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6. Neabătut-pe drumul 
transformărilor 

revoluționare profunde, 
cerute de progresul 
societății românești

ECONOMISIȚI ENERGIA! -ca să sporim mereu 
forța economică a țării

ECONOMISIȚI ELECTRICITATEA! 
ECONOMISIȚI COMDOSTIBILOL!

-ca să înaintăm ferm 
pe calea luminii

-ca să alimentăm 
viguros, din plin

motoarele progresului societății și creșterii continue a prosperității poporului

Oamenii muncii, toți cetățenii pa
triei au luat cunoștință de Decre
tul Consiliului de Stat privind sta
bilirea unor măsuri pentru gospo
dărirea judicioasă și reducerea 
consumului de energie electrică, 
energie termică și gaze naturale. 
Sint măsuri necesare, judicioase, 
care, în spiritul realismului ce ca
racterizează întreaga politică eco
nomică a partidului nostru, sint 
luate în strinsâ concordanță cu ce
rințele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării multilaterale □ pa
triei, ținîndu-se seama de necesi
tatea utilizării cu maximă eficiență 
a resurselor de energie și com
bustibili, precum și de implicațiile 
pe care le generează criza energe
tică ce se manifestă tot mai 
profund și mai complex pe plan 
mondial.

Este astăzi clar pentru oricine 
că menținerea vreme îndelun
gată la același nivel a prețurilor și 

Directorul 
unei mari întreprinderi 

demonstrează: 

„0 sursă bogată 
de economisire : 

producția industrială"
Am luat cunoștință cu interes de Decretul 

Consiliului de Stat privind măsurile de eco
nomisire a energiei electrice, termice și a 
gazelor naturale. Sint prevederi realiste, ju
dicioase, menite să asigure condiții optime 
pentru înfăptuirea programului de dezvoltare 
economică și socială a țării. Aș spune că baza 
efortului de economisire severă a energiei și 
combustibilului este in producție, acolo unde 
de fapt se consumă cea mai mare parte din 
energia produsă. Combinatul nostru este unul 
din marii consumatori de resurse energetice, 
spunindu-se pe drept cuvint că cimentul este 
un produs energointensiv, ceea ce ne obligă

Nicolae HARANACIU 
directorul Combinatului de lianți 
și azbociment din Tg. Jiu

(Continuare în pag. a IlI-a)

O tînără muncitoare 
afirmă: 

„Măsuri 
de mult necesare, 

iu spiritul echității"
Am citit cu atenție Decretul privind măsu

rile pentru gospodărirea judicioasă și redu
cerea consumului de energie electrică, energie 
termică și gaze naturale. Ca orice gospodină, 
știu că o punere de acord a veniturilor cu 
cheltuielile nu -numai că trebuie făcută mereu 
și mereu cu atenție și chibzuință la nivelul 
gospodăriei, dar cu atît mai mult la nivelul 
tării, in așa fel incit nimic să nu impieteze 
asupra bunului mers al dezvoltării patriei, a 
familiei mele. La nivelul întregii economii, 
această punere de acord, înțeleg, era cu atit 
mai imperios necesară, nu numai din cauza 
creșterii vertiginoase a preturilor materiilor

Aurelia ISTRATE 
muncitoare montatoare 
apdratură electronică, 
întreprinderea de elemente 
de automatizare — București

(Continuare in pag. a IlI-a)

tarifelor percepute consumatorilor 
pentru energia electrică, energia 
termică și gazele naturaie crease o 
situație anacronică. Aceste prețuri 
și tarife erau mai mici decit cos
turile medii de producție ale aces
tor surse energetice — influențind 
negativ eficiența economică în 
aceste sectoare — și, ceea ce era 
și mai grav, stimulau risipa, consu
murile exagerate. în plus, aceste 
prețuri și tarife erau complet in
echitabile, întrucit dezavantajau ca
tegorii largi ale populației, pe cetă
țenii mai economi, mai gospodari.

în interesul dezvoltării în ritm 
susținut a economiei naționale, al
ternativa rațională, acceptabilă a 
fost aceea a adoptării unor măsuri 
care să asigure un regim sever de 
economisire a energiei electrice, 
termice și a gazelor naturale, utili
zarea lor cu inalt spirit gospodăresc 
in toate domeniile vieții economice 
și sociale, precum și corelarea pre

țurilor și tarifelor cu costurile reale 
de producție ale acestor resurse e- 
nergetice. in ansamblul lor, măsu
rile stabilite prin decret sint de na
tură să stimuleze puternic spiritul 
gospodăresc și preocupările pentru 
asigurarea unui consum rațional de 
energie electrică, termică și gaze 
naturale, atît la nivelul unităților e- 
conomice, instituțiilor, cît și al 
consumatorilor individuali.

Ceea ce se desprinde cu putere 
din prevederile decretului este 
preocuparea partidului nostru pen
tru realizarea neabătută a progra
mului de creștere mai accentuată 
a nivelului de trai in actualul cinci
nal. După cum se știe, de la 1 au
gust a.c. începe să se treacă trep
tat la aplicarea prevederilor etapei 
a ll-a a acestui program. Dar pen
tru ca majorarea prețurilor și tari
felor la consumurile normate de e- 
nergie electrică, termică și gaze 

naturale să nu influențeze creș
terea retribuției reale, pe ansam
blul cincinalului, cu 30—32 la sută, 
decretul stabilește măsuri de com
pensare bănerscă pentru persona
lul muncitor și categorii largi de 
pensionari, astfel ca aceste ma
jorări să nu afecteze masele largi 
ale populației.

Eforturile de economisire a re
surselor energetice trebuie concen
trate cu prioritate in activitatea 
productivă — in întreprinderi, pe 
șantiere, în instituțiile de cercetare 
și proiectare, în unitățile agricole 
și de transporturi.

Prezenți ieri in mijlocul unor co
lective de oameni ai muncii, in dis
cuțiile purtate cu o serie de cetă
țeni, reporterii și corespondenții 
,,Scinteii“ au consemnat primele 
opinii, primele sugestii și acțiuni 
inițiate in spiritul prevederilor de
cretului.

Primarul unui mare oraș 
apreciază:

„Normele prevăzute— 
norme rationale, 

gospodărești"
După cum se știe. Timișoara este primul 

oraș din Europa in care s-a introdus ilumi
natul electric. Poate și acest amănunt istoric 
ne-a îndemnat, în calitate de gospodari ai 
orașului, să analizăm cu toată răspunderea 
prevederile decretului Consiliului de Stat. 
Măsurile stabilite vizează, pe bună dreptate, 
încadrarea intr-un regim mii sever de eco
nomie și a consumuldi de energie electrică 
pentru iluminatul public. Evident, norma sta
bilită prin noua reglementare, de a reduce 
cu cel puțin 30 la sută față de anul trecut con
sumul de energie electrică pentru iluminatul 
public, ne obligă la acțiuni gospodărești mult

Inq. Vasile POP 
prim-vicepreședînte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Timișoara

(Continuare in pag. a III-a)

0 linie tactică suplă,
adecvată condițiilor sped

Privită in desfăfice ale țării.
șurarea istorica, revoluția de elibe
rare națională antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944 iși dezvă
luie semnificațiile ca evenimentul ce a 
marcat nu numai răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste, dar și începu
tul unei epoci noi in istoria patriei, 
epoca unor transformări literalmente 
fără precedent in existența istorică a 
poporului român, a făuririi unei vieți 
noi, libere, demne și prospere pen
tru toți cei ce muncesc, a împlinirii 
idealurilor de dreptate socială și na
țională pentru care au luptat nenu
mărate generații de înaintași.

Firește, această revoluție a avut 
determinări obiective in structurile 
societății românești din acea perioa
dă, in complexul de contradicții so
ciale proprii regimului burghezo-mo- 
șieresc, considerabil accentuate de 
dictatura fascistă, contradicții ce fă
cuseră din România o verigă slabă in 
ansamblul sistemului capitalist mon
dial. Dar faptul că dezvoltarea socie
tății a putut, după revoluția din au
gust, să capete cursul neîntrerupt ce 
a dus la instaurarea unei noi orinduiri 
sociale este indisolubil legat de rolul 
îndeplinit de Partidul Comunist Ro
mân ca forță politică conducătoare, 
de strategia și tactica pe care le-a 
urmat in lupta revoluționară.

în elaborarea strategiei și tacticii 
sale, P.C.R. a avut in vedere condi
țiile specifice României : stadiul 
dezvoltării economico-sociale. carac
terizat in esență prin înapoiere eco
nomică, prin menținerea, alături de 
relațiile capitaliste dominante, a unor 
puternice rămășițe feudale in agri
cultură ; ponderea redusă numericește 
a clasei muncitoare in totalul popu
lației ; existența unui aparat de stat 
servind de decenii interesele claselor 
exploatatoare — burghezia și moșie- 
rimea — și al cărui caracter reacțio
nar fusese și mai mult accentuat de 
dictatura fascistă. Răsturnarea dicta
turii fasciste prin revoluția din au
gust 1944 nu schimbase in mod esen
țial aceste trăsături, nu afectase baza 
economico-socială a regimului bur- 
ghezo-moșieresc. Așa cum se știe, 
după revoluție, datorită condițiilor 
concrete, nu a fost posibil să se for
meze imediat un guvern care să re
prezinte în mod real interesele for
țelor populare ; grupurile bur- 
ghezb-mo.șierești au reușit să impună 

guverne cu o majoritate reacționară, 
incercind să stăvilească fluxul revo
luționar.

Forța conducătoare a 
procesului revoluționar - 
clasa muncitoare. în aceste 
condiții, P.C.R. — urmărind in per
spectivă cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare și aliații săi, ca pre
misă majoră a înfăptuirii tuturor 
schimbărilor cerute de progresul so
cietății românești — a Înțeles că acest 
obiectiv fundamental nu putea fi atins 
dintr-o dată, ci intr-un proces ce 
trebuia să se desfășoare gradual, pe 
etape, pe măsura consolidării forțelor 
democratice, populare. Atragerea ma
selor celor mai largi în lupta revolu
ționară, unirea lor tot mai strinsă sub 
conducerea clasei muncitoare și a 
partidului ei revoluționar, schimbarea 
in acest fel a raportului de forțe în 
favoarea clasei muncitoare și a alia- 
ților ei a devenit direcția fundamen
tală a activității partidului. Partidul 
a stabilit, ca obiective imediate, par
ticiparea cu toate forțele la războiul 
pentru eliberarea întregului teritoriu 
al patriei și apoi al țărilor vecine 
pină la infringerea definitivă a Ger
maniei hitleriste, democratizarea țării, 
înfăptuirea reformei agrare — adică 
tocmai acele obiective care, răspun- 
zind cerințelor etapei antifasciste și 
burghezo-demooratioe a revoluției, 
intereselor și năzuințelor celor mai 
largi și mai diverse forțe sociale, le 
puteau atrage în luptă.

Totodată, P.C.R. a desfășurat o 
vastă activitate de mobilizare și or
ganizare a maselor largi. O impor
tanță deosebită a avut, în acest sens, 
reorganizarea pe baze noi, in condi
țiile legalității, a organizațiilor de 
partid, a sindicatelor, a organizațiilor 
de tineret, femei,. a altor organizații 
democratice. Faptul • că în numai 
Cîteva luni partidul a reușit să-și 
creeze organizații puternice in toate 
județele și localitățile importante ale 
țării demonstrează influența' și capa
citatea sa. organizatorică.

Determinantă și esențială pentru 
creșterea forței și influenței clasei 
muncitoare s-a dovedit politica parti
dului de întărire a unității muncito
rești, prin dezvoltarea colaborării 
dintre P.C.R. și P.S.D. in cadrul Fron
tului Unic Muncitoresc,- încheiat inpă 
înainte de eliberare și prin organiza
rea sindicatelor unice. Acționind 
unită, clasa muncitoare a putut să-și 

afirme tot mai puternic rolul condu
cător în revoluție, să asigure desfă
șurarea ei corespunzător intereselor 
maselor largi populare.

Alianța muncitorească- 
țărănească — temeiul vic
toriei în revoluție. Atragerea 
în lupta revoluționară a țărănimii, 
care reprezenta, după cum se știe, 
majoritatea populației țării, a pre
ocupat în mod deosebit partidul, un 
rol important îndeplinind in acest 
sens organizația Frontul Plugarilor, 
reorganizată la scara întregii țări. 
Cum era și firesc, lupta pentru întă
rirea alianței cu masele țărănești s-a 
desfășurat pe baza rezolvării proble
mei pămîntului, partidul lansind in 
februarie 1945 lozinca înfăptuirii re
formei agrare pe cale revoluționară, 
prin împărțirea cu de la sine putere 
de către țărănime a pămînturilor mo
șierești.

Dezvoltarea activității politice în 
rîndurile tineretului, femeilor, inte
lectualilor, meșteșugarilor, ale națio
nalităților conlocuitoare s-a aflat, da 
asemenea, în. atenția centrală a parti
dului. Se cuvine menționată și măies
tria cu care partidul a folosit contra
dicțiile dintre diferitele grupuri ale 
claselor exploatatoare, dezvoltind 
legăturile cu grupările de stingă din 
cadrul partidelor burgheze — Parti
dul Național Țărănesc și Partidul 
Național Liberal.

Practic, nici o forță politică, nici o 
clasă sau categorie socială interesate 
in dezvoltarea democratică, progre
sistă a României nu a rămas in afara 
sistemului de alianțe ale partidului 
comunist. Tocmai pe baza acestei po
litici de alianțe și largă colaborare 
s-a putut inchega in primele luni 
după insurecție un front larg al for
țelor democratice — așa-numitul 
Front Național Democrat — care a 
unit, sub conducerea Partidului Co
munist Român, covirșitoarea majori
tate a poporului.

Un alt element specific tacticii par
tidului comunist in acea perioadă il 
constituie faptul că, ținind seama de 
complexitatea și caracterul ascuțit al 
luptei de clasă ce se desfășura in 
întreaga țară, el s-a pregătit pentru 
toate formele de luptă — atit pașnice, 
cit și nepașnice. Este concludent in

Dionisie PETCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Hărnicia - la baza realizărilor în cinstea 
marii sărbători naționale

Cetățean = gospodar, econom
Omul și energia...
Poate că niciodată 

ca acum acest raport 
n-a fost evaluat cu o 
asemenea gravitate, 
n-a îmbrățișat spații 
atit de mari.

Omul și energia...
O bătălie de mari 

proporții s-a declan
șat pretutindeni, avind 
o miză extraordi
nară: gospodărirea ra
țională a surselor de 
energie, economisirea 
cu gramul a acesteia, 
înlăturarea oricărei ri
sipe, apel grabnic la 
trecerea la alte surse 
decit cele clasice.

In această confrun
tare aspră, care nu 
ne-a ocolit nici pe noi 
— nici n-avea cum să 
ne ocolească ! — por
nim deciși, încredin
țați că vom ști să fa
cem față, mai uniți ca 
oricind, acestei situa
ții. Convinși că vom 
ști să ciștigăm și a- 
ceastă bătălie.

Această convingere 
iși are sorgintea in 
faptul că știm ce 
avem de făcut. Măsu
rile întreprinse in ul
timii ani in această 
direcție, proiectele- 
program ale Congre
sului al XII-lea al 
partidului, decretele 
publicate zilele aces
tea arată limpede di
recția preocupărilor 
partidului și statului in 
acest domeniu, indică 
limpede căile de ac
țiune.

Programele și mă
surile luate pină acum 
fixează strategia ge

nerală. Aceasta este 
insă suma strategiilor 
personale. Adică, se 
compune din efortul 
fiecărui cetățean al 
națiunii noastre socia
liste pentru înțelege
rea imperativelor cu 
care ne confruntăm in 
domeniul energiei, 
pentru gospodărirea și 
economisirea acesteia 
cu răspundere, cu un 
inalt simt cil'ic. Stra
tegia generală se cu
prinde din gestul fie
căruia — de la savan
tul preocupat să afle 
noi procedee tehnice 
de economisire a ener
giei. de înlocuire a ei 
și pină la muncitorul, 
tehnicianul, inginerul 
din întreprindere lio- 
tăriți să pună in prac
tică soluții tehnolo
gice avantajoase, de 
gospodărire chibzuită a 
acestui bun național. 
Strategia generală a 
energiei se cuprinde 
din gestul simplu al 
gospodinei, al fiecărui 
cetățean de a stinge 
orice bec ce consumă 
inutil energie elec
trică, de a răsuci robi
netul din care picură 
benzina, motorina, ga
zul, aburul etc. Se 
compune din suma 
spiritului gospodăresc, 
chiar dacă buzunarul 
unuia sau altuia ar 
mai putea suporta ri
sipa de benzină ori de 
energie electrică, de 
exemplu. Chiar dacă 
buzunarul cutărei în
treprinderi, unde mai 
merg in gol nume
roase strunguri, este

destul de mare. Pen
tru că sîntem în mo
mentul de răscruce 
cind orice risipă, deși 
personală, nu mai pri
vește numai o per
soană. Orice risipă, 
orice proastă si nera
țională gospodărire au 
consecințe asupra tu
turor. Reculul lor iz
bește in întreaga eco
nomie, in interesul fie
cărui cetățean.

Omul și energia...
Trăim cu toții etapa 

unei bătălii fierbinți, 
care poate fi și trebuie 
să fie ciștigată. Si cu 
toții ne simțim anga
jați în această bătă
lie care poate fi ciș
tigată prin spiritul de 
responsabilitate al fie
căruia, prin susținerea 
acestei hotăriri cu 
propuneri concrete de 
gospodărire și econo
misire a energiei, ori- 
cit de mărunte ar pă
rea la prima vedere. 
Să nu uităm un lucru 
aflat la înțelegerea 
oricui : economia în
cepe cu gramul, pen
tru ca gram cu gram 
să ajungem la tone.

Trebuie, pentru că 
este imperativul aces
tui moment pe care-l 
străbatem, pentru că 
este in interesul în
floririi patriei, potrivit 
ideilor îndrăznețe cu
prinse in proiectul de 
Directive ale celui 
de-al XII-lea Con
gres, este in interesul 
vieții noastre de fie
care zi.

Iile TANASACHE

Ce semnificație are creșterea venitului național 
intr-un ritm superior creșterii produsului social?

Ritmurile de creștere ale produsu
lui social și venitului național, rapor
tul dintre aceste ritmuri reflectă 
într-o formă dintre cele mai sinte
tice caracteristicile cantitative și ca
litative ale procesului de reproducție. 
Prevederile- din proiectul de Direc
tive pentru Congresul a<l XII-lea în 
legătură cu sporirea venitului națio
nal într-un ritm mediu anual de 
6,7—7.4 la sută și a produsului social 
cu 6,0—6,6 la sută în medie pe an 
ilustrează elocvent că ansamblul uni
tar de opțiuni economice promovat 
de partidul nostru asigură mobili
zarea intensă a resurselor naționale, 
a capacității de muncă și creație a 
poporului, orientindu-se în direcțiile 
hotăritoare pentru creșterea în conti
nuare, în ritmuri înalte, a producției 
materiale și ridicarea substanțială a 
eficientei economice, pentru reali
zarea unei noi calități în toate do
meniile de activitate.

înainte de a examina semnificația 
sporirii mai rapide a venitului națio
nal comparativ cu aceea a produsu
lui social, trebuie subliniat că proce
sele specifice ce vor conduce la 
această corelație urmează să se rea
lizeze în condițiile in care PENTRU 
AMBII INDICATORI SE PREVĂD 
SI ÎN VIITOR RITMURI ÎNALTE 
DE CREȘTERE. Ce va însemna mă
rirea venitului național în cincinalul 
1981—1985 cu 6,7—7,4 la sută în medie 
pe an ? Obținerea unui spor al veni
tului național practic egal cu sporul 
realizat în 1978 față de 1970 ! Așa

dar timpul se va comprima conside
rabil : in viitorul cincinal vom par
curge deci un drum egal cu cel din 
ultimii opt ani. Este de arătat, de 
asemenea că, potrivit proiectului de 
Directive, venitul național pe locui
tor va spori in cincinalul următor 
intr-un ritm mediu anual care este 
de 1,8 ori superior creșterii medii 
anuale a produsului național brut 
pe locuitor înregistrate in ultimul 
deceniu in majoritatea țărilor care au 
ajuns de acum la un produs intern 
brut de peste 2 500 dolari pe locuitor. 
Se creează astfel în continuare con
diții pentru apropierea treptată a 
României de nivelurile de dezvoltare 
economică ale țărilor cu o industrie 
avansată.

Ritmul superior de creștere a veni
tului național comparativ cu cel al 
produsului social dă expresie gene
ralizatoare preocupărilor partidului 
nostru pentru valorificarea factorilor 
intensivi al dezvoltării, pentru accen
tuarea laturilor calitative în toate 
sectoarele de activitate — obiectiv 
fundamental al viitorului cincinal.

După cum se știe, produsul social 
reprezintă practic totalitatea bunuri
lor materiale — mijloace de produc
ție și obiecte de consum — create in 
întreaga economie în decursul unui 
an. Produsul social este format din : 
a) mijloacele de producție ce se con
sumă în perioada respectivă în pro
ducție, respectiv munca materializată, 
cheltuielile materiale ; b) bunurile 
care intră în consumul populației si 

mijloacele de producție destinate 
lărgirii producției, adică munca vie 
sau valoarea nou creată, de-ci venitul 
național. Evident, venitul național 
— izvorul resurselor pentru ampli
ficarea producției și ridicarea bună
stării populației — va crește mai ra
pid decit produsul social cind con
sumurile productive, cheltuielile ma
teriale se reduc sau sporesc intr-un 
ritm mai mic decit venitul național, 
cu alte cuvinte dacă se consumă pen
tru realizarea fiecărui leu venit na
țional mai puține mijloace de pro
ducție. Aceasta înseamnă la nivelul 
întreprinderilor ca VALOAREA PRO
DUCȚIEI NETE SA CREASCĂ MAI 
RAPID DECIT PRODUCȚIA GLOBA
LA, să se reducă ponderea cheltuie
lilor materiale, cu deosebire consu
murile de materii prime, combusti
bili și energie.

Importanța reducerii cheltuielilor 
materiale decurge din faptul că eco
nomia românească, aflată într-un 
proces rapid de dezvoltare și mo
dernizare, solicită un volum din ce 
în ce mai mare de resurse materiale, 
asigurarea acestora constituind o ce- 
rință vitală a creșterii noastre eco
nomice. în același timp, ea decurge 
din aceea că in toate întreprinderile 
S-au acumulat importante mijloace 
tehnice și experiență care fac posi
bilă reducerea simțitoare a cheltuie
lilor materiale. Iată de ce în an
samblul preocupărilor partidului nos
tru pentru accentuarea laturilor cali
tative ale activității economice un loc 

central ocupă reducerea continuă a 
cheltuielilor materiale, utilizarea cu 
randamente superioare a materiilor 
prime, combustibililor și energiei.

Conducerea partidului nostru, secre
tarul său general au pre vizionat în 
mod științific tendințele pe plan 
mondial, inițiind din timp in econo
mia noastră acțiuni hotărîte. la scară 
națională, pentru gospodărirea rațio
nală, în spiritul unui sever regim de 
economii, a resurselor de materii pri
me și energetice. Ca urmare, ince- 
pind încă din cincinalul trecut, veni
tul național a crescut mai rapid de
cit produsul social, reducerea chel
tuielilor materiale pe unitatea de 
produs devenind un factor tot mai 
important al sporirii venitului na
țional.

Prin prevederile sale, proiectul de 
Directive pune în fața tuturor oa
menilor muncii sarcina accelerării 
proceselor de economisire a muncii 
sociale. în acest cadru, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară comună a Comitetu
lui Central al partidului și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, „redu
cerea consumurilor materiale, de 
energie și combustibil in toate do
meniile este una din problemele

Ion DESM1REANU 
membru al Academiei 
de științe sociale și politice

(Continuare in pag. a Il-a)

Un spor de producție 
de 300 milioane lei
Așa cum se consemnează in 

graficele Întrecerii, unitățile eco
nomice din județul Mureș au 
realizat, in primele șapte luni 

■ale anului, un spor de producție 
de peste 300 milioane lei. mate
rializat intre altele într-un 
mare număr de mașini și insta
lații tehnologice pentru indus
tria chimică și de prelucrare a 
maselor plastice, de exploatare 
și prelucrare a lemnului. în în
semnate cantități de produse 
chimice, mijloace ale tehnicii 
de calcul, aparataj electric, bu
nuri ale industriei ușoare si ali
mentare și altele.

Producție netă 
suplimentară

Primele șapte luni din acest 
an au constituit pentru munci
torii întreprinderii textile „Bu- 
cegi“, din Pucioasa, perioada cea 
mai rodnică din actualul cin
cinal. Cu același potențial teh
nic ei au realizat peste pre
vederi o producție netă de a- 
proape 5 milioane lei. creîndu-si 
astfel condiții pentru realiza
rea actualului cincinal in mai 
puțin de patru ani și jumătate. 
Totodată, au fost livrate înainte 
de termen, partenerilor de peste 
hotare, pinzeturi evaluate la 
377 000 lei-valută. sumă care în
trece substanțial angajamentul 
asumat la acest indicator in cin
stea marii sărbători de la 23 
August.
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Azi despre

Creșterea medie a retribuției tarifare

feroase si cocsochieiică

3

în culturi succesive,

I ©

©

majorare

UN INGINER
— gradația 5, grupa II de ramuri, din „metalurgie feroasă

4 03^ lei 379 Iei

Grupa] realizat de Mihai IONESCU

Sporul 
de ciștig

rilor, comandamentul județean pen
tru agricultură a reanalizat de cîteva 
ori acest sector, astfel incit eficienta 
terenurilor destinate legumiculturii, 
a întregii activități să poată fi cit

existent pină acum, respectiv grada
ția a 7-a. în acest fel se asigură și 
personalului TESA, la fel ca munci
torilor și maiștrilor, posibilități spo
rite de promovare și deci de cîștig.

determine conducerea 
birourile comitetelor de 

comunele respective la o 
oportună pentru ca tu

.,ln fiecare dimineață, cel puțin 5 tone de ardei gras pe piațâ 
cuvintul de ordine al acelorași cooperatori din Stâuceni

producții muri de legume"

Pe adresa întreprinderilor „Danubiana11 București și „Victoria“ Florești

Majorarea de la 1 august a retribuțiilor
io Mistria metalurgiei

Oamenii muncii din marile combi
nate siderurgice Galați. Hunedoara, 
Reșița și, împreună cu ei. toți cei 
aproape 100 000 lucrători din indus
tria metalurgiei feroase și cocsochi- 
mică urmează să beneficieze de azi, 
1 august, de retribuții majorate în 
etapa a II-a. Noua majorare, in me
die cu 14,5 la sută, se alătură majo
rării retribuției tarifare din prima 
etapă, astfel că majorarea totală pe 
ansamblul cincinalului se ridică la 
36,6 la sută, procent superior mediei

pe economie. Este o dovadă a grijii 
și atenției deosebite de care se 
bucură din partea societății acest 
important detașament muncitoresc al 
tării, angajat cu toate forțele in 
ampla bătălie pentru a da patriei cit 
mai mult oțel, fontă și fier, de tot 
mai bună calitate și cu cheltuieli cît 
mai mici.

Iată cîteva exemple concrete pri
vind noile cîștiguri de la 1 august 
ale lucrătorilor din industria meta
lurgiei feroase și cocsochimică :

UN LAMINATOR
categoria 5, treapta I, rețeaua tarifară „siderurgie B

Cistigul 
înainte de 
majorare

Cistigul 
după 

majorare

Sporul 
de cîstig

Retribuția tarifară 2183 lei 2 519 lei 336 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 218 lei 252 lei 34 lei
Adaosul de acord

(5 la sută) 109 lei 126 lei 17 lei
TOTAL: 2 510 lei 2 897 lei 387 lei

UN FURNALIST sau COCSAR
— categoria 6, treapta II, rețeaua tarifară , .siderurgie A“ —

Cistigul Cistigul Sporul
inainte de după de cîstig
majorare majorare

Retribuția tarifară 2 652 lei 3101 lei 449 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 265 lei 310 lei 45 lei
Adaosul de acord

(5 la sută) 133 lei 155 lei 22 lei
TOTAL: 3 050 lei 3 566 lei 516 lei

Dacă acest muncitor va fi promo
vat — cu respectarea condițiilor pre
văzute de lege — în noua categorie 
de încadrare ce se va putea acorda 
după aplicarea etapei a II-a de ma
jorare a retribuțiilor, respectiv cate

goria 7. bază, atunci el va putea be
neficia de un spor de venituri de 
încă 152 lei, corespunzător creșterii 
retribuției tarifare, sporului de ve
chime și adaosului de acord luate 
în calculele exemplului dat.

UN OTELAR
— muncitor specialist, treapta II, rețeaua tarifară „siderurgie A" —

Cistigul 
după 

majorare

Cistigul 
Înainte de 
majorare

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3 019 Iei 3 845 lei 826 lei

(10 la sută) 
Adaosul de acord

302 lei 385 lei 83 lei

(5 la sută) 151 lei 192 Iei 41 Iei
TOTAL : 3 472 lei 4 422 lei 950 lei

UN MAISTRU
. — gradația 5, rețeaua tarifară „siderurgie A" —

Cistigul Cistigul Sporul
inainte de după de cistig
majorare majorare

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3170 lei 3 500 lei 330 lei

(10 Ia sută) 
Adaosul de acord

317 lei 350 lei 33 lei

global (5 la sută) 159 lei 175 lei 16 lei
TOTAL ; 3 646 lei 4 025 lei 379 lei

UN MAISTRU PRINCIPAL
— gradația 6, rețeaua tarifară „siderurgie A" —

Cistigul Cistigul Sporul
inainte de după de cistig
majorare majorare

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3 480 lei 3 840 Iei 360 lei

(10 la sută) 
Adaosul de acord

348 lei 384 lei 36 lei

global (5 la sută) 174 lei 192 lei 18 lei
TOTAL : 4 002 lei 4 416 lei 414 lei

M MM MM MM MM MMI MM MM MM MM ■Mi' MM ■

întrebări și răspunsuri despre

PROIECTUL DE DIRECTIVE
(Urmare din pag. I)
centrale ale Directivelor, ale planu
lui cincinal viitor, ale activității 
noastre zilnice**.

Care este semnificația concretă a 
prevederilor din proiectul de Direc
tive în legătură cu creșterea mai ra
pidă a venitului national, comparativ 
cu aceea a produsului social ? Dacă 
venitul național ar crește in medie 
anual cu numai 6,6 la sută — cit s-a 
prevăzut pentru produsul social — 
la nivelul anului 1985 ar fi necesare 
importante resurse materiale supli
mentare fată de prevederile din 
proiectul de Directive. Ca urmare, 
venitul național ar fi mai mic cu 
multe miliarde de lei, care ar repre
zenta, numai la ultimul an al cinci
nalului 1981—1985, investițiile nece
sare pentru construcția a circa 300 
mii de apartamente.

în concordanță cu cerințele redu
cerii cheltuielilor materiale, proiec
tul de Directive îndreaptă eforturile 
în direcția raționalizării stricte a 
consumurilor de materii prime, com
bustibili și energie. Pe această bază 
se prevede ca în perioada 1981—1985 
indicele consumului de energie pri
mară să se reducă in industrie cu 
cel puțin 21—23 la sută. Prin gospo
dărirea cu simț de răspundere a tu
turor resurselor materiale și adin- 
cirea continuă a gradului de prelu
crare a acestora, indicele de valori
ficare a materiilor prime de bază și 
energetice urmează să crească cu 
32—34 la sută.

Consumurile au fost dimensionate 
avindu-se în vedere măsuri hotărite 
pentru perfecționarea structurii pro
ducției în toate ramurile, in sensul 
creșterii ponderii produselor care pot 
fi realizate cu consumuri mici de 
energie și asigură valorificarea supe
rioară a materiilor prime, limitării la 
strictul necesar a produselor energo- 
intensive și mari consumatoare de 
materii prime și materiale. Sînt pre
văzute acțiuni ferme pe multiple pla

nuri — în cercetare, proiectare și 
execuție — pentru micșorarea sub
stanțială a consumurilor specifice 
prin extinderea tehnologiilor moder
ne. ridicarea randamentelor de ar
dere. micșorarea consumurilor teh
nologice și a pierderilor din centrale, 
reducerea greutății si gabaritelor 
produselor concomitent cu ridicarea 
calității lor. utilizarea de înlocuitori 
mai ieftini, recuperarea și refolosirea 
tuturor materiilor prime și materia
lelor rezultate din procesul de pro
ducție și de consum.

Totodată, pentru a se asigura, pe 
unitatea de produs, un nivel cores
punzător al amortizării — compo
nentă importantă a cheltuielilor ma
teriale — atenția generală este în
dreptată spre ridicarea continuă a 
indicilor de eficientă a fondurilor 
fixe, prin utilizarea la maximum a 
mașinilor și instalațiilor, a tuturor 
mijloacelor tehnice, buna întreținere 
și exploatare a acestora, folosirea 
completă a suprafețelor de producție.

Așadar. înfăptuirea prevederilor 
din proiectul de Directive în legătură 
cu sporirea mai rapidă a venitului 
național față de aceea a produsului 
social pune în fața colectivelor tutu
ror unităților economico-sociale sar
cina de a acționa permanent potri
vit unei concepții noi. moderne și 
profund responsabile, de gestionare 
cu maximă eficientă a tuturor resur
selor materiale.

Sporirea venitului național în rit
murile propuse în proiectul de Di
rective va asigura resursele necesare 
creșterii rapide a forțelor de produc
ție pe baza cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, ridică
rii continue a bunăstării întregului 
popor, astfel încît cincinalul viitor va 
marca intrarea tării noastre într-o 
etapă nouă, superioară, de profunde 
schimbări structurale, etapă decisivă 
pentru înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Pe ansamblul 
cincinalului

in premierâ la C.A.P. Stâuceni: a doua recolta de tomate

Și în nordul țării se pot obține,

Retribuția 
înainte de 

etapa a ll-a 
de majorare

Retribuția 
după etapa a ll-a 

de

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat — cu respectarea condi
țiilor prevăzute de lege — în noua 
funcție de maistru principal specia
list, ce se va înființa după aplicarea 
etapei a II-a de majorare a retri-

buțiilor, atunci el va realiza un spor 
suplimentar de venituri de încă 207 
lei. corespunzător creșterii retribu
ției tarifare, sporului de 
adaosului de acord luate 
exemplului dat.

vechime și 
în calculele

TOTAL : 3 658 lei

Cistigul 
înainte de 
majorare

Cistigul 
după 

majorare

Sporul 
de cistig

Retribuția tarifară 3 325 lei 3 670 lei 345 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 333 lei 367 lei 34 lei

De la 1 august, pentru personalul 
tehnic, economic, de altă specialitate 
și administrativ, retribuit pe clase de 
retribuire din industria metalurgiei 
feroase și cocsochimică se introduce 
o gradație în plus, față de numărul

Rezultatele înregistrate pînă în pre
zent, ca și evaluările riguros întoc
mite relevă că anul acesta ju
dețul Botoșani se va înscrie cu o 
bună producție de legume. De altfel, 
din lipsurile semnalate in anii trecuți 
— cînd arareori s-au îndeplinit sar
cinile planificate — s-au tras sufi
ciente învățăminte in urma cărora 
inclusiv la nivelul întreprinderii ju
dețene de resort avea să se schimbe 
modul de a concepe, planifica și coor
dona activitatea de cultivare a legu
melor, Ni s-au demonstrat toate a- 
cestea prin concentrarea culturii le
gumelor intr-un număr de unități 
mult mai restrîns, organizîndu-se 
ferme specializate și mixte, mai ales 
acolo unde condițiile climaterice si 
sistemele de irigații erau favorabile, 
în unele localități, între care Dorohoi, 
Roma, Răchiți etc., deși nu s-a pre
văzut prin planurile de producție, 
s-au amenajat solarii pe o suprafață 
de aproape 10 hectare. Drept urmare, 
față de realizările înregistrate pe 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, întreprinderea județea
nă de resort a preluat de la în
ceputul sezonului și pînă în prezent 
o cantitate de legume cu peste 600 
tone mai mare, spor ce are asigurate 
toate condițiile să crească de la o 
zi la alta.

Dar, pe parcursul evoluției lucră-

Răsadnițe redevenite 
suprafețe productive 
Cultivați acum fasole 
și mazăre — și recoltați 
în septembrie 
Sistemele de irigații 
mereu în funcțiune 
Unii dau zor cu semă
natul, alții cu... „jus
tificatul"

rnai ridicată. Așa de pildă, s-a sta
bilit ca toate răsadnițele să redevină 
spații productive după. plantarea in 
cîmp a materialului săditor. în le
gătură cu eficiența acestui procedeu, 
din numeroasele exemple ce ne stau 
la dispoziție îl consemnăm pe cel de 
la ferma legumicolă a C.A.P. Stări - 
ceni, unde pe un hectar de răsadnițe

s-au replantat vinete. „Procedeul im
pune mai multă atenție din partea 
specialiștilor, intrucit culturile ușor 
pot fi compromise — aprecia ingi- 
nerul-șef al unității, Grigore Zainea. 
Din experiența noastră a reieșit insă 
că după eliberarea de material să
ditor in fiecare răsadniță se pot cul
tiva castraveți și vinete în condiții' 
chiar foarte avantajoase. Personal 
apreciez că de pe suprafața de un 
hectar de răsadnițe cultivată cu vi
nete vom obține in anul curent o 
producție de cel puțin 13 000 kilo
grame, ceea ce înseamnă un venit 
suplimentar de 25 000—26 000 lei". A- 
ceeași preocupare și aproximativ 
aceleași rezultate aveam să le intil- 
nim și la cooperativele agricole 
Lișna, Drăgușeni, Costești și altele.

Pe lingă lucrările de sezon pentru 
culturile de legume semănate sau 
plantate în primăvară, o altă măsură 
ce a stat în atenția comandamentu
lui județean pentru agricultură în 
ultimul timp a fost aceea privind 
creșterea suprafețelor și urgentarea 
însămințărilor cu cea de-a doua cul
tură de legume. Pe această linie au 
apărut și unele inițiative proprii, 
unități agricole care, deși nu-și pla
nificaseră să realizeze culturi succe
sive de legume, au adoptat această 
hotărire in urma condițiilor clima
terice favorabile, „Față de ceilalți 
ani, o mare parte din suprafețele cul
tivate cu orz au fost recoltate, in 
anul curent, mai de timpuriu — ne 
spunea tovarășul Vasile Apopei. pre
ședintele C.A.P. Cristinești. Sfătuin- 
du-ne cu specialiștii, am ajuns la 
concluzia să semănăm fasole pe unele 
dintre aceste suprafețe. La încep it 
ne-am gindit că vom putea oferi in 
toamnă fondului pieței fasole-păstăi. 
Cum însă cultura s-a dezvoltat foar
te bine, credem că, pină la urmă, 
vom recolta fasole boabe". Iar supra
fața insămințată la Cristinești cu 
fasole in cultură succesivă depășește 
20 de hectare. în alte unități, intre 
care Românești, Bobulești. Viișoara 
etc. s-au semănat Însemnate supra
fețe (intre 5 și 10 hectare in fie
care) cu mazăre ; la Copălău, Bălti- 
șeni și Hilișeu-Horia — varză ; la 
Ștefănești, Broscăuți, Nicșeni etc. — 
castraveți.

Acțiunea s-ar fi putut incheia la 
nivelul județului Botoșani incă îna
intea sfîrșitului celei de-a doua de
cade a lunii iulie dacă președinții 
unor cooperative agricole de produc
ție. in loc să incerce să găsească tot 
felul de justificări, doar-doar vor fi 
scutiți de o grijă in plus, ar fi zorit 
cu insămințatul. Unitățile coopera
tiste din Tătărășeni și Mileanca, 
de exemplu (președinți Vasile Ato- 
diresei și, respectiv, Costache Gheor
ghiu), pînă la 25 iulie încă nu semâ- 
naseră cele 10 hectare cu mazăre, cit 
le revenea in sarcină fiecăreia. înți ‘ 
au acționat și unitățile agricole dt_. 
Hlipiceni și Buimăceni, fapt ce ar fi 
trebuit să 
U.J.C.A.P., 
partid din 
intervenție 
crările să se fi încheiat in termenele

De ce nu livrați ritmic anvelopele necesare autocamioanelor ?
în acest an, întreprinderea de 

autocamioane din Brașov a fost și 
este confruntată cu o seamă de greu
tăți generate de neprimirea inte
grală și la timp, de la furnizorii din 
țară, a unor materiale, piese și re
pere necesare pentru fabricația 
autocamioanelor. Dacă pentru ma
joritatea reperelor-„problemă“ s-au 
găsit, în ultima vreme, rezolvări 
corespunzătoare, anvelopele conti
nuă să se afle de luni de zile pe 
lista celor nesoluționate. Anvelo
pele sint livrate sau, mai bine spus, 
ar trebui livrate de întreprinderile 
„Danubiana“-Bucureștl și „Victoria"- 
Florești (prin intermediul bazei 
de aprovizionare tehnico-materiaiă 
București). Restanțele celor două 
unități producătoare față de între
prinderea brașoveană s-au ridicat 
la finele semestrului I la 5 500 bucăți 
anvelope. Această situație necores
punzătoare s-a menținut și în prima 
decadă a lunii Iulie, perioadă in 
care restanțele s-au ridicat la 3 820 
seturi. La unele sortimente, cum sînt 
anvelopele tip 900/20, 1 000/20. 1 100/20, 
fie că nu s-a livrat în acest interval 
nici o bucată, fie că s-au livrat can
tități foarte reduse.

Ce implicații decurg din această 
situație ? Este lesne de înțeles că 
nelivrarea ritmică și în cantitățile 
prevăzute în grafice a anvelopelor a 
creat perturbații în livrarea ritmică 
a autocamioanelor atit către bene
ficiarii din țară, cît și pentru parte
nerii externi. Nu mai puțin de 300 
autocamioane pregătite pentru li
vrare nu au putut fi expediate în 
iunie, deoarece le lipseau anvelo
pele. O situație similară se întil- 
nește și în cazul livrărilor de anve
lope pe care întreprinderea le expe
diază nemontate. Față de 1 100 seturi 
prevăzute în prima decadă a lunii 
iulie, uzina din Brașov a primit doar 
379 seturi. Fluxul producției la în
treprinderea de autocamioane nu 
poate fi oprit din cauza neseriozită
ții cu care unii colaboratori se achi

tă de obligațiile contractuale. Im
plicațiile sint insă numeroase. Pen
tru știința tovarășilor din conduce
rile celor două intreprinderi pro
ducătoare de anvelope și a celor 
din centrala de resort, le aducem la 
Cunoștință, așa cum ne-au rugat 
muncitorii brașoveni, că autocamioa
nele ies de pe banda de montaj cu 
pneuri de serviciu cu care ajung in 
parcul uzinei. Aici se așteaptă so
sirea anvelopelor care sint montate 
cu cheltuieli și forță de muncă su
plimentare.

în ciuda ședințelor, analizelor, 
apelurilor făcute, lucrurile continuă 
să meargă pe același făgaș, așa cum 
o arată situația livrărilor pe ulti
mele zile. Ultimul grafic al livrări
lor întocmit de Centrala industrială 
de prelucrare a cauciucului și ma
selor plastice nu este respectat. La 
apelurile zilnice ale conducerii uzi
nei din Brașov, conducerea centra
lei răspunde de regulă : „Deși nu 
avem încheiate contracte direct cu 
dumneavoastră, noi ne conformăm 
prevederilor ultimului grafic în
tocmit. Dacă B.A.T.M.M. București 
nu vă livrează dumneavoastră an
velopele, noi nu sintem vinovați". La 
rîndul ei, conducerea bazei se jus
tifică și ea : „Față de noi, Centrala 
industriei cauciucului și maselor 
plastice nu-și onorează integral pre
vederile contractuale. De aceea, nici 
noi nu ne putem onora contractul**.

în aceste condiții se pune, firesc, 
întrebarea : dacă în primul semes
tru cele două întreprinderi produ
cătoare de anvelope nu și-au putut 
onora obligațiile contractuale față 
de întreprinderea de autocamioane, 
ce garanții oferă ele că acest lucru 
va fi remediat în semestrul II, în 
condițiile in care numărul de anve
lope care trebuie expediate la Brașov 
crește cu încă 25 la sută față de se
mestrul I.

— Date fiind aceste condiții — 
ne-a relatat tovarășul ing. Vasile 
Munteanu, director comercial al în

treprinderii de autocamioane, noi 
considerăm că, pentru a fi satisfă
cute necesitățile de anvelope pe acest 
semestru, inclusiv restanțele semes
trului I, forurile centrale să ia în 
considerare următoarele propuneri :

• Derularea contractului la anve
lope să nu se mai facă prin 
B.A.T.M.M. București, ci direct prin 
furnizorii de anvelope, care să asi
gure — așa cum este și normal — 
un regim prioritar livrărilor către 
întreprinderea noastră ca unitate de 
primă dotare.

O Dublarea numărului actual de 
anvelope recondiționate prin reșa- 
pare ar reduce cu circa o treime 
necesitățile de anvelope noi.

• Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor să asigure parcul de 
vagoane necesare transportului anve
lopelor spre Brașov, dat fiind fap
tul că, la ora actuală, transportul 
acestora cu mijloace auto nu numai 
că scoate din circuitul economic nu
meroase autocamioane, dar acest lu
cru ridică cu 25 lei costul unei an
velope.

„Vom recupera restanțele 
la contracte", ne asigură 
Centrala industrială de 
prelucrare a cauciucului 

și maselor plastice
Față de situația semnalată de co

lectivul întreprinderii de autocamioa
ne din Brașov, am solicitat punctul 
de vedere al conducerii Centralei in
dustriale de prelucrare a cauciucului 
și maselor plastice din București.

— într-adevăr, in cursul semestru
lui I, la cele două întreprinderi pro
ducătoare de anvelope, „Danubiana" 
din București și „Victoria" din Flo
rești, s-au acumulat importante res
tanțe la producția fizică de anvelope 
pentru autocamioane, ne spune to
varășul Dumitru Nicolaescu, di
rectorul general al centralei. Pre

cizez însă că pe semestrul I am li
vrat in plus întreprinderii din Bra
șov, față de contract, 500 bucăți an
velope, dar la o serie de poziții sor
timentale nu am putut acoperi inte
gral solicitările. Conștienți de im
portanța livrărilor de anvelope desti
nate echipării autocamioanelor pen
tru export, producția acestora se ur
mărește zilnic. Eforturi deosebite se 
întreprind la „Danubiana" pentru 
îndeplinirea condițiilor exigente, ce
rute de partenerii străini.

— Totuși, pentru autocamioanele 
ieșite de pe benzile de montaj se 
așteaptă sosirea anvelopelor promise.

— Măsurile întreprinse în unitățile 
centralei, care au drept obiectiv sta
bilizarea forței de muncă, creșterea 
gradului de mecanizare a operațiilor 
la locurile înguste, sporirea indicilor 
de utilizare a mașinilor și instalații
lor din liniile tehnologice, intrarea 
in devans a unor capacități produc
tive se vor materializa. în cursul 
acestui semestru, in creșterea simți
toare a producției de anvelope. Sînt 
create condițiile ca pînă la sfirșitul 
anului să recuperăm toate restan
tele înregistrate Ia contracte. Acesta 
este obiectivul nr. 1 al activității 
noastre.

— Este normal ca livrarea anvelo
pelor pentru echiparea autocamioa
nelor produse la Brașov să se facă 
prin intermediul bazei de aprovizio
nare tehnico-materiaiă din Bucu
rești ?

— Nu. Tocmai de aceea solicită
rile întreprinderii de autocamioane 
nu se pot onora prompt. Consider 
că trebuie luate măsurile; organiza
torice corespunzătoare pentru întă
rirea compartimentelor de livrare de 
la „Danubiana" și „Victoria" care să 
aibă relații directe cu întreprinderea 
din Brașov — cel mai mare consu
mator de anvelope la prima echi
pare.

Nicolae MOCANU 
Dan CONSTANTIN

stabilite.
în legătură cu subiectul adus în 

discuție ne-am interesat și de spri
jinul ce urmează a-1 acorda direcția 
agricolă județeană. Tovarășul Minai 
Curcan, director general adjunct, 
ne-a asigurat, între altele, că pentru 
toate suprafețele pe care s-au insă- 
mînțat culturi succesive de legume 
s-au. luat măsuri ca sistemele de iri
gație să fie mereu in funcțiune. 
„Vrem să demonstrăm în acest an. 
ne spunea interlocutorul, că și in 
nordul țării se pot obține producții 
mari de legume in â doua cultură. 
Este, de altfel, o concluzie la care au 
ajuns cei mai mulți dintre specialiștii 
noștri. Iar evaluarea culturilor ne 
promite un plus de recoltă față de 
sarcinile de plan inițiale însumind 
cel puțin 1 000 tone". La rîndul său, 
tovarășul Vasile Filipoaia, directorul 
I.J.L.F. Botoșani, ne-a declarat :

— Cele trei centre de preluare și 
prelucrare a legumelor existente in 
județ funcționează deja în trei schim
buri. Avem asigurate mijloacele de 
transport necesare. Deocamdată lu
crăm chiar în devans față de grafi
cele de producție. Oricum, sintem ho- 
tărîți ca, in anul curent, contribuita 
județului nostru la realizarea cu le
gume a fondului centralizat al sta
tului să fie pe măsura așteptărilor.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii"

Fotografii de Vasile Anania

în județul Vaslui 
s-a încheiat 

recoltarea griului 
în județul Vaslui s-a încheiat 

marți campania de recoltare a 
griului pe întreaga suprafață de 
81 400 ha. Acum, țăranii coope
ratori, mecanizatorii, ceilalți lu
crători de pe ogoare își concen
trează eforturile in muncile de 
eliberare a terenurilor de paie, 
Ia executarea arăturilor de vară 
și încheierea însămînțării celei 
de-a doua culturi. (Crăciun 
Lăluci).
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O cerință de neînlăturat, o necesitate cetățenească, o îndatorire patriotică

ENERGIA ELECTRICA Șl COMBUSTIBILUL 
riguros gospodărite, sever economisite!

„Sistemul de taxare anterior- 
anacronic, stimulator

„Nu ne putem izola 
de realitățile crizei energetice

„Este asigurată o compensare 

judicioasă a majorării

0 sursă bogată 
de economisire

(Urmare din pag. I)

Ca lucrător In domeniul producției 
de energie electrică, ca cetățean, sub
scriu întru totul la măsurile stabilite 
prin recentul decret, subliniind satis
facția pentru înlăturarea sistemului 
vechi de taxare, devenit anacronic, 
stimulator al risipei, despre care s-a 
vorbit, pe bună dreptate, în ultimul 
timp, în presă.

Una din prevederile decretului se 
referă la sarcinile ce revin Ministe
rului Energiei Electrice și consiliilor 
populare pentru extinderea termofi- 
cării urbane prin racordarea de noi 
consumatori la instalațiile existente. 
Aceste măsuri sînt pe deplin justifi
cate. Se știe că centralele de termo- 
ficare. în care se produce atît energie 
electrică, cit și termică, ridică apre
ciabil randamentul termoenergetic în 
care se utilizează combustibilii și 
asigură economii de energie primară 
de circa 20—25 la sută. Iată de ce 
este pe deplin rațional ca încălzirea 
locuințelor să se facă prin sistemul 
de termoficare urbană. Marile an
sambluri de locuințe din zona termo
centralei București-Sud sînt racorda

„Stavilele puse consumului
irațional nu afectează masa

largă a populației"
In primul semestru al anului, 

combinatul reșițean a reușit să obțină 
rezultate bune atît în ceea ce pri
vește consumurile de energie electri
că, cit și de combustibili. Mai con
cludente decît orice sînt cifrele și de 
aceea doresc să le și menționez : am 
economisit 3,5 milioane kWh energie 
electrică și peste o mie de tone com
bustibil conventional, fată de normele 
stabilite. Aceste realizări de ansam
blu nu ne pot însă abate atenția de 
la rezervele existente încă în acest 
domeniu, deosebit de important pen
tru rezultatele economice ale combi
natului, pentru economia noastră na
țională. Așa cum succesele meritorii 
din unele sectoare de producție nu 
pot masca insatisfacțiile pe care le 
avem încă în alte sectoare. Este ca
zul situației necorespunzătoare din 
luna iulie, cînd. îndeosebi pe seama 
greutăților de la secția aglomerare, 
nu ne-am putut încadra în normele 
de consum stabilite.

In combinatul nostru, ca și in ca
zul consumului particular, pot spune 
că prevederile decretului sînt menite 
să pună capăt risipei, consumului 
irațional. Cum se știe, omul muncii 
nu a fost niciodată risipitor. Prin 
structura sa. de proprietar, producă
tor și beneficiar, el este direct inte
resat în întronarea unui riguros spi
rit gospodăresc. De aceea, cred că și 
măsurile stabilite nu afectează masa

„Fiecare să ne situăm pe poziția 

omului cumpătat, econom"
Măsurile initiate de actualul decret 

cred că vin să 'pună o bază stabilă, 
firească in orice economie planificată, 
cu atît mai mult in economia noas
tră socialistă. Actualele prevederi 
cerute de accentuarea crizei energe
tice. de creșterea vertiginoasă a pre
țurilor la sursele de energie au fost 
imperios necesare, cu atit mai mult 
cu cit vechiul sistem de tarifare al 
serviciilor energetice nu stimula cu 
nimic pe omul econom, ba. dimpotri
vă, ii facilita „apetitul" la un con
sum și mai mare, la o adevărată ri
sipă. Nu de puține ori am fost mar
torul a numeroase exemple de pier
deri și consumuri nejustificate din 
partea cetățenilor din cartierul unde 
locuiesc. In orice împrejurare, fiecare 
dintre noi trebuie să ne situăm pe 
poziția omului cumpătat, econom.

Apreciez că și de această dată s-a

Programul unităților comerciale-adecvat 
condițiilor de lumină naturală

In scopul economisirii la maximum 
a consumului de energie electrică, 
pină la 80 la sută față de anul 1978, 
întreprinderile comerciale, unitățile 
de prestări-servicii din municipiul 
București, magazinele, unitățile de 
alimentație publică și atelierele meș
teșugărești, alte unități de interes 
cetățenesc vor funcționa după ur
mătorul program :

SECTORUL ALIMENTAR 
ȘI NEALIMENTAR :

• Incepind de azi, 1 august, foaie 
magazinele amplasate pe teritoriul 
Capitalei, inclusiv patiseriile și cofe
tăriile, vor fi deschise Ia ora 6,30 și 
vor funcționa, fără întrerupere, pină 
la ora 20 (numai la lumina zilei).

O Aprovizionarea unităților co
merciale cu pîine. lapte și alte pro
duse alimentare va continua să se 
facă în timpul nopții, personalul de 
serviciu folosind in acest scop nu
mai un număr limitat de becuri.

® Nici o unitate comercială, indi
ferent de profil, nu va mai folosi 
curentul electric sau altă sursă de 
lumină pentru iluminatul vitrinelor.

SECTORUL DE ALIMENTAȚIE 
PUBLICA

• In afară de unitățile cu profil 
turistic, ale Ministerului Turismu

al risipei" mondiale" tarifelor"
te la rețeaua de termoficare, asigu- 
rîndu-se utilizarea integrală a capa
cității termice instalate. O asemenea 
exploatare trebuie realizată acum, in 
conformitate cu prevederile decretu
lui, și la termocentralele București- 
Vest și Grozăvești, care în prezent 
au capacitate de termoficare disponi
bilă. In aceste condiții este normal ca 
noile ansambluri de locuințe să fie 
amplasate cu prioritate în zona de 
vest a Capitalei, unde pot fi racor
date la rețeaua de termoficare. Tot
odată, se impune ca și ansamblurile 
mai vechi care dispun de surse pro
prii de încălzire să fie alimentate tot 
din magistralele de termoficare. Eco
nomiile care se vor realiza prin apli
carea prevederilor decretului vor fi 
substanțiale. Un calcul arată că la 
fiecare apartament trecut pe termo
ficare urbană se obține, în timpul se
zonului rece, o economie de circa 145 
kg combustibil convențional.

Inq. Draqu IAVORSCH1 
întreprinderea „Electrocentrale"- 
București

largă a populației, a celor care au 
„în sînge“ spiritul econom.

Cum am acționat, cum vom acționa 
in viitor pentru a respecta normele 
planificate pentru consumurile de 
energie electrică și combustibili ?

Doresc să subliniez din capul lo
cului că angajamentul nostru, pentru 
a cărui înfăptuire acționează întregul 
colectiv de oameni ai muncii din 
combinat, de la oțelar și furnalist 
pînă la director, este mobilizator. 
Vom asigura pină. la. sfîrșitul anului 
o economie de 3 000 tone combustibil 
convențional și 5 milioane kilowați- ■ 
oră energie electrică.

Din măsurile stabilite pentru toate 
secțiile productive ale combinatului 
aș dori să amintesc cîteva : condu
cerea și funcționarea în regim econo
mic a proceselor de ardere la cup
toarele industriale, cazane și instala
ții ; urmărirea mai susținută a com
ponentelor gazelor de ardere, asigu- 
rind eliminarea eventualelor defi
ciente in funcționarea agregatelor ; 
reducerea accentuată a rebuturilor și 
pierderilor tehnologice care au o in
fluență hotăritoare in micșorarea 
consumurilor specifice.

Petre ELENA
secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii.
Combinatul siderurgic Reșița

procedat cu multă chibzuință și cu 
noi, pensionarii, care nu putem sta 
pasivi la efortul general al țării de 
propășire economică, acordindu-ni-st, 
incepind cu data de 1 august, o ma
jorare a pensiei cu 15 lei lunar, in 
afara majorării ce se acordă in etapa 
a 11-a. Suma aferentă acestei majo
rări se ridică, la nivelul unui an, la 
324 milioane lei. De acest lucru be
neficiez atit eu, cit și soția mea, care 
este tot pensionară. Măsurile de com
pensare stabilite nu vor afecta aproa
pe cu nimic bugetul familiei noastre 
atit timp cit există dorința unui con
sum rațional. Iată de ce apreciez pre
zentul decret ca realist, venind in 
timp util.

loan BUCUR
pensionar, Aleea Barajul Bistriței 
nr. 10, București

lui, care vor funcționa după vechiul 
program, toate restaurantele, bufe
tele, berăriile ș.a.m.d. își reduc pro
gramul din activitatea de noapte cu 
cel puțin o oră. astfel incit la ora 23 
toate unitățile de acest fel să fie 
închise.

HALELE ȘI PIEȚELE
• Toate aceste tipuri de unități 

vor fi deschise astfel : luni, între 
orele 6,30—18,30 ; marți, miercuri, 
joi. vineri și simbătă : 6—20.30 ; du
minică : 6—11,30. Toate magazinele 
din sectorul alimentar, de legume și 
fructe, care au un singur schimb de 
lucrători, vor fi închise în fiecare zi 
de luni, ca și pînă acum.

• Programul farmaciilor va ră- 
mine ziua și noaptea același, per
sonalul acestor unități avînd însă 
obligația să folosească numai becu
rile de veghe.

STAȚIILE PECO
• Vor funcționa în zilele lucră

toare ale săptămînii intre orele 6,30— 
20. Duminica vor funcționa doar 50 
la sută din numărul lor. numai intre 
orele 6,30—14, iar în timpul nopții, 
pe tot timpul săptămînii. vor fi des
chise șase stații — cele amplasate 
la principalele intrări în Capitală.

Sîntem pe deplin conștienți de răs
punderea deosebită ce revine organe
lor și organizațiilor de partid, nouă, 
comuniștilor, pentru aplicarea neabă
tută, consecventă a tuturor prevede
rilor Decretului Consiliului de Stat 
privind gospodărirea judicioasă și re
ducerea consumului resurselor ener
getice. Iată de ce organizația noas
tră de partid din cadrul Combinatului 
de produse sodice Govora și-a pro
pus, ca obiectiv imediat al muncii 
politico-educative de masă, explica
rea esenței și semnificațiilor profun
de ale măsurilor prevăzute în decret. 
Esențial este ca fiecare comunist, fie
care om al muncii, de la muncitor la 
director, să Înțeleagă pe deplin im
portanța și necesitatea acestor mă
suri și, mai ales, să acționeze prompt, 
cu abnegație, atît la locul de muncă, 
cit și acasă, pe stradă, in locurile 
publice pentru combaterea risipei, 
pentru instaurarea unui regim sever 
de economisire a energiei electrice si 
a combustibilului.

Criza mondială a energiei este o 
realitate. O realitate pe care nu o 
putem ignora, de care nu ne putem 
izola. O realitate care afectează și 
economia noastră, implicit combina
tul nostru, care, prin profilul său de 
fabricație, este un mare consumator 
de energie. Ce-i drept, in această pri
vință, in perioada care a trecut de la 
începutul anului am obținut unele re
zultate bune, economisind peste 4 mi
lioane kWh energie electrică. Dar nu 
putem spune că resursele existente in 
acest domeniu au fost epuizate. Iată

Lămpile, aprinse cit e necesar... adică nu în miezul zilei!

La magazinul „Materna" — Bloc 35 A de pe B-dul 
1 Mal din Capitalâ, încâ de la apariția Decretului 
privind economisirea combustibililor și a energiei, din 
cele 14 lămpi s-au suspendat 11. „Cind se înse
rează, le folosim pef cele 3. Acum, vara, se poate 
foarte bine și așa I", ne spune șeful unității, Mihai 
Varga.

Ora 13. Lumina miezului zilei. La magazinul „Pre
mial" de pe B-dul 1 Mai nr. 45 din Capitală, două 
lămpi, fiecare consumind 80,kWh, ardeau, „pentru 
că... noaptea ele sint luminile de veghe ale magazi
nului", ne asigură electricianul Gheorghe Coman... I

Foto : E. Dichiseanu

In legătură cu noul sistem de plată la consumul de energie electrică și gaze naturale

Azi, despre sistemul tarifelor progresive
Răspunsuri la întrebările cititorilor

în scopul stimulării populației pen
tru un consum cit mai redus de ener
gie electrică și gaze naturale în gos
podărie, decretul prevede un nou 
sistem de plată — in patru tranșe 
progresive. Astfel, pentru un consum 
încadrat în limite raționale se apli
că un tarif de bază, iar pentru de-

LA ENERGIA
Pentru un apartament cu două 

camere (locuit de o familie forma
tă din 2—3 persoane) se va plăti:

1) . LA NIVELUL CONSUMULUI 
RAȚIONAL

a) în mediul urban. Dacă respec
tiva familie va consuma într-un an 
650 kWh, în loc de 750 kWh, care 
este, considerat ca limită de con
sum rațional, va plăti 650X0,55 
Iei = 357,50 lei, față de 750X0,55 
lei = 412,50 lei, economisind astfel 
suma de 55 lei.

b) în mediul rural. La un con
sum anual de 400 kWh, față de 470 
kWh consum rațional, se va plăti 
400X0,55 lei = 220 lei, față de 
470X0,55 lei = 258,50 lei, economi- 
sindu-se astfel suma de 38,50 lei.

2) . LA DEPĂȘIREA CONSUMU
LUI RAȚIONAL

a) în mediul urban : Dacă res
pectiva familie va consuma într-un 
an 1 000 kWh va plăti :

— pentru 750 kWh X 0,55 lei = 
412,50 lei

— tranșa 1 — pentru următorii

de ce. in continuare, vom situa In 
centrul atenției întregului nostru co
lectiv. a tuturor comuniștilor, această 
prioritate a priorităților — economi
sirea severă a energiei electrice și a 
combustibilului. Chiar in ziua publi
cării decretului am stabilit ca la a- 
dunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii, care va avea loc 
pe 2 august a.c., să supunem dezba
terii, ca un capitol distinct, tocmai 
problemele vizînd raționalizarea in 
continuare a consumului de energie 
electrică. Totodată, comuniștii au ho- 
tărît să completeze angajamentul •- 
sumat in Întrecerea socialistă cu un 
nou obiectiv : economisirea de către 
familiile celor peste 3 300 de munci
tori, ingineri și tehnicieni, citi lucrea
ză în combinat, a cel puțin 10 kWh 
pe lună energie electrică de fiecare 
familie. Aceasta înseamnă reducerea 
consumului casnic cu cel puțin 400 000 
kWh energie electrică pe întregul an.

Tot din inițiativa comitetului de 
partid, vom constitui echipe de mun
citori care, săptămînal. la sfîrșitul 
schimbului I. vor curăța luminatoa
rele din incinta secțiilor pentru a re
duce astfel la strictul necesar consu
mul energetic aferent iluminatului 
interior in timpul zilei.

Gheorqhe MATEI 
secretarul comitetului de partid, 
președintele cdhsiliului 
oamenilor muncii,
Combinatul de produse sodice 
Govora

pășirile de 10 la sută și, respectiv, 20 
la sută ale acestui consum «e aplică 
tranșele 1 și 2 de plată. Pentru cei ce 
depășesc și aceste limite se aplică 
un tarif penalizator, mult sporit față 
de celelalte tarife. Iată, concret, cum 
se vor calcula sumele de plată.

ELECTRICĂ
75 kWh X 0,65 lei — 48,75 lei

— tranșa 2 — pentru următorii 
75 kWh X 0,75 lei ■=• 56,25 lei

— tarif penalizator — pentru di
ferența de 100 kWh X 0,90 lei =» 
90 lei.

Total: 1000 kWh «= 607,50 lei.

Deci, se va plăti in plus, față de 
situația in care respectiva familie 
se încadra in consumul rațional, o 
sumă mai mare cu 195 lei (607,50— 
412,50).

b) în mediul rural. La un con
sum anual de 650 kWh se va plăti :

— pentru 470 kWh X 0,55 lei =■ 
258,50 lei

— tranșa 1 — pentru următorii 
50 kWh X 0,65 lei — 32,50 lei

— tranșa 2 — pentru următorii 
50 kWh X 0,75 lei => 37,50 lei

— tarif penalizator — pentru di
ferența de 80 kWh X 0,90 lei =» 72 
lei.

Total : 650 kWh = 400,50 lei.

Deci, se va plăti in plus, față de 
situația in care respectiva familie

In mersul mereu ascendent al so
cietății noastre socialiste important 
este ca să evaluăm cu o privire lucidă 
nu numai succesele pe care le reali
zăm, ci, cu o gindire creatoare, să cău
tăm să punem de acord noile condiții 
create pe arena economică mondială 
cu posibilitățile și planurile noastre, 
pentru a ne uni toate eforturile ca 
ceea ce am stabilit să devină realita
te.

Am desprins din decretul dat pu
blicității că prin măsurile stabilite 
s-a pus capăt unei stări de inechita
te încetățenite prin vechiul sistem de 
plată. In special al energiei electrice, 
in timp ce eu nu am acceptat să con
sum decit minimul necesar de ener
gie, lucru pe care l-am învățat de la 
părinții mei și pe care il transmit co
piilor, rudelor, colegilor de muncă, 
alții consumau exagerat de mult, toc
mai pentru că plăteau mai puțin la 
un consum ridicat. Odată cu aceste 
măsuri s-a pus capăt unei situații 
inadmisibile, In contradicție evidentă 
cu normele societății noastre socia
liste.

Cu aceeași consecvență ca pină 
acum, prin prevederile decretului se 
are in vedere ca muncitorii, țăranii, 
toți oamenii muncii cu copii mulți să 
beneficieze de un plus de compen
sare a majorării de prețuri și tarife. 
Eu și soția, care lucrează cu mine In 
întreprindere, avem patru copii și lo
cuim intr-o casă cu trei camere. Din

se încadra in consumul rațional, o 
sumă mai mare cu 142 lei (400,50 
lei — 258,50 lei).

Pentru familiile care au in dota
rea apartamentului plite electrice, 
normele de consum rațional se mă
resc cu 120 kWh pe lună. De exem
plu : la locuințele cu două camere

LA GAZE NATURALE
Pentru un apartament cu 3 ca

mere (3—4 persoane) se va plăti :

1) . LA NIVELUL CONSUMULUI 
RAȚIONAL

•
Pentru acest tip de apartament, 

limita rațională de consum este de
2 275 mc de gaze pe an. Dacă fa
milia care locuiește în acest apar
tament va consuma într-un an 
doar 2 000 m c va plăti 2 000 m c X 
350 lei/1 000 m c «=■ 700 lei, reali- 
zînd o economie de 96,25 lei față 
de situația In care consuma întrea
ga cantitate de gaze care cores
punde consumului fixat.

2) . LA DEPĂȘIREA CONSUMU
LUI RAȚIONAL

Dacă familia care locuiește în 
apartamentul luat în exemplul 
nostru va consuma într-un an
3 000 m c, atunci va plăti :

2 275 mc X 350 lei/1 000 mc =• 
796,25 lei 

calculele făcute pot spune că prin 
mărirea fondului de participare la 
beneficii sau de premiere vom primi, 
la nivelul unui an, aproape 1 000 de 
lei in plus, sumă ce ne va acoperi 
aproape integral cheltuielile supli
mentare generate de majorarea pre
turilor și tarifelor la energie. O spun 
cu toată convingerea că noile măsuri 
stabilite prin decret nu il afectează 
pe omul econom, personal fiind con
vins că mă voi situa sub limita sta
bilită pentru consumul rațional.
Marin PRUNA 
muncitor finisor,
Întreprinderea de casete pentru radio 
șl televizoare — București

IN PRODUCȚIE

Noi tipuri de aparate 
electrocasnice cu consumuri 

simțitor reduse
Nu tntîmplător producătorii de 

aparate electrocasnice au fost criti
cați pentru faptul că produsele res
pective aveau consumuri exagerate 
de energie electrică. Iată de ce, în 
spiritul prevederilor din decret, avem 
sarcina de a îmbunătăți performan
tele aparatelor electrocasnice. a căror 
producție se va dezvolta în continua
re, contribuind în acest fel la ușura
rea muncii în gospodărie, la sporirea 
confortului, deci la creșterea continuă 
a nivelului de trai al populației.

In prezent analizăm Întreaga gamă 
de produse electrocasnice după cri
teriul consumurilor, stabillndu-se mă
suri concrete de reducere accentuată 
a acestora. Iată succint prezentate 
rezultatele acestei acțiuni :

• Prin reproiectarea motoarelor 
care echipează radiatoarele, puterea 
absorbită scade de la 50 W la 20 W. 
Economia care se realizează anual 
de utilizatorii noilor tipuri de radia
toare se cifrează la peste 1 000 000 
kWh energie electrică.
• In curînd vor fi introduse in 

fabricația de serie noi tipuri de aspi
ratoare, cu un consum de maxim 
300 W, care Înlocuiesc pe cele cu con
sumuri de 450 W sau 600 W. Pe lin
gă consumurile mult reduse, noile 
tipuri sînt mai ușoare șl mai comode 
In exploatare.
• Se renunță la producția radia

toarelor cu turbină, care consumă 
2 kW, lnlocuindu-le cu radiatoare cu 
un consum cu 25 la sută mai mic.

Inq. Nicolae VAIDESCU 
directorul întreprinderii
„Electroargeș" — Curtea de Argeș

care au plite electrice, la cei 750 
kWh considerați limită rațională 
anuală se vor adăuga 1 440 kWh 
într-un an (120 kWh X 12 luni). 
In cazul în care se depășește acest 
consum, se aplică același sistem de 
plată în tranșe, ca cel prezentat 
mai sus.

tranșa 1 — 225 mc X 400 lei/ 
1 000 m c = 90 lei

tranșa 2 — 230 m c X 450 lei/ 
1 000 mc = 103,50 lei

tarif penalizator 270 m c X 600 
lei/1 000 m c, = 162 lei.

Total: 3 000 mc = 1151,75 lei.

Deci, respectiva familie va plăti 
in plus intr-un an suma de 355,50 
lei (1 151,75 lei — 796,25 lei), pen
tru că a depășit consumul rațional.

După cum se poate ușor con
stata din calculele și exemplele 
date, față de vechiul sistem de 
plată, care dezavantaja pe omul 
econom și încuraja risipa, pre
vederile actualului decret pri
vind modul de plată a consu
mului de energie electrică și 
gaze naturale stimulează, efec
tiv, pe fiecare cetățean in parte 
să se încadreze in limite rațio
nale de consum. Aceasta se răs- 
frînge pozitiv, deopotrivă, asu
pra economiei naționale și a bu
getului fiecărei familii.

Mihai IONESCU 

să acționăm cu deosebită fermitate 
pentru economisirea resurselor ener
getice, pentru valorificarea lor supe
rioară.

Colectivul Combinatului de lianți 
și azbociment din Tg. Jiu s-a preo
cupat, în ultimul timp, stăruitor de 
gospodărirea judicioasă a energiei și 
combustibilului, obținînd o serie de 
realizări in această privință. Este de 
relevat, în acest sens, că indicele 
consumului de energie pe tona de ci
ment a înregistrat o reducere de la 
107,28 kWh în 1976 la 102 kWh în 
primul semestru din 1979, față de 
103,6 kWh cit este prevăzut. Pe a- 
ceastă bază, in șase luni din anul 
în curs s-a realizat o economie de 
energie electrică de peste 4 000 MWh 
— echivalentul necesar pentru pro
ducerea a 40 000 tone ciment.

între măsurile organizatorice șl 
tehnologice pe care le-am inițiat și 
a căror aplicare o vom urmări și mai 
ferm acum, după apariția decretului, 
amintesc : urmărirea atentă a func
ționării tuturor consumatorilor, în 
vederea evitării activității în gol; 
creșterea productivității la marile u- 
tilaje. prin folosirea substanțelor ten- 
sioactive în operația de măcinare a 
cimentului ; perfectionarea unor uti
laje din fluxul tehnologic : introduce
rea asistentei tehnice pe schimburi 
pentru a asigura încărcarea la capa
citate și optimizarea proceșului de 
măcinare : repunerea în circuitul teh
nologic a materialelor recuperate de 
la instalațiile de desprăfuire și altele.

Acțiunile enumerate mai sus le 
completăm acum cu altele noi. care 
reies din prevederile decretului, pen
tru a amplifica și mai mult economi
ile de combustibil și energie, pentru 
a elimina orice risipă. Considerăm 
că astfel avem reale posibilități ca 
încă în cel de-al doilea semestru al 
anului în curs să reducem consumul 
de energie electrică cu circa 4 kWh 
pe tona de biment.

Măsuri de mult necesare
(Urmare din pag. I)
prime energetice, șl — cum am citit 
in presă — in special la petrol, de 
11 ori în 9 ani, dar și pentru simplul 
fapt de a tiu; se > produce • perturbați! 
în economie, cu implicații nedorite, 
inclusiv în posibilitatea creării unor 
noi locuri de muncă, pentru a lua un 
singur exemplu. Nu trebuie uitat nici 
faptul că la nivelul țării se ivește 
de multe ori nevoia de a acorda prio
ritate unui anumit sector, după cum 
sint cerințele.

In același timp, un lucru îl con
sider la fel de important : măsurile 
stabilite prin decret nu vin să împo
văreze bugetele noastre, ale munci
torilor și țăranilor, ale omului cum
pătat, econom. Ele nu lezează aproa
pe cu nimic familiile cu spații de 
1—2 camere. Eu, de exemplu, lo
cuiesc într-un apartament de două 
camere impreună cu soțul și doi co
pii. Și eu, și soțul vom primi, odată 
cu acordarea beneficiilor la sfîrșitul 
anului, cite 150 lei fiecare, iar la ni
velul anului 1980 prin măsurile de 
compensare acordate vor intra in 
casă 720 lei.

O spun deci, cu toată convingerea, 
că măsurile stabilite prin recentul 
decret sînt deopotrivă realiste, rațio
nale și echitabile. Iar această convin
gere se bazează din nou pe puterea 
faptelor. Ca întotdeauna, si de aceas
tă dată conducerea partidului a avut 
grijă ca să nu fie afectat nivelul de 
trai al marii majorități a celor ce 
muncesc. De fapt, chiar în decret se 
precizează că pentru a asigura creș
terea retribuției reale cu 30—32 la 
sută se prevede să se majoreze fon
dul de participare la beneficii și cel 
de premiere a oamenilor muncii. Cit 
despre importanța acestei măsuri, este 
Suficient să amintesc că la nivelul 
unui an. pe economie, acest fond se 
majorează cu peste 2 miliarde lei. O 
cifră care, așa cum arătam, reflectă 
încă o dată grija permanentă a parti
dului fată de omul muncii, asigurîn- 
du-i condiții de muncă și viață tot 
mai bune.

Norme raționale
(Urmare din pag. I)
mai complexe și mai eficiente decît 
pînă acum.

In spiritul prevederilor decretului, 
comitetul executiv al consiliului 
populat al municipiului nostru a sta
bilit, în cursul zilei de 31 iulie, un 
program de măsuri — cu termen de 
realizare pină la 20 august — care va 
asigura reducerea cu circa 40 la sută 
a consumului de energie electrică 
față de cel realizat anul trecut. Deci 
mai mult decît prevede decretul. 
Printre cele mai importante măsuri 
menționez : schimbarea celor 6 000 
de becuri cu vapori de mercur de 
cite 250—400 wați cu becuri de ace
lași tip, dar cu puteri mai mici ; 
terminarea acțiunii de schimbare a 
tuturor becurilor incandescente de 
150—300 wați cu becuri cu vapori de 
mercur de 80 de wați, cu un randa
ment superior celor actuale ; modifi
carea programului de aprindere și 
stingere a becurilor cu 15 minute mai 
tîrziu la aprindere și 15 minute mai 
devreme la stingere ; asigurarea unei 
întrețineri mult mai bune a întregii 
•ețele de iluminat public, astfel incit 
aceasta să funcționeze permanent la 
parametri de consum optimi etc.

Păstrînd intactă actuala schemă a 
rețelei de iluminare publică, măsu
rile adoptate vor asigura atît înca
drarea în normele de consum, cit și 
o iluminare în condiții corespunză
toare a orașului.
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Pe prim plan între evenimentele 
lunii iulie se situează PLENARA 
COMUNA A C.C. AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI SUPREM AL DEZ
VOLTĂRII ECONOMICE ȘI SO
CIALE, care a hotărît convocarea 
Congresului al XII-lea al partidului, 
stabilind ca pe ordinea de zi a aces
tuia să figureze dezbaterea și adop
tarea Directivelor cu privire la dez
voltarea economico-sociaiă a Româ
niei in cincinalul 1981—1985 și orien
tările de perspectivă pină in 1990, a 
Programului-directivă de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehnic 
în perioada 1981—1990, a Programu- 
lui-directivă de cercetare și dezvolta
re in domeniul energiei pe perioada 
1981—1990, precum și orientările prin
cipale in aceste domenii pină in anul 
2000.

Prin întreaga orientare și ansam
blul prevederilor lor, documentele 
supuse dezbaterii publice — elabora
te cu aportul esențial și sub îndru
marea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în concordanță cu 
strategia dezvoltării economice și so
ciale a României in următoarele de
cenii — ilustrează trăsăturile carac
teristice modului de gindire al secre
tarului general al partidului : rigu
roasa fundamentare științifică, spiri
tul realist, capacitatea de previziune, 
receptivitatea la nou, și mai presus 
de toate deplina identificare cu in
teresele vitale și năzuințele supreme 
ale poporului. Acestea sînt argumen
tele esențiale care i-au determinat pe 
participants la plenară să adopte ho- 
tărirea ca la conferințele organiza
țiilor județene de partid, ce se vor 
desfășura în cadrul pregătirii con
gresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie propus pentru funcția de se
cretar general al partidului. S-a dat 
astfel glas înaltei aprecieri pe care 
întregul partid, întregul popor le a- 
cordă strălucitelor sale calități de e- 
minent conducător comunist și om de 
stat, militant de seamă al mișcării 
politice internaționale, întregii sale 
activități puse în slujba înfloririi pa
triei, fericirii poporului, triumfului 
cauzei socialismului.

In cuvintarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la încheierea lucrărilor 
plenarei au fost prezentate, într-o vi
ziune științifică de largă perspectivă, 
obiectivele strategice, liniile directoa
re privind trecerea Ia o nouă Cali
tate ca trăsătură fundamentală a vii
torului cincinal, sarcinile concrete 
în vederea înfăptuirii amplului 
program de modernizare șl spo
rire a eficienței întregii economii 
naționale, în scopul creșterii continue 
a avuției naționale și venitului națio
nal, de sporire a bunăstării poporului 
și ridicare a patriei socialiste pe noi 
trepte de civilizație^-Pe temeiul eva
luării realiste a resurselor și nece
sităților țării, a noilor fenomene apă
rute in economia mondială, a fost 
fundamentată noua concepție aflată 
la baza acțiunii de modernizare a 
structurii economiei naționale, con
cepție care marchează o etapă nouă, 
calitativ superioară, in opera de in
dustrializare socialistă a țării.

Cu profund interes și vie satisfac
ție au salutat oamenii muncii, între
gul nostru popor, prevederile docu
mentelor de excepțională însemnăta
te ale congresului publicate în cursul 
lunii încheiate. Înglobînd cele mai 
diverse compartimente ale vieții eco- 
nomico-sociale — de la industrie, a- 
gricultură și transporturi la investi
ții. comerț exterior, cercetare științi
fică și învățăminț, de la preocupă

rile privind ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, lărgirea ba
zei proprii de materii prime, crește
rea rolului științei în modernizarea 
economiei, sporirea mai accentuată a 
eficienței economice, creșterea con
tinuă a nivelului de trai, perfectio
narea conducerii științifice a societă
ții, la dezvoltarea autoconducerii 
muncitorești — documentele ce ur
mează a fi adoptate de Congresul al 
XII-lea reflectă, prin întregul lor 
conținut, perseverența cu care parti
dul asigură înfăptuirea neabătută a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
Ilustrare a profundului democratism 
ce caracterizează viata partidului și 
a societății noastre socialiste. larga 
dezbatere publică a documentelor va 
face ca, prin încorporarea propuneri
lor făcute în acest cadru, să întru
chipeze înțelepciunea colectivă și vo
ința unanimă a națiunii noastre so
cialiste.

In contextul preocupărilor stator
nice ale partidului pentru perfecțio
narea organizării și conducerii vieții 
economico-sociale se situează hotărî- 
l-ile PLENAREI CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII 
privind activitatea desfășurată de or
ganele de conducere colectivă din u- 
nitățile economice pentru reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil, energie ; adop
tarea regulamentelor de funcționare 
ale consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderi, centrale, ca și ale consi
liilor de conducere ale ministerelor 
și celorlalte organe centrale ale ad
ministrației de stat.

Precizarea riguroasă a atribuțiilor 
ce le revin este în măsură să înles
nească sporirea aportului organelor 
de conducere colectivă la înfăptuirea 
politicii partidului, utilizarea adec
vată a cadrului instituțional creat, 
materializarea exemplară a cerințe
lor noului mecanism economioo-fi- 
nanciar.

Problemele esențiale ale creșterii 
eficienței întregii activității econo
mico-sociale au făcut obiectul dez
baterilor în ȘEDINȚA COMITETU
LUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. 
AL P.C.R., care a aprobat o seamă 
de măsuri privind utilizarea rațio
nală a resurselor energetice ale ță
rii, creșterea spiritului gospodăresc 
atît la marii consumatori industriali, 
cit și la nivelul consumului casnic, 
al fiecărui cetățean. Acest ansamblu 
de măsuri și-a găsit reflectarea în 
decrete ale Consiliului de Stat care 
asigură raționalizarea consumului de 
carburanți și gospodărirea economi
coasă a parcului de autoturisme ; 
reducerea consumului de energie 
electrică, energie termică și gaze 
naturale. Aceste noi acțiuni se în
scriu în șirul măsurilor inițiate în 
ultimii arii de secretarul general al 
partidului pentru dezvoltarea rațio
nală a bazei energetice, în strînsă 
legătură cu necesitățile economiei, 
concomitent cu stabilirea unui re
gim de economisire severă a ener
giei și combustibilului.

Consecvența cu care partidul ac
ționează pentru ridicarea continuă a 
bunăstării poporului s-a vădit grăitor 
din nou prin adoptarea de către Ple
nara Consiliului Național al Oameni
lor Muncii a HOTARtRII PRIVIND 
ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE 
CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI 
ÎN PERIOADA 1976—1980, program 
elaborat din inițiativa și sub îndru
marea directă a secretarului general 
al partidului. După cum se știe, sar

cinile prevăzute în acest domeniu 
pentru prima etapă din actualul cin
cinal au fost realizate integral, iar 
unele chiar depășite. Cu atît mai 
mult au avut un puternic ecou în rin- 
durile poporului prevederile Hotărâ
rii privind trecerea în mod eșalonat, 
de la 1 august 1979, la a doua etapă 
a majorării retribuțiilor, iar de la 1 
octombrie și, respectiv, 1 decembrie, 
la majorarea alocațiilor de stat pen
tru copii și a pensiilor. In miile de 
telegrame adresate conducerii parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost exprimată voința oamenilor 
muncii de a-și consacra eforturile re
alizării în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan, ca și a angaja
mentelor asumate, cu convingerea 
confirmată de viață că temelia trai
nică a bunăstării o constituie rezulta
tele dobîndite în sporirea producției 
fizice și nete, a venitului național.

Eficienta stilului de lucru dinamic 
al secretarului general al partidului, 
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• Umbra lui Casey : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Ultimul vals : PATRIA — 14; 17; 
19,30, FAVORIT — 9,15; 11,45; 15.15: 
17,45: 20,15, BUCUREȘTI — 13,15; 
15.45; 18; 20,15.
• Cazul Gorgonova : SCALA — 14; 
16,45; 19,30.

internă și internațională

caracterizat prin investigarea con
cretă, la fața locului, cu participarea 
specialiștilor, a oamenilor muncii, a 
modului cum se înfăptuiesc sarcinile 
trasate de Congresul XI și Conferin
ța Națională ale P.C.R. și-a aflat ex
presie concludentă în VIZITELE DE 
LUCRU ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CAPI
TALA ȘI ÎN JUDEȚUL CONSTAN
ȚA. Analiza stadiului construcției Ca
nalului Dunărea — Marea Neagră, a 
viitorului port Constanța-Sud-Agigea, 
inaugurarea pasajului rutier Bucur — 
Obor, precum și dezbaterea unor pro
bleme privind înnoirea ți moderniza
rea producției la întreprinderea de 
?iompe „Aversa" din Capitală și la 

ntreprinderea tnecanică de utilaje 
din Medgidia au prilejuit, paralel cu 
stabilirea măsurilor privind îmbună
tățirea activității în unitățile mențio
nate, precizarea unor concluzii cu va
loare generală referitoare la organi
zarea superioară a muncii și folosi
rea intensivă a dotării tehnice, gene
ralizarea mecanizării și automatizării, 
ridicarea calificării profesionale, pre
cum și la acțiunea de reducere a con
sumurilor de materii prime, mate
riale, energie și combustibili.

în aria largă a preocupărilor Vizînd 
creșterea eficienței întregii activități 
economice s-au înscris și CONSFĂ
TUIRILE DE LUCRU CU PROIEC- 
TANȚI TEHNOLOGI ȘI DE CON
STRUCȚII, precum și cu CADRELE 
DE BAZA DIN INDUSTRIA UȘOA
RA, desfășurate din inițiativa și sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntările rostite în ca
drul acestor consfătuiri de secretarul 
general al partidului au subliniat ne
cesitatea accelerării acțiunii de tipi
zare in toate ramurile economiei na
ționale, a sporirii indicelui de folosi
re a materiei prime și materialelor, 
concomitent cu ridicarea nivelului 

tehnic și calitativ al produselor, ceea 
ce va contribui la sporirea eficienței 
activității productive.

Momente semnificative în viața po
litică a țării au marcat PLENARELE 
CONSILIILOR OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA ȘI GERMANA, care și-au expri
mat hotărirea ca, în strînsă unitate și 
frăție cu toți fiii țării, să-și consa
cre eforturile înfăptuirii Programului 
partidului, intîmpinării cu noi succe
se a jubileului eliberării României și 
a Congresului al XII-lea al P.C.R., 
sporindu-și continuu aportul la înflo
rirea patriei comune — Republica 
Socialistă România.

Ilustrare grăitoare a democrației 
muncitorești în acțiune, ADUNĂRILE 
GENERALE ALE OAMENILOR 
MUNCII din unitățile economice, în
cepute in cursul lunii trecute și des
fășurate sub semnul mobilizării tu
turor forțelor pe linia orientărilor 
trasate in proiectele de documente 

ale Congresului al XII-lea, prilejuiesc 
analiza exigentă a rezultatelor dobin- 
dite în primul semestru al anului, 
definitivarea măsurilor corespunză
toare in vederea realizării exemplars 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea pe anul 
1979. Condiția principală a îndepli
nirii rolului important ce revine a- 
cestor foruri ale autoconducerii mun
citorești constă in promovarea clima
tului propice unui dialog viu, carac
terizat prin înaltă responsabilitate 
comunistă, receptivitate față de pro
punerile și observațiile oamenilor 
muncii.

Luna iulie a consemnat importante 
succese dobîndite de oamenii muncii 
în MAREA ÎNTRECERE SOCIALIS
TA ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 
23 AUGUST. înalta conștiință patrio
tică și maturitatea politică a maselor 
populare au fost pregnant reliefate 
de axarea întrecerii, în spiritul pre
vederilor Proiectului de Directive, 
spre obiective esențiale pentru mo
dernizarea tuturor ramurilor econo
miei naționale — creșterea substan
țială a productivității muncii ; ridi
carea calității și nivelului tehnic al 
producției ; reducerea cheltuielilor 
materiale, economisirea riguroasă a 
materiilor prime, energiei și combus
tibilului ; realizarea investițiilor pla
nificate și punereb în funcțiune la 
termen a noilor capacități.

O largă amploare a cunoscut ,.BA- 
TALIA RECOLTEI" ; prin eforturi 
susținute, s-a încheiat în majoritatea 
județelor secerișul griului. în zilele 
ce urmează se impun concentrarea 
tuturor forțelor spre terminarea a- 
cestei lucrări în celelalte zone și 
strîngerea recoltei cu grijă gospodă
rească, astfel ca „piinea țării" să fie 
pusă la adăpost de orice pierderi. De 
cea mai mare însemnătate este acum 
pregătirea terenurilor în vederea in- 
sămînțării culturilor succesive și în
treținerea acestora, acțiuni care tre

buie să polarizeze întreaga atenție a 
organizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor populare, a tuturor consi
liilor unice agroindustriale.

★
In această lună în care au fost su

puse dezbaterii publice proiecte de 
documente ale Congresului al XII-lea 
de o semnificație cardinală pentru 
mersul înainte al societății noastre 
pe calea progresului și civilizației 
socialiste, activitatea pe tărîm extern 
ilustrează pregnant preocuparea neslă
bită a partidului și statului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal pentru crearea condițiilor interna
ționale propice desfășurării vastei 
opere constructive pe care o realizăm, 
pentru promovarea cauzei libertății, 
progresului și păcii in lume, in con
cordanță cu aspirațiile poporului ro
mân și ale tuturor națiunilor de pe 
glob.

Politica de pace și colaborare a

României, activitatea neobosită pa 
care președintele Republicii o desfă
șoară în slujba idealurilor înaintate 
ale omenirii contemporane se bucură 
de înaltă prețuire pe toate meridia
nele globului — conferirea medaliilor 
de aur și jubiliară ale Institutului de 
relații internaționale din Roma 
tovarășului Nicolae Ceaușescu fiind o 
nouă dovadă in acest sens. Distincții 
similare au fost acordate de același 
institut tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru înalta sa contribuție științifică 
și tehnică la progresul românesc și 
mondial. Pentru întregul nostru po
por, aceste distincții sînt un nou te
mei de mîndrie patriotică, un sti
mulent în lupta pentru înflorirea pa
triei, pentru pacea și prosperitatea 
omenirii.

Cu rezultate rodnice s-a Înscris 
VIZITA OFICIALA DE PARTID ȘI 
DE STAT ÎNTREPRINSA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ, LA INVITAȚIA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
DE TOVARĂȘUL AHMED SEKOU 
TOURfi, secretar general al Partidu
lui Democrat din Guineea, președin
tele Republicii Populare Revoluționa
re Guineea. în spiritul Tratatului de 
prietenie încheiat cu prilejul vizitei 
făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în 1974 la Conakry, convorbirile la ni
vel înalt de la București, documentele 
semnate au deschis noi și ample per
spective conlucrării dintre cele două 
partide de guvernămint, colaborării 
româno-guineeze in domeniul econo
mic, tehnico-științlfic, în producție și 
în alte domenii. , In același timp, in 
actualele împrejurări, au o importan
ță deosebită consacrarea, in docu
mentele semnate, a principiilor noi 
de relații internaționale, sublinierea 
necesității soluționării pe cale politi
că a problemelor litigioase din Africa 
și din alte regiuni ale globului, a im
perativului întăririi unității și soli
darității africane și internaționale în 
lupta- împotriva1 imperialismului, co

lonialismului și neocolonialismului, 
pentru o nouă ordine economică 
mondială, pentru o viață liberă și 
demnă a tuturor popoarelor.

Cronica lunii încheiate a consem
nat, totodată, primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a unor 
reprezentanți marcanți ai vieții pu
blice dintr-un șir de țări, între care 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, președintele Frontului Pa
triotic din R. P. Ungară, delegațiile 
parlamentare iugoslavă, franceză și 
senegaleză, membri ai guvernelor și 
lideri ai unor partide politice din 
diferite țări, conducători ai unor or
ganisme economice internaționale — 
toate aceste contacte slujind cauza 
păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Rezultate pozitive pentru adin- 
cirea in continuare a relațiilor Româ
niei cu celelalte țări socialiste au 
avut vizitele întreprinse de primul 
ministru al guvernului român în Un
garia și Bulgaria, convorbirile minis
trului afacerilor externe cu omologii 
săi din Republica Democrată Ger
mană și Iugoslavia, convorbirile eco
nomice ale reprezentanților țării 
noastre cu cei ai Uniunii Sovietice, 
Cehoslovaciei, Albaniei. Schimbul de 
mesaje dintre președinții României și 
Statelor Unite cu prilejul sesiunii 
Consiliului economic româno-ameri- 
can, lucrările sesiunii au subliniat 
interesele reciproce în dezvoltarea 
cooperării multilaterale dintre cele 
două țări. Acestea, precum șl alte 
fapte care ar putea fi citate, ilus
trează preocuparea constantă a 
României pentru DEZVOLTAREA 
LARGA A RELAȚIILOR DE CO
LABORARE CU TOATE ȚĂRILE 
LUMII, fără deosebire de orinduire, 
corespunzător cerințelor coexistenței 
pașnice, destinderii și înțelegerii in
ternaționale.

în centrul vieții economice și poli
tice mondiale s-au aflat în tot cursul 
lunii încheiate problemele complexe 
ale „CRIZEI ENERGETICE". în mai 
toate țările lumii se manifestă o pu
ternică îngrijorare în legătură cu ac
centuarea disproporției dintre nevoile 
de resurse energetice, în special pe
trol, și disponibilitățile existente pe 
piața mondială. Cifrele publicate în 
cursul lunii evidențiază că deficitul 
între cerere și consum este conside
rabil și are tendihța să se amplifice 
continuu.

Desigur, problemele „crizei energe
tice" nu privesc însă numai anumite 
țări, ci afectează practic toate țările — 
inclusiv, așa cum s-a arătat mai 
înainte, România — privesc econo
mia mondială in ansamblu. în aceste 
condiții, preocuparea pentru formu
larea unor soluții la situația ce s-a 
creat în domeniul energetic și-a gă
sit expresie în cursul acestei luni în 
diferite reuniuni internaționale, cum 
a fost sesiunea ECOSOC, reuniunea 
liderilor partidelor socialiste din 
țările Pieței comuna etc.

Pe plan practic, în numeroase 
țări, inclusiv țări socialiste, sub 
presiunea penuriei energetice, au 
fost adoptate hotăriri privind ma
jorări sensibile de prețuri la 
produsele petroliere, la curentul 
electric, precum și la alte produse și 
servicii bazate pe consum de energie. 
Totodată, au fost anunțate hotăriri 
privind reducerea importurilor de 
petrol. Programele anunțate de nu
meroase țări, cum sînt S.U.A.. Fran
ța, Anglia, R.F.G., pornind de la con
siderentul că deocamdată va trebui 
să se conteze în continuare pe re

surse neregenerabije, pun accentul pe 
ECONOMISIREA ȘI GOSPODĂRI
REA CU CÎT MAI MARE CHIBZU
INȚĂ A RESURSELOR ENERGE
TICE. Pentru acuitatea problemelor 
este semnificativ că, în unele state, 
s-au luat măsuri ample cu caracter 
organizatoric ; astfel în S.U.A. anun
țarea unui nou program energetic a 
fost însoțită de o restructurare a gu
vernului și de constituirea „comisiei 
de mobilizare în problemele energe
tice". Pe plan internațional, propu
nerea mexicană de a înscrie pe ordi
nea de zi a viitoarei sesiuni a O.N.U. 
proiectul privitor la „raționalizarea 
resurselor energetice" reflectă con
vingerea care-și face tot mai mult 
loc că problemele crizei energetice, 
care privesc toate popoarele, nu-și 
pot găsi soluționarea decît prin 
eforturi susținute din partea tuturor 
țărilor, printr-o conlucrare activă și 
rodnică.

Bilanțul lunii încheiate consem
nează ca un eveniment pozitiv de 
profundă semnificație victoria for
țelor patriotice, progresiste din Ni
caragua, ca urmare a luptei îndelun
gate, eroice pe care au dus-o pen
tru răsturnarea regimului dictatorial 
somozist, victorie ce a deschis in fața 
poporului nicaraguan o cale nouă, 
democratică. Sub conducerea Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală și a Guvernului de Reconstruc
ție Națională, poporul nicaraguan 
depune eforturi pentru revenirea la 
o activitate normală și crearea con
dițiilor pentru dezvoltarea economică 
a țării. România a salutat cu satis
facție succesul patrioților din Nica
ragua și — așa cum s-a subliniat 
în telegrama tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — s-a arătat gata să dez
volte cu Nicaragua relații prietenești.

Luna iulie a coincis In cea mai 
mare parte cu „Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean" — amplă 
acțiune a forțelor progresiste din în
treaga lume în sprijinul aspirațiilor 
legitime ale celor circa 50 de mili
oane de coreeni din Nordul și Sudul 
țării de a trăi într-o țară unită, paș
nică și democratică. Manifestările 
desfășurate cu acest prilej în țara 
noastră au reafirmat solidaritatea 
militantă cu cauza dreaptă a poporu
lui coreean, pe care poporul român 
o înțelege și o sprijină neabătut. 
Propunerile preconizate de R.P.D. 
Coreeană arată o cale realistă și 
eficace pentru reunificarea pașnică 
și democratică a Coreei ; din păcate, 
acțiunile elementelor separatiste din 
Coreea de sud, ca și permanentizarea 
prezenței trupelor străine în Sud ri
dică obstacole serioase în calea re
glementării problemei coreene, care 
nu poate fi decît opera coreenilor 
înșiși, fără nici un amestec din afară.

★
Evenimentele lunii încheiate pun 

puternic în evidență justețea politi
cii interne și externe a partidului 
nostru, prestigiul de care se bucură 
realizările Obținute în cei 35 de ani 
de la eliberarea țării, măreția per
spectivelor pe care le deschid docu
mentele Congresului al XII-lea. 
Toate acestea mobilizează poporul 
nostru să-și înzecească eforturile 
pentru a întîmpina cele două mari 
evenimente — aniversarea actului de 
la 23 August și Congresul partidului 
— cu noi și mari împliniri, pentru a 
asigura înălțarea patriei pe noi trepte 
de progres șl civilizație.

Tudor OLARU 
Ion FINTÎNARU
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Neubutut-pe drumul trunsformârilor 
revoluționare profunde

(Urmare din pag. I)
acest sens că P.C.R. a dezvoltat con
tinuu legăturile in rîndurile armatei, 
cu generali și ofițeri superiori, înche
gate încă din perioada pregătirii și 
înfăptuirii insurecției, a asigurat 
întărirea continuă a formațiunilor 
patriotice de luptă — în martie 
1945 acestea ajunseseră să numere 
circa 70 000 de combatanți, in ma
joritate muncitori din fabrici. în
treaga desfășurare a evenimente
lor a pus în evidență în mod 
pregnant cit este de important ca în 
lupta pentru transformări sociale pro
funde, mișcarea revoluționară, spri- 
jinindu-se pe o largă mobilizare a 
maselor, în primul rînd pe acțiunea 
unitară a clasei muncitoare aliată cu 
țărănimea, să dispună de o forță mi
litară proprie, să-și făurească legă; 
turi trainice cti armata, cu masa largă 
a ostașilor și cadrele de conducere, 
fiind astfel în măsură să zădărni
cească acțiunile represive ale reac- 
țiunii, orice încercări ale acesteia de 
a folosi forțele armate pentru înăbu
șirea revoluției.

6 Martie - o transfor
mare de esență a regimu
lui nnlitic Sînt tie remarcat, de

asemenea, priceperea, suplețea cu 
care P.C.R. a folosit diferitele forme 
de luptă, în concordanță cu evoluția 
raporturilor de clasă. Astfel, activi
tatea reprezentanților forțelor demo
cratice în cele trei guverne s-a împle
tit cu organizarea, în Capitală, cit și 
în alte localități, a unor ample ac
țiuni politice de masă, de o înaltă 
combativitate : mitinguri și demon
strații, prin care masele largi au luat 
efectiv în stăpînire strada, confisca
rea și împărțirea pămînturilor moșie
rești de către țărănime, cu sprijinul 
muncitorilor ; îndepărtarea din apa
ratul de stat a elementelor fasciste, 
prin luarea cu asalt a prefecturilor 
și primăriilor etc. în ce măsură ra
portul de forțe se schimbase in fa
voarea forțelor populare rezultă lim
pede din faptul că pină în februarie 
1945, în 52 județe ale țării din totalul 
de 58 se aflau prefecți instalați de 
popor. Tocmai în aceste condiții, sub 
presiunea valului uriaș al luptei 
populare a devenit posibilă instaura
rea la 6 ihartie 1945 a primului gu
vern cu adevărat democratic din isto
ria țării, sub președinția eminentului 
om politic și înflăcăratului patriot dr. 
Petru Groza, președintele Frontului 
Plugarilor. Evenimentele de la 6 Mar
tie au marcat riu o simplă schimbare

de guvern, ci o transformare de 
esență a însuși regimului politic din 
România, înlocuirea vechii puteri po
litice a burgheziei și moșierimii cu 
puterea revoluționar-democratică a 
muncitorilor și țăranilor. Din acel 
moment, raportul de forte era cate
goric și ireversibil înclinat in favoa
rea revoluției. Mai mult, începînd cu 
6 Martie 1945, nu numai că procesul 
revoluționar avea să înainteze impe
tuos, stimulat de însăși puterea de 
stat, dar avea să-și schimbe natura 
tocmai prin acțiunea acestei puteri, 
să se transforme în revoluție socialistă, 
ducind la cucerirea întregii puteri po
litice și economice de către clasa 
muncitoare și aliații săi (tema va 
forma obiectul următorului articol 
din cadrul acestui serial).

în perspectiva istorică, drumul stră
bătut de la revoluția de eliberare din 
august 1944 la instaurarea regimului 
democrat popular apare ca un pro
ces neîntrerupt, fără „pauze", fără 
despărțiri în timp între diferitele sale 
etape — antifascistă, burghezo-demo- 
cratică, socialistă. S-a demonstrat 
în practică justețea politicii Partidu
lui Comunist Român, capacitatea sa 
de a călăuzi poporul în înfăptuirea 
profundelor transformări menite să 
scoată România din înapoiere, pla- 
sînd-o pe traiectoria progresului con
temporan.

Foto : Gh. Vințilă

DE LA ADAS

Prestigioși interpret! 
ai cîntecului muncitoresc

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Trasee istorice. August 1944. Locuri 

și monumente din București Și îm
prejuri mi

16,25 Consultații juridice
16.45 Elveția — Regiunea L’Appenzell
17,30 Moștenire pentru viitor
18.00 Sport
18,20 Festivalul national ..Ctntarea 

României". Etapa republicană. Se-

lecțiuni de la centrul de concurs 
Tg. Mureș

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Dialog despre viitor
19.50 Teleclnemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului". „Blocada" — Operațiu
nea Iskra. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor sovietice

âl,05 Meridianele cîntecului. Soliști șl 
formații de muzică ușoară

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,00 Permanenta redescoperire a Româ
niei (V). Fereastră spre Brașov (II)

16.50 Teatrul TV : „Prietenii" de Lucia 
Demetrius

13.20 Construirea socialismului. De la 
prima cooperativă agricolă la agro- 
industrie. Documentar

18,30 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Viața de concert a Capitalei
19,55 Studio T ’79
20.20 De pretutindeni. Pionieri in An

tarctica
20,45 Selecțiuni din etapa finală a Fes

tivalului național „CIntarea Româ
niei".

21,03 Biblioteca pentru toți : Mihail Sa- 
doveanu (III)

21,35 Telejurnal

PENTRU COPII SI
Pentru educarea în spiritul pre

vederii a noii generații. Adminis
trația Asigurărilor de Stat a intro
dus o asigurare numai pentru copii 
și tineretul studios denumită „asi
gurarea complexă a elevilor și stu
denților".

Această formă de asigurare com
binată cuprinde în același contract : 
cazurile de accidente ale elevului 
sau studentului, pentru sume asi
gurate de pină la 18 000 de lei, di
ferențiate în funcție de urmările 
accidentelor ; cazurile de pagube 
produse de incendiu, de unele ca
lamități ale naturii ori de furi prin 
efracție la bunurile asigurabile 
(îmbrăcăminte, obiecte de sport și 
de voiaj etc.) luate de elev sau 
student oriunde in afara domiciliu
lui, pentru suma asigurată de 2 000 
de lei ; cazurile de răspundere ci
vilă legală, care decurg din dete
riorarea sau distrugerea unor bu
nuri din vina elevului sau studen-

T1NERETUL STUDIOS
tului, pentru pagube de peste 100 
de lei pină la 2 000 de lei.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri și sume 
asigurate ca urmare a evenimen
telor neprevăzute produse in tim
pul valabilității contractului de asi
gurare, in orice loc și cu orice oca
zie, inclusiv in timpul vacanțelor.

în cazurile de invaliditate per
manentă parțială se plătește o par
te din suma de 12 000 de lei pre
văzută pentru cazurile de invalidi
tate permanentă totală, corespun
zătoare gradului de invaliditate 
stabilit.

Durata asigurării este de 6 luni 
sau de 1 an (la alegere).

Costul asigurării este de 1 leu pe 
lună pentru toți elevii și studenții.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări, 
vă puteți adresa responsabililor cu 
asigurările, agenților și inspectori
lor de asigurare sau, direct, orică
rei unități ADAS.

Peste 600 de oameni, 
bărbați și femei, ti
neri și copii, au fost 
de curind invitați ai 
corului bărbătesc cen
tenar „Armonia" din 
Brăila.

Dincolo de vechi
mea sa (peste 100 de 
ani, înființat la 6 sep
tembrie 1871), corul 
bărbătesc „Armonia" 
s-a impus prin presti
giul cîștigat în marile 
confruntări artistice in 
țară, prin trofeele sale 
muzicale, prin titlu
rile de laureat cu care 
de fiecare dată s-a 
întors acasă. Invitația 
amintită s-a materia
lizat într-un festival 
ai cîntecului munci
toresc, revoluționar și 
patriotic la care și-au 
dat concursul coruri 
și ansambluri came
rale de prestigiu din 
citeva județe apro
piate și din București.

Alături de corul 
bărbătesc . „Armonia" 
al sindicatelor (diri
jori : P. Beschea și 
L. Soancă) și for
mația vocal-instru- 
mentală „Valurile Du
nării" (dirijori : Iu
lian și Mugur Anghe- 
lescu) a Casei muni
cipale de cultură din 
Brăila au evoluat, 
tntr-un veritabil ma
raton al muzicii de 
gen. invitați la fel de 
prestigioși : corul „Ca

meral" al sindicate
lor din Galați (diri
jor Stanciu Lazăr), 
grupul coral „Balada" 
al sindicatului C.F.R. 
Buzău (dirijor Nico
lae Arion), corul de 
cameră al sindicate
lor din Slobozia (di
rijor Valentina Nico- 
lescu), corul de ca
meră al D.J.P.Tc. din 
Tulcea (dirijor Mihai 
Gută), corul și orches
tra „Albatros" ale ma
rinei militare din Man
galia (dirijor Marin 
Hudițeanu) și corul Re
gionalei C.F.R. Bucu
rești (dirijor Traian 
Buhlea).

„Mă întorc, după 
niște ani buni, la 
Brăila, gazda acestui 
festival coral al cinte- 
cului muncitoresc, re
voluționar și patrio
tic!, cu bucuria de a 
ne compara frumoa
sele realizări profe
sionale și artistice, 
împreună cu cele
lalte ansambluri par
ticipante. Repertoriul 
acestor formații co
rale oglindește rea
litatea contemporană 
românească, avintul 
pe care il cunoaște 
mișcarea artistică de 
amatori în tara noas
tră. Festivalul coral 
brăilean, aflat la a 
V-a ediție, este un 
exemplu de ținută ar
tistică pe care și

alte centre culturale 
din țară îl pot pre
lua". mărturisea Tra
ian Buhlea, dirijorul 
corului Regionalei de 
căi ferate București.

Cu un repertoriu bo
gat și nuanțat, de di
ficultate tehnică, piese 
de rezistentă pentru 
confruntările scenice
și îndrăgite de public, 
toate ansamblurile co
rale au înscris în 
programele lor creații 
ale compozitorilor noș
tri, semnate de Gh. 
Bazavan. Gh. Du
mitrescu, Radu Pa- 
ladi, D. G. Chiriac, 
Al. Pașcanu, Florin 
Comișel, George Van- 
cu, Mircea Neagu, 
N. Arion. M. Hudiția- 
nu. T. Buhlea. Au fost 
și prime audiții („Fe
riciți copiii toți" de 
Radu Paladi și „Sen
timent de patrie" de 
Gh. Bazavan), în ge
neral se poate spune 
că a fost, pină la 
urmă, o cantată emo
ționantă. în care pes
te 600 de oameni de 
diferite profesii, mun
citori ceferiști, pos
tași, agricultori, ma
rinari, oțelari, pes
cari au ridicat un
imn de slavă tradi
țiilor eroice ale po
porului, partidului și 
clasei muncitoare.
Dumitru ANGHEL

Schimburi de vacanțe aie tineretului
Un grup de elevi și profesori din 

Iordania și Polonia au sosit în țara 
noastră unde își vor petrece o parte 
din vacanța de vară alături de colegii 
lor din România. După excursii do
cumentare, întreprinse în diferite lo
calități, ei vor poposi pe litoralul 
Mării Negre, în tabăra internațională 
de la Năvodari, beneficiind de un 
atractiv program de vacanță cuprin- 
zind manifestări cultural-artistice, 
focuri de tabără, seri folclorice etc.

La rîndul lor. numeroși elevi din 
București. Sibiu, Tulcea și din nu
meroase așezări rurale ale județelor 
Gorj, Hunedoara, Ilfov și Prahova

întreprind călătorii de vacanță în 
R.F. Germania și Polonia.

în cadrul relațiilor de strînsă cola
borare existente intre diferitele cen
tre universitare, un grup de studenți 
ai Facultății de medicină din cadrul 
universității „Wilhelm Pieck" din 
Rostock sînt oaspeții unor stațiuni 
montane din țara noastră, în trmp ce 
numeroși tineri din cadrul universi
tății „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napo- 
ca se află în școlile de vară din Fin
landa, Franța, Italia și Polonia.

(Agerpres)

cinema
• Certificat <le paupertate : VIC
TORIA — 15: 17,30: 20.
• Șatra : FESTIVAL — 14; 16;
18,15; 20.
• Căluțul cocoșat — 9,15; 11;
12,45; 14.30, Revanșa — 16; 18; 20 : 
DOINA.
• Totul pentru fotbal : TIMPURI 
NOI — 15; 17; 19,30.
• Alibi pentru un prieten : CA
PITOL — 14,15; 17; 19,15, la gră
dină — 21, FLAMURA — 9; 11,45: 
14,30; 17,15; 20. AURORA — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină —
20,45.

• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20,15, la grădină — 
21.
• Misiunea Capricorn unu : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, GLORIA — 9: 11,30; 14,15: 17;
19,45, MELODIA — 9; 11,45; 14,15: 
17; 19,45.
• înarmat și foarte periculos : 
BUCEGI — 16; 18; 20,15, la grădi
nă — 20,45.
• In ritmul muzicii î FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 20 15.
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 

18,15; 20,15, la grădină — 21. GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Școala curajului : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nea Mărin miliardar : LIRA — 

16; 18.15; 20,30, la grădină — 21.
• Moartea unui greier : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Păcală : FERENTARI — 15,30;
19.
• Clanul sicilienilor — 9.45; 11,45, 
Accidentul — 14, Pe aici nu se 
trece (ambele serii) — 16,15, Z — 
20,30 : CINEMATECA.

• Nick Carter superdetectiv : BU
ZEȘTI — 15,30,; 17,45; 20, CIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 
20.
• Tînărul din Istanbul : DACIA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Un trecător în ploaie : FLO- 
REASCA — 9; 11,30; 14; 16,45; 19.30. 
GRADINA PARC HOTEL — 21.
• Severino : COTROCENI — 15;
17,30: 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• Vacanță tragică : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida :

TOMIS — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21,15, VOLGA 
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
GRADINA FESTIVAL - 20,45.
• Antichități : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• De ce să-1 împușcăm pe profe
sor ? : MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15.30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
FLACARA — 14; 16; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Apașii : ARTA — 9; 11,15; 13530; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.

• Umbrele verii fierbinți : PRO
GRESUL — 15,30; 17,45: 20.
• Ciocolată cu alune : POPULAR 
- 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă x GRĂDINA 
TITAN — 21,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 

iubirii" — spectacol de sunet și lu
mină — 21,30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ grădina Boema) : Omul care 
aduce rîsul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cintațî 
cu mine un cîntec — 19,30.
O Teatrul ,,Ion Creangă" (la sala 
Majestic) : Băiatul cu floarea — 
20.
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ZIUA NAȚIONALĂ A CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE Vizita unei delegații de activiști ai P.C.U.S TELEGRAMA lld

Excelenței Sale Domnului HANS HURLIMANN
Președintele Confederației Elvețiene

BERNA
Cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene, îmi este deosebit 

de plăcut să adresez Excelentei Voastre calde felicitări. împreună cu cele mai 
bune urări de pace și prosperitate pentru poporul elvețian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, in pe
rioada 23—31 iulie, o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, condusă de tova
rășul A. S. Kapto, secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina, a efectuat o vi
zită de documentare și schimb de 
experiență in tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea Scriitorilor, Radio- 
televiziunea română, la comitetele 
județene Cluj, Sibiu și Comitetul

municipal București ale P.C.R., au 
vizitat întreprinderi industriale și 
unități agricole, instituții de cultură 
și artă.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ilie Rădu- 
lescu, secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat tovarășul Ilie Matei, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

prim-mi- 
adresat o 
domnului

Tovarășul Ilie Verdeț, 
nistru al guvernului, a 
telegramă de felicitare 
Pierre Werner, cu prilejul învestirii 
sale in înalta funcție de președinte al 
Guvernului Marelui Ducat al Luxem
burgului. în telegramă se exprimă 
convingerea că bunele relații dintre 
țările noastre se vor dezvolta con
tinuu, în interesul celor două po
poare. al colaborării și păcii in Eu
ropa și in intreaga lume.

UNIUNEA SOVIETICĂ

i

„Apa vie“ și roadele stepei

vremea
Gazda fostei Ligi a 

Națiunilor, între cele 
două războaie mondia
le, apoi a sediului eu
ropean al O.N.U., Ge
neva adăpostește azi 
aproape 200 de organi
zații internaționale, 
fiind considerată, pe 
bună dreptate, un vast 
laborator in care se 
cristalizează idei me
nite să apropie popoa
rele, să asigure conlu
crarea intre oamenii 
de pe toate meridia
nele globului.

Această 
Genevei 
trăsătură 
întregii 
helvetice, 
urmă cu aproape șapte 
secole (1 august 
pe cîmpia Riitli, 
lingă Lucerna, 
reprezentanții a 
cantoane s-au 
printr-un „pact veșnic' 
pentru apărarea liber
tății și independentei

a 
o 
a 

colectivități 
născută în

vocație 
exprimă 
esențială

1291) 
de 

unde 
trei 

legat 
»«

lor. Se puneau astfel 
bazele Confederației 
Elvețiene, formată prin 
unirea succesivă a ce
lor 25 de cantoane de 
azi.

Patria lui Wilhelm 
Tell, vechiul „pămînt 
al păstorilor", se pre
zintă contemporanilor 
ca o tară cu o indus
trie puternic dezvolta
tă, printre primele in 
lume în ce privește 
producția pe locuitor și 
gradul înalt de tehni
citate al produselor 
sale. La prosperitatea 
țării — datorată mun
cii tenace, perseveren
ței și hărniciei locuito
rilor săi. ca și binefa
cerilor unei îndelun
gate perioade de pace 
— contribuie, de ase
menea, importantele 
venituri obținute din 
turism și din activită
țile bancare.

între România și El
veția există vechi le
gături de colaborare,

La Casa de cultură a I.R.R.C.S. a 
avut loc, marți, o manifestare cultu
rală cu prilejul sărbătorii naționale a 
El'- tei.

participat membri ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex-

care cunosc în ultimii 
ani un curs continuu 
ascendent, pe multiple 
planuri. Ca țări euro
pene, ambele și-au a- 
dus și își aduc o con
tribuție substanțială la 
aplicarea statornică în 
viață a principiilor și 
prevederilor Actului 
final de la Helsinki. 
Spre satisfacția reci
procă. se extind mereu 
schimburile comerciale 
și cooperarea dintre 
cele două țări. Contac
tele politice la diferite 
niveluri, vizitele reci
proce ale unor repre
zentanți ai vieții eco
nomice, științifice și 
culturale sînt menite 
să deschidă orizonturi 
tot mai lărgi colabo
rării rOmâno-elveție- 
ne, în folosul ambelor 
țări, al 
derii și 
nerale.

cauzei destin- 
ințelegerii (ie

Gh. C

teme. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, ai altor instituții cen
trale bucureștene, un numeros public.

R. 
al 
ai

Au fost de fată 
Wernly, însărcinat cu 
Elveției la București, 
ambasadei.

Thomas H. 
afaceri a.i. 
și membri

(Ager preș)

Prezentarea de condoleanțe
la ambasada Republicii Arabe Siriene

La Ambasada Republicii Arabe 
Siriene din București a avut loc, 
marți dimineața, prezentarea de con
doleanțe în legătură cu încetarea din 
viață ■ a lui Zoheir Mohsen, membru 
al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, membru al Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, secretar general al 
organizației Saika.

In numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, al conducerii 
P.C.R., a prezentat condoleanțe to
varășul Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La prezentarea condoleantelor au

participat tovarășii Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Constantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Cei prezenți au semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

Întîlnire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Tovarășul Emil Bobu, președintele 

Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, s-a 
întîlnit marți dimineața cu delegația 
Confederației Naționale a Oamenilor 
Muncii din Guineea — C.N.T.G., 
condusă de Kandas Conde, secretar 
general, care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., face o vizită de 
prietenie și documentare în țara 
noastră.

în cursul convorbirii, care s-a des

fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a avut loc un schimb de 
informații cu privire la activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
organizații sindicale pe plan intern 
și extern, exprimindu-se dorința co
mună de a dezvolta și diversifica în 
continuare legăturile de prietenie și 
cooperare dintre sindicatele din Re
publica (Socialistă România și Repu
blica Populară Revoluționară Gu
ineea.

Timpul probabil pentru zilele de 2. 3 
și 4 august. In (ară : Vremea va fi tn 
general frumoasă și relativ călduroasă, 
cu cerul variabil. Innorărl mal acen- 
tuate se vor produce in vestul țării, 
unde vor cădea averse izolate de ploaie. 
Vint moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 10—20 de grade, iar 
valorile maxime între 22—32 de grade, 
local mai ridicate. In București : Vre
me în general frumoasă și relativ căl
duroasă, cu cerul variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperatura în creștere.

De la Inspectoratul

OFI NICUl.1

La 31 iulie 1979 a încetat din viață 
Ion NicUli, cunoscut militant al 
mișcării muncitorești și sindicale din 
țara noastră.

Născut la 7 februarie 1887. in orașul 
Iași, Ion Niculi a cunoscut de tim
puriu. ca ucenic și apoi lucrător ti
pograf, exploatarea capitalistă. înce- 
pind din 1912 se încadrează activ in 
mișcarea muncitorească, participind 
la numeroase acțiuni revoluționare 
ale muncitorilor tipografi și textiliști. 
A fost membru al Partidului Comu
nist Român din 1921. In anii 1925— 
1933 a activat in cadrul Blocului 
Muncitoresc Țărănesc, precum și in 
cadrul altor organizații de masă și 
obștești inițiate și conduse de P.C.R. 
Pentru activitatea revoluționară des
fășurată a fost de mai 
areț-tă' Si Întemnițat.

Di ‘eliberarea patriei 
minația fascistă i s-au
sarcini de răspundere pe linie 
partid și de stat. După alegerile din 
noiembrie 1946 a îndeplinit funcția 
de vicepreședinte al Camerei Depu- 
taților, iar după proclamarea Repu
blicii a fost membru al 
Republicii.

La Congresul din 1948 
membru al Comitetului 
partidului. în 1955 a fost 
bru al Qomisiei Centrale
In perioada 1953—1956 a ocupat func
ția de președinte al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al orașului 
Iași.

Pentru meritele sale a fost distins 
cu înaltul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste, cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Ion Niculi va râmine în amintirea 
tuturor celor care l-au cunoscut ca 
un exemplu de dăruire revoluționa
ră, de slujire devotată a idealurilor 
partidului și poporului, a cauzei so
cialismului și comunismului in patria 
noastră.

multe ori

de sub do- 
incredințat 

de

Prezidiului

este ales 
Central al 
ales mem- 
de Revizie.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI 

ANTIFASCIȘTI DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA, 
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI 

AL P.C.R.

• ENERGETICA 
PESTE O SUTĂ DE ANI. 
Anticipațiile unui Jules Verne 
au fost de mult confirmate și, 
de-acum, chiar depășite. Ce do
menii noi iși vor afla, oare, con
sacrarea peste 100 de ani ? Po
trivit opiniei unor specialiști 
francezi, autori ai unor studii 
futurologice. in anul 2079 ener
getica spațială, biologia genetică, 
microchirurgia voi- deveni lu
cruri obișnuite. Interesant este 
că în ce privește capitolul ener
getic propriu-zis, experții văd, 
în cazul Franței, o descentrali
zare a rețelei furnizoare de 
energie : paralel cu marile uni
tăți. o pondere crescindă va re
veni centralelor medii și mici, 
in ideea de a se spori gradul de 
autonomie în aprovizionarea cu

Cronica
Cu prilejul celei de-a 52-a aniver- 

a Zilei Armatei populare chi
de eliberare, ministrul apă- 
naționale al Republicii Socia- 
Romănia, general-colonel Ion

sări 
neze 
rării 
liste
Coman, a adresat o telegramă de fe
licitare tovarășului Xu Xiangqian, 
ministrul apărării naționale al 
publicii Populare Chineze.'

★

Re-

ani-Cu prilejul celei de-a 52-a
a Zilei Armatei populare 
de eliberare, atașatul militar, 
naval al Republicii Populare 
la București. Iuan Iun-lou, a

versări 
chineze 
aero și 
Chineze
oferit, marți seara, un cocteil.

Au participat generaj-Iocotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, activiști de partid și de stat, 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte, de asemenea. Chen 
Shuliang. ambasadorul R.P. Chineze 
la București, șefi de misiuni diplo
matice, membri ai corpului diplomatic 
și atașati militari.

zilei
General al Miliției

Numerele autoturismelor
La Ambasada Republicii Popu

lare Congo din București a avut loc, 
marți, o conferință de presă in ca
drul căreia ambasadorul acestei 
țâri în România, Emile Aurelien 
Bongouande, a făcut o expunere pri
vind semnificația mișcării revolu
ționare din 31 iulie 1968, condusă 
de comandantul Marien N’Gouabi. 
Ambasadorul s-a referit, de ase
menea. la preocupările poporului 
congolez pentru accelerarea proce
sului de dezvoltare economică și 
socială a țării, pentru transpunerea 
în practică a obiectivelor stabilite 
de cel de-al IÎI-lea Congres extra
ordinar al Partidului Congolez al 
Muncii.

★
Ambasadorul Republicii Portugheze 

Ia București, Antonio Novaes Macha
do, a oferit marți o recepție cu 
prilejul încheierii misiunii sale in 
tara noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic..

(Agerpres)

Titularilor libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
Capitală li s-au acordat printr-o tragere la sorti separată, care a avut loc in ziua de 26 iulie a.c., 260 auto
turisme Dacia 1300. Lista oficială a libretelor de economii ieșite ciștigătoare la această tragere la sorți s-a 
publicat in ziarele „Scinteia" și „România liberă" din 28 iulie â.c.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și ciștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară ieșite ciștigătoare cu cite un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru 

trimestrul II 1979
Partea I

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. ■ 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

1 745-2-19009 55 723-103-19168 109 705-1-41196 163 754-1-18716 217 715-708-1773
2 710-513-463 56 743-209-34262 110 718-210-1154 164 754-1-47155 218 ' 719-203-22103
3 , 701-201-11462 57 737-1-6854 111 707-1-15350 165 754-1-63056 219 711-203-9862
4 702-1-109292 58 752-1-104892 112 707-132-62 166 754-203-12328 V‘20 711-255-1745
5 735-1-92710 59 704-1-19950 113 720-1-7651 167 711-102-9469 >221 711-1-15321
6 703-254-12117 60 723-213-278 114 709-1-64820 168 711-102-31343 222 717-171-5094
7 732-1-100152 61 701-1-19537 115 709-1-99364 169 711-216-4705 223 717-650-816
8 707-139-1316 62 701-201-9433 116 709-1-124365 170 716-1-38991 224 727-1-58770
9 709-217-24860 63 701-356-1712 117 709-1-143634 171 716-1-74301 225 727-1-87182

10 708-1-64390 64 706-1-11799 118 709-1-158807 172 716-1-98518 226 727-1-106853
11 733-214-901 65 719-212-15672 119 709-1-171895 173 716-1-117596 227 727-1-121303
12 715-1-150038 66 701-203-5806 120 709-202-750 174 716-1-132677 228 727-235-8045
13 718-205-14401 67 701-205-1719 121 709-212-3510 175 716-1-145637 229 711-207-3248
14 716-1-100740 68 701-135-9871 122 709-217-22618 176 716-209-7088 230 731-210-760
15 742-206-1822 69 ‘ 701-173-101 123 709-218-10064 177 716-215-18764 231 762-253-1984
16 717-1-108237 70 702-1-37647 124 709-306-109 178 716-296-58 232 725-1-14955
17 724-1-48847 71 702-1-80183 125 724-104-33224 179 716-203-13884 233 763-203-4307
18 719-1-27688 72 702-1-107171 126 724-104-58585 180 724-601-7239 234 764-257-712
19 ^,717-171-7561 73 702-1-127138 127 724-104-73614 181 742-1-13005 235 741-201-25786
20 725-1-16430 74 702-1-142837 128 721-1-4988 182 742-1-29546 236 741-201-51872
21 756-1-33557 75 702-1-156179 129 721-251-5369 183 719-514-745 237 741-201-66840
22 750-201-8410 76 702-206-5452 130 708-1-17764 184 748-1-15050 238 741-212-20414
23 714-201-1647 77 702-219-2660 131 708-1-46027 185 748-1-45353 239 741-316-28
24 736-1-144571 78 702-301-428 132 708-1-62983 186 748-1-61065 240 744-203-300
25 736-254-1744 79 702-826-230 133 708-209-7259 187 748-250-1902 241 722-213-3665
26 758-204-1653 80 735-1-43151 134 708-241-932 188 748-202-5323 242 756-1-31866
27 743-1-185827 81 . 735-1-71875 135 710-1-15229 189 712-571-61 243 756-212-1564
28 747-1-44613 82 735-1-91087 136 710-1-44044 190 717-1-43935 244 706-201-13785
29 752-1-42400 83 735-1-106258 137 710-1-61849 191 717-1-81089 245 718-521-875
30 753-1-26792 84 735-1-118196 138 710-1-74567 .192 717-1-106056 246 750-1-44622
31 723-1-28440 85 735-196-1996 139 710-258-233 193 • 717-1-125091 247 750-1-60448
32 "• 719-212-8639 J 86 735-300-716 140 738-1-12622 194 717-1-140615 248 750-211-17210
33 702-1-151392 87 713-1-10656 141 733-1-6210 195 717-1-153395 249 750-211-46993
34 735-177-12872 88 703-1-23826 142 733-201-33073 196 717-201-6154 250 750-211-63180
35 703-809-32656 89 703-1-55083 143 728-201-9988 197 717-217-1351 251 754-205-4132
36 732-1-138195 90 703-1-74611 144 710-113-23383 198 713-101-1881 252 750-201-4350
37 709-1-87272 91 703-1-88602 145 710-119-10326 199 713-102-25726 253 750-218-469
38 724-104-17265 92 703-254-10089 146 710-120-5286 200 713-194-24061 254 745-1-21401
39 709-618-153 93 734-201-5323 147 ' 710-120-35609 201 724-1-25118 255 734-1-32038
40 710-113-33309 94 703-809-19434 148 710-126-1022 202 724-1-47436 256 734-1-60169
41 715-1-208171 95 703-809-38205 149 710-138-15327 203 724-398-1666 257 734-1-78293
42 754-1-57401 96 703-203-16129 150 715-1-60057 204 751-1-5708 258 734-1-91351
43 716-1-140874 97 706-102-14337 151 715-1-112083 205 714-421-256 259 734-290-2157
44 748-1-36008 98 706-164-12151 152 715-1-147050 206 749-1-29111 260 740-1-27370
45 717-1-148685 99 706-314-6573 153 715-1-174177 207 749-1-44404 261 740-1-44588
46 751-1-17253 j 100 732-1-25540 154 715-1-195709 208 730-1-7481 262 712-714-372
47 719-217-5564 101 732-1-72449 155 715-1-215428 209 718-232-762 263 746-1-1829
48 727-1-77475 102 732-1-97824 156 715-1-231448 210 731-1-3915 264 746-1-31719
49 741-201-1145 10.3 732-1-116469 157 715-1-245917 211 731-260-1844 265 746-1-45010
50 706-204-4540 104 732-1-130995 158 715-1-258403 212 .... 719-1-24729 266 714-1-10651
51 734-1-12372 105 732-201-3934 159 715-207-5008 213 .. 719-1-44755 267 710-204-6804
52 746-1-40485 106 732-206-3244 160 710-418-548 214 719-209-4890 268 719-731-72
53 736-211-3373 107 732-424-95 161 718-1-24677 215 719-201-15598 269 736-1-67095
54 741-1-24123 108 705-1-26304 162 718-205-13019 216 719-201-36179 270 736-1-100970

energie prin recurgerea la soare, 
precum și la resursele ce pot fi 
valorificate mai deplin pe plan 
local — de la curenții de aer 
pină la biomasă.

• SOMOZISMUL 
DEMASCAT. Pe continentul 
latino-american, ce s-a dovedit 
atit de fertil in secolul 20 în 
valori scriitoricești de prim rang 
(Marquez, Carpentier. Cortazar), 
un nou nume se afirmă — ni- 
caraguanul Lizandro Chavez 
Alvaro, a cărții operă are ca 
sursă majoră de inspirație reali
tățile politico-sociale tragice din 
epoca lui Somoza. Volumul de 
nuvele „Maimuțele din San 
Telmo", distins, de altfel, cu 
prestigiosul premiu Casa de las 
Americas, evocă apropiatul tre
cut de cruntă împilare din a-

ceastă țară: mizeria adîncă, 
cruzimea represiunilor (deținuți 
puși laolaltă cu pume pentru a 
fi sfișiați), dar și voința oameni
lor de a se împotrivi terorii. 
Un adevărat rechizitoriu al 
epocii dictatoriale — remarcă 
ziarul „Le Monde" — cu atit 
mai elocvent, acum, după victo
ria forțelor patriotice, cînd se 
ridică zorile unei vieți noi și li
bere in Nicaragua.

• OCHELARI DE 
SECURITATE. Pentru a pre
veni riscul adormirii în timpul 
conducerii locomotivelor elec
trice, specialiștii de la centrul 
de elaborare și încercare a ma
șinilor din domeniul căilor fera
te din R.D.G. au realizat „oche
lari de securitate" care contro
lează frecventa clipirii pleoape

proprietate socialistă 
pe plăcuțe galbene

Inspectoratul General al Miliției 
informează : începi nd de la data de 
1 august a.c., toate autoturismele pro
prietate socialistă, inclusiv cele de 
teren și indiferent de grupa de înma
triculare. vor avea numerele înscrise 
pe plăcuțe cu fondul vopsit în cu
loarea galben-sulf. Forma, dimensiu
nile, culoarea cifrelor, a literelor, 
ecusonul de verificare tehnică anuală 
și timbrul sec rămin neschimbate.

Factorii de. răspundere din unită
țile care dețin autoturisme sînt obli
gați să ia măsuri pentru vopsirea 
deindată a actualelor plăcuțe cu nu
merele de înmatriculare, atit a celor 
model vechi, cit și a celor model nou.

Această măsură este menită să a- 
sigure o verificare mai ușoară a res
pectării dispozițiilor Decretului pri
vind raționalizarea consumului de 
carburanți și gospodărirea economi
coasă a parcului de autovehicule 
către conducătorii auto și factorii 
resort din unitățile deținătoare 
autoturisme proprietate socialistă.

de 
de 
de

în Uniunea Sovietică se desfășoară 
ample acțiuni, se investesc sume con
siderabile, sînt mobilizate bogate sur
se materiale și umane pentru pune
rea în valoare a unor importante re
zerve de pămînt arid, mlăștinos sau 
întelenit care milenii de-a rindul a 
fost pustiit de vînt sau acoperit cu 
apă. O știre recentă face cunoscut că 
în actualul cincinal U.R.S.S. alocă 40 
de miliarde de ruble, cu 50 la sută 
mai mult decît în cincinalul trecut, 
pentru lucrări de ameliorări funciare. 
Printre lucrările de mare anvergură 
se anunță că în R.S.S. Uzbecă a în
ceput construcția unui mare lac de 
acumulare. Situat pe cursul fluviu
lui Amu-Daria, lacul va asigura apă 
pentru irigarea a zeci de mii de hec
tare de păminturi aride.

Ofensiva împotriva deserturilor din 
Asia Centrală so
vietică se desfă
șoară pe baza ți
nui program care 
prevede ca. în ur
mătorii cinci ani. 
prin executarea unor ample lucrări 
de irigații in Uzbekistan. Tadjikistan 
și Kirghizia să se valorifice aproxima
tiv 800 000 hectare de păminturi aride.

Recent, am avut prilejul să vizitez 
colhozul „
naștere in Stepa Flămindă tocmai 
datorită amplului efort material și 
financiar făcut pentru a da viată pă- 
minturilor aride, odinioară pustii. 
Colhozul e situat la circa 80 de kilo
metri de Tașkent, capitala 
Uzbece, pe rîul Sîr-Daria.

Locuitorii mai în virstă își 
tesc că înainte de înființarea 
zului pe aceste locuri era o

NOTE DE CĂLĂTORIE

„Leningrad", care a luat

R.S.S.

amin- 
colho- 

___ _ _____ ____  __ _ stepă 
pustie, fără apă, fără viată. înființat 
în 1937, colhozul avea în 1941, la în
ceputul războiului, doar 200 ha teren, 
iar producția medie de bumbac la 
hectar — cultura cea mai răspindită 
în Uzbekistan — nu depășea 600 kg.

— S-a muncit din greu, iși amin
tește președintele. Sindarov Kuzi- 
baka, Erou al Muncii Socialiste. Cu 
fiecare an care a trecut am pus cite 
o cărămidă solidă la temelia colho
zului. Odată cu semănatul in stepă, 
am inceput și lucrările de amenajare 
pentru irigații, altfel truda noastră 
ar fi fost zadarnică. Pentru a nu se 
face risipă de energie și de utilaje, 
canalul principal de irigații a fost 
construit in amonte de rîul Sîr-Daria, 
la o distanță de 180 de km de colhoz, 
deși rîul trece prin apropierea noas
tră. Am procedat astfel pentru ca apa 
să vină de voie, prin cădere. în pre
zent, întreaga suprafață de aproape 
3 000 ha este irigată. Odată cu pă
trunderea apei pe canale. Stepa Flă- 
mîndă a început să prindă viață, a 
înverzit cîmpia, și pe ogoarele tot mai 
întinse și mai mănoase a inceput 
din nou să cînte ciocîrlia.

în prezent, colhozul „Leningrad"

dispune de o bogată zestre tehnică, 
materială și umană. Dacă in 1948 erau 
aici doar 42 de familii, acum numărul 
lor a ajuns la 1 100, cuprinzind 7 800 
de locuitori, din rindul a 24 de națio
nalități, care se bucură de condiții 
bune de viață și de muncă. Colhoz
nicii minuiesc acum cu dibăcie 82 de 
tractoare, 52 de camioane, combine de 
recoltat bumbacul și alte multe 
utilaje.

Pentru a cunoaște mai bine munca, 
hărnicia și eforturile colhoznicilor din 
această localitate, trebuie să amin
tim că pretutindeni am întîlnit or
dine,. disciplină și o organizare te
meinică a muncii. Producția de bum
bac a sporit de la cele 600 kg amin
tite Ia 4 200—4 300 kg și se valorifică 
anual circa 7 000 tone din această pre
țioasă cultură. Acesteia i se adaugă 

600 tone mere. 280 
tone carne de bo
vine, 2 000 tone 
legume și fructe, 
precum și alte 
produse.

Cum este și firesc, odată cu pro
ducția a sporit și venitul colho
zului, al colhoznicilor și a crescut 
considerabil nivelul de viată al tu
turor locuitorilor din această așezare. 
Anual, se obține un venit de circa 
7 milioane ruble, din care beneficiul 
reprezintă peste 2 milioane ruble.

Din viața și practica de pînă acum, 
colhoznicii au ajuns la concluzia că 
au încă multiple surse de pus in va
loare pentru a spori producția agri
colă, veniturile și a-și făuri o viață 
și mai bogată. Din calculele ce ne-au 
fost prezentate, rezultă că în cursul 
viitorului cincinal se va ajunge la o 
producție globală de 20 milioane ruble 
și la un beneficiu de 7 milioane ruble 
pe an.

Așa cum e și firesc, succesele de 
seamă ale colhozului iși găsesc re
flectare în crearea unor condiții de 
muncă și de viață din ce în ce mai 
bune pentru toți locuitorii așezării. 
Numai pentru locuințe se vor cheltui 
în perioada amintită 26,5 milioane 
ruble, cărora li se vor adăuga 44 mi
lioane ruble pentru urbanizare. De 
altfel, satul a luat de mult conturul 
orașului. Casele cu trei pînă la șase 
apartamente, bine mobilate, sînt do
tate cu lumină electrică, instalații de 
încălzire, garaje. întemeierea unei noi 
familii este imediat urmată de înmi- 
narea cheii unui apartament mobilat, 
cu toate cele necesare pentru tînăra 
pereche.

Vizitînd colhozul „Leningrad" te 
convingi că istoricul decret, semnat 
încă la 18 mai 1918 de V. I. Lemn, 
privind valorificarea pămîntului din 
Stepa Flămindă, a fost realizat în
tocmai. Apa vie a adus un adevărat 
belșug in Stepa Flămindă.

Florea CEAUȘESCU
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271 736-1-124606 343 723-1-44092 415 745-202-5689 477 717-1-9771J 539 745-1-15592
272 736-1-142965 344 723-205-5519 416 708-1-37735 478 717-1-118933 540 734-1-14229
273 736-1-157734 345 723-1-28510 417 708-1-57642 479 717-1-135384 541 734-1-51769
274 736-1-173152 346 701-1-9480 418 708-1-70787 480 717-1-149081 542 734-1-72411
275 736-212-3220 347 701-1-28912 419 708-215-8363 481 717-1-160627 543 734-1-87111
276 736-212-47592 348 701-270-2283 420 709-618-735 482 717-214-2408 544 734-260-1595
277 736-212-67475 349 706-1-7022 421 710-1-35664 483 717-265-815 545 740-1-17802
278 736-212-80906 350 719-212-9403 422 710-1-56245 484 713-102-19401 546 740-1-39419
279 736-279-23229 351 754-202-1536 423 710-1-70434 485 713-194-16321 547 702-809-126
280 736-202-15819 352 701-203-19150 424 710-232-109 486 724-1-9706 548 714-203-5797
281 736-202-38167 353 701-278-263 425 738-1-5054 487 724-1-41277 549 746-1-24652
282 736-251-3617 354 701-142-606 426 722-502-3543 488 724-360-3393 550 746-1-40895
283 704-124-819 355 702-1-11564 427 733-201-27305 489 738-261-38 551 ,712-614-307
281 704-523-19855 356 702-1-67282 428 722-123-4899 490 751-1-17616 552 714-1-20162
285 741-1-36164 357 702-1-98667 429 710-113-12468 491 749-1-20200 553 719-614-240
286 741-1-56265 358 702-1-120513 430 710-113-33695 492 749-1-39947 554 736-1-49934
287 741-1-70004 359 702-1-137438 431 710-119-24042 493 724-220-233 555 736-1-90405
288 741-414-145 360 702-1-151812 432 710-120-28435 494 730-1-18957 556 736-1-116837
289 758-201-18441 361 702-204-2161 433 710-120-45275 495 730-201-10407 557 736-1-136950
290 710-610-11 362 702-218-10581 434 710-138-10021 496 731-1-18838 / 558 736-1-152873
291 758-1-17134 363 702-223-1471 435 715-1-27772 497 719-1-7884 v /559 736-1-165425
292 758-1-32525 364 702-108-7230 436 715-1-96257 498 719-1-39162 VF560 736-211-4321
293 758-210-10456 365 735-1-29029 437 715-1-135621 499 719-205-4047 . , 561 736-212-36779
294 723-102-20149 366 735-1-63011 438 715-1-165221 500 719-258-425 y. 562 736-212-61465
295 723-134-2603 367 735-1-84778. 439 715-1-188493 501 719-201-30831 7 563 736-212-76655
296 743-1-26367 368 735-1-101070 440 715-1-208841 502 719-219-996 V /564 736-279-14802
297 743-1-78852 369 735-1-114130 441 715-1-225904 503 719-203-15831 y/ 565 736-449-21
298 743-1-112123 370 735-177-13293 442 715-1-240965 504 711-203-2237 566 736-202-32645
299 743-1-136695 371 735-216-128 443 715-1-254198 505 711-205-13754 567 736-208-12809
300 743-1-156250 372 702-529-114 444 715-1-265783 506 711-1-10132 568 736-269-2897
301 743-1-171693 373 713-300-2969 445 715-367-1637 507 707-204-1508 569 704-523-14076302 743-1-184626 374 703-1-45954 446 718-1-18193 508 717-183-3991 570 741-1-25228
303 743-207-7409 375 703-1-68592 447 718-205-5752 509 727-1-43772 571 741-1-50290
304 743-209-20411 376 703-1-84332 448 710-820-976 510 727-1-78470 572 741-1-65682305 743-209-40236 377 703-252-11 449 754-1-39704 511 727-1-100817 573 741-215-417306 745-201-295 378 703-627-517 450 754-1-57899 512 727-1-116800 574 758-201-12951307 745-2-13299 379 703-204-124 451 754-5-206 513 727-204-5496 575 706-718-510308 745-2-39875 380 703-809-33200 452 754-203-22642 514 722-201-4689 576 758-1-4058309 745-2-53859 381 703-203-9566 453 711-102-25949 515 716-512-130 577 758-1-28155310 722-1-4788 382 706-102-4295 454 711-214-2057 516 760-204-1616 578 758-210-4489311 747-1-19338 383 706-164-1294 455 716-1-17644 517 725-1-7066 579 723-102-15368312 747-1-43049 384 706-215-963 456 716-1-63726 518 764-253-572 580 723-103-19710313 747-2-9 385 706-616-1492 457 716-1-90221 519 763-210-1930 581 723-138-2348314 712-202-5181 386 732-1-59288 458 716-1-111114 520 741-201-5376 582 743-1-63569315 737-213-1379 387 732-1-90071 459 716-1-127488 521 741-201-44656 583 743-1-101295316 755-202-1817 388 732-1-110771 460 716-1-141320 522 741-201-62063 584 743-1-128639317 755-202-25240 389 732-1-126212 461 716-204-474 523 741-212-12933 585 743-1-149636318 725-211-2538 390 732-1-138554 462 716-215-12290 524 741-214-2539 586 743-1-166339319 755-201-14155 391 732-204-6272 463 716-287-1857 525 744-1-10285 587 743-1-180240320 755-211-313 392 732-214-727 464 716-203-4709 526 714-812-285 588 743-202-67321 727-137-26430 393 705-1-17352 465 724-504-22 527 756-1-24891 589 743-209-5088322 752-1-37115 394 705-1-36928 466 724-639-1556 528 756-1-40833 590 743-209-34840323 752-1-73425 395 705-348-28 467 742-1-25014 529 706-201-6650 591 743-242-1512324 752-1-95070 396 707-1-2699 468 742-221-151 530 706-357-103 592 723-418-1189325 752-1-110675 397 707-1-27003 469 736-210-10805 531 750-1-35206 593 745-2-32964326 752-1-122695 398 720-1-538 470 748-1-36863 532 750-1-55771 594 745-2-49510327 752-202-12642 399 709-1-46169 471 748-1-56437 533 750-210-814 595 745-205-7052328 752-222-401 400 709-1-88132 472 748-204-7005 534 750-211-38907 596 725-529-249329 728-1-7228 41)1 709-1-116016 473 748-337-618 535 750-211-58113 597 747-1-36355330 728-1-28230 402 709-1-137102 474 748-208-3096 536 750-211-70801 598 747-1-52175331 713-515-358 403 709-1-153503 475 717-1-21619 537 754-268-443 599 712-1-7127332 753-1-25099 404 709-1-167649 476 717-1-70208 538 750-201-19032 600 737-1-7457
334
335
336
337
338
339
340
341
342

704-1-745 
704-1-26104 
726-1-5724 
739-1-21424 
739-1-39699 
739-212-2437 
739-205-5929 
720-134-374 
723-1-25896

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

709-201-3589 
709-209-2929 
709-217-11344 
709-217-33550 
709-218-21358 
724-104-18955 
724-104-51150 
724-104-68829 
724-141-2516 
721-1-17709

La sorti a libretelor de economii cu dobîndă și cîști- 
guri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din tară, care a avut 
loc la data de 30 iulie 1979, Casa de Economii și Consemnațiuni 
a acordat 1200 ciștiguri în autoturisme „Dacia 1300".

Din cauza dimensiunilor listei de ciștiguri, publicăm astăzi o 
primă parte a acesteia, cuprinzînd 600 de ciștiguri. în numărul 
viitor vom publica continuarea listei libretelor ieșite ciștigătoare.

lor mașinistului. Printr-un con
ductor, brațele acestor ochelari 
sint legate de un analizator 
electronic. Dacă mașinistul nu 
clipește vreme de 20 de secun
de, chiar dacă el apasă — ma
șinal — pe pedale, se declan
șează un semnal sonor de alar
mă. Dacă, la șapte secunde de 
la semnal, mașinistul nu trece 
la conducerea manuală, se cu
plează frina de securitate.

® SUDURĂ PRIN... 
EXPLOZIE. Cererea tot mai 
mare de metale nobile care au 
utilizări în medii corozive. reci- 
pienți sub presiune, schimbă

toare de căldură etc., determină 
tot mai mult pe specialiști să 
caute noi soluții tehnice și eco
nomice. Una din aceste căi de 
economisire — pusă la punct in 
S.U.A. — o constituie sudarea 
prin... explozie, în cadrul căreia 
se pot obține combinații de bi și 
trimetale de larg interes tehnic, 
cum sint titan-otel, tantal-oțel, 
aluminiu-oțel. tantal-cupru sau 
tantal-vanadiu-oțel inoxidabil 
etc. Plăcile și tablele sudate 
prin explozie pot fi laminate 
pentru a mări suprafața și a im
prima proprietățile dorite bi și 
trimetalului. îmbinarea intre 
metale neasemănătoare, prin u- 
tilizarea explozibililor, pune la

dispoziția industriei o paletă 
largă de materiale cu Însușiri 
calitative deosebite.

• ALGELE - ÎN ROL 
DE INGRĂȘÂMÎNT. 1:1 
India, 7 institute de cercetare 
sint angajate în găsirea unor 
metode de folosire a algelor 
marine pentru producția de me
tan, ca înlocuitor al îngrășămin
telor chimice și ca hrană pentru 
creșterea animalelor. Deosebit 
de avansată este folosirea algei 
albastre ca mijloc de ridicare a 
conținutului de azot al terenuri
lor pe care este cultivat orezul. 
Astfel, s-a constatat că prin fo
losirea acestor- plante, ce furni
zează 25—30 kg de azot la hec
tar și, in plus, biostimulatori și 
vitamine, poate fi redusă cu o 
treime cantitatea de îngrășămin

te chimice administrate terenului 
respectiv. Algele albastre pot fi 
produse in orice gospodărie ță
rănească, in lunile fierbinți de 
vară, cind oferă o recoltă pe 
săptămină, din care o parte poa
te fi răspindită ca ingrășămint 
pe cimp, iar restul folosit ca 
bază pentru obținerea. în conti
nuare, a unor noi culturi de 
alge. Noua modalitate de econo
misire a îngrășămintelor costisi
toare este deosebit de importan
tă îndeosebi pentru țările in 
curs de dezvoltare.

• „TROFEU PISCI
COL". Aflindu-se la pescuit, 
într-un punct din Oceanul A- 
tlantic din apropierea coastelor 
statului Carolina de Nord. Sta
tele Unite, senatorul John Gre
gorio a simțit undița sa atîrnînd,

dintr-o dată, neașteptat de greu. 
Cu mari eforturi a reușit să ri
dice prada la bordul ambarca
țiunii pe care se afla. Stupoare : 
in loc de uriașul pește așteptat, 
un balot plin cu... marijuana, a- 
runcat, desigur, de un grup de 
contrabandiști. Originalul „tro
feu piscicol" a fost evaluat de 
poliție la 75 000 de dolari !

• GRĂDINIJĂ DIN 
PREFABRICATE. în satul 
Uvali, în apropiere de Praga, a 
fost inaugurată, recent, o grădi
niță de copii cu 140 de locuri, 
construită în numai citeva zile. 
Au fost folosite elemente din 
prefabricate (in greutate de 25 
de tone) dispunînd de grupuri 
sanitare, instalație electrică, uși 
și ferestre.
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Inîr-un ciclu de lucrări consacrate giudirii social-politice a președintelui României

LA ATENA A APĂRUT VOLUMUL: „fflCOLAE CEAUȘESCU —
ROMÂNIA Șl LUMEA CONTEMPORANĂ"

ATENA 31 (Agerpres). — In cadrul manifestărilor 
dedicate in Grecia celei de-a 35-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația fascistă, la Atena a 
avut loc, zilele acestea, un eveniment editorial deosebit. 
Sub titlul generic : „NICOLAE CEAUȘESCU — Româ
nia și lumea contemporană", editura „Pnevmatikos"

din capitala elenă a scos de sub tipar primul volum 
dintr-un ciclu mai larg dedicat glndirii social-politice 
a președintelui Republicii Socialiste România. Îngri
jirea ediției si traducerea textelor aparțin scriitorului 
Lambros Zogas, directorul „Casei de cultură a priete
niei eleno-romăne".

Volumul recent apărut, editat in 
condiții grafice deosebite, se deschide 
cu portretul președintelui Nicolae 
Ceaușescu și cu o amplă prefață 
semnată de Dimitrios Papaspyrou, 
președintele Parlamentului elen. El 
este consacrat în întregime prezen
tării concepției și pozițiilor expri
mate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în problemele securității 
și cooperării în Europa.

Primul capitol, intitulat „Contribu
ția României Ia realizarea unui 
sistem trainic de securitate în Eu
ropa", prezintă marile idei umani
tare ale șefului statului român 
privind securitatea europeană, re
lațiile de tip nou ce trebuie stator
nicite între state, eforturile tării 
noastre pentru o pace trainică în 
Europa. El este urmat de capitolul 
„Securitatea europeană — cauza sî 
opera tuturor statelor continentu
lui", în care sînt dezvoltate ideile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea unificării eforturilor 
popoarelor europene pentru a face 
posibilă stingerea focarelor de ten
siune. dezvoltarea multilaterală a 
raporturilor dintre state si pentru 
a impune încetarea recurgerii la 
amenințarea cu forța si la folosirea 
forței în viața internațională.

Sub titlul : „Pentru un cadru de
mocratic de dezvoltare si acțiune a 
tuturor statelor participante", volu
mul reliefează apoi concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la dreptul fiecărei națiuni eu
ropene de a se dezvolta liber și in
dependent, la necesitatea întreprin
derii de pași concreți în direcția 
reducerii tensiunii si importanta 
Actului final de la Helsinki în a- 
ceastă privință.

Capitolul „Elemente contempo
rane ale procesului de înfăptuire a 
securității europene" reliefează în
semnătatea deosebită pe care secre
tarul general al partidului o acordă 
necesității reglementării pașnice a 
diferendelor dintre state, extinderii 
cooperării economice și t.ehnico- 
științifice, intensificării schimburilor 
politice și a contactelor personale, 
inclusiv la nivelul cel mai înalt, 
precum și concepția sa profund uma
nistă despre drepturile omului in 
societatea contemporană.

Un alt capitol, intitulat : „Reali
zarea dezangajării militare și de
zarmării in Europa — condiție in
dispensabilă a securității fiecărui 
stat", pune in evidentă insistența 
președintelui Nicolae Ceausescu ca 
popoarele și conducătorii lor să nu 
se mulțumească numai cu dis
cuții generale despre dezarma
re, caracterul anacronic al pacte
lor militare și necesitatea trece
rii grabnice la o dezarmare reală, 
in primul rind în domeniul nuclear, 
pe baza unui program de acțiune 
concret și cuprinzător, pericolul pe 
care îl reprezintă pentru pacea 
lumii prezența de trupe străine pe 
teritoriul altor state.

Este reliefată, de asemenea, legă
tura strinsă existentă intre securi

tatea europeană și eforturile pentru 
transformarea Mediteranei într-o 
zonă a păcii și înțelegerii.

Ultimul capitol — „Rolul popoare
lor in stabilirea de relații noi între 
statele europene" — prezintă publi
cului cititor elen concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind problema 
instaurării unui sistem de securi
tate reală și trai
nică în Europa și 
în întreaga lume
— aceasta fiind o 
cauză a tuturor 
popoarelor.

„Sînt foarte 
bucuros — sub
liniază în prefața 
sa Dimitrios Pa
paspyrou — că mi 
se oferă prilejul 
de a prefața a- 
ceăstă nouă carte 
a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, 
sugestiv intitula
tă : „România și 
lumea contempo
rană". Ea urmea
ză altor volume 
apărute pînă acum 
în Grecia și va 
deschide o nouă 
serie dedicată gin- 
dirii atit de boga
te și originale 
a președintelui 
României, pe care 
am avut fericirea 
să-l cunosc per
sonal, îndeaproa
pe. și pe care, îmi 
place s-o spun 
de la bun înce
put, îl consider 
drept unul din cei 
mai mari bărbați politici ai lumii de 
azi".

„înainte de a-1 cunoaște pe pre
ședinte — continuă autorul prefeței
— i-am cunoscut tara, am cunoscut 
România prietenă. Numai în urma 
acestei cunoașteri mi-am format 
convingerea fermă că între fiziono
mia istorică a acestei țări si profilul 
moral-politic al conducătorului ei 
există o identitate perfectă. Așa am 
înțeles mîndria justificată a români
lor de a rosti totdeauna împreună, 
nedespărțite, numele Ceaușescu si 
România. Numai sub președinția lui 
Ceaușescu, România a reușit să de
vină o fericită sinteză a îndelunga
tului său trecut istoric, presărat de 
nenumărate lupte și jertfe date 
pentru libertate și independentă 
națională, și a prezentului său, demn 
de gloria acestui trecut. Numai 
acest patriot cinstit și curajos. în
zestrat cu o viziune largă asupra 
lumii de azi. a știut să facă din 
numele României un stindard al 
luptei care continuă, care trebuie 
să continue, pentru ca toate țările, 
indiferent de mărimea lor terito
rială și de orînduirea lor socială, 
să fie libere și egale în drepturi, să 
se respecte și să fie respectate.

Noi. în Grecia, apreciem in mod 
deosebit această politică demo

cratică nouă, care poartă numele 
președintelui Nicolae Ceaușescu. Și 
avem motive speciale să o facem. 
Mai întîi, fiindcă, spre fericirea 
noastră, între Grecia și România au 
existat întotdeauna, de peste 2000 de 
ani. numai relații bune, foarte prie
tenești. Cred că nu a fost o simplă 
întimplare că primul ministru C. Ca- 

ramanlis a făcut, 
în 1975, prima sa 
vizită intr-o țară 
socialistă tocmai 
în România. A 
urmat apoi vizita 
istorică întreprin
să la Atena, în 
1976, de președin
tele României- și 
de doamna Elena 
Ceaușescu, iar 
anul acesta, in 
luna martie, pri
mul nostru mi
nistru, C. Carar 
manlis, s-a dus 
din nou la Bucu
rești. O întîmpla- 
re fericită a făcut 
ca această vizită 
să aibă Ioc în 
anul în care ani
versăm centenarul 
stabilirii relațiilor 
diplomatice din
tre România și 
Grecia, țară care 
a recunoscut prin
tre primele inde
pendența de stat 
a românilor, cu
cerită prin lupte 
grele, în 1877.

De asemenea, 
această vizită a

avut loc la puțină vreme după ce româ
nii au sărbătorit 120 de ani de la unirea 
Moldovei cu Valahia — 24 ianuarie 
1859 — de pe pămîntul cărora a 
pornit și revoluția noastră de elibe
rare națională. De aceea, aveau 
toată dreptatea cei doi conducători, 
Ceaușescu și Caramanlis, să se bucu
re împreună și să se felicite, la 
București, pentru dezvoltarea specta
culoasă pe care o cunosc, în ultimii 
patru ani, relațiile de prietenie 
eleno-române. Eu însumi, ca pre
ședinte al Parlamentului elen, pot 
confirma intensitatea și căldura aces
tei prietenii dintre popoarele noas
tre, dintre reprezentanții lor".

„Popoarele noastre, conducătorii 
lor, în special Ceaușescu și Cara
manlis — se arată în continuare in 
prefață — au știut să dea acest sens 
pozitiv istoriei, oricît de zbuciumată 
ar fi fost ea în trecut și rămîne une
ori și în prezent. Cred că bunele 
relații dintre România și Grecia au 
contribuit la dezvoltarea și statorni
cirea unui climat nou, de cooperare, 
securitate și pace in Balcani, în acest 
vechi „butoi de pulbere" al Europei 
și al lumii intregi.

Eforturile s-au făcut și se fac pe 
baza convingerii pe care președintele 
Ceaușescu a mărturisit-o de atîtea 
ori. așa cum o face și în această 

carte, că popoarele mici și mijlocii 
care trăiesc in această regiune își 
pot rezolva singure problemele moș
tenite din trecut, pe cale pașnică, 
prin contacte și tratative politice, 
prin lărgirea continuă a relațiilor lor 
de colaborare bilaterală și multi
laterală.

Smt bucuros să subliniez că Româ
nia și președintele ei au crezut Ș> 
cred ferm că numai respectul rigu
ros al principiilor suveranității și in
dependenței naționale, al deplinei 
egalități în drepturi și avantajului 
reciproc, al neamestecului în trebu
rile interne, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, al dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur 
soarta, numai respectul acestui ade
vărat cod de morală internațională 
poate asigura națiunilor din Europa 
și de pe toate celelalte continente o 
perspectivă de pace și de bună co
laborare.

Așa cum reiese și din paginile 
acestei cărți, președintele Ceaușescu 
crede că războiul nu este un fapt 
iminent, că echilibrul militar trebuie 
realizat prin dezarmare, în primul 
rind prin dezarmarea nucleară a 
țărilor puternic înarmate, nu prin 
supraînarmare, nu prin continuarea 
spiralei nebune a umflării arsenale
lor militare. Este bine să ne amintim 
— mai ales acum, în Anul inter
național al copilului — cum o face 
înțeleptul conducător român, că s-au 
acumulat de cîteva ori mai multe 
arme nucleare decît ar fi necesare 
pentru distrugerea definitivă a pla
netei noastre 1

Ii dau deplină dreptate domnului 
Nicolae Ceaușescu atunci cînd repetă 
că popoarele, opinia publică, șefii de 
state și de guverne, parlamentele și 
parlamentarii au o mare răspundere 
in fața viitorului ! Niciodată pină la 
noi povara acestei răspunderi n-a 
fost atit de uriașă ! Tocmai de 
aceea trebuie să lăudăm politica 
României de a face totul pentru ca 
relațiile internaționale să nu devină 
o junglă, pentru ca numai rațiunea 
și respectul interesului fiecărei na
țiuni să pună în mișcare mecanismul 
relațiilor dintre state, indiferent de 
mărimea lor. In fond, istoria a con
sacrat întotdeauna numai popoarele 
și țările care au fost mari prin arta 
păcii, nu prin nebunia distrugerii.

Multe imperii, cu care românii și 
grecii au fost confruntați încă din 
zorii istoriei lor, s-au spulberat de 
mult sub povara propriilor fărăde
legi. Așa a fost în trecut, așa va fi 
întotdeauna ! — parcă ne spune fie
care rînd din această carte pe care 
o prezentăm cititorilor eleni.

Istoria ne-a obișnuit, de cele mai 
multe ori, cu chipul eroilor tineri. 
Abia trecut de 60 de ani, domnul 
Ceaușescu își poate număra, totuși, 
semnele luptei sale in timp pentru 
cauza eliberării și independenței 
României începind 'cu 50 de ani in 
urmă. Iar de 15 ani este conducătorul 
ei direct, curajos și înțelept, con
structorul ei neobosit, apărătorul ei, 
eroul ei. Cum deci să nu-1 iubească 
atit de mult românii ? Iar noi, grecii, 
cum să nu subliniem că eroismul lui 
ține de tinerețea perpetuă a poporu
lui prieten român ?

Avem in față un erou tînăr, o în
truchipare a optimismului, a luptei, 
a biruinței. Un erou al umanității 
care crede în idealuri înalte, care 
luptă pentru înfăptuirea lor. Iar in 
fruntea acestor idealuri se înscrie, 
cu litere mari și luminoase : Pacea".

Conferință internațională 
impotriva 

înarmărilor nucleare
TOKIO — Tn capitala niponă 

au incpput, marți, lucrările con
ferinței internaționale impotriva 
bombelor atomice și cu hidro
gen, la care participă delegați 
din 20 de țări ale lumii, precum 
și reprezentanți din partea a 15 
organizații internaționale.

Pe agenda conferinței figurea
ză probleme privind curmarea 
înarmărilor nucleare, ajutorarea 
victimelor primelor bombarda
mente atomice.

Buget de austeritate 
în Belgia

BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
Premierul belgian, Wilfried Martens, 
a prezentat, într-o conferință de 
presă, proiectul de buget al Belgiei 
pe anul 1980, menționînd că acesta 
va avea un deficit planificat de 82 
miliarde franci. Proiectul de buget 
include un program de economisire 
a energiei vizînd, printre altele, spo
rirea prețurilor la benzină și intro
ducerea de taxe pentru utilizarea 
autostrăzilor, precum și majorarea 
tarifelor la transporturi. Proiectul 
de buget de austeritate este anunțat 
într-un moment in care — potrivit 
agenției Reuter — se înregistrează o 
creștere a ratei inflației, șomajului 
și datoriei publice.

Formarea noului guvern 
portughez

LISABONA 31 (Agerpres). — La 
Lisabona a fost dată publicității 
lista celui de-al 11-lea guvern con
stituțional al Portugaliei, format de 
premierul desemnat. Maria de Lur- 
des Pintasilgo. Cabinetul, a cărui 
principală sarcină este pregătirea 
alegerilor intercalate, este format 
din 16 membri. Patru dintre aceștia 
au deținut funcții în precedentul gu
vern al lui Carlos Mota Pinto. Colo
nelul Manuel da Costa Bras de
ține funcția de viceprim-ministru, 
însărcinat cu problemele interne. 
Portofoliul agriculturii este deținut 
de Joachim Lourenco, care il înlo
cuiește pe Vaz Portugal, apărător al 
amendamentului Baretto, care a pro
vocat incidente în regiunea agricolă 
Alentejo. Ministru de externe se 
menține Carlos Freitas Cruz, iar Jose 
Alberto Loureiro dos Santos va con
tinua să conducă Ministerul Apărării.

Noul cabinet va funcționa pînă la 
data alegerilor intercalate, estimate 
a avea loc în luna noiembrie. Potrivit 
Constituției, guvernul de gestiune 
este ales pe o perioadă de 90 de zile.

agențiile de presă transmit;
Primire la Beijing. Tova- 

rășa Deng Yingchao, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze, a primit pe tovarășul Aurel 
Duma, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. care se 
află intr-o vizită de prietenie in 
R. P. Chineză.

Vizita delegației sindi
cale române în R.P. Chine-

Sprijin deplin luptei poporului Zimbabwe
întâlnirea șefilor statelor „din prima linie"

LUSAKA 31 (Agerpres). — La 
Lusaka a avut loc o întîlnire între 
șefii „statelor din prima linie" în 
confruntarea cu regimurile minori
tare rasiste din Africa australă. 
Președinții Botswanei, Seretse Kha- 
ma. Angolei, Agostinho Neto. Mo- 
zambicului. Samora Machel. Tan
zaniei. Julius Nyerere, și Zambiei, 
Kenneth Kaunda, au examinat pro
bleme legate de lupta ponorului 
Zimbabwe impotriva regimului mi
noritar instaurat la Salisbury. Cei 
cinci șefi de stat africani, apre
ciază agențiile internaționale de 
presă, au elaborat o poziție co
mună privind căile de reglementare 
a problemei rhodesiene. După cum 
se știe, recenta reuniune la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane nu a recunoscut legitimitatea 
cabinetului Muzorewa de la Salis
bury, subliniind că orice recunoaș
tere a acestui regim și ridicarea 
sancțiunilor economice impuse de 
O.N.U. față de Rhodesia vor fi con
siderate ca o sfidare la adresa Afri
cii independente.

Vizita președintelui 
în Malta

LA VALLETTA 31 (Agerpres). — 
Comunicatul comun publicat la în
cheierea vizitei oficiale în Malta a 
președintelui Guineei. Ahmed Sekou 
Toure, reafirmă și subliniază ata
șamentul celor două guverne la po
litica de nealiniere, evidențiind con
tribuția mișcării de nealiniere, ca 
factor independent în relațiile in
ternaționale, la salvgardarea păcii 
mondiale. De asemenea, părțile și-au' 
reafirmat solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoarelor din Africa 
australă, sprijinul lor pentru Fron
tul Patriotic Zimbabwe si pentru 
Organizația Poporului din Africa

Priorități ale guvernului de reconstruct 
națională din Nicaragua

MANAGUA 31 (Agerpres). — Ni
caragua va întreprinde în zilele ur
mătoare— a declarat Alfonso Ro- 
belo, membru al guvernului nicara- 
guaian de reconstrucție națională — 
o amplă activitate diplomatică cu 
scopul de a stabili relații prietenești 
cu toate țările lumii și, în primul 
rind, cu țările care au.sprijinit lupta 
revoluționară a poporului nicara- 
guaian. O serie de delegații vor 
întreprinde vizite în diverse state, în 
scopul obținerii de ajutoare necesare 
reconstrucției tării.

în acest context, secretarul general 
al Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, 
a anunțat că O.N.U. va acorda aju
tor umanitar și economic Nicaraguei.

în cadrul unei conferințe de presă, 
Jaime Wheelock, însărcinat cu refor
ma agrară în guvernul de recon
strucție, a subliniat că vor fi expro
priate în primul rînd pămînturile

ZQ, Tovarășul Ni Zhifu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, președintele Federației Sindica
telor din întreaga Chină, a primit 
delegația sindicală română condusă 
de tovarășa Cornelia Filipaș. secretar 
al Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
care efectuează o vizită de prietenie 
în R.P. Chineză. în timpul întrevede
rii a avut loc o convorbire privind 
preocupările actuale ale sindicatelor 
din cele două țări. A fost exprimată 
dorința comună pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor de prietenie și

întîlnirea la nivel înalt a țărilor 
din prima linie a avut loc în ajunul 
conferinței țărilor membre ale Com- 
monwealthului, care își începe lu
crările in capitala Zambiei. La 
această reuniune, apreciază observa
torii politici, premierul Marii Britanii 
va incerca să obțină o „recunoaștere" 
a guvernului Muzorewa.

Nou atac armat săvîrșit 
de regimul de la Salisbury 

împotriva Botswanei
GABERONES 31 (Agerpres). — O 

declarație publicată de cancelaria 
președintelui Botswanei anunță că, 
la 29 iulie, un detașament militar al 
regimului de la Salisbury a pătruns 
pe o adîncime de 8 kilometri în zona 
Nata-Kazungula, deschizind focul 
asupra unei patrule de graniță. For
țele de graniță au reușit să oprească 
și să alunge peste frontieră trupele 
agresoare.

Republicii Guineea 
si Libia

de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), repre
zentanții legitimi ai poporului Zim
babwe și. respectiv, namibian. Păr
țile au luat, totodată, notă de lipsa 
de progrese adecvate în negocierile 
dintre țările în curs de dezvoltare 
și statele occidentale industriali
zate, subliniind atașamentul lor fată 
de stabilirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea. Ahmed Se
kou Toure, a sosit la Tripoli, intr-o 
vizită oficială în Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă.

deținute de familia Somoza și de 
personalități ale fostului regim care 
s-au făcut vinovate de acte crimi
nale impotriva poporului. „Scopul 
nostru este acela de a rezolva cît 
mai curînd posibil problema produc
ției alimentare", a precizat Wheelock.

Direcțiunea Națională Comună a 
Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională (F.S.L.N.) a făcut cu
noscut că în curînd va fi dată 
publicității legea privind servi
ciul militar obligatoriu. Au fost, 
totodată, aduse precizări privind crea
rea „Armatei populare sandiniste", 
care va înlocui vechea Gardă Națio
nală somozistă. într-o cuvintare, co
mandantul Humberto Ortega Saave
dra a arătat că „armata populară 
sandinistă a devenit o necesitate, în 
fața pericolului real și obiectiv ce 
vine din partea reacțiunii interne 'și 
externe, care nu a înțeles că somo- 
zismul a fost ■ învins".

colaborare stabilite între Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România 
și Federația Sindicatelor din întreaga 
Chină. A participat Ion Dorobantu, 
însărcinat cu afaceri a.i. ai României 
în China.

La Sofia a avut loc primirea 
de către Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a Ini Robert Mugabe, co
președinte a! Frontului Patriotic 
Zimbabwe, președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe. Cu acest 
prilej au fost examinate probleme 
internaționale actuale, între care si
tuația din sudul Africii.

PROBLEMA ENERGIEI-PROBLEMĂ CU CARACTER MONDIAL
Măsuri ferme de reducere a consumului de energie electrică și gaze naturale

Problemă acută cu caracter mondial, criza energetică afectează unani
mitatea statelor lumii — țări capitaliste dezvoltate, țări in curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol, statele socialiste, inclusiv țara noastră. De
calajul crescind între necesarul de combustibil și oferta de resurse ener
getice, în primul rind de petrol, creșterea vertiginoasă a prețurilor produ
selor petroliere pe piața mondială, hotărîrea unor state exportatoare de 
petrol și gaze de a-și reduce sensibil producția și exportul sporesc riscul 
ca penuria resimțită în prezent să se accentueze.

in aceste condiții, factorii de răspundere din toate țările, guvernele 
inițiază programe cuprinzătoare de utilizare rațională a resurselor ener
getice, pornindu-se de la convingerea ca principala modalitate de a tace 
față situației create o constituie ECONOMISIREA, GOSPODĂRIREA CHIB
ZUITĂ a acestor resurse. în cadrul acestor programe un loc primordial il 
ocupă realizarea unui regim sever de economisire a ENERGIEI ELECTRI
CE, TERMICE Șl A GAZELOR NATURALE, astfel ca să se îngrădească

Prețuri și tarife care combat 
consumul irațional

Intr-un sir de țări au fost stabilite 
noi prețuri si tarife la consumul de 
curent electric și gaze pentru a sti
mula astfel spiritul gospodăresc, de 
economie, al consumatorilor.
• Programul energetic al DANE

MARCEI, adoptat de către parlamen
tul național, prevede majorarea taxe
lor la electricitate, gaze și-alți com
bustibili de uz casnic. Prin aceasta 
se scontează că statul danez va eco
nomisi anul acesta și în cel viitor 
circa 4 miliarde de coroane.

• în FRANȚA s-a stabilit perce
perea unui impozit special pe „risipa 
de energie electrică", atit la consu
mul public, cit și la cel particular.

• în UNGARIA, în conformitate 
cu o hotărire a Consiliului de Mi
niștri, tarifele pentru combustibil și 
energie au fost majorate, cu cîteva 
zile in urmă, in medie cu 34 la sută.

• In ANGLIA, tarifele pentru cu
rentul electric, care au cunoscut re
cent o sporire substanțială, vor fi din 
nou majorate cu 8 la sută.

• în KUWEIT s-a hotărit majo
rarea, cu efect retroactiv de la 1 iu
lie, a prețului la gazele lichefiate, 

prețul unei tone de gaz lichefiat 
ajungind astfel in prezent la 167,35 
dolari.
• Iminenta unei noi sporiri a pre

țurilor mondiale la gazele naturale, 
care reprezintă în prezent aproxima
tiv 20 la sută din consumul de ener
gie al lumii, a fost semnalată marți 
într-o știre a agenției France Presse. 
Ținînd seama de faptul că prețul ga
zelor este actualmente cu 10 pină la 
20 la sută mai redus decît prețul 
țițeiului și că ele constituie o ma
terie primă tot mai prețioasă pentru 
industriile petrochimice, se urmăreș
te o mai bună corelare a prețurilor, 
astfel incit să șe înlăture ceea ce a 
devenit în prezent o anomalie.

• Interzicerea iluminatului vitri
nelor și anunțurilor publicitare noap
tea este în vigoare în ITALIA.

• Restricții la iluminatul public 
au fost introduse și în OLANDA și 
alte țări vest-europene.

• Reducerea cu pînă la 70 la sută 
a iluminatului stradal este prevăzută 
în hotărîrea Consiliului de Miniștri 
al R. P. BULGARIA privind econo
misirea combustibilului și energiei 
electrice.
• Iluminările speciale din timpul 

sărbătorilor de iarnă vor fi interzise 
anul acesta în FRANȚA.
• Baremuri de eficiență pentru 

aparatele electrice de uz casnic, cum

Atent ie la contor!
■>

Tn preocuparea de a folosi toate mijloacele posibile pentru economi
sirea de combustibil, autoritățile americane au lansat pe piață un aparat 
de măsură a consumului de energie, cu impulsuri luminoase, ce va fi 
instalat in locuințe, la locuri vizibile, astfel incit familiile să poată urmări 
permanent, minut cu minut, evoluția sumelor pe care le vor plăti pentru 
energia electrică și gaze. Este prezentată de asemenea, chiar o factură 
aproximativă a costului energiei pe o lună, pentru ca familiile respective 
să vadă cum... „ard banii lor“.

și chiar să se elimine manifestările de folosire irațională, de risipă a 
acestora.

Astfel, în numeroase țări au fost adoptate măsuri riguroase de redu
cere în limite raționale a consumurilor de energie electrică și termică, între 
care stabilirea de norme precise privind iluminatul public, temperatura de 
încălzire in spațiile de producție, în instituții și în locuințe, folosirea diferi
telor instalații și aparate casnice consumatoare de energie — toate avînd 
drept scop reducerea considerabilă a consumului energetic.

Totodată, într-un șir de țări tarifele la consumul de electricitate, de 
gaze naturale au fost ridicate corespunzător scumpirii produselor petro
liere, precum și în scopul de a se stimula pe această cale economisirea 
resurselor energetice

Din evantaiul foarte larg de măsuri îndreptate în aceste direcții redăm 
cîteva mai semnificative, cu titlu de exemplu:

Acțiuni de restrîngere a iluminatului 
public și economisire a energiei termice

sint plitele, boilerele, frigiderele si 
congelatoarele, mașinile de spălat 
rufe, aparatele de aer condiționat și 
altele, au fost stabilite in S.U.A. Se 
preconizează să se aplice taxe de 
penalizare aparatelor care nu se în
cadrează normelor de eficientă și, 
invers, să se acorde reduceri tarifare 
in cazul aparatelor celor mai eco
nomicoase.
• Printr-un decret guvernamental, 

în SPANIA s-a hotărit reducerea cu 
20 la sută a cantității de combustibil 
destinate locuințelor. în aceeași țară 
a fost introdusă contingentarea com
bustibilului destinat centralelor ter
mice.

• La 18 sau 19 grade Celsius va 
fi redusă temperatura în timpul 
iernii în localurile publice din 
FRANȚA. Concomitent, a intrat in 
vigoare raționalizarea combustibilu
lui pentru locuințe.

• Potrivit uhui recent decret pre
zidențial privind reducerea consumu
lui de energie în STATELE UNITE, 
temperatura in imobile pe timpul 
iernii va fi de maximum 18 grade 
Celsius, iar instalațiile de aer condi
ționat vor fi puse în funcțiune nu
mai de la 27 grade C. in sus.

R. F. GERMANIA: Caricaturist ii critică risipa

— ...Deci să-ți vorbesc despre spiritul de economie...
(Caricatură din „Der Spiegel")

Pentru valorificarea luminii zilei 
și conservarea căldurii

Devansarea orei manifestațiilor sportive, incepind din luna septembrie, 
a fost hotărîtă în JAPONIA, astfel ca acestea să se poată desfășura la 
lumina zilei. O măsură similară a fost luată in ITALIA, unde s-a hotărit 
prelungirea orei de vară cu încă o lună.

O Prin construirea unor instalații de izolare termică a 400 000 de lo
cuințe, in OLANDA s-a asigurat economisirea unei cantități de 1 miliard 
metri cubi de gaze naturale pe an.

9 Înlesniri financiare speciale vor fi acordate acelor cetățeni din S.U.A. 
care iau măsuri pentru izolarea in diferite moduri a locuințelor și dotarea 
lor cu termostate automate.

Grupaj realizat de AI. CAMPEANU

La Yokohama, oraș în
frățit cu municipiul Con
stanța, s_a deschis, în cadrul ac
țiunilor pentru marcarea Anului in
ternațional al copilului, o ex '«oziție 
comună de desene executate d^> bpii 
români și japonezi. Lucrările CdiS-hLr 
din cele două orașe înfrățite se bucu
ră de aprecierea publicului vizitator. 
Desenele vor fi expuse în diferite 
școli din Yokohama.

întrevedere Carter-Wald
heim. PreȘeăintele Statelor Unite, 
Jimmy Carter, s-a întîlnit la Wa
shington cu secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. în cursul în
trevederii fiind examinate o serie de 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, anunță un comunicat al Ca
sei Albe. Printre acestea s-au aflat 
problema menținerii forțelor O.N.U., 
în Sinai, situația din Cipru și din Na
mibia, menționează comunicatul.

„Molnia-1". La 31 ,ulie- ,n 
Uniunea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial de telecomunicații 
„Molnia-1“. El este destinat retrans
misiei comunicațiilor telegrafice și te
lefonice, ca și a emisiunilor televi
ziunii centrale sovietice spre puncte 
situate in regiuni ale Nordului ex
trem, Asiei Centrale și Extremului 
Orient.

Guvernul nigerian a hotărtt 
să preia controlul asupra acțiunilor 
deținute de compania britanică „Bri
tish Petroleum" în cadrul societății 
„Shell-BP Nigeria" — s-a anunțat 
oficial la Lagos. Această hotărîre a 
fost adoptată în urma deciziei gu
vernului britanic de a autoriza com
pania ..British Petroleum" să exporte 
petrol din Marea Nordului către 
Africa de Sud.

Convorbiri la Budapesta. 
Agenția M.T.I. informează că Istvan 
Huszar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ai R.P. Ungare, a avut o 
convorbire cu Franz-Josef Strauss, 
șeful guvernului din landul Bavaria 
(R.F.G.). aflat în vizită particulară la 
Budapesta. Au fost abordate unele 
aspecte ale legăturilor dintre Ungaria 
și R.F.G.

Grevă în porturile aus
traliene. Activitatea în porturile 
australiene a încetat, practic, marți, 
ca urmare a grevei de durată neli
mitată declanșate de 10 000 docheri, 
în semn de protest impotriva conce
dierii a. 42 de muncitori.
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