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Sub semnul caldei prietenii, înțelegerii și stimei reciproce

5. Amplă și substanțială 
contribuție a României 

la victoria finală
ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE
INTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘUL AHMED SEKOU TOURE

pentru propria lor dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare și care au deopo
trivă consecințe ce depășesc cu mult 
hotarele naționale, repercutîndu-se 
favorabil asupra cursului vieții in
ternaționale. Un asemenea eveni
ment îl reprezintă insurecția națio
nală armată antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1944. Gravată 
cu litere de aur in cartea istoriei 
naționale — ca evenimentul ce a mar
cat eliberarea țării de sub domina
ția fascistă și începutul transformă
rilor de esență ce au dus la făurirea 
României socialiste de astăzi — insu
recția a jucat in aceiași timp un rol 
important în accelerarea înfringerii 
Reichului nazist, înscr!indu-se astfel 
la loc de seamă și in hronicul marii 
victorii a popoarelor iubitoare de 
pace asupra fascismului. Subliniind 
însemnătatea deosebită a contribuției 
românești la obținerea acestei bi
ruințe. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Prin întoarcerea armelor și 
angajarea României, cu întregul ei 
potențial, alături de Uniunea Sovie
tică și aliați, în războiul antifascist, 
s-a dat o puternică lovitură planuri
lor strategice ale Germanici hitleris- 
te. Aceasta a dus la prăbușirea între
gului front .din sud, a deschis calea 
înaintării rapide a trupelor sovietice, 
a accelerat zdrobirea dispozitivului

„...Cînd soarta războiu*  
lui era departe de a fi cla
rificată" Pentru 3 contura cît 
mai clar dimensiunile impactului 
insurecției românești asupra desfă
șurării conflagrației mondiale se im
pune o succintă trecere în revistă a 
situației internaționale în momentul 
declanșării ei, ca și a poziției geo- 
politice a țării noastre. Așa cum se 
știe, pină în vara lui 1944 Germany 
nazistă primise lovituri puternice din 
partea coaliției forțelor antihitle
riste, în beneficiul căreia Wehr- 
machtul pierduse definitiv incă din 
anul 1943, inițiativa strategică. Cu 
toate acestea, mașina de război ger
mană nu-și sleise capacitatea de 
luptă : bazată pe uriașele resurse 
economice ale unui vast teritoriu din 
Europa ocupată sau aservită. pro
ducția de război a celui de-al treilea 
Reich atingea în vara anului 1944 
nivelul cel mai inalt. Comandamen
tul german considera în aceste îm
prejurări că deznodămîntul războiu
lui era încă departe de a fi decis în 
favoarea adversarilor săi. fiind hotă- 
rit să lupte pină la capăt. Sînt ilus
trative in acest sens violenta acțiu
nilor germane și succesele inițiale

A apărut în broșură

de la Arnhem Olanda— cele_ ___ _____
(septembrie 1944) și Nyiregyihâza — 
Ungaria (octombrie 1944) ori in ofen
sivele din Ardeni (decembrie 1944) și 
Balaton (martie 1945). Toate acestea 
arată limpede că în momentul declan
șării insurecției din august 1944, așa 
cum avea să sublinieze reprezentantul 
sovietic la Conferința de pace de la 
Paris, „nu erau evidente perspecti
vele desfășurării evenimentelor mi
litare si— soarta Germaniei era de
parte de a fi clarificată".

în al doilea rind. prin poziția ei 
geo-politică, ca și prin resursele natu
rale — în primul rind cele petroliere
— România, care de la intrarea tru
pelor hitleriste pe teritoriul ei. in 
octombrie 1940, se afla în situația 
unei țări ocupate, constituia o arti
culație de cea mai mare însemnă
tate în dispozitivul militar german 
al așa-numitei „Fortărețe (Festung) 
Europa", proclamată de propaganda 
nazistă drept inexpugnabilă. Păstra
rea spațiului românesc, iar prin el 
asigurarea controlului asupra sud-

Colonel Constantin
CAZANIȘTEANU
Centrul de studii și cercetârl 
de istorie și teorie militară

(Continuare în pag. a IV-a)

PROGRAMUL-DIRECTIVA (Proiect)
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic în perioada 1981-1990 și direcțiile 

principale pînă în anul 2000
EDITURA POLITICA

I a Palatul RftSubliuii-'a'u 'continuat, 
vineri, 27 iulie, convorbirile oficiale 
Intre tovarășul Nipolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Ahmed Sekou Toure secretar ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Virgil Trofin. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru, 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al

R., Ștefan Andrei, -membru ' su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Ion Ursu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie. Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Constantin Stătescu, 
ministrul justiției. Dumitru Bejan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale. Ma
rin Enache, șeful Cancelariei C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea. consilier al 
președintelui republicii. Valeriu 
Georgescu, ambasadorul țării noastre 
la Conakry.

Din partea guineeză tovarășii

'Moussa Diakite, membru al Biroului 
Politic National al P.D.G., ministrul 
locuințelor, domeniilor și urbanisticii, 
N'Famara Keita. membru al Birou
lui Politic Național al P.D.G., minis
trul energiei, Mamady Keita. mem
bru al Biroului Politic Național al 
P.D.G., ministrul învățămintului su
perior și cercetării științifice, Fily 
Cișsoko, secretar al Biroului Politic 
Național al P.D.G., ministrul tinere
tului, sportului și artelor populare, 
Mamady Kaba, ministrul industriei, 
Sikhe Camara, ministrul justiției. 
Marcel Cross, secretar de stat. însăr
cinat cu cooperarea internațională, 
Kerfalla Cisse, ambasadorul Republi
cii Populare Revoluționare Guineea 
la București, Fonde Berete, directo-

rul Serviciului de presă de la Pre
ședinția republicii.

In aceeași atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă reci
procă. președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure au reluat 
schimbul de păreri privind dezvol
tarea economică și socială a celor 
două țări, căile și mijloacele de pro
movare mai intensă a colaborării ro- 
mâno-guineeze, precum și în legă
tură cu aspecte principale ale actuali
tății politice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat succesele deosebite obținute de 
poporul roman, sub conducerea parti
dului comunist, in cei 35 de ani care 
au trecut de la\ eliberarea României,
(Continuare in pag. a IlI-a)

Ieri, pe arterele Capitalei, urale pentru prietenia româno-guineeză

După încheierea celei 
de-a doua runde a convor
birilor la nivel inalt ro- 
mâno-guineeze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Ahmed Sekou Toure 
au întreprins, vineri la 
amiază, o vizită în Capitală 
și la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea.

Continuare, în fapt, a 
dialogului dintre cei doi 
șefi de stat consacrat ex
tinderii și aprofundării re
lațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple pla

nuri dintre România și 
Guineea, vizita a oferit 
înalților oaspeți posibilita
tea de a cunoaște nemij
locit aspecte ale procesului 
de industrializare accelera
tă a României, ale dezvol
tării agriculturii, de a pros
pecta direct posibilitățile 
concrete de cooperare eco
nomică dintre cele două 
țări. în același timpj, vizita 
a constituit un bun prilej 
pentru oaspeții guineezi de 
a cunoaște aspecte ale dez
voltării edilitare a Bucu- 
reștiului, ale marelui efort

făcut de statul nostru în 
direcția imbunătățirii con
tinue a nivelului de trăi 
material și spiritual al po
porului.

în timpul vizitei, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure au 
fost însoțiți de tovarășul 
Gheorghe Pană, prim-se- 
cretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei, de membrii misiunii de 
onoare atașate pe lingă
(Continuare în pag. a IlI-a)

Astăzi, în jurul orei 11, posturile de radio 
și televiziune vor transmite direct de la 
Slatina adunarea populară prilejuită de 
vizita oficială in tara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
qeneral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, a tovarășu
lui Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Revoluționa
re Guineea, împreună cu tovarășa Andrăe 
Toură.

SE ÎNFĂPTUIEȘTE CV CONSECVENTA PROGRAMUL RE CREȘTERE
A NIVELULUI DE TRAI IN ACTUALUL CINCINAL

De Ia 1 august începe etapa a ll-a 
de majorare a retribuțiilor

Primele ramuri care beneficiază de noile majorări : industria minieră ; industria de 
extracție a petrolului, a gazelor, transport țiței, industria de extracție a gazului metan, 
lucrări geologice și de foraj ; industria metalurgiei feroase și cocsochimice ; unități ale 
industriei construcțiilor de mașini subordonate centralelor (inclusiv acestea) de utilaj ener
getic, metalurgic și mașini de ridicat, de utilaj tehnologic, chimic și rafinării, de utilaj pe
trolier și minier, de utilaj tehnologic și material rulant.

După cum s-a mai anunțat, potri
vit Hotărîrii Plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din 
5 iulie, cu începere de la 1 au
gust se trece la cea de-a doua 
etapă de majorare a retribuți
ilor in actualul cincinal. înfăp
tuirea Programului de creștere a ni
velului de trai in actualul cincinal — 
elaborat din inițiativa și sub îndru
marea nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și aprobat de Conferința 
Națională a partidului din decembrie 
1977 — atestă o dată mai mult că 
bunăstarea omului constituie țelul su
prem al politicii partidului, esența 
însăși a orînduirii noastre socialiste. 
Aplicarea noilor majorări ale retri
buțiilor a devenit posibilă — după 
cum subliniază Hotărîrea Plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — datorită rezultatelor- re
marcabile obținute în sporirea pro
ducției materiale, a productivității 
muncii și venitului național, în creș
terea eficienței economice în toate 
domeniile de activitate.

După, cum se știe, in perioada 1 iu
lie 1977 — 1 iunie 1978 s-a desfă
șurat prima etapă de majorare a re
tribuțiilor, încheiată cu 3 luni mai 
devreme decit fusese stabilit inițial. 
In urma acestei măsuri și prin creș
terea corespunzătoare a sporului de 
vechime, a promovării personalului 
muncitor în categorii, trepte și gra
dații superioare, retribuția medie no
minală netă pe economie a crescut 
de la 1 595 lei, în anul 1975, Ia 2 011 
lei, în 1978, fiecărui om al muncii re- 
venindu-i, în medie, în această pe
rioadă, un spor lunar de venituri de 
416 lei, cu 87 lei mai mult decît fu
sese prevăzut inițial în planul cin
cinal. Acum urmează o nouă majo
rare. eșalonată pe ramuri pînă la 1 
decembrie 1980, care va duce la creș
terea retribuției medii nominale nete 
în 1980, fa(ă de 1975, cu 643 lei, rea- 
lizîndu-se o depășire de 173 lei față 
de cit se prevăzuse în planul cincinal. 
In acest fel, la nivelul unui an în
treg, sporul mediu de retribuție al 
unei persoane încadrate în muncă 
va însuma 7 716 lei, echivalen
tul retribuției medii nominale nete 
pe aproape 5 luni din anul 1975. 
Este cea mai substanțială majorare a 
veniturilor din întreaga istorie a con
strucției socialiste din tara noastră !

Odată cu trecerea la etapa a Il-a

de majorare a retribuțiilor, urmează 
să intre în vigoare și unele îmbună
tățiri ale Legii retribuirii, votate în 
vara anului trecut de Marea Adunare 
Națională, care vor contribui și ele la 
sporirea veniturilor oamenilor mun
cii. Respectivele îmbunătățiri se vor 
aplica, eșalonat, pe ramuri, pe măsură 
ce fiecare ramură va beneficia de 
noile majorări de retribuții.

1) SE INTRODUCE O 
NOUĂ CATEGORIE, iN

PLUS, DE ÎNCADRARE A 
MUNCITORILOR. Dacă in pre
zent muncitorii sînt Încadrați, de re
gulă, pe 6 categorii, de la 1 la 6. plus 
nivelul de muncitor specialist, odată 
cu aplicarea etapei a Il-a de majora
re vor exista, de regulă, 7 categorii, 
plus nivelul de muncitor specialist. 
La noua categorie de incadrare vor

Miha! IONESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Creșterea retribuției medii nominale nete 

în actualul cincinal

1975 1978 — 
după etapa I 
de majorare

1980 — după etapa 
a ll-a de majorare
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FIECARE DINTRE NOI Șl TOȘI LAOLALTĂ SÎNTEM INTERESAȘI Șl DATORI 

SĂ ECONOMISIM ENERGIA Șl COMBUSTIBILII!
Cu mult timp înainte de declanșa

rea pe plan mondial a crizei petrolu
lui. secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
analizind fenomenele și tendințele 
prezente atit pe plan intern, cit și 
extern, a prevăzut mutațiile ce se 
vor produce în acest domeniu și, 
printr-un concept științific de an
samblu, a indicat acțiunile necesare 
în țara noastră atit pentru dezvolta
rea resurselor interne de energie 
primară, creșterea producției de e- 
nergie electrică, cit și pentru identi
ficarea și valorificarea de noi surse 
energetice, creșterea eficienței de 
utilizare a energiei sub toate forme
le, micșorarea pierderilor și elimina
rea oricărei forme de risipă de com
bustibil și energie.

în „Programul-directivă de cerce
tare și dezvoltare in domeniul ener
giei pe perioada 1981—1990 și orien
tările principale pină in anul 2000u 
(proiect) — document-cadru de o ex
cepțională însemnătate — un loc deo
sebit de important îl ocupă reducerea 
consumurilor energetice, utilizarea 
energiei și combustibililor cu inaltă 
eficiență economică. O direcție de pri
mă importanță o constituie raționa
lizarea consumurilor energetice in in
dustrie. Pentru perioada 1981—1990 a 
fost stabilit un amplu program de 
măsuri pentru perfecționarea struc
turilor de producție, reducerea nor
melor de consum, extinderea tehno
logiilor cu consumuri energetice re
duse, valorificarea resurselor ener
getice combustibile și termice rezul
tate din procesele tehnologice, spo
rirea randamentelor, reducerea con
sumurilor proprii tehnologice la pro
ducerea, transportul șl distribuția e- 
nergiei electrice și energiei termice, 
extinderea uscării naturale în agri
cultură, industria lemnului, a mate
rialelor de construcții și în alte 
ramuri. Prin aplicarea acestor mă
suri urmează să se asigure o diminua
re cu minimum 10 la sută a indice
lui mediu de consum energetic la 
1 000 lei producție industrială.

. în scopul reducerii mai accentuate 
a consumurilor, al creșterii substan
țiale a eficienței utilizării acesteia 
prin folosirea integrală a conținutu-

lui energetic al combustibililor, a de
venit necesară utilizarea energiei 
primare in mod complex și integral 
pe diferite faze de transformare și 
utilizare in aceeași unitate, pe ace
eași platformă industrială, inclusiv

cipiu se va asigura reducerea la mi
nimum a pierderilor de căldură in 
mediul ambiant și crearea unui lanț 
optim de utilizare a energiei in sis
temul combinat proces tehnologic — 
încălzire clădiri.

Cu cit se redute
consumul de energie 
prin noile tehnologii?
ACESTEI ÎNTREBĂRI FUNDAMENTALE

TREBUIE SĂ-I RĂSPUNDĂ

ACTIVITATEA DE CONCEPȚIE Șl DE
PRODUCȚIE DIN TOATE RAMURILE,
DIN TOATE UNITĂȚILE INDUSTRIALE

ansamblul zonei aferente. Aceasta 
implică introducerea principiului 
proiectării integrate incepind cu pe
rioada 1981—1985 pentru noile obiec
tive șl dezvoltări de capacități, ur- 
mînd ca după anul 1985 aceasta să 
fie extinsă, in mod eșalonat, la toți 
consumatorii de energie primară 
existenți. Prin aplicarea acestui prin-

Un imobilism dăunător
Ain
al

regimul de prețuri 
energiei electrice
gazelor naturale

Preocupărilor susținute ale parti- 
"dului nostru de a asigura resursele 
de energie necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării, in ritmul și la 

..nivelurile prevăzute — in condițiile 
in care aceasta devine o acțiune tot 
mai anevoioasă la scară mondială — 
este firesc să le corespundă. în prac
tica activității zilnice, o adîncă res
ponsabilitate din partea organisme
lor și factorilor împuterniciți cu pro
ducerea și gospodărirea acestei bo
gății, de importanță fundamentală. 
La efortul dobindirii materiilor pri
me pentru producția de energie par
ticipă, în fapt, întregul nostru popor 
prin valorile, muncii sale. Cu atit 
mai mult ele se cer, deci, valorifi
cate cu maximă eficiență, drămuite 
cu chibzuință. în această ordine de 
idei atrage atenția faptul că in dis
tribuirea și folosirea energiei și a 
combustibililor există încă unele si
tuații anacronice. Ne referim, de 
exemplu, la regimul prețurilor prac
ticate in domeniul energiei electrice 
și al gazelor naturale. Prețurile și 
tarifele la energia electrică sînt și 
acum aceleași din 1961. în acest in
terval, pe plan mondial prețul la 
materiile prime pentru producerea 
energiei electrice a crescut necon
tenit, iar în ultima vreme vertiginos. 
Aceasta a afectat, în mod obiectiv, 
și economia țării noastre. Prețul de 
cost al energiei electrice este acum 
cu mult superior prețului și tarifelor 
percepute consumatorilor. Dacă ne 
referim numai la energia electrică 
consumată de populație, vom consta
ta că prețul perceput a rămas cel 
calculat la nivelul veniturilor de 
acum 18 ani. Este știut că in acest 
timp veniturile populației au urmat 
o curbă necontenit și substanțial as
cendentă. în același timp, ce logică 
are faptul că pentru o primă tranșă 
de energie electrică din consumul 
casnic se percepe o taxă de 0,50 
lei/kW, după care prețul scade la 
0,30 lei ? Stimulează acest sistem 
economisirea de către cetățeni a 
energiei electrice ? Dimpotrivă.

Principalul efect al acestui imobi
lism al prețurilor la energia electrică 
l-a constituit, după cum ușor se poa
te constata, încurajarea consumurilor 
exagerate, formarea la unii cetățeni 
a mentalității că, din moment ce „cos-

tă puțin", din moment ce „scot puțini 
bani din buzunar" își pot permite 
orice fel de neglijență față de curentul 
ce le sosește in casă,, ajungindu-se 
adesea la o risipă pe care — mai 
ales in actualele tcondiții ale crizei 
energetice mondiale — nu o putem 
califica altfel decit ca deosebit de 
nocivă. Fără îndoială că vina pentru 
crearea unei asemenea situații revi
ne, in primul rînd, Ministerului Ener
giei Electrice, Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor 
Comitetului de Stat pentru 
Ministerului Finanțelor care, 
tatea lor de producători sau 
ponsabili ai bunei distribuiri 
podăriri a energiei electrice, 
vit — o spunem deschis — cu super
ficialitate și indiferență păgubitoare 
creșterea decalajului dintre costurile 
de producție și prețurile la care elec
tricitatea este distribuită consumato
rilor.

O 
toare 
zelor 
domeniu a avut loc o încercare 
reașezare a prețurilor în 1975. Creș
terea intervenită a fost însă aproape 
nesemnificativă, iar evoluția ulte
rioară a prețurilor pe plan mondial 
a pus-o și mai mult în dezacord cu 
cerințele concrete ale economiei.

Pornind de la necesitatea' impe
rioasă de a gospodări cit mai bine 
resursele energetice, înțeleasă de 
fiecare cetățean, considerăm absolut 
necesar să se acționeze neîntirziat. 
din partea tuturor factorilor respon
sabili, in vgderea remedierii lipsuri
lor la care ne-am referit, să se trea
că la punerea de acord a reglemen
tării preturilor la nivel national cu 
cele existente astăzi pe plan interna
țional. Se va contribui, astfel, in mo
dul cel mai direct, la stabilirea .unui 
consum rațional, echilibrat, la încu
rajarea spiritului de economie și des
curajarea pornirilor spre risipă. Se 
va acționa, totodată, in modul cel 
mai eficient pentru înfăptuirea pro
gramului partidului de gospodărire a 
resurselor energetice, ceea ce cores
punde intereselor întregului popor, 
asigurării condițiilor de viață mo
dernă. civilizată, tuturor cetățenilor.

Fixe, 
Preturi, 
in cali- 
de res- 
și gos- 
au pri-

situație aproximativ asemănă- 
se înregistrează și in cazul ga- 
naturale. Este drept. în acest 

de

De asemenea, s-a impus cu nece
sitate asigurarea cu energie termică 
produsă in instalații de valorificare 
a căldurii folosite in procesul tehno
logic, prin preincălzitoare și cazane 
recuperatoare pentru care sînt cu
noscute soluții practice de recupe
rare. Este adevărat că in acest scop 
se cere asigurată elaborarea ga
mei tipizate, proiectarea, asi
milarea, asigurarea capacităților 
de producție și introducerea in fa
bricație de serie. Sînt probleme im
portante ce vor trebui rezolvate de 
către Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, astfel incit in viito
rul cincinal toate instalațiile consu
matoare de combustibili și în special 
cuptoarele industriale să fie echipate 
cu astfel de instalații, valorificin- 
du-se astfel 1,5 milioane tone com
bustibil convențional. Totodată, se 
impune accelerarea lucrărilor de cer
cetare și proiectare, asigurînd capa
citățile necesare, în scopul asimilării 
și generalizării soluțiilor noi de re
cuperare a căldurii conținute în prin
cipal in apele de răcire, gazele calde 
șl deșeuri (circa 16 milioane tone 
combustibil). în anii 1981—1985 se va 
extinde și generaliza — în hale in
dustriale și construcții zootehnice — 
utilizarea recuperatoarelor de căldu
ră rotative, care vor reduce . consu
mul pentru încălzire cu circa 60—65 
la sută.

Un rol favorizant în creșterea ran
damentului energetic îl are opțiunea 
pentru acele procedee care necesită 
consumuri mai mici de energie și 
combustibili. Așa. de exemplu, ex
tinderea procedeului de turnare con
tinuă a semifabricatelor va reduce 
consumul energetic — prin elimina
rea fazei de încălzire a lingourilor in 
cuptoare și laminarea lor în sleburi, 
țagle, brame și blumuri — cu 30—65 
kg/combustibil convențional/tonă și 
15—35 kWh/tona de metal. Economii 
de peste 55 mii tone combustibil 
convențional pe an se vor obține 
prin dezafectarea oțelăriei Siemens 
Martin de la întreprinderea din Oțe-

Iul Roșu, alte 50—86 mii tone com
bustibil convențional pe an. ca ur
mare a preincălzirii șar jelor de fier 
vechi — la cuptoarele electrice cu 
arc — cu ajutorul căldurii gazelor 
de ardere.

în viitorul cincinal sint prevăzute 
măsuri de mare eficiență practică in 
toate ramurile industriale. Astfel, in 
industria chimică, prin îmbunătățirea 
proceselor de fabricație și introdu
cerea unor tehnolpgii noi. consumu
rile specifice se vor reduce cu 10—14 
la sută la combustibil și cu 30 la 
sută la energie electrică in produ
cerea cauciucului sintetic. în cazul 
etilenei. consumurile scad cu 30—35 
la sută la combustibil și " “ ’ 
sută la energie electrică, 
seria exemplelor ar putea 
Tocmai de aceea, importantă 
obligativitatea de a se acționa cu 
maximă 
tinderii 
logice 
calculat 
rialeîor 
trecerea 
pacitatc de 809 tone in 24 ore 
procedeul umed pe procedeul uscat 
se preconizează să se obțină 
nomii anuale de peste 20 mii 
combustibil convențional, iar 
trecerea in rezervă rece a î 
linii cu consumuri ridicate se 
realiza economii de 230 mii 
combustibil convențional ne an.

Sint exemple convingătoare, care 
demonstrează cit de mari sint rezer
vele de economisire a energiei și 
combustibilului. Materializarea lor 
este nemijlocit legată de FERMI
TATEA. PERSEVERENTA CU CARE 
SE INTERVINE LA FIECARE LOC 
DE MUNCA. DE CĂTRE FIECARE 
OM AL MUNCII PENTRU ÎMPIE
DICAREA RISIPEI, PENTRU A VA
LORIFICA ORICE POSIBILITATE. 
ORICÎT DE MĂRUNTĂ ÎN APA
RENTĂ. ÎN FOLOSUL RESTRÂN
GERII CONSUMURILOR ENER
GETICE.

Cei ce lucrează nemijlocit în a- 
ceastă sferă cunosc faptul că prin
cipala cale de depistare a surselor 
de risipă și pierderi o constituie bi
lanțul energetic, a cărui obligație 
de elaborare pe utilaje, agregate, 
linii tehnologice, secții și pe între
prinderi este stabilită prin lege. 
Bilanțul energetic reprezintă docu
mentul fundamental pentru studiul 
complex al proceselor de transfor
mare energetică și al proceselor de 
consum 
cluziile 
buie să 
resurse 
stalațiilor și al părților componente, 
fundamentarea măsurilor tehnico- 
organizatorice pentru creșterea ran
damentului de utilizare a energiei, 
determinarea cantitativă a resurse
lor energetice secundare neutilizcite 
și alegerea direcțiilor de utilizare 
a acestora, elaborarea de norme ști
ințifice de consum de combustibili, 
energie electrică și energie termică.

Ne-am . oprit in rindurile de față 
asupra unuia din multiplele . as
pecte pe care Programul-dil'ectivă 
îl conturează in complexitatea sa : 
reducerea consumurilor și utilizarea 
cu înaltă eficientă «cpnomică a ener
giei în industrie, cel mai important 
consumator energetic dih întreaga 
economie. Vom produce, fără în
doială, din ce in ee mai multă ener
gie. Dar in același timp va 
să crească în permanentă 
pentru gospodărirea cît mai 
cioasă a acestei importante 
naționale, o sarcină de înaltă 
pundere politică, profesională 
vlcă a tuturor cetățenilor patriei.

15—20 la 
Desigur, 

continua, 
este

operativitate in vederea ex- 
acestor perfecționări tehno- 
de mare eficientă.

că, în industria 
de construcții, numai 
liniilor ae ciment cu

S-a 
mate- 

prin 
o ca
de pe

eco
tone 
prin 
unor 

vor 
. tone

final de energie. Din con- 
bilanțurilor energetice tre- 
rezulte clar pierderile de 
energetice pe ansamblul in-

trebui 
grija 
judi- 

avuții 
răs- 

și ci-

Inq. Constantin CRISTEA 
inspector general — Ministerul 
Aprovizionârii Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodâririi 
Fondurilor Jixe

(Urmare din pag. I)
putea fi promovați, după aplicarea 
etapei a II-a de majorare a retribu
țiilor și cu respectarea criteriilor pre
văzute de lege, acei muncitori care 
au o inaltă calificare și experiență, 
dau dovadă de inițiativă, au vechime 
in meserie și execută acele lucrări 
cuprinse in indicatoarele tarifare de 
calificare la ultima categorie, care 
comportă o tehnicitate deosebită și 
necesită o mare precizie. Prin înfiin
țarea noii categorii de încadrare se 
asigură muncitorilor din. toate ramu
rile economiei naționale posibilități 
sporite de promovare și ciștig, mă- 
rindu-se scara veniturilor pe care a- 
ceștia pot progresa in decursul ac
tivității profesionale — de la înca
drare pină la pensionare.

II-a de majorare a retribuțiilor, acest 
soor va fi de cel puțin 30 lei — intre 
fiecare treaptă din primele trei catego
rii de incadrare — și de circa 50 lei 
— pentru celelalte categorii, Diferen-

Se aplică ferm, operativ, eficient măsurile
stabilite prin

După publicarea decretului, in în
treprinderile de transporturi (I.T.A.) 
din toate județele țării s-au efectuat 
analize amănunțite asupra parcului 
auto din dotare și s-au luat măsuri 
pentru cit mai economicoasa utilizare 
a acestuia, atit în transporturile de 
mărfuri, cit și de călători. Aseară, 
corespondenții „Scmteii" din județele 
Brașov (N. Mocanu) și Vaslui (C. 
Lăluci) au transmis răspunsurile 
unor cadre de conducere din între
prinderile de transporturi auto la 
ancheta „Scirateil".

BRAȘOV : Inginerul Dragoș Vlă- 
descu, director cu exploatarea la 
I.T.A. :

După studierea decretului în con
siliul oamenilor muncii și in urma 
analizei făcute in spiritul obligațiilor 
ce ne revin, am stabilit un program 
de măsuri, care prevede, intre altele:

1. Creșterea gradului de utilizare a 
parcului de autovehicule de mare 
tonaj,' in special cele echipate cu 
motoare diesel, care asigură o eco
nomicitate ridicată a transporturilor, 
în acest scop, s-a dispus să se ur
genteze repararea și aducerea in 
stare de funcționare a tuturor aces
tor autovehicule aflate in atelier sau 
care staționau din alte motive.

2. S-a redus Ia jumătate numărul 
autovehiculelor pe benzină destinate 
traficului internațional și au fost în
locuite cu autovehicule pe motorină.

3. S-au luat măsuri ferme de opti
mizare a transporturilor internațio
nale prin încărcarea la întreaga ca
pacitate a autovehiculelor aflate in 
tranzit. începînd de astăzi, 27 iulie, 
nici un asemenea autovehicul nu va 
mai pleca de pe raza noastră de acti
vitate neincărcat la întreaga capa
citate.

4. începînd de vineri, 27 iulie, s-au 
anulat toate cursele speciale care nu 
reclamau o urgență deosebită pentru 
efectuarea de transporturi pe distanțe 
de peste 200 kilometri.

5. Se vor repara și pune la punct 
în cel mai scurt timp cu putință toa
te tahografele și aparatele de kilo
metraj de la toate autovehiculele, in 
așa fel încit acestea să reflecte în 
mod real distanțele parcurse.

6. S-a intensificat controlul privind 
parcarea autovehiculelor imediat 
după terminarea programelor de lu
cru, în așa fel incit 
orice act de indisciplină 
meniu.

7. A fost reorganizată 
șefilor de coloană și 
obligativitatea prezenței 
pornirea autovehiculelor 
și la inapoierda lor din curie.

Prin aceste măsuri, după primele 
calcule preliminare, vom putea obți
ne pțnă la sfîrșitul anului o econo
mie «ie peste’1 80 000 kilograșne con» 
bustibil convențional.

VASLUI : Sterea 
șef al I.T.A. :

1. La această oră 
șini reținute pentru 
prilej cu care se verifică 
consumul tehnic, in vederea econo
misirii carburanților.

2. începînd de la 27 iulie, am in
trodus o disciplină severă pentru a 
depista imediat orice defecțiune teh
nică. astfel încit să nu se irosească 
nici o picătură de benzină sau mo
torină.

3. Toate cursele de transport-măr- 
furi vor funcționa la întreaga capa

să eliminăm 
în acest do-

activitatea 
s-a instituit 
acestora la 
în curse ca

Toșu, inginerul

avem 30 de ma- 
reviziile tehnice, 

riguros

Decretul Consiliului de Stat
Ancheta „Scînteii" 

la întreprinderi județene 
de transporturi auto

citate. pe principiul plin-plin. Pentru 
evitarea oricărui mers in gol, am 
trecut la formarea, de coloane de 
mașini la punctele de lucru ale be
neficiarilor. pentru a fi alimentate 
cu o autocisternă specială, in fiecare 
autobază, ciștigind in felul acesta

atit timp eficient de lucru. Cit și im
portante economii de combustibil.

4. înființarea de noi puncte de 
control, unde se verifică atit legali
tatea fiecărui transport, cit și starea 
telurică a autovehiculului.

5. Am luat legătura cu toți bene
ficiarii noștri pentru a evita orice 
transport de mărfuri pe distanțe 
mari și neeconomicoase.

6. Instruirea tuturor șoferilor pen
tru respectarea cu strictețe a vitezei 
legale economicoase.

7. în transportul de călători, reana- 
lizăm în prezent traseu cu traseu, 
pentru a trece la efectuarea de curse 
in linie dreaptă, fără bucle și ocoli
șuri.

Decretului Consiliului de Stat

Cum circulăm duminica cu mașinile 
personale și care este viteza economică 

de deplasare
• Autovehiculele stabilite să cir

cule, conform Decretului, în zilele 
cu restricție, se diferehțiază după 
numărul de înmatriculare, care poa
te avea ultima cifră cu soț sau fără 
soț. De exemplu: 
15—B—316 reprezintă 
soț, iar 2—B—4251 
sint numere fără soț.

O Intervalul de-a 
circulația autovehiculelor proprietate 
personală se permite, in raport de 
ultima cifră a numărului de înma
triculare. este de la ora 0 tn noaptea 
de sîmbătă spre 
Ia orele 24 în 
noaptea de du
minică spre luni. 
Astfel, duminică 
29 iulie 1979, in
cepind de la ora 
0 și pînă la orele 
24, vor 
circula, 
localități 
afara 
numai ; 
culele .
numere 
au ultima cifră cu soț : 0. 2, 4. 6, 
8. în următoarele duminici, ordi
nea va fi : 5 august, numerele 
fără * soț : 1, 3.- 5, 7< 9 12 augusț,
numerele cu soț; 19 august, nbmerelfe 
fără soț; 23 august, numerele cu soț; 
24 august, numerele fără soț; 26 au
gust, numerele cu soț și așa mai 
deoarte.

Pentru respectarea Întocmai a a- 
cestei prevederi a Decretului și asi
gurarea securității circulației, se re
comandă conducătorilor de autovehi
cule proprietate personală să-și sta
bilească trasee a căror lungime poate 
fi parcursă, in limitele legale de 
viteză și în funcție de timpul aflat 
la dispoziție.

O Vitezele economice de depla
sare ale autovehiculelor in afara lo
calității, conform dispozițiilor anexei

5—B—4250 și 
numere cu 

și 10—B—317

lungul căruia

duminică și pînă

nr. 5 a Decretului, sînt următoarele: 
autoturisme dotate cu motoare peste 
1 800 cm3, cu excepția autoturisme
lor Volga, Pobeda. Warszawa — 
90 km/h; autoturisme Dacia 1 300 — 
80 km h: autoturisme dotate cu mo
toare de la 1 100 la 1 800 cm3 — 80 
km/h ; autoturisme dotate cu mo
toare sub l 100 cm3, precum și auto
turismele Volga. Pobeda și Warsza
wa — 70 km h; autoturisme de teren 
cu motoare cu aprindere prin scin- 
teie — 70 kmh; autoturisme de te
ren — cu .... 
km/h; autobuze

Precizări de la Inspectoratul
putea 

atit in 
. cît și in 
acestora, 

autovehi- 
proprietate 

de înmatriculare
personală cu

care

motoare diesel — 60 
și microbuze — 50 

km/h;
mionete. 
furgonete 
autocamioane 
motociclete — 50 
km/h ; autobas
culante — 40
km/h ; autocami
oane cu remorcă, 
autotractoare cu 
sa Si semiremor
că și autospeciale 

— 50 km/h ; autobuze și microbuze 
cu motoare diesel — 70 km/h -/trac
toare rutiere — 20 km/h.

• Vitezele de circulație ale auto
vehiculelor în localități sint cele sta
bilite potriyjt legii.

Deplasarea autovehiculelor în li
mitele vitezelor stabilite asigură un 
consum optim de carburanți, evitind 
astfel risipa de benzină și motorină. 
Totodată, sint prevenite mai eficient 
accidentele rutiere, iar posibilitatea 
producerii acestora și gravitatea con
secințelor lor se diminuează, pe mă
sura reducerii Vitezei.

Unitățile deținătoare de autovehicu
le au obligația să asigure cu ma
ximă operativitate aplicarea pe au
tovehiculele din dotare a ecusonu
lui cu limita economică de viteză 
stabilită în anexa nr. 5 a Decretului.

Organele de miliție au intensificat 
măsurile de îndrumare și control a 
circulației rutiere, acționind în 
strînsă cooperare cu organele inves
tite cu atribuții pe această linie și 
cu cetățenii' care asigură un sprijvț 
larg pentru a se urmări aplicarea 
respectarea întocmai a prevederilor 
Decretului din 25 iulie 1979.

al Miliției

autoca- 
auto- 

și 
Si

utilaje de mare randament sînt mînuite cu pricepere sporind zi cu zi extracția de cărbune din cariere
Foto : E. Dichiseanu

In bazinul minier Motru,

3) SE REDUCE DE LA 3 
LA 2 NUMĂRUL TREPTELOR 
DE ÎNCADRARE A MUNCi-

care asigură ambelor categorii de 
personal retribuții majorate peste 
prevederile inițiale din Programul de 
creștere a nivelului de trai in actua
lul cincinal.

intr-o serie de ramuri procentul va 
fi superior : industria minieră — 15.9 
la sută, industria produselor- din sub
stanțe abrazive, din cărbune și grafit 
— 15,7 la sută, industria de extracție

SE ÎNFĂPTUIEȘTE cu consecventă programul de creștere
A NIVELULUI DE TRAI ÎN ACTUALUL CINCINAL

2) SE REALIZEAZĂ EȘA
LONAT, PE RAMURI, DIFE
RENȚIEREA MAI ACCEN
TUATA A RETRIBUȚIILOR 
ÎNTRE TREPTE Șl ÎNTRE CA
TEGORIILE DE ÎNCADRA
RE A MUNCITORILOR. Dacă 
pină acum, la promovarea unui mun
citor de la o treaptă la alta, in ca
drul aceleiași categorii, i se acorda, de 
regulă, un spor de retribuție de 20 lei, 
pe viitor, după aplicarea etapei a

începe etapa a ll-a de majorare a retribuțiilor
A

ș
țieri mai mari vor exista și la pro
movarea de la o categorie de inca
drare la alta. Dacă pină acum, dife
rența de retribuție intre ultima treap
tă a unei categorii și nivelul de bază 
de la categoria imediat următoare 
era, de regulă, de 20 lei, de acum 
încolo această diferență va fi de cel 
puțin 50 lei — pină la categoria 4. și 
de circa 80 lei — pentru celelalte ca
tegorii.

TORÎLOR DIN CADRUL FIE
CĂREI CATEGORII DE CA
LIFICARE. în acest fel se asigură 
atit diferențierea mai accentuată a 
retribuțiilor intre trepte și intre ca
tegorii. cit și stimularea muncitorilor 
in vederea perfecționării calificării 
lor profesionale. Muncitorii încadrați 
in prezent la treptele II și III vor 
trece împreună la noua treaptă II,

4) SE REALIZEAZĂ O DI
FERENȚIERE MAI MARE A 
RETRIBUȚIILOR ÎNTRE RA
MURI, în corelație cu importanța 
diferitelor ramuri și ținînd seama de 
posibilitățile prezente ale economiei 
naționale. Bunăoară, față de o ma
jorare medie a retribuțiilor- pe eco
nomie de 13,6 la sută în etapa a Xl-a,

a petrolului, a gazelor, transport țiței, 
industria de extracție a gazului me
tan, lucrări geologice și de foraj, pre
cum și întreprinderile de rețele și 
distribuție a gazelor naturale — 15 
la sută, industria celulozei și hir- 
tiei — 14,7 la sută, industria chimică, 
industria de prelucrare a petrolului, 
industria săpunurilor și cosmetice
lor' — 14,6 la sută, industria metalur
giei feroase și cocsochimice — 14,5 la 
sută, construcții-montaj — 14,4 la 
sută etc.

5) SE INTRODUCE O 
NOUĂ FUNCȚIE PENTRU 
MAIȘTRI - DE MAISTRU 
PRINCIPAL SPECIALIST, Șl 
O NOUĂ GRADAȚIE, ÎN 
PLUS - GRADAȚIA A 7-A, 
PENTRU PERSONALUL 
T.E.S.A. figură astfel și acestor 
categorii de personal, ca și muncito
rilor, posibilități sporite de promo
vare și deci de ciștig, trecerea in 
noua funcție și in noua gradație ur- 
mind să se desfășoare treptat, după 
aplicarea etapei a II-a de majorare 
a retribuțiilor, cu respectarea condi
țiilor prevăzute de Legea retribuirii.

De la 1 august se aplică etapa a 
II-a de majorare a retribuțiilor în 
primele patru ramuri economice : 
industria minieră ; industria de ex
tracție a petrolului, a gazelor, trans
port țiței, industria de extracție a 
gazului metan, lucrări geologice și 
de foraj ; industria metalurgiei fe
roase și cocsochimice ; unități ale 
industriei construcțiilor de mașini 

.subordonate centralelor (inclusiv a- 
cestea) : de utilaj energetic, metalur
gic și mașini de ridicat, de utilaj 
tehnologic, chimic și rafinării, de 
utilaj petrolier și minier, de utilaj 
tehnologic șl material rulant.

In viitoarele numere ale ziarului 
vom prezenta modul de aplicare a 
noii etape de majorare a retribuțiilor 
in fiecare din aceste 4 ramuri.

DE LA DIRECȚIA 
DRUMURILOR

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor reamintește participanților la 
traficul rutier că pe DN 7 între Că- 
limănești și Brezoi, datorită lucră
rilor, circulația continuă să fie în
treruptă zilnic intre orele 11,30 si 
15,30, cu excepția zilelor de sîmbătă, 
duminică și luni.

De asemenea, se reamintește, că 
pe DN 7 C — Transfăgărășan, din 
cauza lucrărilor ce se execută la 
tunelul Bilea Lac, circulația prin 
tunel se face după următorul pro
gram: de luni pină vineri inclusiv 
între orele 6—7; 12—13 și 18—19; 
sîmbătă între orele 6—7 și 14—20, iar 
duminica și sărbătorile legale intre 
orele 6—20.

Datorită lucrărilor de moderniza
re a DN 18, circulația este intreruptă 
pe sectorul Borșa—Prislop—Cirlibaba. 
Sint exceptate transporturile fo
restiere din zonă și cursele regulate 
de transport in comun.

(Agerpres)

Popas atractiv 
la kilometrul 120
în pădurea de stejari din ime

diata apropiere a orașului Slo
bozia, pe varianta drumului na
țional București — Constanța, la 
kilometrul 120, unde a funcționat 
cindva terasa „Privighetoarea", 
se deschide miine, 29 iulie, cu 
aceeași denumire, un mare și 
modern complex de alimentație 
publică. După cum ne informea
ză responsabilul acestuia. Iulian 
Oprea, complexul dispune de 
1 200 de locuri la mese, din care 
500 în saloane și pe terase aco
perite. iar 700 in grădina de va
ră, Dotat cu o bucătărie moder
nă. laboratoare de carmangerie 
și patiserie, complexul „Privi
ghetoarea" are posibilitatea să 
pună zilnic la dispoziția consu
matorilor 150—200 de feluri de 
mincare. multe dintre ele pe ba
ză de pește și legume, inclusiv 
preparate dietetice. Laboratorul 
de patiserie oferă o gamă va
riată de dulciuri. Înghețate și 
băuturi răcoritoare. (Mihai Vi- 
șoiu).
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Momente din timpul vizitei la uzinele „Semănătoarea” și in cartierul Drumul Taberei

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

in dezvoltarea impetuoasă a econo
miei, științei și culturii, in ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc, precum și direc
țiile principale de dezvoltare a țării 
în următorul cincinal și in perspec
tivă.

La rindul său, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure a informat despre reali
zările revoluției guineeze in trans
formarea vieții sociale și economice, 
în edificarea unei societăți democra
tice. Au fost relevate succesele im
portante dobîndite de poporul gui- 
neez, sub conducerea Partidului De
mocrat, în dezvoltarea economică și 
socială a patriei, in ridicarea bună
stării, în întărirea independenței și 
suveranității sale.

Analizind evoluția relațiilor româ- 
no-guineeze, cei doi președinți au 
constatat cu satisfacție că înțelegerile 
convenite cu prilejul dialogului avut, 
la Conakry, in 1974, se transpun cu 
succes in fapt și au evidențiat rezul

tatele pozitive înregistrate în multi
ple domenii de colaborare. în același 
timp a fost subliniată necesitatea 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări pe tărim politic, economic și 
tehnioo-științific, cooperării in pro
ducție, în sfera invățămintului și 
in alte domenii, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al progresu
lui și prosperității lor. al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii intre 
națiuni.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Ahmed Sekou Toure au abordat, de 
asemenea, un cerc larg de probleme 
internaționale actuale, acordind o 
atenție deosebită evoluției situației 
politice în zonele geografice în care 
sînt situate cele două țâri.

în acest cadru, s-a dat o înaltă 
apreciere contribuției popoarelor 
africane la lupta pentru instaura
rea unor relații noi. democratice, 
în viata internațională, pentru con
tinuarea și adîncirea procesului 
transformărilor revoluționare. na
ționale și sociale, din lumea contem

porană. Totodată, a fost subliniată 
necesitatea soluționării pe cale poli
tică, prin negocieri, a tuturor pro
blemelor litigioase complexe din 
Africa, pornindu-se de la respectul 
independenței și integrității terito
riale a fiecărui stat. A fost relevată, 
totodată, necesitatea întăririi uni
tății și solidarității popoarelor afri
cane in lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru asigurarea inde
pendenței naționale, pentru eman
cipare economică și socială, pentru 
o viață liberă și demnă. România și 
Guineea și-au reafirmat și de aceas
tă dată solidaritatea lor activă, mili
tantă cu lupta de eliberare națională 
a popoarelor din Namibia și Rhodesia, 
a populației majoritare din Africa de 
Sud împotriva discriminării rasiale și 
apartheidului.

în ceea ce privește Europa, a fost 
reliefată importanța intensificării 
eforturilor pentru înfăptuirea pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, pentru realizarea unei securi

tăți trainice pe continent. pentru 
trecerea la măsuri ferme de dezanga
jare militară, de dezarmare și. în 
primul rînd. de dezarmare nucleară.

De ambele părți s-a subliniat nece
sitatea ca țările mici și mijlocii, ță
rile nealiniate să participe pe bază 
de egalitate la soluționarea marilor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea, la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, la crearea 
unui climat de pace și securitate pen
tru toate popoarele.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ah
med Sekou Toure au reafirmat voința 
partidelor și statelor noastre de a 
conlucra tot mai strins in domeniul 
vieții internaționale, de a contribui 
la întărirea solidarității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, democratice și progre
siste, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste in lupta pentru pace, securitate 
și colaborare, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru libertate, indepen
dență și progres social.

Depunerea unei coroane de flori
în cursul dimineții de vineri, to

varășul Ahmed Sekou Toure, secre
tar general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Republicii 
Populare ’Revoluționare Guineea, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu-

reștl al P.C.R., primarul general 
al Capitalei, Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului, Cornel Pacoste, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului afacerilor externe; gene- 
ral-colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea în . vizita sa în 
țara noastră.

Erau prezenți Valeriu Georgescu,

Primirea șefilor misiunilor
Vineri după-amiază, tovarășul 

Ahmed Sekou Toure, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea. președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, împreu
nă cu tovarășa Andree Toure, au

primit, la Palatul din Piața Victo
riei, pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, cu soțiile.

Tovarășul Ahmed Sekou Toure s-a 
întreținut, intr-o atmosferă cordială, 
cu membrii corpului diplomatic.

ambasadorul României la Conakry, 
și Kerfalla Cisse, ambasadorul Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea la București.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea. După depunerea coroanei 
de flori, s-a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată apoi ro
tonda monumentului.

La sfirșitul solemnității, înaltul 
oaspete a primit defilarea gărzii de 
onoare.

diplomatice
La primire a fost de față tova

rășul Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au luat parte persoane oficiale 
guineeze care il însoțesc pe înal
tul oaspete in vizita in țara noastră.

(Agerpres)

IERI, PE ARTERELE CAPITALEI, ERALE PENTRE PRIETENIA ROMANO-GEINEEZA
(Urmare din pag. I) 
președintele Guineei, precum și de 
persoanele oficiale din delegația 
guineeză.

Au luat parte ambasadorul român 
la Conakry și ambasadorul guineez 
la București.

De-a lungul marilor artere ale Ca
pitalei, ca și la obiectivele vizitate.

Oaspeți ai uzinelor „Semănătoarea"
La uzinele „Semănătoarea", tovară

șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Ahmed Sekou Toure au fost intim- 
pinați de Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
Virgil Actarian. directorul întreprin
derii, care le-au urat un călduros bun 
venit in mijlocul muncitorilor acestei 
unități — una din marile producă
toare de utilaje agricole din țara 
noastră.

în fața unor machete, precum și a 
unor grafice, gazdele au prezentat 
apoi evoluția acestei întreprinderi, 
dinamica principalilor indicatori eco
nomici și tehnici ai unității. în acest 
cadru, au reținut atenția preocupările 
și eforturile îndreptate spre moder
nizarea continuă a acestei vechi uzi
ne bucureștene, precum și în direc
ția înnoirii permanente a fabricației. 
Sint demne de reținut numeroasele 
variante de mașini și unelte agrico
le, de combine autopropulsate, care 
au permis, potrivit indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul deselor vizite făcute in uni
tate. o mecanizare aproape completă 
a diferitelor lucrări agricole din tara 
noastră. Pe tipuri de operații agrico
le, mecanizarea atinge intre 90—95 și 
100 la sută, ceea ce reflectă capaci
tatea industriei noastre constructoare 
de mașini de a asigura întregul ne
cesar de utilaje destinate uneia din 
ramurile de bază ale economiei — a- 
gricul'tura. în același timp, uzura 
bucureșteană are un important pro
gram de export, 21 de țări de pe di
ferite continente ale globului fiind 
beneficiare ale modernelor mașini a- 
gricole realizate aici.

în continuarea vizitei, gazdele au 
prezentat principalele tipuri de ma
șini realizate de uzina bucureșteană, 
între care combina „Gloria C-12 M“, 
de o mare productivitate ce permite 
recoltarea a 34 de culturi, 
„C-14", precum și combina 
pante inclinate, ale căror randamente 
au fost sporite in proporție de 30 și, 
respectiv, 150 la sută.

Oaspetele a avut cuvinte de apre
ciere față de aceste realizări, fată de 
calitatea deosebită a utilajelor pre
zentate.

Expoziția organizată de gazde a în
fățișat și citeva tipuri de mașini re
alizate în cadrul centralei de specia
litate, între care tractoare de diferite 
tipuri, buldozere pe roți articulate 
pentru marile șantiere de construcții, 
autocamioane și autobasculante, mi
crobuze și autoturisme de teren în 
variante diesel și pe benzină, precum 
și citeva modele ale autoturismului 
„Dacia 1 300“.

Vizitîndu-se citeva secții de fabri
cație, oaspeții au avut prilejul să cu
noască modernele 
ale întreprinderii, 
tea de autodotare 
cadrul unității.

Pe parcursul 

combina 
pentru

procese tehnologice 
precum si activita- 
ce se desfășoară in

vizitei, tovarășul

cei doi șefi de stat au fost salutați 
cu deosebită căldură de mii de bucu- 
reșteni, care au dat expresie senti
mentelor de prietenie și solidaritate 
nutrite de poporul român față de po
porul guineez, deplinei aprobări pen
tru noul dialog la nivel înalt româno- 
guineez menit a ridica pe noi trepte 
colaborarea și cooperarea dintre ță
rile noastre.

Nicolae Ceaușescu a analizat, ca de 
fiecare dată cind se află in mijlocul 
colectivelor de muncă, modul in care 
sint înfăptuite sarcinile de producție, 
rezultatele și eforturile de diversifi
care și înnoire a fabricației, preocu
pările în direcția sporirii si ridicării 
permanente a eficienței economice. 
In acest context, secretarul general 
al partidului a cerut specialiștilor să 
se preocupe mai intens de*  problema 
reducerii consumurilor materiale și de 
combustibili. în această ordine de 
idei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se acționeze în direcția re
ducerii și simplificării unor repere și 
tipuri de mașini agricole, păstrin- 
du-se tdate valorile calitative ale 
acestora. Totodată, secretarul general 
al partidului a cerut ministrului de 
resort ca tractoarele de 65 și 80 CP 
să fie construite și in variante pe 
șenile, pentru a putea fi folosite cu 
mai mare eficiență pe diferitele șan
tiere de construcții din tară. în ideea 
sporirii productivității muncii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se acționeze pentru extinderea 
polideservirii mașinilor, în care scop 
se impune crearea de mașini-unelte

Viu interes față de realizările

științei agricole românești
La sosirea la Fundulea. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Ahmed Sekou Tourd au fost întim- 
pinați la coborirea din elicopter cu 
urale și ovații de către cercetătorii 
institutului, de sute de cooperatori din 
comuna Fundulea și din satele înveci
nate, care au manifestat îndelung 
pentru prietenia româno-guineeză. O 
gardă de onoare, formată din membri 
ai gărzilor patriotice, prezintă onorul. 
Sint de față tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Vasile Mușat, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R,

Tovarășul Nlchifor 
torul institutului, a 
oaspeți bun venit, 
totodată satisfacția de a putea înfă
țișa una din căile de seamă cerce
tarea științifică — prin care se ac
ționează în vederea îndeplinirii im
portantei sarcini stabilite de condu
cerea partidului de a asigura dezvol
tarea și 
României.

Chiar din 
sirii lor la 
ției guineeze au putut să cunoască

Ceapoiu, direc- 
urat distinșilor 
exprimîndu-și

modernizarea agriculturii

primele momente ale so- 
institut, membrii delega- 

moderne, cu comandă-program care 
să facă posibil ca un singur munci
tor să lucreze pe mai multe utilaje.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Sekou Toure a consemnat în cartea 
de onoare a întreprinderii impresiile 
și aprecierile deosebite lăsate de re
alizările harnicului colectiv de la „Se
mănătoarea".

De la „Semănătoarea", coloana de 
mașini s-a îndreptat spre cartierul 
Drumul Taberei, impresionant an
samblu de locuințe construit în partea 
de vest a Capitalei, in apropierea 
unei însemnate zone industriale. Aici, 
la intersecția bulevardelor Alexandru 
Moghioroș șl Drumul Taberei, in fata 
unor machete, au fost înfățișate citeva 
din caracteristicile acestui ansamblu 
arhitectonic, sistemele moderne 
aplicate in tehnologia construcțiilor 
care au permis un ritm accelerat de 
activitate pe toate șantierele de 
construcții. S-a arătat,-astfel, că acest 
cartier numără astăzi peste 60 000 
apartamente, în care locuiesc în con
diții din cele mai confortabile mai 
mult de 160 000 persoane, precum și 
numeroase dotări comerciale si so- 
cial-culturale. De asemenea, cartie
rul dispune de un mare parc de 
odihnă.

Numeroși locuitori ai 
au primit cu 
șului Nicolae 
șului Ahmed 
nînd pentru 
guineeză.

Cei doi șefi 
prietenie 
mulțimii.

De aici, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure s-au îmbar
cat la bordul unui elicopter, plecind 
spre Fundulea.

cartierului 
bucurie vizita tovară- 
Ceaușescu și a tovară- 
Sekou Toure. ovațio- 

prietenia româno-

de stat au răspuns cu 
acestor manifestări ale

>
aspecte semnificative ale agriculturii 
românești. într-o mică expoziție sint 
prezentate realizările institutului in 
ce privește crearea de soiuri și hi
brizi de mare producție, care se cul
tivă astăzi nu numai la noi in țară, 
ci și peste hotare, bucurindu-se de o 
binemeritată apreciere pentru însu
șirile lor. De exemplu, noii hibrizi de 
porumb, creați pe baza vechilor so
iuri românești, in condițiile aplicării 
unei agrotehnici corespunzătoare, 
ating recolte de 8—10 tone la hectar. 
Se remarcă, de asemenea. noile 
soiuri de griu, orz și floarea-soare
lui.

Oaspeții se opresc la marginea unui 
lan de floarea-soarelui. în mașini de 
teren se trece apoi printre lanurile 
mari de porumb și floarea-soarelui. 
La un prim popas, la timpurile ex
perimentale cu floarea-soarelui, cer
cetătorii institutului informează că 
în România se cultivă 530 000 hectare 
cu această valoroasă plantă. Prin in
troducerea noilor soiuri și hibrizi 
creați la institut se obțin sporuri de 
recoltă de 15—20 la sută, respectiv cu 
130—150 litri de ulei mai mult la fie
care hectar, iar noile soiuri și hi
brizi aflați în studiu au o capacitate 
de producție sporită și randamente 
de 50—52 la sută în ce privește ex
tracția uleiului. Tovarășul Ahmed 
Sekou Toure se interesează ce randa-

mente se obțin la uleiul de floarea- 
soarelui. comparativ cu arahidele și 
apreciază că din acest punct de ve
dere floarea-soarelui e mai avanta
joasă.

Mașinile se pun din nou în mișca
re, trecind printre lanurile înalte, iar 
oaspeții fac un nou popas la cimpul 
pentru ameliorarea porumbului, unde 
se arată că în România această cul
tură 
tivă 
fața 
tați 
duși

are o veche tradiție și se cul
pe 3,5 milioane hectare. La 

locului, în lanuri, sint prezen- 
hibrizii nou omologați și intro- 
in cultură, alături de cei aflați 

în studiu șn care sint de ■ mare per
spectivă. Este apreciat efortul oame
nilor de știință și cercetătorilor ro
mâni care se străduiesc să Îndepli
nească in timp scurt sarcina trasată 
de conducerea partidului de a realiza 
hibrizi care, în cultura mare, să dea 
recolte de 17 000—18 000 kg la hectar.

La următorul popas — cimpul de 
agrofitotehnie — oaspeții se intere
sează de rezultatele obținute in ce 
privește aplicarea diferitelor tehno
logii în cultura cerealelor și plante
lor tehnice. Sint înfățișate rezultatele 
obținute prin diferențierea sistemelor 
de fertilizare la principalele culturi 
de cimp, in condiții de irigare și ne- 
irigare, influenta asupra recoltelor a 
epocii de însămînțare, densitatea 
plantelor, lucrările solului și altele. 
Vizita la întreprinderea „Semănătoa
rea", ca și cea de aici au permis oas-

La Institutul de cercetări de la Fundulea

plin proces de dezvoltare in-

fiecare dată cînd se află în 
oamenilor din diferite colec-

peților să-și formeze o imagine de 
ansamblu asupra agriculturii româ
nești in 
tensivă.

Ca de 
mijlocul 
tive de muncă, și de această dată to
varășul Nicoiae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a analizat, împreună cu cercetă
torii institutului de la Fundulea, sta
diul diferitelor experiențe, îndem- 
nîndu-i ca, în lumina programelor- 
directive in domeniul cercetării și al 
energiei, să acționeze în vederea 
creării de noi soiuri și hibrizi mai 
productivi, să stabilească tehnologii 
adecvate noilor cerințe, să grăbească 
generalizarea in practică a cuceririlor 
științei și tehnicii, astfel incit preve
derile cuprinse in Proiectul de Direc
tive pe anii 1981—1985 să fie înde
plinite și depășite.

Tovarășul Ahmed Sekou Toure a 
făcut calde aprecieri la adresa cer
cetătorilor și specialiștilor din agri
cultura României, subliniind că cer
cetarea științifică este un factor ho- 
tărîtor al progresului în toate dome
niile, precum și baza sporirii pro
ducției și a productivității. ‘

La plecare, sutele de oameni adu
nați pe platforma din fața institutu
lui au aplaudat îndelung pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășul 
Ahmed Sekou TOure, pe ceilalți 
oaspeți.

Tovarășa Andree Sekou Toure a vizitat 
întreprinderea de confecții și tricotaje din București

si Muzeul colecțiilor de artă
în curstjl zilei de vineri, tovarășa 

Andree Toure, împreună cu persoane 
oficiale guineeze, a vizitat întreprin
derea de confecții și tricotaje din 
București.

La sosirea în cunoscuta întreprin
dere. în intîmpinare au venit tova
rășele Lina Ciobanu, ministrul in
dustriei ușoare, Eleonora Cojocaru, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. membri ai con
ducerii centralei industriale de re
sort.

Cu acest prilej, au fost prezenta
te dezvoltarea dinamică a acestei u- 
nităti reprezentative a industriei 
noastre ușoare, preocupările colecti
vului in direcția sporirii productivi
tății muncii, diversificării perma
nente a sortimentelor cuprinse in 
programul de fabricație, îmbunătăți
rii continue a calității lor. în cadrul 
expoziției fabricii, oaspetele a luat 
cunoștință de cele mai noi creații 
în domeniul confecțiilor, a admirat 
calitatea execuției și linia modernă 
a produselor. Pe parcursul vizitei au 
fost prezentate, de asemenea, prin
cipalele inițiative luate în cadrul am
plului program de măsuri menit să 
ofere celor aproape 15 000 de femei

»

ce lucrează aici condiții din ce in 
ce mai bune de muncă și viață.

Grija deosebită față de mame și 
copii a fost evidențiată cu prilejul 
vizitei făcute la grădinița întreprin
derii.

La sfirșitul vizitei, tovarășa Andrea 
Toure a avut cuvinte de caldă a- 
preciere la adresa colectivului între
prinderii, pentru realizările sale deo
sebite.

în aceeași zi, soția președintelui 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea a fost oaspete al Muzeu
lui colecțiilor de artă, unde a avut 
posibilitatea să admire lucrări de 
pictură, sculptură, grafică, piese de 
ceramică, covoare românești, obiec
te de artă decorativă europeană, 
orientală și extrem orientală.

în încheiere, tovarășa Andree 
Toure a semnat în cartea de onoa
re a muzeului, exprimindu-și ad
mirația față de operele de artă ex
puse și satisfacția pentru posibilita
tea de a cunoaște acest lăcaș de cul
tură.

în cursul vizitei, tovarășa Andrea 
Toure a fost insolită de tovarășa 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.
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Ampla și substanțiala contribuție 
a României la victoria finala

asupra fascismului

Un ctitor al școlii medicale
românești

estului european erau vitale pentru 
Comandamentul suprem hitlerist. Va
loarea acestei întinse zone a conti
nentului european era limpede rele
vată de generalul hitlerist A. Jodl, 
șeful biroului operații din înaltul 
comandament, conținută în raportul 
prezentat gauleiterilor la 7 noiem
brie 1943, in care arăta că „menți
nerea Balcanilor in calitate de com
ponentă a «Fortăreței Europa»’ are, 
din punct de vedere operativ, poli- 
tico-militar si economic, o însemnă
tate decisivă". Sud-estul Europei 
furniza la acea dată 50 la sută din 
producția totală europeană de țiței, 
întreaga producție de minereu de 
crom, 60 la sută din bauxită, 29 la 
sută din antimoniu și 21 la sută din 
extracția continentală de cupru — 
materii prime indispensabile func
ționării mașinii de război germane. 
Subliniind funcția esențială a zăcă
mintelor de petrol din România, ge
neralul hitlerist conchidea : „nici un 
succes al inamicului (in răsărit — 
n.n.) nu era atit de mortal pentru 
noi ca ocuparea zăcămintelor de pe
trol românești".

România ocupa, de asemenea, o 
importantă poziție și din punct de 
vedere strategic, aflindu-se la inter
secția a două mari axe : spre Eu
ropa de sud-est și spre Europa cen
trală. Totodată, culmile Carpaților și 
linia fortificată Focșani—Nămoloa
sa—Galați constituiau aliniamente pe 
care se putea organiza o puternică 
apărare, ceea ce ar fi îngăduit Ger
maniei să ciștige timp prețios pen
tru a-și întări potențialul militar și 
moral. Importanța care se acorda, 
spațiului strategic al Cîmpiei române 
rezultă și din faptul că el intra in 
sfera de competență directă a 
O.K.W.-ului (înaltul Comandament 
al Wehrmachtului), în pofida încer
cărilor repetate ale generalului Hans 
Friessner, comandantul grupului de 
armate „Ucraina de sud“, de a și-i 
subordona.

Ca urmare a acestui fapt, Înaintarea 
trupelor sovietice s-a transformat in
tr-un adevărat marș strategic de-a 
lungul respectivului teritoriu. Aflate 
la 27 august la Focșani și Galați, ele 
au trecut „poarta Focșanilor", lăsată 
deschisă de forțele române ce se 
alăturaseră Insurecției, și au putut 
străbate lntr-un timp record spațiul 
strategic al Cimpiei române (ultimele 
ciocniri sovieto-germane au avut loc 
la 29 august în zona Ploiești), sub
unități de avangardă sovietice sosind 
la 5—6 septembrie la Turnu Severin.

Cîmp larg ofensivei eli
beratoare spre Balcani și 
Europa centrală. Totodatâ- 
prin operațiunile efectuate de for
țele insurecționale române ime
diat după 23 august 1944 și realizarea 
lntr-un timp record a operației de a- 
coperire a liniei de demarcație vre
melnică, impusă in urma dictatului 
de la Viena din 30 august 1940, prin 
menținerea capului de pod strategic 
din sudul Transilvaniei, trupele hitle
riste au fost împiedicate să ocupe de- 
fileele Carpaților Meridionali și să 
organizeze apărarea pe arcul carpa
tic, care constituia ultima barieră 
spre cîmpia ungară. Era deschisă di
recția strategică cea mai favorabilă 
de pătrundere spre Europa centrală: 
calea Dunării.

Insurecția română a provocat 
în același timp prăbușirea în
tregului sistem militar german din 
Balcani, grăbind sfirșitul dominației 
hitleriste asupra acestei părți a con
tinentului. Comandamentul hitlerist 
s-a văzut pus in imposibilitate de a 
articula un nou dispozitiv alcătuit din 
grupul de armate F din Peninsula

Ostași români luptind în munții Tatra Mică din Cehoslovacia

ternică lovitură și din punct de ve
dere economic Germaniei hitleriste, 
care a fost astfel lipsită de. bogățiile 
naturale românești, în primul rind 
de petrol și grîu, dar și de alte ma
terii prime. Pe bună dreptate, revis
ta sovietică „Voina i rabocii class" 
scria la 1 septembrie 1944 că „înfrin- 
gerile nemților în România vor avea, 
de asemenea, pentru Germania, și 
mai grele repercusiuni economice.

Armata română a des
chis larg „zăvorul" Carpa
ților. Astfel, cea dinții consecință
a desfășurării victorioase a insurec
ției române din august 1944, declan
șată in împrejurările favorabile crea
te de ofensiva armatei sovietice la
aripa de sud a frontului sovieto-ger- 
man, a reprezentat-o spulberarea 
intențiilor comandamentului hitle
rist de a stabiliza frontul pe terito
riul românesc, hitleriștii fiind lipsiți 
de posibilitatea folosirii obstacolelor 
naturale și artificiale pe care Ie ofe
rea spațiul geografic românesc.

Insurecția din august a avut un rol 
decisiv in înlăturarea ..zăvorului1* eu 
care Comandamentul hitlerist voia 
să închidă „poarta Focșanilor". Cățe
le furnizate de jurnalul de operații 
al grupului de armate german 
„Ucraina de sud“ sint in acest sens 
concludente : dacă la 23 august, ora 
11.20. comandantul acestui grup de 
armate considera că poate menține 
„fără dificultate" linia Focșani — 
Nămoloasa — Galați, la ora 23,25 
același general propunea retragerea 
pe bordura Carpaților. Modificarea 
radicală survenită in atitudinea ge
neralului hitlerist se explică prin 
noua realitate strategico-politică 
creată de declanșarea insurecției. A- 
ceste date pun in evidență faptul de 
netăgăduit că insurecția românească 
a dezagregat sistemul militar german 
și a creat, după opinia cunoscutului 
specialist britanic B.H. Liddell Hart, 
„cel mal larg flanc deschis care, a 
fost cunoscut vreodată in războiul 
modern".

Prin victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperia- 
liste din august 1944 au fost elibe
rate părțile centrale și sudice ale 
țării, adică Dobrogea, Muntenia, Ol
tenia, Banatul, sudul Transilvaniei și 
Crișana. în decurs de opt zile, intre 
23 și 31 august 1944, armata română 
și formațiunile de luptă patriotice 
au curățit de unitățile hitleriste un 
teritoriu de 150 000 km2, egal in su
prafață cu Întinderea Danemarcei, 
Belgiei, Olandei, Elveției la un loc.

Pentru cauza libertății popoarelor!
• Efectivul total al trupelor românești In râzboiul antihitlerist — 

538 536 ostași și ofițeri.
, • Armata română a provocat inamicului pierderi echivalînd cu efec

tivele a 14 divizii.
• Peste 300 000 militari români au fost decorați, pentru faptele lor de 

vitejie, cu ordine și medalii românești, sovietice, cehoslovace și ungare.
• Efectivele armatei române angajate în luptele pentru eliberarea 

UNGARIEI au însumat peste 210 000 soldați și ofițeri.
• Ostașii români au purtat aici 80 de bătălii mai importante, elibe- 

rîtid prin lupte grele 1 237 localități, între care 14 orașe. Eroice fapte de 
arme au sâvirșit militarii noștri în luptele purtate, alături de ostașii sovie
tici, pentru eliberarea orașelor Budapesta, Debrețin și Miskolc.

• Pentru eliberarea Ungariei s-au jertfit 42 700 militari români — 
morți, răniți și dispăruți.

• Timp de aproape 5 luni, trupe române, cu un efectiv total de 
aproape un sfert de milion militarizau luptat pentru eliberarea CEHO
SLOVACIEI, străbâtînd prin lupte grele dispozitivul inamic pe o adîncime 
de 400 km, pină aproape de Praga. Au fost forțate 4 cursuri mari de 
apă și 10 masive muntoase mai importante.

• Ostașii români au luat parte aici la 259 bătălii mai importante, 
•liberînd 1 723 localități, între care 31 de orașe.

• Pe pămîntul Cehoslovaciei, pierderile românești s-au cifrat la peste 
66 000 de soldați, adică la peste un sfert din totalul efectivelor angajate 
în luptă.

• Pentru comportarea lor vitejească, mai bine de 5 600 militari 
români au fost decorați cu ordine și medalii cehoslovace.

Balcanică și cel denumit anacronic, 
„Ucraina de sud", prin joncțiunea lor 
în zona Porților de Fier. Recunos- 
cind rolul jucat de actul insurecțio
nal român în eliberarea spațiului 
strategic balcanic, postul de radio 
Londra arăta la 26 august 1944 : 
„in România și in întreg Balconul, 
peste 250 000 de germani sint in re
tragere... Prin ruperea relațiilor eu 
Germania și prin declararea războiu
lui împotriva acestei țări, România a 
zdrobit zidul Balcanilor ce fusese ri
dicat... de Hitler". Iar ziarul so
vietic „Pravda" din 27 august 
scria că „ieșirea României din Axă 
are o importanță covirșitoare pentru 
această țară și pentru întreg Balco
nul, deoarece prin această lovitură 
se prăbușește întregul sistem de 
dominație german din sud-estul Eu
ropei. Însemnătatea acestui din urmă 
fapt nu poate fi subestimată".

0 puternică lovitură ma
șinii de război naziste. Ală~ 
furarea României la coaliția antihi- 
tleristă a dat, in același timp, o pu

Odată cu România, nemții au pierdut 
și petrolul și griul românesc. In eco
nomia germană de război, acest lu
cru produce un gol atit de mare, in
cit întreaga lui importanță nu poate 
fi estimată acum".

în același timp, ea urmare a ani
hilării rapide a rezistenței germane 
de pe un vast spațiu românesc, căile 
de comunicații de aici au fost puse 
la îndemina armatelor română și so
vietică, fiind folosite împotriva Ger
maniei naziste, pină la sfirș'tul răz
boiului in Europa.

Âmpie implicații poli
tic® Insurecția română a avut, de 
asemenea, ample implicații asupra 
situației politice europene. Ea a de
terminat o ascuțită criză politică in 
țările legate încă de Germania hitle- 
ristă. Astfel, in Bulgaria s-au inten
sificat încercările cercurilor guver
nante de a se apropia de statele 
coaliției antihitleriste. In Ungaria, 
spre a se evita repetarea evenimen
telor din România, au fost aduse la 
conducerea țării elemente mai fide
le Germaniei hitleriste. în Croația,

dictatorul Ante Pavelici era nevoit 
să recunoască că „în virtutea defec
țiunii României", „unii intelectuali 
croați, printre care și membri ai gu
vernului, și-au pierdut, drept urmare, 
încrederea în victorie".

Gestul României a contribuit la în
tărirea pozițiilor și activizarea cercu
rilor patriotice, antihitleriste dintr-o 
serie de țări din sud-estul și cen
trul Europei, a dat un remarcabil 
impuls mișcărilor de rezistență din 
Iugoslavia, Grecia, Albania, Ceho
slovacia, Polonia. La rîndul său, lupta 
de rezistență a popoarelor din aceas
tă zonă geografică a contribuit, ală
turi de loviturile trupelor aliate, la 
valorificarea posibilităților strategice 
oferite de actul de la 23 August 1944.

„Aport important la scur
tarea duratei războiului", 
însemnătatea insurecției române în 
desfășurarea războiului antihitlerist 
rezultă și din faptul că, în urma ej, 
coaliției Națiunilor Unite i s-a ală
turat. incepind de la 23 august 1944, 
Un partener de importantă pondere 
militară. „De acum înainte România 
— remarca la 23 august 1944 postul 
de radio american pentru Europa — 
este un nou aliat in tabăra Națiuni
lor Unite-, ea manifestindu-și voința 
de a se alătura la lupta care se duce 
împotriva inamicului comun". Chiar 
in zilele insurecției (23—31 au
gust), trupele române au provo
cat inamicului pierderi care se cifrea
ză la circa 6 divizii. în continua
re. timp de aproape 9 luni de zile, 
ostașii români, luptind alături de 
tuupele sovietice, au luat parte acti
vă la eliberarea teritoriului național, 
la izgonirea naziștilor din Ungaria, 
Cehoslovacia și Austria. Prin efecti
vele angajate in luptă pe întreaga 
durată a războiului antihitlerist — 
circa 540 000 de luptători, din rindu- 
rile cărora au fost înregistrate aproa
pe 170 000 pierderi — România a de
venit al patrulea partener al coaliției 
antihitleriste, după cei trei mari 
(U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie). 
Efortul militar al poporului' român 
și-a aflat o largă apreciere interna
țională, recunoseîndu-se că prin lupta 
și jertfa poporului român durata 
războiului a fost simțitor redusă. 
Radio Londra, omagiind aportul ro
mânesc la victoria asupra fascismu
lui, sublinia : „acțiunea românilor a 
dus la scurtarea războiului și a sal
vat viața a mii de soldați aliați". La 
rindul său, Radio Paris aprecia că 
„România a adus prin contribuția ei 
o scurtare a războiului cu cel puțin 
șase luni".

Augustul de foc ’44 va rămine în 
conștiințe ca un simbol veșnic viu 
al energiei și tăriei morale a poporu
lui român, care in împrejurări deo
sebit de grele și complexe a înlătu
rat prin propriile forțe dominația 
străină, croindu-și un nou destin, a 
adus o contribuție substanțială la a- 
propierea ceasului de izbindă asu
pra celui mai periculos dușman al 
umanității.

La 28 iulie se împlinesc 125 de 
ani de la nașterea lui Victor Babeș, 
personalitate remarcabilă a medici- 
nei românești și una din gloriile me- 
dicinel universale.

O evocare a personalității lui 
Victor Babeș, descifrarea chipului ce
lui ce pe bună dreptate este con
siderat creatorul școlii medicale ro
mânești, nu este o încercare ușoară 
datorită marii complexități a acti
vității sale științifice și practice. El 
a abordat domenii vaste și in același 
timp foarte deosebite, cum sint a- 
natomia patologică. bacteriologia, 
imunologia, morfofiziologia și para- 
zitologia, la care se adaugă munca 
sa de dascăl, de medic și angajarea 
cu toată ființa in lupta pentru a- 
părarea drepturilor, sănătății țărani
lor și muncitorilor și pentru condiții 
de viață mai bune pentru aceștia.

întreaga activitate științifică a lui 
Victor Babeș a fost dedicată omu
lui. Pentru cl nu existau două lumi 
ale medicinei. cea a laboratorului sau 
cea a clinicii, cea a cercetătorului 
sau cea a practicianului ; pentru 
Victor Babeș exista o singură lume, 
cea in care el, savantul și medicul, 
descifra fenomene infinit de com
plexe cu unicul 
scop de a alina 
suferințele ome
nești.

Marele savant a 
moștenit de la 
tatăl său, Vicen- 
țiu Babeș, pasiu
nea pentru ști
ință, spiritul pro
gresist și dragos
tea de neam. După cum se știe, 
Vicențiu Babeș a fost un luptă
tor activ pentru afirmarea ființei na
ționale a românilor din Transilva
nia și Banat Prin imensa operă ști
ințifică, Victor Babeș a militat pen
tru afirmarea prin știință a Româ
niei in viața internațională. Prin a- 
ceasta, el a avut o atitudine profund 
patriotică la fel ca cea a părinte
lui său, manifestată in alt dome
niu, dar de o strălucire mult mai 
mare prin rezultatele obținute.

Savantul român V. Babeș este u- 
nanim recunoscut ca unul din fon
datorii bacteriologiei și patologiei, 
cercetările sale in domeniul rabiolo- 
giei, babesiozelor, holerei și tuber
culozei fiind clasice. Dintre contri
buțiile cele mai importante amintim: 
fundamentarea principiului serotera- 
piei, iar prin modelele experimen
tale a ajuns la descoperirea anticor
pilor, descoperire ce a creat o nouă 
știință, una dintre cele mai dinamice 
in zilele noastre : imunologia.

Contribuția lui Babeș la dezvol
tarea bacteriologiei il situează ală
turi de titanii acestui domeniu, Pas
teur și Koch. Anvergura operei sale 
în acest domeniu a lăsat urme a- 
dînci in toate azlmuturile bacterio
logiei și ale științelor bolilor infec- 
fioase : studiul, identificarea și creș
terea bacteriilor, patogeneza proce
sului infecțios, imunitatea in boli in- 
fecțioase, epidemiologia, terapeutica 
și profilaxia specifice acestor cate
gorii de boli. Contribuția sa la dez
voltarea bazei tehnologiei bacterio
logice moderne îmbrățișează o foar
te lar'gă gamă de tehnici și metode 
care i-au permis să obțină date noi 
privitoare la structura bacteriilor. 
Babeș a descoperit și descris foar
te mulți microbi, iar multe dintre 
contribuțiile lui se referă la aspec
te de fiziologie bacteriană. Astfel, el 
dovedește că celula vie bacteriană 
se colorează cu albastru de metilen, 
tehnică azi larg utilizată și la ce
lulele eucariote pentru a le aprecia via
bilitatea. A demonstrat că, capsulele 
microbilor nu reprezintă un proces 
degenerativ, cum se credea, ci din 
contră că acestea constituie o reacție 
activă ce conferă microbilor viru
lență și rezistentă crescută.

Unele dintre observațiile și expe
rimentele cele mai importante sint 
acelea privitoare la antagonismul 
bacterian, observație care a consti
tuit, așa cum spunea Florey (laureat 
al premiului Nobel, Împreună cu Fle
ming, pentru descoperirea penicili-

★

Aniversarea a 125 de ani de Ia 
nașterea savantului Victor Babeș a 
fost marcată vineri în Capitală prin- 
tr-un simpozion organizat de Mu
zeul de istorie a municipiului Bucu
rești, în colaborare cu institutul și 
muzeul ce poartă numele reputa
tului om de știință român.

In cadrul simpozionului au fost

125 de ani 
de la nașterea 
marelui savant 
Victor Babeș

nei), sursă de inspirație pentru lu
crările ce au dus la această mare 
realizare științifică.

O altă mare descoperire, de data 
aceasta cu importanță considerabilă 
în patologia veterinară, o reprezin
tă izolarea și caracterizarea de că
tre Babeș a unor agenți patogeni 
care provocau diferite boli la vite 
și oi ; ulterior, acești microbi au fost 
denumiți babesia, după numele lui 
Babeș. descoperitorul acestora.

Spațiul nu ne permite să enume
răm multiplele contribuții ale lui 
Victor Babeș în microbiologie ; vom 
menționa insă opera sa de sinteză 
în acest domeniu, și anume primul 
tratat din lume de bacteriologie 
(scris in colaborare cu patologistul 
francez Cornii), tratat care a con
stituit cartea de căpătii pentru mul
te generații de specialiști, medici 
bacteriologi.

Dar Victor Babeș nu este numai 
creator de știință, ci și un mare u- 
manist, un înflăcărat luptător pen
tru apărarea drepturilor claselor să
race. a celor exploatate, pentru a- 
linarea suferințelor celor bolnavi. El 
elaborează cele mai adecvate prin
cipii antiepidemice și propune mă

surile cu caracter 
sanitar și antiepi
demic ce trebuie 
întreprinse de 
stat. Nu mai pu
țin relevante in 
acest sens sint 
cuvintele sale re
feritoare la inter- 
relațiile dintre 
standardul devia

tă scăzut al țăranilor lipsiți de pă- 
mint și exploatați de moșieri și starea 
de sănătate precară a lor. în acest 
context, vorbind despre pelagră, el 
spunea : „Leacul pelagrei ? al acestei 
boli a mizeriei ? vi-1 dau eu, Împro
prietărirea țăranilor !“.

Dar medicina românească datorea
ză lui V. Babeș și crearea școlii me
dicale științifice românești și înfiin
țarea primului institut de cercetări 
medicale din țara noastră. La școa
la și in institutul său s-au format 
personalități de prim rang, la rin
dul lor maeștri creatori de școală și 
creatori de știință : Gheorghe Mari
nescu. C. Leva di ti, Rainer, C. I. 
Parhon, N. Lupu și alții — care au 
continuat și dezvoltat domenii din 
creația științifică a marelui dascăl.

Institutul creat de Babeș și care-i 
poartă azi numele a reprezentat o 
permanentă în viața științifică și 
culturală românească. Astăzi — in 
condițiile noi. superioare, create de 
orînduirea socialistă dezvoltării tutu
ror ramurilor științei, ocrotirii stării 
de sănătate a poporului — cercetăto
rii acestui institut au obținut 
prestigioase contribuții ce se înscriu 
ca priorități românești la patrimo
niul științei universale. Ei au des
coperit noi clase de anticorpi în bo
lile hepatice, au elaborat tehnici o- 
riginale de separare și individuali
zare de subpopulații limfocitare, au 
adus contribuții noi referitoare la 
funcția și structura cromozomilor 
celulari, au confirmat proteina A ca 
instrument in cercetarea și analiza 
imunologică — as.tăzi tot mai larg 
utilizată de prestigioase institute și 
colective de cercetare din lume. De 
asemenea, sint de menționat cerce
tările privitoare la baza ultrastruc- 
turală a unor procese patologice, 
cercetările de oncogeneză clinică, de 
citogenetică și genetică moleculară, 
care atestă faptul că cercetătorii din 
institutul creat de V. Babeș s-au an
gajat în frontul cercetării celei mai 
moderne din domeniul științelor bio
medicale contemporane.

Aceste rezultate, ca și altele pe 
care nu le-am enunțat, constituie 
cel mai valoros omagiu adus ilus
trului înaintaș, omul de știință și 
medicul patriot Victor Babeș.

Prof. dr. docent I. MORARU 
director al Institutului „V. Babeș", 
vicepreședinte al Academiei 
de științe medicale

★

relevate aspecte semnificative ale 
activității științifice și sociale a me
dicului și bacteriologului român, ale 
concepției sale filozofice materia
liste despre lume, fiind pusă in lu
mină contribuția acestuia la fonda
rea șl dezvoltarea microbiologici 
moderne.

(Agerpres)
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Festivalul național „C1NTAREA ROMĂNIEP

Valori reprezentative in expoziția 
republicană de artă plastică

Marile expoziții colective 
ale ultimilor doi ani au 
adus succesiv in atenția pu
blicului lucrări de sculptu
ră foarte variate ca viziune 
artistică și tehnică, lucrări 
ce au înregistrat o gamă 
largă de preocupări cu re
zultate, de asemenea, varia
bile pe planul sintezei in
tre realizarea oropriu-zis 
artistică și ideile transmise 
prin intermediul ei.

Ca și în cazul picturii, 
selecția de sculptură expu
să tot în sălile Dalles este 
rezultatul unei trieri aten
te și severe a lucrărilor 
prezentate în toate aceste 
expoziții.

Intenția a fost, in primul 
rind, aceea de a contura, 
fie și sumar, ambianta unui 
climat artistic ce se dez
voltă animat de rivna per
fecțiunii. a afirmării unor 
fundamentale opțiuni artis
tice și ideologice. Dimen
siunile destul de restrinse 
ale sălii au impus insă pre
zentarea cu precădere a 
unor lucrări de mai mică 
anvergură. Pentru a da o 
imagine cit mai completă 
asupra sculpturii românești 
și a artei monumentale în 
general, la intrarea in ex
poziție a fost organizat un 
sector documentar. Sint 
reunite aici fotografii ale 
celor mai de seamă lucrări

SCULPTURA
ridicate in ultimii ani pe 
întreg teritoriul țării. 
Sculpturile, frescele și mo
zaicurile reproduse stau 
mărturie pasiunii creatoare, 
entuziasmului cu care ar
tiștii au știut să răspundă 
comenzii sociale. Pot fi 
descifrate in toate aceste 
lucrări idei cu valoare so
cial-educativă, teme istori
ce sau contemporane, pot ti 
recunoscute personalități de 
seamă cu valoare de sim
bol în cultura românească. 
Sint exemple ale unei arte 
atente la tot ceea ce poate 
fi sugestie creatoare in pa
trimoniul cultural-național, 
dar organic legate de ac
tualitate, de gindirea și 
sensibilitatea contempora
nă. Ele repun în atenție in- 
sași concepția despre mo
numentul realizat in acord 
cu epoca noastră, cu cerin
țele ei fundamentale, nece
sitatea găsirii unor forme 
noi pentru conținuturi noi, 
creării unor mari simboluri, 
a unor soluții plastice ine
dite.

Sculptura prezentată în 
sălile Dalles propune o 
nouă incursiune, revelatoa
re, în universul artistic al

acestui domeniu al artei 
noastre contemporane, re
memorarea citorva dintre 
direcțiile fundamentale in 
care a evoluat in ultimii 
ani. Lucrările unor apre
ciat! maeștri ai artei noas
tre stau mărturie consec
venței cu care au știut să-și 
urmărească idealul artistic. 
Am ilustra această afirma
ție amintind lucrarea „Dra- 
goș și zimbrul" — replică a 
monumentului pe care ar
tistul poporului Ion Jalea 
l-a ridicat de curînd la 
Cimpulung, „Fata la bal
con" — sculptură în care 
Ion Irimescu aduce ar
monia și discreția, fiorul 
liric atit de caracteristice 
artei lui, bronzul oferind în 
acest caz garanția unei mai 
largi expresivități : echili
brul, armonia volumetrică 
a „Mamei cu gemeni" de 
Ion Vlasiu ; atitudinea gra
vă, solemnă în fata folclo
rului maramureșean accen
tuată de Vida Gheza prin 
ritmurile lente, unduioase 
ale reliefului care îl re
prezintă în expoziție.

Importantă și caracteris
tică în domeniul sculpturii

ni se pare încercarea ar
tiștilor de a se exprima sin
tetic. eliminind detaliul in 
scopul sublinierii ideii. Și, 
in aceste condiții, este cu 
atit mai lăudabil efortul a- 
celora care, încercind să 
descifreze semnificațiile po
etice ale motivelor pe 
care și le-au propus, 
au reușit să infringă di
ficultățile impuse de ma
terial, să realizeze imagini 
de autentică sevă sculptu
rală. „Lectura" — concepu
tă de Nicolae Fleissig in
tr-o organică armonie a 
volumelor gindite în func
ție de structura lor, 
limbajul laconic, dar a- 
tit de sugestiv al lucrării 
intitulate „Mioritică" de 
Ion Iancuț, compoziția cla
ră. armonioasă a „Primăve
rii" de Iorgos Iliopulos sau 
„Anei**  de Tiberiu Bențe, 
ritmurile inedite, puternice 
care organizează „Materni
tatea" semnată de Paul Va- 
silescu. formele unduioase, 
decorative ale „Baladei" de 
Ioana Kassargian sau ecou
rile nostalgice ale lucrării 
lui Vasile Gorduz sint doar 
citeva exemple in care ex
presia plastică a fost subor
donată reliefării unor teme 
menite să trezească in con
știința privitorilor intime 
legături și asociații.

Cu un ascuțit simt al a-

Izsak Martin „BUREBISTA" Iftimie Birleanu „ȘTEFAN CEL MARE*

nalizei, cu o binecunoscută 
și prețuită finețe a modela
jului, Horia Flămind, Gri- 
gore Minea. Gabriela Ma- 
nole Adoc, Iulia Oniță, Ifti- 
mie Birleanu, Liana Axinte, 
Gergely Istvan au creat 
portrete in care fi
gura umană apare ca 
păstrătoare și transmiță- 
toare a unor sensuri 
vitale, permanente. Legate 
de un acut sentiment al is

toriei românești, trecute și 
prezente, sint de asemenea 
portretele semnate de Izsak 
Martin, Nicăpetre, Con
stantin Popovici, Mihai Bu- 
culei, Pavel Bucur, Dinu 
Cimpeanu, Gheorghe Co- 
man, Alexandru Marchiș.

înscriindu-se in fertila și 
îndelungata tradiție a sculp
turii în lemn, „Stilpul uni
rii" de Gh. Iliescu-Căli- 
nești sad tripticul realizat

de Ovidiu Maltec se înscriu, 
fiecare conform propriei 
personalități, în sfera sculp
turii constructive. Multe din 
lucrările expoziției (Mircea 
Ștefănescu, Radu Aftenie, 
Lie Doina. Cristian Breazu, 
Ilie Berindei, Valentina 
Boștină, Corneliu Cama- 
rovschi, Lehel Domokos 
etc.) sint investite cu sen
suri simbolice, fiecare lu
crare concentrînd în inten

ția autorului dorința de a 
exprima adevăruri etern 
valabile.

Alături de aceste exem
ple am întilnit și lucrări nu 
suficient decantate de inte
ligența artistică, lucrări lip
site nu atit de stăoinirea 
tehnicii, a meșteșugului, cit 
de energie lăuntrică, de vi
goarea expresiei.

Marina PREUTU

| Șase oșeni 
pe o plută

Șase bărbați inimoși și 
rajoși (intre 24 și 33 de 
toți din Negrești-Oaș, âu pornit 
luni, 23 iulie, intr-o 
inedită cu o plută 
Someș. După ce și-au construit 
cu tot dichisul ambarcațiunea 
(lungă de 4 metri și lată de 
2 metri), au dus-o pină la punc
tul de plecare la Apahida 
(Cluj). In aproximativ 10 zile, ei 
urmează să străbată pe Someș, 
fără să vîslească, un traseu de 
circa 300 km pină- la Satu Mare. 
Membrii echipajului și-au pro
pus să consemneze impresiile 
despre locurile minunate prin 
care vor trece și despre even
tualele lor aventuri de „lupi de 
riu" intr-un veritabil jurnal de 
bord. Pină atunci, să urăm ce
lor șase oșeni plutași (Stefan 
Roșa, Vasile Ghiran, Iuliu Uj, 
Toma Poptile, Constantin Berin- 
de și Corneliu Pop) „vint 
de la pupa".

Pățania
9

unei fetițe
Din joacă și neatenție, 

tiță de 7 ani, Melaniana,
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cu- 
ani),

expediție 
pe riul

bun

fe- 
in-

o
____ __ a
ghițit o monedă de un leu. Mo
neda a rămas, înțepenită, in
tr-o poziție ciudată și pericu
loasă, pe esofag. Părinții, din 
comuna Plopșoru-Gorj, au aler
gat cu fetița la policlinica de co
pii din Tg. Jiu, de aici au fost 
trimiși la un alt spital, iar de 
acolo li s-a sugerat s-o ducă la 
Craiova.
craiovean, 
gravitatea 
D. Anghel 
șoara Trică au făcut tot ce a 
fost omenește posibil pentru a 
o salva. La ieșirea din spital, 
medicul i-a urat fetiței succes 
la învățătură și altă dată să se 
joace mai atentă. La rîndu-i, 
Melaniana ne scrie frumos, ca
ligrafic, ca o școlărită sili
toare : „Nenea doctorul m-a în
grijit ca pe copilul lui și îi spun 
și eu, cum le spun părinților 
mei, cu drag și cu căldură ^mul
țumesc și săru’ mina !»“.

La spitalul județean 
dindu-și seama de 
situației, medicul 
și asistenta Ani-

Solii Băniei
re- 
in- 

stu-

Activează la Craiova o aso
ciație de turism alpin sub gene
ricul „Solii Băniei", care 
unește numeroși muncitori, 
gineri, profesori, medici,
denți, elevi. Multe sint acțiunile 
organizate de acești inimoși iu
bitori ai munților, dar cea mai 
semnificativă dintre ele este, 
fără doar și poate, fixarea pe 
cele mai înalte piscuri ale Car
paților a. unor plăci dedicate 
aniversării marilor evenimente 
ale istoriei și culturii noastre. 
Zilele acestea, membrii asocia
ției „Solii Băniei" au urcat pe 
vîrful Moldoveanu, la 2 543 me
tri. pentru a fixa o placă pe 
care cei ce se încumetă să 
urce pină acolo vor putea citi: 
„La a 35-a aniversare, înaltă 
cinstire și recunoștință eroilor 
căzuți pentru eliberarea patriei".

La omul 
| gospodar
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Pină sa vină toamna cu numă
ratul bobocilor, el, Benke Arpâd, 
din satul Dobeni, comuna Mu- 
geni, județul Harghita, iși nu
mără 
Mai 
de 
s-a 
tele 
ani încoace, ea ii rezervă gospo
darului numeroase surprize, sta
bilind adevărate recorduri in 
materie. In vara asta i-a adus 
nu mai puțin de 21 de 
Unul singur s-a prăpădit. Ceilalți 
20 sint sănătoși, voioși și tare 
mlncăcioși. De unde și altă zi
cală care circulă prin partea lo
cului : la omul gospodar toam
na se numără bobocii, primă
vara mieii și vara purceii...

ograda lui... purceii. 
„ " provenit!

scroafă despre care 
vestea in toate sa- 
jur. De vreo doi
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în
exact: grăsunii 

la o
dus
din

purcei.

Nu e bine!
Un cetățean din orașul Vul

can, de pe Valea Jiului, a vrut 
să-și cumpere o sufragerie 
„Toplița". A găsit-o la depo
zitul din Petroșani, care are și 
o unitate de vinzare a mobilei. 
A găsit-o, i-a plăcut și a rugat 
să i se facă formele de cumpă
rare. Dar o vinzătoare l-a sfă
tuit să n-o cumpere, că ar fi in
completă. „Ba eu văd că nu-i 
lipsește nimic" — a răspuns 
omul. A sărit atunci o altă vin
zătoare, cu un alt argument : 
„O fi completă, dar e defectă". 
Omul, din nou : „Ba eu văd că 
n-are nici un bai. Așa că o iau". 
„Ba n-o s-o luați — a interve
nit, fermă, șefa depozitului, Eli- 
sabeta Dobromir. 
vinde, pentru că 
pentru o colegă".

Nu e bine !

N-o putem 
am retinut-o

Nave mici
și nave mari

A devenit tradițională organi
zarea la Galați a taberei repu
blicane de navomodelism pentru 
juniori II. Si in acest an, la 
startul întrecerii s-au aliniat 
pionieri din toată țara, la dife
rite probe : nave propulsate, ve- 
liere mari și veliere mici, nave 
radiocomandate și altele. Con
cursul pionieresc a avut loc pe 
lacul Brateș, în apropiere de lo
cul in care constructorii șantie
rului naval gălățean supun unor 
probe dificile navele făurite de 
ei. Diferente : dimensiunea va
selor, tipurile 
constructorilor 
pasiunea, dragostea pentru va
poare, apa pe care plutesc și 
unele și celelalte.

acestora, virsta 
lor. Comune :

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"
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Primire Ia C. C. al P. C. R. Primire la Consiliul de Miniștri Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII PERU
Tovarășii Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Vasile Ma
rin, secretar al C.C. al P.C.R., au 
primit vineri delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, con
dusă de tovarășii Liao Zhigao, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, prim- 
secretar al Comitetului provincial 
Fujian al P.d.C.. și Mao Zhiyong, 
membru ai C.C. al P.C. Chinez, prim- 
secretar al Comitetului provincial 
Hunan al P.C.C., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, efectuează o vizită 
de prietenie și documentare in tara 
noastră.

Cu prilejul primirii s-a evidențiat 
importanta intîlnirilor și a ințelege- 
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Hua Giiofeng, pre
ședintele Comitetului Central iii

Sesiune
Academia Republicii Socialiste 

România a organizat vineri in Ca
pitală o sesiune științifică consacra
tă apropiatului eveniment cu sem
nificații majore in istoria țării — 
cea de-a XXXV-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 
fascistă.

Au luat parte academicieni, direc
tori de institute centrale de cerce
tări. cadre didactice, alți oameni de 
știință și cultură.

Relevind, în cuvîntul de deschi
dere a sesiunii, importanța istorică 
a actului de la 23 August 1944, acad. 
Șerban Țițeica, vicepreședinte al A- 
cademiei. a evidențiat progresul 
realizat in ultimele trei decenii și 
jumătate în viața țării noastre, 
schimbările structurale de ordin po
litic, economic și social, contribuția 
remarcabilă a României pe plan in
ternațional pentru promovarea păcii 
i realizarea unei largi cooperări in
i’ toate statele, pentru o lume mai 

Jtînâ și mai dreaptă.

Adunare festivă cu prilejul aniversării insurecției 
naționale cubaneze

I

La Casa de cultură Mihai Eminescu 
din municipiul Sighișoara a avut loc, 
vineri, o adunare festivă organizată 
de Comitetul județean Mureș al P.C.R. 
și Consiliul județean al Frontului 
Unității Socialiste cu prilejul celei 
de-a XXVI-a aniversări a insurecției 
naționale cubaneze.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile sighișorene.

în cadrul adunării au luat cuvîntul 
Mihai Chiriac, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, și 
Humberto Castello. ambasadorul 
Cubei la București. Vorbitorii au re
levat importanța istorică a asaltului 
asupra cazărmii Moncada, care a mar
cat actul de naștere al insurecției ar
mate încheiate victorios la 1 ianuarie 
1959, semnificația acestei victorii is
torice în viața poporului cubanez, pre- 
cpm și succesele obținute sub condu
cerea Partidului Comunist din Cuba 
în lupta pentru libertate națională și 
dreptate socială, pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare, a independen
ței și suveranității naționale. Ei au 
relevat, totodată, importantele etape 
parcurse de oamenii muncii din Cuba 
în opera de construire a societății

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 iulie. In țară : Vremea va ii 
relativ călduroasă șl în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vor cădea

® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Programul primei etape a diviziei A
în ediția 1979—1980, campionatul 

diviziei A va incepe la 12 august, 
cel al diviziei B la 19 august, iar 
al diviziei C la '26 august. S-a. re
confirmat componența seriilor divi
ziilor B și C după același principiu 
al repartizării teritoriale.

Iată programul primei etape 
a diviziei A. din 12 august : Di
namo — Chimia Rimnicu-Vîlcea,

A

In cîteva rînduri
• Reprezentanta noastră Carmen 

Bunaciu a repurtat o frumoasă vic
torie. vineri, în cadrul finalelor 
concursului preolimpic de natație 
din cadrul Spartachiadei Popoarelor 
de la Moscova. Evoluind in proba de 
100 m spate. Carmen Bunaciu s-a 
clasat pe primul loc, cu timpul de 
l’04”77,100.

în concursul atletic, sportiva sovie
tică Marina Makeeva a stabilit un 
nou record al lumii in proba de 
400 m garduri cu timpul de 54”78/100. 
Vechiul record era de 54”89/100 
și aparținea Tatianei Zelențova 
(U.R.S.S.). .
• Competiția internațională mas

culină de baschet pentru „Cupa 
Mării Negre" a continuat vineri la 
Constanța. Rezultate tehnice : R. D. 
Germană — Farul 83—76 (40—34) ; 
România (tineret) — R. P. Chineză 
83—83 (51—41) ; România — Ungaria 
93—65 (57—26).
• La Szolnok (Ungaria), în cadrul 

„Turneului Prietenia" la polo pe apă 

Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze, pentru dezvol
tarea în continuare, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

Au fost discutate probleme ale re
lațiilor de colaborare pe linie de 
partid și in alte domenii dintre cele 
două țări. Oaspeților le-au fost, de 
asemenea, înfățișate preocupările ac
tuale ale partidului nostru in con
ducerea și dezvoltarea unor domenii 
ale activității economico-sociale.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, a participat Lucian Drăguț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al, 
Activității Economice și Sociale.

A fost de față Chen Shuliang, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

științifică
în continuare au fost prezentate 

comunicările : „Dezvoltarea societății 
românești pe calea socialismului 
multilateral dezvoltat, a înaintării 
spre comunism" de prof. N. N. Con- 
stantinescu, membru corespondent al 
Academiei. „Știința și tehnica — fac
tori activi în procesul de dezvolta
re economico-soclală a țării" de acad. 
Cristofor Simionescu. vicepreședinte 
al Academiei, și „Contribuția Româ
niei. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. la promovarea idealu
rilor nobile ale cooperării și păcii, 
la crearea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale" de 
prof. Mircea Malița. membru cores
pondent al Academiei.

în încheiere, participanții la se
siune au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

socialiste, de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al celor ce 
muncesc pe pămintul primei țări so
cialiste de pe continentul latind-ame- 
rican.

Vorbitorii s-au referit, de aseme
nea, la legăturile tradiționale stator
nicite pe multiple planuri între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cuba, între țările și po
poarele noastre, relații in a căror 
dezvoltare continuă un rol determi
nant l-au avut întilnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz, subli
niind că ele au contribuit la ridi
carea pe o treaptă superioară a prie
teniei și conlucrării româno-cuba- 
neze, in avantajul celor două țări și 
popoare, în interesul cauzei generale 
a socialismului și păcii in lume.

în inchelerea adunării a fost pre
zentat un bogat program artistic sus
ținut de formații fruntașe de amatori 
din întreprinderile și instituțiile ora
șului.

*
Cu același prilej, ambasadorul Re

publicii Cuba la București a rostit o 
cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

averse izolate de ploaie, îndeosebi în 
nordul țării, precum și în zonele de 
deal și de munte. Vint moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar valorile ma
xime Intre 22 și 32 de grade, local mai 
ridicate. In București : Vreme în ge
neral frumoasă și relativ călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vtnt slab. Tem
peratura In creștere.

A.S.A. — Politehnica Iași, C.S. Tir- 
goviște — Universitatea Craiova, 
Jiul — Sportul studențesc, F.C. Ar
geș — F.C. Baia Mare. Steaua — Glo
ria Buzău. Conform uzanței, noile 
promovate vor juca în prima Tstapă 
pe terenurile proprii, astfel : F.C.M. 
Galați — Politehnica Timișoara, Vii
torul Scornicești — Olimpia și Uni
versitatea Cluj-Napoca — S.C. Babau.

pentru echipe de juniori, selecționata 
României a învins cu scorul de 11—6 
(1—1, 3—2, 4-1, 3—2) formația Bul
gariei.
• Campionatele internaționale de 

tenis ale Austriei au continuat vineri 
la Kitzbuehel. In sferturile de finală 
ale probei de simplu feminin, He
lena Anliot (Suedia) a intrecut-o cu 
6—3, 6—4 pe Virginia Ruzici (Româ
nia), iar Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) a invins-o cu 6—3, 5—7, 
6—4 pe Elly Vessies (Olanda),

• Turneul internațional de tenis 
de la Aix-en-Provence, contind pen
tru competiția circuit „Careul așilor", 
a fost ciștigată de argentinianul 
Guillermo Vilas, care l-a intrecut in 
finală cu 6—3, 6—3 pe jucătorul 
român Iile Năstase.

• Finala actualei ediții a compe
tiției internaționale de tenis pentru 
tineret „Cupa Galea" se va disputa 
la Vichy intre echipele Cehoslovaciei 
și Franței. în semifinale, selecționata 
Franței a întrecut cu 3—2 formația 
Italiei.

Vineri, tovarășul Cornel Burtică, 
Viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, a primit pe Cor- 
nelio Sommaruga, ambasador, ad
junct al secretarului de stat la O- 
ficiul FederaJ al Afacerilor Economi
ce Externe al Elveției, conducătorul 
delegației elvețiene ia sesiunea Co
misiei mixte, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la București,

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind colaborarea 
și cooperarea economică româno-el- 
vețiană.

★

în aceeași zi. a fost semnat Pro
tocolul celei de-a Il-a sesiuni a Co
misiei mixte economice româno-el-

AL VIII4EA FORUM NATIONAL AL PIONIERILOR
»■

Vineri s-a încheiat, la Mangalia, 
cel de-al VHI-lea Forum Național al 
pionierilor, care s-a desfășurat in 
perioada 18—27 iulie sub deviza „De 
la comuniști învățăm cutezanța re
voluționară".

Cei 400 de participantă la Forumul 
Național, pionieri din toate jodețele 
țării, au analizat și dezbătut activi
tatea politico-educativă desfășurată 
de consiliile și comandamentele pio
nierești în anul școlar 1978—1979, 
făcind, totodată, numeroase propuneri 
pentru intensificarea activității de 
educație comunistă, prin muncă și 
pentru muncă, a pionierilor, în spiri
tul indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

In ultima zi. Forumul Național a 
ales cei 150 pionieri membri ai Con
siliului Național și, din rindul aces
tora. pe cei 40 de locțiitori ai pre
ședintelui Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor.

în cadrul ceremonialului de închi
dere a activităților, intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, participanții 
la Forumul Național au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in care 
se spune :

Puternic stimulați de îndemnurile 
calde cuprinse în Mesajul pe care ni 
l-ați adresat cu priiejul împlinirii a 
30 de ani de la crearea Organizației 
Pionierilor din România și al Anului 
internațional al copilului, precum și 
în aceste zile, cu ocazia primirii unui 
grup de copii prezenți la Festivalul 
internațional „Copiii lumii doresc 
pacea", de participarea dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, cu 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului la manifestările 
noastre, ne angajăm ca, îndrumați de 
cadrele și activiștii Organizației Pio
nierilor sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să răspun
dem prin noi fapte de muncă și în
vățătură încrederii pe care ne-o acor
dați, condițiilor minunate asigurate 
pentru creșterea și educarea noastră, 
a tinerei generații. Sintem deosebit 
de mindri și bucuroși că, din iniția
tiva și cu participarea dumneavoastră 
nemijlocită, s-au inaugurat, în anul 
celei de-a XXX-a aniversări a Or
ganizației Pionierilor și Anul inter
național al copilului, lucrările de 
construcție a Centrului de educație 
și cultură a pionierilor și copiilor din 
București, important și modern com
plex politico-educativ și cultural-re- 
creativ pentru care, încă o dată, vă 
mulțumim fierbinte, din adincul ini
milor noastre de copii.

Făcind o temeinică analiză a acti
vității politico-educative desfășurate 
in unitățile și detașamentele pionie
rești in anul școlar 1978—1979, noi, 
participanții la Forumul Național, 
ne-am angajat să facem totul pentru 
sporirea contribuției organizației

cinema
• Tînăr și liber : SALA PALA
TULUI — 17.15; 20.
• De ce să-1 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 
_  11 țn • io wi
• Șatra : PATRIA — 14: 16; 18.15; 
20,15.
• Misiunea Capricorn unu î SCA
LA — 14,15; 17; 19.45. BUCUREȘTI
— 14; 16,15; 19.30. MODERN — S; 
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 : DOIN A. 
— 18; 20, VIITORUL — 15.30; 17,45; 
20.
• în ritmul muzicii : 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 : FE
ROVIAR — 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 : GRIVITA — 9; 11.15; 
13,30: 15.45; 18: 20,15.
• Hercule cucerește Atlantida :
EXCELSIOR — 9: 11.13; 13,30;
15,45; 18: 20,15, AURORA — 9;
11.15: 13.30; 15.45; 18; 20. la gră
dină — 21. FLAMURA — 9: 11.15; 
13.30; 15.45: 18; 20,15, GRADINA
TITAN — 21.15.
• Nick Carter superdetectiv : 
BUZEȘTI — 15,30: 17,45: 20, la eră- 
dină — 21, MIORIȚA — 9: 11; 
13.15: 15.30: 17.45: 20.
• Cazul Mattei — 9,45, Un bărbat 
și o femeie — 11,45: 14. Domni și 
doamne — 16.15, Colecționarul — 

vetiene. Documentul prevede măsuri 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor economice in domenii de 
interes, reciproc, sporirea volumului 
schimburilor comerciale. lărgirea 
cooperării pe terțe piețe intre Româ
nia și Elveția.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și de Cornelio 
Sommaruga, ambasador, adjunct al 
secretarului de stat la Oficiul Fe
deral al Afacerilor Economice Ex
terne al Elveției.

Au participat Thomas Wernly, în
sărcinat cu afaceri ad-interim ai El
veției la București, membru celor 
două delegații.

(Agerpres)

noastre, pe baza planului de măsuri 
aprobat de conducerea partidului, la 
educarea comunistă, prin muncă și 
pentru muncă, în spirit patriotic, re
voluționar a tuturor copiilor țării, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, să învățăm cu pasiune 
și perseverență pentru cucerirea ce
lor mai înalte cote ale științei și 
tehnicii, pentru a ne însuși cele mai 
nobile virtuți ce caracterizează pa
siunea pentru nou, dăruirea și cute
zanța revoluționară, pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Vă raportăm că sintem hotăriți ca, 
în cinstea celui de-al XÎI-lea Con
gres al partidului, să realizăm inte
gral angajamentele de. muncă patrio
tică ale Organizației Pionierilor pen
tru anul 1979.

Conștienți de faptul că pionierii și 
școlarii de astăzi vor fi cetățenii pa
triei noastre de miine, muncitori, 
țărani, tehnicieni, cadre cu pregătire 
superioară, temeinic pregătite politic 
și profesional, chemate să înfăptuias
că la un înalt nivel calitativ Progra
mul partidului și grandiosul program 
de muncă ce va fi adoDtat de al 
XII-lea Congres al partidului, menit 
să asigure intrarea României socialis
te întir-o fază nouă, superioară a dez
voltării sale economice și sociale, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
milita neîncetat pentru înlăturarea 
cit mai grabnică a neajunsurilor ce 
mai există în activitatea noastră, că 
vom face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor încredințate 
de partid, pentru educarea noastră, a 
pionierilor, prin muncă și pentru 
muncă, pentru obținerea unor rezul
tate bune și foarte bune la învăță
tură și în activitatea pionierească.

Consiliile și comandamentele pio
nierești. comandanții-instructori și 
activiștii Organizației Pionierilor se 
vor preocupa în continuare, la un 
nivel calitativ superior, de formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste, 
revoluționare a pionierilor și școlari
lor, ridicarea nivelului lor politico- 
ideologic și formarea concepției ma- 
terialist-dialectice despre lume și 
viață, de mobilizarea tuturor copiilor 
pentru a participa la Festivalul Na
țional „Cîntarea României" și la 
competiția sportivă „Daciada".

Ne angajăm în mod solemn în fața 
partidului și poporului, a dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în numele 
tuturor pionierilor țării, ca, îndrumați 
de cadrele didactice și cu sprijinul 
U.T.C., al comitetelor cetățenești de 
părinți, al comisiilor și comitetelor 
de femei, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să învă
țăm și ’să muncim în așa fel incit 
să merităm dragostea, grija părin
tească și încrederea pe care ni le 
acordați, să răspundem prin fapte 
minunatelor condiții de' muncă și 
viață ce ne sînt create, să contribuim 
din plin, pe măsura puterilor noastre, 
la înfăptuirea Programului partidu
lui comunist, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

18,30. La revedere, prietene — 20,30: 
CINEMATECA, x
• Nea Marin jniliardar : DACIA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18 : 20.
• Vacanță tragică : BUCEGl — 
16; 18; 20,30.
• Tînărul 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 SÂRII — 16: 18; 20.
• Un om in loden : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Frumoasa si bestia : GIULEȘTI
— 9: 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Păcală î COTROCENI — 15.30; 
19.
• Școala curajului : MELODIA — 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, GRĂ
DINA FESTIVAL — 20,45.
• întoarcerea acasă : .FLOREAS- 
CA — 9; 11,30; 14; 16,45: 19.30.
• O dramă la vînătoare : POPU
LAR — 16: 18; 20.

teatre

Expoziție. Cu prilejul celei
de-a 52-a aniversări a Zilei arma
tei populare chineze de eliberare, vi
neri. la Muzeul militar central, a a- 
vut loc vernisajul unei fotoexpoziții 
cu aspecte din viata și activitatea 
militarilor chinezi.

Au luat parte generali și ofițeri 
superiori din garnizoana București. 
Au fost, de asemenea, prezenți Tien 
Chingfeng, consilier al Ambasadei R.P. 
Chineze în țara noastră, și membri 
ai ambasadei. La deschiderea expo
ziției au rostit alocuțiuni general- 
maior Constantin Antip, șeful Mu
zeului militar central, și Yuan Yun- 
lou, atașatul militar, aero și naval al 
R.P. Chineze la București.

Galo de filme. Cu ocazia 
încheierii Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, 
Sin In Ha, a organizat o gală de 
filme la sediul ambasadei.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ion Stoian. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

(Agerpres)

Județul Satu Marc 
a încheiat recoltarea 

griului
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Satu Mare au terminat, vineri, 
recoltatul grinelpr de pe întreaga su
prafață cultivată — peste 45 000 ha. 
în același timp, prin eforturile meca
nizatorilor, ale specialiștilor și celor
lalți lucrători din agricultura județu
lui, au fost eliberate de paie tere
nurile, s-au . efectuat arăturile și a 
fost însămințată cu furaje, in cul
tura a doua, Întreaga suprafață pla
nificată.

Anunțind acest succes printr-o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, comitetul jude
țean de partid subliniază că, in pre
zent, atenția celor ce muncesc pe 
ogoarele sătmărene este îndreptată 
spre recoltarea la timp a plantelor 
textile și asigurarea bazei furajere.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 27 IULIE 1979
Extragerea I : 25 13 54 31 53 70 

40 37 5.
Extragerea a Il-a : 48 3 12 35 87 

36 89 85 82.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din 
municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II 1979

Numărul Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul NumărulNr. libretului libretului libretului libretului Nr. libretuluicri. de economii crt. de economii crt. de economii crt. de economii crt. de economii

1 762-210-27196 57 738-103-28413 113 759-1-263753 169 764-209-10294 215 762-202-22603
2 763-139-16611 58 759-207-16031 114 759-1-282455 170 738-102-11371 216 762-210-22468
3 763-139-28313 59 759-207-41909 115 759-1-298987 171 759-1-104818 217 762-210-43628
4 760-1-61960 60 759-207-56269 116 759-1-313443 172 759-1-156953 218 734-103-57285
5 760-1-72025 61 760-1-65201 117 759-1-325673 173 759-1-194298 219 734-103-85135
6 762-201-34804 62 760-1-94021 118 764-202-3115 174 759-1-224796 220 734-103-100743
7 760-201-15758 63 760-1-113605 119 738-103-30599 175 759-1-248957 221 763-1-30403
8 762-1-65242 64 760-1-127970 120 759-207-18127 176 759-1-269880 222 763-1-47627
9 759-207-35922 65 760-208-18035 121 759-207-42901 177 759-1-287861 223 763-139-31041

10 762-210-24541 66 760-209-26631 122 759-207-56846 178 759-1-303673 224 763-139-46815
11 731-111-5565 67 737-113-8600 123 760-1-67115 179 759-1-317384 225 763-202-7851
12 759-1-242054 68 760-201-21342 124 760-1-95244 180 759-1-329362 226 764-1-39636
13 731-103-47440 69 760-202-29040 125 760-1-114461 181 764-202-14340 227 764-1-55950
14 731-103-66014 70 760-206-1830 126 760-1-128619 182 738-103-40885 228 764-206-3274
15 731-111-19140 71 760-207-26976 127 760-208-18855 183 759-207-27867 229 764-208-23804
16 761-205-30906 72 765-1-11855 128 760-209-27544 .184 759-207-48123 230 764-209-261
17 761-205-57405 73 765-1-37453 129 737-113-10398 185 760-1-32462 231 764-312-3765
18 761-208-3164 74 763-1-46958 130 760-201-22537 186 760-1-77702 232 759-1-77180
19 761-208-59277 75 731-103-48938 131 760-202-30456 187 760-1-101920 233 759-1-139719
20 761-208-75968 76 731-103-66640 132 760-206-9022 183 760-1-119503 234 759-1-180140
21 762-207-23780 77 731-111-20814 133 760-207-28012 139 760-1-132317 235 759-1-213779
22 762-213-58 78 761-205-32957 134 765-1-14848 190 760-209-9734 236 759-1-239992
23 766-1-43950 79 761-205-58335 135 765-1-38201 191 760-209-32290 237 759-1-262254
24 766-201-10982 80 761-208-12395 136 760-202-30417 192 737-113-16459 238 759-1-281221-
25 762-1-36364 81 761-208-60635 137 731-103-22398 193 760-201-27799 239 759-1-297761
26 762-1-62525 82 761-208-76565 138 731-103-55856 194 760-202-37959 240 759-1-312363
27 762-201-27437 83 762-207-25505 139 731-106-12505 195 760-206-26360 241 759-1-324728
28 762-201-47888 84 762-213-1092 140 731-111-27385 196 760-207-33729 242 759-335-192
29 762-202-22969 85 766-1-45373 141 761-205-43217 197 765-1-25521 243 738-103-27604
30 762-210-23163 86 766-201-12218 J42 761-205-63397 198 765-1-42120 244 759-207-15105
31 762-210-43896 87 762-1-38626 143 761-208-36543 199 731-103-46785 245 759-207-41523
32 734-103-58173 88 762-1-63387 144 761-208-66978 200 731-103-65725 246 759-207-56020
33 734-103-85601 89 762-201-29167 145 761-201-13258 201 731-111-18349 247 760-1-64324
34 734-103-101029 90 762-201-48494 146 762-207-33336 202 761-205-29987 248 760-1-93482
35 763-1-30918 91 762-202-23787 147 766-1-11370 203 761-205-56976 249 760-1-113252
36 763-1-47876 92 762-210-24819 148 766-1-52200 204 761-205-70943 250 760-1-127695
37 763-139-31562 93 762-210-44517 149 733-110-1183 205 761-208-58743 251 760-208-17636
38 763-139-47087 94 734-103-60175 150 762-1-49438 206 761-208-75713 252 760-209-26212
39 763-202-8551 95 734-103-86612 151 762-1-67627 207 762-207-23022 253 737-113-7835
40 764-1-40203 96 734-103-101646 152 762-201-37499 208 762-207-42969 254 760-201-20823
41 764-1-56233 97 763-1-32164 153 762-202-9769 209 766-1-43191 255 760-202-28420
42 764-206-5220 98 763-1-48448 154 762-202-28075 210 766-201-10297 256 760-202-46795
43 764-208-24447 99 763-139-32593 155 762-210-33376 211 762-1-35113 257 760-207-26350
44 764-209-1281 100 763-139-47673 156 734-103-28172 212 762-1-62128 258 765-1-10453
45 764-312-4056 101 763-202-9681 157 734-103-70849 213 762-201-26728 259 765-1-37117
46 759-1-78897 102 764-1-41350 158 734-103-92133 214 762-201-47620 260 764-203-23394
47 759-1-140777 103 764-1-56846 159 762-301-1343
48 759-1-181079 104 764-206-8143 160 763-1-38735 Titularilor libretelor de economii cu dobîndă
49 759-1-214533 105 764-208-25761 161 763-139-14247 și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile
50 759-1-240453 106 764-209-3169 162 763-139-38232 C.E.C. din țară li se vor acorda printr-o tra-
51 759-1-262732 107 738-102-784 163 763-201-11060 gere la sorți separată, care va avea loc în
52 759-1-281589 .108 759-1-82776 164 764-1-19086 ziua de 30 iulie 1979. în București. 1 200 de
53 759-1-298126 109 759-1-143690 165 764-1-47255 autoturisme Dacia 1 300. Lista oficială a libre-
54 759-1-312709 110 759-1-183026 166 764-203-13370 telor ieșite ciștigătoare Ia această tragere la
55 759-1-325004 111 759-1-216170 167 764-206-15621 sorti se va publica în presa centrală din 1 și
56 759-342-426 112 759-1-241655 168 764-208-32427 2 august a. c.

Excelenței Sale Domnului
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru
în numele poporului român și al meu personal, vă adresez, cu prilejul 

Zilei naționale, cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului peruan prieten multă prosperitate și pace.

Exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare statornicite 
între România și Peru, precum și conlucrarea dintre țările noastre în sfera 
relațiilor internaționale vor cunoaște o dezvoltare continuă în folosul popoare
lor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Peru, ca și întregul 
continent latino-ame- 
rican, a cunoscut în ul
timii ani profunde 
mutații în înfăptuirea 
Sarcinilor „celei de-a 
doua lupte pentru in
dependentă" — cea e- 
conomică. Industriali
zarea a fost și este 
considerată factorul 
primordial al progresu
lui național, în măsu
ră să creeze cadrul 
propice punerii în va
loare a potențialului 
material și uman al 
tării. Aplicarea unor 
ample programe de in
dustrializare — în ca
drul cărora un loc deo
sebit îl ocupă cuprul 
și petrolul, cele două 
bogății reintrate în pa
trimoniul național — 
s-a materializat în con
struirea mai multor 
întreprinderi de stat, 
in extinderea exploa
tării resurselor natu
rale peruane.

Eforturi deosebite au 
fost consacrate altor 
două obiective structu
rale de importantă na
țională : reforma agra
ră — cuprinzînd prac
tic întreg teritoriul ță
rii — care a dus ia 
lichidarea sistemului 
latifundiar și la con
stituirea de cooperati

ve, și reforma învăță- 
mintului, menită să 
lichideze neștiința de 
carte (in 1968 cam 38 
la sută din populația 
țării era analfabetă).

Aceste acțiuni cores
pund intru totul intere
selor întregului popor 
peruan și deschid per
spective favorabile 
pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială. pen
tru realizarea unei 
cietăți mai drepte, care 
să asigure creșterea 
bunăstării și ridicarea 
nivelului de cultură al 
poporului, consolidarea 
independenței și suve
ranității țării.

Încadrîndu-se în 
contextul larg al ex
tinderii continue a re
lațiilor de prietenie și 
colaborare ale Româ
niei cu statele latino- 
americane, în general 
cu țările în curs de 
dezvoltare, raporturile 
româno-peruane, sti
mulate și de afinitățile 
de limbă și cultură, au 
cunoscut in ultimii ani 
o constantă lărgire și 
diversificare, inclusiv 
în cadrul unor acțiuni 
comune, cum ar fi con
struirea Fabricii de ma- 
șini-unelte andine sau 
exploatarea de mi

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Muzică de promenadă.
8-45 De pretutindeni
9.10 Ritmuri sub reflector
9.55 Roman foileton : Poldark.

10,45 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 11,00 — Transmisiu
ne de la Slatina : Adunarea popu
lară prilejuită de vizita oficială in 
țara, noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășului 
Ahmed Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, 
împreună cu tovarășa Andrăc 
Toure.

12,30 Muzică populară instrumentală
12,40 Un fapt văzut de aproape 

nereuri neferoase de 
la Antamina. Ca un 
moment istoric al dez
voltării pe multiple 
planuri a relațiilor ro
mâno-peruane se în
scrie vizita făcută în 
Peru de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care 
a creat un cadru optim 
colaborării și coope
rării reciproc avan
tajoase dintre cele 
două țări și popoare. 
Colaborarea româno- 
peruană își găsește ex
presii și în sfera vieții 
internaționale, cele 
două state adueîndu-și 
contribuția la activita
tea „Grupului celor 
77", militînd pentru li
chidarea decalajelor, 
pentru făurirea unei 
noi ordini politice și 
economice internațio
nale.

Conlucrarea fructu
oasă româno-peruană. 
extinderea ei în toate 
domeniile de activitate 
corespund pe deplin 
intereselor ambelor 
țări și popoare, în- 
scriindu-se, totodată, 
ca o contribuție de sea
mă la cauza progresu
lui, păcii, destinderii și 
cooperării în lumea în
treagă.

N. P.

13.00 Concert de prinz
13.30 Trei generații la Rășinari
14.00 De la A la... infinit
16.05 Itinerar peruan
16.30 Agenda cui tura l-a rtistică
17,00 Stadion.
17.50 Clubul tineretului... la Piatra 

Neamț
18.30 Cronica evenimentelor politice in

terne șl internaționale — iulie 1979
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.15 Calea eroilor. Ediție specială a ci

clului „Drumuri europene". Episo
dul 3 — „Ecouri în Slovacia"

19.43 Teleenciclopedia
20.15 Film serial : Rădăcini. Episodul 10
21.10 Intîlnire cu., muzica
21.40 Telejurnal

PROGRAMUL 3
19,00 Telejurnal
19.15 Program de romanțe cu Ludovic 

Spiess
19,35 Reportaj, pe glob.
19.50 Ritm și melodie
20,25 Pentru căminul dumneavoastră
20.40 Muzicieni români contemporani
21.40 Telejurnal

• ÎNLOCUITOR AL 
BENZINEI. După 10 ani de 
cercetări, francezul Henri Roțh- 
lisberger, originar din Lille, a 
descoperit un carburant fără pe
trol. de natură să inlocuiască 
benzina pentru automobile. Ca 
materie primă pentru obținerea 
acestui carburant pot fi folo
site. susține inventatorul, cele 
26 de milioane de tone de de
șeuri : paie, buruieni, crengi us
cate. resturi menajere etc. ce 
nu-și găsesc nici o întrebuințare 
an de an. in Franța. Astfel, po
trivit revistei „Paris Match", 
dintr-o mie de kg de deșeuri 
vegetale, tratate după metoda 
„H.R.." (după numele inventato
rului). Dot fi obținuți 400 de litri 
de carburant de primă calitate, 
denumit in termeni științifici

„alcool isopropanol II". Avanta
je : carburantul este nepoluant, 
nu atacă motorul ca benzina 
obișnuită, iar prețul este modest 
— nu depășește 0,52 franci litrul.

• ÎNAPOI LA ABURI I 
După doar trei ani și jumătate 
de absentă, locomotiva cu aburi 
își va face, in aceste zile, din 
nou apariția pe căile ferate ale 
Japoniei. Respinsă ca depășită, 
demodată și ineficientă, această 
locomotivă redevine, în actuala 
conjunctură, demnă de interes. 
Pe de o parte, autoritățile nipo
ne au in vedere economia de e- 
nergie. pe de alta atragerea, pe 
această cale, a unui număr mai 
mare de călători, pentru care o 
locomotivă „clasică" constituie 
un punct de atracție.

• EȘEC ELOCVENT. 
„Nici un cumpărător pentru un 
autoportret al lui Hitler" anunță 
o știre apărută in „Internațional 
Herald Tribune". Desfășurată la 
New York, licitația respectivă 
n-a găsit nici un achizitor inte
resat de o asemenea lucrare „ar
tistică". Este vorba de o schiță 
în creion, datată 1916. făcuta pe 
o foaie de hîrtie ; înfățlșîndu-1 
pe Hitler în uniformă de soldat, 
aceasta poartă semnătura odioa
sei cănetenii a celui de-al trei
lea Reich. S-a mizat, desigur, nu 
pe talentul, cit pe „faima" auto
rului desenului. Elocvent însă, 
eșecul a fost total...

• IN PIAȚA BEAU- 
BOURG. De la inaugurarea 
sa, în ianuarie 1977, Centrul

Georges Pompidou — sau Beau- 
bourg, cum mai e cunoscut, după 
numele pieței in care e amplasat 
— a devenit un punct major de 
atracție al Parisului. Acest 
„templu modern al artei și cul
turii" a fost frecventat, in doi 
ani și jumătate, de circa 15 mi
lioane de vizitatori, francezi și 
străini. Zilnic intră aici, in me
die. peste 20 000 de persoane. 
Centrul Beaubourg, din păcate, 
a devenit și locul unor manifes
tări mai puțin dorite. Pe platoul 
pieței s-a înregistrat o alarman
tă înmulțire a furturilor și a- 
tacurilor comise de tineri fără 
căpătii, profitind de îmbulzeala 
mulțimii de oameni care asal

tează Beaubourgul. Poliția a 
luat măsuri speciale de securi
tate, iar cetățenii din cartier au 
hotărit să constituie o asociație 
voluntară de apărare împotriva 
delincvenților.

• „SERVICIUL DE SA
LUBRITATE" AL MĂRII. 
O inventariere a microorganis
melor din Marea Caspică. ce par
ticipă la autoepurarea apei, a 
fost realizată de cercetători ai 
Academiei de științe a R.S.S. 
Kazahe. Peste 100 de specii de 
microorganisme capabile să des
compună petrolul sau alte sub
stanțe poluante — adevărați

„sanitari" ai mării — au putut 
fi identificate, unele dintre ele 
chiar la adînclmi de 700 de me
tri. Cea mai activă s-a dovedit 
a fi o ciupercă microscopică, ce 
depășește in eficientă toate bac
teriile cunoscute anterior oame
nilor de știință și utilizate în 
neutralizarea mareelor negre.

• CELE MAI VECHI 
UNELTE DIN LUME. Să* * 
păturile efectuate într-un peri
metru arheologic 'din nordul 
Greciei au dat la iveală unelte 
din piatră care, potrivit estimă
rilor unor experți, ar proveni 
din vremuri extrem de îndepăr
tate — peste 2.4 milioane de ani 
î.e.n. Ar fi vorba de cele mai 
vechi unelte făcute de om, de
pășind cu 400 000 de ani pe ace
lea descoperite, cu puțin timp

a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatru! de vară He
răstrău) : Alibi — 20.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii" — spectacol de sunet și 
lumină — 21,30.
a Teatrul „Nottara" (La sala Ma
jestic) : Mița in sac — 20.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 147, șos.‘ Sălaj-Bacău) : 
Pescarul și norocul — 19.30.
a Ultimul cartuș : PACEA — 16; 
18; 20.
a înarmat si foarte periculos ; 
MUNCA — 16; 18.; 20.
a Severino : COSMOS — 15,30;
17.45; 20.

în urmă, în Africa. Ele au fost 
găsite răspindite în jurul restu
rilor unui schelet de elefant, 
ceea ce lasă de presupus că au 
fost utilizate la tăierea anima
lului.

• MĂSURI ANTIPO- 
LUARE. Poluarea a devenit o 
problemă serioasă pentru auto
ritățile municipale din Ciu
dad de Mexico. Una din ‘ cele 
mai mari aglomerații urbane de 
pe Terra, capitala Mexicului se 
situează, totodată, și printre ma
rile orașe cele mai poluate din 
lume. 60 000 de fabrici și între
prinderi. un nivel mediu al zgo
motului de peste 80 de decibeli. 
Se preconizează un plan de mă
suri menit să contribuie la re
ducerea gradului poluării .aeru
lui, ca și a celei fonice.

• PE DRUMURI... Pri
mul copil a fost născut, în urmă 
cu 2 ani și jumătate, in timpul 
unei călătorii cu trenul ; al doi
lea, avind acum 16 luni, într-o 
sală de așteptare a unui aero
port ; ai treilea, apărut pe lume 
zilele trecute, în cursul unul 
zbor cu un avion de pasageri, 
întîmplarea a făcut ca toți cei 
trei copii, născuți în asemenea 
împrejurări mai puțin obișnuite, 
să fie fetite. Autoarea acestei 
„performanțe" este o tinără por- 
toricană venită să lucreze. îm
preună cu soțul, in Statele Uni
te. Iar deplasările enumerate 
constituie, de fapt, o veritabilă 
„odisee a peregrinării" in căuta- 
tea unui loc 'unde să poată 
munci...
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Vizita primului ministru al guvernului român, 
tovarășul llie Verdeț, în R. P. Bulgaria

întilnire Leonid Brejnev-Erich Honecker

Primire la
SOFIA 27. Trimisul Agerpres trans

mite : Tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a primit, 
vineri la amiază, pe tovarășul llie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, care efectuează 
o vizită oficială de prietenie în țara 
vecină.

La primire a luat parte tovarășul 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, primul 
ministru al guvernului român a 
transmis un cald salut prietenesc to
varășului Todor Jivkov, împreună cu 
cele mai bune urări de noi succese 
în construcția socialismului. de 
progres și prosperitate pentru po
porul bulgar.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, tovarășul Todor Jivkov 
a rugat, la rîndul său, să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un salut 
frățesc, cordial, urări de noi succese 
poporului român în edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

încheierea convorbirilor oficiale
La Sofia au luat sfirșit, vineri di

mineața, convorbirile oficiale dintre 
tovarășul llie Verdeț, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

In cursul dialogului de lucru, cei 
doi șefi de guvern și-au exprimat sa
tisfacția pentru modul cum se înde
plinesc hotărîrile și înțelegerile con
venite de conducătorii de partid si 
de stat ai României și Bulgariei, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, subliniind, în același timp, 
sarcinile de mare răspundere ce re
vin guvernelor lor, in continuare, de 
a găsi noi forme eficiente, reciproc 
avantajoase, în vederea amplificării 
colaborării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii de interes comun.

Primii-miniștri au apreciat, de ase
menea, modul constructiv în care a 
decurs schimbul de păreri și, în acest

PORTUGALIA

Forțele de stingă apără 
reforma agrară

LISABONA 27 (Agerpres). — Par
lamentul Portugaliei a votat anularea 
imputernicirilor Ministerului Agricul
turii de a folosi forța pentru despro- 
prietărirea cooperativelor agricole de 
producție și returnarea păminturilor 
către vechii proprietari funciari. Prin 
votul combinat al deputatilor socia
liști și comuniști, parlamentul a a- 
probat, în ciuda opoziției partidelor 
de dreapta, amendamentele necesare 
în acest scop la legea privind refor
ma agrară.

tovarășul Todor Jivkov
în cursul întrevederii a fost ex

primată satisfacția pentru evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor româ
no-bulgare, față de extinderea și di
versificarea raporturilor traditionale 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare multilaterală între partidele, 
țările și popoarele noastre, subliniin- 
du-se că întâlnirile, convorbirile fruc
tuoase dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, hotărîrile 
adoptate de fiecare dată au constituit 
momente hotărîtoare pentru continua 
dezvoltare a prieteniei rodnice ro- 
mâno-bulgare.

în cadrul schimbului de vederi a 
fost reafirmată dorința reciprocă de 
a adinei, în spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, conlucrarea din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
România și Bulgaria, dintre cele 
două popoare vecine, de a imprima 
un curs mereu ascendent legăturilor 
de colaborare româno-bulgare pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific, cultural șl în alte domenii de 
activitate, în interesul ambelor po
poare.

Tovarășul Todor Jivkov a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor fruc
tuoase ale convorbirilor dintre cei doi 
șefi de guvern, subliniind că vizita 
oficială pe care primul ministru al 
guvernului român o efectuează în 
Bulgaria constituie o contribuție la 
dezyoltarea prieteniei tradiționale 
româno-bulgare.

Au participat Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia, și Petăr 

context, au evidențiat rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor și întîl- 
nirilor, rezultate care și-au găsit con
cretizarea in protocolul semnat de 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România și președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria.

★
în cursul dimineții, tovarășul llie 

Verdeț, însoțit de tovarășul Stanko 
Todorov, a vizitat uzina „Intransmas- 
Engineering“, una dintre modernele 
întreprinderi industriale din Sofia, 
care realizează proiecte și instalații 
pentru tehnica depozitelor și trans
porturilor interuzinale. Primul minis
tru român s-a interesat îndeaproape 
de activitatea acestei unități în do
meniul concepției, proiectării și al 
producției, ca și al preocupărilor de 
viitor, exprimind, totodată. dorința 
ca România și Bulgaria să dezvolte o 
bună colaborare și in acest domeniu.

După-amiază, primul ministru al.

Activitate politico-diplomatică 
privind situația din Orientul Mijlociu

CAIRO. — într-o cuvîntare televi
zată rostită la Alexandria, cu prile
jul Zilei naționale a Republicii A- 
rabe Egipt, președintele Anwar El 
Sadat a reafirmat hotărîrea tării sale 
de a continua procesul început de 
instaurare a unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu — rela
tează agenția M.E.N.

DAMASC. — Primul ministru al Si
riei, Aii Halabi. a revenit în capitala 
țării după o scurtă vizită în Iorda
nia. a anunțat postul de radio Da
masc. în cursul vizitei. Halabi a con
ferit cu omologul său iordanian, Mu- 

Danailov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

Tovarășul Todor Jivkov a retinut, 
apoi, la dejun pe primul ministru al 
guvernului român.

Au participat tovarășii Stanko To
dorov, Petăr Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., mi
nistrul afacerilor externe. Andrei Lu- 
kanov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Milko Balev, secretar al C.C. al 
P.C.B., Gheorghi Pankov, Nikola 
Todoriev, Toncio Ciakărov, Hristo 
Hristov, miniștri, membrii delegației 
bulgare care au participat la con
vorbiri.

Au luat parte tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică și teh- 
nico-știintifică, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex- 
te-ae, Constantin Iftode, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Marin Trăistaru, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Dumitru Popescu, adjunct al minis
trului energiei electrice. Alexandru 
Roșu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, precum 
și ambasadorii celor două țări.

Primirea și dejunul s-au desfășu
rat într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească.

guvernului român a plecat într-o 
călătorie în provincie, în cursul 
căreia a vizitat complexul agroin
dustrial de la Pazargik, precum și 
monumentele istorice din cartierul 
vechi al orașului Plovdiv.

în cursul acestei călătorii tovarășul 
llie Verdeț este însoțit de tovarășul 
Stanko Todorov.

în onoarea primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Dimitar Karamukov, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al județului Plov
div, a oferit un dineu.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o ambianță prietenească, 
primul ministru al guvernului român 
și președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Plovdiv au toastat în sănătatea to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, pentru întărirea prieteniei 
frățești dintre popoarele român și 
bulgar.

dar Badran, asupra căilor de promo
vare a cooperării între cele două țări, 
a precizat sursa amintită.

PARIS. — Faruk Kaddumi, șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, și-a 
încheiat vizita oficială în Franța, 
unde a avut o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe. Jean Fran- 
țois-Poncet, asupra mai multor as
pecte ale situației din Orientul Mij
lociu. Au fost abordate chestiuni po
litice. diplomatice, precum și situația 
din sudul Libanului.

I Se dezvoltă relațiile de colaborare 
româno-mexicane

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Președintele Statelor Uni
te Mexicane, Jose Lopez Portillo, a 
primit, la 26 iulie, pe Alexandru 
Mărgăritescu, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, care 
efectuează o vizită in Mexic.

Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a fost transmis un cordial me
saj de salut, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate pentru po
porul mexican prieten.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
președintele Jose Lopez Portillo a 
rugat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste Româniâ, tova-

Măsuri pentru consolidarea 
noului regim din Nicaragua

• Reluarea activității comerciale și bancare • Cerere de admi
tere în cadrul mișcării țărilor nealiniate

MANAGUA 27 (Agerpres). — Si
tuația se normalizează neîncetat la 
Managua și în celelalte -orașe ale Re
publicii Nicaragua. Guvernul de Re
construcție Națională a dispus redes
chiderea magazinelor, teatrelor și a 
altor instituții publice, precizînd că 
activitatea băncilor, recent naționali
zate, va fi reluată luni.

Totodată, postul de radio „San- > 
dino" a adresat un apel tuturor lo
cuitorilor orașelor in vederea formă
rii de brigăzi de reconstrucție pen
tru repararea străzilor și a edificii
lor afectate în cursul luptelor îm
potriva regimului somozist. Transpor
tul în comun a fost reluat, deși 
parcul mijloacelor de transport a fost 
mult redus de îndelungatul război ci
vil.

într-o scurtă declarație, Alfonso 
Robelo, membru al juntei de guver- 
nămint, a afirmat că guvernul in
tenționează să naționalizeze in afara 
sectorului bancar și industriile mi
nieră. forestieră și de pescuit. Pînă 
in prezent au fost naționalizate pa
tru bănci — Banco Nicaraguan, Ban
co de America, Banco del Exterior 
și Calley Dagnal — în vreme ce Ban
co Centroamericano, proprietate a

in favoarea extinderii 
comerțului internațional

WASHINGTON 27 (Agerpres). —- 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
semnat, in cadrul unei ceremonii des
fășurate la Casa Albă, proiectul de 
lege prin care Statele Uiiite ratifică 
noul acord asupra schimburilor co
merciale internaționale, negociat sub 
auspiciile G.A.T.T. Anterior, proiec
tul de lege și textul acordului au fost 
aprobate de ambele Camere ale Con
gresului. Acordul reduce nivelul tari
felor vamale cu circa o treime in vii
torii zece ani și preconizează, de a- 
semeriea, diminuări ale barierelor co
merciale netarifare.

Relevind importanta acestui act. 
președintele Carter a apreciat că el 
va contribui la întărirea păcii și 
prosperității in lume, prin consolida
rea economiilor tuturor statelor. In
tre altele, el a subliniat dependenta 
considerabilă a Statelor Unite de co
merțul international, menționind, in 
context, că o treime din teritoriul a- 
gricol al S.U.A. produce recolte pen
tru export și că a șaptea parte din 
locurile de muncă din industria pre
lucrătoare americană sînt menținute 
ca urmare a comenzilor din străină
tate. 

rășul Nicolae Ceaușescu. salutul său 
prietenesc plin de afecțiune, multă 
sănătate și fericire, iar poporului ro
mân prieten urări de succes și pros
peritate.

A avut loc o convorbire, în cadrul 
căreia a fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția ascendentă a relații
lor româno-mexicane, dorința de a 
da noi dimensiuni colaborării econo
mice, pe baze reciproc avantajoase, 
între cele două țări, prin încheierea 
de contracte pe termen lung, ini
țierea și finalizarea unor acțiuni de 
cooperare.

La întrevedere, care a decurs ln- 
tr-o atmosferă cordială, a participat 
Dumitru Mihail, ambasadorul țării 
noastre în Mexic.

fostului dictator Anastasio Somoza, 
a fost expropriată împreună cu ce
lelalte proprietăți deținute de acesta.

Pe de altă parte, Nicaragua a so
licitat admiterea sa in cadrul mișcării 
țărilor nealiniate și speră să parti
cipe la reuniunea la nivel înalt ce 
va avea loc la Havana la sfîrșitul 
lunii august — a declarat la Ma
nagua ministrul adjunct al relațiilor 
externe, Alvaro Ramirez. Guvernul 
de Reconstrucție Națională, a preci
zat Ramirez, a trimis o notă Guver
nului Republicii Sri Lanka, care asi
gură președinția Biroului de coordo
nare al mișcării țărilor nealiniate, 
cerînd admiterea Republicii Nicara
gua in cadrul mișcării.

Căderea regimului Somoza, a spus 
el în continuare, va antrena ruperea 
tuturor alianțelor militare contractate 
anterior de fostul regim. Nicaragua 
înțelege ca de acum înainte să în
trețină relații cu toate țările pe baza 
respectului reciproc al suveranității. 
Ca națiune nealiniată, ne declarăm 
împotriva tuturor tendințelor negati
ve din politica internațională, a con
chis Alvaro Ramirez.

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul celei de-a 

XXVI-a aniversări a insu
recției naționale cubaneze, 
in Piața Revoluției din orașul Hol
guin a avut loc un miting, la care 
au asistat peste 20 000 de persoane, 
precum și invitați de peste hotare. 
A luat cuvintul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, care a abordat' unele 
probleme ale construcției societății 
socialiste in Cuba, precum și aspecte 
ale evoluției situației internaționale.

Președintele Republicii 
Seychelles în Iugoslavia. 
La Brioni s-a desfășurat vineri pri
ma rundă de convorbiri dintre pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, și președintele Republicii 
Seychelles, France Albert Rene. Cu 
acest prilej s-a procedat la un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale, și in

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
27 iulie, in Crimeea a avut loc o 
întrevedere între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, care se află in 
U.R.S.S. la odihnă — anunță agen
ția T.A.S.S.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide și țări.

R.S. CEHOSLOVACĂ

Rezultatele îndeplinirii planului de stat 
pe primul semestru al anului

PRAG A 27 (Agerpres). — La Praga 
a fost dat publicității comunicatul 
Direcției Federale de Statistică a 
R. S. Cehoslovace cu privire la dez
voltarea economiei naționale si re
zultatele îndeplinirii planului de stat 
pe primul semestru al acestui an. 
în comparație cu primul semestru 
al anului 1978, producția industrială 
a crescut în prima jumătate a aces
tui an cu 2,6 la sută. Dezvoltarea 
economiei naționale in această peri
oadă a fost influențată de livrările 
mai mici de energie electrică și ter
mică de la începutul anului datorate 
condițiilor climaterice nefavorabile, 
precum și pregătirii nesatisfăcătoare 
pentru perioada de iarnă. De aceea 
dinamica dezvoltării a fost mai 
scăzută decit se prevedea în plan

INDIA

Consultări în vederea formării guvernului
DELHI 27 (Agerpres). — Premierul 

desemnat, Charan Singh, lider al 
partidului Janata laic, a început, vi
neri. consultările cu liderii forma
țiunilor politice și ai grupărilor par
lamentare care au susținut candida
tura sa la funcția de prim-ministru, 
în vederea formării unui nou guvern 
— informează agenția Indinfo. După 
cum se știe, el a anunțat că va pre
zenta președintelui Indiei componen
ta noii echipe ministeriale pină la 
sfîrșitul acestei săptămini.

primul rind a celor vlzînd activitatea 
statelor în curs de dezvoltare și a 
mișcării de nealiniere.

In perioada 22—27 iulie a. c., 
Societatea națională de radiodi
fuziune „Radio-France“ a pre
zentat zilnic la postul „France- 
Culture", in regia lui George 
Charbonnier, o emisiune intitu
lată „Muzica din România“ con
sacrată celor mai reprezentative 
creații simfonice românești ac
tuale. in interpretarea unor or
chestre simfonice și de cameră 
din țara noastră.

Turneu al premierului 
Canadei în Africa. Primul ml- 
nistru al Canadei, Joe Clark, care va 
participa la Conferința la nivel înalt 
a Commonwealthului, de la Lusaka, 
programată să se deschidă la 1 au
gust, va face vizite oficiale în Zam
bia, Tanzania și Kenya, s-a anunțat

Părțile au exprimat dorința țări
lor lor de a depune eforturi și mai 
energice pentru întărirea destinderii, 
pentru obținerea de mutații reale în 
domeniul dezarmării și înlăturarea, 
pe această bază, a pericolului unui 
război mondial. Uniunea Sovietică și 
R.D.G. s-au 'pronunțat pentru o te
meinică pregătire a reuniunii de la 
Madrid din anul 1980 pentru secu
ritate și cooperare in Europa, în ve
derea asigurării succesului acesteia.

— relevă agenția C.T.K., citind co
municatul statistic.

In document se menționează că in
dicele de creștere generală a produc
ției industriale a fost mai scăzut 
decit prevedea planul și in compara
ție cu prima jumătate a anului 1978. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
1.9 la sută, iar salariul mediu a cres
cut cu 2,9 la sută.

Condițiile climaterice nefavorabile 
au influențat și cultivarea cereale
lor și a altor plante agricole.

Comunicatul subliniază, de ase
menea, că schimburile externe av 
crescut cu 7,3 la sută in comparație 
cu perioada respectivă a anului 
1978. Și pentru viitor se trasează 
sarcina extinderii producției pen
tru export, mai ales în sectorul con
strucțiilor de mașini.

Fostul premier Morarji Desai, îk 
al partidului Janata, care-și prezen
tase și el candidatura pentru a fi de
semnat ca prim-ministru, a anunțat, 
in cursul aceleiași zile, că renunță la 
orice activitate politică. El și-a pre
zentat. deja, demisia din funcția de 
conducător al grupării parlamentare 
a partidului Janata. Liderii formațiu
nii politice Janata l-au ales, in locul 
său, în această calitate, pe Jangjivan 
Ram.

Ia Ottawa. Aceasta va fi prima vi
zită a unui șef al guvernului cana
dian pe continentul african.

Măsurile speciale de 
securitate in?tituite la începutul 
lunii în două provincii din Sri Lanka 
au fost extinse pe intreg teritoriul 
acestei țări, informează agenția 
Reuter. Se precizează că această ho- 
tărire. a fost adoptată de guvern in 
urma intensificării unor acțiuni te
roriste.

ACOrd. urma vizitei minis
trului de externe al Braziliei, Rami
ro Saraiva, la Caracas a fost semnat 
un acord în baza căruia Venezuela 
urmează să-și sporească exporturile 
de petrol către Brazilia cu 20 000 de 
barili pe zi, începind de anul viitor. 
In prezent, Brazilia, care este cel 
mai mare importator de petrol dintre 
țările latino-americane, achiziționea
ză din Venezuela circa 30 000 de ba
rili de petrol pe zi.

PROBLEMA ENERGIEI - PROBLEMĂ CU CARACTER MONDIAL
CAUZE, IMPLICAȚII, MODALITĂȚI DE ACȚIUNE
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part de țările economicește avansa
te. în această privință sînt semni
ficative datele publicate de Banca 
mondială, care arată că dacă s-ar 
menține chiar și actualul nivel de 
creștere — aflat mult sub cerințe
le unei dezvoltări rapide — țările 
in curs de dezvoltare neproducătoa
re de petrol ar trebui să importe ți
ței in valoare de 38,3 miliarde do
lari, față de numai 14,5 miliarde in 
1975.

Punctul critic la care s-a ajuns în

Decalajul între producție și consum-un principal factor al crizei combustibilului
Problema energiei constituie la ora actuală problema nr. 1 a 

economiei mondiale. Ea preocupă în cel mai înalt grad toate statele, 
toate popoarele. Se pune, cu deplin temei, întrebarea : care sînt 
cauzele determinante ale crizei energetice-cu care este confruntată 
omenirea ?

Firește, cauzele sînt multiple; unele de ordin obiectiv, altele de 
ordin subiectiv, fiecare dintre ele avindu-și semnificația și ponderea 
sa. Se poate insă afirma că o cauză obiectivă fundamentală constă 
în disproporția la care s-a ajuns în prezent pe plan mondial intre 
necesitățile energetice și disponibilitățile existente, in primul rină in 
ceea ce privește resursa cea mai frecvent folosită — PETROLUL. în 
grupajul de față ne propunem a prezenta unele date care ilustrează 
această cauză fundamentală.

Așa cum se știe, energia constituie 
unul din elementele fundamentale 
ale dezvoltării producției materiale 
a societății. Aruncînd o privire retro
spectivă asupra dezvoltării omenirii, 
se poate constata că perioadele de 
progres au fost întotdeauna în directă 
legătura cu cantitatea resurselor 
energetice folosite, cu descoperirea 
și punerea la punct a unor surse noi, 
superioare, de energie.

După ce, vreme îndelungată, prin
cipala sursă energetică a constituit-o 
lemnul, odată cu inventarea mașinii 
cu aburi, resursa energetică princi
pală a devenit cărbunele, care la 
debutul secolului XX acoperea peste 
90 la sută din consumul pe plan mon
dial. După apariția și folosirea tot 
mai intensă a motoarelor cu ardere 
internă, locul principal a revenit 
petrolului, care prezenta un șir de 
avantaje din punct de vedere al pu
terii calorice, volumului fizic, facili
tății de transport și depozitare. La 
acestea se adăuga faptul că multă 
vreme petrolul era obtinut la un 
preț scăzut.

Bazîndu-se in mod prioritar tocmai 
pe utilizarea petrolului. producția 
mondială a crescut considerabil, in 

Potrivit raportului experților Agenției Internaționale 
pentru Energie (A.I.E.), deficitul petrolier între cerere și con
sum pe plan mondial este în prezent de 2 MILIOANE BA
RILI pe zi ; el ar putea atinge 4 MILIOANE în 1985, 10 
MILIOANE în 1990 și 20 MILIOANE la sfîrșitul secolului.

prezent realizindu-se pe plan mon
dial o producție materială de peste 
30 de ori mai mare decit la începu
tul secolului ; potrivit datelor 
O.N.U., se consideră posibil ca ea să 
se DUBLEZE la sfirșitul acestui 
secol.

O asemenea dezvoltare a produc
ției a făcut necesară creșterea con
tinuă a consumului de energie. Este 
caracteristic in această privință că 
în ultimele 3—4 decenii CONSUMUL 
DE ENERGIE S-A DUBLAT LA 
FIECARE ZECE ANI. Creșterea cea 
mai spectaculoasă s-a înregistrat la 
petrol. în timp ce consumul de 
energie provenită din cărbune a 
crescut, în perioada 1950—1976, de 
1,8 ori, consumul de petrol a sporit 
de 5.6 ori.

Potrivit datelor O.N.U., spre sfîr
șitul acestui secol consumul mondial 
de energie ar urma să ajungă Ia 
28—30 miliarde tone echivalent căr
bune, iar cel pe cap de locuitor la 
aproximativ 4 800 kg echivalent căr
bune.

Fată de aceste necesități crescînde 
se face tot mai simțită penuria de 
petrol.

Cu o deosebită acuitate se pune 
problema energiei pentru țările in 
curs de dezvoltare, asigurarea nece
sarului energetic fiind, evident, o 
condiție esențială pentru industria
lizarea lor, pentru lichidarea subdez
voltării, a decalajelor care le des- 

Evoluția consumului mondial de energie

Sursa : U.N.O., World Energy Supplies, New York 1978.

(în milioane tone echivalent huilă)

1950 2489 din care petrolul reprezintă 670 
(26,9%)

1960 4246 „ „ rr 1362 
(32,1%)

1973 7 855 „ „ r/ 3596 
(45,8%)

1976 8 318 ,, ,, • rr /r 3733 
(44,9%)

Creștere în perioada 
1950-1976: 3,3 ori 5,6 Oii

prezent constă în faptul că în timp 
ce necesitățile de resurse energetice 
sînt tot mai puternic resimțite, dis
ponibilitățile existente nu au cres
cut în mod corespunzător. Feno
menul este caracteristic îndeosebi in 
domeniul petrolului, domeniu în care 

s-a manifestat atît o exploatare ne
rațională, cit și o tendință spre con
sum excesiv, intr-un șir de țări dez
voltate din punct de vedere indus
trial. îndeosebi în țările așa-zisei 
„societăți de consum", de fapt so
cietăți ale risipei’ — ceea ce a ac
celerat considerabil manifestarea cri
zei energetice mondiale. Or, așa cum 
se știe, resursele energetice exploa
tabile pe baza actualelor posibilități 
oferite de știință și tehnică nu sînt 
inepuizabile, conturindu-se astfel 

spectrul epuizării celor mai impor
tante zăcăminte cunoscute în pre
zent.

Este adevărat că noi zăcăminte au 
fost și sint descoperite in diferite re
giuni ale lumii, că tehnologia mo
dernă face posibilă exploatarea țițe
iului la mari adâncimi, precum și a 
resurselor petroliere marine. Dar, în 
același timp, este o realitate că ob
ținerea petrolului deVine tot mai a- 
nevoioasă și mai costisitoare.

Stimulate de discrepanța dintre ce
rere și ofertă, inclusiv acțiuni cu 
caracter speculativ, prețurile la pro
dusele petroliere au cunoscut o ver
tiginoasă creștere : de 11 ori in 9 
ani ! — ceea ce creează obstacole din 
cele mai serioase în calea dezvoltă
rii economice a tuturor statelor și, 
în primul rind, a celor în curs de 
dezvoltare.

în aceste condiții, în toate țările 
se manifestă preocupări tot mai in
sistente pentru ECONOMISIREA ȘI 
RAȚIONALIZAREA ENERGIEI, pen
tru gospodărirea ei cu maximum de 
grijă și eficiență — concomitent cu 
căutarea și găsirea unor noi surse 
de energie.
Grupaj realizat de I. FINTÎNARU 

și N. PLOPEANU

Pentru asigurarea unor noi resurse 
energetice

• Comisia Pieței comune a adoptat o serie de noi măsuri pe plan 
energetic, intre care triplarea, în perioada 1979—1983, a fondurilor desti
nate finanțării cercetărilor in scopul utilizării ENERGIEI SOLARE. Di
recțiile principale in acest sens vor fi sporirea producției de energie 
electrică pe baza celulelor fotovoltaice și ameliorarea tehnologiilor de în
călzire cu ajutorul energiei solare.

O Un accent deosebit este pus in R.F G. pe rentabilizarea tehnicilor de 
LICHEFIERE ȘI GAZEIF1CARE A CĂRBUNELUI, de OBȚINERE A PE
TROLULUI DIN CĂRBUNE.

• La Edmonton (statul Alberta — Canada) s-au desfășurat lucrările 
unei conferințe internaționale privind PRODUCEREA PETROLULUI DIN 
ȘISTURI BITUMINOASE ȘI NISIPURI ASFALTICE. In Statele Unite se 
desfășoară o acțiune de amploare crescindă in această direcție.

0 Guvernul suedez a întocmit un proiect vlzînd folosirea ENERGIEI 
APELOR MARII — a fluxului și refluxului.

9 Un grup de cercetători japonezi pun la punct tehnica obținerii ener
giei electrice utilizîndu-se CURENȚII OCEANICI.

O Conform unui program decenal de utilizare a ENERGIEI EOLIENE, 
în U.R.S.S. se vor instala 150 000 de centrale electrice acționate de vînt ; 
peste 100 din acestea sint de pe acum in exploatare.

• O nouă centrală electronucleară, cu o capacitate de 1 320 MW, 
urmează să fie construită in Marea Britanie. Anul viitor ATOMUL va 
furniza 20 la sută din electricitatea consumată in Anglia.

6 Ia o tot mai mare amploare folosirea ENERGIEI GEOTERMICE in 
Islanda, atit pentru încălzirea locuințelor, cit și la producerea de energie 
electrică.

Risipa de combustibil, sursă de agravare a penuriei energetice

EG BUNDESREPUBLIK JAPAN USA

Unul din factorii care contri
buie la intensificarea crizei e- 
nergetice îl constituie consumul 
exagerat de combustibili în- 
tr-un șir de țări dezvoltate. Gra
ficul alăturat, reprodus din 
cotidianul „Die Welt", arată, în 
acest sens, că în S.U.A. con
sumul mediu anual de benzină 
pe locuitor — 1 281 litri — în
trece de trei ori media înregis
trată în Japonia, de patru ori 
media din R.F.G. și de șase ori 
media pe locuitor în țările Pie

ței comune.
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