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Întîmpinat de mii de bucureșteni cu manifestări
călduroase de dragoste și înaltă prețuire

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru la două
importante obiective din Capitală

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

par. De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
face apel la populația posesoare de autovehi
cule să folosească, pentru deplasările pe distanțe 
mari, mijloacele de transport în comun, și, în 
primul rînd, trenul, pentru a contribui și pe 
această cale, într-un spirit de adevărată respon
sabilitate socialistă, la folosirea cît mai rațio
nală a resurselor de benzină de care dispunem.

S-au stabilit, totodată, măsuri pentru mai buna 
organizare a transportului în comun, precum și 
a circulației vehiculelor, asigurindu-se eliminarea 
pe anumite artere urbane a traficului auto intens 
și reducerea corespunzătoare a poluării.

De asemenea, Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și Ministerul Turismului se vor 
îngriji să asigure, la sfîrșit de săptămînă sau în zi
lele de sărbătoare legală, organizarea de ex
cursii sau deplasarea oamenilor muncii in zonele 
de agrement cu mijloace de transport în comun, 
în special cu trenul.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convin
gerea că factorii de răspundere din economie, 
din aparatul de stat, organele și organizațiile de 
partid, toți oamenii muncii vor acționa cu toată 
energia pentru aplicarea fermă a acestor măsuri 
a căror necesitate este determinată de dezvol
tarea complexă, în ritm înalt, a economiei națio
nale, de interesele generale ale societății noas
tre, de cauza ridicării continue a nivelului de 
viață material și spiritual al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a luat, de asemenea, 
în dezbatere și a aprobat unele măsuri privind 
reducerea cantității de produse alimentare și 
bunuri de consum ce pot fi scoase din țară de 
cetățeni români și străini. Aceste măsuri au de
venit necesare ca urmare a faptului că, în ulti
mul timp, în numeroase țări s-a trecut la mărirea 
prețurilor la asemenea produse, ceea ce impune 
sa se asigure baze echitabile în cadrul schimbu
rilor turistice. De asemenea, măsurile respective 
izvorăsc din preocuparea fermă a partidului și 
statului nostru de a împiedica prejudicierea inte
reselor oamenilor muncii din patria noastră și de 
a asigura desfășurarea aprovizionării populației 
în cele mai bune condiții. Adoptînd aceste mă
suri, Comitetul Politic Executiv are în vedere să 
se evite trecerea la ridicarea prețurilor produse
lor alimentare și bunurilor de consum peste limi
tele planificate, asigurindu-se astfel îndeplinirea 
neabătută a programului de ridicare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc din patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a soluționat proble
me curente ale activității de partid și de stat.

Miercuri, 25 iulie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Pornind de la cerințele actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării multilaterale a patriei noas
tre, de la necesitatea utilizării cu maximă efi
ciență a resurselor de combustibili, de la impli
cațiile pe care le generează criza energetică ce 
se manifestă pe plan mondial, de la creșterea 
continuă a prețurilor petrolului pe piața interna
țională, Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat o serie de măsuri pentru raționalizarea 
consumului de carburanți și gospodărirea econo
micoasă a parcului de autoturisme.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri de 
reducere a numărului autoturismelor din parcul 
comun al ministerelor, celorlalte organe centrale 
de stat, organizațiilor cooperatiste și altor orga
nizații obștești, comitetelor executive ale consi
liilor populare județene, municipiului București 
și unităților subordonate acestora și a limitelor 
maxime de consum de benzină pe autoturisme, 
de înlocuire a autoturismelor din parcul comun 
cu consum mare de benzină și limitare a distan
țelor de deplasare a acestora, precum și de in
terzicere a circulației, în interes personal, cu 
autoturismele proprietate de stat sau obștească.

S-au stabilit, de asemenea, măsuri de majo
rare a tarifelor la getaxuri si autovehiculele pen
tru turism. Ținînd seama de majorarea prețului 
petrolului și produselor petroliere atît pe piața 
internațională, cît și într-o serie de țări, s-a ho- 
tărît modificarea prețurilor la benzină și alte pro
duse petroliere în sensul majorării acestora.

Pentru folosirea cît mai rațională a autovehi
culelor de transportat marfă, acestea vor fi con
centrate în unități de transport, desfășurîndu-și 
activitatea pe baza unor indicatori îmbunătățiți, 
astfel încît cota de benzină alocată să fie redusă 
substanțial, acționîndu-se, totodată, pentru îm
bunătățirea echipării cu motoare de randament 
ridicat a autovehiculelor.

In spiritul practicii internaționale, aplicate în 
prezent pe scară tot mai largă, și in vederea di
minuării consumului de combustibil, s-au stabilit 
unele măsuri de diminuare a circulației autove
hiculelor proprietate personală. Astfel, în zilele 
de sîmbătă și duminică vor funcționa numai ju
mătate din autoturismele personale, urmînd ca 
într-o săptămină să circule cele cu număr par, 
iar în următoarea săptămînă cele cu număr im-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a vizitat, în cursul dimineții de miercuri, una din 
importantele unități industriale ale Capitalei — întreprin
derea de pompe „Aversa" și a inaugurat un nou și mo
dern obiectiv edilitar al Bucureștiului — pasajul rutier 
Bucur-Obor.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii llie Verdeț, Constantin Dăs- 
căiescu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Nicolae Constantin.

Vizita de lucru la întreprinderea 
„Aversa" a prilejuit o amplă analiză 
a modului in care această unitate cu 
profil unic in țara noastră își înde

plinește sarcinile de mare răspunde
re ce ii revin în actualul cincinal și 
în viitor în ce privește dotarea dife
ritelor ramuri și obiective importan
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privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului 
de carburanți și gospodărirea economicoasă a parcului 

de autoturisme
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La invitația președintelui Nicnlae Ceausescu,
te ale economiei naționale cu toate 
tipurile de pompe, precum și a căi
lor practice de tipizare a producției 
pe „familii" <— de la cele mai mici 
pină la cele gigant — de îmbunătă
țire a intregului proces tehnologic.

în același timp, participarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la inaugu
rarea pasajului rutier Bucur-Obor, 
situat 1a punctul de intilnire a unor 
însemnate artere bucureștene — Șo
seaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mi
hai Bravu, Șoseaua Colentina și Ca
lea Moșilor — a oferit prilejul abor
dării cu factorii de răspundere bucu- 
reșteni a unor aspecte legate de pla
nul de sistematizare și de construcții 
edilitare și de locuințe în această 
zonă a Capitalei.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul muncitorilor 
de la uzină de pompe, ca și in rin- 
dul constructorilor și cetățenilor Ca
pitalei a fost primită cu deosebită 
satisfacție și 'bucurie. Mii de bucu- 
reșteni au făcut secretarului general 
al partidului, pe întregul traseu stră
bătut, o călduroasă manifestare de 
dragoste Și prețuire, exprimîndu-i 
mulțumirea profundă pentru activi
tatea sa neobosită închinată pro
gresului mai accelerat al patriei noas
tre, ridicării și îmbunătățirii perma
nente a condițiilor de muncă și viață 
ale tuturor cetățenilor patriei noastre.

Alcătuind adevărate culoare vii, 
miile de bucureșteni au scandat în 
continuu numele Partidului Comunist

astăzi sosește in tara noastră președintele Republicii
Populare Revoluționare Guineea, Ahmed Sekou Toure

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarâșul Ahmed' Sekou Toure, 
secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Populare Revoluționare Gui
neea, va efectua, împreună cu tovarășa Andree Toure, o vizită oficială de partid și de stat în țara 
noastră.

(Continuare în pag. a IlI-a)

In mijlocul colectivului de munca al întreprinderii „Aversa"

Președintele Ahmed Sekou 
Toure s-a născut la 9 ianuarie 
1922, în localitatea Faranah. A 
urmat cursurile unei școli isla
mice la Kankan, după care s-a 
înscris la o școală tehnică din 
Conakry. își continuă apoi stu
diile secundare. între anii 1939 
și 1941 a lucrat ca muncitor și 
ca agent comercial în Nigeria, 
iar după 1941 — ca funcționar 
în domeniul poștei și teleco
municațiilor. în această perioa
dă a început și activitatea po
litică și obștească. în anul 1945 
a creat primul sindicat african 
din Guineea, iar in 1946 a for
mat Adunarea Democrată Afri
cană, organizație politică ce a 
activat în coloniile franceze 
din Africa. în 1948 a devenit 
secretar general al Uniunii Ti
neretului din cadrul Confede
rației Generale a Muncitorilor 
(C.G.M.), iar in 1951 — secretar 
general al Comitetului de Co
ordonare al C.G.M. pentru 
Africa orientală franceza.

In 1952, Ahmed Sekou Toure 
a fost ales secretar general al 
Partidului Democrat din Gui
neea. în ianuarie 1956 a fost 
ales deputat in Adunarea Na
țională Franceză, din partea 
teritoriilor de peste mări. în 
același an, a creat Confedera
ția Generală a Muncitorilor din 
Africa, organizație menită să 
coordoneze activitatea mișcării 
sindicale a muncitorilor afri
cani in lupta împotriva colonia
lismului și exploatării. în urma 
scrutinului municipal din noiem
brie 1956, a fost ales primar al 
orașului Conakry, iar după victoria 
Partidului Democrat din Guineea in 
alegerile din 1957 a fost numit vice
președinte și apoi președinte al Con
siliului de Guvernămînt din Guineea 
— în acea perioadă teritoriu neau
tonom. După obținerea independen
tei țării, la 2 octombrie 1958, cînd a 
fost proclamată Republica Guineea, 
Ahmed Sekou Toură a devenit pri
mul. președinte al tinerei republici, 
deținînd, în același timp, funcția de 
prim-ministru al guvernului.

La cel de-al XI-lea Congres al 
P.D.GM în noiembrie 1978, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure a fost reales

Sub conducerea Partidului 
Democrat din Guineea, în 
frunte cu tovarășul Ahmed 
Seaou Toure, poporul guineez 
a obținut realizări importante 
pe calea dezvoltării economice 
și sociale, libere și indepen
dente, a consolidării suverani
tății naționale. Industria — 
inexistentă înainte de procla
marea independentei — cu
noaște o creștere dinamică. în
deosebi ramura extractivă. De 
asemenea, au fost adoptate și 
sînt transpuse în practică im
portante măsuri pentru moder
nizarea agriculturii, pentru 
creșterea bunăstării populației.

Pe plan extern, Republica 
Guineea promovează o politi
că de prietenie și colaborare 
cu toate statele lumii, numă- 
rindu-se printre sprijinitorii 
activi ai luptei de eliberare 
națională, pentru independență 
deplină a popoarelor Africii, 
pentru pace și securitate inter
națională.

între Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Revoluționară Guineea, 
intre poporul român și poporul 
guineez s-au statornicit și dez
voltat raporturi de sinceră 
prietenie și strînsă colaborare, 
întemeiate pe principiile res
pectării independenței și su
veranității, ale neamestecului 
în treburile interne, egalității în

drepturi și avantajului reciproc. Aces
te relații au cunoscut un impuls ho- 
tărîtor în urma întilnirii și convorbi-
(Continuare în pag. a IV-a)

secretar general al Partidului Demo
crat din Guineea, responsabil suprem 
al revoluției și reconfirmat în func
ția de președinte al Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea.

Astăzi, în Jurul orei 12, posturile de radio șl televi
ziune vor transmite direct de Ia aeroportul international 
Otopeni ceremonia sosirii tovarășului Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, care, 
împreună cu tovarășa Andrâe Toure, va efectua, la Invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială de partid și de stat în România.
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Sîntem mîndri de înalta apreciere pe care opinia publică internațională, 
cele mai prestigioase foruri politice și științifice o dau strălucitei 
dumneavoastră contribuții la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 

a păcii, colaborării și prosperității tuturor popoarelor11
Mesaje de calde felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul conferirii medaliilor 

de aur și jubiliară ale Institutului de relații internaționale din Roma
Comuniștii, toti oamenii muncii 

din Argeș au primit cu multă 
bucurie, satisfacție și mîndrie pa
triotică vestea că dumneavoastră, 
mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, v-au fost de
cernate Medalia de aur cu placheta, 
precum și Medalia jubiliară emisă 
special de Institutul de relații in
ternaționale din Roma, cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a elibe
rării patriei noastre — se spune 
In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.

Aceste Înalte distincții, care se 
adaugă la numeroase altele pe care 
personalități de seamă si organi
zații internaționale vi le-au decer
nat de-a lungul anilor, vin să 
reconfirme marele prestigiu inter
național. stima și respectul de 
care vă bucurați în fața tuturor 
popoarelor. Ne bucurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că dumneavoastră — cel mai iubit 
și autprizat fiu al poporului nos
tru, luptător din fragedă tinerețe 
pentru libertatea și fericirea po
porului, pentru triumful revoluției 
socialiste, cu o contribuție inesti
mabilă la făurirea României con
temporane, la afirmarea sa liberă 
și independentă — sinteti. in ace
lași timp, promotor recunoscut in 
întreaga lume al unor relații noi, 
sănătoase intre state, bazate pe 
încredere și stimă, împotriva dicta
tului și forței, militant neobosit 
pentru bună înțelegere, colaborare, 
prietenie, pentru crearea unui cli
mat de securitate, a unei lumi fără 
arme, fără războaie, pentru pace, și 
bunăstarea popoarelor.

Rugîndu-vă să ne îngăduiți să 
vă adresăm calde și respectuoase 
felicitări pentru înaltele distincții 
ce v-au fost acordate, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom mo
biliza toate forțele, vom munci cu 
abnegație și responsabilitate pen
tru înfăptuirea exemplară a tutu
ror sarcinilor trasate de gloriosul 
nostru partid, <fe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. intimpinind cu tlai Succese 
Congresul al XII-lea al partidului 
și a 35-a aniversare a eliberării 
patriei.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN se arată : Alături 
de întregul partid și popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Botoșani vă adresează, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, oele mai fierbinți feli
citări, adinei sentimente de pre
țuire și recunoștință pentru înal
tele distincții ce vi s-au conferit de 
către Institutul pentru relații in
ternaționale din Roma.

Meritele inegalabile cu care con
duceți destinele partidului și po
porului nostru pe calea construirii 
celei mai demne și mai umane 
orinduiri, consecvența și fermitatea 
cu care susțineți lupta dreaptă 
pentru menținerea păcii, indepen
dentei și suveranității tuturor po
poarelor lumii, pentru afirmarea 
in relațiile dintre state a unei noi 
și cu adevărat echitabile ordini 
economice, și-au găsit Încă o stră
lucită confirmare in înaltele dis
tincții ce vi s-au acordat dum
neavoastră, ca una dintre cele mai 
prestigioase personalități ale vieții 
politice mondiale contemporane.

Exprimăm, totodată, alese cuvin
te de felicitare tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru distincțiile pri
mite din partea aceluiași Institut 
— expresie a recunoașterii înalte
lor merite pe tărîm național și 
mondial, în promovarea progresu
lui tehnic și științific, a dezvoltării 
continue și nediscriminatorii a 
noilor relații între oamenii de 
știință și cultură din întreaga lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Botoșani, folosesc și 
acest prilej pentru a se angaja în 
fața dumneavoastră, scumpe și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor face tot ceea ce este ome
nește posibil pentru a întimpina 
cea de-a 35-a aniversare a elibe
rării patriei. Congresul al XII-lea 
al partidului, cu noi și tot mai în
semnate succese în întreaga lor 
activitate, pregătind astfel o solidă 
temelie în vederea transpunerii in 
viață a documentelor supuse de 
recenta Plenară în atenția și dezba
terea întregului popor șl partid.

în numele oamenilor muncii care 
își desfășoară activitatea in dome
niul cercetării științifice, dezvoltă
rii tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic — se spune în te
legrama CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLO
GIE — vă rugăm să ne permiteți 
să vă adresăm cele mai calde fe
licitări pentru noua manifestare de 
Înaltă stimă și apreciere ce v-a fost 
consacrată de către Institutul de 
relații internaționale de la Roma, 
prin înminarea Medaliei de aur cu 
plachetă pentru marea contribuție 
la promovarea păcii, bun universal 
al omului și a Medaliei jubiliare 
emisă de institut cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României.

îngăduiți-ne să vedem în acest 
eveniment încă o dovadă a atenției 
și considerației deosebite pe care 
opinia publică internațională, cele 
mai prestigioase foruri ale lumii 
științifice și politice le acordă țării 
noastre, a prețuirii excepționale de 
care se bucură politica internă si 
externă a partidului și statului, 
strălucita dumneavoastră contribu
ție personală la înălțarea tării pe 

culmile demnității «ale naționale, 
progresului și civilizației, la făuri
rea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Exprimîndu-ne, și cu acest prilej, 
fericirea și mindria de a vă fi con
temporani, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe secretar general al 
partidului și președinte al republi
cii, că vom face totul spre a fi 
demni de Înalta încredere și minu
natele condiții pe care .le-ați creat 
afirmării cu putei-e a revoluției 
tehnico-științifice în țara noastră, 
că vom munci cu dăruire și abne
gație pentru Înfăptuirea programe- 
lor-directivă în domeniul cercetării 
și ai energiei, a Directivelor Con
greselor al XI-lea și al XII-lea ala 
partidului, a mărețului Program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Cluj, asemeni întregului nostru 
popor, trăiesc momente de aleasă 
bucurie și mindrie patriotică, ge
nerate de hotărirea unanimă a In
stitutului de relații internaționale 
de la Roma de a vă conferi dum
neavoastră Medalia de aur cu pla
cheta „Pentru marea contribuție la 
promovarea păcii, bun universal al 
omului" și Medalia jubiliară emisă 
de institut cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a eliberării Româ
niei, și vă roagă să primiți senti
mentele de înaltă admirație, pre
țuire și recunoștință.

Toți cei ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri, tineri și vîrstnicr, 
femei și bărbați, români, maghiari 
și de alte naționalități — se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. — văd 
în hotărirea Institutului de ia 
Roma o nouă mărturie care atestă 
prestigiul înalt de care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, vă bucurați pe 
toate meridianele Terrei, recunoaș
terea de către foruri științifice au
torizate, de personalități ale vie(ii 
științifice și politice internaționale, 
de către opinia publică internați» 
nălă a contribuției ' strălucite pe 
dare o aduceți la cercetarea științi
fică și soluționarea constructivă a 
marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea contemporană, la 
demonstrarea necesității obiective și 
a posibilității reale a edificării unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale, la eliminarea subdezvol
tării, a inegalităților in relațiile in
ternaționale, la elaborarea princi
piilor pe care trebuie să se into- 
meieze relațiile dintre națiuni, po
poare și state și la înscăunarea lor 
în viața internațională, la triumful 
cauzei destinderii, colaborării, coo
perării și al păcii pe planeta 
noastră.

Fericiți că sîntem contemporani 
cu dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălu
cit conducător de partid și1 țara, 
revoluționar vizionar, cel mai au
torizat purtător al aspirațiilor ae 
pace și progres ale poporului ro
mân, interpret ilustru al idealurilor 
de libertate ale omenirii progresis
te, comuniștii, toți oamenii munca 
din județul Cluj vâ încredințează 
cu entuziasm că vor pune întreaga 
lor pricepere și energie in slujba 
înfăptuirii exemplare și depășirii 
sarcinilor ce le revin din progra
mul și politica partidului, pentru 
a întimpina și cinsti marile eveni- 
.mente istorice ale anului 1979 —- 
cea de-a 35-a aniversare a elibe
rării patriei și cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român —. cu realizări demne de 
importanta lor pentru viitorul co
munist al României.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALATI AL P.C.R. se 
spune : Comuniștii, oamenii mun
cii din județul Galați au luat cu
noștință cu vie satisfacție și legiti
mă mindrie patriotică de noua do
vadă a înaltei aprecieri de care vă 
bucurați pe plan mondial, prin în
minarea Medaliei de aur cu plache
tă a Institutului de relații interna
ționale din Roma, pentru marea 
contribuție la promovarea păcii, 
bun universal al omului, precum și 
a Medaliei jubiliare emisă de insti
tut cu prilejul celei de-a XXXV-a 
aniversări a eliberării României.

Aceste prestigioasa distincții ce 
v-au fost conferite reprezintă o 
nouă recunoaștere firească și pre
țuire a virtuților dumneavoastră ex
cepționale de luptător neobosit pen
tru înfăptuirea idealurilor de pace 
și prosperitate ale umanității, în 
scopul afirmării depline a fiecărei 
națiuni intr-un climat de securita
te, cooperare și bună înțelegere în
tre popoare.

Exprimindu-și deplina lor ade
ziune față de înțeleaptă politică in
ternă și internațională promovată 
de partidul și statul nostru, comu
niștii, toți oamenii muncii gălățeni 
își manifestă și cu acest prilej ne
țărmurita dragoste față de dumnea
voastră, eminent conducător al des
tinelor comuniste românești, con
secvent luptător pentru triumful 
păcii, al principiilor de destindere, 
cooperare și securitate.

Vă rugăm să ne îngăduiți a vă 
adresa, ca o expresie a celor mai 
sincere și respectuoase sentimente 
de stimă și înaltă considerație, cele 
mai călduroase felicitări pentru 
înaltele distincții primite, dînd tot
odată glas recunoștinței noastre 
pentru munca neobosită ce o des- 
fășurați in chip strălucit pentru îm
plinirea telurilor profund umaniste 
ale poporului român, de făurire a 
socialismului și comunismului pe 
pămintul milenar al patriei.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
— însuflețiți de orizontul larg, lu- 
minos pe care-1 deschid documen
tele ce vor fi adoptate de înaltul 
forum al partidului — comuniștii, 
toți locuitorii județului Galați vor 
face totul pentru a cinsti cele două 
mari evenimente ale anului — a 
35-a aniversare a insurecției națio
nale armate antifasciste și antiim- 
perialiste și Congresul al XII-lea 
al partidului — prin noi succese în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor din acest an și din 
actualul cincinal, alăturindu-ne ast
fel la eforturile întregului popor 
pentru Înfăptuirea marilor obiecti
ve ale Programului Partidului Co
munist Român de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Cu inimile vibrlnd de mîndrie 
patriotică, comuniștii și ceilalți oa
meni ai muncii din industria ușoară 
au luat cunoștință de conferirea de 
către Institutul de relații interna
ționale din Roma a Medaliei de aur 
cu plachetă „pentru marea contri

• „Ne exprimăm Întreaga noastră bucurie 
și satisfacție pentru înaltele distincții primite 
de tovarășa Elena Ceaușescu, personalitate 
marcantă a științei mondiale".

• „Deplina noastră adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului, care cores
pund deopotrivă idealurilor poporului român, 
aspirațiilor de pace, colaborare și progres ale 
tuturor popoarelor".

• „ Vom cinsti marile evenimente ale acestui an - 
cea de-a 35-a aniversare a Eliberării patriei 
și Congresul al XII-lea al partidului - cu noi 
realizări in îndeplinirea sarcinilor economice, 
îmbunătățirea calității producției, pentru creș
terea bunăstării tuturor oamenilor muncii".

buție la promovarea păcii, bunul 
universal al omului" și a Medaliei 
jubiliare emisă eu prilejul celei 
de-â’ 35-a aniversări a eliberării pa
triei noastre — se arată în telegra
ma MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE.

Considerăm că Înaltele distincții 
conferite dumneavoastră, celui mai 
iubit fiu al poporului nostru, con
stituie încă o dovadă a profundei 
prețuiri de care vă bucurați in 
lume, a activității pe care o depu
neți pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale, a 
unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră, în care po
poarele să poată trăi în pace și li
bertate, deplin stăpme pe destinele 
lor. pe dreptul de a-și construi o 
viață liberă și prosperă.

Ne folosim și de acest prilej pen
tru a exprima hotărirea comuniști
lor și a tuturor oamenilor muncii 
din industria ușoară de a transpu
ne în viață, în mod exemplar, pre
țioasele dumneavoastră indicații 
primite recent cu ocazia analizării 
activității noastre, de a acționa ferm 
pe linia folosirii depline a capaci
tăților de producție, de afirmare a 
cuceririlor revoluției tehnico-știin
țifice, de valorificare superioară a 
materiilor prime, de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, toate acestea reflectate prin- 
tr-o eficiență mult sporită a pro
duselor noastre la export.

COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R., comuniștii, toti oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri au 
lugt cunoștință cu deosebită satis
facție și mindrie patriotică despre 
înminarea Medaliei de aur cu pla
chetă a Institutului de relații in
ternaționale din Roma, precum și 
Medaliei jubiliare emisă cu pri
lejul celei de-a XXXV-a aniver
sări a eliberării României. dum
neavoastră, celui mai iubit si sti
mat fiu al partidului și poporului 
nostim, personalitate marcantă a 
lumii contemporane. Ne expri
măm, totodată, deplina bucurie 
pentru acordarea Medaliei de aur 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
înalta contribuție științifică și teh
nică la progresul românesc si mon
dial și a Medaliei jubiliare con

sacrată glorioasei aniversări de la 
23 August.

Decernarea acestor înalte dis
tincții în. anul celei de-a XXXV-a 
aniversări a eliberării României 
și a Congresului al XII-lea al 
partidului constituie încă o recu
noaștere a justeței politicii interne 
și externe a partidului ,și statului 
nostru, a activității neobosite ce o 
desfășurați dumneavoastră. mult 
iubite tovarășe ' secretar general, 
pentru triumful cauzei păcii, des
tinderii, cooperării și securității 
în întreaga lume, pentru promova
rea unei largi colaborări și înțe
legeri, pentru înfăptuirea aspirați
ilor de progres și prosperitate ale 
popoarelor, din toate zonele lumii.

împreună cu întreaga națiune, lo
cuitorii județului Iași dau o înaltă 
prețuire contribuției creatoare a 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la soluționarea 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea In prezent, spiritului 
profund cutezător, de largă previ
ziune a evoluției complexe a lumii 
contemporane, luptei consecvente 
pentru triumful idealurilor socia
lismului, pentru edificarea unei noi 

ordini economice si politice mon
diale.

Folosim și acest prilej pentru a 
ne exprima adeziunea deplină la 
politica internă și externă a parti
dului, care > corespunde deopotrivă 
idealului noștru de libertate, suve
ranitate și independentă. cauzei 
păcii și ințelegerii între popoare, 
asigurindu-vă că nu vom precu
peți nici un efort pentru a trans
pune în viață politica partidului 
nostru și a întimpina cu noi fapte 
de muncă cea de-a XXXV-a aniver
sare a eliberării României și Con
gresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

COMITETUL DE PARTID ȘI 
CONSILIUL DE CONDUCERE DIN 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, in 
numele comuniștilor, al oame
nilor muncii din minister și al 
Întregului personal sanitar din 
România, au luat cunoștință cu 
deosebită mîndrie și vă adresează 
din toată inima cele mai sincera 
felicitări pentru acordarea Medaliei 
de aur cu plachetă a Institutului de 
relații internaționale din Roma, 
„pentru marea contribuție la pro
movarea păcii — bun universal al 
omului", precum și a Medaliei ju
biliare emise de institut, cu prilejul 
împlinirii a 35 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia- 
listă.

Sîntem mîndri, scumpe și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă 
adresăm și cu acest prilej întreaga 
noastră recunoștință pentru gri,ia 
permanentă pe care o purtatl ocro
tirii sănătății și ridicării nivelului 
de trai al întregului popor, Sîntem 
fericiți că cel mai iubit fiu al 
României, conducătorul înțelept și 
drept al partidului și statului, pri
mește, în ajunul marii sărbători 
naționale, încă o dovadă a recu
noașterii contribuției dumneavoas
tră la triumful păcii și ințelegerii 
între toate popoarele lumii.

Călăuziți permanent de exemplul 
dumneavoastră personal și Însufle
țiți de obiectivele cuprinse în pro
iectele de documente cu privire la 
dezvoltarea viitoare a României, in 
care sînt incluse și obiectivele ma
jore ale ocrotirii sănătății, ne an

gajăm ca, prin toate forțele, sâ 
traducem în viață politica partidu
lui și statului, astfel ca, prin speci
ficul activității noastre, să ne adu
cem o contribuție tot mai mare la 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

Spre marea bucurie și satisfacție 
a întregului popor, neobosita dum
neavoastră activitate pe târimul 
vieții internaționale, gindirea poli
tică profundă, acțiunile energice 
puse în slujba propășirii și afirmă
rii patriei socialiste, a cauzei gene
rale a progresului, păcii și colabo
rării între popoare, și-au găsit o 
nouă și semnificativă recunoaștere, 
o inaltă și binemeritată apreciere 
în conferirea de către Institutul de 
relații internaționale din Roma a 
Medaliei de aur cu plachetă și a 
Medaliei jubiliare emisă cu prilejui 
celei de-a 35-a aniversări, a elibe
rării României — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ILFOV AL P.C.R,

Permiteți-ne, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să folosim acest 
prilej pentru a vă transmite din 
partea comuniștilor, a tuturor oa

menilor muncii din Ilfov cele mai 
calde felicitări, urarea de sănătate 
și ani mulți de viață, cu putere .de 
muncă, pentru a conduce mai de
parte partidul și țara pe drumul 
glorios al socialismului, pentru fe
ricirea poporului român și împli
nirea nobilelor dumneavoastră idea
luri de făurire a unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Este pentru noi izvor de nețărmu
rită mîndrie faptul că aparținem 
acestui popor, că sîntem fiii unei 
țări care și-a dobindit în lumea con
temporană un loc de cinste și 
prestigiu pentru politica sa deose
bit de dinamică și constructivă, pusă 
ferm in slujba păcii și colaborării 
între popoare, politică al cărei ini
țiator și neobosit militant sinteți 
dumneavoastră.

Concepția dumneavoastră asupra 
problemelor vieții internaționale si 
căilor de rezolvare a acestora, apor
tul substanțial, creator și original 
la elaborarea conceptului de nouă 
ordine economică internațională, vi
ziunea realistă și plină de răspun
dere asupra imj>erativului dezarmă
rii sînt astăzi larg recunoscute ca 
expresii definitorii ale intereselor 
fundamentale ale poporului român, 
ale cerințelor creșterii forței și in
fluenței socialismului, ale dezidera
telor forțelor democratice și pro
gresiste de pretutindeni.

Și cu acest plăcut prilej, comu
niștii, toți oamenii muncii din Ilfov 
se angajează în fața partidului, a 
dumneavoastră personal, că vor 
întimpina a 35-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul ai 
XII-lea al P.C.R. cu succese P" 
măsura acestor mari și mobiliza
toare evenimente.

Cu prilejul inmînării Medaliei de 
aur cu plachetă a Institutului de 
relații internaționale din Roma 
pentru marea contribuție Ia promo
varea păcii, bun universal al omu
lui. precum și a Medaliei jubiliare 
emisă de institut cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României, consiliul de conducere, 
cadrele didactice. studenții si 
cursant ii ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU" iși exnrimă înalta 
lor prețuire și admirație pentru 
contribuția dumneavoastră inesti

mabilă la opera de făurire a unei 
lumi mai drepte și mai bune, la 
promovarea și asigurarea păcii în
tre popoare.

Această nouă recunoaștere inter
națională a inaitelor dumneavoastră 
calități de om politic de seamă al 
epocii contemporane, a remarcabi
lei contribuții pe care o aveți la 
rostirea și afirmarea adevărurilor 
fundamentale ale lumii în care 
trăim, constituie, totodată, o ex
presie a prețuirii întregii dumnea
voastră activități, închinată fericirii 
poporului român, prosperității pa
triei noastre socialiste.

Alături de întregul popor, cate 
întimpina cu noi izbinzi cea de-a 
35-a aniversare a victoriei revolu
ției de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialis- 
tă și cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, sîntem hotărîți de a ne 
aduce contribuția la înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și in
ternaționale a partidului și statului, 
de a ne îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ce ne revin.

Animați de înalta considerație șl 
profunda recunoștință ce vi le nu
trim, de mîndria față de prestigiul 
și stima pe care le-ați dobindit pa 
plan internațional, vă încredințăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu avem țel mai 
înalt decît acela de a urma minu
natul dumneavoastră exemplu, a 
cărui activitate întruchipează te
meinicia și cutezanța in gîndire și 
acțiune, consecvența și patosul re
voluționar, de a ne dărui întreaga 
energie și capacitate înfăptuirii Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân — chezășie de granit a fericirii 
poporului și prosperității scumpei 
noastre patrii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se 
spune : în aceste momente de pu
ternică manifestare a sentimentelor 
profund patriotice, marcate de 
apropiata • aniversari a eliberării 
patriei și de luminoasele perspecti
ve ale națiunii prefigurate de Do
cumentele Congresului al XII-lea 
al PlartiduhlL Comunist Român, su
cevenii, asemenea'întregului popor, 
trăiesc deosebita mîndrie și satis
facție prilejuită de conferirea Înal
telor distincții de către Institutul 
de relații internaționale din Roma.

Această nouă recunoaștere inter
națională a activității neobosite pe 
care o consacrați instaurării in lume 
a unui climat de pace și colaborare, 
favorabil securității și progresului 
multilateral, a grijii pentru desti
nele omenirii, ca și distincțiile prin 
care au lost omagiate meritele deo
sebite ale tovarășei Elena Ceaușescu 
ne-au umplut inimile de cele mai 
alese simțăminte, pe care le expri
măm prin angajamentul ferm de a 
vă urma neabătut cuvintul și fapta 
cutezătoare, de a ne pune Întreaga 
activitate sub semnul realizării 
exemplare, in toate domeniile, a 
obiectivelor acestui cincinal, al pro
pășirii, României socialiste.

Comuniștii, întregul personal 
muncitor din cadrul MINISTERU
LUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNVATAMÎN- 
TULUI — se arată in telegrama 
consiliului de conducere și comite
tului de partid — au luat cunoștin
ța cu profundă satisfacție și min
drie patriotică de faptul că Institu
tul de relații internaționale din 
Roma v-a decernat Medalia de aur 
cu plachetă pentru contribuția re
marcabilă adusă de dumneavoas
tră la promovarea păcii, colaborării 
Și prieteniei între popoare, la solu
ționarea marilor probleme cu care 
se confruntă in prezent omenirea. 
Ea se adaugă marelui număr de 
mărturii de respect și prețuire ex
primate pe cele mai diferite meri
diane ale globului și reprezintă 
încă un omagiu adus personalității 
și operei dumneavoastră, care se 
bucură azi de un inalt prestigiu in
ternațional și care face ca România 
socialistă să fie si mai mult cunos
cută în întreaga lume.

în același timp, acordarea acestei 
inaite distincții in preajma sărbă
toririi a 35 de ani de la victoria 
insurecției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste consti
tuie o recunoaștere a marilor me
rite pe care le aveți în dezvoltarea 
și propășirea României socialiste, 
în ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului, 
telul suprem al politicii și activi
tății partidului nostru.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima hotărirea comuniștilor din 
Ministerul Educației și învățămin- 
tului, a cadrelor didactice și a cer
cetătorilor de a acționa cu și mai 
multă fermitate pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin din proiec
tele de documente care vor fi dez
bătute la Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și în
deosebi a celor care se referă Ia o 
nouă calitate a muncii in domeniul 
invățămîntului și cercetării, la for
marea tinerelor generații în spiritul 
indicațiilor dumneavoastră, ca fă
uritori conștienți și competent! ai 
noii societăți în patria noastră.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vilcea, asemenea în
tregii noastre națiuni, trăiesc sen
timente de vibrantă mindrie pa
triotică pentru înaltele distincții ce 
v-au fost conferite de Institutul de 
relații internaționale din Roma — 
se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN VÎL- 
CEA AL P.C.R. SI CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN.

Aceste prestigioase distincții re
prezintă o nouă și elocventă expre
sie a respectului și prețuirii de 

care vă bucurați pe toate meridia
nele globului pentru contribuția 
inestimabilă pe care ați adus-o și o 
aduceți la cauza păcii, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, in care toate popoarele marj 
sau mici să fie pe deplin stăpine 
pe destinele lor. să-și poată con
strui o viață liberă și demnă.

România, patria noastră scumpă, 
a cunoscut și cunoaște sub în
țeleaptă și clarvăzătoarea dumnea
voastră conducere o epocă de rea
lizări l'ărâ precedent, epocă in care 
geniul dumneavoastră creator și-a 
pus pecetea de gindire si acțiune 
revoluționară, de cutezanță și inaltâ 
dăruire patriotică pe întreaga operă, 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintare 
spre comunism.

Felicitîndu-vă din adîncul inimii 
pentru înaltele distincții primite, 
ne exprimăm totodată întreaga 
noastră bucurie și satisfacție pentru 
Înaltele distincții primite de to
varășa Elena Ceaușescu, militant 
neobosit al partidului nostru, per
sonalitate marcantă a științei mon
diale, care și-a adus și își aduce o 
contribuție de seamă la afirmarea 
spiritualității românești in lume, la 
cauza păcii și progresului omenirii.

Vă dorim, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă 
sănătate și fericire, putere de mun
că, ani multi de viată pentru binele 
poporului, pentru afirmarea tot mai 
demnă a României pe toate meri
dianele, pentru triumful cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării intre 
toate popoarele lumii.

Cu ocazia conferirii medaliilor 
de aur și jubiliară ale Institutului 
de relații internaționale din Roma, 
consiliul de conducere, comitetul 
de partid și întregul personal mun
citor din PROCURATURA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA 
vă felicită în mod călduros pentru 
noile distincții ce v-au fost decer
nate, in momentul în care tara 
noastră se pregătește pentru sărbă
torirea împlinirii a 35 de ani de la 
eliberarea patriei.

îndelungata dumneavoastră acti
vitate revoluționară, energia, pa
siunea și dirzenia cu care activați 
neobosit pentru binele poporului 
român și asigurarea suveranității 
sale, a libertății și independenței 
tuturor popoarelor, sint recunos
cute pe plan international si con
stituie pentru noi un minunat 
exemplu de slujire cu devotament 
a intereselor clasei muncitoare, 
cauzei socialismului, păcii si cola
borării între popoare.

îngăduiți-ne. mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul conferirii medaliilor de 
aur și jtibiliară ale Institutului de 
relații internaționale din Roma, să 
vă transmitem profunda satisfacție 
și mindrie pentru noua si strălu
cita afirmare a prestigiului Româ
niei socialiste in lume, a meritelor 
dumneavoastră de excepție.

în spiritul exigenței comuniste, 
de care, permanent, ne cereți să 
dăm dovadă, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general si 
președinte al Republicii, că întregul 
personal muncitor al Procuraturii 
Republicii Socialiste România. in 
frunte cu comuniștii, va depun 
eforturi înzecite, in orice ițȚțpre- 
jurare, pentru a transpune-în tioî 
și rodnice realizări istoricele hota- 
riri ale Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, intimpinind ast
fel cea de-a 35-a aniversare a eli
berării natriei și apropiatul Con
gres al XII-lea al P.C.R.

Cu deosebită bucurie și mindrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Vrancea au pri
mit vestea că dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
conducătorul eminent al partidului 
nostru comunist și al României so
cialiste. ati fost distins cu „Medalia 
de aur cu plachetă" a Institutului 
de relații internaționale din Roma.

însoțirea medaliei de volumul ti
părit in limba italiană și care cu
prinde o parte din opera dumnea
voastră dedicată fundamentării teo
retice și găsirii soluțiilor practice 
pentru perfecționarea relațiilor in
ternaționale, instaurarea unei poli
tici de pace și colaborare intre po
poare. realizarea noii ordini econo
mice și politice internaționale, a 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
fără arme și războaie, constituie 
un simbol ce exprimă înaltul 
prestigiu, prețuirea deosebită de 
care România socialistă și președin
tele său se bucura astăzi in lume 
— se aratâ in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN VRANCEA 
AL P.C.R.

Totodată, acordarea Medaliei ju
biliare emisă de acest institut cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării României de sub domi
nația fascistă evidențiază recu
noașterea importantei contribuții pe 
care ați adus-o la victoria insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, la făurirea socie
tății socialiste în patria noastră și 
ridicarea țării pe noi culmi ale dez
voltării socialiste multilaterale.

Acordarea acestor inaite distincții 
ne oferă prilejul să reafirmăm an
gajamentul întregii organizații ju
dețene de partid, al tuturor oame
nilor muncii de pe aceste meleaguri 
pline de istorie, dar și cu un lumi
nos viitor, de a ne mobiliza pe de
plin pentru intîmpinarea cu noi 
și tot mai mari succese a celei de-a 
35-a aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al XII-lea Congres al 
partidului și Înfăptuirea în condiții 
superioare a sarcinilor ce ne revin 
in acest an și pe Întregul cincinal.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN CAPITALA
• 

(Urmare din pag. I)

Român și al secretarului său general, 
îngemănare simbolică, ilustrînd grăi
tor adînca prețuire a clasei noastre

LA ÎNTREPRINDEREA „AVERSA" 

Sarcini noi, de mare răspundere: 
introducerea largă a mecanizării 

și automatizării, reducerea t 
consumului de muierii prime și energie

La sosirea în întreprinderea de 
pompe „Aversa", oamenii muncii de 
aici au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului o primire plină 
de căldură, exprimîndu-și cele mai 
alese sentimente de stimă și dragos
te, de recunoștință pentru această 
nouă vizită de lucru în unitatea lor.

în întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit tovarășii 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile Carolicâ, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 3 al Capitalei, 
reprezentanți ai conducerii centralei 
industriale de resort și ai întreprin
derii.

O gardă alcătuită din membri al 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat onorul.

Din rindurile muncitorilor cunoscu
tei uzine bucureștene s-au desprins 
o tînără și un tînăr care au oferit 
'tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Consacrată analizei la fața locului 
a modului în care colectivul între
prinderii de pompe își îndeplinește 
importantele sarcini ce-i revin în 
acest cincinal, vizita s-a axat din 
primele momente pe problemele fun
damentale ale activității productive, 
în cadrul unei expoziții cuprinzînd 
grafice cu principalele coordonate ale 
activității întreprinderii și produse 
semnificative pentru nivelul lor teh
nic ridicat, directorul unității, ing. 
Dumitru Grecov, a înfățișat preocu
pările colectivului pentru realizarea 
indicatorilor de plan privind creșterea 
calității, promovarea progresului teh
nic, reducerea consumurilor de me
tal, energie electrică și combustibil.

Secretarului general al partidului 1 
s-a raportat că in întrecerea socia
listă desfășurată în cinstea zilei de 
23 August colectivul întreprinderii 
de pompe a obținut succese impor
tante, printre care se remarcă depă
șirea cu trei milioane lei a prevede
rilor la producția netă și cu 10 la 
sută a planului la export. Aceste re
zultate au fost posibile prin apli
carea unui ansamblu de măsuri teh
nice și organizatorice, datorită cărora 
indicele de utilizare a mașinilor- 
unelte a crescut la 88,2 la sută față 
de 77 la sută cit era în urmă cu doi 
ani, ceea ce a influențat hotărîtor 
sporirea productivității muncit

Un alt aspect semnificativ l-au 
constituit rezultatele pe linia Îmbu
nătățirii eficienței economice a acti
vității productive, domeniu în care 
gazdele și-au dovedit priceperea de 
buni gospodari. Astfel, dacă in primul 
an al cincinalului cheltuielile la 1 000 
lei producție marfă erau de 880 lei, 
în prezent ele se situează sub 670 lei, 
in timp ce beneficiile au crescut de 
3,5 ori față de același an de referință.

Directorul întreprinderii a arătat că 
Indicațiile formulate de secretarul ge
neral al partidului la precedenta vi
zită de lucru, din 1977, au constituit 
o permanență a preocupărilor colec
tivului în direcția sporirii producției, 
asimilarea unor noi tipuri de pompe 
cu caracteristici tehnice ridicate, 
reducerii consumurilor de metal, 
combustibili și energie electrică, me
canizării și automatizării proceselor 
tehnologice. Exprimate sintetic, reali
zările acestui harnic colectiv bucu- 
reștean se regăsesc într-o producție 
suplimentară care îi va permite în
deplinirea prevederilor cincinalului 
înainte de termen.

Apreciind realizările obținute în 
domeniul sporirii producției și asimi- 

rii unor noi tipuri de pompe nece- 
economiei, tovarășul Nicolae 

Cer ișeseu a cerut ministerului de 
resort, conducerii unității să între
prindă toate măsurile ce se impun 

muncitoare, a întregului popor față 
de politica înțeleaptă a partidului, 
dragostea nețărmurită pe care o 
poartă celui mai iubit fiu al Româ
niei socialiste.

pentru ca, în cel mai scurt timp, să 
fie realizată întreaga gamă de pom
pe solicitată de dezvoltarea industriei 
și agriculturii. în acest scop, secreta
rul general al partidului a indicat ca 
o parte din producția de pompe, în
deosebi a celor de complexitate me
die, să fie preluată de întreprinderea 
mecanică din Medgidia, unde există 
atît spații, cit și forța de muncă 
necesară. Unității bucureștene i s-a 
trasat o sarcină de mare răspundere : 
executarea pompelor speciale, de ni
vel tehnic ridicat, inclusiv noile ti
puri destinate energeticii nucleare, 
sector în care, potrivit proiectului 
de Directive ale Congresului al 
XII-lea al partidului, în cincinalul 
viitor va fi pus în funcțiune primul 
agregat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze turnătoria între
prinderii, secție în care se înfăptu
iește un program complex de meca
nizare și automatizare a lucrărilor, 
de aplicare și extindere a unor pro
cedee moderne, de înaltă eficiență. 
Metode, cum sînt cele de execuție 
a miezurilor de turnare cu rășini 
furanice, de mare randament, dețin 
in preztent o pondere de peste 90 la 
sută, asigurînd o productivitate spo
rită, concomitent cu reducerea sub
stanțială a adaosurilor de prelucrare 
și îmbunătățirea calității pieselor 
turnate.

Conducerea întreprinderii raportea
ză că, prin Încheierea pînă la finele 
anului viitor a programului de mo
dernizare a turnătoriei, se va obține 
o dublare a producției pe seama pro
ductivității muncii.

Secretarul general al partidului 
cercetează cu deosebită atenție ma
șinile liniei de formare-turnare, pusă 
în funcțiune în cursul anului trecut, 
instalație care a condus la o impor
tantă creștere a productivității și ca
lității reperelor, la diminuarea cu 
circa 25 la sută a consumurilor ener
getice. Secretarului general al parti
dului li sînt prezentate alte soluții 
tehnice concepute de specialiștii uni
tății in scopul sporirii productivității 
muncii și reducerii pierderilor de 
metal la turnare, cum sînt, de exem
plu, noul procedeu de formare a pie
selor de fontă de mare tonaj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
specialiștilor să studieze posibilitatea 
amplasării mai judicioase a utilajelor 
componente și să găsească soluții ca,

Secretarul general al partidului 
a inaugurat pasajul rutier Bucur-Obor, 
important obiectiv edilitar-urbanistic 

al Capitalei
Coloana de mașini s-a Îndreptat 

apoi spre unul din punctele de mare 
trafic al Capitalei — întretăierea 
șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai 
Bravu cu Șoseaua Colentina și Calea 
Moșilor, acolo unde s-a construit 
noul pasaj rutier Bucur-Obor — im
portant obiectiv edilitar al Bucu- 
reștiulul, realizat în cadrul amplului 
program de măsuri inițiat de 
secretarul general al partidului vizînd 
înălțarea în Capitală — într-o con
cepție arhitectonică cît mai modernă 
— a unor trainice și confortabile an
sambluri de locuințe și edificii so
cial-culturale, rezolvarea, prin soluții 
îndrăznețe și eficiente, a problemelor 
legate de circulația rutieră.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 

pînă în anul viitor, operațiunile 
să fie complet mecanizate și automa
tizate, să fie eliminat efortul fizic, 
astfel încît în turnătorie numărul de 
muncitori să fie redus cu peste 50 la 
șută.

Problemele productivității, calității, 
reducerii consumurilor au constituit 
tema dialogului secretarului general 
al partidului cu conducerea ministe
rului, centralei și întreprinderii și în 
următoarea secție vizitată — cea de 
prelucrări-montaj.

Aici rețin atenția numeroase ma
șini și agregate de mare productivi
tate și complexitate tehnică realizate 
prin forțe proprii, care contribuie în
tr-o măsură substanțială la îmbună
tățirea calității produselor, micșora
rea consumurilor și eliminarea im
porturilor. Din multitudinea de 
exemple ce ilustrează valoarea auto- 
utilării se disting instalația de echili
brare dinamică a rotoarelor, cea de 
prelucrare frontală a cuplelor pentru 
motoarele verticale, ca și strungul ce 
poate executa și lucrări de frezare, 
rectificare și metalizare a arborilor 
pompelor de mare capacitate.

Pe parcursul vizitei sînt înfățișate 
numeroase tipuri noi de pompe, tot 
mai complexe, mai perfecționate, 
printre care se remarcă pompa gi
gant cu un debit de ,21 000 mc pe oră, 
destinată marilor sisteme de irigații 
din zona Dunării, utilaj care, prin 
performanțele sale, constituie o reali
zare de vîrf în acest domeniu.

O realizare meritorie a colectivului 
întreprinderii o constituie gradul ri
dicat de tipizare a componentelor 
mecanice ale pompelor — 89 la sută 
— pîrghie Importantă de creștere a 
productivității și a producției, ' de 
micșorare a consumurilor de metal.

Pornind de la realizările obținute 
In această direcție, de la expe
riența dobîndită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat specialiștilor 
să treacă și la tipizarea materialelor 
din care se realizează pompele.

Sînt evidențiate, in același timp, 
preocupările permanente ale întregu
lui colectiv de a găsi cele mai efi
ciente soluții și căi practice de dimi
nuare a consumului de metal, de 
gospodărire rațională a acestuia șl de 
realizare a unor pompe cu consumuri 
energetice tot mai scăzute. Analizind 
amplasarea utilajelor din acest im
portant sector, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se treacă la or
ganizarea științifică a fluxului tehno
logic, pe linii și grupe de mașini, 
astfel încît să se asigure o înaltă me
canizare și automatizare a tuturor 
fazelor și operațiilor, reducerea volu
mului de manoperă, a consumurilor 
de materii prime și energie.

Apreciind rezultatele obținute de 
acest destoinic colectiv, secretarul 
general al partidului a menționat că 
întreprinderea de pompe „Aversa" 
trebuie să devină, încă din cursul 
anului viitor, o unitate model In 
ceea ce privește mecanizarea și auto
matizarea procesului de producție.

La încheierea vizitei, conducerea 
unității a mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru indicațiile date, pe care s-a an
gajat, în numele întregului colectiv, 
să le înfăptuiască în mod exemplar, 
astfel încît unitatea să devină, așa 
cum a cerut secretarul general al 
partidului, o întreprindere model.

Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului la 
noul obiectiv, numeroșii construc
tori. împreună cu miile de locui
tori ai marilor ansambluri arhitec
tonice din această zonă ovaționează 
îndelung. S-a scandat minute in 
șir „Ceaușescu — P.C.R.", cei pre- 
zenți dind astfel glas dragostei 
profunde pe care locuitorii Capitalei, 
toți cetățenii patriei o nutresc fața 
de partid și secretarul său general, 
de numele cărora sînt legate toate 
marile înfăptuiri ale României socia
liste, împlinirea celor mai îndrăznețe 
idealuri de progres și bunăstare ale 
poporului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie acestor manifestări de

dragoste și prețuire ale bucureșteni- 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de tovarășii Ion Dincă, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul construcțiilor Industriale, Ni
colae Ganea, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal. Nico
lae Matei, secretar al comitetului 
municipal de partid, de reprezentanți 
ai comitetelor de partid ale sectoare
lor 2 și 3 din Capitală, de arhitecțil 
și specialiștii care realizează acest 
ansamblu arhitectonic.

Salutind prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la acest moment 
inaugurai, primarul general al Capi
talei, tovarășul Gheorghe Pană, a 
spus :

Ingăduiți-ne să exprimăm. In nu
mele comuniștilor, al oamenilor 
muncii din Capitală, bucuria nemăr
ginită pe care ne-o prilejuiește 
această nouă întîlnire cu cel mai iubit 
fiu al poporului român, conducătorul 
stimat și prețuit al partidului și na
țiunii noastre, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu.

Vizita de lucru pe care o faceți și 
de această dată in Capitală și parti
ciparea- dumneavoastră, stimate 
tovarășe Ceaușescu, la inaugurarea 
pasajului Bucur-Obor reprezintă o 
elocventă mărturie a preocupărilor 
constante pe care, in procesul dezvol
tării armonioase a tuturor județelor 
țării, le manifestați pentru moderni
zarea și înflorirea continuă a muni
cipiului București.

Pasajul Bucur-Obor — important 
obiectiv edilitar-urbanistic. conceput 
din inițiativa și pe baza orientă
rilor date de dumneavoastră — a 
fost realizat cu jun an și jumătate 
mai devreme față de termenul ini
țial. Dovadă a hărniciei muncitorilor 
constructori și a celorlalți oameni ai 
muncii din Capitală, a capacității și 
hotăririi lor de a înfăptui obiective 
edilitar-urbanistice tot mai îndrăz
nețe, această lucrare de mare com
plexitate este strîns legată de grija 
și atenția permanentă, cu care ați ur
mărit realizarea ei, indicînd de fie
care dată soluții pentru accelerarea 
ritmului de execuție.

Prin darea în folosință a pasajului, 
ca și prin construirea ansamblului de 
locuințe din această zonă, Bucureștiul 
se îmbogățește cu una dintre cele 
mai frumoase lucrări urbanistice și 
arhitecturale, care se înscrie în pro
gramul elaborat de conducerea parti
dului pentru sistematizarea Capitalei, 
pentru ridicarea ei la înălțimea exi
gențelor calitative noi ale măreței 
opere de edificare socialistă a patriei.

Urmare a indicațiilor dumneavoas
tră, se află in fază de concepție noi 
lucrări asemănătoare, dintre care 
una a și fost începută Ia Podul 
Grant, lucrări care vor asigura în
făptuirea unui sistem modern și ra
pid de circulație urbană, răspunzînd 
în mai mare măsură cerințelor vieții 
economice și sociale a Capitalei.

Pentru toate acestea, pentru tot 
ceea, cp Întreprindeți spre binele și 
înflorirea Capitalei României socia
liste, pentru /creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a locuitorilor 
ei, vă adresăm cele mai calde mul
țumiri și vă asigurăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că organi
zația de partid a Capitalei va ac
ționa cu hotărîre și fermitate in 
vederea îndeplinirii exemplare a sar
cinilor ce ne revin din Programul 
partidului, întîmpinlnd cu noi și în
semnate succese în muncă a XXXV-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Cu aceste gînduri și, sentimente, 
vă invităm, tovarășe Ceaușescu, să 
tăiați panglica inaugurală a pasajului 
Bucur-Obor.

în aplauzele celor prezent!, to
varășul Nicolae Ceaușescu taie pan
glica inaugurală a pasajului rutier, 
primul de acest fel realizat. în Ca
pitală, care este menit să asigure 
optimizarea și fluentizarea traficu
lui într-unul din cele mai importante 
și intense puncte de incidență ale 
circulației urbane.

Noul obiectiv, care are o suprafață 
construită de 30 000 mp și o supra
față desfășurată de 48 000 mp. face 
legătura subterană între Șoseaua 
Stefan cel Mare și Șoseaua Mihai 
Bravu, pasajul avînd o lungime to
tală de 510 m, din care partea cen

trală acoperită are 168 m. Pasajul, 
a cărui lățime maximă este de 43,50 
m împărțită in trei deschideri dis
tincte — cea din mijloc pentru tram
vaie și cele laterale pentru traficul 
rutier — este prevăzut, pentru fie
care sens de. circulație, cu o linie de 
tramvai și două benzi carosabile, plus 
o bandă de înscriere în parcajele la
terale subterane. Tot aici au fost 
create cite două stații de tramvaie, 
călătorii avînd acces spre nivelul so
lului cu ajutorul unor scări sau spre 
cele patru puncte de incidență prin 
galerii speciale pietonale. Totodată, 
pasajul este încadrat pe ambele la
turi de către un parcaj, dispus p« 
două niveluri, ambele avînd o capa
citate de 1 140 autoturisme. Atît pa
sajul, cit și parcajele sînt prevăzuta 
cu instalații de ventilație care intră 
automat în funcțiune la depășirea 
limitei admisibile de bioxid de car
bon, precum și cu bazine de colec
tare a apelor pluviale ce sînt dever
sate cu ajutorul unor stații de pom
pare.

Legătura între celelalte două artere 
principale care se intîlnesc în fosta 
„Barieră a Moșilor", adică între Ca
lea Moșilor și Șoseaua Colentina, se 
face la nivelul solului, unde au fost 
construite cîte o linie de tramvai 
pentru ambele sensuri, precum și cîte 
două benzi de circulație pentru auto
vehicule. Platforma de beton pe care 
se face această legătură a fost pre
văzută cu spații verzi, care creează 
o ambiantă decorativă Întregii zone.

Finalizarea acestei lucrări de mare 
complexitate a solicitat eforturi de
osebite din partea specialiștilor și 
constructorilor Trustului de construc
ții industriale București. Pentru a 
depăși termenele de execuție au fost 
aplicate pe scară largă tehnologii de 
înalt randament — turnarea betoa- 
nelor în cofraje speciale, folosirea 
grinzilor prefabricate la realizarea 
planșeelor, coordonarea cît mai ar
monioasă a tuturor operațiilor da 
construcție propriu-zîsă cu cela da 
instalații și edilitare etc.

Vizitînd pasajul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că lucrarea rea
lizată corespunde necesităților de 
trafic din această zonă, dar că se 

Impune completarea finisajelor In 
special la partea subterană și mai 
ales în stațiile de tramvai. Secreta
rul general al partidului a indicat, 
de asemenea, ca la intrările pieto
nale în pasaj să se organizeze puncte 
comerciale.

în aceeași idee, de folosire cit mai 
rațională a spațiilor create, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat utiliza
rea mai bună a suprafețelor garaje
lor, astfel încît numărul mașinilor ce 
vor fi parcate aici să ajungă la 
1 600.

în continuarea vizitei a fost pre
zentată macheta de sistematizare a 
zonei Piața Obor-Calea Moșilor-Șo- 
seaua Ștefan cel Mare. Aici, la in
dicația secretarului general al parti
dului, urmează să ia ființă ansam
bluri edilitare cuprinzînd peste 20 000 
apartamente, precum și o importan
tă rețea de unități comerciale.

Analizînd machetele și soluțiile 
preconizate de arhitecți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca sis
tematizarea Căii Moșilor să aibă în 
vedere, pe lingă lărgirea acestei 
vechi artere de circulație, și ridica
rea unor blocuri într-o concepție ar
hitectonică modernă și de o mal 
mare diversitate de forme și volume 
care să sporească frumusețea viito
rului ansamblu.

De asemenea, s-a recomandat fo
losirea unor soluții constructive eco
nomicoase și, în același timp, mal 
eficiente in vederea grăbirii ritmului 
lucrărilor de construcții.

In Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe rea
lizatorii pasajului și ai viitoarelor 
ansambluri de locuințe și le-a urat 
noi succese în activitatea lor.

La plecare, constructorii, miile de 
bucureșteni care locuiesc în această 
zonă au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu aceeași manifestare de 
caldă prețuire, de profundă dragoste 
și mulțumire. Ei au dat glas senti
mentelor de recunoștință pe care toți 
locuitorii Capitalei, întregul nostru 
popor le nutresc față de secretarul 
general al partidului pentru activi
tatea sa neobosită închinată prospe
rității patriei noastre, bunăstării și 
fericirii întregii națiuni.

Indicțiile secretarului general al partidului sînt urmârite cu deosebitâ atenție de conducerea întreprinderii „Aversa1 în timpul vizitei la pasa|ul rutier Bucur-Obor
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Cap vast de activitate științifică în slujba dezvoltării 
si stilizării cu înaltă eficientă a bazei energetice a tării

Documentele de amplă perspectivă 
ale Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, supuse 
dezbaterii publice sub formă de pro
iect, s-a completat zilele trecute cu 
proiectul Programului-directivă de 
cercetare ți dezvoltare în domeniul 
energiei pe perioada 1981—1990 ți ori
entările principale pină in anul 2000. 
Pentru oamenii de știință, cercetă
tori, pentru toți specialiștii din dome
niul energeticii, acest document — 
elaborat din inițiativa și sub per
manenta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — prezintă o 
însemnătate excepțională ; el in
dică, într-o largă și profundă cu
prindere, principalele direcții in care 
cercetarea științifică este chemată să 
acționeze pentru a contribui cit mai 
eficient la rezolvarea marilor proble
me cu care se confruntă, in planul 
producției și consumului de energie, 
economia noastră națională, aflată in 
plin proces de dezvoltare și moder
nizare.

Din obiectivele pe cit de complexe 
pe atît de numeroase pe care pro
iectul Programului-directivă le ridi
că în fata energeticienilor. vom a- 
borda. în cele ce urmează, doar u- 
nele aspecte ale problemelor știin
țifice și tehnice și anume: valori
ficarea resurselor energetice și in 
special a celor noi, perfecționarea 
concepției de funcționare a sistemu
lui energetic național și economisi
rea energiei.

Pe plan mondial, un indicator de 
maximă generalitate și actualitate îl 
constituie, în prezent, raportul între 
rata de creștere a consumului de e- 
nergie și rata de creștere a venitului 
național, respectiv așa-numitul co
eficient de elasticitate. Acest raport 
a fost supraunitar pină în momentul 
apariției crizei energetice, iar în pre
zent se pune problema dezvoltării 
economice cu o creștere mai mică a 
consumului de energie.

Date recente ale „Comisiei de con
servare a energiei**  de pe lingă 
„Conferința mondială a energiei**  
arată că potențialul de conservare al 
energiei pe plan mondial, pină în 
anul 2000, adică reducerea consumu
lui de energie în acel an față de 
consumul „normal**  ce ar rezulta din 
extrapolarea fără măsuri de conser
vare este de aproape 50 la sută.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la sala Majestic) : In
terviu — 20, (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Conu Leonida și ar
ticolul 214 — 20,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Culorile

Că acest lucru este posibil îl con
firmă coeficienții de elasticitate, in 
continuă reducere, realizați în ultimii 
ani în țara noastră, ca urmare a 
preocupării consecvente a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, care 
încă din anul 1973 sublinia, cu clar
viziune și înaltă răspundere pentru 
viitorul țării, necesitatea unei re- 
orientări ferme în domeniul consu
mului de energie și combustibil.

Ca urmare a sarcinii trasate de 
țecretarul general al partidului, cer
cetătorii ți proiectanții din institu
tele componente ale Institutului 
central de cercetări energetice 
au elaborat o amplă lucrare cuprln- 
zînd un ansamblu de măsuri care pot 
duce, în 1985, la economisirea a 
circa 2 500 mii tone combustibil con
vențional din combustibilul afectat 
producerii de energie electrică și căl
dură in centralele Ministerului Ener
giei Electrice. Este, cred, necesar să 
arătăm că această lucrare a avut la 
bază un bilanț energetic al ramurii, 
din care au rezultat direcțiile efortu
rilor principale, mutațiile structura
le ți tehnice de natură să ducă 
la economii de combustibil și ener
gie.

Alături de măsurile de economi
sire a combustibilului și ener
giei țînt necesare însă — așa cum 
se prevede in proiectul Programu
lui-directivă propus ca document 
pentru Congresul al XII-lea al P.C.R. 
— introducerea de noi tehnologii și 
adoptarea unor noi concepții ener
getice in toate ramurile economiei 
naționale. în țara noastră, pes
te 3/4 din consumurile de e-

Dr. ing. Călin MIHĂILEANU
director general al Institutului central de cercetări energetice

nergie revin consumului indus
trial ; de aceea, concomitent cu 
reducerea volumului produselor e- 
nergointensive, o atenție deose
bită trebuie să se dea reduce
rii consumurilor specifice în in
dustrie. Aceasta înseamnă că una 
din sursele principale de economi
sire a energiei este elaborarea unor 
noi principii tehnologice în toate ra

Reducerea indicelui mediu de consum energetic 
la 1000 lei producție industrială

— în procente —

în deceniul 1981—1990

Pină în anul 2000 urmează să se realizeze 
o reducere a acestui indice

DE CEL PUȚIN 2,6 ORI față de 1980

murile, care să realizeze calități finale 
identice sau superioare, cu ajutorul 
unui număr redus de cicluri interme
diare de încălziri-râclri, umectări-us- 
cări, compactări-fragmentări ș^i.m.d. 
Pe aceeași coordonată se inserie și rea
lizarea unor fluxuri tehnologice care 
să valorifice în mod complex și în 
cascadă deșeurile energetice, recupe- 
rind integral resursele energetice 
disponibile, rezultate din diferite 
faze ale proceselor de producție.

Așa cum se degajă din proiectul 
Programului-directivă de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei, 
componenta energetică devine, tot 
mai mult, o parte integrantă a acti
vității științifice și tehnologice din 
toate ramurile. Pină acum, energeti

ca a fost considerată ca o ramură 
multidisciplinară, în sensul că în 
sistemul energetic național coope
rează o multitudine de discipline — 
fizica, electrotehnica, termotehnica, 
mecanica, hidraulica, metalurgia, 
chimia, automatica, informatica ș.a. 
Documentele publicate de curînd 
subliniază faptul că acum e nece
sar să se considere că fiecare dis-

Ciplină tehnologică are în compo- 
npn.ța sa o latură energetică. Acest 
fapt mă face să cred că va de
termina întărirea, in toate unitățile 
de ^cercetare științifică de ramură,, 
a* * colectivelor (sau, 'după caz," ni 
ramurile energointensive. a compar
timentelor) de specialitate energeti
că. Specialiștii din aceste formații vor 
trebui să orienteze, în profilurile 
respective, cercetările colegilor teh
nologi, în vederea rezolvării proble
melor energetice specifice în condi
ții optime de economisire a energiei 
și, totodată, să poată fi în legătură 
cu Institutul central de cercetări e- 
nergetîce pentru rezolvarea unitară 
și coordonată a unor probleme de 
interes comun sau general.

în legătură cu sistemul energetic 
național, se . impune precizarea că 
problema energiei nu este numai o 
problemă de echilibru între consum 
și resurse. Consumul și resursele — 
fiecare cu marea varietate respec
tivă — sînt componente care for
mează un sistem, un ansamblu 
funcțional al proceselor de produ
cere, conversie, stocare, transport, 
distribuție, utilizare și recuperare a 
energiei. Acest sistem are problema
tica sa aparte, încorporează obiec
tive prioritare cum sînt asigurarea 
continuității și siguranței în funcțio
narea sistemului și a instalațiilor 
componente, a continuității și dispo
nibilității alimentării cu energie a 
consumatorilor, optimizarea structurii 
și a funcționării sistemului și a in
stalațiilor componente pentru utili
zarea cu eficientă maximă a ener
giei primare.

Marea majoritate a obiectivelor 
din proiectul Programului-directivă 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic vizează aceste obiec
tive prioritare ale ramurii. Să a- 
mintim că circa 30 la sută din capa
citatea de cercetare și. separat, com
partimentele de probe, măsurători și 
puneri în funcțiune special organiza
te. își desfășoară activitatea pentru 
punerea în funcțiune și asigurarea 
funcționării normale a instalații
lor, îndeosebi a noilor capacități de 
la Rovinari, Turceni și Doicești. 
Totodată, cercetarea științifică și-a 
adus contribuția -la perfecționarea 
automaticii de sistem, elaborarea 
măsurilor de funcționare insulară a 
platformelor industriale în caz de 
avarie de sistem, elaborarea și in
troducerea în practică, la dispecerul 
energetic național, a unor programe 
de calcul vizînd creșterea stabilității 
de funcționare a sistemului energe
tic național în ansamblu.

Problema siguranței in funcționare 
a sistemului și a instalațiilor com
ponente preocupă în cel mai înalt 
grad ramura energeticii și pe cerce
tătorii săi. Pentru că nu poate fi a- 
nalizată aici în detaliu, mă voi li
mita la un singur aspect: cel al 
remedierii incă în fabricație, la e- 
chipamentele ce se produc pentru 
investiții * viitoare, a deficiențelor 
constructive constatate în exploa
tare și care în prezent se face cu 
mari dificultăți.

Cit privește problemele de optimi
zare, de corelare a sistemului elec- 
troenergetic național cu sistemul 
național al energiei, acestea cuprin- 
zînd toate formele de'energie, se im
pune o cooperare mai strînsă a in
stitutelor componente ale Institutu
lui central de eercetări energetice cu 
cele ale Institutului central de cer
cetări economice și cu institutele ce
lorlalte ramuri, cooperare ce poate 
duce la reconsiderări eficiente sub 
aspectul economiei de energie la ni
vel național.

Sarcini importante revin cercetării 
științifice din cerințele obiective ale 
valorificării pe scară largă a surselor 
noi de energie. Institutul nostru 
central este antrenat în electroener- 
getica solară prin realizarea de cen
trale solaro-electrice, folosirea pom- 
pelor de căldură, a energiei vintului 
Șf-Proiectul Programului-directivă de 
cercetare și dezvoltare în donieniul 
energiei, cit și. cel al Programului- 
directivă ' de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică șl de intro
ducere a progresului tehnic eviden
țiază, deopotrivă, sarcini deosebit de 
mobilizatoare pentru energeticienii 
noștri. Ni se cere o formulă cali
tativă care să ridice întreaga noas
tră activitate la nivelul științific și 
politic nou care se prefigurează în 
fața noastră. Ne angajăm ferm, în 
fata partidului, să găsim și să a- 
plicăm această formulă calitativ su
perioară.

La invitapa președintelui Nicolae Ceaușescu, astăzi sosești
in țara noastră președintele Republicii Populare Revoluționare 

Guineea, Ahmed Sekou Toure
BUN VENIT ÎNALTULUI

(Urmare din pag. I)

rilor care au avut Ioc Ia Conakry, în 
1974, între președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Ahmed 
Sekou Toure. Tratatul de prietenie și 
cooperare încheiat cu acest prilej, 
celelalte documente semnate au creat 
o bază trainică pentru extinderea și 
aprofundarea în continuare a con
lucrării fructuoase româno-guineeze.

în același timp, dialogul la nivel 
înalt între cele două țări a pus în 
evidență voința popoarelor român și 
guineez de a coopera strins pe arena 
internațională pentru a aduce o con
tribuție tot mai activă la lupta îm
potriva imperialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului, pentru pro
gres social, pentru edificarea unei 
lumi a păcii și colaborării, mai drepte 
și mai bune.

„Sint bucuros să constat — arăta

Primire la C. C. al P. C. R. Cronica zilei
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., l-a primit pe Stein Or- 
nehoy, membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Socialist de Stin
gă din Norvegia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., se află in vizită în tara 
noastră.

Gala filmului de amatori
în cadrul etapei republicane a 

celei de-a Il-a ediții a Festiva
lului național „Cîntarea României", 
miercuri a început la cinematograful 
„Studio" din Capitală gala filmului 
de amatori, confruntare artistică in 
programul căreia se află înscrise 
peste 150 de pelicule selectate în 
fazele anterioare ale marii Întreceri 
a muncii și creației libere. în con
curs sint reprezentate circa 100 de 
cinecluburi din întreaga țară, care 
vor oferi, timp de patru zile: repor- 
taje-anchetă, scurt-metraje tehnico- 
științifice, de protecția muncii, de

Excursii Ia București
cu prilejul Tîrgului de mostre de bunuri 

de consum
După cum am mai 

anunțat în ziarul nos
tru, în perioada 3 au
gust — 2 septembrie 
se va organiza in 
București Tirgul de 
mostre de bunuri de 
consum. Ocupind o su
prafață de peste 43 000 
metri pătrați, cele 21 
de pavilioane ale 
Complexului expozi- 
țional din Piața Scîn- 
teii vor prezenta zed 
de mii de sortimente 
de bunuri de consum, 
produse de industria 
românească.

Gama largă a expo
natelor — în majorita
te fiind noi și moder

nizate — prezintă un 
real interes pentru toți 
oamenii muncii din 
țara noastră, care pot 
cunoaște astfel reali
zările obținute in a- 
cest domeniu impor
tant al economiei na
ționale. în același 
timp, vizitarea Tîrgu
lui prezintă și un deo
sebit interes profesio
nal, constituind pentru 
multi vizitatori un 
schimb util de expe
riență. în același timp, 
prin rețeaua comercia
lă din incinta tîrgului 
se asigură vinzarea 
unei mari varietăți de 
bunuri de consum.

tovarășul Nicolae Ceaușescu — că, 
atit în România, cit și in Guineea, 
se acționează cu tot mai multă fer
mitate pentru transpunerea in prac
tică a acordurilor și înțelegerilor 
convenite privind cooperarea bilatera
lă în domeniile minier, al construc
țiilor de mașini, agricol, al pescui
tului oceanic, precum și in alte do- 
mepii. Doresc să reafirm’ hotărirea 
României de a extinde și intensifica 
raporturile pe multiple planuri cu 
Republica Guineea, de a face totul 
pentru realizarea în viață a înțele
gerilor convenite".

La rîndul său, președintele Ahmed 
Sekou Toure, sublinia : „Dăm o 
înaltă apreciere calității relațiilor 
strînse de prietenie și de cooperare 
sinceră dintre țările noastre, dornice 
să promoveze o politică bazată pe 
echitate în schimburile internaționa
le, respectul instituțiilor și suvera-

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, a avut loc o dis
cuție privind activitatea și preo
cupările actuale ale celor două 
partide.

La primire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

etnografie, folclor și turism, poeme 
și portrete cinematografice, film jucat 
și film didactic.

în prima zi a galei au fost pro
gramate filme ale unor cinecluburi 
din județele Alba, Arad, Bihor, 
Buzău, Covasna, Dîmbovița, Dolj, 
Gorj, Iași, Ialomița, Ilfov, Me
hedinți, Neamț, Olt și Sălaj.

Gala filmului de amatori de la 
București va încheia seria confrun
tărilor artistice ale etapei republi
cane a celei de-a Il-a ediții a Festi
valului național al educației și cultu
rii socialiste „Cintarea României".

(Agerpres)

Programul de vizi
tare a Tîrgului este 
următorul : duminica 
între orele 9—18 ; in 
celelalte zile ale săp- 
tămînii între orele 
10—18 ; luni este în
chis.

Pentru a oferi posi
bilitatea, unui număr 
cit mai mare de oa
meni să viziteze Tirgul 
de mostre de bunuri 
de consum, se vor or
ganiza excursii la 
București. Înscrierile 
pentru excursii se fac 
Ia toate filialele și a- 
gențiile oficiilor jude
țene de turism din 
țară.

OASPETE!
nității statelor". Șeful statului c 
neez și-a exprimat, totodată, hotărî 
de a acționa pentru întărirea cot 
nuă a relațiilor pe multiple plan 
dintre Guineea și România.

Avind convingerea că vizita în 
tului oaspete guineez în Român 
noul dialog la nivelul cel mai in, 
ce va avea loc cu acest prilej, v 
marca o nouă contribuție de sean 
la cauza prieteniei, solidarității 
colaborării dintre partidele, țările 
popoarele noastre, și, in același tim 
la cauza păcii și cooperării intern, 
ționale, poporul român îl întîmpir 
pe secretarul general al Partiduli 
Democrat din Guineea, președintei 
Republicii Populare Revoluționar 
Guineea, tovarășul Ahmed Sekoi 
Toure, cu sentimente de profundi 
stimă și prietenie, adresîndu-i tradi
ționalul salut de „BUN VENIT !“.

Vizita. La invitația Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii, 
ne-a vizitat țara, în perioada 18—25 
iulie, o delegație a Consiliului cipriot 
al păcii, formată din Yiangos Pota- 
mitis, avocat, vicepreședinte al Parla
mentului, președintele Consiliului ci
priot al păcii, și Maria Potamitis, 
membră a Consiliului cipriot al păcii.

Oaspeții au avut întrevedeți V 
Marea Adunare Națională, Comitetul 
Național pentru apărarea Păcii, 
AD1RI, Colegiul avocaților din Bucu
rești și au vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală 
și din județul Bacău.

Expoziție. Un grup de arti?tl 
plastici din Suedia expun, începind 
de miercuri, lucrări de pictură, grafi
că și acuarele la Galeria „Căminul 
artei" din Capitală. Expoziția, orga
nizată sub auspiciile Uniunii artiști
lor plastici, a fost deschisă și la Con
stanța. Cele 70 de lucrări prezentate, 
purtînd semnăturile a patru artiști : 
Gunilia Mann, Nils-Erik Persson, Li- 
gia Podorean-Ekstrdm și Coony 
Blomberg, sînt inspirate de natura și 
viața oamenilor din Suedia de astăzi.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
criticul de artă Marin Mihalache ș 
pictorița Ligia Podorean-Ekstrdm.

Au luat parte reprezentanți ai eon' 
ducerii Uniunii artiștilor plastici, a 
unor instituții de cultură, oameni d
artă, un public iubitor de frumos. 

Erau de față reprezentanți ai Am 
basadei Suediei la București.

Sesiune științifică.Timp c 
două zile s-a desfășurat in Capita 
sesiunea științifică „Cercetări în d< 
meniul etnografiei, folclorului și di. 
lectologiei", manifestare organiza 
de Consiliul Culturii și Educației S 
cialiste, Academia Republicii Soci 
liste Româniâ și Institutul de cerc 
țâri etnologice și diâlectologice.

(Agerpr<

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 25 IULIE 1
Extragerea I : 18 41 37 35 13 11
Extragerea a Il-a : 9 36 21 27 4
FOND TOTAL DE ClȘTIGUl 

936 369 lei, din care 276 411 lei I 
PORT LA CATEGORIA 1.

Culturi
_ _ _____ ___ ____________________________________ E

succesive-și în special legume 
pe suprafețe cît mai mari I

Este obligația tuturor unităților si organelor agricole sa extindă suprafețele 
însămînțate si plantate, sâ asigure buna aprovizionare de toamna în toate județele

r • SPORT • SPORT • SPORT • SPOR

Campania agricolă din vara acestui 
•n a fost îngreunată de timpul in
stabil. Ca urmare, în unele județe, 
recoltarea griului s-a prelungit cu 
mult peste termenele stabilite ini
țial. Ploile abundenta din luna iulie 
au creat insă condiții excepțional de 
favorabile ca pe terenurile eliberate 
de cereale păioase să se obțină, pină 
la toamnă, o a doua recoltă. Avîn- 
du-se în vedere tocmai aceste condi
ții, la indicația conducerii partidului, 
organele de specialitate au luat mă
suri ca să fie insămînțate mari supra
fețe cu porumb pentru boabe, legu
me și plante furajere.

Extinderea culturilor succesive pre
zintă o mare importanță economică, 
deoarece ele pot să asigure un spor 
substanțial de recoltă. Porumbul pen
tru boabe în cultura a doua, așa cUm 
a arătat experiența a o serie de uni
tăți agricole, poate da 2 500—3 000 kg 
la hectar, iar în condițiile climatice 
din acest an — ploi abundente care 
au umezit solul pe o mare adîn- 
cime — prin aplicarea corectă a 
lucrărilor de întreținere, nivelul 
recoltei la această cultură poate 
fi și mai mare. De asemenea, 
însămințarea și plantarea a 158 000 
hectare cu legume In a doua cultură, 
din care peste 100 000 hectare pe te
renurile eliberate de cereale păioase, 
au drept scop să asigure obținerea 
unor cantități suplimentare de pro
duse care să compenseze pagubele 
cauzate legumiculturii de ploile 
abundente, precum și nerealizarea 
planului la unele sortimente in 
diferite județe. După cum se 

știe, la ’ mazăre și fasole pentru 
păstăi se poate obține pină la toam
nă o recoltă foarte bună, care este 
destinată, în principal, fabricilor de 
conserve. De asemenea, morcovii din 
a doua cultură sînt cei mai. buni 
pentru păstrarea peste iarnă, iar 
unele verdețuri pot prelungi consu
mul legumelor în stare proaspătă 
pină toamna tîrziu. De altfel, întot
deauna grădinarii harnici și priceput! 
au realizat, de pe aceeași suprafață 
de teren, cite două și trei recolte. 
S-a prevăzut, între altele, să se plan
teze și însămînțeze 40 100 hectare cu 
varză, 14 000 hectare rădâcinoase, 
28 000 hectare castraveți, 11 300 hec
tare fasole verde și 25 000 hectare cu 
fasole boabe, precum și 17 000 hecta
re diferite verdețuri.

Obținerea de recolte mari Ia cultu
rile succesive presupune, în primul 
rind, ca însămințarea acestora să se 
facă devreme, astfel incit să poată 
parcurge ciclul de vegetație. înțele- 
gind aceste cerințe, cadrele de con
ducere și specialiștii din multe uni
tăți agricole au luat măsuri ca, ime
diat după recoltarea păioaselor, te
renul să fie eliberat de paie, pregă
tit și însămîntat. Cu toate aces
tea, în unele județe, semănatul cul
turilor succesive a întîrziat. Iată ce 
se desprinde din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Porumbul pentru boabe a fost 
însămînțat pe 96 la sută din supra
fețele prevăzute a se cultiva în coo
perativele agricole de producție și pe 
numai 82 la sută in întreprinderile 

agricole de stat. Există diferențe mari 
între județe în ce privește executarea 
acestei lucrări. Astfel, în timp ce în 
cooperativele agricole din județele 
Olt, Teleorman, Ialomița, Brăila, Bu
zău, Galați, Timiș, Arad, Mehedinți 
au fost însămînțate toate suprafețele 
prevăzute, în cele din județul Con
stanța această lucrare s-a executat 
doar pe jumătate din cele 37 000 hec
tare prevăzute în plan. Desigur, pe
rioada în care se putea semăna po
rumbul pentru boabe a expirat. Acum 
trebuie să continue însămințarea po
rumbului pentru masă verde și siloz, 
mai ales în cooperativele agricole din 
județele Teleorman, Ilfov, Dîmbovița, 
Argeș, Vîlcea, Bacău, Vaslui, precum 
și in întreprinderile agricole de stat 
din județele Tulcea, Mehedinți și al
tele. Aceasta presupune concentrarea 
mijloacelor mecanice si a forței de 
muncă la eliberarea terenurilor de 
paie, astfel incit semănatul să se în
cheie pină la sfîrșitul acestei luni.

Plantarea și însămințarea legumelor 
s-au realizat pe 61 la sută din supra
fețele prevăzute a se cultiva In în
treprinderile agricole de stat si 
in cooperativele agricole. Din da
tele furnizate de centrala de spe
cialitate rezultă că plantarea și în- 
sâmîn tarea legumelor au intirziat mai 
cu seamă în cooperativele agricole 
din județele Dolj, Olt. Ilfov, Arad 
— județe care au în acest an sarcini 
mari in ce privește producția legu
micolă. Desigur, unele legume, cum 
este mazărea pentru păstăi, se însă- 
mințează în zonele sudice ale tării 
abia în prima parte a lunii august. 

Este însă necesar să fie luate măsuri 
pentru a se planta și însămința ime
diat toate suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu fasole verde, castraveți, 
varză, conopidă, rădâcinoase. verde
țuri. în mod deosebit trebuie să se 
acționeze în vederea îndeplinirii pla
nului de plantări și insămîntări la le
gumele din cultura a doua în acele 
județe — Gorj, Caraș-Severin, Sălaj, 
Sibiu și altele — care n.u-și realizea
ză planul la producția legumicolă. Nu 
se poate admite ca legumele să fie 
aduse de la distante mari, cu con
sum enorm de energie; ele trebuie 
produse în cantități îndestulătoare 
în cadrul fiecărui județ, astfel incit 
sâ se asigure necesarul de consum 
al populației, rezerve pentru timpul 
rece și materia primă fabricilor de 
conserve.
I Executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere Ia culturile succesive este hotâ- 
ritoare pentru realizarea de recolte 
mari la hectar. în județul Buzău, de 
exemplu, îndată ce porumbul a răsă
rit s-a trecut la prășit. Pină acum, 
din cele 10 000 hectare cultivate cu 
porumb pentru boabe, prașila meca
nică s-a executat pe mai bine de 
5 000 hectare, această lucrare fiind 
avansată în unitățile care fac parte 
din consiliile agroindustriale Balta 
Albă, Glodeanu Siliștea, Mihăilești, 
Poșta Cîlnău. De asemenea, în coo
perativele agricole producătoare de 
legume — Costești, Gherășeni, Să
geata, Cochirleanca, Boldu. Movila 
Banului. Scutelnici și altele, unde au 
fost plantate în cultură dublă 1 730 

hectare — formațiile de lucru au fost 
organizate in așa fel incit să poată 
desfășura, în paralel, atit recoltarea 
și transportul legumelor, cit și lu
crările de întreținere pe suprafețele 
plantate. Trebuie insă arătat că 
in multe cooperative din dife
rite județe se neglijează executa
rea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor succesive. Adesea, o atare ati
tudine pornește de la părerea gre
șită a unor cadre de conduce
re și specialiști din unitățile agrico
le că cea de-a doua cultură n-ar 
avea sorți de reușită. Desigur, nu 
pot fi obținute recolte doar însă- 
mînțînd sau plantînd culturile res
pective ; important este să se execute 
fără întirziere prășitul, iar acolo unde 
solul nu are umiditate suficientă să 
se irige, aplicindu-se normele de apă 
stabilite de specialiști. Efortul va fi 
pe deplin răsplătit prin sporurile 
mari de recoltă ce se vor obține.

Avind in vedere că timpul este 
înaintat, organele și organizațiile de 
partid, direcțiile agricole, consiliile 
populare și consiliile unice agroin
dustriale au datoria să acționeze 
ferm in vederea realizării integrale 
a planului la culturile succesive, să 
urmărească îndeaproape executarea 
cu cea mai mare răspundere a lu
crărilor de întreținere, condiție hotă- 
ritoare pentru obținerea de recolte 
mari, aceasta fiind atît in interesul 
unităților agricole, cit și al econo
miei naționale, al bunei aprovizio
nări a populației.

Ioan HERTEG

BOX

Campionatele naționale
La Palatul sporturilor din Capitală 

a avut loc prima reuniune a semi
finalelor campionatelor naționale de 
box. La categoria semimuscă, S. Pe
trescu (B.C. Galafi), la capătul unui 
meci relativ echilibrat, l-a învins la 
puncte (cu o discutabilă decizie de 
3—2) pe clujeanul Al. Turei (Vo
ința). Finala categoriei : S. Petreșcu 
— D. Șchiopu (Steaua). Celelalte re
zultate : cocoș : Teodor Dinu (Dina
mo) b.p. I. Căprărescu (Farul). în 
finală : T. Dinu — N. Robu (B.C. 
Brăila) ; semiușoară : H. Sultan 
(Steaua) b.p. FI. Stan (Dinamo) ; 
FI. Livadaru (Steaua) b.p. V. Ioana 
(Muscelul) ; semimijlocie : I. Budu- 
șan (Metalul) b.p. C. Ghindăoanu 
(Dinamo) ; FL Stan (Dinamo) b.p, 
Gh. Costache (Rapid) ; mijlocie : 
S. Tîrîlă (B.C. Galați) b.p. V. Silaghi 
(Dinamo) ; Gh. Butnaru (Steaua) b.p. 
Istrate Pavel (B.C. Galati) ; grea :

În cîteva rînduri
• Sportivele românce au obtinut 

două frumoase victorii în competi
ția de canotaj academic din cadrul 
Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S. 
în finalele întrecerilor desfășurate 
pe pista nautică de la Krilatskoe, 
proba de simplu a revenit Sandei 
Toma. urmată de Anna Krilova (Le
ningrad) și Margareta Kokarevici 
(R.S.S. Lituaniană). Al doilea succes 
românesc a fost obținut de echipa
jul de dublu visle alcătuit din Va
leria Răcilă-Roșca și Olga Homeghi. 
Echipajul U.R.S.S. s-a clasat pe lo
cul secund, urmat de cel al R.S.S, 
Ucrainiene.

• Miercuri, la Moscova, in turneul 
masculin de handbal al Spartachia

dei popoarelor din U.R.S.S., selecțio
nata Moscovei a învins, cu 22—16 
(11—6), echipa României.
• în sala sporturilor din Constan

ta au început, miercuri, meciurile 

D. Micu (B.C. Galati) b.p. P. Un 
reanu (Muscelul) ; I. Cernat (Stea 
b. ab. I pe I. Boancă (Litoral Ma 
galia).

Astăzi, de la ora 18,30, are loc ce 
de-a doua reuniune a semifinalelor

tir : întrecerile internațioi’si' 
de Ia poligonul Tunari

Campionatele internaționale de tir 
ale României s-au încheiat miercuri ( 
pe poligonul Tunari din Capitală. în 
ultima zi, in proba de pistol viteză. 
Corneliu Ion (România) a ocupat pri
mul loc, cu 597 puncte, după un ba
raj cu coechipierul său Teodor Taș- 
că — 597 puncte.

Tot cu un succes românesc s-a în
cheiat și proba de mistreț alergător, 
ciștigată de Ion Mihai — 562 puncte 
urmat de Bohumir Pokorny (Ceho' 
slovacia) — 560 p. La armă liberi 
3x40 de focuri, învingătorul — Bern< 
Harstein (R.D. Germană) — a reali 
zat o performanță bună — 1170 p.

turneului internațional masculin c 
baschet pentru „Cupa Mării Negre 
Iată rezultatele înregistrate : Ungi 
ria — Farul Constanța 75—58 (50—1S 
România A — România tineret 107 
52 (53—38) ; R. P. Chineză — R. 
Germană 84—50 (37—21).
• La Messina, in cadrul turns 

lui final al campionatului europe 
de baschet pentru junioare, ech; 
Cehoslovaciei a învins cu scorul 
63—61 (31—24) selecționata Român 
Iugoslavia a întrecut cu 72-1 
(37—36) echipa Italiei.
• în finala turneului de tenis 

reul așilor" de la Frejus (Frail, 
americanul John McEnroe La înts 
cu 6—4. 6—3 pe compatriotul |u 
Jimmy Connors. în partida peru 
locul trei, argentinianul Guilât° 
Vilas a ciștigat cu 6—1, 6—1 în -ta 
lui Ilie Năstase.

cinema
• De ce să-l impușcăm pe pro
fesor ? : VICTORIA — 15: 17,30: 20.
• Lovitură pe la spate : CEN
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Zori neliniștite î TIMPURI NOI
— 14; 16; 18; 20.
• Antichități : CINEMA STUDIO
— 13,30; 19,30.

• Șatra : PATRIA — 14: 16; 18,15; 
20,15.
• Misiunea Capricorn unu : SCA
LA — 14,15; 17; 19,45, BUCUREȘTI
— 14; 16,15; 19,30. MODERN — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină
— 21.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,15; 10,45; 12,15; 13,45;
15,30.
• Moartea unui greier : DOINA 
— 18; 20, VIITORUL — 15,30; 17,45;
20.
• în ritmul muzicii î LUCEAFĂ

RUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină — 21, FESTIVAL — 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Alibi pentru un prieten : CA
PITOL — 14,15; 17; 19.45. la gră
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.

• Hercule cucerește Atlantida î
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15, AURORA — 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină — 
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA TITAN 
— 21,15.
• Nick Carter superdetectiv :
BUZEȘTI — 15,30; 17,45; 20, la
grădină — 21, MIORIȚA — 9; 11; 
13,15; 15 30; 17,45; 20.
• Sedusă șl abandonată — 9,45; 
11,45, Șpilul — 14; 16,15, Cei mai 

frumoși ani — ft.30, Aventurierii
— 20,30 ; CINEMATECA.
• Nea Mărin miliardar : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vacanță tragică : BUCEGI — 
16; 18; 20,30.
• Tinărul din Istanbul : LIRA —
16; 18.15; 20,30, la grădină — 21,15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15; 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 î GIULEȘTI 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Păcală : COTROCENI — 15.30; 
19.
• Ultimul cartuș î PACEA — 16; 
18; 20.
• Școala curajului î MELODIA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
GRADINA FESTIVAL — 20,45.
• întoarcerea acasă : FLOREAS- 
CA — 9; 11,30; 14; 16.45; 19.30.
• O dramă la vlnătoare : POPU
LAR — 16; 18; 20.

teatre 
iubirii. Spectacol de sunet și r 
mină — 21,30.
• Teatrul „Nottara" (la Teatil 
de vară ,|23 August") : Caramll 
— 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsoa 
română" : Pe un picior de plai—
18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. fi- 
nase" (grădina Boema) : Boeia 
ride, cîrită și dansează — 20.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Șcdla 
generală 117, str. Fabricii 2) : 
Pescarul și norocul — 19,30.
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Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de carburanți 

si gospodărirea economicoasă a parcului de autoturisme
în scopul utilizării raționale a au

tovehiculelor din dotarea unităților so
cialiste, a autoturismelor proprietate 
de stat, a organizațiilor cooperatiste 
și obștești și a celor proprietate per
sonală, precum și pentru reducerea 
consumului de carburanți și asigura
rea unei corelări corespunzătoare a

CAPITOLUL I
Normarea și utilizarea parcului de mașini

Art. 1. — Toate autoturismele pro
prietate de stat, a organizațiilor coo
peratiste și obștești se organizează in 
parc comun și nu pot fi folosite de- 
cit in interesul serviciului, in condi
țiile prevăzute de prezentul decret.

Pe data de 26 iulie 1979 se reduce 
in medie cu 50% parcul de autoturis
me din dotarea ministerelor, celor
lalte organe centrale de^stat, organi
zațiilor cooperatiste și altor organi
zații obștești, comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene și 
al municipiului București, precum și 
al unităților subordonate acestora.

Numărul maxim de autoturisme 
din parcul comun propriu și al uni
tăților subordonate este prevăzut iu 
anexa ni-. 1.

Miniștrii, miniștrii secretari de stat 
și asimilațli acestora, precum și pre
ședinții comitetelor executive ale 
col iliilor populare județene și al

---',-ipiului București pot folosi cu 
prioritate un autoturism din parcul 
comun al instituției în interesul ser
viciului, precum și pentru deplasare 
la și de la domiciliu.

Art. 2. — Criteriile pentru dotarea 
cu autoturisme a unităților nou în
ființate sînt cele prevăzute în anexa 
nr. 2. Aprobarea pentru fiecare uni
tate a numărului de autoturisme se 
dă prin actul de înființare, potrivit 
legii.

Art. 3. — Numărul de autoturisme 
pentru transportul cu taxiuri in mu
nicipii și orașe se reduce in medie 
cu 50% pentru fiecare județ și mu
nicipiul București, potrivit anexei 
nr. 3.

Deplasarea autoturismelor și a 
autofurgonetelor Getax in afara lo
calităților pe care le deservesc se 
poate face numai pe distanțe de ma
ximum 10 km.

Art. 4. — Cooperativele agricole de 
producție pot avea în dotare un auto
turism sau un autoturism de teren. 
Cota maximă de benzină și regimul 
de folosire sînt cele prevăzute pentru 
autovehiculele din dotarea întreprin
derilor agricole de stat. Autoturis
mele devenite disponibile se radiază 
din circulație și se valorifică in con
dițiile prevăzute de lege.

Art. 5. — Cotele de benzină pen
tru autoturismele proprietate de 
stat, a organizațiilor cooperatiste si 
obștești se reduc in. medie cu 50 
la sută.

Consumul maxim lunar de benzină 
pentru toate autoturismele din do
tarea ministerelor, celorlalte organe 
centrale de stat, comitetelor execu
tive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
precum și a organizațiilor coopera
tiste și obștești ori a altor persoane 
juridice este cel prevăzut în anexa 
nr. 4.

Art. 6. — Toți conducătorii auto 
sint obligați să respecte viteza eco
nomică de deplasare pentru fiecare 
tip de autovehicul, potrivit preve
derilor din anexa nr. 5.

Art. 7. — Autoturismele din dota
rea unităților socialiste de stat, a or
ganizațiilor cooperatiste si obștești 
ori a altor persoane juridice se poț 
deplasa numai în cadrul județului 
în care sint înmatriculate.

Miniștrii, miniștrii secretari de 
stat și primii adjuncți ai miniștrilor 
de la ministerele economice se pot 
deplasa cu autoturismele din parcul 
comun pe o distantă de maximum 
200 km, iar miniștrii, miniștrii secre
tari de stat, primii adjuncți ai mi
niștrilor și asimilații acestora de la 
c'-’lalte ministere și organe cen- 
t pe o distantă de maximum
1 z* T, \

Prețurile prevăzute la alineatul 
precedent se recalculează în alte va
lute liber convertibile pe baza rapor
tului dintre dolarul S.U.A. și valutele 
respective, determinat in funcție de 
cursul oficial cu primă în vigoare.

Art. 19. — Benzina COR 75 și mo
torina . auto se vînd persoanelor fi
zice sau juridice străine, pentru mij
loacele auto de transport mărfuri sau 
pentru autocare, numai pe bază de 
bonuri obținute cu plata în valută.

Art. 20. — Turiștii și alte persoane 
fizice străine se pot aproviziona cu 
benzină COR 96—98, COR 88—90 și 
motorină pentru autoturisme numai 
pe bază de bonuri cu plata în valută 
liber convertibilă, precum și in va
lută neconvertibilă în situația in 
care s-a convenit cu statul ai cărui 
cetățeni sînt ca decontarea benzinei 
sau motorinei vîndute acestora să 
se facă în devize liber convertibile, 
in carburanți sau alte mărfuri, sta
bilite de comun acord.

Plata în valută neconvertibilă se 
face la prețurile prevăzute la art. 18 
recalculate pe baza raportului dintre 
dolarul S.U.A. și valutele respective, 
determinat in funcție de cursul ofi
cial cu primă în vigoare.

Art. 21. — Prețurile în valută pen
tru produsele petroliere destinate 
aprovizionării navelor și aeronavelor 
se vor stabili periodic, în funcție de 
modificările țâre intervin în nivelul 
prețurilor externe, de către Minis
terul Industriei Chimice de comun 
acord cu Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale și Ministerul Finanțelor.

Art. 22. — Reprezentanțele diplo
matice beneficiază de o reducere de 
preț de 0,35 lei/litru față de prețu
rile prevăzute la art. 17 pentru ben
zina auto livrată prin Oficiul de de
servire a corpului diplomatic, pentru 
cantitățile stabilite, pe bază de re
ciprocitate.

Art. 23. — Aprovizionarea cu ben
zină auto și motorină a unităților 
bugetare și organizațiilor obștești se 
face la prețurile prevăzute la art. 17.

Art. 28. — întregul parc de auto
vehicule de folosință proprie și locală 
se concentrează in unități de trans
port in condițiile prevăzute de lege.

Comitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, împreună cu 
Ministerul Transporturilor și_ Tele
comunicațiilor vor stabili pină Ia 
1 august 1979 pentru parcul de folo
sință proprie și locală, în mod dife
rențiat, pe ramuri, indicatorii privind 
volumul de transport, indicele de 
utilizare a autovehiculelor, veniturile, 
cheltuielile și acumulările ce urmea
ză a fi obținute.

Art. 29. — Parcul de microbuze și 
autovehicule pentru transport de 
marfă sub 1,5 tone, precum și parcul 
de autoturisme pentru activitatea de 
service și intervenție se reduce cu 
50% potrivit anexelor nr. 9, 10 și 11.

Art. 30. — Autovehiculele pe ben
zină cu consum specific neeconomi- 
cos se scot din circulație și se trec 
în conservare, potrivit anexei nr. 12.

Sarcinile de transport ce urmau a 
fi realizate cu autovehicule pe ben
zină trecute in conservare potrivit 
alin. 1 vor fi preluate de autovehi
cule cu motoare Diesel și celelalte 
autovehicule prin organizarea trans
portului în schimburi.

în termen de 10 zile, Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale șl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor

Art. 32. — Unitățile socialiste la 
care se reduce numărul de autoturis
me conform prevederilor prezentului 
decret, împreună cu direcțiile jude
țene și al municipiului București 
pentru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale, sînt obligate ca, în termen 
de 30 zile, să asigure conducătorilor 
auto deveniți disponibili transferul 
în interesul serviciului, cu prioritate 
la unitățile de producție și de con
strucții.

Art. 33. — Pentru folosirea auto
turismului proprietate personală în 
interesul serviciului, primii adjuncți 
ai miniștrilor, asimilații acestora, ad- 
juricții miniștrilor și secretarii de 
stat au dreptul la o cotă de benzină 
de 50 litri pe lună.

Art. 34. — Se interzice folosirea au
toturismelor in alte condiții decit cele 
prevăzute în prezentul decret.

Nerespectarea dispozițiilor prezen
tului decret atrage răspunderea ma
terială. civilă, contravențională dis
ciplinară sau penală, după caz.

Art. 35. — Ministerele, celelalte or
gane centrale de stat și obștești, con
siliile populare județene și al muni
cipiului București, conducerile unită
ților socialiste sînt obligate să ia 
măsuri pentru utilizarea rațională M 
parcului de autovehicule, folosirea 
acestuia la întreaga sa capacitate în 
condiții de transport optimizat și cu 
consum cit-mai redus de combustibili 
și lubrifianți.

De asemenea, organele și unitățile 
prevăzute la alin. 1 vor lua măsuri 
pentru întreținerea și repararea co
respunzătoare a parcului auto pentru 
a asigura încadrarea în normele de

Președinții comitetelor și birourilor 
executive ale consiliilor populare și 
celelalte cadre din conducerea or
ganelor locale se pot deplasa cu 
autoturisme din parcul comun numai 
pe raza județului.Art. 8. — Autoturismele cu consum 
mai mare de 11 litri la 100 km din 
dotarea ministerelor, altor organe 
centrale sau locale, de stat sau ob
ștești, și a unităților subordonate 
acestora se înlocuiesc cu autoturisme 
cu consum de benzină sub 11 litri ia 
100 km. ... ...Autoturismele care datorita gradu
lui avansat de uzură nu mai pot fi 
menținute în circulație sau reparate 
în vederea valorificării vor fi casate 
de unitățile deținătoare in condițiile 
stabilite de lege.

Art, 9. — Autoturismele din parcul 
existent care depășesc numărul 
maxim prevăzut in anexa nr. 1 sau 
care au un consum de benzină mai 
mare de 11 litri la 100 km vor fi 
radiate din circulație, conservate, și 
depozitate in condiții corespunzătoa
re la unitățile deținătoare.

în termen de 10 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentului decret, mi
nisterele, celelalte organe centrale și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București vor transmite listele cu 
autoturismele devenite disponibile 
la Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe.

Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe va prezenta in ter
men de 15 zile de la intrarea în vi
goare a prezentului decret propuneri

CAPITOLUL II
Prețuri și tarife

Art. 17. — începînd cu data de 26 
Iulie 1979 prețurile cu amănuntul la 
benzine și motorine se majorează
și vor fi următoarele :

— benzină COR 96-98
— benzină COR 88-90
— motorină auto

7,50 lei/litru
6,80 lei/litru
4,00 lei/litru 

NOTA : Anexele la prezentul Decret se publică 
tn Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

prețurilor la benzine, motorine și 
combustibili lichizi și a tarifelor ia 
unele servicii cu creșterea prețurilor 
la petrol și produse petroliere pe 
plan mondial,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează : 

de valorificare a autoturismelor de
venite disponibile potrivit alineatu
lui 1.

Art. 10. — Se interzice circulația 
cu autoturismele proprietate de stat 
sau obștească în zilele de sîmbătă 
după terminarea programului de 
muncă, duminică și în celelalte zile 
nelucrătoare.

Pentru nevoile curente ale activi
tății ministerelor, celorlalte oigane 
centrale și a comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, precum și ale 
unităților economice subordonate, cu 
activitate de producție permanentă, 
se poate folosi în interes de serviciu 
un autoturism din parcul comun și 
în zilele de sîmbătă, duminică și ce
lelalte zile nelucrătoare.

Unitățile economice cu activitate 
productivă permanentă care pot fo
losi un autoturism în condițiile alin. 
2 se stabilesc de ministerul sau orga
nul . central ori local ierarhic supe
rior.

Ari. 11. — în zilele de duminică și 
celelalte zile nelucrătoare, persoa
nele fizice pot folosi autovehiculele 
proprietate personală alternativ, in 
raport cu numărul de înmatriculare 
cu soț sau fără soț, al autoturismu
lui. începind cu duminică 29 iulie 
1979 vor putea circula autoturismele 
cu număr de înmatriculare cu soț.

Art. 12. — Folosirea autoturisme
lor proprietate de stat sau obștească 
in interes personal sau de către alte 
persoane decit cele autorizate atrage, 
pe lingă alte sancțiuni prevăzute de 
lege, și suspendarea dreptului de fo
losință pe o perioadă de 1—3 luni 
sau. în caz de repetare, ridicarea 
dreptului de folosință a mașinii.

Art. 13. — Comitetele și birourile 
executive ațe consiliilor populare vor 
lua măsuri pentru organizarea circu
lației autovehiculelor pe arterele ma
jore ale localităților, în scopul asigu
rării unor trasee de circulație optimi
zate, cu un număr minim de opriri 
sau ocoliri și reducerii consumului de 
combustibil.

în zonele centrale ale localităților 
se va organiza cu precădere circula
ția pietonală in vederea eliminării 
traficului auto intens și reducerii po
luării. , ...Art. 14. — Comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare, vor 
lua măsuri pentru îmbunătățirea or- 
tganizării transportului in comun din 
loialități, stabilirea de trasee optime 
pentru circulația tramvaielor, auto
buzelor și troleibuzelor, precum și 
pentru corelarea numărului de vehi
cule și a orarelor cu necesitățile de 
trafic, în vederea asigurării in bune 
condiții a deplasării cetățenilor și 
a gospodăririi economicoase a carbu
ranților și energiei.

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, împreună cu comite
tele și birourile executive ale consi
liilor populare vor asigura corelarea 
orarelor de circulație a mijloacelor 
de transport în comun între locali
tăți, pentru folosirea optimă a aces
tora și satisfacerea nevoilor popu
lației și ale unităților economice.

Ărt. 15. — Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, împreună 
cu Ministerul Turismului vor asigura 
la sfirșit de săptămină și in zilele 
nelucrătoare organizarea de excursii 
și deplasarea oamenilor muncii în 
zonele de agrement cu mijloace de 
transport în comun, cu consum eco
nomicos, în special cu trenul ; auto
buzele și autocarele pot fi folosite pe 
o distanță de maximum 200 km.

Se recomandă cetățenilor să folo
sească autoturismele proprietate per
sonală, pentru turism și activități de 
agrement pe distanțe mai scurte, iar 
pe distanțe mai mari să utilizeze 
mijloacele de transport în comun.

Art. 16. — Ministerul Turismului va 
lua măsuri ca excursiile în străină
tate să se organizeze în grup, cu 
mijloacele de transport în comun 
cele mai economicoase, îndeosebi cu 
trenul.

în cazul în care deplasarea în 
străinătate a persoanelor fizice se 
face cu • autoturismul proprietate 
personală, la ieșirea din țară canti
tatea de carburanți se limitează la 
capacitatea rezervorului autoturis
mului respectiv.

Persoanele care se deplasează în 
străinătate prin organele de turism 
cu autoturismul proprietate perso
nală au dreptul să primească ace
eași sumă in valută care se acordă, 
potrivit legii, turiștilor care merg 
în grupuri organizate. în acest caz, 
la ieșirea din țară cantitatea de car
buranți se limitează la capacitatea 
rezervorului autoturismului respec
tiv.

Cetățenii români și străini care se 
deplasează cu autoturismul proprie
tate personală potrivit convențiilor 
încheiate cu statele vecine privind 
circulația in zonele de frontieră pot 
ieși din țară cu o cantitate de car
buranți limitată la 10 litri de auto
turism.

Pe data prezentului decret, orice 
alt sistem de acordare a carburan
ților pentru deplasarea cetățenilor 
români cu autoturismul proprietate 
personală în străinătate se desfiin
țează.

Corespunzător noilor preturi stabi
lite pentru benzina COR 96—98 și 
COR 88—90. precum și pentru moto
rina auto se modifică preturile cu 
amănuntul la combustibilii lichizi, 
benzină extracție și petrosin potrivit 
anexei nr. 6.

Art. 18. — Pe data prevăzută la 
art. 17 se stabilesc următoarele pre
țuri în valută ale benzinelor auto și 
motorinelor :

dolari
S.U.A./litru

— benzină COR 96-98 0,70
— benzină COR 88—90 0,65
— benzină COR 75 0,55
— motorină auto 0,55

CAPITOLUL III
îmbunătățirea exploatării autovehiculelor 

din parcul de folosință proprie și locală

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 24. — Prețurile prevăzute la 
art. 17 pentru benzinele auto COR 
88—90 și COR 96—98 se aplică și pen
tru livrările către unitățile economice 
de stat și cooperatiste.

Art. 25. — Diferențele Intre prețu
rile in vigoare pină la data de 13 iu
nie 1979 și prețurile stabilite, potri
vit art. 17 calculate în limita cotelor 
prevăzute în planul național unic de 
dezvoltare economico-socială se re
gularizează pentru unitățile prevăzute 
la art. 23 și 24, cu bugetul de stat.

Sumele necesare pentru acoperirea 
acestor diferențe se vor asigura prin 
încasările suplimentare rezultate din 
sectorul socialist, aferente cantităților 
de carburanți livrate unităților bene
ficiare.

Acoperirea diferențelor de preț se 
face pentru unitățile bugetare și or
ganizațiile obștești prin reducerea 
consumurilor de carburanți sau prin 
virări de credite bugetare în cadrul 
planurilor de cheltuieli aprobate, iar 
în cazuri excepționale, cînd nu pot 
fi acoperite în acest mod, prin su
plimentarea planului de cheltuieli.

La unitățile economice de stat șl 
cooperatiste, consumurile de carbu
ranți se înregistrează pe costuri la 
.prețurile în vigoare pînă la data de 
13 iunie 1979, în limita cotelor pla
nificate și a normelor de consum 
aprobate.

Diferențele de preț se vor regu
lariza cu bugetul statului, potrivit 
metodologiei elaborate, în termen de 
15 zile de la data prezentului decret, 
de Ministerul Finanțelor și Comitetul 
de Stat pentru Prețuri.

Art. 26. — începînd cu data de 26 
iulie 1979, tarifele pentru autoturis
mele și autofurgonetele Getax sa 
majorează și vor fi următoarele :

a) pentru autoturismele Getax. 5 
lei pentru începutul cursei plus 
6 lei/km ;

b) pentru autofurgonetele Getax, 5 
lei pentru. începutul cursei plus :

— 6 lei/km pentru autofurgonetele 
Dacia 1 300 ;

— 8 lei/km pentru autofurgonetele 
ARO și alte tipuri.

La tarifele prevăzute la tunetele 
a și b de la alineatul precedent se 
percep în plus 35 lei pentru fiecare 
oră de staționare la dispoziția clien
tului.

Pentru autocamioanele care efec
tuează transporturi pentru popu
lație, în localități și în afara aces
tora. tarifele se stabilesc potrivit 
anexei nr. 7.

Art. 27. — Tarifele minime pentru 
închirierea de autoturisme^ turiștilor 
străini, cu plata în valută, sînt cu
prinse în anexa nr. 8.

Fixe împreună cu Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor vor 
prezenta propuneri pentru stabilirea 
numărului de autovehicule trecute in 
conservare pe ministere, celelalte or
gane centrale, consiliile populare ju
dețene și al municipiului București.

în termen de 30 de zile, unitățile 
socialiste sint obligate să repare 
autovehiculele scoase din circulație, 
potrivit alin. 1, și să le pună la dis
poziția Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe care le 
va constitui într-un parc general în 
conservare.

în caz de nevoi suplimentare da 
transport sau in situații deosebite, 
mijloacele de transport trecute in 
conservare, potrivit anexei nr. 12, 
vor putea fi folosite numai cu apro
barea prealabilă dată prin decret 
prezidențial.

Prevederile acestui articol se apli
că in mod corespunzător și pentru 
autovehiculele disponibilizate potrivit 
articolului 29.

Art. 31. — în termen de 30 de zile 
de la data intrării in vigoare a pre
zentului decret, Consiliul de Miniștri 
va supune spre aprobare un pro
gram pentru îmbunătățirea echipării 
cu motoare de randament ridicat a 
autovehiculelor și, după caz, pentru 
sistarea unor tipuri aflate în fabri
cație.

consum aprobate, precum și pentru 
respectarea riguroasă a disciplinei în 
transporturi și utilizarea autovehicu
lelor în condiții de eficiență econo
mică ridicată.

Art. 36. — Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Finanțelor și 
Ministerul Industriei Chimice Vor 
prezenta în termen de 30 de zile de 
la data prezentului decret propuneri 
de modificate a indicatorilor de plan 
economici și financiari, precum și in 
volumul și structura bugetului de 
stat pe anii 1979 și 1980.

Art. 37. — Prevederile articolului 
20 alineatul 1 se aplică cetățenilor 
străini care vor intra în țară înce
pind cu data de 1 august 1979.

Turiștii străini aflați in țară la data 
prezentului decret vor putea cum
păra, prin unități O.N.T. pînă Ia 
data plecării, bonuri de benzină sau 
motorină cu plata in valută necon
vertibilă sau în lei proveniți din 
schimbul valutar, în condițiile pre
văzute de lege.

La ieșirea din țară, cantitatea de 
benzină sau motorină cumpărată în 
condițiile alineatului 2, nu va putea 
depăși 10 litri pe autoturism.

- Art. 38. — Anexele nr. 1—12 fac 
parte integrantă din prezentul de
cret.

Art. 39. — Pe data intrării în vi
goare a prezentului decret, prevede
rile Decretului Consiliului de Stat 
nr. 415 din 16 decembrie 1976, ale 
Decretului Consiliului de Stat nr. 
224/1979 și ale anexei nr. 1 pct. I, II, 
III și IV/1 la Decretul Consiliului de 
Stat nr. 620/1973, precum și orice alte 
dispoziții contrare se abrogă.

Ziua insurecției naționale 

a poporujul cJlbanez
Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a insurecției 
naționale cubaneze, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guver
nului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comi
tetului Central al Partidului Comunist din Cuba, Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, poporului cubanez, calde felicitări și un sincer salut 
tovărășesc.

Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu simpatie 
și se bucură sincer de realizările obținute de poporul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

HAVANA 
frate cubanez, sub conducerea partidului său comunist, 
în edifioarea societății socialiste și îi urează să obțină noi 
succese in înfăptuirea hotărîrilor primului Congres al 
Partidului Comunist din Cuba, în propășirea continuă a 
patriei sale.

Ne exprimăm încrederea că prietenia șl colaborarea pe 
multiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor 
extinde și în viitor, spre binele poporului român și po
porului cubanez, în interesul cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica eroicei lupte revoluțio
nare a poporului cubanez înscrie 
la loc de frunte memorabilele eve
nimente petrecute la 26 iulie 1953, 
cînd, la Santiago de Cuba, un grup 
de tineri patrioți, în frunte cu Fi
del Castro, au luat cu asalt cazar
ma Moncada — citadelă militară 
și temniță a sîngerosului regim de 
tiranie al lui Batista. Istoricul a- 
salt asupra cazărmii Moncada a 
constituit actul de naștere al „Miș- 
cărji de la 26 iulie", care, mareînd 
o etapă superioară în lupta poporu
lui cubanez pentru eliberare națio
nală și socială, pentru indepen
dență șl progres social, a inaugu
rat, prin victoria de la 1 ianuarie 
1959, o nouă eră In destinele țării, 
a deschis calea unor profunde 
transformări revoluționare pe pă- 
mîntul Cubei.

în anii care au trecut de la vic
tori*  revoluției, poporul cubanez

Telegrame
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării 
Naționale a Puterii Populare a Repu
blicii Cuba, Bias Roca Calderio, cu 
ocazia celei de-a XXVI-a aniversări 
a Zilei insurecției naționale cuba
neze.

Cu același prilej, ministrul aface
rilor externe. Ștefan Andrei, a trimis 
o telegramă de felicitare ministrului 
relațiilor externe al Cubei, Isidoro 
Malmierca Peoli.

De asemenea. Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul național pentru apă
rarea păcii, alte instituții și organi
zații de masă din țara noastră au 
transmis telegrame de felicitare in
stituțiilor și organizațiilor similare 
din Republica Cuba. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

>,00 Sinteze recapitulativ*  : Fizic*.  Le
gile dinamicii

0,30 Șoimii patriei. „Copii, copil, venitl 
cu noi !"

0,40 Muzică ușoară
10.20 Revista social-politic*  TV (reluare)
10.45 Concert de prînz
11.30 Muzică populară Instrumentală

în jurul orei 12,00 — Transmi
siune directa de la ceremonia so
sirii tovarășului Ahmed Sekou 
Tourt, secretar general al Partidu
lui Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, care, Împreu
na cu tovarășa Andree Toure, va 
efectua, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de 
partid și de stat in România

10,00 Telex
16,05 Melodii populare
16.20 Reportaj pe glob : Liberi*
16.45 Itinerare turistice
17,00 Seara televiziunii cubaneze.
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.15 Dialog despre viitor. Dezvoltarea 

energeticii românești în cincinalul 
1981—1985 și deceniul următor po
trivit documentului ce va fi supus 
dezbaterii și aprobării Congresului 
al xu-lea al P.C.R.

19.30 Ora tineretului
20.20 Docuinentar TV : Trecutul nu-1 

decit un prolog. Documentar rea
lizat de studiourile de televiziune 
engleze

20.45 Meridianele clntecului
21,35 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16.00 Atenție la... neatenție I
16.20 Umor și muzică
17.15 Noi, femeile !
17.50 Lupta antifascistă In România 

(III). Tn plină bătăile
18.20 Festivalul național „Clntarea 

. României". Finala, pe țară a for
mațiilor dC teatru și montaje lite
rare. Selecțlunl

18,40 Pe ulița mindrel mele. Melodii 
populare

18.30 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19.15 Buletin rutier al Capitalei
19.20 Seara televiziunii cubaneze • Vechi 

și nou. Eseu cinematografic reali
zat de studiourile cinematografice 
din Cuba • Curaj și măiestrie, în 
filmul ,,Rodeo“, realizat de studio
urile de televiziune din Havana 
• Ritm și armonie — program 
muzical cubanez cu Juan Formell 
și Elena Burque

10,05 Film artistic : „Acuzarea are cu- 
Vîntiil". Premieră TV. Producție a 
studiourilor cubaneze.

21.3» Telejurnal
32,00 închiderea programului

In plus, materiale 
pentru • circa 6 000 

apartamente
Colectivul uneia dintre cele maî 

mari unități din țară producătoare 
de materiale pentru construcții — 
Combinatul de lianți și azbociment- 
Fieni — a realizat, în perioada 
scursă din acest an, o producție netă 
superioară prevederilor cu peste 12 
la sută, punînd suplimentar la 
dispoziția șantierelor ciment și alte 
materiale din care se pot construi 
circa 6 000 de apartamente. Anali- 
zînd în cadrul recentei adunări ge
nerale a oamenilor muncii posibi
litățile și rezervele existente, co
lectivul unității dîmbovițene și-a, 
suplimentat angajamentul inițial 
hotărind să realizeze o depășire a 
planului pe anul 1979 cu 30 000 ton*  

— a cărui patrie a devenit primul 
stat socialist de pe continentul a- 
merican — a obținut, sub conduce
rea partidului comunist, mari suc
cese în dezvoltarea industriei șl 
agriculturii, științei și culturii, ri
dicarea nivelului de trai. Anul a- 
cesța, aniversarea zilei insurecției 
naționale găsește poporul cubanez 
angajat într-un amplu efort pen
tru înfăptuirea planului cincinal 
de dezvoltare social-economică, e- 
laborat de primul Congres al Par
tidului Comunist din Cuba.

Atașat cauzei libertății, păcii și 
progresului popoarelor, idealurilor 
socialismului, poporul român se 
bucură sincer de importantele rea
lizări obținute de poporul cubanez 
în edificarea socialistă a țării. Deși 
despărțite de mii de kilometri, po
poarele român și cubanez sînt 
string legate prin relații de priete

MANIFESTARE CULTURALĂ
Cu prilejul celei de-*  XXVI-a ani

versări a insurecției naționale cuba
neze, miercuri după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

în cadrul manifestării. Aurel Per- 
va. redactor la „Scîntela tineretului".

Roade ale anilor liberi
Avenida del Puerto — un tiv de 

asfalt pe marginea golfului havanez, 
între ocean și capitala Cubei. La un 
capăt al ei se află portul maritim, la 
celălalt, Castillo del Morro, fortărea
ța ridicată cu secol*  în urmă d« 
spanioli la porțile acestor noi pă- 
mînturi luate în stăpînire de con- 
chistă. Nu atît frumusețea locurilor, 
care l-a impresionat pe Cristofor 
Columb, cît minunatul golf nordic, 
adine și larg spre interior i-a de
terminat pe spanioli să se statorni
cească în insula cubaneză. în golful 
acesta își dădeau întîlnire caravelela 
pline cu prăzi jefuite din teritoriile 
„Lumii Noi" pentru coroana spa
niolă ori tranzitau navele comer
ciale ca să încarce apă și provizii 
sau se opreau să facă reparațiile 
impuse de confruntările cu vicisitu
dinile oceanului și de întilnirile cu 
pirații. Dar dacă El Castillo de la 
Fuerza, cea mai veche fortărea
ță din Cuba, datind din 1538, cu 
ziduri groase de 4 metri, El Castillo 
del Morro, La Fortaleza de la Ca
bana și alte fortărețe din Havana și 
din restul insulei i-au apărat pe 
spanioli veacuri de-a rindul de ata
curile din afară, cetățile întărite 
n-au putut să-i salveze pe succesorii 
acestora de mînia propriului popor 
împilat și exploatat. Zorii zilei de 
26 iulie 1953, cînd un grup de patriot! 
neînfricați au luat cu asalt cazarma 
Moncada, bastionul regimului reac
ționar al dictatorului Batista, au 
inaugurat o nouă etapă în lupta de 
eliberare a poporului cubanez, în
cheiată victorios în prima zi a anului 
1959, prin răsturnarea dictaturii și 
instaurarea puterii populare, creîn- 
du-se primul stat socialist pe pă- 
mintul Cubei și in întreaga emisferă 
occidentală.

Avenida del Puerto, cu pitoreștii*  
sale edificii — larg deschisă spre 
viața animată a portului — atrage ca 
un magnet pe havanezl. A fost o 
vreme, nu prea îndepărtată, cînd 
patria lor, cea mai frumoasă 
perlă din diadema șntileză, scăl
dată de apele unei mări și ale 
unui ocean, nu avea flotă comer
cială și nici flotă de pescuit, in
stalații portuare, navigatori ; doar 
14 cargouri cu un deplasament de 
58 000 tone, care nu se prea avîntau 
dincolo de apele teritoriale. în spațiul 
a două decenii, deplasamentul va
poarelor comerciale care navighează 
sub pavilion cubanez a depășit un 
milion de tone. Sînt printre ele car
gouri, petroliere și alte nave specia
lizate, modern echipate, care plutesc 
spre cele mai îndepărtate colturi ale

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 șl 29 iulie. In țară : Vreme in ge
neral frumoasă și in încălzire. Cerul 
v« fi schimbător. Vor cădea averse

ciment, 50 km tuburi din azboci
ment, 50 000 mp plăci din azboci
ment și 5 000 tone var.

Succese 
ale constructorilor 

de la „Porțile de Fier 2“
Pe șantierul sistemului hidroener

getic și de navigație „Porțile de 
Fier-2“ s-a înregistrat un nou și 
semnificativ eveniment : la Gogoșu. 
pe brațul sting al Dunării, a fost 
inchis digul din aval, obiectiv me
nit să creeze incinta destinată exe
cuției barajului deversor românesc.

Pe același șantier au fost realiza
te cote noi la consolidarea dlgului- 
batardou ce a separat incinta 
unde urmează să se construiască 
cele două centrale electrice și ba
rajul deversor Iugoslav, la izolarea 

nie și colaborare, potențate de co
munitatea de orînduire, de ideo
logie și de țeluri, prin afinități de 
limbă și cultură.

Cursul ascendent al raporturilor 
prietenești dintre țările și po
poarele noastre se întemeiază pe 
relațiile de solidaritate și colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Cuba, în cadrul cărora un rol ho- 
tărîtor au avut întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, care au 
marcat puternice impulsuri în dez
voltarea conlucrării româno-cu
baneze.

Cu prilejul marii sărbători de 
astăzi, poporul român transmite 
poporului cubanez un călduros sa
lut și îi urează noi și noi reali
zări în munca pentru propășirea 
și înflorirea patriei sale socialiste.

a împărtășit impresii de călătorie din 
Cuba.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față dr. Humberto Cas
tello, ambasadorul Republicii Cuba la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

lumii. Cuba exportă zahăr, produsa 
agroalimentare tropicale, nichel, co
balt, crom, alte mărfuri în cele 80 de 
țări cu care întreține relații comer
ciale și importă o gamă diversifica
tă de produse.

„Țara trestiei de zahăr" își diver
sifică treptat economia, în ca
drul căreia și-a creat și dezvoltă 
asemenea ramuri cum sînt metalur
gia, construcția de mașini, indus
tria chimică, petrolieră, electronică, 
a materialelor de construcții, întă
rind în același timp sectorul de bază, 
care este și va rămîne pentru multi 
ani de aici înainte, industria zahăru
lui. Dacă sursa principală pentru 
finanțarea economiei cubaneze o 
constituie exportul, în cadrul aces
tuia, capitolul principal îl reprezintă 
„aurul dulce", a cărui producție n-a 
încetat să crească de la 4,3 milioane 
tone în 1971—1972, la 6,3 milioane în 
1974—1975 șl 7,4 milioane în 1978. 
Chemarea „Azucar para crecer*  
(Zahăr pentru dezvoltare), prezentă 
pe panourile așezate la intrarea pe 
plantațiile de trestie de zahăr, pe 
frontispiciul celor 148 de fabrici de 
prelucrare a „tulpinelor cu miezul 
ca mierea" sau în porturile insulei, 
exprimă succint o certă realitate 
economică. Cuba va menține în con
tinuare actualul ritm de dezvoltare 
al acestei importante ramuri a indus
triei, pentru ca la sfîrșitul cincina
lului să se atingă o producție de 8,5 
milioane tone de zahăr, iar în 1990, 
de 12 milioane tone. Extinderea su
prafețelor cultivate, mecanizarea lu
crărilor de plantare, de recoltare 
și transport — cu mijloace tehnice 
care poartă marca „Hecho en Cuba*  
(Fabricat in Cuba) — încheierea pro
gramului de modernizare a tuturor 
fabricilor de zahăr sint coordonatele 
pe care se va dezvolta necontenit 
prima dintre industriile țării prietene. 
Iar finalizarea acestor eforturi 
se poate vedea în porturile Cubei, 
aflate, de asemenea, într-un proces 
de continuă extindere și modernizare.

în momentul de față se realizează 
un important plan de investiții în 
porturile Santiago de Cuba. Mariell, 
Nuevitas ș.a., unde sînt în curs de 
amenajare dane, se montează ma
carale de mare capacitate, se ridică 
noi depozite care să permită ma
nipularea mecanizată a mărfurilor. 
Cele mai ample lucrări se întreprind 
la Havana, marea poartă maritimă 
a Cubei, un fel de oglindă în care 
se reflectă succesele sale economice 
pe drumul edificării noii orinduiri, 
capacitatea creatoare a poporului său.

G. BONDOC

izolate de ploaie, mai frecvente în nor
dul țării, precum și în zonele de deal 
șl de munte. Vlnt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 8 
și 18 grade, iar cele maxime intre 22 
și 32 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme în general frumoasă 
și tn încălzire. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată după- 
amiaza. Vint potrivit.

zonei de construcție a ecluzelor da 
pe malul românesc.

De la începutul anului, 
170 milioane kWh în plus

întreprinderea Electrocentrale- 
Craiova, unitate care reunește ter
mocentralele Ișalnița și Govora, a 
ridicat la 170 de milioane kWh pro
ducția de energie electrică obținută 
in plus de la începutul anului. 
Succesul, care le-a permis energe- 
ticienilor de aici să îndeplinească 
înainte de termen sarcinile de plan 
pe primele 7 luni, are la bază pe 
de o parte depășirea graficului de 
capacitate cu echivalentul unui a- 
gregat de 45 MW, iar pe de alta, 
creșterea suplimentară a producti
vității cu 2 150 lei pe fiecare om al 
muncii.
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ORIENTUL MIJLOCIUManifestări consacrate României 
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
în diferite țări ale lumii continuă seria manifestărilor consacrate celei 

de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.
La Institutul de științe sociale de 

pe lingă Universitatea libaneză a 
avut loc vernisajul expoziției „Mo
mente din lupta poporului român 
pentru libertate și independentă 
națională". Rectorul Universității 
libaneze, dr. Boutros Dib, a evocat 
bunele relații de prietenie și colabo
rare dintre popoarele român și 
libanez. In mod deosebit, el a subli
niat importanța vizitei efectuate in 
Liban de președintele Nicolae 
Ceaușescu, menționind intilnirea cu 
corpul profesoral și studenții Uni
versității libaneze, prilej cu care 
înaltului oaspete român i s-a de
cernat titlul de doctor honoris 
causa, ca expresie a inaltei prețuiri 
de care se bucură in Liban pre
ședintele României. Dr. Boutros 
Dib și-a exprimat, totodată, dorin
ța de a se extinde și diversifica 
relațiile de colaborare româno-liba- 
neze, inclusiv in domeniul invăță- 
mintului, in interesul reciproc al 
celor două țări și popoare.

Ambasadorul țării noastre la 
Beirut, Florea Chițu, a vorbit des
pre realizările obținute de poporul 
român după eliberarea patriei, des
pre politica externă a României, 
pusă in slujba păcii și cooperării 
internaționale.

Cu același prilej a fost organi
zată o expoziție de carte româneas
că. Exponatele au fost donate Uni
versității libaneze de Biblioteca 
centrală de stat a Republicii Socia
liste România.

La Clubul rafinăriei Zarka, din 
Amman — obiectiv economic con
struit In Iordania in colaborare cu 
România — a fost organizată o in- 
tilnire prietenească. Au luat cuvin- 
tul Burhan Abdul Hadi, directorul 
celei de-a treia extinderi a rafină
riei Zarka, și Gheorghe Petrescu,

NICARAGUA

Instituirea stării de urgență 
ca urmare a acțiunilor teroriste și de sabotaj declanșate de 

elementele contrarevoluționare

MANAGUA 25 (Agerpres). — Ele
mente contrarevoluționare somozista 
au inițiat la Managua și în alte orașe 
ale țării acțiuni cu caracter terorist 
și de sabotaj vizînd integritatea fizi
că a membrilor Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională (F.S.L.N.), 
precum și instalații și obiective tre
cute sub controlul noilor autorități. 
Radio Sandino a anunțat că in cursul 
zilei de marți au fost semnalate la 
Managua schimburi de focuri între 
elemente contrarevoluționare, care au 
comis o acțiune de sabotaj la centrala 
electrică a orașului, și forțele de or
dine ale F.S.L.N. 32 de persoane au 
fost ucise, numărul răniților fiind 
estimat la 60. în cursul ciocnirilor a 
fost omorît Martin Garcia Laveaga, 
comandantul brigăzilor F.S.L.N. de 
apărare a capitalei.

Junta Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua a emis un 
decret prin care este instituită starea 
de urgență pe întreg teritoriul țării 
pe o perioadă de 30 de zile, cu po
sibilitatea de a fi prelungită dacă este 
nevoie. Măsura a fost luată ca ur

ministru secretar de stat la Minis
terul Industriei ■ Construcțiilor de 
Mașini, aflat in vizită de lucru iii 
Iordania. Vorbitorii au evocat sem
nificația zilei de 23 August in isto
ria poporului român, succesele în
registrate de țara noastră pe dru
mul dezvoltării sale independente, 
subliniind, totodată, bunele relații 
politice, economice și culturale sta
tornicite intre România și Iordania.

In sala Galeriilor de artă dtn 
Karachi a fost inaugurată o expo
ziție românească de fotografii. Au 
fost prezenți oameni de cultură și 
artă, personalități ale vieții poli
tice și economice pakistaneze, mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști. 
Mohammad H. Manea, ministru 
adjunct la Departamentul educa
ției din guvernul provinciei Sind, 
a vorbit despre evoluția bunelor 
relații de colaborare și prietenie 
româno-pakistaneze.

In cadrul turneului întreprins In 
Portugalia, Teatrul „Giulești" a 
prezentat la Lisabona piesa „Nă
pasta" de I. L. Caragiale. La spec
tacol au luat parte Teofilo Carvalho 
dos Santos, președintele Adunării 
Republicii, membri ai Consiliului 
Revoluției, ai conducerii Secretaria
tului de stat pentru cultură, oa
meni de artă, știință și cultură, re
prezentanți a vieții politice și eco
nomice portugheze, ziariști.

La Teatrul de copii „Cabanita" 
din capitala statului Peru a fost 
deschisă o expoziție de fotografii 
și afișe prezentind aspecte din viața 
tineretului român. Manifestarea s-a 
desfășurat la Lima, in cadrul Festi
valului internațional de fotografii, 
afișe și filme pentru copii.

(Agerpres)

mare a faptului că politica promova-' 
tă pe plan intern de vechiul regim 
„a dus la distrugerea orașelor și lo
calităților țării, a centrelor de pro
ducție și a altor instalații și obiective 
economice și de altă natură, împin- 
gînd economia națională într-o ade
vărată stare de faliment".

Decretul prevede trecerea tutu
ror instalațiilor militare și civile ale 
vechii Gărzi Naționale somoziste sub 
controlul exclusiv al forțelor F.S.L.N., 
stabilind, totodată, pedepse cu închi
soarea pe doi sau trei ani pentru cei 
care sabotează transportul în comun, 
producția și în genere întreaga acti
vitate de reconstrucție a țării. Sta
tul își rezervă dreptul de a naționa
liza toate întreprinderile particulare 
abandonate de proprietari sau care 
nu sint puse în funcțiune.

După cum transmite agenția U.P.I., 
S.U.A. au recunoscut oficial Guver
nul de Reconstrucție Națională din 
Nicaragua. Canada și Guatemala au 
recunoscut și ele noul guvern din 
Nicaragua.

• Precizări privind functio
narea Organismului O.N.V. 
pentru supravegherea armis
tițiului din regiune • Kurt 
Waldheim condamnă raidu
rile israeliene in sudul Liba
nului • incidente la Beirut 

• Atentate în Israel
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager

pres).' — Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a anunțat, după o 
ședință neoficială, cu ușile închise, a 
Consiliului de Securitate, că mandatul 
Forței de Urgență a Națiunilor 
Unite din Sinai (F.U.N.U.) nu va 
mai fi reînnoit după expirarea sa, 
miercuri 25 iulie, și că, începind de 
la această dată, în zona respectivă 
vor rămine numai observatorii mi
litari ai Organismului O.N.U. pentru 
supravegherea armistițiului din O- 
rientul Mijlociu (O.N.U.S.T.), format 
din circa 150 de soldați și ofițeri ori
ginari din 17 țări, între care U.R.S.S. 
și S.U.A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). - 
Statele Unite consideră că Orga
nismul Națiunilor Unite pentru su
pravegherea armistițiului din O- 
rientul Mijlociu (O.N.U.S.T.) con
stituie o forță de observatori ai Na
țiunilor Unite viabilă pentru a su
praveghea retragerile succesive is
raeliene din Sinai, în conformitate 
cu tratatul de pace cu Egiptul, și 
speră că se va ajunge la un compro
mis cu Israelul, care consideră in
acceptabilă această forță — a decla
rat purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat. John Trattner.

într-o declarație dată publicității 
la Națiunile Unite, secretarul general 
al O.N.U., Ktirt Waldheim, a con
damnat raidurile efectuate de avia
ția israeliană in sudul Libanului.

BEIRUT 25 (Agerpres). — în cen
trul și suburbiile Beirutului au avut 
loc, marți, incidente între membri ai 
Forțelor Arabe de Descurajare 
(F.A.D.), staționate în Liban, și forțe 
conservatoare creștine. în cursul 
ciocnirilor, care au durat peste opt 
ore, părțile au făcut uz de rachete, 
mortiere și artilerie grea.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — în 
urma explodării unei bombe plasate 
la o stație de autobuz din localitatea 
Beit-Lid, la 40 kilometri de Tel Aviv, 
9 persoane au fost rănite — infor
mează agențiile Reuter, U.P.I. și 
France Presse. O altă bombă a ex
plodat în localitatea Kfar Saba, pro
vocând rănirea unei persoane.

După cum menționează agenția 
W.A.F.A., reluată de agențiile citate, 
bombele au fost plasate de „unități 
speciale ale O.E.P. ce acționează in 
teritoriile ocupate".

PARIS 25 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă informează 
că Zoheir Mohsen, șeful Departa
mentului militar al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a 
fost miercuri victima unui atentat, 
aflindu-se internat într-un spital din 
Cannes, într-o stare gravă. în dimi
neața zilei de 25 iulie, o persoană, 
neidentificată incă, l-a rănit grav cu 
un foc de pistol în cap. Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P., a hotărit trimiterea 
unei comisii a organizației la Cannes, 
pentru a cerceta împrejurările în 
care s-a produs atentatul la viața lui 
Zoheir Mohsen, aflat intr-o vizită in 
Franța.

TIRANA

Convorbiri economice româno-albaneze
Semnarea protocolului privind schimburile 

de mărfuri și plăți dintre România și Albania 
pentru anul 1980

TIRANA 25 (Agerpres). — La Ti
rana au avut loc convorbiri între to
varășul Cornel, Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale al Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Ne
din Hoxha, ministrul comerțului ex
terior al R.P.S. Albania.

Au fost discutate probleme privind 
stadiul actual al schimburilor econo
mice și dezvoltarea acestor schim
buri pe anul 1980, precum și in 
perspectivă pe perioada 1981—1985. ■

Ca urmare a convorbirilor, , la 25 
iulie a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și plăți 
dintre România și Albania pentru 
anul 1980. Protocolul prevede o creș
tere însemnată a schimburilor. Con
form documentului semnat. România 
va livra Albaniei mașini-unelte, echi
pament petrolier, piese de schimb, 
rulmenți, aparataj de înaltă și joasă 
tensiune, material tubular, produse 
chimice, medicamente și altele.

Majordri de preturi
BELGRAD 25 (Agerpres). — Con

siliul Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia a hotărît ca, începind din 
25 iulie, să fie majorate prețurile la 
făină, pîine și țigări. Făina se va 
scumpi in medie cu 20 la sută, iar 
pîinea cu 10 la sută față de pre
țul actual. Prețul țigărilor se va 
majora cu 20—30 la sută.

★
PARIS 25 (Agerpres). — Indicele 

prețurilor de consum a sporit in 
Franța cu 0,8 la sută în luna iu
nie, comparativ cu luna preceden
tă. Cele mai importante creșteri au 
fost înregistrate la produsele manu

■ ■■■■■■Illisas

agențiile de presă transmit:
Primire la Beijing. Hua 

Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comiînist Chi
nez. premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit delegația 
Partidului Muncii din Coreea, condu
să de Kim Hwan, membru al Comi
tetului Politic al C.C., secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea. în 
cursul întîlnirii au fost discutate 
probleme ce privesc relațiile dintre 
cele două partide și țări.

Suprimarea a 21000 
locuri de muncă. La Paris s a 
anunțat că. începind din luna sep
tembrie, in decurs de doi ani, in 
industria siderurgică franceză vor fi 
suprimate 21 000 locuri de muncă. A- 
ceastă măsură drastică vizează în 
special uzinele USINOR și Sacilor 
din nord-estul Franței. Numărul 
locurilor de muncă in acest impor
tant sector al economiei franceze a 
scăzut substanțial în ultimii patru 
ani, și anume de la 157 629 în 1974 
la 131 000 la sfirșitul anului trecut

La rîndul său. Albania va furniza 
României bitum și petrol, minereu și 
concentrat de crom, cupru și produse 
de cupru, concentrat de pirită, pre
cum și diverse bunuri de consum.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a avut o convorbire cu Adil 
Carcani, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.S. Al
bania, cu privire, la dezvoltarea re
lațiilor, comerciale româno-albaneze.

La convorbiri a participat și Aldea 
Militaru, ambasadorul României la 
Tirana.

★
BELGRAD 25 (Agerpres). — Tova

rășul Cornel Burtică s-a întîlnit, în 
cursul unei escale făcute la Belgrad, 
cu tovarășul Metod Rotar, secretar 
federal pentru • comerțul exterior al 
R.S.F. Iugoslavia. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
româno-iugoslave.

facturate — 1,2 la sută și la servi
ciile pentru populație — 1 la sută.

Luînd ca bază nivelul mediu al 
prețurilor în 1970 (100 la sută), în 
prezent indicele prețurilor este de 
219,2 la sută,, precizează Institutul 
francez de statistică.

★
Potrivit datelor Institutului cen

tral de statistică al Italiei, pre
țurile la bunurile de larg consum e- 
rau în luna mai anul acesta cu 14,5 
la sută mai mari în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut. în 
Portugalia, prețurile au crescut, în 
luna mai, cu 3,2 la sută.

Vizită în R.D.G. Erlch H°- 
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, l-a primit 
pe ministrul de externe al Franței, 
Jean Francois-Poncet. Au fost dis
cutate probleme ale relațiilor din
tre cele două țări, constatindu-se 
identitate sau apropiere a puncte
lor de vedere în probleme vizînd 
continuarea procesului de destinde
re și dezarmarea. S-a evidențiat ne
cesitatea transpunerii în practică a 
Actului final de la Helsinki.

AdUnatC. ®u'3 ausP’c’^e Aso
ciației de' prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) și Academiei de științe 
medicale a U.R.S.S., la Moscova a 
fost organizată miercuri după-amia- 
ză o adunare consacrată impliniril 
a 125 de ani de la nașterea savan
tului român de renume mondial 
Victor Babeș.

Plenara C.C. al P.C. Pa
raguayan,
desfășurat la

ale cărei lucrări s-au
Asuncion, in condiții

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBERIEI

Excelenței Sale Dr. WILLIAM R. TOLBERT Jr.
Președintele Republicii Liberia

La cea de-a 132-a aniversare a proclamării independenței de stat a Re
publicii Liberia vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de fericire 
și sănătate personală, iar poporului liberian prieten succese pe calea dez
voltării economice și sociale independente.

îmi exprim încrederea că, acționînd în spiritul convorbirilor noastre șl 
al înțelegerilor convenite, bunele raporturi dintre România și Liberia se vor 
dezvolta și mai mult, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțe
legerii și colaborării internaționale, pentru edificarea unei noi ordini econo
mice in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu 132 de ani în urmă, un număr 
de negri americani eliberați din 
sclavie și ajutați să se reîntoarcă 
pe păminturile de baștină ale 
strămoșilor lor proclamau, sub 
numele simbolic de Liberia, pri
ma republică de pe continen
tul african. -Acest moment me
morabil, petrecut la 26 iulie 1847, 
este sărbătorit in fiecare an de po
porul liberian ca zi națională a 
țării sale.

Situată pe coasta de vest a Afri
cii, între Sierra Leone, Guineea șl 
Coasta de Fildeș. Liberia are o su
prafață de 111 369 kmp și o popu
lație de 1 710 000 locuitori, ce se în
deletnicesc în special cu agricul
tura. Principalele surse ale venitu
lui național le constituie însă alte 
domenii ale activității economice. 
Dacă pină nu de mult Liberia era 
cunoscută doar ca o mare produ
cătoare de cauciuc, posedînd a- 
proximativ 10 milioane de arbori, 
astăzi ea se remarcă și prin- 
tr-o susținută activitate pe pla
nul valorificării apreciabilelor bo
gății ale subsolului. Industria 
sa extractivă produce circa 40 la 
sută din minereul de fier extras pe 
continentul african, exportînd a- 
nual 25 milioane tone. Se mai gă
sesc, de asemenea, rezerve de bau
xită, crom, minereuri dă mangan, 
diamante ș.a.

de ilegalitate, s-a adresat muncito
rilor și țăranilor din Paraguay, în
tregii opinii democratice, precum și 
reprezentanților clerului și forțelor 
armate care se situează pe poziții 
patriotice, să se ridice la luptă pen
tru doborîrea regimului fascist din 
tară.

întîlnire la Casa Albă. 
Președintele Jimmy Carter a primit 
la Casa Albă pe liderii democrați ai 
Congresului, în fața cărora a subli
niat necesitatea adoptării de către 
forul legislativ a programului său 
energetic. După cum comentează a-, 
gentia France Presse, președintele 
încearcă să evite amendarea de că
tre Senat a proiectului impozitului 
special asupra profiturilor ridicate 
realizate de companiile petroliere, pe 
care il consideră elementul esențial 
al programului. Textul de lege res
pectiv a fost aprobat deja de Came
ra Reprezentanților. Impozitul pe 
profituri urmează să furnizeze 142 
miliarde dolari în cursul următori
lor 10 ani. Amendamentele propuse 
deja în Senat — menționează A.F.P. 
— ar putea reduce aceste venituri 
la 55 miliarde dolari.

Pe linia accelerării dezvoltării 
economice a țârii. în ultimele două 
decenii s-au construit peste 300 de 
obiective industriale, s-a acționat 
pentru modernizarea agriculturii, 
extinderea rețelei de comunicații, 
construirea de porturi. O adincă 
și frumoasă transformare a cunos
cut orașul Monrovia, capitala tării, 
care a găzduit zilele trecute confe
rința la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane.

Succesele obținute de poporul li
berian pe calea consolidării inde
pendentei și a dezvoltării econo
mice sint urmărite cu sentimente 
prietenești de poporul român. între 
România și Liberia s-au sta
tornicit relații trainice de prie
tenie și colaborare, care cu
nosc un curs mereu ascendent. O 
contribuție hotărîtoare la impri
marea acestei evoluții pozitive au 
avut-o acordurile si înțelegerile 
convenite cu prilejul convorbi
rilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și William Tolbert jr., 
care au deschis ample perspective 
cooperării In domeniile economic, 
tehnico-științific, comercial, întă
ririi relațiilor de prietenie In fo
losul ambelor țări și popoare, al 
păcii și înțelegerii Internationale.

N. 8”

NlUniîS. Președintele Jimmy 
Carter a anunțat numirea in func
ția de președinte al Oficiului Fe
deral de Rezerve (Banca centrală a- 
mericană) a lui Paul Volcker, fost 
subsecretar al Departamentului Fi
nanțelor.

Cinci luni pe orbită
După cinci luni de activitate în 

Cosmos, la bordul complexului orbital 
de cercetări științifice „Saliut“-„So- 
iuz“, Vladimir Liahov și Valeri Riu- 
min se simt bine. A fost depășit, 
astfel, cu 10 zile recordul stabilit de 
cosmonauții Vladimir Kovalionok și 
Aleksandr Ivancenkov. După cum a 
declarat conducătorul de zbor Aleksei 
Eliseev, una dintre sarcinile ingine
rești încredințate echipajului a în
semnat mai mult decit multe recor
duri : realizarea unui mare volum de 
lucrări de refacere și profilactice în 
vederea sporirii „resurselor vitale" 
ale stației orbitale.

Poliția austriacă 8 descopc- 
jrit în urmă cu citeva zile In Pă
durea Vieneză un depozit de arme, 
de literatură fascistă, de coduri și 
de acte false. în urma cercetărilor 
au fost arestate șapte persoane care 
purtau căști cu zvastică și embleme 
SS și făceau pregătire militară.

PROBLEMA PETROLULUI - Spirala vertiginoasă a prețurilor: în nouă ani, o scumpire de peste 11 ori...

PROBLEMĂ MONDIALĂ
Din țări de pe toate continentele 

continuă să parvină zi de zi știri 
despre măsurile ce se iau pentru a 
face față problemelor complexe și 
acute ale energiei și combustibililor, 
îndeosebi ale petrolului. Necesitățile 
de energie crescind continuu, iar 
oferta rămînînd in urma cererii, 
penuria de combustibili se accen
tuează, în timp ce preturile produ
selor petroliere înregistrează pe pia
ța mondială creșteri continue in ulti
mii nouă ani. Recenta hotărâre luată 
în luna martie 1979, in cadrul Orga
nizației țărilor exportatoare de petrol 
(O.P.E.C.), prevăzind o majorare 
substanțială a prețurilor petrolului 
brut, a atras noi scumpiri ale produ
selor petroliere in covirșitoarea ma
joritate a statelor lumii.

Totodată, unele țări cunosc se
rioase perturbații in ceea ce privește 
aprovizionarea cu combustibilul ne
cesar industriei, agriculturii, trans
porturilor. Intr-un șir de state — în
deosebi țări industrializate, mari con
sumatoare de energie — se consideră 
că situația care s-a creat este de na
tură să ducă la apariția unor noi 
fenomene de stagnare și recesiune 
economică, să sporească numărul șo
merilor, să adincească procesele in
flaționiste, cu toate efectele negative 
ce decurg de aici.

Problemele pe care le ridică „criza 
energetică" nu privesc doar anumite 
state, ci afectează, practic, toate ță
rile, întregul angrenaj economic 
mondial.

Situația creată în domeniul ener
getic și tendințele ei de evoluție de
termină factorii de răspundere din 
toate statele dezvoltate și nedezvol
tate, capitaliste și socialiste, să ia 
măsuri ferme pentru economisirea și 
dezvoltarea resurselor energetice.

Concomitent cu hotărârea de a re
duce importurile sint anunțate mă
suri privind consumul rațional de 
combustibil, pornindu-se de la ideea 
că economisirea constituie principala 
cale pentru asigurarea in continuare 
a necesarului de petrol. Totodată, se 
iau măsuri restrictive in domeniul 
circulației, al consumului public și 
casnic, evitării feluritelor forme de 
pierderi sau risipă de energie. De 
asemenea, eforturile sint îndreptate 
spre valorificarea deplină a combus
tibililor solizi, spre introducerea mai 
rapidă in circuitul economic a noi 
surse de energie : atomoelectrică, so
lară, eoliană. Preocupările manifes
tate in toate aceste domenii au la 
bază convingerea că de modul cum 
vor fi gospodărite resursele ener
getice depind dezvoltarea fiecărei 
țări, progresul civilizației umane.

Ieri cu

Duminici fără circula
ție auto. In vederea reducerii
consumului de carburanți, guvernul 
Greciei a hotărit să impună restric
ții în ce privește circulația autotu
rismelor. în zilele de duminică, 
autovehiculele vor trebui să circule, 
prin rotație, numai o dată la două 
săptămîni.

Restricții la iluminatul
pUbliC. I* 1 Spania’ planurile de
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economisire a energiei anunțate în 
mod oficial cuprind un șir de mă
suri, între care restricții la ilumina
tul public. Livrările de combustibil 
lichid destinat încălzitului vor fi re
duse. Cu începere din septembrie, 
stațiile de benzină vor fi închise la 
sfîrșit de sâptămînă. De asemenea, 
oficialitățile de la Madrid au făcut 
cunoscut că au in vedere aplicarea 
unor măsuri vizînd contingentarea

—K
butoiul, azi cu picătura I
combustibilului lichid destinat cen
tralelor termice și altor mari con
sumatoare de energie, reglementa
rea izolării termice a imobilelor.

Și în Japonia, potrivit celui de-al 
treilea „pachet" de măsuri adoptate 
în acest an in scopul economisirii 
energiei, stațiile de benzină vor fi 
închise in zilele de duminică și de 
sărbători, iar iluminatul public va 
fi simțitor redus.

Reclamele luminoase — 
interzise. Consiliul de Miniștri 
al Belgiei a adoptat un proiect de 
lege în domeniul economisirii ener
giei, care prevede : interzicerea in
tre orele 21—9 a reclamelor lumi
noase și a iluminatului vitrinelor la 
magazine; reducerea consumului 
industrial și casnic de motorină, 
precum și de combustibil pentru 
încălzit cu 20 la sută față de nive
lul anului trecut ; impunerea’stric
tă a limitării vitezei de circulație 
a automobilelor.

Limitarea încălzirii în 
clădirile publice. Intre mâ' 
șurile adoptate în Austria in vede
rea reducerii consumului de energie 
cu 20—30 la sută față de nivelul 
actual se numără limitarea tempe
raturii de încălzire în clădirile pu

blice, înlocuirea cu cărbune a unei 
cantități de 60 000 tone de combusti
bil lichid destinat încălzirii locuin
țelor.

în S.U.A., potrivit unui recent 
decret prezidențial privind reduce
rea consumului de energie, tempe
ratura în imobile pe timpul iernii 
va fi de maximum 18 grade Cel
sius, iar vara instalațiile de aer 
condiționat vor fi puse in funcțiune 
începind numai de la 27 grade Cel
sius.

0 zi pe săptămînâ - 
staționare obligatorie. în 
Danemarca, odată cu creșterea pre
țurilor la unele produse petroliere, 
gaze naturale și electricitate, auto- 
mobiliștii particulari vor fi obligați 
prin lege să renunțe o zi pe săptă- 
mînă la deplasarea cu automobilul 
personal.

Două zile pe săptă*  
mînă — stațiile închise. 
Comisia națională pentru energie 
din Brazilia a propus marți seara 
închiderea stațiilor de alimentare 
două zile pe săptămină (in loc de 
o zi, ca pînă acum). Se preconi
zează, de asemenea, constituirea 
unui fond de mobilizare energetică 
finanțat pe baza creșterii preturilor 
la carburanți.

Fațâ de 1,80 dolari cit era prețul unui baril (circa 159 litri) în ianuarie 1970, în prezent s-a ajuns la peste
20 dolari (diagramă din săptămânalul „NEWSWEEK")

Imagine inedită... dar devenită uzuală 
în S.U.A.

Povara notei de plată 
petroliere pe umerii țărilor 

slab dezvoltate
„Ultima mărire de prețuri a petrolului va împovăra cu 

12 MILIARDE DE DOLARI nota de plată a importu
rilor țărilor în curs de dezvoltare neproducătoare de 
țiței" — a apreciat directorul general al Fondului Mo
netar Internațional, La Rosiere, la actuala sesiune de 
la Geneva a Consiliului Economic și Social al Națiuni
lor Unite (ECOSOC). Deficitul curent al acestor țări va 
crește de la 32 miliarde de dolari în 1978 la 43 miliarde 
in 1979 și la 50 miliarde in 1980.

„Niente benzina /“
într-o relatare a agenției France Presse se descrie 

atmosfera care domnea marți in Italia ia stațiile de 
benzină :

„Imaginile penurie! de benzină In Italia se multi
plică. Zeci de mii de stații nu mai sint aprovizionate 
normal cu combustibil. Ca urmare, tot mai multe sta
ții de alimentare afișează anunțul : -Niente benzina !» 
(Nu avem benzină). în unele orașe, cum ar fi Florența, 
o stație din două a fost închisă.

Pe de altă parte, presa italiană anunță că joi gu
vernul de la Roma trebuie să se pronunțe asupra unei 
noi creșteri, cu 50 de lire, a litrului de benzină super 
și cu 15 lire a litrului de motorină".

In căutarea unor noi surse 
energetice

ÎNTOARCEREA LA CĂRBUNE. Planul energetic al 
Japoniei pune un accent deosebit pe dezvoltarea teh
nologiei de lichefiere a cărbunelui. Pe această cale se 
preconizează obținerea zilnică a 290 000 de barili de 
combustibili sintetici.

CU FAȚA SPRE SOARE. „Statele Unite și-au desco
perit o nouă pasiune față de energia obținută din Soare" 
— transmite France Presse. Pe întreg cuprinsul S.U.A. 
cercetările iau amploare, experimentările se înmulțesc, 
domeniile de aplicare se extind. Scopul urmărit : in 
anul 2000 să se acopere pe această cale 20—25 la sută 
din consumul de energie.

GAZ RECUPERAT. în localitatea Lulea din Suedia 
a început construirea unei centrale mixte de electrici
tate și de încălzire urbană. Centrala va folosi drept 
combustibil gazul de recuperare al furnalelor înalte și 
al cocseriei uzinelor „Svenski Stal" din localitate.

PUTEREA ATOMULUI. Guvernul Marii Britanii a 
aprobat finanțarea lucrărilor vizind construirea unei noi 
centrale electronucleare. avînd capacitatea de 1 320 MW. 
Centrala, a cărei construcție va costa 650 milioane lire 
sterline, va intra în exploatare în 1987. Dacă in pre
zent atomul furnizează 15 la sută din electricitatea con
sumată în Anglia, anul viitor acest indicator va repre
zenta 20 la sută.

ENERGIE EOLIANA. în localitatea Tarifa din sudul 
Spaniei se construiește o centrală eoliană. Cu o viteză 
a vîntului de 12 metri/secundă, rotorul, cu două pa
lete, avînd diametrul de 17 metri, va avea o viteză de 
rotație de 140 ture pe minut.


