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Proiect

PROGRAMUL-DIRECTIVĂ
DE CERCETARE SI DEZVOLTARE 

IN domeniul energiei pe perioada 
1981-1990 SI ORIENTĂRILE PRINCIPALE 

PlNĂ IN ANUL 2000
Pornind de la necesitatea asigurării surselor 

de energie pentru progresul economico-social 
accelerat al țării noastre, a înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, 
Comitetul Central al partidului a hotărît ela
borarea „Programului-directivă de cercetare și 
dezvoltare in domeniul energiei pe perioada 
1981—1990 și orientările principale pînă in anul 
2 000“. Concretizînd liniile directoare ale poli
ticii energetice a partidului nostru — elabo
rate sub conducerea nemijlocită și cu aportul 
determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România — programul- 
directivă, avînd în vedere cerințele actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării economiei na
ționale, precum și implicațiile pe care le ge
nerează criza energetică ce se manifestă pe 
plan mondial, stabilește sarcinile de bază 
privind cercetarea geologică, descoperirea și 
valorificarea de noi resurse energetice, extin
derea și perfecționarea organizării sistemului 
electroenergetjc național, gospodărirea cu ma
ximă eficiență a întregului potențial energetic 
de care dispune țara noastră, raționalizarea și 
reducerea continuă a consumurilor de energie 
în toate domeniile de activitate.

Programul-directivă de cercetare și dezvol
tare în domeniul energiei pornește de la nece
sitatea ca in viitorul deceniu România să de
vină independentă din punct de vedere al com
bustibilului și energiei. în acest scop, un obiec
tiv central îl constituie explorarea aprofundată 
a tuturor zonelor țării în vederea descoperirii 
de noi zăcăminte de cărbuni, țiței, gaze, sub
stanțe radioactive, precum și intensificarea 
preocupării pentru utilizarea energiei soarelui, 
vîntului, apelor termale, biomasei, asigurînd 
reducerea tot mai accentuată a ponderii hidro
carburilor în consumul energetic al țării. Pen
tru dezvoltarea în continuare a potențialului

L
Cercetarea geologică pentru 

dezvoltarea potențialului 
energetic național

în vederea identificării și introducerii în cir
cuitul economic a noi rezerve de combustibil, 
se va aprofunda activitatea de cercetare geo
logică pe întreg teritoriul țării, inclusiv la mari 
adîncimi și în zonele mai greu accesibile, pe 
baza programului special de cercetare geolo
gică. Va fi extinsă utilizarea de procedee și 
aparatură modernă de investigare, inclusiv te- 
ledetecția, care să permită evidențierea mai 
rapidă a tuturor substanțelor utile conținute în 
zăcăminte. O deosebită atenție se va acorda 
elaborării de noi tehnologii pentru valorifica
rea integrală a rezervelor exploatate.

în domeniul huilei, cercetările vor urmări 
descoperirea de noi rezerve, elaborarea de so
luții pentru recuperarea în proporție mai ridi
cată a rezervelor din Valea Jiului, inclusiv în 
zonele de protecție a obiectivelor de suprafață. 
La lignit și cărbune brun vor fi intensificate 
lucrările geologice în bazinul Olteniei, în ba
zinul Vîlcea, în zona subcarpatică din Munte
nia și Moldova, în partea de sud-est și de nord- 
vest a Transilvaniei și în bazinele din Banat ; 
se vor executa, totodată, lucrări miniere expe
rimentale la adîncimi mai mari și se vor pune 
la punct tehnologii de extracție a lignitului din 
straturile subțiri sau situate în condiții grele 
de exploatare. Va trebui, de asemenea, să fie 
accelerată explorarea zăcămintelor de șisturi 
combustibile și să se extindă prospecțiunile în 
vederea cunoașterii condițiilor pentru punerea 
cît mai largă în valoare a acestor resurse.

II.
Dezvoltarea producției 

de energie
în perioada următoare, dezvoltarea bazei 

energetice va pune accentul pe extinderea con
strucției de hidrocentrale, utilizarea combusti
bililor solizi, trecerea la realizarea programu

energetic național se prevăd măsuri ferme de 
valorificare maximă a resurselor hidroenerge
tice ale țării, a zăcămintelor de cărbuni și șis
turi bituminoase, precum și realizarea unui 
amplu program de centrale nuclearo-electrice.

Cercetătorii și cadrele de specialitate, toți 
oamenii muncii care lucrează în sistemul elec- 
troenergetic național sînt chemați să acționeze 
în direcția îmbunătățirii continue a organiză
rii și exploatării acestuia, asigurînd folosirea 
completă a potențialului de energie și căldură, 
simplificarea rețelelor de transport al energiei, 
crearea de zone autonome și creșterea sigu
ranței în funcționarea înțregului sistem.

Cercetarea științifică, ministerele, centralele 
și întreprinderile vor asigura normarea rigu
roasă și reducerea sistematică a consumurilor 
energetice în toate procesele de producție, in
troducerea de noi tehnologii care să permită 
sporirea substanțială a valorii economice ob
ținute pe unitatea de energie cheltuită — la 
nivelul celor mai bune realizări pe plan mon
dial. Utilizarea rațională și gospodărirea cu 
înalt spirit de răspundere a energiei trebuie 
să devină o largă acțiune de masă, o cauză ge
nerală a tuturor oamenilor muncii, de aceasta 
depinzînd, in actuala etapă și în perspectivă, 
creșterea eficienței întregii economii naționale, 
asigurarea condițiilor pentru progresul econo
mico-social mai rapid al României socialiste, 
pentru ridicarea la un înalt nivel a bunăstării 
și civilizației poporului nostru.

Prevederile Programului-directivă de cerce
tare și dezvoltare în domeniul energiei pe pe
rioada 1981—1990 și orientările principale pînă 
în anul 2 000 decurg din sarcinile cuprinse în 
Programul partidului, în hotărîrile Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Naționale din 
1977 ; ele urmăresc, totodată, ca din punct de 
vedere energetic să asigure condițiile necesare 
pentru realizarea Directivelor Congresului al 
Xîî-lea al Partidului Comunist Român.

- Un obiectiv important este extinderea cer
cetărilor geologice pentru petrol și gaze la 
adîncimi mari, precum și pe platforma conti
nentală a Mării Negre. Se va continua, tot
odată, activitatea și în zonele explorate, utili- 
zîndu-se metode noi,- mai eficiente, de investi
gare, în vederea cunoașterii depline a poten
țialului existent în cadrul acestora.

Vor fi intensificate cercetările geologice des
tinate dezvoltării bazei de materii prime mine
rale pentru asigurarea necesarului de combus
tibil al centralelor nuclearo-electrice, inclusiv 
prin utilizarea zăcămintelor cu conținuturi mai 
reduse de substanțe utile și valorificarea unor 
rezerve cu noi tipuri de combustibili nucleari.

Se vor extinde lucrările de prospecțiuni și 
explorare geologică pentru conturarea rezer
velor de ape geotermale ; vor fi dezvoltate, de 
asemenea, cercetările pentru identificarea zo
nelor favorabile utilizării energiei geotermice 
primare.

Este necesar să se acționeze mai hotărît pen
tru creșterea eficienței lucrărilor de prospec
țiuni în domeniul energetic, asigurindu-se spo
rirea mai accentuată a rezervelor identificate 
și utilizarea rațională a importantelor mijloace 
financiare și materiale pe care statul le pune 
la dispoziția acestui sector. Fondurile însem
nate ce vor fi alocate pentru dezvoltarea acti
vității geologice trebuie să se reflecte într-o 
creștere mai accentuată a rezervelor descope
rite și predate spre exploatare.

lui de construcții de centrale nucleare și folo
sirea formelor noi de energie — solară, geo- 
termică, a vîntului, a valurilor, biogazul — 
restrîngîndu-se consumul de hidrocarburi.
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în conformitate cu aceste orientări, în asi
gurarea și utilizarea resurselor energetice vor 
fi promovate următoarele direcții prioritare :

1. Intensificarea punerii in valoare a po
tențialului hidroenergetic al țării. Se vor lua 
măsuri ca, prin amenajarea atît de centrale 
hidroelectrice cu puteri mari, cît și de micro- 
hidrocentrale, să se asigure creșterea gradului 
de utilizare a potențialului hidroenergetic na
țional de la circa 30 la sută în 1980 la 45 la 
sută în anul 1985 și la 65 la sută în anul 1990; 
pînă în anul 2 000 va trebui să se realizeze va
lorificarea integrală a potențialului hidroener
getic de care dispune România.

Un obiectiv important este folosirea comple
tă, pînă în anul 1990, a potențialului Dunării, 
atît prin dezvoltarea colaborării cu statele ri
verane, cit și prin construirea de hidrocentrale 
pe zona românească a fluviului. Se va asigura, 
totodată, utilizarea deplină a resurselor hidro
energetice ale riurilor interioare, inclusiv a po
tențialului rezultat din curgerea naturală pe 
pante line a acestora.

în domeniul hidroenergetic se vor realiza cu 
precădere amenajări cu folosință complexă — 
în energetică, irigații, utilizări industriale, pre
venirea inundațiilor și viiturilor, în piscicul
tura, transport, agrement. Vor fi luate măsuri 
ferme pentru păstrarea calității apei și a tutu
ror resurselor rețelei hidrologice naționale.

Se vor efectua, totodată, cercetări pluridisci
plinare în vederea punerii la punct a tehnolo
giilor și utilajelor necesare valorificării poten
țialului energetic al valurilor de pe litoralul 
românesc al Mării Negre. în vederea reducerii 
cheltuielilor necesare, instalațiile pentru cap
tarea energiei valurilor vor fi incluse în ame
najări complexe — diguri, baraje flotante, plat
forme marine, amenajări pentru maricultură.

2. Extinderea utilizării cărbunilor și șisturi
lor în centralele termoelectrice. în acest scop, 
noile centrale termoelectrice vor fi realizate pe 
lignit și șisturi bituminoase, asigurindu-se tot
odată trecerea pe combustibil solid și a cen
tralelor care funcționează în prezent cu hidro
carburi. Vor fi elaborate tehnologii și instala
ții în vederea utilizării maxime a componen
telor combustibile din cărbune, reducerii hi
drocarburilor de adaos pentru întreținerea flă
cării la ardere.

Corespunzător necesităților energetice ale 
dezvoltării economiei, producția de lignit în 
anul 1985 va ajunge la 75 milioane tone, în
deosebi prin exploatarea în cariere de mare 
capacitate, depășind de peste 3 ori nivelul rea
lizat în anul 1978.

în cincinalul viitor se va trece la valorifi
carea șisturilor combustibile, prin punerea în 
exploatare a zăcămintelor și centralelor termo
electrice de la Anina și Doman. O atenție deo
sebită se va acorda, totodată, producției de 
huilă pentru cocs și semicocs, care in anul 
1985 va crește de peste 2 ori, față de anul 1978, 
contribuind la satisfacerea în condiții mai bune 
a cerințelor industriei siderurgice.

Cercetarea științifică in domeniul extracției 
cărbunelui va trebui să elaboreze soluții pen
tru introducerea în circuitul economic a tutu
ror rezervelor disponibile, îmbunătățirea me
todelor de exploatare și a tehnologiilor de pre
parare a cărbunilor. Se vor redimensiona ra
țional pilierii de protecție a obiectivelor de 
suprafață, treeîndu-se la intensificarea exploa
tării acestora ; vor fi studiate noi metode de 
deschidere și pregătire, precum și tehnologii de 
extracție pentru exploatarea straturilor subțiri 
și foarte subțiri din zăcămintele de huilă și 
lignit. Se vor lua măsuri pentru intensificarea 
cercetărilor privind valorificarea integrală a 
resurselor energetice rezultate din procesul de 
preparare a cărbunilor.

3. Dezvoltarea energeticii nucleare. Progra
mul construirii de centrale nuclearo-electrice 
în țara noastră prevede realizarea unei puteri 
electrice instalate de 660 MWe în 1985, de 
3 960 MWe în 1990 și de circa 10 000 MWe în 
anul 2000. în vederea înfăptuirii acestui pro
gram, cercetarea științifică și ingineria tehnolo
gică trebuie să contribuie la accelerarea asimi
lării — intr-o măsură tot mai mare pe bază 
de concepție proprie — a fabricației echipa
mentelor, pregătirii combustibilului și produ
cerii apei grele.

Vor fi aprofundate cercetările de fizică nu
cleară pentru elaborarea de noi soluții energe
tice, asigurarea și valorificarea combustibili
lor nucleari, realizarea unor reactori cu para
metri superiori, bazați pe fisiune și fuziunea 
nucleelor atomice.

4. Valorificarea noilor surse și tehnologii 
energetice. Un obiectiv de prim ordin al dez
voltării cercetării științifice trebuie să fie ela
borarea de soluții pentru utilizarea noilor 
surse și tehnologii energetice.

a) în domeniul energiei geotermice este ne
cesar să se asigure : perfecționarea tehnologii
lor de exploatare a surselor de ape geotermale ; 
elaborarea de soluții pentru extragerea energiei 
geotermice primare, inclusiv a căldurii rocilor 
uscate ; realizarea de tehnologii și sisteme pen-
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Frontului Unității Socialiste, a 
primit, luni, in stațiunea Neptun. pe 
Erling Norvik. președintele Partidu
lui Conservator din Norvegia, care 
face o vizită in țara noastră la invi
tația Consiliului Național al F.U.S.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Președintele Partidului Conservator 
din Norvegia a adresat calde mulțu
miri pentru invitația de a vizita 
România, pentru posibilitatea ofe
rită de a cunoaște nemijlocit reali
zările obținute de poporul român pe 
calea dezvoltării economice și sociale 
a țării noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat vizita pe care președintele 
Partidului Conservator din Norvegia

Delegația Partidului Național Social Sirian din Liban,
condusă de Abdallah Saade, președintele partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, in 
stațiunea Neptun. delegația Partidu
lui Național Social Sirian din Liban, 
condusă de Abdallah Saade, președin
tele partidului, care face o vizită în 
țara noastră.

Din delegație fac parte Mahmoud 
Abdel Khalek, membru al Consiliu
lui Suprem și al Consiliului execu
tiv al partidului. Marwan Fares, 
membru al Consiliului executiv al 
partidului, șeful secției relații ex
terne, și dr. May Saade.

La primire au luat parte tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Tamara D’obrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S.

Președintele Partidului Național 
Social Sirian din Liban a exprimat 
vii mulțumiri pentru invitația de a 
vizita România, de a cunoaște direct 
succesele poporului român pe calea 
dezvoltării economico-sociale. Tot
odată, el a arătat că partidul său dă 
o înaltă apreciere politicii externe 
promovate de România, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
întărirea păcii și securității interna
ționale, pentru o soluționare politi-â 
globală a conflictului din Orientul

50 000 tone cărbune 
cocsificabil peste plan

Minerii de la Lupeni sint puter
nic angajați in întrecerea pentru 
a da tării cit mai mult cărbune. De 
la începutul anului, ei au extras 
peste plan 50 000 tone cărbune 
cocsificabil, in condițiile unei pro
ductivități a muncii cu 10 la sură 
mai mare decît a fost prevăzut. 
Totodată, minerii de la Lupeni au 
redus consumurile specifice cu 1,1 
mc la lemnul de mină și 0,9 mc la 
cherestea pe 1 000 tone cărbune 
extras. (Sabin Cerbu). 

o face în țara noastră ca o însemnata 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide, țări și 
popoare, la mai buna cunoaștere re
ciprocă.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat dorința de a dezvolta și diver
sifica raporturile de colaborare dintre 
forțele politice din cele două țări, de 
a sprijini dezvoltarea colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice. cultu
rale dintre România și Norvegia, 
precum și conlucrarea dintre cele 
două țări pe plan international. în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii intre națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale, relevindu-se necesi
tatea intensificării eforturilor tu
turor statelor pentru realizarea unei 
securități trainice pe continentul eu
ropean prin înfăptuirea prevederilor 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, pentru pregătirea temeinica

Mijlociu, pentru sprijinirea drepturi
lor poporului palestinian de a-și or
ganiza o viață independentă, pentru 
respectarea independenței și integri
tății teritoriale a Libanului.

Salutînd delegația Partidului Na
țional Social Sirian din Liban, in 
frunte cu președintele său. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că vi
zita acesteia în România reprezintă o 
mărturie a bunelor relații ce s-au 
stabilit și se dezvoltă intre cele două 
partide, intre România și Liban.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la un schimb de păreri cu privire la 
activitatea și preocupările Partidului 
Comunist Român și Partidului Națio
nal Social Sirian din Liban, expri- 
mindu-se dorința de a dezvolta legă
turile dintre P.C.R. și P.N.S.S. din 
Liban, de a acționa pentru extinde
rea și. adîncirea raporturilor de co
laborare rortiâno-libaneze în interesul 
reciproc al intăririi prieteniei tradi
ționale și al conlucrării dintre po
poarele român și libanez, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Schimbul de vederi în problemele 
actuale ale situației internaționale a 
scos în evidență faptul că interesele 
generale ale păcii și securității inter
naționale reclamă, mai mult ca ori- 
cînd, necesitatea soluționării pe cale 
politică, a tratativelor, a stărilor de

Economii de resurse 
materiale

La Șantierul naval și la între
prinderea de vagoane din Drobeta- 
Turnu Severin se aplică cu tot 
mai bune rezultate inițiativa ..Să 
lucrăm o zi pe lună cu electrozi 
economisiți". Ca urmare, in perioa
da care a trecut din acest an. in 
cele două unități s-au economisit 
peste 95 000 kilograme electrozi 
Totodată, pe ansamblul județului 
Mehedinți, in acest an s-au econo
misit 8 366 megawati-oră energie 
electrică, 6 744 tone combustibil 
convențional. 1 382 mc material 
lemnos. 292 tone metal. 95 tone 
benzină și alte materii prime și 
materiale. (Virgiliu Tătarul.

Sapa rotativă nr. 3 000
Ca pretutindeni în unitățile in

dustriale ale județului Buzău, co
lectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea „Metalurgica" in-

a reuniunii de la. Madrid din 1980. 
în acest context, a fost reliefat ro
lul crescînd ce revine statelor mici 
și mijlocii in soluționarea importan
telor probleme care confruntă ome
nirea. S-a apreciat că pentru dez
voltarea unei colaborări pașnice, ne
îngrădite, intre statele europene, 
pentru asigurarea unei păci trainice 
atît în Europa, cît și in întreaga 
lume se impun, ca o cerință hotări- 
toare. oprirea cheltuielilor militare, 
trecerea neintîrziată la măsuri efi
ciente de dezangajare militară și 
dezarmare. îndeosebi de dezarmare 
nucleară. De asemenea, s-a eviden
țiat faptul că lupta pentru pace și 
progres social impune făurirea unor 
relații interstatale noi. echitabile, e- 
dificarea unei noi ordini economice 
internaționale, care să garanteze 
dezvoltarea liberă pe calea progresu
lui a tuturor popoarelor, nefolosirea 
forței sau a amenințării cu forța.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

încordare și conflict din diferite zone 
ale lumii, intăririi climatului de în
credere, colaborare și înțelegere in 
intreaga lume, opririi cursei înarmă
rilor și înfăptuirii unor măsuri con
crete de dezarmare, in primul rină 
de dezarmare nucleară.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Orientul Mijlociu, apre- 
ciindu-se că este necesară continua
rea eforturilor în vederea unei rezol
vări globale, pe calea tratativelor, a 
problemelor din această zonă, care să 
ducă la stabilirea unei păci juste și 
durabile in regiune, prin retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate in 
urma războiului din 1967, soluționa
rea problemei poporului palestinian, 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv la crearea 
unui stat propriu și independent.* la 
asigurarea independenței tuturor sta
telor din zonă. De ambele părți s-a 
subliniat importanța rezolvării pro
blemelor din Liban, respectării inde
pendenței și integrității teritoriale ale 
acestei țări, instaurării unui climat 
de pace și liniște, de conlucrare și 
conviețuire între toți cetățenii țării, 
pentru ca poporul libanez să-și poată 
consacra eforturile dezvoltării pașni
ce, conform aspirațiilor sale de pro
gres și pace.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Succese în cinstea 
marii sărbători

tîmpină ziua de 23 August cu noi 
succese in producție. Ne aflăm la 
secția prelucrări. Aici, formația lui 
Petre Toboș lucrează la finalizarea 
unei mașini agricole, respectiv, la 
sapa rotativă cu nr. 3 000. Asimi
larea in fabricația curentă a aces
tor mașini destinate lucrărilor agri
cole s-a făcut la sfîrșitul anuiui 
1976. paralel cu aceea a plugului 
reversibil purtat cu 4 brăzdare și a 
altor 14 subansamble pentru semă
nători și fertilizatoare. (Mihai 
Bâzu).

Beneficii suplimentare
Chimiștii de la întreprinderea 

„Chimica" din Turda au obținut, 
de la începutul anului și pină in 
prezent, beneficii suplimentare de 
peste ISO milioane lei. Aceasta se 
datorește, în principal, reducerii 
cheltuielilor de fabricație, care in 
această perioadă au fost mai mici 
cu 46.6 lei la 1 000 lei producție- 
marfă, iar cele materiale cu 37,4 
lei. (Alex. Mureșan).
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PROGRAMUL-DIRECTIVA DE CERCETARE Șl DEZVOLTARE 
ÎN DOMENIUL ENERGIEI PE PERIOADA 1981-1990 

Șl ORIENTĂRILE PRINCIPALE PÎNĂ ÎN ANUL 2000
(Urmare din pag. I>
tru valorificarea în trepte a căldurii de origine 
geotermală, precum și de tehnologii pentru extra
gerea substanțelor utile din apele geotermale.

b) Se vor urmări perfecționarea tehnologiilor de 
captare și folosire a energiei soarelui, tipizarea 
soluțiilor existente și elaborarea de noi soluții în 
domeniul construcțiilor și arhitecturii solare, re
alizarea de sisteme eficiente pentru transformarea 
energiei solare în căldură cu parametri ridicați, 
Inclusiv pentru conversia ei directă în energie 
electrică ; se vor intensifica, de asemenea, cerce
tările privind stocarea curentă și sezonieră a căl
durii solare.

c) Vor fi dezvoltate cercetările pentru elabora
rea de soluții și echipamente de conversie a ener
giei vintului de putere mică, mijlocie și mare, pre
cum și pentru stabilirea unor tehnologii econo
mice de captare și utilizare a energiei valurilor.

d) O deosebită atenție se va acorda cercetărilor 
privind transformarea pe cale biologică a bioxi
dului de carbon și a biomasei în combustibil. Șe 
vor dezvolta cercetări biologice fundamentale 
pentru creșterea randamentelor de conversie în 
biogaz a deșeurilor organice. Vor fi investigate 
procesele de formare geologică a hidrocarburilor, 
în scopul reproducerii accelerate a acestora. Tot
odată, se vor perfecționa metodele de utilizare 
complexă — energetică și ca surse de materii 
prime — a deșeurilor menajere.

e) Vor fi amplificate, de asemenea, cercetările 
pentru elaborarea de soluții tehnice în vederea 
obținerii hidrogenului din apă și stocării, trans
portării și utilizării eficiente a acestuia.

f) Se va urmări stabilirea celor mai avanta
joase tehnologii de gazeificare subterană pentru 
valorificarea rezervelor de cărbune care nu pot 
fi exploatate prin metode miniere.

g) în domeniul noilor tehnologii energetice, o 
atenție deosebită se va acorda recuperării ener
giei cu pompe de căldură, stabilirii de soluții eco
nomice pentru alimentarea la distanță cu căl
dură, perfecționării șl creării de nof tipuri de pile 
primare șj. acumulatori, asigurării materialelor și

iii.
Îmbunătățirea organizării 
și funcționării sistemului 

electroenergetic
1. în vederea asigurării unei producții de ener

gie electrică de 88—90 miliarde kWh în 1985 și 
105—110 miliarde kWh în 1990, puterea instalată 
va spori în continuare, ajungînd la circa 22 mii 
MW în 1985 și peste 28 mii MW în 1990.

în structura producției de energie electrică vor 
interveni următoarele schimbări :

— în procente —
1980 1985 1990

Producția de energie
electrică 100,0 100,0 100,0
din care :
— hidroelectrică 17,6 20 24
— nuclearo-electrică — — 17—18
— pe cărbuni și șisturi 

combustibile 40,0 55 44
— pe hidrocarburi 39,7 20 5 — 4
— pe energie solară, 

alte surse noi de e- 
nergie și resurse e- 
nergetice recuperate 2,7 5 10
Pînă în 1990, energia electrică pe hidrocarburi 

va fi limitată la cea rezultată din combustibilul 
de adaos pentru menținerea flăcării la termocen
tralele pe lignit și șisturi.

în cursul ultimului deceniu al acestui secol, 
producția de energie electrică pe cărbuni și șisturi 
se va menține aproximativ constantă, asigurîn
du-se sporuri la energia hidroelectrică și electro- 
nucleară ; va trebui să se realizeze o creștere mai 
accentuată a producției de energie electrică pe 
energie solară, alte surse noi de energie și resurse 
recuperate, care pînă în anul 2000 va trebui să 
reprezinte cel puțin 20 la sută din total.

2. Se va extinde continuu producerea combina
tă de energie termică și electrică, prin dezvoltarea 
termoficării industriale și urbane, realizîndu-se 
un randament superior în utilizarea combustibi
lului. Vor fi studiate și elaborate soluții perfec
ționate pentru extragerea aburului din centrale și 
pentru mărirea distanțelor de transportare a căl
durii, asigurîndu-se dezvoltarea mai rapidă a re
țelei de termoficare ; pe această cale se vor ob
ține economii de combustibil, estimate la peste 
3 milioane tone combustibil convențional anual, 

instalațiilor de producere și utilizare în scopuri 
energetice a temperaturilor foarte scăzute.

Se vor amplifica cercetările fundamentale de 
noi procese fizice, chimice, biologice cu perspec
tivă de aplicare în energetică.

Avînd în vedere ponderea importantă pe care 
noile surse de energie o pot avea în acoperirea 
necesităților dezvoltării economiei noastre națio
nale și in economisirea combustibililor clasici, se 
cer luate măsuri ferme pentru accelerarea cer
cetărilor și elaborarea cît mai rapidă a soluțiilor 
practice de folosire a acestor resurse.

5. Producția de petrol și gaze va fi limitată în 
vederea menținerii unui grad corespunzător de 
asigurare cu rezerve geologice. în această ramură, 
un obiectiv important este îmbunătățirea factoru
lui final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, 
care va trebui să sporească de la 31,5 la sută în 1979 
la 37 la sută în 1988 și la circa 40 la sută în ul
timul deceniu al secolului. în acest scop se vor 
cerceta și experimenta metode termice de com
bustie subterană, de injecție cu abur și bioxid de 
carbon, precum și alte procedee chimice și biolo
gice. Se va extinde sistemul de urmărire centra
lizată a funcționării sondelor în exploatare : vor 
fi construite, de asemenea, instalații automatizate 
pentru captarea, separarea, măsurarea și trans
portul țițeiului și gazelor în sistem închis, în ve
derea reducerii pierderilor ; se va extinde utili
zarea la sonde a pompelor hidraulice și a celor 
electrice submersibile ; • va fi diversificată gama 
de produși chimici pentru tratarea sondelor în ve
derea creșterii afluxului din strat ; se vor crea 
condiții de înmagazinare subterană a gazelor în 
jurul marilor consumatori, pentru asigurarea vîr- 
furilor de consum.

O deosebită atenție va fi acordată restrîngeril 
continue a utilizării țițeiului și gazelor in proce
sele de ardere. De asemenea, vor fi intensificate 
cercetările pentru introducerea unor noi tipuri de 
carburanți, inclusiv sintetici, pentru mijloace de 
transport. Obiectivul esențial în domeniul hidro
carburilor este utilizarea acestora în cît mai mare 
măsură ca materie primă pentru industria 
chimică.

încă de la sfîrșitul cincinalului 1981—1985. Vor 
fi efectuate, de asemenea, cercetări pentru ela
borarea unor noi tehnologii de stocare a căldu
rii, precum și pentru realizarea termoficării din 
centrale nucleard-electrice.

3. Se va îmbunătăți în continuare structura 
sistemului energetic național, prin stabilirea de 
amplasamente optime ale centralelor electrice, ți- 
nîndu-se seama de localizarea în teritoriu atît a 
resurselor, cît și a principalelor zone de consum 
de energie. Se va asigura elaborarea de soluții ra
ționale pentru .dezvoltarea rețelelor electrice, ur
mărindu-se simplificarea structurii acestora și 
reducerea distanțelor de transportare a energiei ; 
pe măsura realizării de noi centrale, îndeosebi în 
zonele deficitare, vor fi create condiții pentru 
funcționarea sistemului electroenergetic pe zone 
autonome.

4. Vor fi dezvoltate în continuare cercetările 
pentru creșterea siguranței in funcționarea siste
mului electroenergetic național, precum și a echi
pamentelor și instalațiilor din centralele și rețelele 
electrice. Vor fi perfecționate metodele și dispo
zitivele de protecție și automatizare, în vederea 
creșterii stabilității sistemului și prevenirii ava
riilor. Se vor elabora noi, criterii de dimensionare 
a rezervei de putere în cadrul sistemului ener
getic, urmărindu-se atît asigurarea continuității 
în alimentarea cu energie a consumatorilor, cît și 
limitarea la strictul necesar a cheltuielilor de in
vestiții.

O sarcină importantă este creșterea siguranței 
în exploatarea blocurilor termoenergetice func- 
ționînd pe cărbune, a liniilor și stațiilor electrice ; 
în acest scop, vor fi dezvoltate cercetările privind 
solicitările mecanice ale echipamentelor, coroziu
nea chimică, străpungerile de izolații electrice, 
fenomenele de poluare a instalațiilor energetice, 
în vederea elaborării unor metode și aparate noi 
de depistare, prevenire și limitare a acțiunii 
acestora.

Vor fi întreprinse cercetări pentru pregătirea 
încadrării șt funcționării sigure în sistemul ener
getic național a centralelor nuclearo-electrice, pre
cum și a centralelor termoelectrice pe șisturi com
bustibile.

5. Se va urmări obținerea unor consumuri spe

cifice de combustibil cît mai reduse în produ
cerea de energie electrică și căldură, în trans
portul și distribuția acestora. Cercetarea științi
fică va elabora soluții pentru realizarea de noi 
echipamente și tehnologii cu randamente supe
rioare, recuperarea și utilizarea căldurii de po
tențial scăzut, perfecționarea schemelor și a regi-

IV.
Reducerea consumurilor 

și utilizarea energiei 
cu înaltă eficiență economică

Consumul total de energie nu va putea crește 
în deceniile următoare decît în măsura identifi
cării de noi surse de energie și aplicării măsuri
lor tehnologice necesare pentru valorificarea lor 
economică. Sursa principală și condiția hotărî- 
toare a dezvoltării în continuare în ritm susținut 
a economiei naționale și a ridicării, pe această 
bază, a bunăstării întregului popor este, de aceea, 
asigurarea unei creșteri substanțiale a eficienței 
economice in utilizarea combustibililor și energiei 
electrice.

Un obiectiv fundamental al dezvoltării viitoare 
a României este atingerea și depășirea, în cel 
mai scurt timp,, a celor mai bune realizări obți
nute pe plan mondial în ce privește consumul 
energetic pe unitatea de venit național.

Pe întregul deceniu 1981—1990 urmează să se 
asigure o diminuare cu minimum 40 la sută a in
dicelui mediu de consum energetic la 1000 lei 
producție industrială, ceea ce va influența în 
mod esențial creșterea eficienței întregii economii 
naționale ; pînă în anul 2000 va trebui să se 
realizeze o reducere a acestui indice de cel pu
țin 2,6 ori față de 1980.

Principalele direcții pe care se va acționa vor 
fi : micșorarea consumurilor de energie utilă la 
consumatori, prin reanalizarea riguroasă a aces
tora și alocarea de energie în cantitățile, forma 
și calitatea strict necesare ; modernizarea tehno
logiilor și raționalizarea fluxurilor de producție, 
restringerea utilizării de materii prime și mate
riale energointensive ; creșterea continuă a ran
damentelor de transformare a energiei de la 
forma primară la cea de utilizare, pentru obți
nerea unui efect economic sporit, cu un consum 
de energie primară cît mai redus ; recuperarea 
integrală a resurselor energetice, termice și com
bustibile rezultate din procesele tehnologice ; sub
stituirea unor resurse de calitate superioară, epui
zabile, în principal hidrocarburi, cu alte resurse 
de calitate inferioară. Toate instalațiile consuma
toare de combustibil, în special cuptoarele indus
triale, vor fi dotate cu echipamente de recuperare 
a căldurii ; vor fi introduse și generalizate solu
ții noi de valorificare a căldurii conținute în ape 
de răcire, gaze evacuate, produse calde și deșeuri, 
folosindu-se pompe de căldură, tuburi termice și 
alte tipuri de echipamente. Se va pune un accent 
mai mare pe ramurile industriale cu un consum 
de combustibil și energie mai redus, iar în indus
tria prelucrătoare se va asigura o valorificare 
superioară, mai înaltă, a materiilor prime și ma
terialelor consumate.

A. industrie
în Industrie este) necesar ca ministerele, cen

tralele și întreprinderile să ia măsuri ferme pen
tru reducerea consumurilor specifice de combus
tibili și energie electrică pe unitatea de produs, 
prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, 
modernizarea structurilor de producție, îmbună
tățirea randamentelor energetice ale instalațiilor. 
Se vor stabili programe pentru înlocuirea pro
ceselor tehnologice învechite, mari consumatoare 
de energie, modernizarea instalațiilor existente cu 
consumuri ridicate, aducîndu-le la parametri su
periori de exploatare.

Vor fi întocmite bilanțuri energetice pe utilaje, 
Instalații și întreprinderi, urmărindu-se asigu
rarea condițiilor necesare pentru utilizarea cît 
mai bună a surselor de energie primară. Se vor 
realiza tehnologii integrate, care valorifică în mod 
complex șl în trepte succesive toate resursele 
energetice disponibile, rezultate din diferite faze 
ale proceselor de producție, în scopul obținerii 
unui randament net cît mai înalt în utilizarea 
energiei.

Se va acționa ca în fiecare unitate să se asigure 
indici optimi de consum de energie în toate 
schimburile prin folosirea intensivă a utilajelor, 
evitarea mersului în gol sau cu sarcină redusă, 

murilor de funcționare a sistemului energetic și 
a instalațiilor componente. Va fi dezvoltată și 
perfecționată conducerea operativă prin dispecer 
a centralelor și rețelelor electrice, cu ajutorul 
calculatoarelor de proces interconectate, urmărin
du-se funcționarea în condiții optime a întregu
lui sistem electroenergetic național.

eliminarea opririlor accidentale, buna întreținere 
și exploatare a fondurilor fixe.

1. în metalurgie se vor asigura creșterea gradu
lui de utilizare a căldurii din toate fazele procese
lor tehnologice, extinderea procedeului de turnare 
continuă a oțelului, creșterea capacității medii a 
furnalelor, intensificarea insuflării de oxigen, 
utilizarea de materiale izolatoare cu caracteristici 
superioare. Se vor asigura, de asemenea, majo
rarea ponderii oțelului de convertizor, realizarea 
de noi capacități cu consumuri energetice reduse, 
dezafectarea și limitarea funcționării' unor oțe- 
lării Martin.

Vor fi intensificate, totodată, cercetările în 
vederea elaborării de noi tehnologii pentru ob
ținerea aluminei și aluminiului cu consumuri de 
energie diminuate ; va crește, totodată, substan
țial gradul de prelucrare a aluminiului primar 
pentru producerea de laminate, profile, țevi, folii 
subțiri și aliaje ușoare. Se vor studia soluții 
tehnice pentru introducerea topirii și turnării în 
vid a metalelor și aliajelor.

2. în industria chimică se vor moderniza și 
optimiza tehnologiile de producție în vederea 
creșterii randamentelor energetice la toate insta
lațiile și liniile de fabricație. Vor fi luate mă
suri pentru înlocuirea rapidă a tehnologiilor în
vechite, mari consumatoare de combustibil și 
energie electrică, îndeosebi în domeniul produc-, 
ției de acetilenă, amoniac, carbid, îngrășăminte. 
O parte din îngrășămintele chimice destinate 
agriculturii se va produce sub formă de amoniac 
lichid, respectiv fosforite măcinate și active, '11- 
mitîndu-se prelucrările ulterioare, mari consurri'a- 
toare de energie. Se vor intensifica, de asemeriăa,' 
cercetările pentru realizare^1 de noi tehnologii 
atît în chimia organică, cîf'^i în chimia anorgani
că, urmărind valorificarea superioară a matdrîilbt 
prime din țară cu consumuri, energetice cît'' mal 
reduse. Se va acționa pentru" perfecționarea, teh
nologiilor folosite în petrochimie, în producția de 
fibre și fire sintetice, în fabricația cauciucului și 
maselor plastice, inclusiv a produselor prelucrate 
din acestea, urmărindu-se eliminarea unor faze 
ale proceselor de producție, a operațiilor de ră
cire și reîncălzire a unor substanțe intermediare, 
în vederea folosirii mai bune a energiei.

3. în industria construcțiilor de mașini se vor 
intensifica cercetările pentru realizarea de utilaje, 
instalații șl echipamente cu consumuri energetice 
diminuate.

Se va acționa pentru reducerea greutății piese
lor în mișcare la mașini și utilaje, în vederea 
micșorării consumului energetic la motoarele de 
acționare, pentru creșterea randamentelor și a 
siguranței funcționării cazanelor pe lignit, diver
sificarea gamei de fabricație a cazanelor pe cărbu
ne, modernizarea motoarelor termice.

Vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea în 
continuare a proceselor de ardere, funcționarea 
continuă și la întreaga capacitate a cuptoarelor 
de încălzire și topire, asimilarea de noi tipuri de 
cuptoare tehnologice, cu randamente ridicate, 
pentru încălziri și tratamente termice.

Se vor asigura perfecționarea procedeelor de su
dură a metalelor, trecerea la fabricarea pe scară 
largă a turbocompresoarelor. realizarea de 
blocuri energetice cu generatoare rriagnetohidro- 
dinamice pe cărbune, precum și aplicarea tehnicii 
frigului la realizarea de turbogeneratoare și mag
neți supraconductori, aplicarea tehnologiilor avan
sate de prelucrare a metalelor și modernizarea 
structurilor de producție.

Se va urmări, totodată, accelerarea asimilării și 
producerii aparatelor de măsură, control și auto
matizare, inclusiv a calculatoarelor de proces, des
tinate prevenirii consumurilor neraționale de e- 
nergie, funcționării în regim optim a tuturor in
stalațiilor.

4. în industria materialelor de construcții și lem
nului se vor moderniza tehnologiile de fabricație 
la produsele cu consumuri energetice ridicate. Va 
fi generalizată fabricația cimentului prin proce
dee cu consumuri energetice reduse și se va ex
tinde utilizarea tufurilor vulcanice, a rocilor ușoa

re, blocurilor de zidărie din zgură sau din cenușă 
de termocentrale și a cărămizilor produse prin sis
teme tradiționale simple, limitîndu-se folosirea 
materialelor energointensive. Se vor optimiza am
plasamentele unităților de producție, astfel ca fie
care județ să-și asigure necesarul principalelor 
materiale de construcții.

Vor fi intensificate cercetările pentru elaborarea 
de noi tehnologii, mai eficiente din punct de ve
dere energetic, în producția de celuloză și hîrtie.

în toate procesele de uscare — atît în indus
tria materialelor de construcții, cît și în prelucra
rea lemnului — va trebui să fie larg extinsă uti
lizarea energiei solare.

5. Se vor raționaliza consumurile energetice șl 
în industria ușoară. în domeniul sticlăriei, cera
micii și geamurilor, producția va fi dimensionată 
în primul rînd în funcție de nevoile interne, con
comitent cu modernizarea tehnologiilor de fabri
cație, în vederea economisirii energiei.

B. Transporturi
în vederea folosirii cu înaltă eficiență a carbu

ranților și economisirii stricte a acestora, se vor 
lua măsuri pentru optimizarea fluxurilor de trans
port și eliminarea transporturilor neraționale, pe 
rute ocolite sau încrucișate.

Se va acționa mai hotărît pentru creșterea indi
cilor de utilizare a vagoanelor și locomotivelor în 
transportul pe calea ferată ; va fi extinsă trac 
țiunea electrică și se vor investiga soluțiile teh
nice necesare pentru recuperarea energiei la frî- 
nare.

O sarcină importantă este încărcarea parcului 
auto la capacitate nominală, extinderea maximă a 
utilizării remorcilor, limitarea vitezelor de depla
sare. Vor fi dezvoltate cercetările pentru înlocui
rea parțială a hidrocarburilor la motoarele cu ar
dere internă.

O deosebită atenție va fi acordată dezvoltării șl 
folosirii intensive a capacității de transport a flo
tei maritime și fluviale, asigurîndu-se fluxuri op
time de navigație, reducerea perioadelor de sta
ționare și eliminarea curselor în goL

Vor fi cercetate noi soluții pentru folosirea în 
transporturi a condițiilor naturale favorabile, a 
cursurilor de apă, a transportului gravitațional și 
altor forme similare care economisesc energia. Se 
vor extinde, de asemenea, transporturile combina
te cale ferată — auto — naval, în containere și 
transconteinere.

C. Agricultură 
și industrie 
alimentară

în agricultură se va acționa pentru reducerea 
consumului de carburanți și lubrifianți la lucră
rile agricole prin perfecționarea mașinilor și trac
toarelor, precum și prin aplicarea de noi tehnolo
gii în producția vegetală și zootehnie. Se va ge
neraliza sistemul de alimentare cu carburanți și 
lubrifianți a tractoarelor și mașinilor agricole, la 
locul de muncă.

Vor fi luate măsuri de folosire rațională a sta
țiilor de pompare pentru irigații în vederea func
ționării acestora cu randament maxim. Se vor In
troduce noi sisteme de irigații cu consumuri ener
getice reduse.

Se va acționa, de asemenea, pentru eliminarea 
folosirii combustibililor și energiei electrice în pro
cesele de uscare a produselor agricole, utilizarea 
pe scară largă a energiei solare, a vîntului și a 
biogazului, extinderea ventilației naturale și re
cuperarea căldurii în fermele zootehnice. Se va 
extinde depozitarea subterană a produselor agro
zootehnice.

Vor fi introduse, totodată, procedeele moderne 
de fabricare a zahărului și uleiului, cu randamen
te sporite ; se va asigura instalarea recuperatoa
relor de căldură la cuptoarele de pîine.

D. Construcții
în domeniul construcțiilor va trebui ca toate 

clădirile civile și industriale să se realizeze cu izo
lații termice îmbunătățite: în acest scop vor fi in
tensificate cercetările pentru elaborarea de noi 
materiale izolante și tehnologii de construcții, de 
noi tipuri de instalații de încălzire, de aparate de 
contorizare și reglaj al temperaturii în spațiile în
călzite.

De asemenea, vor trebui să fie studiate noi so
luții arhitecturale și constructive care valorifică 
la maximum căldura și lumina naturală.

în activitatea de construcții se va acționa în ve
derea reducerii consumurilor de carburanți, ex-
(Continuare în pag. a III-a)
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ploatării intensive a utilajelor, eliminării consu
mului de combustibil pentru încălziri, asigurîn- 
du-se o astfel de eșalonare a lucrărilor în cursul 
anului care să permită folosirea în cît mai mare 
măsură a avantajelor anotimpurilor mai calde.

E. Consumul 
pentru încălzit, 

iluminat, utilizări 
casnice și edilitare

Vor fi studiate — în funcție de cerințele fizio
logice ale omului, de factorii climatici locali și di
versitatea condițiilor socio-profesionale — necesi
tățile reale de combustibil și energie pentru încăl
zirea clădirilor, asigurarea apei menajere, pregă
tirea hranei, iluminat. Pe această bază se vor sta
bili normative optime de consum, acționîndu-se în 
continuare pentru limitarea temperaturilor de în
călzire în halele industriale, locuințe, birouri, ma
gazine, precum și pentru reducerea la strictul ne
cesar a iluminatului spațiilor productive și nepro
ductive, străzilor, șoselelor și altor locuri publice.

V.
Cooperarea internațională a 

României în domeniul energiei
înfăptuirea programului de cercetare și dezvol

tare în domeniul energiei creează premisele pro
movării tot mai intense a cooperării și colaborării 
României cu toate țările lumii, cu organizațiile in
ternaționale interesate în rezolvarea echitabilă și 
eficientă a problemelor ridicate în fața omenirii 
de asigurarea necesarului de energie și de utiliza
rea rațională a acesteia.

Vor continua să se adîncească cooperarea și co
laborarea noastră în domeniul energetic cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nea
liniate, cu țările capitaliste dezvoltate, acordîn- 
du-se prioritate soluționării problemelor legate de 
lărgirea și valorificarea bazei de materii prime 
energetice și a potențialului hidroenergetic, acce
lerarea dezvoltării energeticii nucleare, utilizarea 
mai rapidă și eficientă a noilor surse de energie. 
Un alt obiectiv important al extinderii colaborării 
internaționale a României îl va constitui elabo
rarea și introducerea unor tehnologii moderne, 
care contribuie la economisirea combustibililor și 
energiei electrice în toate sectoarele de activitate.

în cadrul colaborării noastre internaționale în 
acest domeniu, acordăm o importanță deosebită 
extinderii cooperării cu R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Bulgaria pentru utilizarea integrală a potenția
lului energetic comun al Dunării, precum și cola
borării cu U.R.S.S., Turcia și R.P. Bulgaria în cer
cetarea posibilităților de valorificare a materiilor

VI.
Sarcinile organelor centrale, 

ale tuturor unităților 
economico-sociale

în dezvoltarea și gospodărirea 
rațională a bazei energetice

Pe baza prevederilor prezentului program-di- 
rectivă se va elabora planul național energetic, ca 
parte integrantă a planului național unic de dez-
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Se vor stabili, de asemenea, normative corespun
zătoare privind necesarul de energie pentru func
ționarea în regim normal a aparatelor electro- 
casnice de uz rațional.

Se va acționa mai hotărît pentru restructurarea 
actualului sistem de asigurare a energiei termice, 
înlocuindu-se termocentralele mici și cu randa
mente scăzute printr-o rețea cuprinzătoare de cen
trale de termoficare, care produc în același timp 
și energie electrică.

Se vor lua în continuare măsuri pentru îmbună
tățirea transportului în comun, care este mai eco
nomic din punctul de vedere al consumului de 
carburanți.

Vor fi dezvoltate cercetările pentru creșterea 
randamentelor energetice la toate categoriile de 
aparate electrocasnice și de uz gospodăresc.

în vederea folosirii mai judicioase a căldurii și 
luminii naturale se vor adapta în mod corespun
zător programele de lucru ale întreprinderilor, in
stituțiilor, unităților de învățămînt, rețelei comer
ciale.

Un obiectiv important este urgentarea elaborării 
și aplicării de soluții pentru folosirea în consumul 
public a energiei solare, geotermale, a vîntului, 
biogazului și altor surse noi de energie, asigurîn- 
du-se instalațiile și echipamentele adecvate.

Consiliile populare județene, orășenești și co
munale trebuie să acționeze hotărît pentru valo
rificarea maximă a unor resurse energetice locale, 
economisirea strictă a combustibililor și energiei 
electrice, educarea maselor largi de cetățeni în 
spiritul unei înalte răspunderi față de gospodări
rea rațională a acestora.

prime energetice și a energiei valurilor Mării Ne
gre.

în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, România va participa la programele spe
ciale de colaborare pe termen lung în domeniul 
energiei. De asemenea, va fi dezvoltată colabora
rea cu celelalte țări membre ale C.A.E.R. în do
meniul interconexiunii sistemelor electroenergeti- 
ce naționale pentru livrarea reciprocă de energie 
electrică disponibilă datorită diferențelor între 
vîrfurile de sarcină, precum și pentru întrajutora
rea în caz de necesitate.

Totodată, se va amplifica cooperarea cu țările în 
curs de dezvoltare, în vederea punerii în valoare, 
pe baze reciproc avantajoase, a resurselor energe
tice de diferite categorii .existente în aceste țări, 
prin efectuarea unor lucrări de prospecțiune și ex
plorare’geologică, construcția de obiective energe
tice, dezvoltarea în comun a noi surse și tehno
logii energetice.

Se va dezvolta cooperarea cu alte țări, inclusiv 
cu statele capitaliste dezvoltate, în domeniul con
strucției centralelor nuclearo-electrice, al valori
ficării noilor surse de energie și promovării teh
nologiilor energetice avansate.

România va participa activ la realizarea unor 
programe comune de cercetare inițiate sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, precum și în cadrul 
unor acțiuni de cooperare regională, orientate spre 
soluționarea problemelor energetice.

voltare economico-socială a țării. De asemenea, 
ministerele, centralele și întreprinderile își vor 
elabora planuri energetice proprii. Planul național 

energetic, precum șl planurile pe ministere, cen
trale și întreprinderi vor preciza sarcinile și răs
punderile ce revin diferitelor ramuri și unități 
economico-sociale în dezvoltarea bazei energetice 
și utilizarea cu înaltă eficiență economică a tutu
ror formelor de energie.

Se vor elabora, de asemenea, planuri energetice 
pe localități și județe, care vor trebui să aibă ca 
obiectiv prioritar acoperirea necesităților din pro
priile resurse și posibilități prin mobilizarea 
maximă îndeosebi a noilor surse de energie, pre
cum și raționalizarea strictă a tuturor consumu
rilor energetice.

Realizarea prevederilor programulul-dlrectivă 
necesită îmbunătățirea activității tuturor organe
lor cu răspunderi în domeniul cercetării și dez
voltării bazei energetice, a ministerelor de ra
mură și organelor de sinteză, care au datoria de 
a asigura înfăptuirea neabătută a politicii ener
getice a partidului, explorarea, valorificarea și 
gospodărirea rațională a tuturor resurselor ener
getice ale țării.

Sarcini deosebite In aducerea la îndeplinire a 
prevederilor programului-directivă revin Con
siliului de coordonare a dezvoltării bazei energe
tice și funcționării sistemului energetic național, 
care trebuie să se angajeze mai hotărît în exer
citarea atribuțiilor stabilite prin lege. Consiliul 
trebuie să acționeze nemijlocit pentru dezvoltarea 
bazei energetice a țării, introducerea cît mai ra
pidă în circuital economic a noilor surse de ener
gie, perfecționarea sistemului electroenergetic na
țional. El trebuie să îndeplinească un rol principal 
în promovarea noilor soluții și tehnologii care 
asigură reducerea consumurilor și utilizarea cu 
eficiență economică superioară a energiei electrice 
și combustibilului.

Comitetul de Stat al Planificării trebuie să asi
gure cuprinderea corespunzătoare a prevederilor 
programului-directivă și a mijloacelor de realizare 
a acestora în planul național unic de dezvoltare 
economico-soCială a țării și, totodată, să acționeze 
cu fermitate pentru transpunerea lor în prac
tică, pentru realizarea resurselor prevăzute și în
cadrarea în consumurile energetice planificate, 
pentru îmbunătățirea balanței energetice a țării și 
înfăptuirea în condiții optime a modernizării 
structurii economiei naționale, asigurînd dezvolta
rea mai rapidă a ramurilor prelucrătoare de înal
tă eficiență și limitarea la strictul necesar a pro
duselor energointensive.

Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe trebuie 
să urmărească fundamentarea normelor de con
sum energetic pe baza celor mai avansate cuce
riri ale științei și tehnicii, asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării bazei energetice, respectarea 
riguroasă a consumurilor stabilite, combătînd cu 
hotărîre manifestările de indisciplină și risipă și 
orientînd activitatea tuturor unităților economico- 
sociale în direcția gospodăririi raționale și econo
misirii energiei.

înfăptuirea prevederilor programului-directivă 
pune sarcini de mare complexitate și răspundere 
în fața cercetării și ingineriei tehnologice, che
mate să elaboreze principiile teoretice și practice, 
precum și soluțiile tehnice necesare asigurării cu 
energie a cerințelor dezvoltării economico-sociale 
accelerate a țării noastre. Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, împreună cu institutele 
centrale de cercetări, trebuie să mobilizeze între
gul nostru potențial științific pentru soluționarea 
problemelor complexe legate de descoperirea și 
utilizarea noilor surse de energie, modernizarea 
tehnologiilor și a structurii producției, reducerea 
consumurilor și economisirea combustibilului și 
energiei electrice. Institutele de cercetare și pro
iectare tehnologică trebuie să țină seama de ne
cesitatea ca tot ceea ce elaborează, soluțiile teh
nice și produsele noi să se caracterizeze prin con
sumuri energetice redusei îndeosebi de hidrocar
buri, să se bazeze pe folosirea mai largă a noi
lor surse, să asigure o înaltă eficiență economică 
în utilizarea energiei.

Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei va 
trebui să ia măsuri hotărîte pentru realizarea in
tegrală și cu eficiență ridicată a programului 
prospecțiunilor geologice în toate zonele țării, pen
tru aplicarea mai rapidă a metodelor de exploa
tare complexă și intensivă a zăcămintelor, în ve
derea asigurării pe termen lung a resurselor ener
getice necesare dezvoltării continue a economiei 
naționale.

O răspundere deosebită revine Ministerului 
Energiei Electrice, care trebuie să se preocupe 
permanent de exploatarea la parametri înalți a 
centralelor, utilizarea deplină a potențialului ener
getic al combustibililor, reducerea consumurilor 
tehnologice proprii și a pierderilor în rețelele de 
transport, funcționarea stabilă a sistemului ener
getic și alimentarea corespunzătoare cu energie 
electrică și căldură a economiei naționale, acțio- 
nînd, totodată, cu fermitate pentru lichidarea ori

căror fenomene de utilizare nerațională a ener
giei, pentru economisirea acesteia în toate sectoa
rele de activitate.

Sarcini importante revin, de asemenea, Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Mașini, care tre
buie să asigure asimilarea și realizarea de apara
tură modernă de prospecțiuni geologice, utilaje de 
foraj și extracție de mare productivitate, echipa
mente pentru centrale nuclearo-electrice, cazane, 
arzătoare, cuptoare industriale și motoare cu ran
damente energetice superioare, instalații pentru 
valorificarea noilor surse de energie, aparatură 
perfecționată de măsură și control pentru insta
lațiile energetice.

Este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale să acorde 
o deosebită atenție dezvoltării acțiunilor de coope
rare cu alte țări în domeniul energetic, potrivit 
orientărilor stabilite în programul-directivă.

Ministerele economice, centralele și întreprinde
rile trebuie să acționeze pentru normarea strictă 
și reducerea continuă a consumurilor energetice în 
toate procesele de fabricație, generalizarea rapidă 
a metodelor avansate de economisire a energiei.

vn.
Rolul și răspunderea 

organizațiilor de partid 
în dezvoltarea $i buna 

gospodărire a bazei energetice
Realizarea în viață a prevederilor programu

lui-directivă privind dezvoltarea și buna gospo
dărire a bazei energetice a țării pune sarcini de
osebite în fața organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor comuniștilor.

Comitetele județene, orășenești și municipale de 
partid trebuie să asigure, printr-o cuprinzătoare 
și intensă muncă politică și organizatorică, mo
bilizarea largă a oamenilor muncii care lucrează 
în industria carboniferă și petrolieră, în sistemul 
electroenergetic național, în vederea îndeplinirii 
riguroase a prevederilor de plan. Comuniștii din 
aceste unități trebuie să se situeze permanent în 
fruntea întrecerii pentru dezvoltarea bazei ener
getice a țării, să dea, prin întreaga lor activitate, 
un însuflețitor exemplu de răspundere în muncă 
și de înțelegere a importanței deosebite pe care 
o are realizarea în cele mai bune condiții a sar
cinilor de producție stabilite.

în același timp, este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid să studieze, împreună cu co
lectivele de specialiști, de muncitori și tehnicieni, 
posibilitățile concrete care există în fiecare județ 
și localitate a țării, în fiecare întreprindere, pen
tru folosirea mai rațională a energiei și combusti
bilului, organizînd largi acțiuni de mobilizare a 
oamenilor muncii, a populației în vederea punerii 
lor depline în valoare. Printr-o intensă muncă po- 
litico-educativă, organizațiile de partid trebuie să 
înrădăcineze adînc în conștiința fiecărui om al 
muncii, a fiecărui cetățean convingerea că econo
misirea și buna gospodărire a resurselor energeti
ce sînt o problemă de importanță vitală pentru 
asigurarea mersului înainte al patriei noastre, o 
cauză generală a întregului popor.

Organele și organizațiile de partid trebuie să 
îndrume permanent organele colective de condu
cere din toate unitățile economico-sociale, să 
urmărească și să analizeze sistematic modul cum 
sînt înfăptuite planurile de măsuri privind re
ducerea consumurilor de energie electrică și com
bustibil, dezvoltînd un climat de înaltă exigență 
și răspundere în realizarea sarcinilor stabilite.

Consiliile populare municipale, orășenești și 
comunale poartă, de asemenea, o mare răspun
dere pentru modul cum sînt valorificate și gos
podărite pe plan local resursele de energie și 
combustibil, pentru felul cum sînt aplicate și res
pectate normele și reglementările legale în acest 
domeniu. Spiritul gospodăresc și inițiativa consi
liilor populare trebuie să-și găsească expresia 
concretă în măsuri cît mai eficiente, luate în fie
care oraș și în fiecare comună, pentru înlăturarea 
risipei și asigurarea unui consum cît mai rațional, 
atît în întreprinderi și instituții, cît și în gospo
dăriile populației.

Este necesar ca la acțiunile de utilizare rațio
nală și economisire a combustibililor și energiei

în proiectarea noilor capacități este necesar să se 
asigure introducerea tehnologiilor moderne, efi
ciente din punct de vedere energetic, inclusiv a 
celor bazate pe valorificarea noilor surse de ener
gie.

în toate întreprinderile, la fiecare loc de mun
că trebuie instaurate o ordine și o disciplină de- 
săvîrșite în utilizarea combustibilului și energiei 
electrice, o înaltă exigență în gospodărirea aces
tora. Comisiile energetice din unitățile economice 
vor acționa ferm pentru aplicarea de măsuri de 
reducere continuă a consumurilor specifice, depis
tarea și eliminarea oricăror canale de utilizare 
nerațională și irosire a energiei, antrenarea largă 
a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la acti
vitatea de economisire a resurselor energetice.

Presa, radioul și televiziunea, activitatea cul- 
tural-educativă de masă, învățămîntul de toate 
gradele trebuie să acționeze pentru răspîndirea 
în rîndul maselor a cunoștințelor necesare utili
zării cît mai raționale a energiei, pentru formarea 
unei puternice opinii în favoarea economisirii 
acesteia.

electrice să participe activ sindicatele, organiza
țiile de tineret, comisiile i"e femei, toate organiza
țiile de masă și obștești, cure, fiecare în domeniul 
său de activitate, trebuie Să găsească noi căi și 
mijloace de a antrena cît mai larg masele de oa
meni ai muncii în buna gospodărire a resurselor 
energetice.

Comitetul Central al partidului își 
exprimă convingerea că oamenii 
muncii, întregul nostru popor vor ac
ționa cu toată hotărîrea pentru a asi
gura transpunerea întocmai în viață 
a prevederilor Programului-directivă 
privind dezvoltarea și utilizarea ra
țională a bazei energetice a țării I Să 
desfășurăm o amplă bătălie pentru 
gospodărirea cu maximă răspundere 
și eficiență a fiecărui gram de com
bustibil, a fiecărui kilowat-oră de e- 
nergie I Să introducem un regim se
ver de economisire a tuturor acestor 
importante resurse în toate sectoarele 
vieții noastre economico-sociale !

Să acționăm, în același timp, cu ho
tărîre pentru a spori continuu resur
sele naționale de energie și combus
tibil și a asigura deplina lor valorifi
care I

Să facem totul pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a obiecti
vului pe care ni l-am propus — de a 
asigura ca pînă la sfîrșitul deceniului 
următor România să devină indepen
dentă în ce privește combustibilul și 
energia I

Desfășurînd o largă acțiune de 
masă pentru utilizarea și valorifica
rea cu înalt spirit gospodăresc a re
surselor energetice ale țării, vom asi
gura toate condițiile pentru dezvolta
rea neîntreruptă a patriei pe calea 
progresului și civilizației, pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism !

■ ■■■■■■■■ 
ÎNFĂPTUIRI

Fotografii : E. DichiseanuImagine cotidiană din bazinul carbonifer Rovinari (stingă) și o vedere de ansamblu a Centralei termoelectrice Turceni (dreapta)
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Cuvîntul cititoriloi
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCI
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Pasiune 
molipsitoare

Am scris cu citva timp in 
urmă, in rubrica noastră, des
pre pasiunea pensionarei Irina 
Zăvoianu, din Satu Mare, talen
tată pictoriță amatoare, care a 
dedicat mai multor fruntași în 
muncă din întreprinderile săt
mărene portretele acestora. A- 
flînd de gestul ei din rubrica 
noastră, iată ci și alți artiști 
plastici amatori din Satu Mare 
au oferit tablourile lor celor pe 
care i-au surprins pe pinză. In
tre aceștia se află pensionarii 
Vasile Simonca, Leg Freiberg, 
Irina Moser, ca și tinărul mun
citor Sandor Pater de la între
prinderea „Unio". Cu bucurie 
consemnăm și gestul Lilianei 
Vereș, decoratoare, care a ofe
rit întreprinderii „Integrata" din 
Negrești-Oaș un admirabil „Pei
saj industrial" inspirat din via
ța și munca oamenilor de acolo. 
Cine preia mai departe această 
generoasă ștafetă ?

I lata botărirea tolettivului Combinatului de lianți si azbociment din Fieni 
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

300 de 
adrese
exacte

I
I
I
I
I
I

împlinirea, in acest an, a șase 
secole și jumătate de atestare 
documentară a comunei Sinmi- 
haiu de Cimpie, județul Bistrița- 
Năsăud, va fi marcată în zilele 
de 28 și 29 iulie de prima intîl- 
nire a localnicilor cu fiii satului 
răspindîți in toate colțurile țării. 
Edilii locali s-au dus pe la 
părinții, bunicii și rudele celor 
plecați, pentru a le găsi adresele 
unde trăiesc și muncesc in pre
zent. Au fost trimise 300 de in
vitații pentru tot atiția fii ai sa
tului cu adrese cunoscute. Dar 
mai sînt încă multi care nu se 
mai știe în ce colț de țară și-au 
rostuit familiile. Poate află pc 
această cale și vor fi și ei tfre- 
zenți la sărbătoare. '
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Sirop
Marele magazin „Buc ir-Obor" 

din Capitală are și o alimentară 
cu autoservire. Tot rriare. Lume 
multă, vinzare așijde'rea. Printre 
cumpărătorii din -ziua de 19 iu
lie se aflau și lucrători de la 
circa 5 miliție.

— Și cit ziceați că-i prețul a- 
cestei sticle 'cu sirop de porto
cale ? — a ' 
tre ei.

— 14 lei.
— Dorim

25 de bani.
. A urmat 

apoi altele _. 
te cu șușoteli complice între vin- 
zători-supraveghetori și casieri
ță. S-au făcut pe loc inventarul 
și monetarul. De la sticlele vin- 
dute pină la ora aceea se înca
saseră in plus, ca suprapreț, 
2111 lei. Cercetările care au loc 
in prezent urmează să „prețuias- 
că“ această ispravă. Pină una, 
alta, pentru cei în cauză, siropul 
are un gust... amar.

întrebat unul din-
Cite doriți ?
o sticli de 10 lei și
o clipă de liniște, 

de derută, continua-
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Calul mai 
tare decit 
motocicleta

I

I
I
I

Deși s-au observat reciproc, 
de la distanță, nici L. Vasile, 
care tocmai încerca să iasă cu 
căruța in șosea de pe un drum 
lateral, nici R. Milu, care venea 
spre el cu motocicleta (amândoi 
din orașul Săcele), nu au vrut 
să oprească. In acest caz, căru
țașul trebuia să acorde priori
tate motociclistului, dar n-a 
acordat-o. Deși motociclistul a 
văzut bine că i se taie drumul, 
știind că are intiietate, n-a fri- 
nat. Rezultatul: motocicleta a 
izbit in plin calul căruțașului. 
De data asta, calul s-a dovedit 
mal stăpin pe... picioarele lui. 
decit motocicleta pe cele două 
roți, care s-a răsturnat. In că
dere, motociclistul s-a izbit cu 
capul de asfalt și n-a mai putut 
fi salvat.
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N-a fost 
parolist

Dăduse sfoară-n țară că el și 
numai el, Petre Ioniță (strada 
Minotaurului nr. 11. București), 
este in măsură să procure oricui 
dorește „blugi a-ntiia“, pe... mă
sură.

— Eu sint un parolist. Da- 
că-mi dați un aconto de 500 de 
lei — îi șoptea el amatorului de 
chilipir — vă aduc blugii poi
mâine. Dacă mai puneți trei su- 
tare, ne vedem miine, tot in lo
cul ăsta și fix la aceeași oră.

Dar a doua zi, la locul și ora 
fixată, nici urmă de... parolistul 
care luase paralele.

Si uite-așa, de la caz la caz, 
a încasat cite 500, cite 800, pină 
s-a făcut o sumă frumușică și 
pină a, nimerit in arestul mili
ției. ufmind să „încaseze" și 
restul.

Și cind te gîndești că Petre 
Ioniță avea o meserie bună la 
„INOX". Dar se vede treaba că 
a doua lui „meserie" prinsese 
prea multă... rugină.
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Imprudență
O gospodină din orașul Tg. 

Frumos, județul lași, spăla rufe 
in cada de baie. După o vreme, 
a auzit o pocnitură și a rămas 
pe întuneric. Limpede: se arse
se becul care lumina încăperea. 
Fără să mai stea mult pe gin- 
duri, femeia s-a urcat pe un 
scaun să deșurubeze becul ars, 
spre a-l înlocui cu altul nou. 
Dar n-a mai apucat. O zgudui
turi puternică a trintit-o la 
pămint. Mina fiindu-i udă, a fost 
electrocutată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

4
Dezbaterile din adunarea gene

rală a reprezentanților oamenilor 
muncii de la Combinatul de lianți și 
azbociment din Fieni explică. în- 
tr-un anumit sens, cum a reușit a- 
cest colectiv să dobîndească, în ulti
mii doi ani, titlul de unitate frun
tașă pe ramură ; o performanță care, 
după rezultatele obținute in pri
mul semestru, ar fi posibil să se re
pete în acest an. Discuțiile au abor
dat, desigur, o multitudine de pro
bleme : de Ia sporirea producției fi
zice Ia îmbunătățirea calității aces
teia, de Ia folosirea judicioasă a uti
lajelor și instalațiilor la buna lor în
treținere și reparație, de la exigențe
le noului mecanism economico-finan- 
ciar Ia perfecționarea organizării 
producției și a muncii. Sint probleme 
de mare actualitate și de larg interes, 
care trebuie să stea în centrul aten
ției tuturor adunărilor generale ce 
se țin în aceste zile. Prin ce sau par
ticularizat însă dezbaterile din adu
narea generală de la..Fieni?

economisirea energiei și combustibi
lului. Nu pentru că la acest capitol 
situația ar fi necorespunzătoare. In 
primul semestru, cheltuielile mate
riale au fost reduse cu 4,28 lei la 
1 000 lei producție-marfă, economi- 
sindu-se 2 700 000 mc gaze naturale, 
441 tone păcură, 978 tone motorină. 
95 tone benzină, 46,5 tone azbest din 
import, 470 tone cărămidă refractară, 
1 195 000 kWh energie electrică, 85 
tone metal ș.a. Dar, după cum se 
știe, industria cimentului este o in
dustrie mare consumatoare de ener
gie și combustibili. De aceea, chiar și 
in condițiile acestui bilanț pozitiv, 
participanții la discuții nu s-au com
plăcut în atmosfera călduță a auto- 
mulțumirii, ci au căutat și au evi
dențiat noi posibilități și soluții pen
tru sporirea producției și reducerea 
consumurilor materiale și energetice.

I
_u îndreptățită 

riîndrie, directo
rul combinatului, 
tovarășul Gheor
ghe Dragomir, a 
prezentat în da
rea de seamă bi
lanțul primului 
semestru. In acest 
caz, cifrele sînt 
elocvente : 
ducția-marfă
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pro- 
a 

fost depășită cu 
7,250 milioane lei, 
realizîndu-se 
plimentar 
tone 
km 
tuburi din azbo
ciment, 155 000 mp 
plăci de azboci
ment, 4 500 tone 
var ș.a., planul la 
export fiind de
pășit cu 7.8 la 
sută. De remarcat 
că valoarea pro
duselor de clasă 
superioară este 
cu 9,1 Ia sută mai 
mare decit în pri
mul semestru al 
anului trecut.

în mod special, 
vorbitorii — prin-

Popescu, Ion Panțuru, Con- 
Bălan ș.a. — au insistat însă 
acțiunilor care trebuie între- 

pentru reducerea cbeltuieli- 
pentru

G IEORGHE 
4 RAGOMIR, di

rectorul combina- 
- tului : „Prin folo
sirea la măcinarea 
cimentului a sub
stanțelor tensio- 
active și generali
zarea rețetelor îm
bunătățite de cor
puri de măcinare 
la morile de ci
ment, am redus 
consumul specific 
de metal cu 90 kg 
la 1000 tone ci

ment"

i» 
t su- 
30 000 

ciment, 165 
echivalenți

se- 
oa- 
din 
lă-

— Fără îndoia
lă, în primul 
mestru, toți 
menii muncii 
combinat au
cut eforturi deo
sebite pentru spo
rirea producției 
și reducerea chel- 

a spus 
său

Dan

tre care Virgil Zamfirescu, Ion Ilie, 
Teodor 
stantin 
asupra 
prinse
lor materiale de producție.

tuielilor 
în cuvîntul 
tovarășul 
Toma, șeful sec
ției fabricație. 
După cum se știe, 
în această pe
rioadă, producția 
orară a morilor 
tip Prerov a cres
cut , cu trei la 
sută. Totodată, 
prin folosirea ar
derii în două trep
te la cuptoarele 
de clincher am 
reușit să modifi
căm schemele de 
înzidire, ceea ce 
a avut ca rezul
tat reducerea con
sumului specific 
de cărămidă cu 
600 kg la 1000 
tone clincher. Prin 
introducerea în 

fabricație a sortimentelor de ciment 
cu adaos de zgură, valoarea produ
selor noi puse în fabricație a crescut 
cu 21 la sută. Reducerea cu doi la sută 
a conținutului de apă in pastă a con
tribuit substanțial la economisirea 
combustibilului. Rezultatele puteau fi 
însă și mai bune dacă eliminam lip
surile care s-au mai manifestat 
uneori in activitatea noastră. Dacă 
am calcula ce producție s-a pierdut

DAN TOMA, șeful 
secției fabricație : 
„Putem dobtndi 
pentru a treia 
oară titlul de uni
tate fruntașă pe 
ramură dacă, în 
partea a doua a 
anului, eliminăm 
neajunsurile care 
s-au mai manifes
tat în activitatea 

noastră"

«s

Alergînd după un
De la recepția hote

lului turistic „Racova" 
din Vaslui ni s-a sem
nalat că la trenurile de 
noapte dispeceratul 
pentru transport in co
mun al secției Vaslui 
din cadrul Întreprin
derii județene de gos
podărie comunală si 
locativă nu face față 
serviciilor de care au 
nevoie oaspeții acestui 
oraș. Dar și localnicii, 
vasluienii, cind au ne
voie urgentă de un 
taxi sint... nevoiți să

alerge după el prin tot 
orașul.

De necrezut și, to
tuși, la Vaslui nu exis
tă nici un loc precis 
în cqre cetățeanul — 
fie din localitate, 
oaspete — să caute și 
să găsească un taxi. 
Nu există nici măcar 
un punct dispecer unde 
să se poată face apel 
telefonic in miez de 
noapte ori în cursul zi
lei. Apelul îl faci la 
dispeceratul de la gară, 
dar ți se răspunde

fie

a-

din cauza întreruperilor accidentale 
a utilajelor, întreruperi provocate de 
neatenția operatorilor, ca și din cauza 
absențelor nemotivate, am vedea că 
acum depășirile puteau fi cu mult mai 
mari. în primele patru luni, produc
ția a fost stînjenită chiar și de... lipsa 
vagoanelor la expediție. Sint situa
ții care trebuie evitate în viitor. în 
semestrul II avem de realizat în plus 
față de prima jumătate a anului 
13 896 tone ciment pentru export. 
24 356 tone gips, 3 000 tone var. 2 600 

tone calcar sldc- 
rugic ș.a. Sarci
nile sint deci de
osebit de mobili
zatoare, dar pe 
deplin realizabi
le. Trebuie să 
eliminăm însă 
toate neajunsuri
le care s-au ma
nifestat in activi
tatea noastră.

MIRCEA FRAȚ1- 
LA. maistru la 
atelierul mecanic: 
„Pentru a arăta 
ce importanță au 
întreținerea și re
pararea corespun
zătoare a instala
țiilor, am să fac un 
singur calcul. La 
cuptorul de 3 000 
tone, o întrerupe
re de o oră în
seamnă o pierde
re de 3 000 mc 

de gaz metan"

Un calcul de
osebit de intere
sant a făcut in 
fața adunării ge
nerale tovarășul 
Mircea Frățila, 
maistru la atelie
rul mecanic, „La 
cuptorul de 3 000 
tone, o întreru
pere de o oră în
seamnă o pierde
re de 3 000 mc de 
gaz metan, a spus 
vorbitorul. Iată ce 
importanță au în
treținerea și repa
rarea corespun
zătoare a instala
țiilor. Tocmai ' de 
aceea, noi, cei de 
la atelierul me
să scurtăm timpul 

să ne
canic, am căutat 
de execuție a reparațiilor, 
facem cit mai bine datoria. Ast
fel. odată cu repararea morii de 
făină am
de prindere a axului de corpul 
morii, remediind în felul acesta o 
defecțiune constructivă. De aseme
nea, la cuptoarele 1—6 am schimbat 
injectoarele de păcură cu altele fă
cute de noi, mai economice, tntimpi- 
năm totuși greutăți în procurarea 
unor piese de schimb. Știe toată lu
mea câ lipsesc cupele pentru exca
vatoarele EKG. Conducerea combi
natului și a centralei trebuie să ana
lizeze și să rezolve neîniirziat aceas
tă problemă. Să nu lăsăm lucrurile 
să ajungă pînă acolo îneît activitatea 
întregului combinat să sufere din 
cauza lipsei de calcar".

modificat și sistemul

NOTE CETĂȚENEȘTI

taxi
deseori că poți fi ser
vit numai „peste cite- 
va ore", timp în care 
poți să ajungi la gară 
în pas de voie. Deunăzi, 
din 8 taximetre care 
trebuiau să circule di
mineața, trei erau de
fecte, două n-aveau 
șoferi, aceștia fiind 
plecați în concediu, iar 
unul nu știa nimeni din 
ce cauză rămăsese 
fără... șofer. Așa că, 
practic, numai două 
taximetre erau la dis
poziția orașului. (Cră
ciun Lăluci).

ce constată ? Punctele 
cele mai luminoase 
din gară sint două 
chioșcuri : unul pentru 
dulciuri și răcoritoa
re, altul pentru țigări. 
Evident, 
oră, amîndouă închi
se, dar luminate fee
ric. în sfîrșit, cei mai

la această

1

„Mici aventuri" în gara Titu
Ora 21,30. Gara Titu. 

Lume multă. Aici și la 
această oră se încru
cișează citeva tre
nuri : spre Pitești, 
spre București, spre 
Tîrgoviște. Lăsăm la 
o parte — deși nu ar 
trebui — faptul că, in

seara zilei de 20 
lie. călătorii care 
neau de la Tirgoviște 
și doreau să prindă 
imediat „legătura" cu 
Bucureștiul au trebuit 
să escaladeze un 
marfar și trenul care 
urma să plece la Pi-

iu- 
ve-

tești. Poate a fost un 
caz izolat. Ajunși însă 
in gară (cu bagaje, cu 
copii și 
ripețiile 
călătorii 
țină o 
unde va 
epre

cu toate pe- 
de rigoare), 

doresc să ob- 
informație : 

trage trenul 
București ? Dar

La unitatea coopera
tivei „Prestarea" de pe 
strada V. Babeș din 
Brașov, un cetățean 
reclama faptul că nu 
mai poate îmbrăca 
haina de la costumul 
dat la curățat, întrucit 
prezintă numai încre
țituri care \iu se pot 
atenua nici7cu fierul 
de călcat.

— Nu este singurul 
caz de acest fel și nici 
singurul reproș care ni 

’se adresează de către 
clienți — ne-a spus 
Elena Banciu, din con
ducerea tehnică a coo
perativei. încrețiturile 
care apar pe pieptul

Aplauze pentru 
artiștii noștri• •

Baletul român
contemporan
în America

Centrală
și de Sud

Mesageri ai artei 
interpretative româ
nești au cules succese 
de răsunet pe pămîn- 
tul Americii Centrale 
și de Sud. Este vorba 
de ansamblul Balet 
român contemporan al 
Teatrului de Operetă, 
de turneul pe care a- 
cesta l-a întreprins in 
Mexic (Guanajuata, 
Monterrey, Ciudad de 
Mexico, Saltillo). Gua
temala (Ciudad de 
Guatemala), Costa 
Rica (San Jose), Peru 
(Lima), Ecuador, Co
lumbia... 6 țări, 14 
orașe, 26 de spectacole 
(majoritatea in cadrul 
manifestărilor închi
nate aniversării celor 
35 de ani de la elibe
rarea patriei noastre) 
în fața a 40 000 de 
spectatori 1 „Avem de-a 
face cu un colectiv de 
dansatori de mare fi
nețe și de o înaltă 
clasă" — scria ziarul 
„El Sol de Leon" din 
Guanajuata. Iar cro
nica din „El dia" avea 
ca titlu: „La Alhondiga 
de Granaditas, Baletul 
Român Contemporan 
a făcut dovada unei

de marearte tinere șl 
finețe". Apoi. „El Gra- 
fico“ din Ciudad de 
Guatemala : „Forma
ția românească se 
bucură de o mare fai
mă, spectacolul său cel 
mai recent fiind cel 

, dat la Festivalul inter
național Cervantino din 
Mexic, unde a cucerit 
elogii din partea pu
blicului și a criticii", 
în fine, și comentariul 
ziarului peruan „El 
Comercio" : „...un pro
gram variat și atractiv 
care a oferit adevă
rata măsură a gratiei 
latine, a balerinilor săi, 
precum și demonstra
rea înaltului nivel co
regrafic atins".

Un succes de presti
giu care demonstrează 
seriozitatea pregătirii 
tinerilor noștri bale
rini și in același timp 
talentul, fantezia, ra
finata concepție a 
coregrafei Mihaela A- 
tanasiu. Faptul că Ba
letul român contem
poran se află in pri
ma linie a școlii mo
derne de dans.

Muzică
și poezie

la Mannheim
Mii-

Răducanu, Ra- 
artista 

Mărculescu, 
con- 

Johnny

Dansatoarele 
riam 
luca Ianegic, 
Adela 
compozitorul și 
trabasistul

Răducanu — iată cîțiva 
dintre artiștii prezenți 
la „Zilele culturii ro
mânești" de la Mann
heim (R.F. Germa
nia). De fapt nu 
este primul succes al 
acestui 
aplaudat 
stagiune, 
Național, 
tacol original, plin de 
vervă. La Mannheim 
creația lor, intitulată 
„Interferențe", s-a bu
curat de un remarca
bil succes.

„Cind artiștît români 
experimentează, scria 
Rhein-Neckar-Zeitung 
— ei fac acest lucru Cu 
spirit și farmec, cu 
fantezie, cu o fină 
poezie și o fermecă
toare calitate care la 
noi în încercări simi
lare dispare. Asocierea 
textului, adică a poe
ziei cu dansul, se ara
tă fericită și convin
gătoare. Un plus acor
dat ansamblului : in
teresanta demonstra
ție muzicală. Nicioda
tă nu am auzit acest 
instrument (contra
bas), in aparență sim
plu dar în realitate di
ficil, atît de străluci
tor strunit. Din timp 
în timp, Johnny Rădu
canu apare pe scenă și 
acompaniază. Este reu
șit dialogul instrumen
tului său cu dansatoa
rea Miriam Răducanu. 
O creație coregrafică 
absolut originală".

Smaranda 
OȚEANU

grup : l-am 
in actuala 
la Teatrul 

într-un spec-

Cu cea mal 
mare atenție a 
fost analizată și 
activitatea de per
spectivă a com
binatului. „Con- 
știenți de necesi
tatea utilizării ra
ționale a ener-1 
giei și combusti
bilului, în prima 
jumătate a anului 
am luat o serie 
de măsuri a căror 
eficiență este pro
bată de 
tele obținute, 
spus 
Elena Mosor, șefă 
de birou la labo
ratorul C.T.C. 
Trebuie să facem 
însă mai mult. 
La recenta con
sfătuire de lucru 
cu proiectanti 
tehnologi și de 
construcții, care a 
avut loc Ia Nep- 
tun, din iniția
tiva tovarășului 
Nicplae Ceaușescu, 
s-a pus problema 
tipizării produc
ției. în prezent, 

combinatul nostru produce 11 mărci de 
ciment. Este prea mult. în spiritul 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, propun ca în industria ci
mentului să se stabilească numai 
două tipuri de ciment — cu și fără 
adaosuri hidraulice — cu cîteva sor
timente, aceste tipuri urmînd să în
deplinească toate condițiile necesare 
industriei prefabricatelor și con
strucțiilor. în felul acesta, în fiecare 
fabrică — deci și la noi — se va pu
tea înregistra un salt calitativ, ma
terializat in simplificarea procesului 
de fabricație, a condițiilor de stocare 
și livrare".

Deci, dezbaterile colectivului de 
oameni ai muncii de la Fieni au fost 
caracterizate prin spirit combativ, 
exigentă, prin dorința ca rezultatele 
intr-adevăr bune de pînă acum să 
fie și mai bune. Și ca urmare a fap-‘ 
tului câ prevederile angajamentului 
luat în adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii din fe
bruarie 1979 au fost in totalitate în
deplinite și depășite, s-a hotărit su
plimentarea sarcinilor asumate.

Adunarea generală a hotărit majo
rarea angajamentului de 
planului pe anul 1979 cu :

— 30 000 tone ciment
— 50 km tuburi din
— 50 000 mp plăci din
— 5 000 tone var.

Ion TEODOR 
Gh. MANEA

Locuință sau depozit?

ELENA MOSOR, 
șefă de birou la 
laboratorul C.T.C.: 
„In spiritul in
dicațiilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pro
pun ca in indus
tria cimentului să 
se stabilească nu
mai două tipuri 
de ciment, cu cite
va sortimente, care 
să , îndeplinească 
toate condițiile ne
cesare industriei 
construcțiilor".

perseverenți găsesc și 
biroul de „Informații", 
dar abia îl zăresc pe 
omul care stă in 

i bec. 
___ _ economi
sim, dar cum ? De 
ce să incurcăm linii
le și să 
menii

penumbra unui 
înțelegem : eco

să
punem oa-

escaladeze

vinâ-i...

rezulta- 
a 

tovarășa

depășire a

azbociment 
azbociment

trenurile ? De ce 
să luminăm două 
chioșcuri închise și 
aproape fără mărfuri 
și să ținem în beznă 
un birou de reală u- 
tilitate 1 Nu ar fi mai 
bine să procedăm in- 
vefs ? (Ion Teodor).

canafasul
produc da-hainelor se 

torită canafasului. Ca
nafasul este intâritura 
de la 
care 
citva 
unele
confecții printr-o nouă 
tehnologie. Adică în loc 
să se prindă de stofă 
prin cusătură, respec
tiva întăritură se im
pregnează cu o soluție 
care, 'după 
curățiri, se 
dînd naștere la încre
țituri care fac haina 
de nefolosit. Noi am 
sesizat de acest lucru 
Ministerul Industriei 
Ușoare, dar pină acum

piepții hainei, 
se execută de 
timp de către 
întreprinderi de

două-trei 
dizolvă,

nu s-a luat nici o mă
sură. Bineînțeles, ex
plicația dată clientului 
aflat într-o asemenea 
situație nu-1 încăl
zește cu nimic, păgu
bașul rămînînd nemul
țumit și față de acele 
întreprinderi de con
fecții care nu au găsit 
un procedeu mai bun 
pentru lipirea canafa- 
sului, și față de coo
perativa noastră, care 
nu-1 avertizează asu
pra riscului. Și noi, și 
fabricile de confecții 
trebuie să tragem toa
te învățămintele.

Subscriem. Cind ? 
(Nicolae Mocanu).

Comitetul asociației locatarilor 
din bulevardul Glieorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 14, sectorul 6. Bucu
rești : încă de la mutarea sa in 
apartamentul nr. 6 din imobilul 
nostru, pe care l-a primit pe ne
drept, Decebal Șelcăreanu s-a abă
tut de la normele de conviețuire, a 
tulburat și tulbură liniștea celor
lalți locatari, a transformat locuin
ța, neintreținută corespunzător, 
depozit de materiaie și atelier 
timplărie. Nefiind încadrat 
cimpul muncii, el nu-și achită 
timp nici chiria, nici cheltuielile 
întreținere ce le datorează asocia
ției. La sesizările noastre, a 
fost amendat în repetate rinduri, 
dar asemenea sancțiuni n-au avut 
eficienta scontată, deoarece amen
zile, de mii de lei, n-au putut fi 
încasate. El cont.inuă să aibă o 
comportare necivilizată, să tulbure 
liniștea locatarilor.

Nota redacției. Sesizarea și-a gă
sit deplină confirmare la fața locu
lui. In urma executării unei con
damnări, D. Șeicăreanu a pier
dut dreptul locativ asupra spa
țiului ce l-a deținut în strada Beldi- 
man. In luna decembrie 1975, in 
mod ilegal, Consiliul popular al 
sectorului 6 i-a repartizat lui D.Ș. 
apartamentul din imobilul de pe 
bulevardul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nr. 14, compus din două ca-

in 
de 
in 
la 

de

mere (in suprafață de 17,15 mp și, 
respectiv, 24 mp) și dependințe, 
deci cu mult peste norma locativă 
de 10 mp, prevăzută de lege pen
tru o persoană. Apartamentul se 
prezintă ca un adevărat depozit de 
material lemnos, de rame pentru 
tablouri, de vopsele etc. tn discu
ția avută pe marginea acestui caz, 
directorul I.C.R.A.L. „Cotroceni" 
ne-a spus că este de datoria aso
ciației de locatari să intervină pen
tru înlăturarea unor asemenea stări 
de lucruri. Desigur, și asociația lo
catarilor are rolul său in această 
privință, dar obligația de a acționa 
in vederea aplicării sancțiunii pre
văzute de art. 24 din Legea 
nr. 5/1973 privind administrarea 
fondului locativ, in situația celor 
care pricinuiesc stricăciuni locuin
ței, care prin comportarea lor fac 
imposibilă conviețuirea pentru cei
lalți locatari ele., revine, in primul 
rind, I.C.R.A.L. Pe de altă parte, 
este anormal ca o singură persoa
nă, neîncadrată in cimpul muncii, 
să beneficieze de un spațiu locui
bil excedentar așa de mare. Iată 
de ce este necesară intervenția 
organelor în drept pentru a convin
ge conducerea I.C.R.A.L. să treacă 
la soluționarea acestui caz in con
formitate cu prevederile legale, cu 
normele eticii și echității socialiste. 
(Gheorghe Pirvan).

Tot pe drum, pe drum... dar nici așa!
Gheorghe Tăuian, profesor. Arad: 

Starea necorespunzătoare a drumu
lui județean 708/A, dintre Tîrnova 
și Nadăș, județul Arad, creează 
numeroase probleme conducătorilor 
auto care circulă- pe această rută. 
Autocamioanele ce transportă ma
terialul lemnos din zona de exploa
tare Nadăș, basculantele de ia ca
riera de diatomit, autobuzele pen
tru călători se uzează înainte de 
vreme, consumă carburanți in plus 
din cauza gropilor și 
existente pe această 
lungime de numai 18

hîrtoapelor 
șosea, cu o 
km. în bu-

letinul consiliului popular judo-r 
țean nr. 1—3 pe anul 1976 se men
ționa că drumul respectiv va 
amenajat în 1979. A trecut însă ju
mătate din acest an și nu s-a în
treprins nimic în vederea începerii 
lucrărilor. Locuitorii comunei Tauț 
și ai satelor care o compun, pe te
ritoriul cărora trece acest drum, 
unitățile economice din impreju- 
rimi sint gata să contribuie la re
pararea și amenajarea sa. Se aș
teaptă insă ca direcția județeană de 
drumuri și poduri să urgenteze des
chiderea frontului de lucru.

® 4

Ecouri la sesizările rubricii

S-a sta- 
corespun- 
de către 
asigurarea 
de către

• La nota „Pe cind punctul sa
nitar promis ?, publicată în „Scîn
teia" nr. 11435, biroul executiv al 
Consiliului popular al comunei Bă
noasa, județul Olt, ne-a făcut cu
noscut că în satul Pestra a fost în
ființat un punct sanitar, 
bilit, totodată, programul 
zător pentru acordarea 
medic a consultațiilor și 
zilnică a tratamentelor 
cadrele medii sanitare.
• Analizind conținutul notei 

apărute in „Scînteia" din data de 12 
iunie a.c., sub titlul „Orificii prin 
care se risipește metalul". Centrala 
materialelor de construcții ne-a răs
puns că sesizarea făcută de Ștefan 
Kovacs, semnatarul scrisorii, este 
reală. Neajunsurile semnalate au 
fost generate de neurroărirea exe
cuției corecte a golurilor la stîlpii 
de tip SE. 4, SE. 10 și SE. 11, pre
cum și de lipsa de exigentă a con
trolului de calitate la recepția lor, 
atît din partea furnizorilor, cît și

beneficiarilor. S-au luat măsuri

DE LA
șl Consemna
ta data de 25

Casa de Economii 
țiuni informează că 
iulie a.c. vor avea loc în Capitală, 
în sala casei de cultură „Petofi San
dor", str. Zalomit nr. 6, la ora 
16,30, tragerile la sorți pentru tri
mestrul II a.c. ale libretelor de eco
nomii pentru turism, cu cîștiguri în 
materiale de construcție și a libre
telor de economii pentru construi
rea de locuințe.

Tragerile la sorți pentru trimes
trul 11/1979 ale libretelor de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme, vor avea loc, in aceeași 
sală, la ora 16,30, după cum ur
mează :
• pentru libretele de economii cu 

dobîndă și cîștiguri în autoturis
me, emise de unitățile (~ 
Capitală, la data de 26
• pentru libretele de

C.E.C. din 
iulie ;

• economii

astfel depentru prevenirea unor 
defecțiuni.
• Comitetul executiv 

liului popular județean 
ne-a informat că imediat 
blicarea notei „Biblioteca 
în „Scînteia" 
semnat un alt 
muna Rogova, care iși desfășoară 
activitatea conform programului 
stabilit de organele locale.

® „Restanțieri la gospodărire" 
s-a intitulat nota apărută în „Scîn
teia" nr. 11 453, Ia care Comitetul 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Brașov ne-a răspuns că au 
fost înlăturate neajunsurile 
vind gospodărirea 
curățeniei în unele 
Brașov,
• Ca urmare a 

„Ambalaje care se . .. 
teia" nr. 11 435), Centrala 
valorificarea ambalajelor a dispus 
ca toate centrele de achiziții să 
recupereze și sticlele de tip decago
nal, în care se îmbuteliază oțetul 
de mere.

al Consi- 
Mehedințl 
după pu- 
ferecată", 

nr. 11 366, a fost de- 
bibliotecar în co-

pri-
și menținerea 
zone din Poiana
publicării notei 
aruncă" („Scîn- 

pentru

CEC.
cu dobîndă și cîștiguri în autotu
risme, emise de unitățile C.E.C. din 
țară, la dala de 30 iulie.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri sînt informați că tragerea 
la sorți pentru luna iulie a.c. va 
avea loc, de asemenea, în sala ca
sei de cultură „Petofi Sandor", la 
ora 16,30, marți 31 iulie 1979.

Cu prilejul acestor trageri la 
sorți, Casa de Economii și Consern- 
națiuni va acorda numeroase cîș
tiguri în bani, autoturisme, precum 
și cîștiguri constind in excursii în 
străinătate.

Tragerile la sorți fiind publice, 
toți cei interesați sint invitați să 
participe la lucrările de efectuare 
a acestora.

Listele oficiale cu rezultatele fie
cărei trageri la sorți vor fi publi- i 
cate în presa centrală.

Recoltarea se încheie odată cu
depozitarea griului

Unitățile agricole din județul Dolj 
sînt chemate să aducă o contribu
ție deosebită la formarea fondului 
centralizat al statului la griu și orz. 
Pledează în favoarea acestei cerințe 
atît sprijinul puternic in îngrășă
minte, mijloace mecanice și semințe 
de care au beneficiat agricultorii de 
aici, cit și producția bună obținută 
în acest an de majoritatea unităților 
agricole. Care este stadiul acestei 
importante acțiuni acum, după cinci 
zile de la încheierea secerișului în 
județul Dolj ?

Din capul locului trebuie spus că 
livrările de orz și griu la fondul 
centralizat al statului se desfășoară 
în condiții mult mai bune decit în 
alți ani. Aceasta atit ca urmare a 
modului în care au fost pregătite ba
zele de recepție 
mecanizată și rapidă 
dar mai ales a unei 
deri de care au dat 
conducători de unități 
deplinirea obligațiilor contractuale 
ce le revin. Este suficient să amin
tim că prin cele 134 puncte de des
cărcare, bazele de recepție din jude
țul Dolj pot prelua zilnic circa 28 000 
tone de griu sau orz. Fapt este că pe 
ansamblul întreprinderii județene 
de valorificare a cerealelor s-a înre
gistrat anul acesta cea mai scurtă 
perioadă de recepționare efectivă a 
produselor. Așa se și explică faptul 
că un număr mare de unități agrico
le — Coșoveni, Dobrotești, Horezu, 
Poenari, Filiași, Teslui, Cerătu, Podari, 
Moțăței. Ișalnița, Slminic ș.a. — au 
reușit să încheie livrările in bazele 
de recepție chiar în ziua în care au 
terminat recoltatul. Spre lauda și 
cinstea lor, membrii multor coope
rative agricole — Goicea Mare. Ca- 
raula, Măceșu de Sus. Plosca, Cetate, 
„Drumul lui Lenin“-Bîrca ș.a. —

după ce și-au reevaluat necesitățile 
reale pentru consumul intern, au ho- 
tărit să suplimenteze livrările cu sute 
de tone de cereale păioase.

Ultima balanță a griului a fost 
perfectată săptămina trecută în func
ție de realizările efective din fiecare 
unitate agricolă. Chiar dacă ar fi să 
raportăm la această balanță livrările 
efective la fondul de stat, tot ar mai 
rămine de transportat la baze circa 
15 000 tone. Cea mai mare cantitate

s-a cultivat griu doar atît cit să le 
ajungă pentru sămînță. Ce-i drept, 
multe din aceste unități nu-și vor 
putea achita integral obligațiile 
contractuale, ca urmare a producțiilor 
mici realizate în acest an. Ceea ce 
se cere insă este o corelare perfectă 
între procentul de realizare a pro
ducției și cel al livrărilor la fondul 
centralizat al statului. Facem această 
subliniere, întrucit din sondajele în
treprinse in unele din aceste unități

Cum se respectă în județul Dolj
pentru preluarea 

a produselor, 
înalte răspun- 
dovadâ muiți 

agricole în în-

graficele de livrare la bazele de recepție?
se află tocmai în sudul județului, 
zonă in care bazele de recepție au 
stat aproape cu porțile închise in ul
timele zile. Așa după cum arătam, 
situația livrărilor la fondul centrali
zat al statului pe ansamblul județu
lui Dolj este destul de bună, ținînd 
seama de producțiile obținute aici. 
Aceste realizări, pe ansamblu, ascund 
însă unele neajunsuri in activitatea 
unor cadre de conducere din unită
țile agricole cooperatiste, care conti
nuă să facă din obligațiile contrac
tuale un subiect de tirguială. Fapt 
este că după cinci zile de la încheie
rea recoltării, în județ mai existau 
circa 40 de cooperative agricole care 
nu livraseră nici măcar 50 la sută 
din cantitățile contractate. Ba, mai 
mult, la cooperativele agricole din 
Calafat, Călărași, Maglavit, Virvor, 
Călugărei, Orodel, „Timpuri Noi“- 
Poiana etc., acest procent este atît 
de scăzut îneît face impresia că aici

am reținut intenția unor cadre de con
ducere de a depozita în magaziile 
proprii cantități de grîu nejustificat 
de mari in comparație cu nevoile in
terne reale. Și nu este de mirare, de 
vreme ce la nivelul organelor agri
cole județene sau al consiliilor agro
industriale nu s-a întreprins aproa
pe nimic pentru impulsionarea livră
rilor la bazele de recepție. Slabă este 
și activitatea comandamentelor co
munale și îndeosebi a primăriilor co
munale care, se pare, au rămas în 
afara problemelor mari care stau în 
fața unităților agricole din raza lor 
de activitate. Numai așa se explică 
de ce la cooperativa agricolă din O- 
rodel. in lipsa unei îndrumări și unui 
control competent, forța mecanică nu 
era utilizată complet, deși unitatea 
mai avea de transportat în bază circa 
1 300 tone de grîu. Depășiți de proble
me, nici președintele cooperativei. 
Sebastian Brașoveanu, ,și nici ingine-

rul-șef. Ștefan Stănculescu, nu erau 
în măsură să asigure prioritate lu
crărilor în ordinea firească a urgen
țelor. Și la cooperativa agricolă din 
Verbița livrările 
erau tărăgănate.

Aceste situații 
numai modul în 
în unele locuri 
preocupare a unor cadre de partid și 
de stat cu sarcini precise în acest do
meniu, care consideră că și-au înde
plinit obligațiile odată cu recoltarea 
ultimului lan, lăsînd livrările doar pe 
seama conducerilor din unitățile a- 
gricole. Unor asemenea practici tre
buie să 11 se pună capăt. Iar măsura 
cea mai corectă și eficientă ar fl 
acum inițierea urgentă a unei ample 
acțiuni de evidențiere a producției — 
tn prezenta cadrelor de partid și de 
stat repartizate în timpul campaniei 
pe fiecare unitate în parte — și, in 
funcție de aceasta, să se treacă la în
tocmirea unei balanțe reale a griu
lui și la livrarea tuturor cantități
lor de griu disponibil. Obligă la 
aceasta nu numai 
care se manifestă 
în desfășurarea livrărilor la ba
zele de recepție, dar mai ales dis
ponibilitățile certe de care dispun 
majoritatea unităților agricole din 
județul Dolj pentru a-și putea aco
peri contractele cel puțin proporțio
nal cu procentul de realizare a pro
ducției. In acest sens, o intervenție 
energică și operativă este așteptată 
și din partea comandamentului jude
țean — singurul în măsură să facă 
ordine în acest domeniu, să deter
mine cadrele de conducere din uni
tăți să înțeleagă că obligațiile con
tractuale sînt literă de lege și, de 
aceea, trebuie să fie respectate cu 
cea mai mare răspundere.

Iosif POP

la baza de recepție
readuc in atentie nu 
care se repartizează 
producția, ci și slaba

neajunsurile 
pe alocuri
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Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam Primul ministru al

HANOI
Am luat cunoștință cu întristare de vestea încetării din viată a tova

rășului Nguyen Luong Bang, vicepreședinte al Republicii Socialiste Vietnam.
în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, 

vă adresez dumneavoastră. Adunării Naționale a Republicii Socialiste Viet
nam și familiei defunctului cele mai sincere sentimente de compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

s-a întors din
guvernului român
R. P. Ungară

Cronica zilei

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada
Republicii Socialiste Vietnam

Tdvarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socialis
te România, care a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Popu
lară Ungară și a petrecut citeva zile 
de odihnă în zona lacului Balaton, 
s-a întors, duminică după-amiază, în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului,- Cornel Burtică, Janos Fa- 
zekas, Paul Niculescu, Nicolae Con
stantin șl Angelo Miculescu, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, miniș
tri, alte persoane oficiale.

A fost de față Gyorgy Kalmâr, în-

sărcinat cu afaceri ad-interim 
R. P. Ungare la București.

★
La plecarea din Budapesta, primul 

ministru a! guvernului român a fost 
salutat de către tovarășii Gyorgy La- 
zăr, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, Jozsef Marjaj, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ungare in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică româno-ungară, 
miniștri, precum și de Sandor Raj nai, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și alte persoane oficiale ungare.

A fost de față Victor Bolojan, am
basadorul României la Budapesta.

al

în perioada 16—23 iulie a.c., o de
legație a Uniunii oamenilor muncii 
din agricultura R.P.D. Coreene, con
dusă de Li Zong Won, vicepreședin
te al uniunii, a făcut o vizită in 
tara noastră, la invitația Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

In timpul șederii sale în Româ
nia, delegația a fost primită de to
varășul Marin Vasile, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele U.N.C.A.P., și 
a vizitat o serie de unități agricole 
cooperatiste din județele Buzău, 
Constanta, Ialomița, Ilfov și Teleor
man.

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești 

a *

P. C. DIN SPANIA:

La Ambasada Republicii Socialiste 
Vietnam din București a avut loc, 
luni dimineața, prezentarea de con
doleanțe în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Nguyen Luong 
Bang, vicepreședinte al Republicii 
Socialiste Vietnam.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, al conducerii de 
partid și de stat, au prezentat con
doleanțe tovarășii Ștefan Voitec,

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Eugen Bro
ca, ministrul sănătății, Ghizela Vass, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat 
în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Primire la C. C. al P. C.R.

★
Luni a părăsit Capitala Reginald 

Louis Seconde. ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Ma
rii Britanii, care șl-a încheiat mi
siunea în Republica Socialistă Româ
nia.

Județele Ilfov, Prahova și Gorj 
au încheiat recoltarea griului

Luni după-amiază, delegația de se
cretari ai unor federații departamen
tale ale Partidului Comunist Francez, 
condusă de Yvan Tricart, membru al 
C.C. al P.C.F., prim-secretar al Fede
rației P.C.F. din departamentul 
Essonne, care a făcut o vizită de stu
diu și documentare în țara noastră în 
perioada 17—24 iulie a.c., a fost pri
mită de tovarășul _Uie_Râdulescu, se
cretar al C.C. al 
tovarășa Ghizela 
C.C. al P.C.R.

P.C.R. A participat 
Vass, membru al

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de caldă prietenie tovărășească, s-a 
procedat la o informare reciprocă cu 
privire la probleme de interes co
mun, ale activității P.C.R. și P.C.F., 
îndeosebi la nivel județean, respec
tiv departamental. Totodată, oaspeții 
și-au exprimat satisfacția pentru dis
cuțiile și vizitele rodnice pe care 
le-au avut în București și in județele 
Argeș, Sibiu și Brașov.

(Agerpres)

(Agerpres)

„Procesul democratic 
într-o nouă etapă"

Din raportul prezentat de tovarășul Santiago Carrillo 
la plenara C.C. al P.C.S.

tv
PROGRAMUL X

Sinteze recapitulative. Matematică 
Cintece șl jocuri populare
Film serial : Calvarul. Episodul 3 
(reluare)
Telex

Mecanizatorii, țăranii cooperatori 
șl lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat din județele Ilfov, Pra
hova și Gorj au încheiat campania 
de recoltare a griului. Cu acest pri
lej. comitetele județene de partid au 
adresat telegrame C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care, informind despre aceste succe
se, asigură, totodată, că lucrătorii de 
pe ogoare vor continua să munceas
că cu aceeași rîvnă pentru a intim- 
plna cu noi și însemnate realizări 
nropiata aniversare a eliberării pa- 
fiei și cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.

încheind recoltatul griului pe în
treaga suprafață de aproape 120 000 
hectare, lucrătorii din agricultura ju
dețului nostru — se spune in tele
grama Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R. — iși concentrează acum efor
turile pentru strîngerea și depozitarea 
paielor, pentru executarea in conti
nuare a arăturilor, punind un accent 
deosebit pe realizarea prevederilor 
de plan privind însămînțarea și 
întreținerea culturilor duble. Vă 
asigurăm, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se arată în telegramă, că

prin tot ceea ce înfăptuim vom fi la 
înălțimea avîntulul general al între
gului popor, contribuind și noi la în
florirea continuă a României socia
liste.

Exprimîndu-și dorința fierbinte de 
a dezvolta succesele obținute pină in 
prezent, oamenii muncii de pe ogoa
rele județului Prahova asigură, la 
rindul lor, pe secretarul general al 
partidului că vor depune eforturi în 
continuare, folosind întreaga lor ca
pacitate și putere de muncă, pentru 
dezvoltarea intensivă a producției 
agricole, pentru transpunerea în via
ță a politicii agrare a partidului și 
statului nostru.

însuflețiți de politica înțeleaptă a 
partidului și statului nostru, de înal
tul dumneavoastră exemplu de dă
ruire pentru prosperitatea patriei so
cialiste —r se menționează in tele
grama Comitetului județean Gorj al 
P.C.R, — comuniștii, lucrătorii de pe 
ogoarele județului nostru nu-și vor 
precupeți eforturile pentru înfăp
tuirea programelor de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii pe aceste 
meleaguri.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Arabe Egipt, ambasadorul aces
tei țări la București. Hassan Abdel 
Aal Nayel, a oferit, luni după-amia- 
ză, o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Paul Nicu
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul apărării naționale, Suzana Gâdea, 
ministrul educației și invățămîntului,

Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. membri ai conducerii altor minis
tere și instituții centrale, reprezen
tanți ai vieții politice, economice și 
cultural-artistice, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

10,50
11,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Laudă olimpicilor școlii
16,30 Almanah pionieresc 
16,30 Din țările socialiste :

Populară Democrată . ______
Ritmurile dezvoltării socialiste 

17,00 Polci, mazurci și tarantele în in
terpretarea orchestrei ,.Dvorak" 
condusă de Vladimir Valek, Iși dă 
concursul ansamblul.......................
teatrelor pragheze

17,20 Sport
17,45 Ti-e trupul greu de 

mea — emisiune de
Festivalul național 
României"
Revista soclai-politică TV 
1001 de seri
Telejurnal

romanești

Republica 
Coreeană.

de balet al

18,06

roade... tar» 
versuri

„Cintarea

Duminică dimineață a părăsit Ca
pitala Robert McNamara, președin
tele Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
care, împreună cu soția, a făcut o 
vizită în țara noastră, la invitația 
guvernului român.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Paul Niculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului, Ion Rușinaru, 
președintele Băncii pentru agricultu
ră și industrie alimentară, Gheorghe 
Popescu, președintele Băncii de in
vestiții, de alte persoane oficiale.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
persoane oficiale.

★
părăsi Capitala, Ro- 
a declarat ziariștilor

18,20
18,50
19,00
19,15 In dezbaterea țării. Proiectul Pro-

gramulul-djrectivă de cercetare și 
dezvoltare in domeniul energiei pe 
perioada 1901—1990 șl orientările 
principale pină in anul 2000

19,30 Lupta antifascistă în România (XV). 
1 Mai 1939 — Uriașa demonstrație 
antifascistă

20,00 Soliști' și formații de muzică 
ușoară

20,26 seară de teatru : ,,Wilhelm Tell" 
de Friedrich Schiller. Premieră pe 
tară. Spectacol prezentat de Burg- 
theater din Vlena

21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE FOTBAL
Pe podium : cei din Tîrnăveni, Hunedoara și Tîrgu Cărbunești

Din toamna trecută, se puseseră in 
mișcare, în fiecare județ, sute de 
echipe școlare : concepute in ideea 
nouă a pătrunderii fotbalului pe un 
front larg in toate unitățile de invă- 
tămînt, campionatele elevilor pentru 
diferitele categorii de vîrstă biruiseră 
și iși făcuseră loc printre competițiile 
cu popularitate sigură in rindurile 
copiilor. Am văzut jucînd multe ase
menea echipe meciuri in timp regu
lamentar sau dincolo de limitele 
acestui timp, meciuri in care se re
găseau trăsăturile din jocul celor 
mari, plus o nestăvilită plăcere de 
a fi cit mai aproape de minge — un 
fotbal specific acestor ani. La școala 
din comuna Mînăstirea Cașinului sau 
la Căiuti, din județul Bacău, unde se 
organizase prima consfătuire privind 
problemele fotbalului din mediul să
tesc, încă nu sosise bine dezghețul și 
nici vremga returului in campionat, 
cind pe terenuri copiii alergau ca in 
plină vară, uralele celor de pe mar
gine salutind scorurile ; elevi, das
căli, locuitori ai satelor se bucurau 
in jurul jocului de fotbal.

Și iată că duminică, la Pitești, Iii 
„orașul campionilor", cum le placa 
localnicilor să-l numească, s-a înche
iat și prima ediție a acestor întreceri 
pentru echipele tuturor școlilor ge
nerale din țară. A fost un turneu fi
nal frumos, cu opt formații și cu 
unele surprize, plăcute, care au adus 
pe podium : 1. Școala generală nr. 1 
din Tîrnăveni ; 2. Școala generală 
nr. 7 din Hunedoara ; 3. Școala ge- 
. irală nr. 1 din Tirgu Cărbunești.

Deci primii campioni sînt cei din 
orașul de baștină al unor fotbaliști 
binecunoscuți de la A.S.A. — Biiloni, 
Fazekas. Varodi și Bozeșan, fratele 
mai mic al acestuia din urmă, Clau- 
diu, — 13 ani, fiind dealtfel titular, 
cu talent, in formația ciștigătoare. 
Antrenorul, prof. Ion Schiopu, fost 
fotbalist de divizia A, și-a pus la 
punct echipa ca tehnicitate, tactică șl 
pregătire fizică. Prin elemente de 
virf ca Florin Loga și Dorin Deac 
(plus Petre Ghlurcă, însă deficitar ca 
disciplină !) se dovedește că Tîrnă- 
venii sînt o pepinieră deosebit de va
loroasă pentru A.S.A. și alte echipe 
din județul Mureș, pentru fotbalul 
nostru.

Pe locul secund, hunedorenii antre-

nați de prof. Mircea Pătrașcu au fost 
de fapt egali cu campionii (în mea 
final 1—1), dar și-au irosit șansele 
la departajarea prin penaltiuri : le-au 
ratat pe toate cite le-au executat ! 
S-a văzut așa ceva și la case mai 
de renume... Ciștigul hunedorean râ- 
mine. totuși, mare, prin jucătorul cu 
nr. 10, jucător de nota 10, Dorin Ma- 
teuț, prin extrema Florin Sulescu si 
alți cițiva școlari care garantează 
Corvinului, în condiții de grijă și in
struire superioară, fotbaliști cu mult 
talent din grădina proprie.

Surpriza turneului ne-au furnizat-o 
cei din Tîrgu Cărbunești — județul 
Gorj, care au învins cu 7—2 pe re
prezentanta Maramureșului, echipa 
Școlii generale nr. 12 din Baia Mare. 
Dincolo de scor, să observăm că pro
fesorul Ionel Traian a efectuat o se
lecție foarte reușită din numai 200 
de băieți ai școlii — formația gor- 
jeană cuprinzînd copii cu evidente 
aptitudini pentru fotbal, cum sint Ga
briel Rogojanu, admis în primul an 
de liceu la Craiova (atenție, tehni
cieni de la Universitatea, pentru 
acest viitor „Cămătaru“ I), Sebastian 
Mărăcine, Luigino Tătulescu, Viorel 
Aldescu, Helios Bototeanu și alții.

De unde se poate lesne observa rit 
de bogat este rezervorul general de 
talente al fotbalului nostru. La Pi
tești, in fiecare dintre cele opt for
mații finaliste — care, subliniem, au 
reprezentat opt județe, dar n-au fost 
selecționatele acestora, ci ale unor 
școli generale — ș-au remarcat destui 
mici fotbaliști foarte valoroși. Chiar 
ultima clasată, echipa Școlii generale 
nr. 30 din Galați, are meritul de a fi 
evidențiat un școlar deosebit de în
zestrat, Dănuț Lupu, 12 ani, deci sub 
limita de vîrstă a jucătorilor din 
turneu. Păcat că unitățile noastre de 
fotbal nu s-au învățat încă să-și tri
mită „cercqfașii de talente" tocmai ia 
asemenea meciuri și turnee ale cam
pionatelor școlare. Cei de la F. C. Ar
geș au fost, firește, de față, ca și cei 
de la Federație ; s-au întocmit liste 
bogate pentru taberele specialitate 
de vară ; foarte probabil, peste citiva 
ani vom afla vești bune despre cei 
care au fost cindva primii finaliști 
ai campionatelor școlare generale.

Valerlu MIRONESCU

Ieri, la box
In reuniunea de luni a campio

natelor naționale de box, citiva pu- 
giliști de la categoria semigrea au 
oferit meciuri aprige, dintre care 
citeva s-au terminat înainte de li
mită. Astfel, tinărul craiovean Ion 
Joița, printr-o fulgerătoare directă de 
dreapta în bărbie, l-a învins, prin k.o. 
în rundul doi. pe Ion Cirian din Ga
lați. Favoritul acestei categorii. 
Giorgică Deniei de la Dunărea Ga
lați, a cîștigat, de asemenea, înainte 
de limită prin k.o. tehnic in fata lui 
Ștefan Birleanu (Turda). La categ. 
cocoș, Niță Robu (F.C. Brăila) l-a 
învins la puncte cu o decizie de 3—2 
pe Ibrahim Faredin (Farul Con
stanța). La categoria mijlociemică, 
Marinică Ouâtu (S. C. Bacău) a pro
dus o surpriză, întrecîndu-1 la punc
te cu o decizie de 4—1 pe Vasile 
Cicu (Dinamo) intr-un meci cu mo
mente dramatice și schimburi 
ternice de lovituri.

pu-

Lupte greco-romane
• La campionatele mondiale 

lupte greco-romane pentru juniori, 
In curs de desfășurare la Haparan- 
da (Suedia), sportivul român Gheor
ghe Minea a obținut medalia de 
bronz la categoria 74 kg. Gheorghe 
Păduraru (categ. 62 kg) și Ion Hanu 
(categ. plus 100 kg) s-au clasat pe 
locul 4.

de

cinema
• Ultimul vals : SALA PALATU
LUI — 17,15; 20.
• De ce să-l ' 
tesor? : VICTORIA
• Lovitură pe la 
TRAL — 14; 16; 18;
• Zori neliniștite ;
— 14; 16; 18; 20.
• șatra : PATRIA — 14; 16; 18,15; 
20,30.
• Misiunea Capricorn unu ; SCA
LA — 14,15; J-------- ------------------
— 14; 16,15;
11,45; 14,30;
— 21.
• Program 
DOINA — I

impușcăm pe pro-
---- — 15; 17,30; 20.

spate : CEN- 
20.
TIMPURI NOI

TIR întrecerile internaționale de la Poligonul Tunari

Ieri, în prima zî a campionatelor 
Internationale de tir ale României, la , 
armă liberă 60 focuri, culcat, primul 
loc a fost ocupat de tmtașul român 
Romulus Nicolescu, cu 596 puncte, 
urmat de italianul Massimo Birin- 
delli — 596 p. La proba de pistol li
ber a ieșit învingător polonezul An
drzej Laski, cu un rezultat de 567 
puncte, pe locul doi situîndu-se

Hyner Hromada (Cehoslovacia) — 
565 p.

In Marele Premiu Carpați Ia 
skeet, după prima manșă conduce ti- 
nărul Ion Toman (România), care a 
lovit 74 de talere din 75, iar la talere 
aruncate din șanț, pe primul loc, 
după prima zi, se află Josef Machan 
(Cehoslovacia), cu 75 t.d,

întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 9,00.

UdpriLvtII UHu *
17; 19,45. BUCUREȘTI 
19,30, MODERN — S; 
17,15; 20, la grădină

de desene animate ; 
„umn — 9,15; 11,30; 13,43; 16.
• Moartea unui greier : DOINA — 
18; 20, VIITORUL — 15,30; 17,45; 
20.
• In ritmul muzicii :
FARUL — 14; 16: 18,15 
grădină — 
15,45; 18,15 
11,15; 13,30
• Ulzana,
FEROVIAR — 
18; 20.
• Alib) pentru un prieten : CA
PITOL — 14,15; 17: 10,45, la gra
dină — 21. GLORIA — 8,45; 11,30; 
14,15; 17: 19,45, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17.15; 20, la grădină — 21.
• Apașii : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

LUCEA- 
is; xo; 4o,xo; 20,15. la 

21, FESTIVAL — 13,30; 
20,30, FAVORIT — 0; 
15.45; 18; 20,15. 
căpetenia apașilor : 

0; 11,15; 13.30; 15,45;

• TINERII Șl ISTORIA.
De mai mulți ani, în Franța, în 
timpul vacantelor școlare, pot fi 
văzute grupuri de tineri care 
participă la refacerea unor mo
numente și clădiri Istorice. Ini
țiativa urmărește, înainte de 
toate, sădirea in rindurile noilor 
generații a sentimentului de 
respect și mindrie față de va
lorile trecutului istoric. Se esti
mează că în această vară 8 000 
de tineri vor lucra pe șantierele 
a cîrca 120 de obiective de in
teres istoric. Tinerii francezi au 
ca invitați colegi din diferite 
țări, acțiunea constituind astfel 
șl un mijloc de cunoaștere re
ciprocă și apropiere intre tinerii 
din multe țări.

• CIND A CĂZUT 
METEORITUL ? Căderea 
unui meteorit este atestată de 
prezenta unei mari cantități de 
substanță sticloasă, ce se for
mează sub acțiunea, de scurtă 
durată, a presiunii și tempera
turii foarte ridicate pe care le 
degajă in momentul impactului. 
Cercetători de la Institutul de 
geologie al Academiei ucralniene 
de științe au explorat fundul la
cului Elgîtgin din Ciukotka. Ei 
au găsit formațiunile respective 
ca niște stropi înghețați, pe fun
dul apei. După virsta acestor 
„stropi" s-a putut calcula cu 
mare probabilitate că meteoritul 
a căzut pe Pămint in urmă cu 
aproximativ 5 milioane de ani 
și a avut o greutate de citeva

zeci de milioane de tone. Cra
terul, umplut acum de apele la
cului, este unul din cele mai 
mari din lume.

• CURENJI OCEA
NICI - SURSĂ DE ENER
GIE. Un grup de cercetători ja
ponezi de la Universitatea Kobe 
și de la întreprinderea construc
toare de mașini din Kawasaki 
pun la punct, deocamdată în 
mod experimental, tehnica obți
nerii energiei electrice utllizin- 
du-se curenții oceanici. Pină a- 
cu,m, după cum se știe, au fost 
dezvoltate tehnici pentru gene
rarea de energie electrică prin 
utilizarea forței valurilor, a 
fluxului și refluxului și a dife
renței de temperaturi intre apele 
de suprafață și cele de adinci-

înainte de a 
bert McNamara 
prezenți la aeroport că a fost deo
sebit de bucuros să revină în Româ
nia. Referindu-se la întîlnirea cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele B.I.R.D. a spus : „M-am 
întilnit cu președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru prima oară în 
urmă cu 11 ani și îmi amintesc că 
atunci am avut o discuție construc
tivă. în cursul acestei noi întîlniri 
am purtat o convorbire deosebit de 
fructuoasă. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu acest prilej 
preocupările privind dezvoltarea eco
nomică a României, de ridicare in 
ritm rapid a bunăstării sociale a 
țării. în timpul întilnirii a fost ex
primată dorința pentru dezvoltarea 
în continuare a colaborării între 
România și B.I.R.D.".

în legătură cu perspectivele coope
rării dintre B.I.R.D. și țările în curs 
de dezvoltare, din care face parte și 
România, Robert McNamara a sub
liniat că banca și-a sporit consi
derabil programul de asistență față 
de aceste țări, iar colaborarea cu 
România va fi deosebit de bună.

Vorbind despre obiectivele agricole 
și industriale vizitate, a arătat că este 
puternic impresionat de volumul in
vestițiilor făcute de țara noastră în 
acești ani. în acest context, președin
tele B.I.R.D. a arătat că planurile 
României de\ dezvoltare economică 
generală, cu forțe proprii, constituie 
exact temelia pe care edifică banca 
relațiile de colaborare cu țările in 
curs de dezvoltare, și in mod deo
sebit cu România.

PROGRAMUL 2

16,00 Reportaj de scriitor : Lugojul pe 
magistralele oțelului — de Traian 
Filip

16,25 Bucuriile muzicii
16,55 Buletin rutier — informații pentru 

conducătorii auto
17,13 Muzică ușoară
17,30

17,55

Film serial pentru copil : „Săgeata 
neagră". Episodul 10
Spectacolul lumii : Umbra Zenobie) 
la PalmVra
Tot înainte
loot de seri
Telejurnal
Muzică de cameră

18,25
18,50
19,00
19.15
19.45 Viața economică a Capitalei
26.15 Treptele afirmării
20.45 Inscripții pe celuloid : Tolstoi, con

temporanul nostru (producție a 
studiourilor sovietice)

21,36 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea

(Agerpres)

• Hercule cucerește Atlantida :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21, FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
TITAN — 21,15.
• Nick Carter superdeteetiv : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,43: 20, la gră
dină — 21, MIORIȚA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cei mâi frumoși ani — 9,45; 
Aventurierii — 11,45; 14; Alexan
dra șt infernul — 16,15; Mlncăto- 
rul de dovleac — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
• Nea Mărin miliardar : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Vacanță tragică : BUCEGI — 
10; 18; 20.30.
• Tinârul din 
16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9; 
10,15; 20,15.
• Umbrele verii fierbinți : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Un om In loden : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Frumoasa șl bestia : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 29.
• Păcală : COTROCENI — 15,30: 
19,
• Ultimul cartuș : PACEA — 16; 
18; 20.
• Școala curajului : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA FESTIVAL — 20,45.
• întoarcerea acasă : FLOREASCA
— 0; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
• o dramă la vinătoare : POPU
LAR — 16; 18; 20.

Istanbul LIRA — 
la grădină — 21.15, 
11,15; 13,30; 15,49;

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 iulie. In țară : Vremea va ti 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale mal ales sub 
formă de aversă, mai frecvente in zo
nele de deal șl de munte. Vîntul va 
sufla slab pînâ la moderat. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 15 și 20 de grade, iar 
maximele intre 20 și 28 de grade, local 
mai ridicate în a doua parte a in
tervalului. In București : Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi mai ales sub formă de 
averse. Vint slab pină la moderat. Tem
peratura in creștere ușoară.

• înarmat șl foarte periculos : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Severino: COSMOS — 15.30;
17,45; 20.
• Expresul de Buftea : FLACARA 
— 15,30; 17,45; 20.
• Legea e lege : ARTA — 9; 11,15;

'13,30; 15,45; 18; 20. .
• Lanțul amintirilor : PRO
GRESUL — 14; 17; 20.
• Rodeo : GRADINA ARTA — 21.
• Omul cu masca de fier ; GRA
DINA BUCEGI — 21.
• A fost regăsită compania a 7-a : 
GRADINA FLACARA — 21,15.
• Un trecător in ploaie : GRA
DINA PARC HOTEL — 21,15.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Majestic): Anecdote 
provinciale — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Clșmiglu): Spectacol 
de sunet și lumină „Culorile iu
birii" — 21,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" ; Pe un picior de Plai 
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema) ; Boema 
ride, ciută și dansează — 20,
• Teatrul „țăndărică" (la școala 
generală 117, str. Fabricii 22) ; 
Pescarul și norocul — 19.30.

Reuniunea noastră — a arătat la 
începutul raportului secretarul ge
neral al P.C.S. — are loc după 
alegerile municipale și importan
tele evenimente politice legate 
de ele ; de aceea, am putea con
sidera, cu anumite rezerve, desi
gur. că ne aflăm într-o nouă etapă a 
procesului de schimbare democratica. 
In prezent s-au creat condiții noi, 
mai favorabile, pentru creșterea in
fluenței și roiului muncitorilor și pă
turilor populare in consolidarea aces
tui proces democratic.

In continuare, oprindu-se asupra 
situației internaționale, vorbitorul a 
relevat că, în realitate, mai toate 
problemele acute existente în dife
rite regiuni ale planetei sint mai 
mult sau mai puțin afectate de poli
tica blocurilor militare. Europa este 
și ea una din zonele lumii unde se 
manifestă această politică. Efortul 
nostru in cadrul procesului de schim
bare — a spus vorbitorul — a tins să 
mențină Spania in afara luptei dintre 
blocuri și, in această direcție, am ob
ținut, pentru moment, oprirea discută
rii problemei intrării țării în N.A.T.O. 
Răminind in afara N.A.T.O., Spania 
păstrează posibilitatea de a realiza o 
politică internațională mai indepen
dentă și mai activă șl o legătură mai 
echilibrată și mai prietenească cu ță
rile din jur — posibilitate care s-ar 
anula dacă s-ar torta intrarea sa in 
acest bloc. Trebuie spus că presiunea 
imperialistă a fost, probabil, obsta
colul cel mai mare pentru ca în țara 
noastră să se ducă la bun sfirșit o 
politică de concentrare democratică, 
atît de necesară pentru o schimbare. 
Și aceasta, pentru că o politică de 
concentrare democratică în Spania 
ar însemna o ruptură cu schema de 
guvernare existentă în țările vest- 
europene, ar oferi un exemplu cu 
repercusiuni inerente în Europa oc
cidentală, în sensul nealinierii și de
pășirii politicii de blocuri militare. 
Politica de concentrare democratică 
corespundea și corespunde cel mai 
bine condițiilor interne ale Spaniei, 
trecerii de la dictatură la democra
ție, Ia pactul national, care a ajuns 
sâ se concretizeze în Constituție. Dar 
fără îndoială, factorii externi cin- 
tăresc greu și frînează această po
litică.

Ne aflăm in cursul uneia din perioa
dele de trecere cele mai profunde pe 
care le-a cunoscut istoria, lucru de 
care, de multe ori, înșiși protagoniștii 
nu sint conștienți. Trăim slmptome 
ale descompunerii unei societăți și 
ale recompunerii alteia noi.

Pe scurt, se poate spune că a- 
ceastă criză prezintă in fața popoare
lor din Europa occidentală și din lu
mea capitalistă dezvoltată două per
spective posibile : una de intârlre a 
claselor dominante, de radicalizare, 
la care împinge politica blocurilor mi
litare : în acest sens se îndreaptă fe
nomenele de alunecare spre dreapta 
in Europa occidentală, recrudescenta 
fascismului, in citeva țări Importan
te, escalada teroristă. Aceasta ar pu
tea duce la o situație in care forțele 
de dreapta să impună, prin metode 
antidemocratice, controlul și domi
nația lor asupra societății. Dacă 
această perspectivă s-ar accentua, 
pericolul pentru pacea mondială ar 
fi foarte grav.

Există insă și altă cale de soluțio
nare a crizei : orientarea spre o 
schimbare a modelului economic și 
social actual. Este calea posibilă în 
măsura in care clasa muncitoare, 
unită, ar grupa largi sectoare națio
nale și vest-europene. O cale în care 
stingă s-ar transforma in nucleul 
marilor grupări naționale și al unei 
politici vest-europene de schimbare 
— ceea ce reclamă ca în interiorul 
fiecăreia dintre țările vest-europene 
să se ajungă la depășirea schemelor 
politice care-și au originea in răz
boiul rece și în politica de blocuri 
militare.

Conștientizarea celor mai largi 
sectoare sociale asupra caracteristici
lor acestei faze de trecere pe care o 
trăiește umanitatea în această epocă 
impune o strînsă cooperare a parti
delor comuniste din Europa occiden
tală. Din convorbirile pe care le-am 
avut pină acum cu tovarășii italieni 
și francezi apare ca perspectivă po
sibilitatea de a iniția în fapt o poli
tică mult mai activă de cooperare a 
P.C.S. cu partidele comuniste din 
Europa occidentală. Acest fapt este 
esențial dacă vrem să depășim infe
rioritatea în care ne aflăm fată de 
alte forțe sociale și politice, care ac
ționează unite in sfera vest-europea- 
nă șl mondială, și dacă vrem să im
pulsionăm politica de progres demo
cratic și de pace în ansamblul țări
lor vest-europene. In același timp, o 
activizare a partidelor comuniste și 
o intensificare a eforturilor lor siijt 
indispensabile pentru impulsionarea 
unei politici de apropiere față de 
partidele socialiste și soclal-democra- 
te, pentru realizarea unor politici de 
unitate sindicală, de conlucrare a ce
lor mai largi forțe democratice.

Apreciind acordul sovieto-american 
SALT II ca o contribuție la dimi

nuarea tensiunii Internationale, vor
bitorul a subliniat importanta luptei 
pentru dezarmare, pentru înțelegere 
și cooperare mondială și. in acest 
cadru, a reuniunii general-europene 
de la Madrid din 1980, al cărei succes 
depinde, neîndoielnic, de contribuția 
forțelor democratice.

în continuare, vorbitorul a ex
primat opinia că politica de bloc a 
dus și la confruntări intre unele din 
tarile conduse de partide comuniste. 
Fiind comuniști — a spus tovarășul 
Santiago Carrillo — nu putem să ne 
ascundem marea noastră îngrijora
re în fata unor procese negative care 
influențează, desigur, imaginea pe 
care opinia publică și-o face despre 
comunism, fiind cu totul inadmisibilă 
folosirea forțelor militare în relațiile 
dintre țâri socialiste.

Mai departe, referindu-se la une
le probleme interne ale Spaniei, se
cretarul general al P.C.S. a arătat 
că rezultatele alegerilor generale de
monstrează o oarecare dezamăgire a 
unor sectoare largi ale opiniei pu
blice fată de condițiile in care se 
realizează procesul de transformări 
democratice în Spania. Este semni
ficativ in acest sens procentajul ri
dicat de abțineri, ca și o anumită 
creștere înregistrată de grupările 
naționaliste și regionaliste. In ge
neral, alegerile nu au modificat însă 
sensibil raportul de forte în parla
ment. S-a demonstrat că nici un 
partid nu dispune de forța necesară 
pentru a face singur fată pro
blemelor economice cu care se con
fruntă țara.

între problemele urgente care tre
buie rezolvate se află aceea a statu
tului Țării Bascilor și al Cataloniel. 
P.C. Spaniol se pronunță și militea
ză pentru aprobarea urgentă a sta
tutului Tării Bascilor și Cataloniet. 
De asemenea, P.C.S. se pronunță 
pentru unitatea stingii, !n special cu 
socialiștii, și pentru stringerea co
laborării cu cele mal largi forte de
mocratice. fiind conștient că stingă 
singură nu este încă suficient de 
puternică pentru a soluționa proble
mele tării.

In ceea ce privește situația inter
nă a P.C.S., vorbitorul a relevat că 
după alegeri s-au creat condiții pen
tru sporirea rindurilor partidului și că 
aceasta va fi o preocupare centrală 
in perioada următoare. Cei doi ani 
de activitate legală au demonstrat că 
linia politică generală a partidului, 
orientarea acestuia au fost juste. 
Circulația Ideilor, a opiniilor și in
formațiilor, de jos în sus și de sus 
în jos, ca și participarea în ansam
blu a masei membrilor de partid la 
elaborarea politicii partidului și ac
tivitatea acestuia au fost însă nesa
tisfăcătoare. Cauzele ar trebui cău
tate In ritmul intens de activitate, in 
acumularea de sarcini, precum șl In 
lipsa unui sistem de conducere adap
tat realității actuale.

După ce a făcut o serie de sugestii 
în legătură cu depășirea stărilor de 
lucru nefavorabile, vorbitorul a ară
tat că, în cadrul pregătirii pentru 
viitoarele alegeri, este necesară re
crutarea de noi membri de partid, 
din rindurile celor două milioane 
de alegători care au votat in favoa
rea P.C.S.

★
In încheierea lucrărilor, plenara 

C.C. al P.C.S. a adoptat o serie de 
rezoluții, printre care și cea referi
toare la problema intrării tării in 
N.A.T.O. Față de noile presiuni care 
se exercită asupra Spaniei pentru a 
forța intrarea ei in N.A.T.O., C.C. al 
P.C.S. — se spune în rezoluție — Iși 
reafirmă cu toată energia opoziția sa 
față de această intrare. Credem că 
este necesar să expunem clar in fața 
opiniei publice consecințele pe care 
acest pas l-ar avea pentru Spania : 
ar însemna o diminuare a suverani
tății naționale, atît pe plan militar, 
cit și pe plan politic ; ar crea o si
tuație intolerabilă pentru insulele Ca
nare. transformîndu-le intr-o bază 
îndreptată împotriva popoarelor eli
berate din Africa,; ar reprezenta o 
creștere a cheltuielilor militare, și 
așa împovărătoare pentru economie 
și fără nici un avantaj pentru tară. 
După opinia noastră — subliniază 
rezoluția — intrarea Spaniei in 
N.A.T.O. ar fi de natură să agraveze 
tensiunea internațională, să accen
tueze politica blocurilor, să dăuneze 
coexistentei pașnice. Spania are o 
tradiție politică de neutralitate. O 
astfel de politică este cu atit mal 
importantă acum. într-o lume in care 
se acumulează armamente cu o te
ribilă putere de distrugere. Spania, 
care va găzdui in 1980 reuniunea ge- 
neral-europeană, poate avea un aport 
pozitiv și original la promovarea 
unei politici de pace, dezarmare și 
depășire a blocurilor militare. Pentru 
aceasta, este vital ca Spania să-și 
păstreze deplina suveranitate In po
litica internațională, să rămină în 
afara blocurilor militare — conchide 
rezoluția adoptată de plenara C.C. al 
Partidului Comunist Spaniol.

me. Noile experiențe urmăresc 
generarea de energie prin tre
cerea unui curent oceanic prin- 
tr-un cimp magnetic puternic, 
creat de un magnet supracon- 
ductor.

• Șl TERRA „RESPI
RĂ". Fluxul și refluxul .marin 
sint fenomene cunoscute chiar 
și de șoolari. Dar există 
„fluxuri" și „refluxuri", invi
zibile, in scoarța solidă a pla
netei, pe care știința le studia
ză in prezent cu mare atenție. 
Se apreciază astfel că „învelișul 
tare" al planetei se ridică in di
recția Lunii de două ori în de

curs de 24 de ore. La Ecuator, el 
„se înalță" cu 55 de centimetri, 
ca un uriaș plămin dilatat. Sub 
acțiunea forței de atracție a sa
telitului natural al Pămintului 
se produc, de asemenea, de
plasări ale atmosferei planetei. 
In cursul acestor deplasări se 
irosește o imensa cantitate de 
energie. Ea ar fi echivalentă eu 
puterea tuturor centralelor elec
trice de pe Pămint, înmulțită de 
o mie de ori.

• VESTIGII ANTICE 
DE MARE VALOARE, 
urma săpăturilor arheologice 
efectuate la un complex datînd

din secolul II î.e.n. pe dealul 
Till-Tepe din regiunea de nord 
a Afganistanului au fost scoase 
la iveală și șase necropole, care 
nu au nici o legătură cu acest 
complex. Una dintre necropole a 
aparținut, probabil, unui domni
tor și datează dintr-o perioadă 
ulterioară construcției complexu
lui. Cadavrele sint îmbrăcate in 
două-trei rinduri de îmbrăcă
minte cu diverse podoabe din 
aur. Capul domnitorului se afla 
pe o tipsie mare din aur, iar 
alături era pus un arbore de
corativ tot din aur. Pe cap se 
afla o coroană din aur. Au mai 
fost găsite numeroase podoabe, 
arme și obiecte din aur, împo
dobite cu pietre prețioase și 
semipretioase. in total vreo 
20 000 de obiecte. Ele poartă 
amprenta culturilor elenă, ro

mană, indiană și chineză. Spe
cialiștii apreciază că această des
coperire arheologică este una din 
cele mai valoroase făcute in se
colul XX.

• ALCOOLUL - ÎN
LOCUITOR AL PETRO
LULUI. Alcoolul este singurul 
înlocuitor al carburanților care 
va fi disponibil din punct de ve
dere comercial in mari cantităti 
înainte de anul 1985, afirmă un 
„Raport asupra alcoolului ca 
mijloc de a economisi petrolul", 
dat publicității de Departa
mentul Energiei din S.U.A. Ra
portul consideră că, în viitorii 
șase ani. contribuția pe care o 
poate aduce alcoolul la redu
cerea penuriel de petrol va fi, 
în principal, sub formă de „ga-

zol", adică de amestec alcătuit 
din 90 la sută petrol și 10 la sută 
alcool. Actualmente, există 700 
de stații m 1® state americane 
unde se distribuie amestec de 
benzină și alcool. In raport se 
apreciază că utilizarea alcoolului 
drept carburant ar putea crește 
toarte mult in viitor.

• PREMIUL SKYLAB. 
Ziarul „San Francisco Exami
ner" a decernat unui tinăr 
australian de 17 ani, Stan Thor
nton „premiul Skylab" pentru 
meritul de a fi fost primul care 
a recuperat și predat o rămă
șiță a laboratorului spațial ame
rican „Skylab". N.A-S.A. a au
tentificat fragmentul calcinat 
adus de tinăr la mai puțin de 72 
de ore după prăbușirea labora
torului in Australia, la 11 iulie.
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Un nou obiectiv al cooperării economice fructuoase 
dintre România și Maroc

a •

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări BAGDAD

Specialiștii români vor construi
portul Ras Kebdana

a Zilei Renașterii Poloniei CONVORBIRI ECONOMICE
Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek ROMANO-IRAKIENE O declarație a agenției A.C.T.C.

RABAT 23 (Agerpres). — în 
cadrul unei festivități care a 
avut loc în localitatea Ras Keb
dana, pe malul Mării Medite- 
rane, primul ministru al guver
nului marocan, Maati Bouabid. a 
pus piatra de temelie a noului 
port ce urmează a fi construit 
de întreprinderea românească 
de comerț exterior „Contransi- 
mex“.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ministrul marocan pentru 
echipament și renaștere naționa
lă. Mohamed Douiri, a subliniat 
bunele relații româno-maroca- 
ne, în a căror dezvoltare un rol 
important l-au avut întîlni- 
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan al 
II-lea. Ministrul marocan, men-

țicnind calitatea deosebită a lu
crărilor de la portul Nador, con
struit de aceeași întreprindere 
românească, și-a exprimat spe
ranța că specialiștii din cele 
două țări vor realiza în viitor 
noi obiective economice prevă
zute în planul de dezvoltare a 
Marocului.

La festivitate au participat 
alți membri ai guvernului ma
rocan, deputați, autoritățile lo
cale, un mare număr de locui
tori din zonă, precum și specia
liștii români care construiesc 
portul Nador și care vor începe, 
în paralel, lucrările la portul 
Ras Kebdana. A fost prezent 
ambasadorul țării noastre la Ra
bat, Ovidiu Popescu.

VARȘOVIA (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Lublin, cu prile
jul celei de-a 35-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei, Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
relevat că datorită eforturilor po
porului, datorită socialismului, Polo
nia a fost plasată pe calea dezvoltării 
accelerate și moderne. Mai ales în al 
șaptelea deceniu, a spus vorbitorul, 
ne-am dezvoltat pe calea spre noi 
orizonturi în toate domeniile econo
miei naționale, științei și tehnicii, în 
domeniul îmbunătățirii condițiilor 
materiale, sociale și culturale ale 
vieții poporului. Arătînd apoi că ră
mîn încă multe de făcut pentru lichi
darea urmărilor înapoierii trecute, 
primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a subliniat : în economie, în știință

și tehnică trebuie să mergem neabă
tut înainte. Trebuie să rezolvăm pro
blemele energetice, alimentare, ale 
mediului ambiant. Aceste probleme 
stau în fața Întregii lumi, și ele sînt 
probleme dificile. La fiecare loc de 
muncă, în fiecare întreprindere in
dustrială și în fiecare gospodărie 
agricolă trebuie să muncim cu înțe
lepciune și eficiență, cu un înalt ran
dament. Trebuie să sporim avutul 
național, să întărim statul nostru 
popular și să adîncim democrația so
cialistă. Trebuie ca pretutindeni și 
întotdeauna să avem grijă de echita
tea socială, de binele și demnitatea 
omului. Acestea sînt liniile noastre 
de orientare cu care pășim in întim- 
pinarea Congresului al VIII-lea al 
P.M.U.P. — a relevat, în încheiere, 
vorbitorul.

BAGDAD 23 (Agerpres). — Ion M. 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, aflat într-o 
vizită de lucru la Bagdad, a fost 
primit de Hassan Aii, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, ministrul irakian al comerțu
lui. în cursul întrevederii au fost 
examinate aspecte ale cooperării e- 
conomice, pe multiple planuri, din
tre România și Irak. Totodată, au 
fost evidențiate satisfacția față de bu
nele relații existente între cele două 
țări, precum și dorința de a se găsi 
noi forme și metode de colaborare în 
domeniul economic, în interes reci
proc.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. declară că decizia pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter, de 
a suspenda retragerea trupelor ame
ricane din Coreea de Sud obstrucțio- 
nează pacea și reunificarea pașnică 
a acestei țări și amenință grav pacea 
in Asia și.în lume. Situația rezultată 
ajută popoarelor să înțeleagă mai 
clar că, atîta vreme cît trupele 
S.U.A. rămîn în Coreea de Sud — se 
spune în declarația A.C.T.C. — pacea 
și reunificarea pașnică a Coreei sînt 
de neconceput. S.U.A. trebuie să re
nunțe la planul lor de a menține

prețuiește in mod 
de prietenie fră- 

militantă

NICARAGUA

Amplă mobilizare pe fronturile 
reconstrucției

MANAGUA 23 (Agerpres). — După 
eliberarea tării și instalarea guvernu
lui de reconstrucție națională. Nica
ragua cunoaște în aceste zile febra 
reconstrucției.

Prezenți la Managua, trjmișii agen
țiilor de presă semnalează faptul că 
mii și mii de locuitori ai capitalei, 
mobilizați de apelul guvernului, au 
început să refacă străzile capitalei, 
al căror macadam a fost folosit pen
tru ridicarea de baricade in timpul 
ciocnirilor violente dintre detașamen
tele Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională și unități fidele dictatorului 
Anastasio Somoza.

Luni au fost redeschise centrele 
comerciale și stațiile de distribuire a 
combustibililor. în aceeași zi. a fost 
redeschis aeroportul international din 
Managua, care poartă, de acum 
înainte, numele lui Augusto Cesar 
Sandino — erou national al poporu
lui nicaraguan, inițiatorul luptei pen
tru obținerea independentei.

într-un interviu. Alfonso Robelo, 
membru al Juntei de guvernămînt 
din Nicaragua, a declarat că princi
pala sarcină este reorganizarea țării. 
El a relevat că Guvernul de Recon
strucție Națională are în vedere ela
borarea unei legislații de urgența, 
care vizează aplicarea upui olan în 
trei etape pentru reconstrucția țării. 
„Acesta include demararea unei

stări de urgență, refacerea a ceea ca 
mal poate fi salvat și perioada de re
construcție propriu-zisă“ — a spus el.

La rîndul său. Daniel Ortega Saa
vedra, alt membru al Juntei, a de
clarat că noile autorități elaborează 
o lege privind naționalizarea tuturor 
băncilor din Nicaragua, pentru a pre
veni o nouă fugă de capital in străi
nătate. Totodată, el a relevat necesi
tatea creării unei noi armate, care să 
apere țara împotriva unei contrare
voluții de inspirație somozistă.

Pe de altă parte, din Managua se 
anunță că a fost creat un cabinet 
ministerial format din 18 membri și 
că, în viitoarele săptămîni. noua 
Constituție a tării va fi supusă refe
rendumului popular.

★
în cursul serii de duminică, ele

mente somoziste, aflate la bordul a 
două camioane, au deschis focul asu
pra hotelului 
Managua, unde se desfășura o reu
niune a noului guvern revoluționar 
nicaraguan și a unor conducători ai 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională, informează agențiile interna
ționale de presă. După o scurtă luptă 
cu garda care asigura paza hotelului, 
somoziștii au izbutit să fugă. Doi 
luptători sandiniști au fost grav 
răniți.

„Camino Real" din

Bombardamente ale aviației israeliene■

în sudul Libanului
• Un bilanț tragic, soldat cu numeroase victime în rîndul 
populației civile • Autoritățile de la Beirut au hotărît să se 

adreseze Consiliului de Securitate
BEIRUT 23 (Agerpres). — Aviația 

lsraeliană a bombardat, duminică 
seara, localitățile Khaizaran și Sara- 
fand situate la sud de Saida, princi
palul oraș din sudul Libanului — in
formează corespondenții de presă din 
regiune, citați de agențiile internațio
nale de presă Pe de altă parte, pos
tul de radio Beirut a anunțat că avi
oane israeliene au bombardat locali
tățile Damour și Nemeeh, situate la 
30 km sud de capitala libaneză. Po- 

' trivit unui bilanț parțial au fost ucise 
aproximativ 20 de persoane și rănite 
alte 60. Zeci de case au fost distruse, 
iar întinse zone de culturi agricole 
au fost puternic afectate.

Aviația siriană a intervenit pentru 
a respinge atacul israelian — a anun
țat agenția siriană de presă — 
S.A.N.A.

Un purtător de cuvînt al armatei 
Israeliene a confirmat știrea, decla- 
rînd că au fost atacate „concentrări 
ale fedainilor".

Totodată, situația s-a înrăutățit în 
mod serios în zona de graniță dintre 
Liban și Israel, unde artileria israe- 
liană și cea a milițiilor de dreapta 
secesioniste libaneze și-au îndreptat 
tirurile împotriva regiunilor Hasbaya 
șl Aychieh, din sectorul oriental al

sudului Libanului. Mai multi agricul
tori au fost răniți. Unități ale miliții
lor de dreapta secesioniste au atacat 
satul Ibn El-Saki.

Președintele Libanului, Elias Sar
kis, a conferit, luni, cu premierul 
Selim Al-Hoss, cu vicepremierul și 
ministrul de externe Fuad Boutros, 
cu col. Sarni AI-Khatib, comandan
tul Forței Arabe de Descurajare 
(F.A.D.), și cu alte oficialități, cu 
care a examinat problemele securi
tății sudului țării, ca urmare a in
tensificării, în ultimele zile, a atacu
rilor aviației israeliene.

într-o declarație radiodifuzată, 
premierul libanez, Selim Al-Hoss, a 
condamnat raidul aviației israeliene, 
calificîndu-1 drept o crimă împotriva 
cetățenilor pașnici.

Premierul Selim Al-Hoss a declarat 
presei că Libanul a hotărît să adre
seze Consiliului de Securitate o plîn- 
gere în legătură cu atacurile săvîr- 
șite de Israel asupra regiunilor din 
sudul țării, soldate cu numeroși morți 
și răniți în rîndurile populației civile. 
El a adăugat că guvernul său își re
zervă dreptul de a cere convocarea 
Consiliului de Securitate atunci cînd 
va considera oportun.

GENEVA

agențiile de presă transmit

Coreea permanent divizată și de a-șl 
păstra controlul asupra Coreei de 
Sud și să-și retragă fără întîrziere 
toate trupele și întregul armament 
din Coreea de Sud — se arată in 
declarația agenției A.C.T.C.

Pentru o soluționare pașnică a pro
blemei coreene — subliniază A.C.T.C. 
— este necesar, în primul rind, să 
înceapă convorbirile între R. P. D. Co
reeană și S.U.A. în scopul înlocuirii 
acordului de armistițiu cu un acord 
de pace, cu condiția retragerii trupe
lor americane din Coreea de Sud.

întrevedere la Budapes
ta. Primul secretar al C.C. ăl 
P.M.S.U., Jânos Kădăr, a avut luni o 
întrevedere cu președintele P. C. 
din Olanda, Henk Noekstra, care se 
află în vizită oficială în Ungaria la 
invitația C.C. al P.M.S.U. Cu acest 
prilej, informează agenția M.T.I., 
părțile au relevat necesitatea dez
voltării legăturilor dintre cele două 
partide, au procedat la un schimb de 
opinii în probleme ale vieții inter
naționale, ale 
muncitorești.

c.c.

mișcării comuniste și

Republicii Socialiste
Dacca a donat Aca- 

pentru copii din Ban-
Ambasada 

România la 
demiei ___
gladesh un set de obiecte de 
artizanat, desene și alte lucrări 
executate de școlarii din țara 
noastră. De asemenea, au fost 
donate și o serie de materiale 
documentare privind condițiile 
optime de viață pe care partidul 
și statul nostru le asigură tuturor 
copiilor țării. Obiectele donate 
vor fi expuse la expoziția per
manentă a Academiei pentru 
copii din Bangladesh.

Convorbiri economice 
polono-americane. Președin_ 
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Piotr Jaroszewicz, l-a primit 
pe președintele Băncii de export
import a S.U.A., 
cursul 
voltării pe mai departe a relațiilor 
economice și tehnico-științifice din
tre Polonia și S.U.A., s-a relevat 
creșterea cu succes a schimburilor 
reciproce de mărfuri, precum și în
tărirea colaborării dintre băncile 
din cele două țări — informează 
agenția P.A.P.

John Moore. în 
convorbirii consacrate dez-

0 explozie la laboratorul 
Centrului militar de cercetări ato
mice de la Aldermayton, al guver
nului britanic, s-a soldat, luni, cu 
moartea unui om de știință, s-a a- 
nunțat la Londra. în declarația Mi
nisterului Apărării al Marii Britanii 
se precizează că explozia nu a fost 
provocată de materiale nucleare. A 
fost numită o comisie de anchetă 
pentru elucidarea cauzelor acciden
tului.

Accident aviatic. Un aparat 
„Boeing-707", apartinînd companiei 
libaneze de transporturi aeriene 
„Trans Mediterranean Airways", s-a 
prăbușit luni la aterizare pe aeropor
tul din Beirut, luind foc — au anun
țat oficialitățile libaneze. Cei șase 
membri ai echipajului și-au pierdut 
viața, a anunțat postul de radio Bei-

rut, care a precizat că avionul se 
afla într-o cursă de probă. înainte de 
a-și relua zborul pe rutele aeriene 
deservite de companie.

Marele premiu al Festivalului 
internațional al filmului de la 
Alexandria a fost acordat fil
mului italian „Padre padrone" 
(„Tată stăpîn"), realizat de cu- 
noscuții regizori frații Taviani. 
Distincția pentru cea mai bună 
interpretare a revenit actriței 
Nelly Angelidou (Grecia), cel 
mai bun scenariu a fost apreciat 
cel al filmului „Spuneți-i că-l 
iubesc" (Franța). Premiul pen
tru scurt-metraje a fost acordat 
peliculei „Fractura" (Franța).

La secția filmelor pentru co
pii au fost distinse „Zborul fără 
aripi" (Olanda) și filmul de de
sene animate „Copilul florii ti
nereții" (R. P. Chineză).

Tîrgul internațional de 
la Melbourne. Luni a avut loc- 
la Melbourne, deschiderea oficială a 
Tîrgului internațional de mașini și 
utilaje. România participă la această 
ediție cu strunguri, mașini de alezat 
și frezat, mașini de găurit radiale, 
freze universale și motoare electrice. 
Pavilionul țării noastre a fost vizitat 
de sir Zelman Cowen, guvernatorul 
general al Australiei, care a apre
ciat exponatele românești, relevînd, 
totodată, evoluția ascendentă a rela
țiilor economice bilaterale.

Simpozion. La Bei3ing s au 
încheiat lucrările primului simpozion 
național asupra problemelor științei 
din R. P. Chineză. După cum infor
mează agenția China Nouă, partici- 
panții s-au pronunțat pentru sinteti
zarea experienței științifice din ulti
mii 30 de ani și înființarea unui cen
tru de colectare a datelor și de răs- 
pîndire a rezultatelor cercetărilor.

S. U. A

Poporul român 
deosebit relațiile 
țească și de solidaritate 
cu poporul coreean, manifestîndu- și 
profunda satisfacție față de cursul 
continuu ascendent al acestor rela
ții. „Mări și oceane ne despart, dar 
întotdeauna inimile noastre împreu
nă bat". Aceste versuri ale „Cinte- 
cului prieteniei româno-coreene" — 
compus special cu ocazia vizitei 
efectuate anul trecut de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in R.P.D. Co
reeană — ilustrează cu multă plas
ticitate profunzimea acestor legă
turi, la temelia cărora se află co
munitatea de orinduire și ideologie, 
țelurile comune ale socialismului și 
păcii.

O înrîurire hotăritoare în extinde
rea continuă a colaborării strînse 
româno-coreene au exercitat și 
exercită legăturile de solidaritate 
revoluționară și colaborare tovără
șească dintre Partidul Ccmun::t 
Român și Partidul 
reea. fntîlnirile 
Nicolae Ceaușescu 
la Phenian în 1971 
București, în 1975, 
momente memorabile, de excepțio
nală însemnătate, in întărirea prie
teniei și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre.

Faptul că poporul coreean — o 
națiune unică de peste 50 de mi
lioane de oameni — continuă să tie 
dezmembrat reprezintă, desigur, o 
gravă anomalie istorică, generatoa
re de profunde prejudicii pentru 
acest popor. Refacerea unității 
Coreei a devenit un imperativ 
categoric al vieții internaționale.

Așa cum este bine cunoscut, Româ-

comuniștii, întregul 
s-au situat dintot- 
poziție de sprijinire

Se reaprinde „focarul" incidentelor rasiale?
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Regiunea sudică a Statelor Unite, fo
carul unor violente incidente rasiale 
în anii ’60, este din nou în eferves
centă, scrie. într-un comentariu, 
agenția France Presse. De cîteva 
săptămîni, incidentele se multiplică 
în Arkansas. Mississippi și Alabama, 
unde au avut loc numeroase ciocniri 
între Ku Klux Klan și populația de 
culoare. Deteriorarea situației econo
mice în Statele Unite și, în speciâl, 
creșterea șomajului, arată agenția, 
au contribuit la exacerbarea confrun
tărilor. La Decatur, un orășel din 
nordul statului Alabama, au avut loc 
astfel ciocniri violente între extre
miștii albi și grupuri ale negrilor. La

Birmingham, unul din cele mai mari 
orașe industriale din sudul Statelor 
Unite, o tînără de culoare de 22 de ani 
a fost ucisă de un polițist, în urma 
unor incidente similare. Peste 2 000 
de negri au manifestat săptămina 
trecută pe străzile orașului, în semn 
de protest fată de acest asasinat. 
Agenția menționează că o demonstra
ție de asemenea amploare nu a mai 
avut loc la Birmingham din anii *60, 
în epoca lui Martin Luther King. în 
prezent, autoritățile sînt serios pre
ocupate de evoluția situației, expri- 
mindu-se îngrijorarea că regiunea su
dică a țării ar putea fi din nou cu
prinsă de atmosfera războiului civil.

Comunist 
Muncii din Co- 
dintre tovarășii 
și Kim Ir Sen, 
și in 1978 și, la 
s-au înscris. ca

nia socialistă, 
popor 
deauna 
activă a 
coreean 
râtului 
pașnică, 
tică a Coreei, această poziție 
sindu-și multiple expresii la O.N.U. 
și in alte foruri internaționale, in 
general în întreaga activitate pe 
plan extern a țării noastre. „Româ
nia — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — a sprijinit și spri
jină în mod hotărît politica justă 
și constructivă promovată de Parti
dul Muncii din Coreea, inițiativele 
și propunerile Republicii Populare 
Democrate Coreene menite să ducă 
la împlinirea aspirațiilor naționale 
pe deplin legitime ale întregii na
țiuni coreene, de unificare indepen
dentă și pașnică a patriei, fără nici 
un amestec din afară". In acest spi
rit, poporul nostru a salutat cu sa
tisfacție r 
Central al 
pentru Reunificarea
R.P.D. Coreeană, care a conturat un 
progranl realist și constructiv pen- ’ 
tru trecerea la unificarea țării, 
precum și celelalte propuneri con
crete privind organizarea unor con
tacte preliminare între reprezen
tanți din Nord și Sud.

Și cu prilejul actualei „Luni de 
solidaritate cu lupta poporului co
reean" poporul nostru își reafir
mă solidaritatea sa deplină cu 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
exprimîndu-și dorința de a vedea 
cît mai curînd împlinite aspirațiile 
sale de unitate, visul scump al 
tuturor coreenilor de a trăi intr-o 
patrie

român
pe o . . .
luptei neslăbite a poporului 
pentru împlinirea dezide- 
său major — reunificarea 
independentă și democra- 

gă-

Declarația
l Frontului

Comitetului 
Democratic 

Patriei din

unită, liberă și prosperă.

Majorări de prețuri în R. P. Ungară

BRUXELLES. — în Belgia a fost 
promulgată legea pentru „crearea in
stituțiilor comunitare și regionale 
provizorii", urmînd ca in aceste zile 
să apară 10 decrete de aplicare a 
acestei legi.

Prin această legislație se face un 
pas important pe calea transformării 
Belgiei într-un stat federal, ca una 
din soluțiile preconizate pentru re
concilierea între cele două comunități 
lingvistice : flamandă (55 la sută din 
populație, vorbind limba flamandă) și 
valonă (40 la sută, vorbind limba 
franceză). Reforma este concepută în 
sensul ca statul național belgian să 
rămînă unitar. Mar compus din trei 
regiuni : Flandra, Wallonia și Bru
xelles, cărora li se vor atribui treptat 
un șir de competente. în final com
parabile cu acelea de care dispun 
cantoanele elvețiene.

într-o primă etapă, administrațiile 
regiunilor vor fi răspunzătoare, fie
care, pentru amenajarea teritoriului 
respectiv, dezvoltarea economică re
gională, problema locuințelor, protec
ția mediului înconjurător etc. Ansam
blul acestor atribuții va fi exercitat 
de un „organ executiv regional", ai 
cărui responsabili au fost desemnați 
odată cu formarea noului guvern (în 
care din 32 miniștri, 17 au compe
tențe naționale și 15 competente ex
clusiv comunitare). în etapele a doua 
și a treia ale reformei ar urma să 
se instituie și organe cu funcții le
gislative. Se apreciază că în aceste 
etape se vor ivi dificultăți în le
gătură cu statutul capitalei Bruxel
les, unde locuiesc și intenționează 
să rămînă atit flamanzi,' cît și va
loni.

BUDAPESTA (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.T.I., la Bu
dapesta a fost dat publicității comu
nicatul privind ședința Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, in care 
se subliniază că datorită creșterii 
preturilor pe piața mondială. îndeo
sebi la materiile prime energetice și 
la alte materii prime, a apărut nece
sitatea majorării preturilor cu ridi
cata. în vederea îmbunătățirii situa
ției balanței de plăți a tării, echili
brării bugetului, prevenirii creșterii 
alocațiilor bugetare pentru preturile 
Cu amănuntul, in interesul unui con
sum și al unei gospodăriri rationale 
și chibzuite in conformitate cu noile 
prețuri cu ridicata — se adaugă in 
comunicat — se modifică și prețurile 
cu amănuntul și tarifele pentru pres
tările de servicii.

Astfel, menționează 
nivelul prețurilor cu 
spori cu 9 la sută

agenția citată, 
amănuntul va 
pe an. Hotă- 

rîrea menționează, printre altele, 
prețurile la pîine se majorează cu 
la sută, la carne în medie cu 30 
sută, la lapte și produse lactate 
medie cu 21 la sută, la zahăr cu 
la sută. în urma creșterii preturilor 
la alimente se vor majora corespun
zător și preturile unităților de ali
mentație publică. Tarifele pentru 
combustibil și energie se majorează în 
medie cu 34 la sută. Prețul de desfa
cere la cărbune va crește, astfel. în 
medie cu 25 la sută, la cocs, lemne 
de foc și gaz lampant — cu 30 la 
sută. Prețul cu amănuntul la gaze va 
spori cu 20 la sută, tarifele 
pentru încălzirea centrală și apa 
caldă — în medie cu 40 la sută ; 
prețurile cu amănuntul la energie 
electrică — în medie cu 51 la sută. 
Vor spori, de asemenea, prețuri-

că
50 
la 
în
23

unele tipuri de materiale de 
produse industriale :

DIN ACTUALITATEA POLITICA
LONDRA

Problematica subdezvoltării
în dezbaterea sesiunii ECOSOC

Noua administrație-la început de drum

le la 
construcții și . 
preturile la materiale de construcție 
și fibră lemnoasă — cu 12 la sută ; 
la material lemnos pentru construc
ții — în medie cu 18 la sută. Preturile 
cu amănuntul la mobilă vor crește în 
medie cu 16 la sută ; la mașini de 

spălat — in medie cu 19 la sută. 
Prețurile la încălțăminte vor crește in 
medie cu 27 la sută, iar la alte arti
cole din piele — cu 20—25 la sută. 
Preturile la autoturisme vor spori 
în medie cu 21 la sută. în medie cu 
30 la sută se scumpesc biletele de 
intrare la diferite spectacole.

în legătură cu aceste majorări, 
informează, de asemenea, agenția 
M.T.I., oamenii muncii vor beneficia 
de anumite sporuri la salarii, alocații 
pentru copii și pensii.

INDIA

Palatul Națiunilor Unite din Ge
neva găzduiește în aceste zile lucră
rile sesiunii Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. (ECOSOC), la 
care participă reprezentanți a 54 de 
țări membre din toate zonele geo
grafice ale lumii, între care Repu
blica Socialistă România.

Sesiunea — principala reuniune pe 
tărîm economic in sistemul Națiuni
lor Unite care precede sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. . din 
toamna acestui an — are Io" la pu
țin timp după ce discuțiile purtate 
în cadrul celei de-a V-a Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care a 
avut loc la Manila, și în cadrul Co
mitetului pregătitor al strategiei in
ternaționale a dezvoltării au înre
gistrat rezultate care nu corespund 
așteptărilor popoarelor lumii, cerin
țelor progresului economic și social 
general.

Problemele lichidării subdezvoltă
rii și eliminării decalajelor econo
mice și tehnologice între țările dez
voltate și 
tare, ale 
economice 
preocupări 
atenției actualei sesiuni a ECOSOC.

Referindu-se la „criza de ansamblu 
pe care o cunoaște economia mon
dială", secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, în alocuțiunea de 
deschidere a acestor dezbateri, subli
nia că „fără a se angaja acțiuni de 
restructurare a mecanismelor econo
mice mondiale, eforturile nu vor 
ajunge să stăpînească cauzele profun
de ale acestei crize" pentru a con-

țările în curs de dezvol- 
edificării noii ordini 

internaționale constituie 
generale ce se impun

elude asupra „necesității stabilirii 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazate pe echitate, egalitate 
suverană a popoarelor, o interdepen
dență veritabilă și cooperare între 
state pe baza intereselor lor reci
proce".

între problemele înscrise pe ordi
nea de zi, pe prim plan se situează 
definitivarea lucrărilor de elaborare 
a strategiei internaționale a dezvol
tării pentru deceniul 1981—1990 și 
pregătirea temeinică a dezbaterilor 
și documentelor ce urmează a fi 
adoptate de sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1980 
consacrată exclusiv noii ordini eco
nomice internaționale.

Este știut că lucrările desfășurate 
pînă în prezent în această direcție 
nu au înregistrat progrese conclu
dente. Cauza principală a acestei si
tuații rezidă în atitudinea unor țări 
occidentale dezvoltate care nu ma
nifestă voința politică necesară și 
continuă să nesocotească revendică
rile legitime majore ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Schimbarea aces
tei atitudini se impune cu atit mai 
mult cu cît înseși evoluțiile recente 
din economia mondială atestă fap
tul că prosperitatea țărilor dezvol
tate este strins legată și nu poate fi 
separată de dezvoltarea economică 
accelerată a țărilor rămase în urmă, 
în ceea ce privește conținutul stra
tegiei, reprezentanții unor state, in
clusiv România, se pronunță 
includerea unor obiective și 
clare, angajante, privind atit 
propriu al țărilor rămase în 
pentru mobilizarea tuturor resurse-

pentru 
măsuri 
efortul 

urmă

lor materiale șl umane de care 
dispun și amplificarea colaborării și 
întrajutorării intre ele. cit și sporirea 
sprijinului financiar și tehnic acor
dat de statele dezvoltate, in cadrul 
noii ordini economice internaționale.

în cursul sesiunii, consiliul va 
dezbate activități și va examina pro
grame legate de sectoare esențiale 
ale dezvoltării cum sînt industria, 
știința și tehnica, agricultura, valori
ficarea resurselor naturale în cadrul 
național. Aceste dezbateri au o sem
nificație deosebită în 
reuniunilor internaționale 
ploare ce se vor 
O.N.U. în_ perioada următoare — și 
anume . k • •...................pentru Știință și Tehnologie in folo
sul dezvoltării și cea de-a 5-a Con
ferință generală a Organizației Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare in
dustrială (O.N.U.D.L).

în ceea ce privește aplicarea știin
ței și tehnologiei moderne în folosul 
dezvoltării, țările în curs de dezvol
tare. care se vor reuni la nivel mi
nisterial la București înainte de con
ferință, au avansat propuneri ' con
crete vizind adoptarea de programe 
și acțiuni eficiente care să asigure 
accesul larg, neîngrădit, la cuceririle 
științei și tehnicii contemporane.

Pe agenda ECOSOC figurează, 
de asemenea, și chestiuni legate de 
o mai bună coordonare interinstitu- 
țională, pentru creșterea eficienței 
activităților și programelor O.N.U. In 
domeniul economic și «ocial.

pregătirea 
de' am- 

ține sub egida
Conferința Națiunilor Unite

Al. NICULESCU

Revenit la putere după o absență 
de peste cinci ani, partidul conser
vator și-a început noua perioadă de 
guvernare în mod lent, fără grabă, 
ca un om care, pornit la drum lung, 
se străduiește să-și dozeze cu pruden
tă forțele pentru a efectua întreaga 
călătorie în bune condiții.

Așa se explică, de pildă, faptul că 
pînă acum s-a acționat cu deosebită 
prudență, pentru a se evita pe cît 
posibil orice confruntare pe frontul 
social-economic; mai mult chiar, s-a 
căutat să se pună bazele unui dia
log cu puternica Confederație a Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.). în acest 
fel s-au dovedit lipsite de realism 
acele previziuni care lăsau să se în
țeleagă că. de la primii săi pași după 
venirea la, putere, guvernul con
servator, condus de premierul Marga
ret Thatcher, se va lovi de refuzul 
celor peste 11 milioane de sindica
liști, membri ai T.U.C.. de a co- 
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fe- 

cabinet
— ca

administrație. 
faptul că în 

. precedentul 
fusese

labors cu noua 
avea în vedere 
bruarie 1974, 
conservator fusese nevoit 
urmare a unui îndelungat conflict cu 
sindicatul minerilor — să organizeze 
alegeri anticipate și astfel să piardă 
puterea.

Primul act al noului cabinet, aflat 
la cîrma țării de peste două luni, a 
fost întocmirea bugetului, pe care 
parlamentul l-a adoptat fără nici o 
dificultate. Așa cum era de aștep
tat, o serie de prevederi ale progra
mului economic, cuprinse in bugetul 
respectiv (amputarea cheltuielilor pu
blice în cadrul luptei împotriva șo
majului, reducerea subvențiilor acor
date învățămîntului public și între
prinderilor de stat, eliminarea con
trolului dividendelor, diminuarea im-

pozitelor pe veniturile mari etc.), au 
stîrnit critici puternice în rîndurile 
opoziției laburiste și ale cercurilor 
sindicale. De exemplu, fostul premier 
laburist. James Callaghan, a apre
ciat bugetul ca „un act nedrept" în 
ce privește distribuirea poverilor 
economice, iar liderul sindical Geof
frey Drain a precizat că acesta este 
„o rețetă pentru șomaj generalizat și 
o inflație masivă". Cabinetul însă nu 
a precipitat aplicarea măsurilor care, 
așa cum scrie „Daily Mirror", urmă
resc „taxarea consumatorului de rînd 
și nu a deținătorului de capital", aș- 
teptind ca mai intii să se intre în 
vacanta de vară, cînd se pleacă în 
concediu, pentru ca respectivele 
obiecții să se estorrțpeze. De aseme
nea. au fost lăsate pentru mai tirziu 
și intențiile guvernului de denaționa- 
lizare a unor întreprinderi, intenții 
care, de asemenea, au provocat reac
ții negative.

Cu deosebită precauție s-a acționat 
și in direcția „stabilirii unui echili
bru între drepturile și obligațiile 
sindicatelor". formulă prin care 
multi sindicaliști văd o încercare de 
limitare a drepturilor sindicale. în 
acest context, guvernul și-a ma
nifestat intenția de a trece prin Ca
mera Comunelor o serie de proiecte 
menite să modifice legislația muncii, 
în sensul limitării prerogativelor 
uniunilor sindicale; aceste proiecte 
constituie, deocamdată, doar niște 
„documente de lucru", care vor 
sta la baza consultărilor ce ur
mează să aibă loc in toamnă Intre 
reprezentanții guvernului, ai T.U.C. 
și ai Confederației Industriei Brita
nice, care reprezintă patronatul.

Toate acestea au avut ca scop în
lăturarea oricărei posibilități de con
fruntare, pentru ca guvernul «ă-și

poată axa Întreaga activitate în di
recția înviorării mai susținute a eco
nomiei și combaterii inflației. Fapt 
este că Marea Britanic se găsește 
într-o situație relativ mai favora
bilă. fiind la ora actuală singura țară 
capitalistă dezvoltată care își satis
face aproape integral necesarul de 
petrol și gaze din producția proprie. 
Anul trecut, veniturile suplimentare 
aduse de petrolul extras în Marea 
Nordului au depășit un miliard de 
dolari.

Deși există asemenea rezultate, gu
vernul britanic întreprinde noi pași 
hotărîți în direcția intensificării cer
cetărilor pentru descoperirea de noi 
rezerve de petrol și gaze, pentru eco
nomisirea energiei șî diversificarea 
surselor energetice. „Țara — scrie 
„Daily Mail" — trebuie să facă totul 
pentru a repune pe picioare econo
mia și a redeveni reputata forță eco
nomică de odinioară". în ceea ce 
privește moneda britanică — lira 
sterlină — aceasta și-a recîștigat te
renul pierdut, valorind acum 2,26 
dolari (față de 1,51 dolari la cit scă
zuse în 1975).

După cum subliniază presa londo
neză, guvernul britanic intenționează 
să-și realizeze toate proiectele anun
țate. în legătură ■ cu aceasta, obser
vatorii din capitala Angliei consi
deră că dacă, intr-adevăr, economia 
va lua cursul dorit, iar rata infla
ției va fi menținută, așa cum se spe
ră, sub 10 la sută, atunci se va pu
tea face simțită și o creștere a stan
dardului de viață al populației, care 
a fost considerabil afectat în condi
țiile în care, de fapt, masele mun
citoare au suportat efortul de redre
sare.

DELHI 23 (Agerpres). — Președin
tele Indiei, Neelam Sanjiva Reddy, 
a propus luni fostului premier Mo
rarii Desai, lider al partidului Janata, 
și fostului vicepremier Charan Singh, 
lider al .partidului Janata laic, să 
sondeze. în cadrul consultărilor cu 
liderii formațiunilor politice, posibi
litatea formării unui nou cabinet, 
care să pună capăt actualei crize / 
guvernamentale, declanșată de demi
sia guvernului Morarj i Desai 
urma pierderii majorității parlamen
tare. în prezent. Morarji Desai dis
pune în parlament de sprijinul a 200 
deputați ai partidului Janata, iar 
Charan Singh, al cărui partid este 
format din cei 90 de deputati care au 
părăsit rîndurile partidului Janata, 
poate sconta pe sprijinul a 253 depu
tati.

în scrisori adresate celor două per
sonalități politice, președintele Reddy 
a făcut precizarea că misiunea for
mării noului guvern va fi încredin
țată aceluia care va confirma pe bază 
de documente. în urma consultărilor, 
că se bucură de o majoritate confor
tabilă pentru a constitui un guvern 
viabil, în măsură să soluționeze pro
blemele de natură politică, economi
că, socială și financiară cu care ests 
confruntată în prezent India.

Din Delhi, agenția Reuter rela
tează că fostul premier Morarji De
sai a avut o întrevedere cu președin
tele Neelam Sanjiva Reddy, la finele 
căreia a refuzat să facă presei o de
clarație în legătură cu problemele 
examinate.

IRAN

Situația din provincia
Kurdistan

Nicolae PLOPEANU

TEHERAN 23 (Agerpres). — Ar
mata iraniană a intervenit în mai 
multe centre ale provinciei Kurdistan, 
preluind controlul asupra șoselei și 
trecătorii ce leagă Iranul de Turcia, 
anunță un comunicat oficial dat pu
blicității de agenția P.A.R.S. Se pre
cizează că unități ale armatei ira
niene au fost angajate, în aceste zone, 
în operațiuni militare împotriva re
belilor kurzi care ocupaseră princi
pala cale de acces între Iran și Tur
cia, precum și trecătoarea strategică 
Ghaleh Hessar, întrerupînd complet 
traficul In regiune. în prezent, arată 
agenția P.A.R.S., securitatea a fost 
restabilită In zonă, iar o parte a re
belilor au fost arestați.
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