFERITE MERIDIANE

Preocupări privind soluționarea

Excelenței Sale EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

LIBREVILLE
îmi face o deosebită plăcere ca la cea de-a XlX-a aniversare a procla

mării independenței țării dumneavoastră să vă adresez calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul gabonez prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și Înțelegerilor la care am 
ajuns împreună cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o recent in frumoasa 
dumneavoastră țară, relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
țările noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor, în interesul popoarelor 
român și gabonez, al afirmării libere și independente a tuturor națiunilor, 
al păcii și securității internaționale.

și independente a tuturor națiunilor,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii? Socialiste România

QUITO 16 (Agerpres). — Sub 
ședinția șefului statului, Jaime 
dos Aguilera, la Quito a avut loc 
prima ședință a noului guvern ecua- 
dorian instalat la 10 august. Cu acest 
prilej au fost dezbătute și s-au sta
bilit următoarele obiective principale 
ale activității noii administrații civi
le ecuadoriene : elaborarea unui pro
gram guvernamental de sporire a

producției de petrol și de raționali
zare a consumului de combustibili, în 
paralel cu adoptarea de măsuri efi
ciente pentru valorificarea superioa
ră a materiilor prime, restructurarea 
codului muncii și revizuirea sistemu
lui național de salarizare, reducerea 
posturilor și personalului din admi
nistrația de stat.

Incidentele din Irlanda de Nord

în ultimele zile, în Irlanda de Nord au avut loc noi incidente. Cele mai 
afectate au fost orașele Belfast și Londonderry, pe străzile cărora s-au 
înregistrat numeroase acte de violență. în fotografie : aspect din timpul 

ciocnirilor dintre demonstranți și poliție

problemelor
WASHINGTON. — într-un raport 

asupra „Dezvoltării în lume", Banca 
Mondială a lansat un apel . țărilor 
exportatoare și importatoare de 
petrol — a căror interdependență o 
subliniază — în favoarea „unei 
acțiuni imediate" pentru a face față 
unei situații energetice mondiale 
„dificile și nesigure" în următoarele 
două decenii. Banca se pronunță 
pentru măsuri imediate pentru a se 
asigura o producție sporită de ener
gie, de origine petrolieră și nepetro
lieră, începînd din primii ani ai de
ceniului următor, 
tarea consumului 
prin utilizarea 
prețuri, cît și prin economisire.

Printre altele. banca recomandă 
țărilor industrializate să-și concen
treze 
vării 
țiilor 
ranți 
litici

energetice
tițiile necesare pentru dezvoltarea 
de noi surse 
consecințele 
ar putea fi ,

> energetice, deoarece 
unei eventuale penurii 
„grave".
Guvernul vest-german 
instituie noi tarife pen- 

care să
BONN. — 

a hotărît să 
tru încălzitul locuințelor, 
ducă la reducerea cu 20 la sută a 
consumului combustibilului destinat 
acestui scop, s-a anunțat la Bonn.

și pentru limi- 
de energie atit 

mecanismelor de

eforturile in vederea conser- 
energiei, îmbunătățirii instala- 
nucleare, dezvoltării de carbu- 
sintetici și practicării- unei po-, 
de prețuri menite să reducă 

consumul de energie : țărilor in curs 
de dezvoltare importatoare de petrol 
— să acorde prioritate valorificării 
surselor naționale de energie renta
bilă, să-și sporească eficiența in 
utilizarea surselor proprii de energie 
necomerciale și neconvenționale și 
să ia' măsuri pentru a se adapta la 
prețurile ridicate ale energiei ; țări
lor exportatoare de petrol — să 
determine nivelul de exploatare a 
resurselor lor petrolifere ce nu mai 
pot fi refăcute, să prevadă o stra
tegie pentru perioada cînd acestea 
vor fi epuizate și să pună la punct 
un sistem de creșteri de prețuri 
treptate și previzibile. în „situația 
în care menținerea echilibrului glo
bal al energiei va cere asemenea 
creșteri în cursul următoarelor două 
decenii". în sfîrșit, se recomandă 
țărilor importatoare de energie să 
facă eforturi cît mai mari în ce pri
vește conservarea energiei și inves-

MADRID. — Programul energetic 
aprobat de parlamentul spaniol a 
fost conceput inițial pentru o peri
oadă de 10 ani. Dar, în urma dezba
terilor din acest for, a fost fixat la 8 
ani. La sfirșitul acestei perioade, res
pectiv în 1987, o treime din nevoile 
energetice ale Spaniei urmează să 
fie asigurate de centralele nucleare. 
Pe de altă parte, planul prevede 
adoptarea unor prețuri energetice 
„mai realiste", ceea ce la Madrid se 
apreciază că echivalează cu stabi
lirea unor prețuri mai mari. O primă 
creștere de prețuri Ia benzină a avut 
loc cu o lună in urmă. Programele 
mai prevăd o sporire a alocațiilor 
bugetare pentru dezvoltarea surse
lor adiționale de energie și pentru 
combaterea poluării.

TOKIO. — Guvernul japonez in
tenționează să inființeze o corpora
ție de stat însărcinată cu coordo
narea eforturilor naționale in vede
rea valorificării de noi surse de 
energie, a anunțat Ministerul Co
merțului Internațional și 
triei (M.I.T.I.). Totodată, 
elaborat un 
valorificării 
de energie, care pune accent pe fa
bricarea de 
tetici, lichefierea și gazeificarea căr
bunelui, utilizarea energiei nucleare, 
a energiei solare și a celei geoter- 
mice.

nou program 
unor surse

al Indus- 
M.I.T.I. a 

în vederea 
alternative

combustibili lichizi sin-

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Reprezentantul Statelor Unite la Or
ganizația Națiunilor Unite, Andrew 
Young, și-a prezentat demisia din a- 
ceastă funcție. Hotărîrea lui Andrew 
Young — a indicat purtătorul de 
cuvint al Departamentului de Stat, 
Tom Reston — a fost determinată de 
nemulțumirea stîrnită în sînul unor 
influente cercuri politice americane, 
în special în Congres, de recenta sa 
întîlnire, Ia sediul O.N.U., cu obser
vatorul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Zehdi 
Labib Terzi. Demisia lui Andrew 
Young a fost acceptată de președin
tele Jimmy Carter.

într-o conferință de presă, Young 
a declarat, referindu-se la întîlnirea 
cu observatorul O.E.P. la O.N.U., că 
nu regretă această acțiune, pe care 
a întreprins-o avînd în minte servirea 
intereselor Statelor Unite, Israelului 
și arabilor. El și-a exprimat dezapro
barea față de poziția guvernului a- 
merican de a nu recunoaște O.E.P.

Oraș situat în regiunea de sud-est 
a Republicii Gaboneze, acolo unde 
se află una dintre cele mai mari 
exploatări de mangan din lume, 
Moanda oferă o imagine grăitoare 
a profundelor transformări înregis
trate în această țară în perioada 
care a trecut de la proclamarea in
dependenței sale naționale (17 au
gust 1960). Vîrsta Moandei este de 
fapt vîrsta republicii. El s-a dez
voltat rapid în cele două decenii de 
existență atît sub raport edilitar, cît 
și economic, ajungînd să fie astăzi 
un puternic centru al industriei ex
tractive gaboneze. Anual se extrag 
aici circa 2,4 milioane tone de man
gan, în majoritate destinat expor
tului în diferite țări, printre care și 
România. Această producție va 
spori considerabil, odată cu pre
lungirea căii ferate transgabone- 
ze și cu crearea pe țărmul Atlanti
cului a unui port specializat în ex
portul minereului de mangan și de 
fier — Santa Clara. Primul obiectiv, 
a cărui construcție se va încheia in 
1982, nu numai că va lega direct 
„orașul manganului" de lumea ex
terioară, dar va da un puternic im
puls valorificării unui șir de alte 
bogății naturale, printre care un loc 
de frunte îl ocupă lemnul. Așa cum 
se știe, din cei 267 000 kmp, cît 
este suprafața țării, peste 80 la sută 
este acoperită de păduri ecuatoria
le, alcătuite din arbori de esențe 
foarte prețioase.

Crearea unei industrii proprii, dez
voltarea agriculturii și a altor sec
toare economice constituie preocu
pări esențiale ale Republicii Gabo
neze definite cu claritate de către

cel de-al II-lea Congres al 
Partidului Democrat Gabonez, des
fășurat la începutul acestui an. Fă- 
cînd o amplă analiză a drumului 
străbătut de poporul gabonez în ul
timii ani, congresul a adoptat o se
rie de importante măsuri care vi
zează creșterea rolului partidului in 
viața politică a țării, aplicarea unei 
noi strategii a dezvoltării, mobili
zarea tuturor forțelor pentru valo
rificarea în folosul propriu a resur
selor naționale.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu tinerele state africane, 
cu toate statele care pășesc pe ca
lea dezvoltării independente. Româ
nia socialistă urmărește cu viu 

•interes eforturile depuse de poporul 
gabonez pentru lichidarea șechelelor 
dominației coloniale și accelerarea 
progresului economlco-social.

Relațiile de prietenie și colaborat < 
statornicite între România și Gabo 
cunosc o continuă dezvoltare, o coiM 
tribuție de o deosebită importantă 
aducînd-o în acest sens întâlnirile 
româno-gaboneze la cel mai înalt 
nivel. Tratatul de prietenie și coo
perare. celelalte acorduri si înțele
geri semnate cu prilejul vizitei efec
tuate de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Gabon în primăvara 
acestui an au deschis noi și ample 
perspective conlucrării politice și 
economice, ca și pe planul vieții in
ternaționale, in interesul celor două 
țări și popoare, al cauzei edificării 
unei noi ordini economice, cores
punzătoare aspirațiilor de progres 
ale tuturor națiunilor.

N. L

agențiile de presă transmit
Convorbiri siriano-ira- 

niSHC. Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de externe al 
Siriei, . ................. ...................
heran, 
niștru 
căruia 
președintelui Hafez Al-Assad. Potri
vit postului de radio iranian, care 
transmite' această știre, Siria și Ira
nul au hotărît formarea a două co
misii mixte, una însărcinată cu ar
monizarea pozițiilor celor două țări 
în perspectiva întâlnirii la nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Havana, iar 
cealaltă in' vederea extinderii coope
rării economice bilaterale.

aflat in vizită oficială la Te- 
a fost primit de primul mi- 
al Iranului, Mehdi Bazargan, 
i-a remis un mesaj din partea

La Geneva a avut loc 0 nouâ 
întîlnire a delegațiilor sovietică și a- 
mericană la negocierile privind inter
zicerea armei chimice.

Largă apreciere internațională a concepției președintelui
Nicolae Ceaușescu asupra căilor de lichidare

a subdezvoltării, de făurire a noii ordini economice
Convorbire cu Frank Joao da Costa, secretar general 
al Conferinței O.N.U. pentru știință și tehnologie

de dezvoltare 
datoriei ex- 

asemenea ten-

București—Viena... In perspectiva marelui forum internațional consa
crat științei și tehnologiei ca factori ai dezvoltării, capitala țării noastre 
găzduiește in aceste zile reuniunea pregătitoare, la nivel ministerial, a 
„Grupului celor 77“. In legătură cu semnificațiile și conținutul actualei re
uniuni, ca și ale apropiatelor dezbateri de la Viena, am solicitat opiniile 
secretarului general al Conferinței O.N.V. pentru știință și tehnologie, 
FRANK JOAO DA COSTA, cunoscută personalitate a vieții științifice 
braziliene.

Pentru început, interlocutorul nos
tru a dorit să sublinieze rolul activ 
al României în organizarea și pregă
tirea acestei conferințe.

„După părerea mea, România a 
adus o contribuție substanțială la pre
gătirea acestui important eveniment 
care va fi Conferința mondială de la 
Viena. însăși convocarea ei este re
zultatul unei inițiative mai vechi a 
țării dumneavoastră în cadrul Adună
rii Generale a O.N.U., România parti- 
cipînd apoi în mod activ la organi
zarea conferinței. Să ne amintim, bu
năoară, că anul trecut capitala țării 
dumneavoastră a găzduit una din re
uniunile pregătitoare regionale — este 
vorba de aceea a țărilor din Europa. 
Faptul că tot la București are loc în
trunirea pregătitoare a țărilor în curs 
de dezvoltare reprezintă ’o nouă și 
elocventă expresie a interesului de
osebit și a eforturilor constante ma
nifestate de România în legătură cu 
Conferința mondială pentru știință și 
tehnologie. Apreciem mult activitatea 
României, contribuția personală a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la în
tărirea și creșterea rolului O.N.U, și 
al organismelor sale, la sporirea apor
tului științei și tehnologiei moderne 
la soluționarea marilor probleme ale 
dezvoltării. Anul trecut, cu prilejul 
primirii mele de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, mi-am putut da 
seama de viziunea sa clară, construc
tivă asupra căilor și modalităților de 
lichidare a subdezvoltării și a deca
lajelor economice. în acest sens, con
ceptul șefului statului român cu pri
vire la făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale este foarte mo
bilizator".

tatea actualei reuniuni preliminare a 
„Grupului celor 77“, în perspectiva 
apropiatei conferințe mondiale.

„întrunirea de la București — ne-a 
declarat d-sa — trebuie să fie o ma
nifestare a unității țărilor în curs de 
dezvoltare, căci forța de negociere a 
«Grupului celor 77» rezidă tocmai în 
coeziunea de care acesta va da do
vadă. Este știut că, în ultima vreme, 

, sub presiunea unor cercuri monopo
liste, conservatoare, în cadrul diver
selor dezbateri internaționale — cel 
mai recent exemplu oferindu-1 sesiu
nea UNCTAD de la Manila — s-a în
cercat divizarea grupului țărilor in 
curs de dezvoltare, delimitarea insidi
oasă de interese între statele producă
toare și neproducătoare de petrol,

în funcție; de gradul 
economică, nivel al 
terne ș.a.m.d. Cred că 
tative de dezbinare nu mai sint ope
rante în legătură cu tematica princi
pală a dezbaterilor de la Viena. Pe 
planul folosirii științei și tehnicii in 
slujba dezvoltării, toate țările lumii 
a treia se găsesc în aceeași situație — 
de dependență flagrantă față de ță
rile industrializate. Deci, in virtutea 
acelorași interese comune. în acest 
domeniu, de a deschide larg accesul 
tuturor statelor la cuceririle revolu
ției tehnico-științifice contemporane, 
caracteristica de bază a platformei 
politice a «Grupului celor 77» la Con
ferința de la Viena trebuie să fie so
lidaritatea".

L-am rugat pe Joao da Costa să ne 
vorbească apoi despre obiectivele 
principale ale țărilor „Grupului celor 
77“ la Conferința mondială pentru 
știință și tehnologie.

sau

nu

In continuare, convorbirea cu dis~- 
tinsul oaspete s-a referit la insemnă-

„Aș dori mai întîi să subliniez afir
marea tot mai largă în conștiința ță
rilor în curs de dezvoltare a cerinței 
și însemnătății vitale a efortului pro
priu al fiecărui popor în făurirea 
unui potențial tehnico-științific pro
priu. Aportul extern, contribuția pe

care o aduce în acest domeniu cola
borarea internațională reprezintă nu
mai un factor complementar, a cărui 
necesitate este insă incontestabilă. Iar 
rolul esențial al Conferinței de la 
Viena este tocmai acela de a crea un 
cadru internațional favorabil dezvol
tării unei cît mai ample rețele de 
cooperare tehnico-științifică între 
state, pe baze echitabile, reciproc 
avantajoase.

Abordind într-o asemenea viziune 
generală conținutul viitoarelor dez
bateri cu țările dezvoltate, țările în 
curs de dezvoltare și-au propus ne
gocierea unor obiective legate de 
înaintarea lor mai rapidă pe calea 
progresului tehnico-științific, cum ar 
fi : crearea unor structuri noi, supe
rioare și eficiente, adică a unui 
«punct focal» în cadrul mecanismelor 
O.N.U., care să se ocupe exclusiv de 
problemele asigurării unui acces liber, 
nestingherit, fără discriminări, al tu
turor statelor la tehnicile și tehnolo
giile moderne ; rezolvarea problemei 
acute a finanțării transferului de teh
nologie din țările avanșate către ță
rile lumii a treia, pe baza unor surse 
continue, garantate și suficiente, prin 
instituirea unui sistem! de prelevări 
asupra exporturilor de produse ma
nufacturate ale țărilor industrializate

pe piața țărilor lumii a treia ; trans
ferul de tehnologie, comerț, reglemen
tarea activităților societăților multi
naționale".

Interlocutorul a arătat că vechea 
concepție occidentală întemeiată pe 
confruntarea țărilor industrializate cu 
cele în curs de dezvoltare trebuie în
locuită prin înțelegerea faptului că 
dezvoltarea egală pe plan internațio
nal este în interesul tuturor țărilor, 
„în acest sens, a subliniat secretarul 
general al Conferinței de la Viena, 
este pozitiv că recunoașterea dezvol
tării tehnologice a lumii a treia ca 
o necesitate absolută cîștigă tot mai 
mult teren. Dacă țările în curs de 
dezvoltare vor putea folosi știința și' 
tehnica pentru a-’și spori activitatea 
economică, aceasta va stimula creș
terea capacităților lor productive și a 
nivelului 
un efect 
mondiale

lor de trai, ceea ce va avea 
salutar asupra economiei 
în ansamblu’1.

actuală, economia mondialăLa ora 
traversează o perioadă de crize — 
energetică, monetară, a materiilor 
prime. Care sint perspectivele dialo
gului multilateral de la Viena in 
această conjunctură politică ?

Epilog în procesul „Lock
heed". La Roma s_a încheiat 
faimosul proces „Lockheed", tribuna
lul condamind la inchisoare pe dife
rite termene pe Mario Tanassi, fost 
ministru al apărării, și pe frații An
tonio și Ovidio Lefebvre, pentru cul
pa de a fi luat mită de la corporația 
americană constructoare de avioane, 
de la care Italia a cumpărat, cu nouă 
ani în urmă, 14 avioane „Hercules 
C-130" Procesul a durat aproxima
tiv doi ani.

Mișcare grevistă în An
glia. Federația muncitorilor din 
metalurgie, una din cele mai mari 
centrale sindicale din Marea Brita- 
nieț a hotărît să organizeze în fiecare 
luni și marți, începînd de la 3 sep
tembrie, greve în toate întreprinderile 
din acest sector. Acțiunile au drept 
scop susținerea revendicărilor salaria- 
ților din această importantă ramură 
economică, care cunoaște la ora ac
tuală o serie de dificultăți, mai ales 
în ce privește livrările pe piețele ex
terne.

Accident rutier. Un autobuz 
plin cu persoane s-a ciocnit cu un 
camion pe șoseaua care leagă orașele 
Novi Sad și Ruma, din provincia au
tonomă Voivodina. în urma acciden
tului, 14 persoane și-au pierdut viata, 
iar 48 au fost rănite — informează 
agenția Taniug.

Perspectivele economiei 
americane. ^ntr_un discurs rostit 
la o reuniune a Asociației americane 
de statistică, cunoscutul economist 
Alan Greenspan a apreciat că actuala 
perioadă de recesiune prin care trece 
economia Statelor Unite va atinge ni
velul maxim la mijlocul anului 1980. 
Totodată, el a afirmat că problema 
economică prioritară ce stă în fața 
Administrației 
atinge 
anual.

este inflația, care
în prezent rata de 13 la sută

A încetat din viața,Ia 
vîrsta 
ker, fost
al Canadei in anii 1957—1963, mem
bru al parlamentului canadian timp 
de 40 de ani.

de 83 de ani, John Diefenba- 
prim-ministru conservator

O situație care
• Potrivit ultimelor date

Comitetul pregătitor al Conferinței O.N.U. pentru 
știință și tehnologie, aproape 97 LA SUTA din volumul 
mondial al CHELTUIELILOR PENTRU CERCETARE SI 
DEZVOLTARE revine ȚĂRILOR DEZVOLTATE și nu
mai 3 LA SUTĂ ȚĂRILOR LUMII A TREIA. Nivelul 
acestor cheltuieli pe locuitor este de 60 DE ORI mai 
ridicat în primul grup de state față de celelalte.

• Numai S.U.A. și Canada alocă fonduri pentru 
cercetare-dezvoltare de peste 113 ORI mai mari de- 
cît toate țările africane.

• Din numărul total al OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 
Șl AL INGINERILOR, peste 87 LA SUTĂ se află în 
țările dezvoltate — față de numai 12,6 LA SUTA în 
restul lumii.

mai poate dăinui: decalajele tehnico-științifice
statistice publicate de • în țările EUROPEI OCCIDENTALE se află de 

peste 8 ORI mai multe cadre științifice fațâ de ȚĂ
RILE LATINO-AMERICANE.

• Țărilor slab dezvoltate le revine doar 10 LA 
SUTĂ din schimburile mondiale în domeniul tehnico- 
științific, în timp ce procentul corespunzător țărilor 
industrializate este de 90 LA SUTĂ.

• Datorită restricțiilor și barierelor impuse de mo
nopoluri, plățile efectuate de țările lumii a treia pen
tru importul de tehnici depășesc de 10—20 de ori pe 
cele ale țărilor dezvoltate.

• în țările dezvoltate se înregistrează, în fiecare 
an, 300 pînă la 1 000 DE INVENȚII la 1 milion de lo
cuitori, față de maximum 30 în statele în curs de 
dezvoltare; în foarte multe dintre statele subdezvol
tate economic nu se înregistrează nici un brevet.

„Intr-adevăr, ne-a declarat oaspe
tele, Conferința de la Viena se des
fășoară într-o perioadă de confrun
tări pe arena economică mondială, la 
capătul a două decenii care, deși au 
fost proclamate de O.N.U, ca «decenii 
ale dezvoltării», s-au dovedit în cele 
din urmă «decenii ale frustrării» ță
rilor slab dezvoltate ; de asemenea, 
este încă proaspătă în memorie ne
reușita Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare de la 
Manila.

Tocmai de aceea sperăm ca, prin 
eforturi reînnoite, Conferința mon
dială de la Viena să marcheze un ade
vărat «dezgheț» în negocierile inter
naționale, o etapă a unor progrese 
concrete în abordarea problemelor de 
fond ale lichidării subdezvoltării și 
adoptarea unor programe de măsuri 
în direcția făuririi unei noi ordini 
economice în lume".

Viorel POPESCU

După cum s-a mai anunțat, in 
urma unor ploi torențiale care au. 
continuat timp de 24 de ore, ba
rajul de pe riul Machhu (India) 
a cedat, creîndu-se un zid de apă , > 
înalt de șase metri care a mă
turat totul in cale. Cel mai afec
tat a fost orașul Morvi, cu c 
populație de 60 000 de oameni, 
situat pe malul riului Machhu, 
care a fost distrus in proporție 
de 60 la sută. De asemenea, au 
fost grav afectate și alte locali
tăți din regiune. Potrivit oficia
lităților locale, numărul morților 
s-ar putea ridica intre 10 000 și 
15 000.

Harta reprodusă din ziarul 
„International Herald Tribune" 
indică locul catastrofei.

Octupleți. O femeie din Nea- 
pole, in virstă de 29 de ani. a năs
cut joi opt gemeni — trei băieți și 
cinci fete, din care Cel mai mic cîn- 
tărește sub 450 de grame, iar cel mai 
mare un kilogram. Medicii formu
lează rezerve serioase în ce priveș
te șansele de supraviețuire ale octu- 

, pleților. Cu trei ani in urmă, a- 
ceeași femeie a dat naștere la șase 
copii, «are au murit după numai ci- 
teva ore. Ea făcuse, anterior, un tra
tament împotriva sterilității.

Evoluția complexului spațial „Saliut-Soiuz“
Ieșire a cosmonauților sovietici în aiara stației orbitale

MOSCOVA — 16 (A- 
gerpres). — In etapa 
finală a evoluției lor 
pe orbită, cosmonauta 
sovietici Vladimir Lia
hov și Valeri Riumin 
au executat, la 15 au
gust, o ieșire in Cos
mos din complexul 
spațial „Saliut" — „So- 
iuz". Scopul principal 
al acestei operațiuni a 
constat în desprinde
rea și îndepărtarea de 
laborator a antenei ra- 
diotelescopului KRT-10 
și în examinarea su
prafeței exterioare a 
lui „Saliut-6“.

După cum relatează 
agenția T.A.S.S., la 
9 august, după termi
narea experiențelor cu 
radiotelescopul mon
tat la bordul lui „Sa- 
liut-6", in momentul

îndepărtării ei de sta
ție, antena a inceput 
să trepideze și s-a 
agățat de proeminen
țele de pe suprafața 
exterioară a lui „Sa- 
liut-6“. Aceasta a de
terminat adoptarea ho- 
tăririi ca cei doi cos- 
monauți să iasă in 
spațiu.

După terminarea cu 
succes a operațiunii, 
cosmonauții au de
montat de pe suprafa
ța exterioară a labora
torului „Saliut" și au 
transportat in interio
rul laboratorului, de 
asemenea, aparatele 
pentru înregistrarea 
micrometeoriților și 
panourile cu diferite 
materiale. Unele din 
ele s-au aflat în afara 
stației din momentul

plasării lui „Saliut-6“ 
pe orbită, la 29 sep
tembrie 1977, iar cele
lalte au fost instalate 
pe laborator de cos
monauta Kovalionok 
și Ivancenkov, în iu
lie 1978.

După încheierea tu
turor lucrărilor exe
cutate în afara stației 
orbitale. cosmonauta 

'Liahov și Riumin s-au 
reîntors in laborator. 
Ei s-au aflat în vidul 
cosmic timp de o oră 
și douăzeci și trei de 
minute. Ieșirea in spa
țiu a prilejuit, tot
odată, testarea costu
melor de cosmonaut și 
a unor noi instrumen
te și dispozitive.

După executarea 
misiunii, cei doi cos- 
monauți se simt bine.
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