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TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl AHMED SEKOU TOURE 
salutați cu bucurie și însuflețire 

de mii de oameni ai muncii
• în mijlocul muncitorilor din „Cetatea 
aluminiului" • Oaspeți ai țăranilor 
cooperatori din Stoicănești • Călduroasă 
primire la Turnu Măgurele și Giurgiu

0 vibrantă manifestare a prieteniei și solidarității româno-guineeze

Marea adunare populară de la Slatina
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENE

RAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, Șl TOVARĂȘUL AHMED 
SEKOU TOURE, SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI DEMO
CRAT DIN GUINEEA, PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE 
REVOLUȚIONARE GUINEEA, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ANDREE TOURE, AU PLE
CAT, SÎMBĂTĂ DIMINEAȚA, LA BORDUL UNUI ELICOPTER 
SPECIAL, ÎNTR-O VIZITĂ ÎN ȚARĂ.

Cei doi președinți sînt însoțiți de tovarâsul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, și de tovarășul Sikhe Camara, ministrul justiției al Guineei, 
precum și de ambasadorul României la Conakry, Valeriu Georgescu, și 
ambasadorul Guineei la București, Kerfalla Cisse.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, tovărășii Nicolae Ceaușescu șl 
Ahmed Sekou Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și Andree Toure au 
fost conduși de tovarâșii losif Banc, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Ion lonițâ, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, losif Uglar, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ion Ursu, Richard Winter, 
Vasile Marin, Dumitru Popa, de membri ai guvernului și alte persoane 
oficiale. Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

De la București, elicopterul spe
cial s-a îndreptat spre Slatina.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Andree Toure 
au fost oaspeții oamenilor mun
cii din județul Olt. unde au vizitat 
unități industriale și agricole repre
zentative pentru actualul stadiu de 
dezvoltare a județului și s-au întîl- 
nit, in cadrul unei mari adunări 
populare, cu locuitori ai acestor me
leaguri.

Vizita în județul Olt, ca și cea 
întreprinsă cu o zi înainte în Ca
pitală și la Fundulea, au oferit so
lilor poporului guineez prilejul de 
a lua contact cu realitățile, vieții e- 
conomice și sociale ale tării noas
tre. de a cunoaște și aprecia suc
cesele și experiența românească in

domeniul industrializării socialiste 
și modernizării agriculturii, de a 
prospecta în mod direct posibilită
țile concrete de extindere și apro
fundare a relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre țările noastre.

Oltul — cunoscut altădată pentru 
nivelul scăzut al dezvoltării forțelor 
de producție — se prezintă, ca ur
mare a politicii partidului si statu
lui de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor patriei, ca un județ 
în plină înflorire, cu o industrie 
puternică și o agricultură înflori
toare. In ultimii zece ani, aici au 
fost create numeroase întreprinderi 
moderne și au fost ridicate, ca ur
mare a dezvoltării economice, an
sambluri moderne de locuințe care 
au schimbat din temelii viața lo
cuitorilor.

La întreprinderea de aluminiu Slatina

Sosirea in județul Olt a avut loc 
pe platforma din fața cunoscutei în
treprinderi de aluminiu din Sla
tina, reprezentativă unitate a in
dustriei metalurgice românești — 
care constituie o adevărată carte 
de vizită pentru înaltul nivel de 
dezvoltare atins de acest județ, cît

și de industria noastră de spe
cialitate. •

La coborîrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure și tovarășa Andree
(Continuare în pag. a Il-a)

Astăzi, în iurul orei 9, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct, de la Palatul Republicii, ceremonia 
semnării documentelor oficiale romăno-gulneeze.

Astăzi, în iurul orei 10,45, posturile de radio șl tele
viziune vor transmite direct, de la aeroportul Otopenl, ce
remonia plecării tovarășului Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare Guineea, care, îm
preună cu tovarășa Andree Toure, a efectuat, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită oficială 
de partid și de stat in România.

Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Sekou Toure,
Stimată tovarășă Andree Toure,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa dumnea

voastră, locuitorilor Slatinei și județului Olt, 
un salut călduros și cele mai bune urări din 
partea Comitetului Central, a Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și a mea. Vă do
resc succese tot mai mari in întreaga acti
vitate ! (Urale, aplauze îndelungate).

Poporul român a primit, încă de la sosire, 
cu căldură pe oaspetele și prietenul nostru 
drag și, în tot timpul șederii sale, l-a încon
jurat cu sentimente de prietenie, exprimînd 
solidaritatea în lupta comună împotriva im
perialismului, colonialismului, pentru o po
litică de independență și progres social. 
(Urale puternice, aplauze).

Doresc ca și de la această mare adunare 
populară să salut pe oaspeții noștri, pe to
varășul Sekou Toure, și, totodată, să-l rog 
să transmită salutul nostru călduros po
porului prieten guineez și membrilor Parti
dului Democrat din Guineea. (Urale și a- 
plauze puternice).

Vizita 'dumneavoastră în România consti
tuie un nou moment important în relațiile 
româno-guineeze, în spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre România și 
Guineea. Am purtat convorbiri îndelungate 
în legătură cu probleme privind dezvolta
rea, în continuare, a relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre, a colaborării și 
cooperării economice, tehnico-științifice și 
culturale, în vederea progresului mai rapid 
al celor două țări pe calea creării unei eco
nomii puternice, de sine stătătoare, baza 
adevăratei independențe a fiecărei națiuni. 
(Urale, aplauze puternice).

Avem satisfacția deplină să constatăm — 
și cred că veți fi de acord cu mine, dragă 
tovarășe Sekou Toure — că, în acest cadru, 
am ajuns la concluzii comune în privința 
intensificării acestei colaborări, deoarece ea 
corespunde atît intereselor popoarelor noas
tre, cît și cauzei întăririi solidarității tuturor 
forțelor și națiunilor care luptă împotriva 
imperialismului și colonialismului, pentru 
independență, pentru pace. (Urale, aplauze 
puternice).

In cursul vizitei ați putut cunoaște unele 
din preocupările poporului nostru în con
strucția societății socialiste multilateral dez
voltate. Aici, la Slatina, în orașul aluminiu
lui, ați putut constata cum, dintr-o locali
tate slab dezvoltată, într-o perioadă relativ 
scurtă, s-a născut un puterriic centru indus
trial, care a ridicat la viață nouă întregul 
oraș și întregul județ. (Aplauze și urale pu
ternice).

Trebuie să vă spun că în oricare județ și

centru de județ veți merge veți constata a- 
ceeași dezvoltare economico-socială rapidă, 
ca urmare a politicii Partidului Comunist 
Român de a asigura propășirea tuturor zo
nelor țării, ridicarea gradului de civilizație 
generală a patriei, creșterea bunăstării și fe
ricirii poporului. (Aplauze și urale puter
nice).

Așa după cum v-am informat, în cei 35 
de. ani — pe care îi vom sărbători în curînd 
— care au trecut de Ia revoluția de elibe
rare națională antifascistă și antiimperialis- 
tă și în circa 30 de ani de construcție so
cialistă, poporul român a obținut succese 
istorice, statul nostru a devenit un puternic 
stat socialist cu o industrie și o agricultură 
moderne, în plină dezvoltare. Toate acestea 
demonstrează forța socialismului, faptul că 
un popor devenit stăpîn pe destinele sale își 
poate făuri, într-o perioadă istorică scurtă, 
o viață nouă, liberă și fericită ! (Urale și 
aplauze puternice).

Și poporul prieten și frate guineez, sub 
conducerea Partidului său Democrat, în 
frunte cu tovarășul Sekou Toure, a optat 
pentru calea socialistă de dezvoltare. Iată de 
ce sperăm că cele constatate în România 
vor întări convingerea tovarășilor și priete
nilor noștri guineezi că drumul socialismu
lui este singurul drum care asigură lichida
rea asupririi și exploatării, singurul drum 
carejasigură fericirea, independența fiecă
rei națiuni ! (Urale și aplauze puternice).

Am vizitat, cu aproape cinci ani în urmă, 
Guineea. Am impresii deosebit de plăcute 
despre vizită, despre întîlnirile și convorbirile 
avute atunci, despre primirea de care 
ne-am bucurat din partea poporului prieten 
guineez. Am, de asemenea, impresii deose
bit de plăcute despre preocupările Guineei 
pentru dezvoltarea economico-socială, pen
tru construcția socialistă. Iată de ce doresc 
ca, de la această mare adunare populară, 
să urez Partidului Democratic din Guineea 
și militanților săi, poporului guineez suc
cese tot mai mari pe calea făuririi noii orîn- 
duiri, pe calea edificării unei societăți so
cialiste în Guineea ! (Aplauze și urale pu
ternice).

In cadrul convorbirilor pe care le-am 
avut, am abordat pe larg și problemele ac
tuale ale vieții internaționale. Am ajuns, de 
fapt, la concluzii comune asupra tuturor 
problemelor ; pot spune că există o identi
tate de păreri, sau poziții foarte apropiate, 
în toate marile și complicatele probleme ale 
vieții internaționale. Am ajuns împreună la 
concluzia că, în viața internațională, au 
apărut momente grele, că există încercări 
de consolidare a vechilor poziții de domi-
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului

Ahmed Sekou Toure
Mult stimate tovarășe președinte al Repu

blicii Socialiste România,
Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 

soție demnă, tovarășă a marelui conducător 
al Partidului Comunist Român,

Tovarăși miniștri,
Tovarăși activiști, cadre ale Partidului 

Comunist Român, militanți pentru revolu
ția românească,

Aș vrea să vă mulțumesc tn modul cel 
mai sincer, să vă spun un mulțumesc mi
litant în numele întregii delegații guineeze 
și al meu personal. (Aplauze, urale).

De cînd ne aflăm pe pămîntul patriei 
dumneavoastră ne simțim într-o tensiune 
revoluționară permanentă, degajată dintr-o 
realitate revoluționară. înțelegem marile 
schimbări care s'-au efectuat în viața po
porului dumneavoastră, schimbări pe care 
dumneavoastră le aprobați prin bucuria 
unanimă și sinceră a tuturor și a fiecăruia 
dintre dumneavoastră. Există țări al căror 
nivel de dezvoltare tehnică este mai mare 
decît acela al țării dumneavoastră, însă ale 
căror popoare au pierdut bucuria de viață, 
încrederea în viitor. Or, nu există bucurie 
fără bucuria poporului și a omului, fără 
încredere în viitor. Salutăm deci, și felici
tăm în același timp, pe artizanii acestei 
bucurii românești, fapt care a generat ex
presia de astăzi a bucuriei, fericirii și în
crederii pe care o manifestă în viitor. (Ura
le, aplauze puternice).

Intr-adevăr, toate popoarele din lume, in
diferent de culoarea lor, sînt animate de a- 
ceeași aspirație : aspirația spre fericire. Iar 
fericire înseamnă echilibru pe plan intern și 
pe plan extern. în cadrul unui popor nefe
ricit nici persoana umană nu va putea să fie 
fericită, ceea ce face ca fericirea să fie o cu
cerire colectivă. Popoarele' aspiră la liber
tate, la răspunderea pe care să și-o asume, 
la respectarea demnității lor. Și mai ales 
aspiră la progres, care să asigure realizarea 
tuturor obiectivelor, la creșterea fericirii lor.

în acest proces de transformare dorit de 
popoare trebuie îndeplinite trei condiții in
dispensabile. în primul rînd, alegerea unei 
linii politice juste și a unei ideologii elibe
ratoare, transformatoare. Apoi, trebuie să 
existe o organizare corespunzătoare, care să 
fie capabilă să descătușeze inițiativele oa
menilor. O organizare care să permită uni
tatea de acțiune a oamenilor și care să con
sacre egalitatea dintre ei, să le dea răs
punderea pentru viitorul lor comun. Organi
zarea este capitală pentru dezvoltarea isto
rică a popoarelor. Ea nu este însă fixă, ci

se află într-o mișcare perpetuă, deoarece 
revoluția este o mișcare. Organizarea în
seamnă planificare, perfecționarea principii
lor și regulilor de muncă. A treia condiție 
esențială este aceea de a avea o conducere 
capabilă, cadre de conducere fidele poporu
lui, obiectivelor revoluției. Peste tot poporul 
este gata pentru revoluție. însă dacă nu are 
cadre revoluționare corespunzătoare, mersul 
nu poate fi accelerat. De aceea trebuie să 
admirăm aceste mari manifestări de entu
ziasm popular la care asistăm. Văzînd forma 
pe care o au aceste manifestări, noi ne gîn- 
dim la conținutul care le-a generat. Știm că 
timp de cîteva decenii oamenii muncii au 
fost organizați în luptă comună pentru eli
berarea națională. Pe atunci patria nu se 
afla în mîinile poporului ; puterea era aca
parată de minoritate, în timp ce imensa ma
joritate a poporului trăia în exploatare șl 
oprimare. Tocmai organizarea poporului a 
dat conținut activității partidului dumnea
voastră. La început doar un nucleu, el nu 
a încetat niciodată să se dezvolte. Este ade
vărat că pe acest drum mulți au căzut. Alții 
însă au continuat lupta. Și, privind în urmă 
la cei căzuți, ei au continuat să lupte pentru 
întărirea și consolidarea puterii poporului, 
pentru lărgirea bazelor prosperității în 
România și pentru o mare eficiență a poli
ticii ei internaționale.

Astăzi sînteți cu toții mîndri de marile 
realizări obținute prin eforturile pe care 
le-ați depus. In toate țările revoluția impu
ne ca o cerință necesitatea autodepășirii con
tinue. Și pentru ca revoluția să reușească, 
trebuie ca bâza ei să rămînă totdeauna în
crezătoare în viitorul său, în îndatoririle și 
răspunderile pe care le are și să-și asume 
răspunderile pentru revoluție. De aceea, a- 
preciem clasa muncitoare din România — 
care în fiecare ceas creează bunurile mate
riale și spirituale necesare înfloririi perso
nalității românilor, poporului român. Tre
buie să spunem clasei muncitoare române 
că nu este singură în luptă ; toate popoa
rele lumii sînt alături de ea, ducînd aceeași 
luptă. (Urale, aplauze puternice).

în momentul eliberării naționale a Româ
niei, în 1944, Africa era aproape în între
gime sub dominație colonială. Din multele 
milioane de africani numai aproximativ 
250 000 erau liberi, ceilalți toți se aflau sub 
jug străin, sub jugul exploatării coloniale și 
opresiunii de tot felul. Popoarele noastre 
însă, ca și poporul român, angajate pe calea 
adevăratei revoluții antiimperialiste, și-au 
impus voința și au învins forța răului,
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA IN TARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI AHMED
(Urmare din pag. I)
Toure au fost intîmpinati cu deose
bită căldură de primul secretar al 
Comitetului județean Olt al P.C.R.. 
Ion Albuletu, care, in numele locuito
rilor acestor meleaguri, le-a urat un 
bun venit izvorît din inimă.

Mii de slătineni veniți în întîmpi- 
nare au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu. 
tovarășului Ahmed Sekou Tourâ și 
tovarășei Andree Toure o emoționan
tă primire. S-a ovaționat îndelung 
pentru cei doi conducători de partid 
și de stat, pentru prietenia româno- 
guineeză. Muncitori și muncitoare, 
tineri și tinere în frumoase costume 
naționale, șoimi ai patriei și pionieri 
au fluturat stegulețe ale celor două 
țări, au scandat minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.".

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat o- 
norul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Ahmed Sekou Toure au 
răspuns cu prietenie acestor manifes
tări ale mulțimii.

La intrarea in întreprindere, Inalții 
oaspeți sînt întîmpinați de Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, Gheorghe Rădulescu, directorul 
Centralei industriale de profil. In 
fața unei machete, se prezintă stadiul 
actual și perspectivele de dezvoltare 
ale acestei importante unități produ
cătoare de aluminiu. Subliniind că 
muncitorii întreprinderii sînt deose
bit de onorați de această vizită, di
rectorul unității. Alexandru Orzata, 
prezintă cîteva din realizările lor, 
preocupările privind creșterea pro
ducției, a eficienței, precum și dez
voltarea cercetării științifice și teh
nologice. Se arată că de la Înființare, 
în anul 1965, întreprinderea a cunos
cut o puternică dezvoltare, realizînd 
în prezent o producție de peste 200 000 
tone. Președintele Ahmed Sekou 
Toură este informat că o parte din 
materia primă pe care o prelucrea
ză întreprinderea de aluminiu pro
vine din bauxita importată din Re
publica Populară Revoluționară Gui
neea.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Andree Toure, 
sînt invitați în cîteva din principa
lele sectoare de producție ale între
prinderii. Se vizitează una din cele 
opt mari hale de electroliză, sec
toare cu activitate neîntreruptă. 
Specialiștii înfățișează tehnologiile 
moderne utilizate în fabricarea alu
miniului românesc. O preocupare per
manentă a specialiștilor și munci
torilor unității o constituie conti
nua îmbunătățire a calității pro
ducției și creșterea eficienței în
tregii activități, diminuarea consu
mului de energie pe tona de alu
miniu, cunoscut fiind faptul că pen
tru fabricarea acestui produs se con
suma o mare cantitate de energie. 
Eforturile susținute ale întregului 
colectiv pentru reducerea continuă a 
consumurilor s-au soldat, în ultimii 
șase ani, cu scăderea a aproape 
1 000 kWh a consumului specific pe 
tona de aluminiu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere 
conducerii ministerului de resort, 
centralei și întreprinderii să studie
ze și să definitiveze noi soluții și căi 
care să asigure o reducere substan
țială a consumului de energie elec
trică în producția de aluminiu, sar
cină de maximă importanță în con
dițiile crizei energetice mondiale ac
tuale.

în continuare, se vizitează impre
sionanta hală de turnare continuă a 
aluminiului, dotată cu utilaje moder
ne, care permit desfășurarea pro
cesului tehnologic în condiții de au
tomatizare completă. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure urmăresc tehnologia de ela
borare a diferitelor tipuri de lin
gouri.

La plecare, conducerea întreprin
derii adresează din nou tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure calde mulțumiri pentru cin
stea făcută de a vizita întreprinde
rea. în numele muncitorilor, al în
tregului colectiv, directorul între

La întreprinderea de prelutrare 

a aluminiului - Slatina
în continuare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Ahmed Sekou Toure și 
tovarășa Andree Toure au vizitat o 
altă puternică unitate industrială a 
Slatinei și a județului Olt — între
prinderea de prelucrare a alumi
niului.

Pe traseul străbătut pînă la noul 
obiectiv s-au strîns mii de locuitori 
ai orașului și ai localităților din îm
prejurimi pentru a saluta pe cei doi 
conducători de partid și de stat. Ei 
au dat glas sentimentelor de bucurie 
de a-i avea ca oaspeți de seamă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, pe tovarășul 
Ahmed Sekou Tourâ și pe tovarășa 
Andrde Toure, exprimînd deplinul 
acord față de dialogul la nivel înalt 
româno-guineez menit a ridica pe noi 
trepte relațiile de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre țările și 
partidele noastre, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

La sosirea în întreprindere, cei doi 
conducători de partid și de stat sînt 
întîmpinați cu aceleași calde senti
mente.

O expoziție amenajată în incinta 
întreprinderii relevă diversitatea de 
profile, table, benzi, folii și cabluri 
care se realizează aici printr-o pre
lucrare și valorificare superioară a 
aluminiului.

Inginerul Petre Botoran, directorul 
întreprinderii, prezintă înalților oas
peți, în fața unei machete, dezvol
tarea actuală și în perspectivă a 
unității, principalele produse, reali
zările colectivului. Se arată că, în ac
tualul cincinal, drept rezultat al 
măsurilor întreprinse, al perfecționă
rii continue a tehnologiilor, producti
vitatea muncii, indicator de bază al 
activității a sporit cu aproape 40 la 
sută. Iar cheltuielile la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost diminuate cu 36 
lei. Totodată, la principalele sorti
mente au fost Obținute sporuri sub
stanțiale, concomitent cu o diversi
ficare a gamei lor de fabricație, in 
concordanță cu cerințele economiei 
naționale.

Printre țăranii cooperatori 
din Stoicănești

După Adunarea populară de la 
Slatina, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășul Ahmed Sekou Tourâ 
și tovarășa Andree Toure s-au în
dreptat spre comuna Stoicănești. Pe 
stadionul unde aterizează elicopterul 
prezidențial, sute de țărani din co
mună și din satele învecinate intîm- 
pină cu urale îndelungi pe oaspeți si 
manifestă îndelung pentru prietenia 
româno-guineeză.

Este de față tovarășul Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare. în aplauzele en
tuziaste. inalții oaspeți se îndreaptă 
spre cooperativa agricolă din loca
litate.

Vizita la această unitate agricolă 
fruntașă din județul Olt are o va
loare de simbol. Cu 30 de ani în 
urmă, la 7 august 1949. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a participat la 
inaugurarea cooperativei agricole din 
Stoicănești, moment care a deschis 

prinderii asigură pe secretarul ge
neral al partidului că aluminiștii slă
tineni își vor consacra întreaga pri
cepere și capacitate transpunerii în 
practică a sarcinilor date, onorării 
exemplare a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal.

înalții oaspeți sînt invitați să vizi
teze laminorul de benzi la cald, o 
instalație modernă, concepută și reali
zată în țara noastră.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toură urmăresc pro
cesul de producție, se interesează de 
gradul de prelucrare și valorificare 
a aluminiului. Gazdele informează că 
în întreprindere se realizează o gamă 
bogată de produse destinate indus
triilor electrotehnice, aeronautice, 
farmaceutice, altor sectoare ale eco
nomiei, precum și exportului.

Pe parcursul vizitării întreprinde
rii sînt înfățișate alte realizări de 
prestigiu — laminorul nr. 2 de benzi 
la rece, de asemenea, rod al inteli
genței șl capacității creatoare a spe
cialiștilor noștri. Este o instalație de 
înalt nivel tehnic și productivitate 
ridicată.

Sînt evidențiate, In același timp, 
preocupările colectivului de specia
liști și muncitori pentru perfecționa
rea continuă a proceselor tehnologi
ce, în toate sectoarele unității, în ve
derea folosirii tot mai eficiente a 
„metalului alb". Se află în curs de 
finalizare cercetări ale specialiștilor 
de la ICECHIM și alte unități de 
cercetare privind tehnologia de fa
bricare. control și omologare a pro
duselor din aliaje din aluminiu pen
tru industria aeronautică, care va 
contribui la o importantă diminuare 
a importului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat conducerii centralei. între
prinderii să-șî intensifice eforturile 
pentru a asigura o valorificare mai 
înaltă a aluminiului, pentru a reduce 
consumurile de energie, pentru a ri
dica continuu calitatea produselor.

în timpul vizitării acestor mari u- 
nități ale industriei de aluminiu din 
țara noastră, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea. Ah
med Sekou Toure, a apreciat dota
rea lor cu tehnică modernă, organi
zarea producției, calitatea produselor, 
condițiile de lucru create muncitori
lor și a adresat celor două colective 
noi succese în rodnica lor activitate.

drumul țărănimii de aici spre belșug 
șl fericire. în cei 30 de ani de acti
vitate. această cooperativă a obținut 
rezultate remarcabile în sporirea pro
ducției, creșterea veniturilor și dez
voltarea averii obștești. Din grafice
le și exponatele prezentate în cadrul 
unei expoziții, oaspeții au posibili
tatea să cunoască nemijlocit realiză
rile obținute in dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, în ridicarea 
satului și creșterea bunăstării țără
nimii.

Tovarășul Dumitru Tudose, pre
ședintele cooperativei, arată oaspeți
lor că prin ridicarea gradului de me
canizare, folosirea unor cantități spo
rite de îngrășăminte naturale și chi
mice. prin perfecționarea tehnologii
lor. recoltele au crescut continuu. 
Dacă în 1950 valoarea producției 
globale a fost de numai 458 000 lei, 
ea a ajuns la 7.6 milioane lei in I960, 
la 26.8 milioane lei în 1970. la 51 mi
lioane lei în 1978 și se prevede ca 
în acest an să crească la 79 mili-

In timpul vizitei pe una din platformele Industriale ale Slatinei

oane lei. iar în 1985 la 120 milioane 
lei. La baza acestor realizări a stat 
dezvoltarea averii obștești, care a a- 
juns la 106 milioane lei, față de 
29 milioane lei in 1970. Dato
rită creșterii producției și a veni
turilor, cîștigul mediu al coopera
torilor este de 1 500 lei lunar. Aceasta 
s-a reflectat in toate realizările so- 
cial-culturale din eomună.

Oaspeții sînt informați că organi
zarea consiliilor unice agroindustria
le creează posibilități și mai largi de 
sporire a producției și a veniturilor. 
Din consiliul agroindustrial Stoică- 
nești fac parte 4 cooperative agricole 
și o întreprindere agricolă de stat, 
care au largi posibilități ca, prin 
unirea eforturilor, să realizeze obiec
tive de investiții, să aplice asolamen- 
te unice. Urmează vizitarea comple
xului avicol, Din nou, un moment 
plin de semnificații : aici se află o 
fîntînă — ■ prima lucrare de investiții 
realizată de cooperativă fa începui ul 
activității sale. Și iată acum, inves
tiții de zeci de milioane de lei, între 
care și complexul avicol care adă
postește 90 000 de găini ouătoare și 
unde se obțin anual peste 16 milioane 
de ouă.

în continuare, oaspeții vizitează o 
expoziție de legume și fructe, roade 
bogate ale acestor meleaguri. Tovară
șul Ahmed Sekou Toură apreciază 
varietatea și calitatea produselor. 
Apoi semnează în cartea de onoare.

Oaspeții se îndreaptă spre lanurile 
cooperativei agricole. Din nou, coope
ratorii adunați în mare număr pe 
străzile comunei ovaționează înde

lung pentru prietenia româno-guinee- 
ză, își manifestă bucuria de a avea 
în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. fiu iubit al acestor melea
guri. Oaspeții apreciază Strădania 
cooperatorilor și mecanizatorilor de 
a obține recolte cît mai mari.

Gazdele au invitat pe distinșii oas

Itinerar dunărean — 
de la Turnu Măgurele la Giurgiu
La ora 15, elicopterul special a ate

rizat în raza portului Turnu Mă
gurele.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Andree Toure au 
fost întîmpinați cu căldură de pri
mul secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R., Teodor Roman, 
de alte oficialități locale.

Erau prezenți mii de locuitori ai 
acestui municipiu care, asemenea 
tuturor localităților patriei, a cunos
cut, în ultimii ani, o puternică dez 
voltare.

S-au scandat îndelung numele 
celor doi conducători de partid și de 
stat, manifestîndu-se satisfacția față 
de noul dialog româno-guineez la 
nivel înalt.

Un grup de pionieri și tineri în 
costume populare au oferit distinși
lor oaspeți marame și buchete de 
flori. Apoi, in aplauzele și uralele 
celor prezenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, 
tovarășele Elena Ceaușescu și Andree 

peți să guste din produsele Culinare 
specifice acestor locuri.

Despărțindu-se de locuitorii comu
nei Stoicănești, tovarășul Ahmed Se
kou Toure exprimă calde aprecieri 
pentru realizările obținute în ce pri
vește progresele agriculturii socialis
te. le adresează noi succese în muncă.

Tourd au fost invitați să se prindă 
într-o mare horă, formată pe platoul 
din fața gării fluviale. A fost un 
moment care a dat o vibrantă ex
presie simțămintelor prietenești nu
trite de poporul nostru față de po
porul gulneez.

în această atmosferă sărbătorească, 
cei doi conducători de partid și de 
stat, împreună cu tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andree Toure s-au Îm
barcat la bordul navei „Mihai Vi
teazul", pornind într-o călătorie pe 
Dunăre.

De pe puntea superioară a navei, 
cei doi președinți răspund cu cordia
litate manifestărilor pline de simpa
tie ale populației.

La bordul navei prezidențiale, cei 
doi șefi de stat au avut un nou prilej 
de a continua dialogul rodnic ro
mâno-guineez, consacrat dezvoltării 
pe multiple planuri a prieteniei și 
colaborării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

La sosirea în portul Giurgiu, cei 
doi conducători de partid și de stat 

au fost salutați cu multă căldură de 
tovarășul Vasile Mușat. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 
Numeroși cetățeni, în pofida unei, 
ploi puternice au ținut să fie pre- 
zenți in port, să-și exprime sen
timentele de profundă satisfacție 
față de această nouă intîlnire 
la nivel înalt româno-guineeză, 
convingerea că ea va impul
siona dezvoltarea, pe multiple pla
nuri, a raporturilor dintre cele două 
partide, țări și popoare, spre binele 
lor, în interesul cauzei păcii și co
laborării internaționale.

De la Giurgiu, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Tourh, 
împreună cu tovarășele Elena 
Ceaușescu și Andree Toure s-au în
dreptat cu elicopterul spre Bucu
rești. '

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășul Ahmed Sekou Tourâ. tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Andrăe Toure au revenit, sîmbătă 
seara. în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
au fost întîmpinați de tovarășii Ilie 
Verdeț. Iosif Banc, Emil Bobu. Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu. Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă. Emil Drăgănescu, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Virgil Trofin. Iosif Uglar. 
Ștefan Voitec, Ion Coman. Miu Do- 
brescu, Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Dumitru 
Popa, Ilie Rădulescu.

SE ÎNFĂPTUIEȘTE CU CONSECVENȚĂ PROGRAMULJl CREȘTERE 

A NIVELULUI DE TRAI ÎN ACTUALUL CINCINAL

Azi despre: Majorarea de la 1 august
a retribuțiilor în industria minieră

Ca de fiecare dată, și acum — cu 
ocazia trecerii la etapa a II-a de 
majorare a retribuțiilor, puternicul 
detașament muncitoresc al minerilor 
țării se bucură de întreaga atenție 
și grijă a societății. Retribuțiile celor 
aproape 140 000 de lucrători din in
dustria minieră sporesc de la 1 au
gust, în medie, CU 15,9 LA SUTĂ, 
procent superior nu numai mediei pe 

UN AJUTOR
— categoria 4, treapta II. care lucrează la fronturi 

cadrat pe rețeaua tarifară „mine subteran A" —

Cistigul 
înainte de 
majorare

Cistigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 3 092 lei 3 628 lei 536 lei
Sporul de vechime *)

(12 la sută) 371 lei 435 lei 64 lei
Adaosul de acord

(8 la sută) 247 lei 290 lei 43 lei
TOTAL:: 3 710 lei 4 353 Iei 643 ldi

•) în industria minieră-subteran — sporul de vechime poate ajunge 
pină la 12 la sută, față de 10 la sută in restul economiei naționale.

UN MINER
— categoria 5. treapta I, care lucrează la fronturi direct productive din 

unități subordonate M.M.P.G., încadrat pe rețeaua tarifară „mine subte
ran B“ —

UN MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 6, care lucrează la fronturi direct productive, rețeaua tarifară 

„mine subteran A" —

UN INGINER PRINCIPAL
— care lucrează în subteran, grupa I de ramuri, gradația 6 —

Cîștigul 
înainte de 
majorare

Cistigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 3 052 lei 3 574 lei 522 lei
Sporul de vechime

(12 la sută) 366 lei 429 lei 63 lei
Adaosul de acord

(8 la sută) 244 lei 286 lei 42 lei
TOTAL: 3 662 lei 4 289 lei 627 lei

Cîștigul 
înainte de 
majorare

Cistigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 4 420 lei 4 890 lei 470 lei
Sporul de vechime

(12 la sută) 530 lei 587 lei 57 lei
Adaosul de acord

(8 la sută) 354 lei 391 lei 37 lei
TOTAL s 8 304 lei 5 868 lei 564 lei Grupaj realizat de Mihai IONESCU

Cîștigul 
înainte de 
majorare

Ciștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 4 620 Iei 5110 lei 490 lei
Sporul de vechime

(12 la sută) 554 Iei 613 lei 59 lei
TOTAL: 5174 lei 5 723 lei 549 lei

economie, ci și prevederilor inițiale 
stabilite pentru industria minieră. De 
la aplicarea etapei I de majorare a 
retribuțiilor și pină acum, la etapa a 
II-a, minerii au beneficiat șl de alte 
măsuri de creștere a veniturilor. 
Astfel, toti lucrătorii retribuiri dună 
rețeaua tarifară „mine subteran D“ 
au trecut de la 1 ianuarie a.c. la o 
rețea superioară — „mine subteran

DE MINER
direct productive. în- 

C“. Pentru muncitorii și maiștrii care 
lucrează în locuri de muncă direct 
productive în subteran, din unitățile 
miniere și geologice subordonate Mi
nisterului Minelor, Petrolului și Geo
logiei (M.M.P.G.), s-a acordat o creș
tere de încă 5 la sută la retribuțiile 
tarifare de încadrare, față de cei ce 
nu lucrează la fronturi direct produc
tive. De menționat că această dife

UN MINER
— categoria 5, treapta II, care lucrează la fronturi direct productive. în

cadrat pe rețeaua tarifară „mine subteran A" —

Cîștigul 
înainte de 
majorare

Cîștigul 
după 

majorare
Sporul 

de ciștig

Retribuția tarifară 3 467 lei 4 043 lei 576 lei
Sporul de vechime

(12 Ia sută) 416 Iei 485 lei 69 lei
Adaosul de acord

(8 la sută) 277 lei 323 Iei 46 lei
TOTAL: 4160 Iei 4 851 lei 691 lei

Dacă acest miner va fi promovat 
— cu respectarea condițiilor prevă
zute de lege — în noua categorie de 
încadrare ce se va putea acorda după 
aplicarea etapei a II-a de majorare 
a retribuțiilor, respectiv categoria 6, 

rențiere de 5 la sută, care s-a acor
dat cu menținerea drepturilor la alo
cația de stat pentru copii (cuvenite 
respectivelor categorii de personal), 
se va păstra în continuare și după 
aplicarea etapei a II-a de majorare 
a retribuțiilor.

Care vor fi noile eîștiguri ale per
sonalului minier de Ia 1 august ? Iată 
cîteva exemple concrete : 

bază, în cadrul rețelelor tarifare pen
tru munca în subteran, atunci el va 
putea beneficia de o creștere de încă 
147 lei la retribuția tarifară si de 30 
lei la sporul de vechime și adaosul 
de acord.

Creșterea retribuției în industria minieră

înainte de 
etapa a ll-a 

de majorare

După 
etapa a ll-a 
de majorare

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat — cu respectarea condi
țiilor prevăzute de lege — in noua 
funcție de maistru principal specia
list, ce se va înființa după aplicarea

Pe ansamblul 
i cincinalului

etapei a II-a de majorare a retribu
țiilor, atunci el va realiza o creștere 
suplimentară a retribuției tarifare de 
încă 220 lei și de 44 lei la sporul de 
vechime și adaosul de acord.

Județul Bacău a terminat 
recoltatul griului

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Bacău au încheiat recoltatul 
griului pe întreaga suprafață de 
49 500 hectare. Totodată, lucrînd în 
schimburi prelungite au executat ară
turi, au pregătit solul, au însămînțat 
cu culturi succesive întreaga supra
față prevăzută și au însămînțat cu 
furaje 11 000 ha.

Anunțînd acest succes în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul jude
țean de partid subliniază că in aceste 
zile oamenii muncii din agricultura 
băcăuană desfășoară o susținută ac
tivitate la întreținerea porumbului șl 
a celorlalte culturi prăsitoare, recol
tarea. transportul și depozitarea în
tregii producții furajere, efectuarea 
la timp și la nivel agrotehnic supe
rior a lucrărilor din legumicultura 
din celelalte ramuri ale agriculturii 
județului.

Județul Harghita 
a îndeplinit planul 

pe 7 luni
în intîmpinarea zilei de 23 Au

gust, oamenii muncii din tînăra in
dustrie a județului Harghita a- 
nunțâ îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe cele 
7 luni. Succesul obținut face ca 
unitățile economice harghitene să 
intre in a 8-a lună a anului cu un 
spor de producție evaluat la peste 
100 milioane lei. O recentă analiză 
scoate în evidență, de asemenea, că 
15 întreprinderi din această parte a 
țării și-au onorat de pe acum an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă pe întregul an.

Livrări suplimentare 
la export

La întreprinderea de rulmenți 
din Bîrlad, de Ia începutul acestui 
an au fost asimilate și introduse 
in fabricația de serie peste 50 de 
tipuri de rulmenți. în acest fel 
ponderea produselor noi și repro- 
iectate în ansamblul producției 
marfă se ridică în prezent la circa 
40 la sută.

îmbunătățirea continuă a calității 
rulmenților, creșterea gradului lor 
de tehnicitate și funcționalitate au 
făcut ca aceste produse să fie soli
citate în 70 de țări ale lumii. De la 
începutul anului și pină în prezent, 
întreprinderea de rulmenți din 
Bîrlad a furnizat la export, peste 
sarcinile la zi. produse în valoare 
de peste 1 500 000 lei valută.
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Convorbiri la bordul navei „Mihai Viteazul" Primire emoționantă la Turnu Măgurele

O vibrantă manifestare a prieteniei și solidarității româno-guineeze

MAREA ADUNARE POPULARĂ DE LA SLATINA
Cu vin tarea tovarășului Cuvîntareu tovarășului

Nicolae Ceaușestu Ahmed Sekou Toure
(Urmare din pag. I)
nație și de cucerire a noi zone de 
influență — ceea ce pune în pe
ricol pacea și independența po
poarelor. De aceea este necesar să 
întărim solidaritatea tuturor forțe
lor antiimperialiste și progresiste, 
a tuturor popoarelor care au scu
turat jugul dominației străine și 
doresc să trăiască libere. Această 
strînsă solidaritate și colaborare 
internațională constituie garanția 
respingerii politicii de dominație și 
amestec în treburile interne, ga
ranția dezvoltării independente a 
fiecărei națiuni, a promovării fer
me a politicii de destindere și pace 
în întreaga lume. (Aplauze și urale 
îndelungate).

Desigur, am discutat probleme
le actuale existente în diferite zone 
ale lumii ; nu doresc să mă refer 
acum la ele. Ceea ce aș dori să 
menționez este faptul că am a- 
juns la concluzia necesității de a 
se face totul pentru ca probleme
le dintre diferite state să fie so
luționate numai și numai pe ca
lea tratativelor, în scopul evitării 
forței, a intervenției militare, pen
tru asigurarea colaborării priete
nești și a păcii în întreaga lume. 
Considerăm că aceasta este atît în 
interesul popoarelor respective, cît 
și al întregii omeniri. (Aplauze și 
urale îndelungate).

Ținînd seama de problemele din 
Africa .australă, de persistența în 
această zonă a dominației colonia
le și a apartheidului, am ajuns la 
concluzia comună — și folosesc 
prilejul de a reafirma aici, încă 
o dată, poziția României — de a 
sprijini activ mișcările de eliberare 
națională din Zimbabwe, Na
mibia, lupta populației majori
tare din Africa de Sud împotriva 
apartheidului. Considerăm că a

în mijlocul țăranilor cooperatori din Stoicânești In timpul călătoriei pe Dunăre

cestea au dreptul să folosească toa
te căile de luptă pentru a pune 
capăt dominației coloniale, pentru 
a-și asigura independența I (Aplau
ze și urale îndelungate).

Am abordat problemele lichidă
rii subdezvoltării și instaurării noii 
ordini economice Internaționale, 
problemele dezarmării și în primul 
rînd ale dezarmării nucleare. Șe 
poate spune că aceste două pro
bleme constituie astăzi preocupări 
esențiale pentru toate statele și po
poarele planetei noastre. Fără li
chidarea subdezvoltării și reali
zarea noii ordini economice nu se 
poate vorbi de stabilitate economi
că și progres pentru nici un popor, 
inclusiv pentru statele avansate din 
punct de vedere economic. Fără 
dezarmare, fără oprirea cursei înar
mărilor — pentru care se cheltuiesc 
astăzi peste 400 miliarde de do
lari — nu se poate asigura nici 
dezvoltarea și nici stabilitatea eco
nomică ! Există deci o interdepen
dență strînsă între aceste două 
probleme fundamentale — și tre
buie să facem totul pentru solu
ționarea lor în interesul tuturor 
popoarelor, al destinderii și păcii 
internaționale. (Aplauze și urale 
îndelungate).

Este necesar să punem minuna
tele cuceriri ale științei, ale teh
nicii, ale cunoașterii umane nu în 
slujba înarmării și producerii de 
mijloace pentru distrugerea omului 
și a civilizației. Să punem aceste 
minunate cuceriri ale geniului 
uman în slujba independenței, 
bunăstării și fericirii fiecărei țări, 
a manifestării libere a fiecărui po
por, a fiecărei națiuni, a fiecărui 
cetățean ! Aceasta corespunde in
tereselor tuturor popoarelor, cauzei 
păcii, corespunde perspectivelor 
minunate ale făuririi unei societăți 
mai bune și mai drepte pe planeta 

noastră. (Urale și aplauze pu
ternice).

Sînt multe probleme în viața in
ternațională ; dar dacă popoarele 
își vor întări solidaritatea și uni
tatea, ele pot avea cuvîntul hotărî- 
tor, pot asigura triumful rațiunii 
și dreptății, triumful păcii și securi
tății internaționale. (Urale și aplau
ze puternice).

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată hotărîrea noastră de 
a acționa pentru extinderea cola
borării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din 
Guineea, dintre România și Gui
neea, în toate domeniile, inclusiv pe 
plan internațional, în lupta pen
tru o politică nouă, democratică. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Să se întărească prietenia și 
colaborarea dintre partidele și po
poarele noastre! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Urez din toată inima poporului 
prieten guineez succese tot mai 
mari în dezvoltarea economică și 
socială independentă pe calea so
cialistă, bunăstare și fericire! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate).

Doresc să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor Slati
nei și județului Olt, succese în în
treaga activitate, realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de 
dezvoltare în toate domeniile, 
multă sănătate și fericire! (A- 
plauze și urale puternice, îndelun
gate).

Urez prietenului meu, tovarășu
lui Sekou Toure, succese tot mai 
mari în activitatea sa, precum și 
tovarășei Andree Toure, și îi rog 
să ducă în Guineea sentimentele 
de prietenie ale comuniștilor și 
poporului nostru. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

(Urmare din pag. I)

astfel încît astăzi pe continentul 
african se află 49 de state inde
pendente. Cu siguranță că și Na
mibia și Zimbabwe își vor recuceri 
independența totală. (Aplauze pre
lungite. Urale).

Acum zece zile ne aflam la Con
ferința la nivel înalt de la Mon
rovia. Statele africane au hotărît 
crearea unei forțe militare, care 
să sprijine mișcările de eliberare, 
astfel încît, în sfîrșit, să putem vin
deca rănile pe care le-a provocat 
în Africa dominația străină, aceas
tă insultă în secolul XX. Revolu
ția este o cerință universală. La 
nivelul fiecărei națiuni ea înseam
nă o cerință colectivă, la nivelul 
omului ea înseamnă un imperativ 
al progresului. Un om care nu vede 
bine este infirm ; cel care nu are 
o mînă sau un picior este tot in
firm. Dar așa cum există oameni 
infirmi există și Societăți infirme. 
Aceste societăți infirme sînt acelea 
care cuprind clase sau pături so
ciale exploatate sau oprimate, acele 
societăți în care discriminarea de 
sex, culoare și religie joacă un rol 
principal. Și atît timp cît există 
popoare lipsite de libertate, ome
nirea, umanitatea trebuie să fie 
considerate ca infirme. Pentru a 
asigura societății sănătate puter
nică, echilibru trebuie ca toate po
poarele lumii să lupte împotriva 
exploatării, împotriva oprimării, 
împotriva războiului. (Aplauze în
delungate, puternice).

Stimate tovarășe președinte,

Convorbirile noastre ne-au con
vins de voința fermă a partidului 
și guvernului, a poporului dum
neavoastră de a lărgi cooperarea 

pe toate planurile dintre țările 
noastre, de a acționa pentru a 
realiza obiectivele pe care le-am 
stabilit și care depășesc interesele 
celor două țări ale noastre, în- 
scriindu-se în interesele generale 
ale luptei internaționale pentru 
progres și libertate, pentru inde
pendența și unitatea popoarelor.

Exprimăm întreaga și ferma 
noastră încredere în dumneavoas
tră, exprimăm voința noastră de a 
coopera cu dumneavoastră în edi
ficarea noii societăți și în lupta pe 
care o ducem, alături de celelalte 
popoare, pînă la lichidarea impe
rialismului, a colonialismului, a 
neocolonialismului și a capitalis
mului exploatator. (Urale, aplauze 
îndelungate).

Obiectivele pe cd&e le-am fixat 
pentru cooperarea noastră sînt evi
dent în interesul României și al 
Guineei. Vă asigurăm că vom ve
ghea cu cea mai mare seriozitate 
la îndeplinirea tratatelor, conven
țiilor și acordurilor pe care le vom 
semna. Vom fi fideli angajamente
lor pe care ni le vom asuma. 
Pentru că știm că relațiile dintre 
noi sînt relații de libertate, sînt 
relații militante. Știm, în același 
timp, că numai cooperînd vom pu
tea să realizăm în mai bune con
diții planurile noastre de dez
voltare.

Dumneavoastră aveți astăzi o 
tehnică și o tehnologie avansate. 
Noi' avem materii prime. Trebuie 
să ne asociem pentru ca această 
tehnică și tehnologie, utilizînd ma
teriile noastre prime, să contribu
ie la realizarea de produse nece
sare atît Guineei, cît și României. 
Și așa cum am spus, cooperarea 
noastră nu reprezintă un cerc în
chis. Ea este deschisă oricărei țări 
care dorește să se asocieze opțiu

nii noastre de a realiza obiective 
de interes comun.

După ce a subliniat că între 
muncitorii români și muncitorii 
din Guineea trebuie să existe în
credere și unitate, între femeile 
din România și femeile din Gui
neea — unitate în munca socialis
tă, între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Democrat din Gui
neea — unitate de acțiune îm
potriva imperialismului, a tot ceea 
ce dăunează intereselor popoarelor, 
pentru instaurarea unei lumi noi, 
vorbitorul a spus :

încă o dată vă mulțumesc pen
tru primirea dumneavoastră des
pre care vom povesti tovarășilor, 
fraților și surorilor din Guineea. 
(Aplauze puternice).

Vizita tovarășului președinte 
Ceaușescu în Guineea a contribuit 
la consolidarea bazelor revoluției 
guineeze, iar prezența tovarășei 
Ceaușescu a întărit încrederea fe
meilor guineeze în justețea luptei 
lor ca militante active ale revolu
ției.

Președintele dumneavoastră — 
a spus vorbitorul — este bine cu
noscut în lume, este foarte sti
mat în toată lumea. (Urale, aplau
ze puternice).

în încheierea cuvîntării sale, pre
ședintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, tovarășul 
Sekou Toură, a arătat că, venind 
pe pămîntul României socialiste, 
dorește să adreseze poporului ro
mân prieten urarea de a obține 
succese și mai mari în opera de 
făurire a noii societăți, pentru 
triumful luptei unite a popoarelor 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, neocolonialismului, pen
tru pacea și fericirea tuturor națiu
nilor. (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

Vizita în municipiul Slatina s-a 
Încheiat printr-o mare adunare popu
lară, organizată pe stadionul orașu
lui, la care au participat zeci de 
mii de slătineni, precum și locui
tori ai satelor din împrejurimi.

Sosirea la tribuna oficială a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a tovară
șului Ahmed Sekou Tourâ și; a to
varășei Andree Toure a fost pri
mită cu vii și îndelungate aplauze șl 
ovații, cu urale neîntrerupte.

în deschiderea adunării au fost In
tonate imnurile de stat ale Româ
niei și Guineei.

Salutînd prezența tnalților oaspeți, 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., Ion Albulețu, a 
spus :

„în numele cetățenilor orașului 
Slatina, al tuturor locuitorilor jude
țului Olt, exprim nemărginita noas
tră bucurie și satisfacție de a avea 
astăzi oaspeți atît de iluștri.

. Pe.ntț.u. . cei ,, jjestș o jumătate de 
milion de locuitori ai județului 
nostru, această înalță vizită repre
zintă o cinste deosebită. Oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, ală
turi de întregul nostru popor, dau 
o înaltă prețuire și sprijină pe de
plin politica partidului și statului 
nostru de largă dezvoltare a rela
țiilor internaționale ale României, 
de solidaritate cu forțele revoluțio
nare, democratice și progresiste de 
pretutindeni, care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo
colonialismului, a politicii rasiste și 
de apartheid, pentru pace și secu
ritate internațională.

Ne bucură în mod deosebit- că, în 
cadrul acestei politici, între Româ
nia și Guineea se dezvoltă relații 
rodnice de strînsă prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă.

Stimați oaspeți, îngăduiți-ne să vă 
informăm că județul Olt este unul 
din județele României socialiste în 
plin proces de înflorire economico- 
socială. Este pentru noi un pri
lej de mare bucurie faptul că in
dustria aluminiului, care se dezvol
tă aici, la Slatina, reprezintă un te
ren fertil al colaborării economică 
dintre România și Guineea — ex
presie concludentă a cooperării 
fructuoase dintre țările noastre.

Cetățenii județului nostru, la fel ca 
întregul popor român, cunosc bine și 
urmăresc cu deosebit interes progre
sele remarcabile înregistrate de po
porul frate din Guineea în opera de 
construire a unei vieți noi, libere și 
fericite. Ei nutresc ferma convinge
re că întărirea relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre 
România și Guineea este în folosul 
popoarelor noastre. înscriindu-se ca 
o contribuție de seamă la afirmarea 
forțelor iubitoare de pace și progres 
in întreaga lume".

In aclamațiile și ovațiile celor pre- 
zenți, au luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu t0' 
varășui Ahmed Sekou Tour6.

Cuvîntările celor doi conducători 
de partid și de stat au fost urmărite 
cu deosebit interes și satisfacție, ele 
fiind subliniate, in repetate rinduri, 
cu vii și îndelungi aplauze.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid, adresindu-se tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure, la încheierea cuvîntă- 
rilor, a spus : „Aceste momente de 
mare sărbătoare pe care am avut 
fericirea să le trăim cu prilejul vi
zitei dumneavoastră în județul Olt 
vor dăinui în sufletul și conștiința 
noastră.

Vă mulțumim din adîncul Inimii 
pentru cuvintele rostite la această 
însuflețită adunare populară. Vă în
credințăm că noi, locuitorii județu
lui Olt, la fel ca toți cetățenii patr iei, 
înfăptuim politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, 
milităm neabătut pentru întărirea 
cooperării și colaborării dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Revoluționară Gui
neea, pentru unirea eforturilor noas
tre spre triumful idealurilor de pro
gres, prosperitate și pace în lume".

Adunarea populară ia sfîrșit în- 
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire. cei prezenți ovaționînd cu căl
dură pe cei doi conducători de partid 
și de stat, aclamînd entuziast pentru 
prietenia româno-guineeză. în aceste 
manifestări își găsesc o pregnantă 
expresie sentimentele de profundă 
satisfacție și deplină aprobare față 
de noul dialog la nivel înalt româ- 
no-guineez, de adeziune unanimă la 
politiâa partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure și tovarășa An
dree Toure răspund cu căldură acla
mațiilor mulțimii.
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„Să desfășurăm o amplă bătălie pentru gospodărirea cu maximă răspimdere

Din proiectul 
pe perioada

4>

PROGRAMULUI-DIRECTIVĂ de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei 
1981-1990 și orientările principale pînă în anul 2000

ELECTRICITATEA SI GAZELE NATURALE- 
la preturi riguros fundamentate economic, in consens cu cerințele 

combaterii risipei, cu principiile eticii si echității socialiste

Prin aplicarea Decretului Consiliului de Stat:

Utilizare mai raționala 
a combustibililor

Economisirea severă și buna 
gospodărire a resurselor energetice 
constituie o problemă fundamen
tală a dezvoltării economico-socia- 
le a tării în prezent și în perspec
tivă. Tocmai de aceea, concomitent 
cu preocupările consecvente ale 
partidului nostru pentru asigura
rea, în ritmurile și la nivelurile 
prevăzute, a resurselor de energie 
necesare dezvoltării neîntrerupte a 
patriei pe calea progresului și ci
vilizației, a devenit necesar ca 
toți oamenii muncii, întregul po
por să acționeze cu fermitate pen
tru utilizarea cu maximă răspun
dere și eficientă a fiecărui gram 
de combustibil, a fiecărui kilowatt- 
oră de energie în toate sectoarele 
vieții economico-sociale.

în condițiile în care partidul 
nostru situează în atenția întregu
lui popor sarcina de importanță 
vitală a utilizării și valorificării 
cu înalt spirit gospodăresc a re
surselor energetice ale țării — 
criteriul economiei de energie elec
trică și combustibil guvernînd în
săși concepția generală a dezvol
tării actuale și viitoare a economiei 
noastre naționale — devin cu totul 
anacronice unele situații care au 
apărut in domeniul distribuirii1 și 
folosirii energiei electrice și com
bustibililor. Este vorba de regimul 
preturilor practicat in tara noastră 
In domeniul energiei electrice și al 
gazelor naturale, in condițiile in 
care pe plan mondial prețul la ma

Ar fi necesare norme precise și reduse pentru 

iluminatul locului de muncă
Este timpul să se stabilească nor

me precise, general obligatorii, de 
iluminarea birourilor, a locurilor de 
muncă din întreprinderi și institu
ții, concomitent cu extinderea a- 
daptării programului de lucru la 
iluminatul natural pentru acele ac
tivități ce se desfășoară într-un sin
gur schimb, atît iarna cit și vara. 
Trebuie să se știe precis cine, ce, 
cît, unde, cînd și cum consumă și 
răspunde de sursa de energie res
pectivă. Faptul că institutul nostru 
a depășit in prezent consumurile 

Oare folosim la maximum posibil lumina zilei 
pentru programele de lucru?

în ultima vreme au fost luate o se
rie de măsuri menite să diminueze 
consumul de energie electrică în do
meniul iluminatului, o importantă 
deosebită în acest sens avînd. dună 
cum se știe, introducerea orarului de 
vară. Avantajele evidente adjude
cate pe această cale pot și trebuie 
sporite. Astfel, se impune ca firească 
organizarea programului de lucru în 
întreprinderile cu un singur schimb,

Pe timpul iernii, în birouri - căldură cu măsură
Cine nu știe că la proiectarea 

oricărei clădiri industriale, a obiec
tivelor social-edilitare se pornește 
de la obligația respectării tuturor 
normelor de confort, inclusiv sub 
aspectul încălzirii. Dacă in timpul 
orelor de program este normal să 
ne îngrijim, să avem in birourile 
unde lucrăm o temperatură cores
punzătoare, după încheierea progra
mului caloriferele „macină în gol“, 
încălzind inutil pereții încăperilor.

împotriva stimulării

Sistemul care se aplică pină acum 
în consumul casnic de energie elec
trică este, după părerea mea, total 
greșit și anacronic, aiungîndu-se în 
situația ca marii risipitori de ener
gie să fie avantajați, adică să con
sume mai mult, dar sd plătească mai 
puțin. Cine suportă luxul și risipa 
lor ? Este normal oare să încurajăm 
asemenea tendințe, să îngăduim o 
asemenea inechitate? Cunosc destu
le cazuri cînd în unele familii se 
ține frigiderul in stare de funcțio
nare și iarna, pe ger, în loc să fie 
folosit balconul, cînd se lasă uitate

Capacitatea centralelor termice poate fi 
mai bine utilizată

Experiența acumulată de țara 
noastră in domeniul termoficării 
pledează pentru extinderea cu pre
cădere a acestei soluții de încălzire 
a locuințelor și asigurare a avei 
calde menajere. Dealtfel. în peri
oada următoare se prevede ca ter- 
moficarea să fie extinsă in alte f>0 
de localități din țară, fapt ce va 
permite o reducere importantă a 
cantității de combustibil — hidro
carburi lichide ?i gaz metan — care 
se consumă astăzi pentru încălzirea 
locuințelor. Marile ansambluri de 
locuințe ale Capitalei sînt în pre
zent racordate la centralele de 

teriile prime pentru producerea 
energiei electrice a crescut necon
tenit, iar in ultima vreme verti
ginos, ceea ce a afectat in mod 
obiectiv și economia noastră na
țională.

Concludent în acest sens este fap
tul că. in perioada 1961—1979, pre
turile la petrol pe plan mondial au 
crescut de peste 12 ori. Tre
buie să ținem seama că tn anul 
1961 țara noastră nu importa pe
trol, în timp ce în prezent impor
tăm o cantitate mai mare decît 
producția internă. Este clar pentru 
oricine că sporirea vertiginoasă a 
prețurilor la petrol pe plan mon
dial — în condițiile crizei energe
tice actuale — ridică probleme se
rioase pentru tara noastră, impu- 
nînd un efort financiar, important 
din partea statului pentru importul 
necesar, cu reale implicații asupra 
întregii economii naționale.

Tot în acest răstimp au crescut 
și costurile interne de producție la 
cărbune, ca urmare a majorării re
tribuțiilor minerilor, a sporirii pon
derii cărbunelui inferior, ca și la 
petrol și gaze, datorită sporirii retri
buțiilor în aceste sectoare, compli
cării condițiilor de zăcămînt. scă
derii debitelor la sonde si necesi
tății unor foraje la adincimi mai 
mari. Se înțelege că sporirea costu
rilor de producție la cărbune, pe
trol și gaze — principale resurse 
energetice — au influențat și costul 
energiei electrice.

OPINII, PROPUNERI, SUGESTII
...Și la iluminatul orașelor se cer norme precise

planificate de energie electrică se 
datorează și atitudinii unora care 

, la plecare uită să stingă lumina, 
becurile aprinse concurîtid cu soa
rele, iar în unele ateliere merg ma
șinile în „gol“. Măsurile pe care 
le-am luat în aceste zile în institut 
vor duce la importante economii 
de energie electrică.

Ion OPREA
contabil-șef — Institutul național 
de informare și documentare

în ministere, în celelalte instituții 
centrale și locale în așa fel incit în
treaga activitate să se desfășoare 
doar la lumina zilei. Chiar in unită
țile economice cu „foc continuu" 
este posibilă și necesară concentra
rea activității personalului auxiliar 
în timpul zilei, rămînînd să lucreze 
în cui sul serii și în schimbul de 
noapte doar personalul strict nece
sar.

Găsesc cît se poate de normal ca 
iarna să se caute soluții pentru a 
evita consumul inutil de Combusti
bil, reducindu-se încălzirea birouri
lor în afara orelor de program. Ar 
fi o binevenită măsură gospodăreas
că, ale cărei avantaje se înțeleg de 
la sine.

Aurel LASCU
consilier juridic la U.J.C.A.P.
Ialomița

tendințelor de risipă
în priză tot felul de aparate casnice. 
De aceea, propun să fie introdus un 
sisțem invers decît cel de pină 
acum, să se desființeze actualele 
haremuri, stabilindu-se altele, cu 
taxe mai mari pentru cei ce con
sumă mai mult, instituindu-se chiar 
și sporuri progresive de penalizare 
pentru orice risipă de energie elec
trică.

Ștefan BOȚEA
maiștrii oțelar la întreprinderea 
„23 August" din Capitală

termoficare. Dar în perimetrul a- 
cestor ansambluri sau în apropierea 
lor există încă numeroși consuma
tori neracordați la rețeaua de ter
moficare. Consider că ar fi pe de
plin justificat — atît pentru ex
ploatarea optimă a centralelor de 
termoficare existente, cît și pentru 
sporirea confortului consumatorilor 
— racordarea maxim posibilă a con
sumatorilor la magistralele de ter
moficare existente în zonă.
Prof. dr. Nlcolae DANILA 
președintele comisiei
de termoficare din cadrul C.N.I.T. 

Dar tn aceeași perioadă, adică 
din anul 1961 și pină acum, pre
turile și tarifele la energie elec
trică percepute consumatorilor au 
rămas practic neschimbate. S-a 
ajuns astfel la situația paradoxală 
ca, costul mediu de producție al 
energiei electrice să fie acum su
perior prețului și tarifelor percepu
te consumatorilor. Și aceasta în 
condițiile în care veniturile popu
lației au cunoscut o creștere con
tinuă, substanțială, mai ales In 
ultimul deceniu.

Cu totul anacronic este si actualul 
sistem de calcul al tarifelor la con
sumul de energie electrică al popu
lației. Acest sistem prin care con
sumul casnic se calculează în două 
tranșe — prima tranșă de 30 de kWh 
pentru care se percepe un tarif de 
0,50 lei/kWh și a doua, care de fapt 
constituie partea cea mai mare din 
consum, la care tariful scade la 0.30 
lei/kWh — nu stimulează nicidecum 
economisirea de către cetățeni a 
energiei electrice. Dimpotrivă, acest 
sistem de plată nu a făcut altceva 
decît să încurajeze risipa, consu
murile exagerate, dezavantajîndu-i 
pe acel cetățeni mal economi, 
mal buni gospodari, cu mai putina 
becuri și aparate electrocasnice, 
adică in special familiile care rea
lizează un consum mal redus de 
energie electrică.

Aproximativ la fel s-au petrecut 
lucrurile și In cazul gazelor natu

în ultimii ani, în contextul preo
cupărilor pentru gospodărirea rațio
nală a energiei, s-au luat măsuri 
de reducere a iluminatului public 
în Capitală și în alte orașe ale tă
rii, obținîndu-se și pe această cale 
unele economii.

Cu toate acestea, se constată 
că există serioase discrepanțe în
tre modul în care sînt iluminate 
unele orașe sau chiar cartiere și 
artere din același oraș. De aceea 
rezultă că și în acest domeniu mai 
sînt încă multe de făcut, că nu pu
tem lăsa ca o asemenea problemă

• 
Un sistem de plată nejust, care defavoriza

pe omul
Actualul sistem de tarifare nu 

încurajează economisirea de curent 
electric. Pur și simplu, actualul sis
tem de plată dezavantajează în 
mod evident pe acele categorii de 
cetățeni, muncitori și țărani, care 
au un consum mai redus, cumpă
tat, de energie electrică, precum și 
pe familiile care locuiesc în spații 
mai restrînse de 1—2 camere. Pro-

Normare ruțîonulă: după numărul persoanelor
în condițiile actuale, cînd ne pre

ocupă, mai mult ca oricînd folosirea 
economicoasă a energiei și combusti
bilului, se impune introducerea de 
norme precise și reduse, rationale, 
pentru consumul casnic, luînd in 
considerație numărul de persoane din

Apa caldă — livrată la temperaturi convenabile
Noi, cei care lucrăm în întreprin

deri, pe șantiere, am avut nu o dată 
prilejul să constatăm un lucru cel 
puțin ciudat, oricum păgubitor prin 
consecințele lui. Este vorba de tem
peratura foarte ridicată la care se 
livrează consumatorilor apa caldă. 
O știm dealtfel fiecare, ca cetățeni. 
Nu o dată, la robinetul cu apă caldă 
curge de fapt apă clocotită, care

Aparatele electrocasnice: modern înseamnă 

si consum minim de energie
în întreaga producție industrială 

criteriul consumurilor reduse și 
randamentelor ridicate este deter
minant. Acest lucru trebuie urmă
rit cu prioritate și în producția de 
aparate electrocasnice care cunoaș
te o puternică dezvoltare în țara 
noastră. Vreau să subliniez că noile 
tipuri de aparate electrocasnice in
troduse în fabricație la întreprin
derea noastră — mașina electrică de

Se impune ca nerespectarea normelor 

de distribuție să fie penalizată
Există în economia noastră norme 

de consum dimensionate astfel încît 
să stimuleze folosirea rațională, eco
nomicoasă a energiei și combustibi
lilor. Dar se mai întilnesc pe alocuri 
consumatori care neintelegînd cît de 
importantă este încadrarea în norme
le stabilite de consum, forțează pe 
diferite căi obținerea de cantități su
plimentare de combustibili și ener
gie. în mod paradoxal ei găsesc șl 
înțelegere, chiar la cei care ar tre
bui să vegheze cu strășnicie la res

rale. Deși In acest domeniu, de-a 
lungul anilor, au avut loc anumite 
reașezări ale preturilor, totuși creș
terile intervenite nu au stimulat spi
ritul gospodăresc al consumatorilor 
în economisirea acestei resurse, iar 
evoluția ulterioară a preturilor pe 
plan mondial le-a pus si mai mult 
în dezacord cu cerințele concrete 
ale economiei.

Este evident că acest Imobilism 
al prețurilor a încurajat excesul în 
consum și a făcut ca acțiunile și 
campaniile desfășurate în ultimii 
ani, in această direcție, In întreprin
deri. instituții și în rîndurile popu
lației să nu se soldeze cu reduceri 
substanțiale ale consumurilor, potri
vit cerințelor dezvoltării economiei 
naționale.

Este în interesul țării, al progre
sului său economic și social necon
tenit să se acționeze neîntîrziat din 
partea tuturor factorilor responsa
bili în vederea remedierii inadver
tențelor de ordin economic care 
au apărut în acest domeniu, să se 
treacă la stabilirea unor prețuri ri
guros fundamentate economic, care 
să tină seamă de cele existente pe 
plan mondial.

In lumina acestui imperativ este 
o datorie de onoare a fiecărui om 
al muncii, a jiecărui cetățean să 
contribuie și pe această cale la 
progresul necontenit al economiei 
naționale, la sporirea avuției tării, 
la ridicarea bunăstării poporului.

>

care ne privește pe toti să fie tra
tată și rezolvată la voia întîmplă- 
rii, in funcție de spiritul gospodă
resc mai mult sau mai puțin pre
zent al unora sau altora.

i A devenit absolut necesară sta
bilirea unor norme precise și re
duse. după criterii riguroase, care 
să fie respectate cu strictețe in 
fiecare oraș. în fiecare localitate. 
Iluminatul localităților — domeniu 
în care se cere introdusă mai mul
tă ordine — poate și trebuie să fie 
realizat cu consumuri substanțial 
mai mici.

econom
pun să se stabilească norme de 
consum lunare sau^trimestriale pe 
persoane, iar orice ' depășire să fie 
astfel taxată incit să capete un ca
racter de penalizare.

Victor Constantin
GHEORGHE
tehnician C.I.L. Pipera — București

fiecare locuință. Este, după părerea 
noastră, singurul criteriu viabil in 
stare să evite diferențieri arbitrare, 
inechitabile. Este criteriul pe baza 
căruia se poate asigura consumul 
strict necesar pentru toate familiile 
în orice gospodărie.

pentru a fi folosită trebuie dreasă 
copios cu apă rece. Îmi pun între
barea dacă nu s-ar putea evita a- 
ceastă risipă inutilă de energie pen
tru încălzirea apei, ca ea să fie apoi 
din nou răcită.

Constantin SAUCIUC 
maistru
Grupul de șantiere-montaj 
Sâvinești

gătit, reșourile electrice — au con
sumuri de energie electrică cu 15 la 
sută mai reduse decît tipurile 
vechi. De bună seamă, această pre
ocupare trebuie intensificată și mai 
mult atît în întreprinderea noastră, 
cît și in toate celelalte unități.

Szupun BELA 
inginer-șef, întreprinderea 
„Metalica" — Oradea

pectarea riguroasă a normelor. Este 
dd la sine înțeles că cine tolerează 
asemenea abateri trebuie să și supor
te consecințele acestei atitudini de 
tolerantă antieconomică, ce lovește 
în interesele societății. De aceea, 
considerăm că ar fi necesar să se in
troducă măsuri severe de sancționa
re nominală a celui care în loc să 
sisteze livrarea de combustibili și e- 
nergie peste normele stabilite, devine 
complice la depășirea consumurilor.

întreprinderea de lianți — Brașov 

Cum se acționează pentru economisirea 
combustibililor in desfășurarea activității 

productive?
Cu circa 10 ani in urmă, un colectiv 

de cercetători de la I.C.P.I.L.A. șl 
specialiști ai întreprinderii de lianți 
din Brașov au pus la punct tehnolo
gia de topire și recristalizare a rocii 
de bazalt în fază industrială in sco
pul obținerii unor produse care să 
fie utilizate in medii corozive, la 
temperaturi și presiuni ridicate și a 
căror fabricație să nu necesite chel
tuieli prea mari de energie si com
bustibil. Neținînd seama de acest lu
cru, conducerea întreprinderii „Te
melia" — bine intenționată, dealtfel 
— pune în funcțiune în cursul anului 
1973 cea de-a doua linie tehnologică 
de topire și recristalizare a bazaltu
lui.

După unele dificultăți cu desface
rea, în ultimii ani colectivul secției 
a depus eforturi in vederea diversi
ficării producției de corpuri din ba
zalt topit și recristalizat. cercetările 
și încercările in acest scop continu- 
înd cu asiduitate. Acest fapt ridică 
insă o problemă de cea mai stringen
tă actualitate — problemă ignorată 
se pare In timpul cercetărilor și a în
tocmirii S.T.E.-ului și anume cea a 
consumului exagerat de combustibil. 
De risipa care se produce aici oricine 
se poate convinge vizitînd linia teh
nologică aflată în funcțiune. Gazul 
metan, combustibil superior de Înaltă 
valoare, este ars și evacuat tn at
mosferă fără folos în mari cantităti. 
Șeful secției apreciază consumul de 
combustibil cam la 1 700 metri cubl 
gaz metan pe tona de produs. Cifra 
raportată- este Insă vădit micșorată 
fată de consumul real, deoarece în
treprinderea avusese interesul să nu 
fie înregistrată separat, ci împreună

Concret, ce avantaje aduce 
viteza economică de deplasare 

a autovehiculelor
Precizări de la Inspectoratul General al Miliției

în ziarul „Scînteia" de ieri, 28 iulie, 
au fost consemnate, pe categorii de 
autovehicule, vitezele economice de 
deplasare ale acestora în afara loca
lităților, conform dispozițiilor anexei 
nr. 5 a Decretului Consiliului de Stat 
din 25 iulie 1979. Potrivit calculelor, 
prin vitezele economice stabilite se 
realizează importante economii de 
carburanți, orice depășire a acestora 
soldindu-se cu consumuri exagerate, 
păgubitoare pentru economia națio
nală, pentru fiecare dintre noi. Iată 
cîteva exemple :

• Autoturismele Dacia 1300, cir- 
culînd cu viteza economică stabilită 
de 80 km pe oră, au un consum me
diu de benzină la 100 km de circa 7 
litri. în condițiile în care circulă cu 
100 km pe oră, consumul ajunge la 
8—8,5 litri ; la peste 100 km pe oră, 
se depășesc 9 litri. 

Aspecte care nu mai pot fi admise

Drumul societății noastre spre progres și bunăstare 
cere din partea tuturor

SPIRIT GOSPODĂRESC, 
CHIBZUINȚĂ, CUMPĂTARE!
FIECARE KILOWATT DE ENERGIE, 
FIECARE GRAM DE COMBUSTIBIL - 
ECONOMISITE CU MAXIMUM DE RĂSPUNDERE, 
UTILIZATE CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ !

cu restul consumului provenit de la 
alte activități de pe platformă.

Oricum, un calcul sumar ne arată 
că, dacă luăm ca bază producția es
timată în acest an. consumul poate 
ajunge la circa 10 milioane metri 
cubi gaz metan, cifră care nu mai 
are nevoie de vreun comentariu. 
Ceea ce este și mai grav este- faptul 
că, in prezent, conducerea întreprin
derii. recurgind la tot felul de artifi
cii și subterfugii, a reușit să smulgă 
centralei de resort aprobarea con
struirii din fonduri de tehnică nouă 
a unei linii de ciment aluminos pe 
platforma fabricii de ciment, iar ac
tuala linie de la Bartolomeu care 
produce acest ciment să fie reprofi
lată din nou pe corpuri de bazalt, 
ceea ce ar mări considerabil actuala 
risipă în utilizarea gazului metan. Or, 
acest lucru nu poate fi admis astăzi, 
cînd una din sarcinile majore puse de 
partid este tocmai gospodărirea cît 
mai eficientă, cu rigoare și spirit gos
podăresc, a combustibililor în gene
ral și ai celor superiori In special.

Neîndoielnic, în această situație se 
impun atenției două soluții alterna
tive : fie să se renunțe la fabricarea 
corpurilor de bazalt, care să fie în
locuite cu produse similare ce consu
mă mai puțin combustibil, fie să se 
apeleze la o altă tehnologie cu un 
consum mai redus de combustibil. Să 
fie clar tuturor că, la ora actuală, un 
criteriu de bază In asimilarea și fa
bricarea oricărui nou produs trebuie 
să-l constituie — împreună cu toate 
celelalte — consumul economic de e- 
nergie în fabricarea sa.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

• Autoturismele de teren. Dacă 
depășesc cu 20 km viteza economică 
prevăzută, de 70 km pe oră, au un 
oonsum de benzină cu 1,5 litri mai 
mare la fiecare sută de kilometri.

• Autoutilitara TV. La fiecare de
pășire cu 20 km pe oră a vitezei eco
nomice, de 50 km pe oră, mașina 
consumă în plus, în medie, 1,5—2 li
tri benzină la 100 kilometri.

• Autocamioane — SR pe benzină, 
la o depășire a vitezei economice cu 
20 km pe oră, consumă în plus, la 
fiecare 100 de kilometri, aproximativ 
4,5—6 litri benzină.
• Autobuze TV 20 și TV 71 pe 

benzină, la o depășire a vitezei eco
nomice cu 20 km pe oră, consumă In 
plus, în medie, la fiecare 100 de ki
lometri, cîte 3,5—5 litri benzină.

întreprinderile 
județene 

de transporturi 
auto răspund:

în continuarea anchetei noastre 
privind măsurile întreprinse pentru 
Utilizarea mai economicoasă a parcu
lui auto din dotare, pentru transpor
turile de mărfuri și călători, cores
pondenții „Scînteii" din județele 
Dîmbovița (Gh. Manea) și Ialomița 
(M. Vișoiu) au transmis următoarele 
răspunsuri ale unor cadre de con
ducere din întreprinderile județene 
de transporturi auto :

DÎMBOVIȚA i Ștefan Tache, direc
torul I.T.A.

1. 30 de autobasculante SR 131 și 
SR 132 au fost retrase din circulație, 
avind consumuri exagerate de carbu
ranți. In prezent, verificăm starea 
tehnică a unui număr de 180 de auto
basculante SR 116, după care toate 
cele care nu corespund normelor de 
utilizare economicoasă să fie repara
te și stocate.

2. Autovehiculele cu capacitatea 
■ub 5 tone nu vor mai circula decît 
pe teritoriul județului.

3. Autobasculantele de capacitate 
mare dotate cu motoare diesel vor 
fi folosite in două schimburi.

4. A fost inscripționată viteza le
gală pe fiecare autovehicul și s-a 
efectuat instruirea întregului perso
nal.

5. Reanalizăm starea tehnică a tu
turor autovehiculelor care îndeplinesc 
condițiile de casare, pentru a evita 
orice risipă de carburanți.

6. împreună cu miliția județului 
am organizat echipe mixte de con
trol, care vor desfășura o activitate 
intensă de prevenire și îndrumare.

7. Desființarea curselor de călători 
Care depășesc 156 km și reducerea la 
Strictul necesar a celorlalte curse.

8. în urma măsurilor luate, ca 
prelimină realizarea reducerii consu
mului de carburanți cu 120 tone 
lunar.

IALOMIȚA : Ing. Ionel Cotruț, in- 
spector-șef la I.T.A.

1. S-a trecut la verificarea minu
țioasă a stării tehnice la toate auto
vehiculele care funcționează pe ben
zină. Au fost oprite din curse 100 de 
autocamioane și autobuze care, da
torită uzurii, au un consum exagerat 
de carburanți.

2. S-au sistat toate cursele efec
tuate pe traseele interurbane care se 
efectuau cu vehicule cu o capacitate 
mai mică de 1,5 tone.

3. S-a organizat activitatea în două 
schimburi, pentru realizarea indica
torilor de plan în condiții de econo
micitate sporită.

4. S-a reanalizat rentabilitate 
curselor de călători din traficul inter 
județean și s-a trecut la scurtarea sau 
suspendarea traseelor autobuzelor 
care sînt paralele cu trenurile, ca de 
exemplu cele de pc rutele : Călărași— 
Ploiești și Slobozia—Ploiești.

5. Evitarea curselor lungi si neeco- 
nomicoase.

6. In perioada campaniei de toam
nă se va lucra in două schimburi, 
alimentarea cu carburanți făcîndu-se 
la punctele de lucru ale coloanelor 
sau formațiilor de autocamioane.

Prin măsurile întreprinse, se vor 
realiza lunar economii de circa 250 
tone benzină.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
al Guvernului Republicii Populare Mongole și al întregului popor mongol, 
precum și al nostru personal vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român profunda 
noastră gratitudine pentru caldele felicitări adresate cu prilejul celei de-a 
58-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole.

Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dez
volta cu succes spre binele popoarelor mongol și român, în interesul întăririi 
unității țărilor comunității socialiste.

Vă dorim dumneavoastră și poporului frate român noi și mari succese în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, 
în lupta pentru întărirea păcii și prieteniei dintre popoare.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C.

al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu prilejul 
sărbătorii naționale franceze, vă exprim. în numele meu personal, precum 
și în numele guvernului și poporului francez, viile mele mulțumiri.

Sint convins, ca și dumneavoastră, că legăturile de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări ale noastre, pe care vizita mea în România le-a întărit 
și mai mult, vor continua să se dezvolte în interesul reciproc al celor două 
popoare ale noastre.

La rîndul meu, vă adresez sincere urări pentru dumneavoastră, precum 
și pentru viitorul fericit al României.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Întîlnire la C. C. al P. C R
Sîmbătă, tovarășul Virgil Caza

cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Lut
her Thomas, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Poporului din Panama, care efectuea
ză 6 vizită de prietenie in țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R. A par
ticipat tovarășul Constantin Vasiliu,

al

un 
în

adjunct de șef de secție la C.C. 
P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat la 
schimb de informații și de vederi 
probleme de interes comun, privind
activitatea politică internă și exter
nă a celor două partide, precum și 
în legătură cu evoluția situației inter
naționale.

întîlnirea a avut loc într-o atmo
sferă caldă, prietenească.

Cronica zilei t

Vizita delegației de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit, simbătă. delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, con
dusă de tovarășul Song Rengiong. 
membru al Comitetului Central ol 
P. C. Chinez, șeful Secției organiza
torice a C.C. al P.C.C., care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a efectuat o 
vizită de prietenie si pentru sbhimb 
de experiență în tara noastră. în pe
rioada 14—29 iulie.

Conducătorul delegației chineze a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. din partea tovarășului Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, un cor
dial salut de prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate și succes în 
activitatea pe care o desfășoară, iar 
poporului român prieten, noi și mari 
victorii in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a rugat să se transmită, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășului Hua Guofeng

un călduros salut și cele mai bune 
urări de sănătate și succes .în activi
tatea sa, iar poporului chinez prie
ten. noi izbinzi în Opera de construc
ție socialistă.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția re
lațiilor tradiționale de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre popoarele celor două țări, do
rința reciprocă de a le dezvolta pe 
mai departe in spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hua Guofeng.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească. A 
participat Ion Florea. membru al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de fată Chen Shuliang, am
basadorul R. P. Chineze la București.*

Cu prilejul vizitei in țara noastră, 
delegația de activiști ai P.C. Chinez 
a avut întîlniri și discuții la C.C. al 
P.C.R.. Comitetul municipal București 
al P.C.R. și comitetele județene de 
partid Constanta. Brăila. Galati, lași 
și Neamț. Oaspeții chinezi au vizitat 
întreprinderi industriale, unități agri
cole și obiective social-cuiturole din 
Capitală și din județe.

Convorbiri economice româno-polone
Sîmbătă dimineață, tovarășul Janos 

Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, a avut 
o întrevedere cu tovarășul Jan Szyd- 
lak, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
care și-a efectuat concediul de 
odihnă în țara noastră.

în cadrul întrevederii, președinții 
celor două părți în Comisia guver
namentală româno-polonă de colabo
rare economică au trecut în revistă

măsurile Întreprinse pentru punerea 
în aplicare a Protocolului i 
Comisiei guvernamentale care 
loc la sfîrșitul lunii iunie 
Varșovia.

La convorbire, desfășurată 
atmosferă tovărășească, de 
prietenie, au participat Marin 
novici, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, și Ion Stoiatr, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

A fost de față Jerzy Kusiak. am
basadorul R.P. Polone la București.

sesiunii 
s a avut 

a.c. la
Intr-o 
caldă 

Stoia-

încheierea vizitei tovarășului
în R. P. Bulgaria

Ilie Verdeț

Plecarea secretarului general al C. C 
al Partidului Comunist din Israel

Sîmbătă a părăsit Capitala tova
rășul Meir Vilner, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Israel, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului 
Român, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni,

Comunist

oaspetele

de tovarășii Virgila fost salutat de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popa, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
fost ratificată Convenția cu privire 
la interzicerea perfecționării, pro
ducției și stocării armelor bacterio
logice (biologice) și cu toxine și la 
distrugerea lor.

Instrumentele de ratificare au fost 
depuse statelor depozitare de către 
ambasadorii țării noastre la Mosco
va, Washington și Londra.

România a devenit parte la această 
convenție la data de 25 iulie 1979.

★
Sîmbătă după-amiază, nava-școală 

..Mircea", care a executat un marș 
de instrucție în Marea Neagră. Marea 
Mediterană și Oceanul Atlantic, s-a 
înapoiat în portul Constanta. în 
cursul marșului, care s-a desfășurat 
în perioada 18 iunie—28 iulie, nâva 
a făcut vizite de curtoazie în portu
rile Istanbul, Livorno, Lisabona și 
Pireu.

(Agerpres)

DUMINICA, 29 IULIE 1979
PROGRAMELE 1 ȘI 1

8,45 Șoimii patriei
In jurul orei 9,00 — transmisiu

ne directă de la Palatul Republi
cii : ceremonia semnării documen
telor oficiale româno-guineeze
PROGRAMUL 1

9,10 Tot înainte I
9,35 Film serial pentru copii : „Săgeata 

neagră"
10,00 Viața satului

PROGRAMELE 1 ȘI 2 
In Jurul orei 10,45 — transmi

siune directă de la aeroportul 
internațional București-Otopenl : 
ceremonia plecării tovarășului 
Ahmed Sekou Tourâ, secretar ge
nerai al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, 
care, Împreună cu tovarășa Andrâo 
Toure a efectuat, la invitația

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu. o vizită 
oficială de partid și de stat iu 
România

— Muzică populară
11,40 Pentru căminul dumneavoastră 
12,00 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 “ ' 
13,05 
15,35
16,55
17,45
18,50 
19.00 _________
19,20 Dosarele energiei
19.30 Permanenta redescoperire a Româ

niei (VII). Fereastră spre județul 
Dolj (I)

20,10 Film artistic : „Disputa". Premieră 
pe tară
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Concert educativ 
Telejurnal
Telerama
Bijuterii muzicale
Salutări de pe litoralul românesc

Telex
Album duminical
Telesport
Film serial : Calvarul. Episodul 6 
Cutezători spre viitor 
1001 de seri
Telejurnal

21,40

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Noii campioni naționali la box În cîteva rînduri
pe 1979

cu 
b*

nale.le campionatelor republicane de 
box,’ ultima gală oferind dispute a- 
tractive și de bun nivel tehnic.

în limitele categoriei semimuscă. 
Dumitru Șchiopu (Steaua) l-a învins 
la puncte, cu o decizie de 4—1, pe 
Sandu Petrescu (B.C. Galați), victoria 
fiind decisă in rundul III, cînd noul 
campion s-a impus prin serii de lo
vituri la corp și la figură. La cate
goria muscă, centura de campion a 
revenit principalului favorit, vicecam- 
pionul european Radu Daniel (Stea
ua), care și-a pus din nou în evi
dență marele său talent, obținînd o 
victorie clară (5—0) în fața lui Gheor
ghe Brumă (Rapid). Dinamovistul 
Teodor Dinu și-a păstrat titlul de 
campion la categoria cocoș, intrecînd 
la puncte pe Niță Robu (B.C. Brăila), 
In timp ce la categoria pană a fost 
înregistrată o surpriză : tînărul Ti
beriu Cucu (19 ani — Voința Iași) de
venind campion (primul ieșean cam
pion național de box), după o victo
rie la puncte cu decizia de 4—1 asu
pra ploieșteanului Titi Tudor, care 
a boxat sub așteptări, fiind trimis la 
podea de două ori în cursul meciu
lui. La categoria semiușoară, noul 
campion este Florian Livadaru 
(Steaua), victorios cu o decizie de 
5—0 în întîlnirea cu colegul său de 
club Haralambie Sultan. O victorie 
categorică (decizie 5—0) a obținut

la Palatul sporturi- 
în prezenta a peste 

de sp^„.atori. s-au desfășurat fi-
seara, 
'tală,

categoria
Hajnal

Ion Bu-

Ilie Dragomir (Dinamo) la 
ușoară în fața lui Carol 
(Steaua).

La categoria semimijlocie 
dușan (Metalul București) și-a adju
decat o victorie clară la puncte în 
meciul cu Gheorghe Simion (Diha- 
mo), iar la categoria mijlociemică. 
Intr-o reeditare a finalei de anul tre
cut, Vasile Gîrgavu (Steaua) și-a 
luat revanșa întrecîndu-1 la puncte 
printr-un final mai bun pe Nicolae 
Chioveanu (Litoral Mangalia). Una 
din marile stfrprize ale finale
lor a furnizat-o Gheorghe Butnaru 
(Steaua) învingător cu o decizie de 
3—2. după un meci foarte disputat, 
asupra lui Sandu Tîrilă (B.C. Galați), 
in limitele categoriei mijlocie. Cam
pion la semigrea s-â consacrat 
Georgică Donici (Dunărea Galați), 
care l-a învins net la puncte pe Ion 
Joița (Electroputere Craiova). La ca
tegoria grea, Ion Cernat (Steaua) a 
cîștlgat prin neprezentarea lui Du
mitru Micu (B.C. Galați).

Spectatorii au răsplătit cu vii a- 
plauze pe noii campioni de box ai 
tării noastre, care în ordinea celor 
11 categorii sînt următorii : Dumitru 
Șchiopu (Steaua) ; Radu Daniel 
(Steaua) ; Teodor Dinu (Dinamo) : 
Tiberiu Cucu (Voința Iași) 
Livadaru (Steaua) ; Ilie 
(Dinamo) ; Ion Budușan 
București) ; Vasile Gîrgavu
Gheorghe Butnaru (Steaua) : Geor
gică Donici (Dunărea Galați) ; Ion 
Cei nat (Steaua).

• în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în țara noastră, 
echipa sovietică de fotbal Kuzbass a 
jucat ieri cu formația F.C. Baia 
Mare, în fața a peste 5 000 de spec
tatori, victoria revenind fotbaliștilor 
români cu scorul de 5—2 (2—1). Au 
marcat : Roznai (2), Koller, Terheș, 
Hofmeister, respectiv Rijov (2).
• în turneul de box al Spartachia- 

dei de la Moscova, tînărul pugilist 
român Ion Boboc (categoria semi
muscă) s-a calificat pentru semifi
nale, învingînd la puncte pe Denis 
Lissano (Costa Rica).

★
La handbal masculin, în grupa se

mifinală de la Kiev, selecționata 
României a terminat la egalitate • 
16—16 (9—9) cu reprezentativa
R.S.S. Letone, principalul realizator 
al formației române fiind Mircea Be- 
divan, care a înscris 5 goluri. Din 
echipa letonă s-a remarcat Indulis 
Kruminș, autorul a 7 goluri.

★
în concursul de atletism, discobola 

Florența Tăcu s-a calificat pentru fi
nală. Astăzi vor participa, de aseme
nea, la o mult așteptată finală — cea 
a probei feminine de 1 500 m — și 
atletele românce Natalia Mărășescu 
și Maricica Puică.

31,00 Clubul tineretului...
Neamț (reluare)

21,40 Telejurnal

la Piatra

LUNI, 30 IULIE 1979
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în
18,50 " '
19,00
19,15
19,30
19.55
20.20 Cadran mondial
20,40 Roman foileton : Poldark. (Episo

dul 23)
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
Cenaclul Liceului de artă „George 
Enescu"
Matineu de vacanță 
întîlnire... cu muzica
Drumuri europene : Lauri pentru 
artiști români

18,00 Film serial : „Rădăcini". Reluarea 
episodului 10

18,50 1001 de seri
19.00. Telejurnal
19.15 Seară de operetă
20.15 Un fapt văzut de aproape
20.35 De la A la... Infinit (selecțiunl)
21.35 Telejurnal

1001 de seri 
Telejurnal 
Priorități în 
Reportaj de 
Muzică ușoară

limba maghiară

economia 
scriitor

16,00

16,30
16.50
17,25

v r e e a
Timpul probabil ^pentru zilele de 30, 

31 iulie șl 1 august. In țară : Vremea 
va fl în general frumoasă și va con
tinua să se încălzească ușor. Cerul va 
fl variabil. Vor cădea averse Izolate 
de ploaie în nordul și estul tării, pre
cum șl în zonele de deal și de munte. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 șl 20 de grade, 
Iar cele maxime între 20 și 30 de gra
de, local mal ridicate. In București : 
Vreme în general frumoasă șl în curs 
de încălzire. Cer variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată, după-amiaza, 
la începutul intervalului Vînt moderat. 
Temperatura în creștere.

cinema

; Florian 
Dragomir 

(Metalul 
(Steaua):

a
de
e- 
cu

• Partidele disputate în ziua 
treia a competiției internaționale 
handbal „Cupa Prietenia" pentru 
chipe de junioare s-au încheiat
următoarele rezultate: România ■— 
Polonia 17—16 (10—8) ; Cehoslovacia 
— R.D. Germană 20—13 (10—8) ;
U.R.S.S. — Ungaria (B) 21—10 (14-4); 
Ungaria (A) — Bulgaria 19—15 (9—8).

• TInăr $1 liber : SALA PALA
TULUI — 17,15; 20.
• De ce să-l împușcăm pe pro
fesor ? î VICTORIA — 9; 11,15-;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lovitura pe la spate : CEN
TRAL — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Zori neliniștite : TIMPURI NOI
— 12; 14; 16; 18; 20.
• Antichități : CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Șatra : PATRIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Misiunea Capricorn unu : SCA
LA — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20,
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 14; 16,45;
19.30, MODERN — 9; 11.45; 14.30; 
17,15; 20, la grădină — 21.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,15; 10,45; 12,15; 13.45;
15.30.
• Moartea unui greier î DOINA
— 18; 20. VIITORUL — 15.30; 17.45; 
20.

• „GUERNICA" VA 
REVENI ÎN SPANIA. ->Gu- 
ernica". celebrul tablou al lui Pi
casso inspirat de bombardarea 
de către fasciști a micii locali
tăți basce Guernica, in 1937, va 
fi remis, in octombrie 1981, Mu
zeului Prado din Madrid, cu o- 
cazia împlinirii centenarului 
nașterii pictorului. Știrea in a- 
cest sens a fost anunțată de că
tre executorul testamentar al lui 
Picasso. Tabloul, care, din pru
dentă. a fost depus din 1939 la 
Muzeul de artă modernă din 
New York, nu a fost niciodată 
expus in Spania.

• TUTUNUL - „INA
MICUL NR. 1". Tutunul a 
ajuns astăzi intr-o seamă de țări

factorul numărul unu de morta
litate. Aceasta este concluzia la 
care s-a ajuns în cadrul Confe
rinței internaționale împotriva 
fumatului desfășurată in capita
la Suediei. Participanții Ia întîl
nire au subliniat că această de
prindere nocivă dublează riscul 
morții la persoane pînă la 65 de 
ani. Tn țările industrializate, fu
matul este cauza unei pătrimi 
din cazurile de cancer si totodată 
un factor maior de risc în mala
diile cardio-vasculare. S-a r>u- 
put constata că tutunul este răs
punzător pentru 90 la sută din 
decesele datorate cancerului 
pulmonar și pentru 25 Ia sută 
dintre cele provocate de infarc
tul miocardic. în schimb, dacă 
se renunță la fumat, aceste 
riscuri scad vertiginos, pentru ca 
după 10 ani situația să fie com

parabilă cu a persoanelor care 
nu au fumat niciodată.

• UN NOU ACUMU
LATOR DE ENERGIE E- 
LECTRICĂ se află in stadiu 
de realizare într-un viitor foarte 
apropiat în R.F.G. : pila uscată. 
El va înmagazina, la o greutate 
identică, de șapte ori mai multă 
energie decît acumulatorul tra
dițional cu plumb și va avea o 
longevitate de pînă la zece ani.

• PARAVANE FONO- 
IZOLANTE. Un procedeu in
genios și practic de reducere a 
poluării sonice în întreprinderi 
industriale a fost realizat de o 
firmă britanică. Este vorba de

SOFIA 28 — Trimisul special Ager
pres transmite :

Sîmbâtă a luat sfîrșit vizita oficia
lă de prietenie pe care tovarășul Ilie 
Verdet. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a efec
tuat-o în Republica Populară Bulga
ria, la invitația tovarășului Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri.

în cursul dimineții, primul minis
tru român a sosit la Burgas, împreu
nă cu președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria. Pe aeroport, 
cei doi șefi de guvern au fost salu
tați de reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

La scurt timp după sosire, tovarășii 
Ilie Verdeț și Stanko Todorov au fost 
oaspeții muncitorilor și specialiștilor 
de la Combinatul petrochimic, una 
din marile întreprinderi industriale 
ale orașului Burgas. După vizitarea 
principalelor secții a avut loc un 
scurt dialog, In cadrul căruia direc
torul combinatului. Ivan Dimitrov, a 
prezentat principalele aspecte ale mo
dului de organizare a producției șl 
perspectivele acestui combinat petro
chimic. Primul ministru al guvernu-

lui român s-a interesat de unele pro
bleme referitoare la adincirea gradu
lui de valorificare a țițeiului și a de
rivatelor sale, precum și de posibili
tățile care există pentru lărgirea co
laborării româno-bulgare în acest do
meniu.

în continuare au fost vizitate com
plexul balnear „Coasta însorită” — 
unul din punctele de atracție ale li
toralului bulgar al Mării Negre — 
precum și cartierul vechi al orașului 
Burgas, cu numeroasele sale monu
mente istorice și de artă.

în onoarea primului ministru ro
mân, Comitetul județean de partid 
Burgas și Comitetul executiv al Con
siliului popular județean au oferit un 
dejun. în tirrțpul dejunului, tovarășii 
Ilie Verdeț, Stanko Todorov și Nikolai 
Jișev, prim-secretar al Comitetului 
de partid Burgas, au toastat în să
nătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, pentru prietenia 
trainică și colaborarea rodnică din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre cele două 
popoare vecine.

Sîmbătă după-amiază, tovarășul 
Ilie Verdet a părăsit Burgasul, in- 
dreptîndu-se spre București. La ae
roportul „Sarafovo", unde a avut loc 
ceremonia plecării, primul ministru 
român a fost salutat cu cordialitate 
de președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, de alte persoane 
oficiale. Erau de față ambasadorul 
României la Sofia, Petre Duminică, 
și ambasadorul Bulgariei la București, 
Petăr Danailov.

★
aeroportul Otopenl, 
tovarășii Gheorghe

La sosire, pe 
erau prezenți
Oprea, prim vieeprim-ministru al gu
vernului, Cornel Burtică. Ion loniță, 
Ibn Pățan, viceprim-miniștri ai gu
vernului, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Gheorghi Stola- 
nov, însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. 
Bulgaria la București, membri ai 
ambasadei.

COMUNICAT

at-

Re-
Ilie

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie Ver
det, a efectuat, la invitația președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, Stanko 
Todorov, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Bulgaria, în 
perioada 26—28 iulie 1979.

Primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Todor Jivkov, a primit pe 
tovarășul Ilie Verdeț, cu care a avut 
o convorbire desfășurată într-o 
mosferă caldă, prietenească.

Primul mipistru al Guvernului 
publicii Socialiste România,
Verdeț, a depus o coroană de flori la 
Mausoleul Gheorghi Dimitrov. A vi
zitat orașele Sofia, Pazargik, Plovdiv 
și Burgas, s-a întîlnit cu activiști de 
partid și oameni ai muncii din aceste 
orașe și a luat cunoștință de realiză
rile lor economice și culturale.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie Ver
deț, și președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, Stanko Todorov, au purtat 
convorbiri care au decurs într-un spi
rit de prietenie și înțelegere reci
procă.

Cele două părți s-au informat reci
proc despre îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român și Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Bul
gar și ale conferințelor naționale 
ale celor două partide, despre suc
cesele cu care oamenii muncii ro
mâni și bulgari “se pregătesc să în- 
timpine cea de-a 35-a aniversare ju
biliară a insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste din 
România și a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria. S-a relevat că 
economiile celor două țări se dezvol
tă in ritmuri susținute; sînt satis
făcute tot mai deplin necesitățile 
crescinde ale populației, se îmbogă
țește continuu viața spirituală a ce
lor două popoare.

S-a constatat cu satisfacție că rela
țiile româno-bulgare cunosc o dezvol
tare continuă, .ascendentă, în spiritul 
prieteniei tradiționale dintre cele 
două popoare, pe baza Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală.

Cele două părți au subliniat marea 
însemnătate a întîlnirilor periodice și 
convorbirilor rodnice dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii. Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, pentru 
întărirea continuă a prieteniei dintre 
cele două popoare, dezvoltarea tot 
mai largă și aprofundarea colaborării 
dintre cele două partide și state.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria au a-

nalizat modul de Îndeplinire a sar
cinilor și înțelegerilor care decurg 
din convorbirile dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două țări, 
avute cu prilejul întîlnirilor din ulti
ma perioadă, privind lărgirea pe mai 
departe a colaborării reciproce, acor- 
dind o atenție specială problemelor 
colaborării economice si tehnico- 
științifice.

Au constatat cu satisfacție că hotă- 
rîrile adoptate și Înțelegerile conve
nite la nivel inalt se îndeplinesc cu 
succes, ceea ce contribuie la dez
voltarea colaborării economice intre 
cele două țări, precum și la progresul 
social și economic al acestora.

S-a subliniat că schimburile re
ciproce de mărfuri se dezvoltă rapid 
și că sînt create premise pentru de
pășirea volumului prevăzut in acor
dul comercial de lungă durată pentru 
actualul cincinal. Organele competen
te din cele două țări au fost însăr
cinate să treacă la elaborarea noului 
acord comercial de lungă durată pen
tru perioada 1981—1985.

Cele două părți au remarcat că 
obiectivele economice care se con
struiesc prin eforturi comune — în
treprinderea de mașini și utilaje 
grele Giurgiu—Ruse, Complexul hi
drotehnic Turnu Măgurele—Nicopole 
și Combinatul chimic pentru produc
ția de olefine — reprezintă o formă 
nouă și eficientă de colaborare și 
cooperare economică bilaterală. în " . ’ ■ ■ - ___o
atenție deosebită acțiunilor privind 
accelerarea lucrărilor de construire 
în comun a acestor obiective.

Au fost examinate rezultatele ob
ținute pe linia cooperării și speciali
zării în producție în domeniile con
strucțiilor de mașini, chimiei, ■meta
lurgiei, transporturilor, agriculturii și 
altele. Părțile au convenit măsuri în 
vederea extinderii și adîncirii aces
tor activități în noi domenii, astfel 
ca ponderea produselor provenite din 
cooperări și specializări în producție 
să crească continuu în volumul total 
al schimburilor de mărfuri. în con
formitate cu hotăririle adoptate la 
cel mai înalt nivel.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria au exami
nat activitatea de elaborare a „Direc
țiilor principale ale dezvoltării cola
borării economice și tehnico-științifi- 
ce dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria 
în perioada de după 1980“ și au indi
cat ca departamentele de resort să 
urgenteze definitivarea acestora. Ei 
eu apreciat pozitiv activitatea desfă
șurată de organele centrale de plani
ficare pe linia coordonării planurilor 
de dezvoltare a economiilor naționa
le în perioada 1981—1985 și au con
venit ca această coordonare să fie în
cheiată, în linii generale, pînă la 
sfîrșitul anului 1979.

Cele două părți au analizat modul 
de îndeplinire a sarcinilor în dome
niul colaborării tehnico-stiințifice. 
S-a constatat că formele prin care se 
realizează această colaborare se di-

timpul convorbirilor s-a acordat

versifică șl îmbogățesc continuu. S-a 
subliniat că contactele directe dintre 
institutele, intreprinderile si organi
zațiile similare duc la creșterea efi
cienței colaborării și contribuie la ac
celerarea introducerii în producție a 
rezultatelor obținute în cadrul cerce
tărilor efectuate împreună. S-a reco
mandat legarea mai strînsă a tema
ticii colaborării tehnico-stiințifice de 
problemele care apar în domeniile re
lațiilor economice, in vederea creș
terii eficientei colaborării bilaterale 
româno-bulgare. Totodată, s-a conve
nit să se asigure amplificarea in 
continuare a contactelor directe între 
întreprinderi în vederea transferului 
reciproc mai operativ al experienței 
înaintate și introducerii în economi
ile Republicii Socialiste România si 
Republicii Populare Bulgaria a cuce
ririlor progresului științific și tehnic.

Cele două părți au apreciat pozitiv 
activitatea desfășurată de Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-știlntlfică. de 
organele centrale de planificare șl de 
ministerele și departamentele de ra- 

. mură- pentru îndeplinirea înțelegeri
lor convenite în vederea dezvoltării 
colaborării româno-bulgare.

Dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria contribuie la În
făptuirea „Programului complex" al 
țărilor membre ale C.A.E.R., la dez
voltarea colaborării In cadrul acestei 
organizații.

Cele două părți au dat o apreciere 
pozitivă colaborării în domeniile 
culturii, științei, Invățămlntului, tu
rismului și mijloacelor de informare 
în masă și au indicat adincirea con
tinuă a acesteia in scopul unei și mai 
bune cunoașteri reciproce a valorilor 
spirituale ale celor două popoare, a 
succeselor lor în construcția socia
lismului.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria au sem
nat protocolul cu privire la hotărî- 
rile și măsurile pe care le-au 
adoptat.

Ambele părți și-au exprimat satis
facția în legătură cu rezultatele con
vorbirilor avute, precum și convin
gerea că acestea vor contribui la în
tărirea și adincirea continuă a prie
teniei și colaborării fructuoase dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, in toate 
domeniile, în interesul celor două 
popoare, al triumfului cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdet, a invitat pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Stanko 
Todorov, să efectueze 
cială de prietenie In 
cialistă România.

Invitația a fost 
plăcere.
Sofih, 28 iulie 1979.
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Republica
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• în ritmul muzicii î LUCEAFĂ 11,45, BIoW-up — 18,30; 20.30 : CI
RUL — 9; 11,15: 13.38; 15,45; 18; NEMATECA.
20, la grădină — 21. FESTIVAL - • Vacanță tragică : BUCEGI — 16;
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30. FA 18; 20,30.
VORIT — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; • Tînărul din Istanbul : LIRA —
20,15. 16: 18,15; 20,30, la grădină — 21.15,
• Ulzana, căpetenia apașilor : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
FEROVIAR — 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18,15: 20,15.
18; 20. • Umbrele verii fierbinți : DRU
• Alibi pentru un prieten : CA MUL SĂRII — 16; 18; 20.
PITOL - 9; 11,45; 14,30: 17,15: 20, • Un om în loden : FERENTARI
la grădină — 21, GLORIA — 8 45; — 15,30: 17,30: 19.30.
11,30; 14,15: 17; 19,45. TOMIS — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină

• Frumoasa și bestia : GIULEȘTI 
— 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45: 20.
• Păcală ! COTROCENI — 15.30:— 21.

• Apașii ; GRIVITA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Hercule cucerește Atlantida : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 
18; 20,15, AURORA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20, Ia grădină — 21, 
FLAMURA — 9: 11,15; 13.30: 15,45: 
18; 20,15, GRADINA TITAN — 
21,15.

19.
• Ultimul cartuș : PACEA — 16; 
18: 20.
• 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

• Nick Carter superdetectiv : LAR — 16; 18; 20.
BUZEȘTI — 15,30: 17,45; 20. la gră • înarmat și foarte periculos :
dină — 21, MIORIȚA — 9: 11; 13,15; MUNCA — 16; 18; 20.
15,30: 17,45 : 20. • Severino j COSMOS — 15,30;
• Nea Mărin miliardar : DACTA 17,45; 20.
— 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20. • Expresul de Buftea : FLACĂ
• Structura cristalului — 9,45; RA — 11,30; 13,30; 15,30; 17,45: 20.

paravane fonoizolatoare care, 
dispuse în jurul unei mașini sau 
instalații, reduc zgomotul cu cir
ca 15 decibeli. Paravanele con
stau, de fapt, din fîșii din ma
terial plastic, transparente și su
ple, suspendate ca o draperie de 
un cadru metalic. Oamenii, ve
hiculele, materialele pot trece 
ușor printre fîșii. care revin 
apoi la poziția inițială, parava
nele de acest fel avînd astfel 
marele avantaj de a nu perturba 
activitatea productivă.

• NU ARUNCAȚI 
STICLELE I O sticlă de lapte 
folosită de mai multe ori în

seamnă economie de energie și 
protecție a mediului înconjură
tor. După datele furnizate de 
specialiștii din Bavaria (R.F.G.), 
prin folosirea de 20 de ori a unei 
sticle de un litru se economisesc 
180 de grame de petrol. în con
dițiile crizei energetice. în 
R.F.G. — unde laptele consu
mat anual se vinde în ambalaj 
conceput să fie aruncat după 
folosire (ceea ce reprezintă un 
„munte" de 77 000 de tone de 
gunoi) — se preconizează rein
troducerea sticlelor tradiționale 
de lapte. într-o jumătate de an 
„noul" recipient urmează să fie 
extins pe întreg teritoriul R.F.G.

• „ALPINIȘTI, MAI 
MULTĂ ATENȚIE I" Acest 
apel a fost lansat de „Asociația 
alpiniștilor" din Elveția în urma 
publicării statisticii referitoare 
la accidentele montane din țară. 
Conform datelor reproduse de 
revista „Die Alpen". 188 de per
soane și-au pierdut viața, anul 
trecut, în munții Elveției, iar ac
cidentele actualului sezon fac să 
se contureze de pe acum un trist 
record pentru acest an. Printre 
cauzele principale ale acestor 
accidente sînt menționate insu
ficienta cunoaștere a muntelui,’ 
alegerea unor trasee prea difi
cile pentru condiția fizică și ex
periența tehnică în materie da 
ascensiuni a persoanelor respec
tive. ignorarea prognozelor me
teorologice.

• TRESTIE IN LOC 
DE PĂCURĂ. Profesorul 
Sven Bjork, de la Universitatea 
din Lund (Suedia), este de pă
rere că trestia obișnuită poate 
furniza un combustibil excelent 
pentru încălzire. Este suficient 
ca aceasta să fie recoltată usca
tă și transformată în pulbere — 
scrie revista „Le Nouvel Econo
miste". Fiecare hectar plantat cu 
trestie poate furniza anual zece 
tone de plantă uscată, ceea ce 
echivalează cu 50 000 kWh. Pro
fesorul Sven Bjork estimează că 
pulberea de trestie uscată ar tre
bui produsă de uzine mobile de 
măcinare, pentru a se reduce 
cheltuielile de transport și a se 
ajunge la un preț de cost apro
piat de cel al păcurei.

• Legea e lege s ARTA — t: 11,15;
13,30: 15,45; 18: 20.
• Lanțul amintirilor t
GREȘUL — 14: 17; 20.
• Rodeo : GRADINA ARTA — 21.
• Omul cu masca de fler : GRA
DINA BUCEGI

PRO-

21.

ta t r
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Alibi — 20.30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Clșmigiu) : „Culorile 
Iubirii" — spectacol de sunet și lu
mină — 21,30.
• Teatrul „Nottara" (la sala Ma
jestic) : Mița In sac — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. T8- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 147, șos. Sălaj — Bacău) : 
Pescarul și norocul — 19.30.

• APA POTABILA 
Șl SĂNĂTATEA.
raport al Academiei de științe a 
S.U.A. se face mențiunea că cir
ca 309 compuși organici volatili 
și 55 de pesticide au fost iden
tificate pînă în prezent în apa 
potabilă. Acestea nu reprezintă 
însă mai mult de 10 la sută din 
greutatea materialului organic 
total din apa potabilă. Proble- 
ma-cheie este dacă anumite 
substanțe chimice organice gă
site pot să provoace sau să mă
rească proporția cancerului la 
om. Pentru că dacă unele din 
respectivele substanțe chimice 
și-au dovedit caracterul canceri
gen la animalele de laborator, 
extrapolarea acestor rezultate 
la om rămîne încă dificilă, apre
ciază raportul.
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Un articol apărut in revista kuweitiană In sprijinul înfăptuirii integrale a prevederilor
„Nahda" evidențiază Actului final de la Helsinki

KUWEIT 28 (Agerpres). — Re
vista săptăminală kuweitiană „Nah- 
da“ publică un articol consacrat e- 
volutiei relațiilor de cooperare din
tre România și țările arabe, care 
evidențiază importanța esențială pe 
care „întilnirile și convorbirile ofi
ciale dintre șeful statului român și 
majoritatea șefilor de state arabe 
au avut-o pentru dezvoltarea aces
tor bune relații", mentionînd că 
„documentele semnate cu aceste 
prilejuri au creat cadrul politic și 
juridic necesar desfășurării stabile 
și organizate a schimburilor de va
lori materiale și spirituale" dintre 
România și țările lumii arabe.

Revista scoate în evidentă dez
voltarea impetuoasă a științei și 
culturii în România, precum și 
participarea tării noastre — prin 
contacte și acorduri bi și multila
terale — la valorificarea patrimo
niului national și international, „în 
interesul progresului mai rapid al 
tarilor în curs de dezvoltare, al a-

sigurării accesului lor la știință și 
tehnologie, la cultura universală", 
în acest context, se subliniază ca
racterul formativ al ajutorului a- 
cordat de tara noastră statelor a- 
rabe, mentionîndu-se că în pre
zent se află la studii în România 
peste 4 500 de tineri arabi — elevi, 
studenți, doctoranzi ori cadre afla
te la cursuri de specializare. A- 
ceasta — se arată în articol — „re
prezintă o confirmare a faptului că 
școala românească se situează la 
cel mai ridicat nivel în ceea ce pri
vește baza științifică, social-cultu- 
rală și tehnologică". Totodată — 
menționează articolul — „circa 50 
la sută dintre studenții arabi din 
România beneficiază de burse de 
studii acordate de guvernul român, 
ceea ce constituie un evident efort 
științific și material depus de 
România pentru pregătirea cadre
lor naționale arabe, inclusiv pales
tiniene".

BRUXELLES 28 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Belgiei, 
Henri Simonet. a declarat. în cadrul 
unui interviu, că „Actul final al Con
ferinței general-europene de la Hel
sinki, de la a cărui semnare se îm
plinesc patru 
ment de cea 
al procesului 
zarea acestui 
securitatea și 
între cele 33 de țări europene. S.U.A. 
și Canada a avut efecte pozitive, a 
declarat ministrul de externe belgian. 
Transpunerea integrală în viată a ho-

ani, reprezintă un ele- 
mai mare însemnătate 
de destindere". „Reali- 
acord cu privire Ia 
cooperarea in Europa

tărîrilor Conferinței general-europene 
constituie o condiție esențială a pro
gresului pe calea securității și coope
rării in Europa".

în legătură cu viitoarea reuniune 
din 1980 din capitala Spaniei, vorbi
torul a arătat că Belgia dorește ca 
aceasta să se Încheie cu succes. 
„Consider, a spus Henri Simonet, 
că la Madrid trebuie examinate în 
detaliu toate problemele înscrise în 
Actul final de la Helsinki. O atenție 
deosebită se cere acordată proble
melor destinderii și securității eu
ropene".

Regimul minoritar de la Salisbury
— tot mai izolat

• Se intensifică acțiunile ofensive ale forțelor patriotice • 
adevărat „buget de război" împotriva populației

semnată cantitate de arme șl muni
ții — adaugă comunicatul.

Un

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate în problema pălești 
niană • Precizări în legătură cu mandatul U.N.E.F. în

• Consultări diplomatice
— întrunit la 
al Națiunilor 
Securitate al

O.N.U. a continuat, vineri, examina
rea problemei palestiniene. Dezba
terile pe această temă din cadrul 
consiliului au loc la cererea pre
ședintelui Comitetului special al 
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pa
lestinian, Medoune Fall (Senegal), 
în recomandările elaborate în pro
blema palestiniană. Comitetul spe
cial reafirmă teza consacrată în re
zoluțiile O.N.U. și sprijinită de ma
joritatea covîrșitoare a statelor mem
bre, potrivit căreia luarea în consi
derare și rezolvarea adecvată a 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian reprezintă o componentă 
de bază a oricărei reglementări 
juste și durabile a situației din O- 
rientul Mijlociu.

în cadrul ședinței de vineri a Con
siliului de Securitate a luat cuvîntul 
observatorul permanent la O.N.U. al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. care a subliniat necesitatea 
transpunerii integrale in viață a re
zoluțiilor O.N.U. privind reglemen
tarea situației din Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE, 
sediul din New York 
Unite, Consiliul de

BEIRUT. — La' Beirut a avut loc 
o reuniune a Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), desfășurată sub 
conducerea lui Yasser Arafat, pre
ședintele acestui organism, infor
mează agenția M.A.P. Dezbaterile 
au fost concentrate asupra atentatu
lui căruia i-a căzut victimă, la 
Cannes, Zoheir Mohsen, șeful De
partamentului militar ăl O.E.P.

ALEXANDRIA. — Au luat sfîrșit 
convorbirile dintre președintele R. A. 
Egipt, Anwar El Sadat, și președîn-

U.N.E.F. în

Mohamed Siad 
oficială în

Sinai

Barre, 
Egipt.

tele Somaliei, 
aflat în vizită
Cei doi șefi de stat — relatează a- 
genția M.E.N. — au examinat evo
luțiile din Orientul Mijlociu și lumea 
arabă, probleme privind relațiile bi
laterale în diverse sfere de activita
te. precum și alte chestiuni de in
teres reciproc.

MAPUTO 28 (Agerpres). — Un co
municat al Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe (Z.A.N.U.). dat pu
blicității la Maputo, informează că 
forțele patriotice care luptă împo
triva regimului marionetă instaurat 
la Salisbury și-au extins controlul 
asupra unor noi zone ale Rhodesiei. 
înregistrind însemnate succese în ac
țiunile ofensive lansate contra trupe
lor „guvernului" minoritar. în legă
tură cu aceasta, se menționează că la 
sfîrșitul săotămînii trecute Frontul 
Patriotic Zimbabwe a initiat patru 
operațiuni militare în nord-estul 
Rhodesiei. în urma cărora au fost 
scoși din luptă 33 de mercenari ai re
gimului 
patrioțîi 
vehicule

Smith-Muzorewa. Totodată, 
Zimbabwe au distrus patru 

militare și au capturat o în-

SALISBURY 28 (Agerpres). — „Un 
buget de război" — aceasta este prin
cipala caracteristică a proiectului bu
getar al Rhodesiei pe anul 1979.

Deși se recunoaște oficial că în 
1978 produsul național brut a scăzut 
cu 3,6 la sută fată de 1977 și că. în 
prezent, situația economică este foar
te gravă, proiectul prevede alocarea 
a 37 la sută din totalul bugetului 
pentru finanțarea războiului împotri
va forțelor patriotice. Un asemenea 
efort militar necesită zilnic cheltuieli 
de ordinul a 1,1 milioane dolari rho- 
desieni, de patru ori mal mult com
parativ cu situația existentă tn urmă 
cu cinci ani.

NICARAGUA
Eforturi pentru 

reconstrucția țării
Nicaragua a cerut secretarului ge

neral al O.N.U., Kurt Waldheim, un 
ajutor umanitar de urgență din par
tea organizației, menit să contribuie 
la acțiunea de reconstrucție a tării — 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
O.N.U. S-a precizat că ajutorul a fost 
solicitat.de ministrul de externe, Mi
guel d’Escoto, în cadrul unei convor
biri telefonice cu secretarul general 
al O.N.U. Kurt Waldheim — a arătat, 
în continuare, purtătorul de cuvint — 
a luat imediat contact cu agențiile și 
programele de asistență ale O.N.U. 
pentru a le cere să răspundă urgent 
și cu generozitate la solicitarea adre
sată de Nicaragua.

Organizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) a 
hotărît vineri să trimită in Nicaragua 
o misiune de urgență pentru evalua
rea nevoilor alimentare ale popu
lației, din care o cincime este ame
nințată de foamete.

★
1980 va fl proclamat tn Nicaragua 

„An al educației" — a anunțat minis
trul educației din cadrul Guvernului 
de Reconstrucție Națională de la Ma
nagua, Carlos Tunnermann. Acesta a 
relevat că, in prezent, circa 70 la 
sută din populația țării este analfa
betă. Una din sarcinile prioritare ale 
noului guvern — a subliniat minis
trul — va consta tn redeschiderea 
școlilor, a căror activitate a fost pa
ralizată In ultimele luni, unele dintre 
localuri fiind chiar distruse. Totoda
tă, se are în vedere promovarea unui 
plan de dezvoltare în domeniul tn- 
vățămîntului, In special in mediul 
rural.

„NODON SINMUN"

„Prezenta forțelor militare străine—un obstacol 
în calea reunificării pașnice a Coreei"

PHENIAN 28 (Agerpres). — în- 
tr-un editorial consacrat aniversării 
a 26 de ani de la victoria în războiul 
pentru eliberarea patriei, ziarul „No- 
don Sinmun" arată că toate tru
pele americane trebuie retrase fără 
întîrziere din Coreea de Sud, iar 
Statele Unite trebuie să renunțe la 
poziția lor de a menține, divizarea 
Coreei. „Ocuparea de către S.U.A. 
a Coreei de Sud constituie un obsta
col permanent pentru pacea în Co

reea și reunificarea ei pașnică, con
travenind cererii poporului nostru si 
dorinței popoarelor lumii, inclusiv 
a poporului american" — se arată 
în editorial.

Totodată, Se subliniază că autori
tățile sud-coreene trebuie să aban
doneze manevrele lor antinaționale 
vizînd divizarea pentru totdeauna a 
țării prin cramponarea de forțele 
străine și să se prezinte în mod sin
cer la un larg dialog Nord-Sud.

s. u. A.

Constituirea

TEL AVIV. — Primul contingent 
al Forțelor O.N.U. de menținere a 
păcii în Sinai (U.N.E.F.) va fi retras 
din această zonă la 1 august — a 
anuntat un purtător de cuvînt al 
U.N.E.F., după cum informează a- 
gentia Associated Press.

Această retragere are loc în urma 
hotărîrii Consiliului de Securitate de 
a nu mai reînnoi mandatul U.N.E.F., 
care se află în Sinai de la ultimul 
război israeliano-arab, din 1973.

BEIRUT. — Președintele Libanu
lui, Elias Sarkis, a conferit la Beirut 
cu secretarul general adjunct al Li
gii Arabe, Assad Al Assad, infor
mează agenția M.A.P. Principalele 
probleme examinate în cursul con
vorbirilor se referă la evoluția si
tuației din Liban și la ultimele eve
nimente intervenite în Orientul 
Mijlociu.

„Comisiei de mobilizare 
în problemele energetice" 

susținută ferm de Comitetul pentru probleme 
interne al Camerei Reprezentanților

Proiect de creare a Băncii pentru dezvoltarea energiei solare
WASHINGTON 28

Cu o majoritate covîrșitoare de vo
turi (40 pentru și unul împotrivă). 
Comitetul pentru probleme interne al 
Camerei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. s-a pronunțat în favoa
rea constituirii unei „comisii de mo
bilizare în problemele energetice" — 
unul din elementele majore ale pla
nului președintelui Carter în dome
niul energetic. Se preconizează ca a- 
ceastă comisie să dispună de autori
tate asupra tuturor proiectelor ener
getice cu caracter nenuclear. în sar
cina ei ar urma să intre stabilirea în 
fiecare an a 24 de proiecte prioritare.

(Agerpres),

Evoluția crizei politice din Italia
ROMA 28 (Agerpres). — Noul pre

mier desemnat al Italiei, Filippo Ma
ria Pandolfi (democrat-creștin). si-a 
început, sîmbătă, ' consultările cu li
derii partidelor reprezentate în par
lament, în încercarea de soluționare 
a îndelungatei crize guvernamentale 
cu care este confruntată Italia.

El s-a întîlnit. astfel, cu reprezen-

tantii partidelor comunist și socia
list.

Potrivit unor surse citate de agen
ția France Presse, premierul desem
nat ar opta pentru o coaliție cvadri- 
părtită, care să includă reprezentanți 
ai partidelor democrat-creștin. repu
blican, socialist-democratic și liberal.

dintre care 12 să fie desemnate ca 
fiind de maximă urgentă.

Pe de altă parte, se anunță că pre
ședintele S.U.A., Jimmy Carter, a re
mis Congresului proiectul său privind 
crearea unei „bănci pentru dezvolta
rea energiei solare", avînd ca obiec
tiv stimularea utilizării acestei for
me de energie ; șeful executivului a- 
merican are în vedere ca în anul 
2 000 energia solară să acopere 20 la 
sută din necesitățile energetice ale 
tării. Se preconizează ca această 
bancă să acorde cetățenilor și între
prinderilor comerciale împrumuturi 
pentru achiziționarea și montarea de 
instalații energetice solare. Fondurile 
băncii urmează să provină din „fon
dul de securitate energetică" ce se 
scontează, potrivit planurilor Admi
nistrației, să fie obținut printr-un 
impozit aplicat supraprofiturilor com
paniilor petroliere.

Președintele Carter a cerut, de a- 
semenea, Congresului să autorizeze 
unele facilități fiscale pentru persoa
nele care își vor echipa locuințele cu 
instalații de utilizare a energiei so
lare.

Formarea noului
DELHI 28 (Agerpres). — Noul 

prim-ministru al Indiei, Charan 
Singh, liderul partidului Janata laic, 
a depus sîmbătă jurămîntul în fața 
președintelui Neelam Sanjiva Reddy, 
împreună cu șapte din cei 15 mem
bri ai guvernului său. Ceilalți șase 
noi miniștri, membri ai Congresului 
Național Indian, nu au fost prezenți 
la ceremonie, anunțînd că așteaptă 
rezultatele negocierilor dintre liderii 
acestei formațiuni politice și cei ai 
partidului Janata laic în legătură cu 
definitivarea programului noului ca
binet.

Charan Singh II succede în funcția 
de premier pe Morarji Desai, care 
și-a prezentat demisia în urmă cu 
două săptămîni, după criza politică 
declanșată fn cadrul partidului de 
guvernămînt Janata și pierderea 
majorității parlamentare de către 
această formațiune politică, în postul 
ds vicepremier a fost numit Yesh-

guvern indian
wantrao Chavan. lider al Congresu
lui Național Indian, care a primit și 
portofoliul afacerilor interne.

într-un mesaj radiodifuzat adresat 
națiunii, noul premier al Indiei, Cha
ran Singh, a declarat că va adopta 
măsuri ferme pentru îmbunătățirea 
actualei situații economice și deter
minarea respectării legii și ordinii în 
întreaga țară. Prioritatea esențială a 
guvernului, a menționat el, o repre
zintă eliminarea șomajului. Se pre
conizează. totodată, o politică de 
Încurajare a dezvoltării industriei și 
agriculturii în ceea ce privește opțiu
nile externe ale noului guvern. Cha
ran Singh a menționat că va fi con
tinuată politica de nealiniere.

Formarea noului guvern indian 
marchează încheierea uneia din cele 
mai dificile crize politice declanșate 
în țară, evitindu-se în acest mod 
organizarea de alegeri legislative 
anticipate.
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transmit;
0 hotărîre a C.C. al 

P.C.U.S. Comitetul Central al 
P.C.U.S. a adoptat o hotărîre pri
vind perfecționarea continuă a me
canismului economic și sarcinile or
ganelor ’ de partid și de stat — re
latează agenția T.A.S.S. Hotărîrea 
adoptată prevede măsuri practice 
pentru îmbunătățirea structurii or
ganizatorice a conducerii, perfecțio
narea ei departamentală și terito
rială, creșterea rolului sovietelor și 
extinderea drepturilor și inițiativei 
colectivelor de muncă.

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbirilor 
dintre președintele R.S.F. Iugosla
via, losip Broz Tito, și pre
ședintele Republicii Seychelles, Fran
ce Albert Rene, subliniază necesi
tatea extinderii cooperării bilaterale 
pe multiple planuri. Comunicatul 
relevă, totodată, importanta pro
movării telurilor și principiilor 
mișcării de nealiniere în vederea în
făptuirii unei cooperări economice 
Internaționale constructive, pentru 
soluționarea problemelor internațio
nale, pentru întărirea păcii și secu
rității.

Noi numiri în guvernul
S.U.A. Președintele S.U.A., Jimmy 
Carter, l-a numit pe Moon Lan
drieu, fost primar al orașului New 
Orleans, în postul de ministru al 
construcției de locuințe și dezvoltă
rii urbane, în locul Patriciei Harris, 
care, după cum s-a mai anunțat, a 
preluat portofoliul sănătății, educa
ției și asigurărilor sociale. în funcția 
de ministru al transporturilor a fost 
numit Neil Goldschmidt, actualmente 
primar al orașului Portland (statul 
Oregon). Prin aceste două numiri, 
președintele Carter a finalizat for
marea noului cabinet american, ac
țiune tn care șase ministere au do- 
bîndit noi titulari.

Iranul a suspendat ex
porturile sale de gaz natu
ral — 8 decl.irat directorul Socie
tății naționale a gazului, Hassan 
Morshed, într-un interviu acordat a- 
gentiei PARS, precizînd că noua po
litică a guvernului iranian în ceea 
ce privește gazul natural vizează, în 
primul rîpd, satisfacerea necesități; 
lor interne. Totodată, el a arătat că 
vor avea loc negocieri pentru a de
termina condițiile de abrogare a u-

nor acorduri privind exporturile ira
niene de gaz natural către alte țări.

Concedieri în industria 
automobilelor din S.U.A. 
Compania americană constructoare 
de automobile „General Motors" a 
anuntat concedierea a 12 000 de sa- 
lariati de la uzinele sale din Statele 
Unite. Această decizie a fost deter
minată de reducerea vînzărilor de 
automobile de dimensiuni medii, de 
camionete și microbuze construite 
de companie. Trei dintre cele mai 
mari companii constructoare de au
tomobile din S.U.A. — „Ford". „Ge
neral Motors" și „American Mo
tors" — au concediat, in total, în 
ultimele săptămîni, 44 000 de anga
jați. Reducerea vînzărilor și a pro
ducției de automobile în S.U.A. re
prezintă în mod neîndoielnic unul 
din efectele crizei de energie.

Guvernul luxemburghez 
condus de premierul Pierre Werner 
a obținut, sîmbătă. votul de învesti
tură al parlamentului. Actualul cabi
net de coaliție a fost format la 16 
iulie din reprezentanți ai Partidului 
Creștin-Social și ai Partidului Demo
cratic (liberal) condus de fostul pre
mier Gaston Thorn.

PROBLEMA ENERGIEI - PROBLEMĂ CU CARACTER MONDIAL
CAUZE, IMPLICAȚII,

Resursele energetice ale
MODALITĂȚI DE SOLUȚIONARE
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Terrei-între limite și posibilități...
Acuitatea ..deosebită a crizei energetice actuale re

aduce în atenție adevărul că resursele naturale ale pla
netei nu sint inepuizabile, intr-adevăr, realitatea arată 
că întreaga civilizație modernă a fost structurată prac
tic pe o singură sursă de aprovizionare energetică: 
„aurul negru", mai ușor de exploatat și de transportat 
decit ceilalți combustibili fosili, în primul rînd cărbu
nele, și totodată — cel puțin pentru perioada de început 
— revenind la un preț de cost ‘mai scăzut.

Statisticile producției de țiței sînt edificatoare în acest 
sens. Astfel, dacă la începutul acestui secol, cantita

tea de petrol extrasă în întreaga lume se ridica la 
21 milioane tone, în 1978 ea atinsese 3 045 milioane 
tone, ceea ce reprezintă o sporire de exact 145 de ori I 
(Vezi graficul de mai jos).

Astăzi, mulți specialiști consideră că această orien
tare spre o exploatare în ritm frenetic, strîns legată și 
de goana după profit a marilor monopoluri petroliere, 
constituie reflexul unei atitudini profund iraționale sau, 
ca să folosim expresia unui săptămînal francez, „o ve
ritabilă dovadă de orbire economică".

Dezvoltarea economică a fiecărui 
stat impune ca o cerință obiectivă 
creșterea consumului de energie. In 
acest sens, specialiștii estimează că, 
in condițiile perpetuării. actualei „ci
vilizații a petrolului", setea de țiței a 
omenirii va crește și mai mult, con
sumul mondial total urmînd să atin
gă, pînă Ia sfîrșitul mileniului nos

tru, 125 miliarde tone. Or. rezervele 
exploatabile de petrol cunoscute ac
tualmente ating numai 90 miliarde 
tone. „Dincolo de anul 2000 ne vom 
apropia cu pași mari de fundul cis
ternei". Aceste anticipații ale econo
mistului Louis Puiseux sună ca un 
avertisment pe deplin valabil.

Cea mai sigura 
sursă de energie - 

economisirea
Sub acest titlu semnificativ, 

Ministerul Economiei al R. F. 
Germania a publicat' in reviste
le și ziarele de mare tiraj un 
apel adresat cetățenilor, în care 
se spune:

„Energia este pentru omul zi
lelor noastre o problemă vitală. 
Existența noastră de zi cu zi nu 
mai poate fi imaginată l'âia 
țiței, cărbune sau gaz. Cea mai 
mare parte a energiei este 
cheltuită în sfera particulară, in 
gospodărie sau cu autoturisme
le. iar noi ne-am obișnuit să o 
irosim, ca și cînd aceasta ar’ ti 
inepuizabilă. Se știe însă că re
zervele de energie sînt limitate. 
Care este sarcina noastră a tu
turor? Să trecem, împreună cu 
întreaga economie, la un con
sum rațional și responsabil de 
energie. Depinde doar de noi 
dacă și în viitor vom mai dis
pune de suficientă energie".

Este evident că, dacă actuala pe
nurie de energie a devenit atit de 
presantă pentru o țară puternic dez
voltată cum este R.F.G., cu atit mai

Evoluția consumului mondial de petrol

mult efectele sale nu pot să nu se 
facă resimțite in cazul unei țări in 
curs de dezvoltare, cum este, de pil
dă, România. Problemele ridicate de

criza energetică au cu adevărat di
mensiuni mondiale, dobindesc un 
caracter tot mai nevralgic.

O realitate de la care nu se poate sustrage nici România 
și nici o altă țară a lumii

Iată de ce, în zilele noas
tre, nici o țară — mare sau 
mică, capitalistă sau socialistă, pu
ternic dezvoltată sau în curs de 
dezvoltare — nu-și mai poate per
mite să rămînă indiferentă față de 
modul in care sint, folosite și gos
podărite resursele energetice. Ac
tuala criză nu ește limitată la o 
zonă sau alta, nu se oprește la gra
nițele unui stat sau altuia, ci, dim

potrivă, afectează toate zonele și 
toate statele.

Firește, nici România nu poate 
face excepție de la această regulă. 
Multă vreme exportatoare tradițio
nală de petrol, țara noastră este 
astăzi în situația de a importa 
peste jumătate din necesarul său. 
Tocmai în lumina acestei reali
tăți. proiectul Programului-direc- 
tivă privind cercetarea și dezvol

tarea . în domeniul energiei pe 
perioada 1981—1990 și orientările 
principale pînă în anul 2 000 stabi
lește sarcini precise în legătură cu 
descoperirea și valorificarea de noi 
resurse energetice, gospodărirea 
cu maxirjium de eficiență a între
gului potențial energetic de care 
dispune țara noastră, reducerea 
continuă a consumurilor de ener
gie in toate domeniile de activitate.

„Rezervorul11 planetei 
nu este inepuizabil

Potrivit estimărilor specialiștilor, volumul re
zervelor totale de purtători de energie fosili se 
ridică la cel puțin 8 000 de miliarde tone de 
combustibil convențional, din care :

cărbuni — 88,8 la sută; țîtei — 5,2 la sută; 
gaze naturale — 4,7 la sută ; șisturi bituminoase 
— 1.3 la sută.

Calculul probabilităților anticipează că, în con
dițiile actuale de producție și consum, circa ju
mătate din acest volum dc combustibili fosili 
va putea acoperi „foamea dc energie" a civili
zației industriale pină la începutul mileniului 
următor. Ce se va 'ntîmpia însă în viitor ? 
Aceasta este întrebarea nr. 1 a zilelor noastre.

Viitorul, impune să se acționeze 
acum tot mai energic pentru intensi
ficarea eforturilor cercetătorilor, oa
menilor de știință si tehnicienilor de 
pe toate meridianele in vederea per
fecționării tehnologiilor de extracție 
Si sporirii gradului de recuperare a

țițeiului din zăcăminte, prospectării 
geologice și exploatării unor noi 
zone ale planetei, inclusiv a celor 
submarine, reintegrării tot mai in
tense in activitatea industrială a ce
lorlalți combustibili fosili și, îndeo
sebi, a cărbunelui.

Pretutindeni, căutări intense
• Explorarea „petelor 

albe" de pe glob. Există în- 
tinse zone ale planetei unde se bă
nuiește că ar exista țiței, pare sînt 
însă neexplorate (Arctica. Antarcti
ca). sau la începutul exploatării (Si
beria, Sahara. Oceanul planetar). 
Acestea constituie un rezervor im
portant de care, firește, trebuie să se 
tină seama. Producția mondială de 
petrol marin, care în 1950. era practic 
egală cu zero, a atins in 1970 circa 
un milion de tone pe zi. urmînd ca 
in 1985 să depășească 5 milioane de 
tone zilnic. Marea Britanie. care era, 
cu numai un deceniu înainte, umil 
dintre principalii importatori de pe
trol. va ajunge. începind încă din 
acest an. să-și asigure din producția 
proprie, ca urmare a descoperirii re
zervelor petroliere din Marea Nordu-’

lui, întreaga cantitate necesară con
sumului intern, creîndu-și și dispo
nibilități pentru export.

• Sporirea gradului de/ 
recuperare a țițeiului din 
zăcăminte. In conditiile de ex
tracție ale tehnicii actuale, rata me
die de recuperare a țițeiului din ză
căminte este de numai 30—35 la sută. 
Plin extinderea extracției secun
dare. pe baza perfecționărilor tehno
logice (injecții de apă în zăcămint. 
fracturarea hidraulică etc.), rata de 
recuperare poate crește la 40—50 la 
sută, iar prin folosirea tehnicilor ter
țiare (combustia țițeiului in zăcă- 
mint) se poate ajunge chiar la 55—60 
la sută.

Experiența internațională in acest

domeniu s-a soldat deja cu rezultate 
pozitive, care pledează pentru conti
nuarea eforturilor. Tocmai de aceea, 
pe bună dreptate, în proiectul de Pro- 
gram-directivă de cercetare și dez
voltare în domeniul energiei din tara 
noastră se prevede sporirea factorului 
final de recuperare a țițeiului din ză
căminte de la 31,5 la sută în 1979 la 
37 la sută in 1986 și la circa 40 la 
sută in ultimul deceniu al secolului.

• „Reabilitarea" cărbu
nelui. După ce 8 dominat în
ceputul erei industriale, cărbunele a 
intrat tot mai mult într-un con de 
umbră din momentul descoperirii și 
exploatării petrolului. Or. conform 
estimărilor actuale, rezervele de căr
bune ale Terrei se ridică la 
8 000—10 000 miliarde tone, situîn- 
du-se, din punct de vedere al volu
mului, pe lo.cul intîi intre toate re

sursele neregenerabile. Ele pot asigu
ra nevoile omenirii pe o perioadă de 
3 700 de ani.

Proiectul Programului-d' ce
urmează a fi adoptat de C 7 pl
Xll-lea al P.C.R. pun' 
deosebit pe introducerei I
economic a tuturor rezerv^cO y‘ ^,j- 
nibile de cărbune din țara .4.

• Valorificarea șisturi
lor bituminoase și nisi
purilor asfaltice. Se estimea* 
ză că rezervele mondiale de șisturi 
bituminoase pot furniza o cantitate 
de 506 miliarde tone petrol. ceea 
ce — la nivelul producției mondiale 
actuale — ar putea acoperi necesită
țile de petrol pe aproape 170 de ani.

De asemenea, conținutul de petrol 
al nisipurilor asfaltice de pe glob se 
apreciază la 440 miliarde tone.

Vechile teorii geo- 
centrice considerau 
că Pămîntul este 
centrul Universului. 
Pe o concepție tot 
atit de greșită a 
fost clădită și așa- 
zisa „civilizație a 
petrolului," care a 
inspirat caricaturis
tului săptămânalului 
„Der Spiegel" dese
nul alăturat: Terra 
rotindu-se in ju
rul... butoiului cu 
petrol.

Din toate datele prezentate mai sus, apare limpede că resur
sele energetice clasice ale Terrei au, într-adevăr, un caracter 
limitat, însă numai în raport cu tehnicile actuale de exploatare. Pen
tru „deplasarea" acestor limite, puterea creatoare a geniului uman dis
pune de posibilități... nelimitate I Neîndoios că lumea va reuși, în cele 
din urmă, să facă exploatabile, inclusiv sub aspect economic, atît rezer
vele clasice încă neexploatate, cît și resursele noi, ou caracter inepui
zabil : energia atomică și termonucleară, energia solară, geotermică, 
eoliană, mareomotrice ș.a.m.d.

Deocamdată însă lumea va fi nevoită să conteze în continuare 
pe resurse neregenerabile, care se găsesc în cantități limitate. IATÂ 
DE CE PROBLEMA ECONOMISIRII, A GOSPODĂRIRII CU CÎT MAI 
MARE CHIBZUINȚĂ A FIECĂRUI LITRU DE PETROL, A FIECĂRUI ME
TRU CUB DE GAZ, A FIECĂRUI KILOWATT DE ENERGIE ELECTRICA 
SE IMPUNE CA O PROBLEMĂ VITALĂ, DE CARE NU POATE FACE 
ABSTRACȚIE NICI TARA NOASTRĂ, Șl CĂREIA NU I SE POATE SUS
TRAGE NICI O ȚARĂ, NICI UN POPOR.

Grupaj realizat de Viorel POPESCU
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