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Pentru propria noastră bunăstare este necesar

&4 ECONOMISIM

S4 DRĂMUIM ENERGIA

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cu toții sintem chemați, în întreprinderi și instituții, 
în căminele noastre, în localitatea în care trăim și muncim, 
să ne încadrăm în această acțiune de cea mai mare 
importanță națională, să ne situăm ferm pe poziția bunului
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Miercuri, 1 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
intilnit, în Crimeea, cu tovarășul 
Leonid Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii 
ședințele Prezidiului 
prem al U.R.S.S.

La convorbire 
partea română 
Andrei, membru _. ___ .
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, iar din 
partea sovietică tovarășul Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev s-au informat re
ciproc asupra desfășurării construc
ției socialiste și comuniste în Repu
blica Socialistă România și în Uniunea 
Sovietică, au examinat probleme ac
tuale ale dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-sovietice. ale întăririi colaboră
rii dintre P.C.R. și P.C.U.S. Ei au 
fost de acord că trebuie continuată 
activitatea de coordonare a pla
nurilor cincinale ale ambelor țări și 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice 
atît în cadrul 
bază bilaterală.

A avut loc un schimb de păreri în 
probleme internaționale. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev 
consideră urgentă adoptarea de 
măsuri pentru frinarea cursei înar
mărilor, pentru a conferi un caracter 
consecvent, tot mai dinamic și mai 
profund procesului destinderii.

Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică sint hotărîte ca, 
împreună cu celelalte state membre 
ale Tratatului de la Varșovia, cu toa
te țările care au participat la Confe
rința general-europeană, să-și spo
rească eforturile in toate direcțiile 
colaborării prevăzute în Actul final 
de la Helsinki, inclusiv- în domeniul 
măsurilor de sporire a încrederii și 
de sprijinire a destinderii politice 
prin măsuri de dezangajare militară, 
în legătură cu aceasta, s-a subliniat
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„Balș“

Chipul drag al țării

Roade ale unei 
inițiative minerești

în acest an, 144 de brigăzi și for
mații de lucru din întreprinderile 
miniere din Valea Jiului — care au 
preluat și aplică valoroasa iniția
tivă „Brigada înaltei productivități" 
lansată de comunistul Eugen Voicu 
de la întreprinderea minieră Pe- 
trila — și-au realizat ritmic planul, 
extrăgînd suplimentar însemnate 
cantități de cărbune și înfăptuind, 
punct cu punct, obiectivele iniția
tivei. Aceste brigăzi au extras fie
care, în medie, în perioada care a 
trecut din acest an, 12 000 tone căr
bune peste prevederi. (S. Cerbu).

un nou
mineralier de 55 000 tdw

La Șantierul naval Mangalia a 
fost lansată cea de-a doua navă de 
55 000 tdw, mineralierul „Balș“, la 
execuția căruia constructorii au în
registrat adevărate performanțe. 
Astfel, față de prima navă, „Calla- 
tis“, timpul de montaj în doc al 
mineralierului „Balș“ a fost mai 
scurt cu 9 luni. (G. Mihăiescu).

prieteniei și colabo- 
popoarele Uniunii So- 
Republicii Socialiste

Miercuri, 1 august, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, i-a fost înmînat de 
către tovarășul Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiului So- 
■ jetului Suprem al U.R.S.S., Or- 

nul „Lenin" conferit de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani, 
ca apreciere a contribuției sale la 
dezvoltarea 
rării dintre 
vietice și 
România.

La solemnitatea înmînării înal
tei distincții au fost prezenți, din 
partea română, tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Mitea, consilier 
al secretarului general al P.C.R.. 
iar din partea sovietică tovarășii 
A. A. Gromîko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., mi- 

. nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și A. I. Blatov, consilier 
al secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S.

Cu acest prilej, tovarășii Leonid 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu au 
rostit scurte cuvîntări.

importanța reuniunii de la Madrid, 
care urrheăză "să aibă loc in 1980.

în cadrul convorbirii s-a relevat că 
un eveniment pozitiv important in 
politica mondială l-a constituit întîl
nirea sovieto-americanâ de la Viena

și. în primul rînd, semnarea
tSltii S.A.L.T.-2. ir* n

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid Brejnev au afirmat solidari
tatea neabătută a popoarelor român 
și sovietic cu lupta popoarelor elibe-

rate, a ,-mișcării de nealiniere. împo
triva rasismului, dominației neocolo- 
nialiste, pentru triumful cauzei li
bertății. progresului social și păcii.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă sinceră, tovărășească.

Cuvintul tovarășului
Leonid Brejnev

♦

Nicolae Ceaușescu
Cuvintul tovarășului

Plecarea din București
Miercuri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat în Uniunea Sovietică, la 
invitația tovarășului Leonid llici 
Brejnev, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de tovarășii Ilie Verdeț. Iosif 
Banc. Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgăneșcu, Janos Fazekas. Ion Io- 
niță. Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu, Virgil Trofin. Ștefan Voi
tec. Ion Coman, Nicolae Constantin. 
Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mi
hai Gere. Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Ilie Rădulescu.

A fost de față V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Sosirea în Crimeea
La sosire, pe aeroportul Simfero

pol, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu căldură de Viktor 
Sergheevici Makarenko, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Crimeea 
al P.C. din Ucraina. Trofin Nikolae- 
vici Cemodurov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului re
gional Crimeea. de alți conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre reședința rezervată.

Cultivăm un cîmp cu pîine 
de acum, din totdeauna, 
și gîndim ziua de mîine 
cînd surîde-n geamuri luna 
Ocrotim un dor de-o viață 
fără să ne fie teamă — 
cei ce ne privim în față 
și avem aceeași mamă.

Soarele pe zări iși plimbă 
discu-n splendide culori, 
noi vorbim aceeași limbă 
semănind grădini cu flori ;

ÎNTREAGA

Productivitate 
superioară

Unitățile industriale din jude
țul Suceava au pășit în cea de-a 
opta lună a anului cu un rodnic bi
lanț. Onorindu-și cu șapte zile mai ■ 
devreme sarcinile de plan aferente 
perioadei ianuarie-iulie. munci
torii, inginerii și tehnicienii 
această zonă a țării au ridicat vo
lumul producției suplimentare. în
registrate pînă acum, la peste 240 
milioane lei. în mare măsură a- 
ceste sporuri s-au realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii.

Cu două luni 
înainte de termen

în localitatea prahoveana Urlați 
a intrat înainte de termen în func
țiune o filatură de bumbac, obiec
tiv menit să contribuie la dezvolta
rea economică și socială a locali
tății, asigurînd totodată un însem
nat număr de locuri de muncă, in 
special pentru femei. Pentru desfă
șurarea procesului de fabricație au 
fost pregătiți, pină acum, prin di
ferite forme de calificare, aproape 
500 de muncitori.

Creștem prunci, suim păduri 
peste vechi singurătăți 
și numindu-ne ai noștri 
in granit durăm cetăți.
Vii îi revedem și-acum 
pe eroii ce luptară 
intr-un August fără stingeri 
țara să ne fie țară.

Ochii sînt purta ți de-o rază 
către secoli viitori, 
pe cînd fruntea-ne visează 
vastele grădini de flori.
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natal, tărîmul propriei împliniri

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Tovarăși,

încă din 1978, apreciind meritele în dezvoltarea prieteniei și colabo
rării frățești dintre popoarele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republicii Socialiste România, și in legătură cu aniversarea a 60 de 
ani, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a adoptat decretul cu pri
vire Ia decorarea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu Ordinul „Lenin".

îmi este plăcut că astăzi am posibilitatea să înmînez această de
corație. Aș dori ca actul solemn de astăzi să fie apreciat ca o nouă 
mărturie a stimei profunde și simpatiei frățești ale comuniștilor sovie
tici față de comuniștii români. Poporul sovietic apreciază prietenia și 
colaborarea cu poporul român. Năzuința noastră neabătută este cal re
lațiile sovieto-române, variate prin conținutul lor, să servească ferm in
teresele construcției socialiste și comuniste, întăririi continue a comu
nității socialiste, cauzei păcii în întreaga lume.

Primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, felicitările mele cu prilejul 
inminării înaltei decorații.

Stimate tovarășe Leonid llici Brejnev,
Tovarăși,

Doresc să exprim mulțumirile mele pentru inalta distincție, Ordinul 
„Lenin", conferită de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și pe care 
mi-ați înmînat-o astăzi.

Văd în aceasta o ilustrare a bunelor relații prietenești între Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, o expresie a senti
mentelor de stimă și prețuire ce și le nutresc reciproc popoarele țărilor 
noastre.

Totodată, consider aceasta ca o apreciere a contribuției mele la 
dezvoltarea acestor relații, la întărirea prieteniei și colaborării dintre 
comuniștii români și comuniștii sovietici, dintre popoarele român și 
sovietice.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere relațiilor româno- 
sovietice. Dorim ca aceste relații să se dezvolte continuu pe toate pla
nurile, în interesul construcției socialiste și comuniste din țările noastre, 
al cauzei generale a socialismului, colaborării și păcii în întreaga lume.

încă o dată vă mulțumesc călduros pentru distincția inminată și 
pentru felicitările pe care mi le-ați adresat cu acest prilej, tovarășe 
Leonid llici Brejnev.

întoarcerea in Capitală
La plecarea de pe aeroportul Sim

feropol, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat de Viktor Sergheevici 
Makarenko, prim-secretar al Comi
tetului regional Crimeea al P.C. din 
Ucraina, Trofin Nikolaevici Cemodu
rov, vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
președintele Comitetului executiv al’ 
Sovietului regional Crimeea, de alte 
persoane oficiale. ★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a revenit, miercuri 
noaptea, în Capitală, după vizita fă
cută în Uniunea Sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au venit în întîmpinare tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgăneșcu, Janos Fa
zekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion' Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheorghe Ră
dulescu, Virgil Trofin^ Ștefan Voitec, 
Ion Coman, Nicolae 
Dobrescu, Ludovic 
Gere, Ion Ursu, Ilie

A fost prezent 
ambasadorul Uniunii 
București.

Constantin, Miu 
Fazekas, Mihai 
Rădulescu.

V.I. Drozdenko, 
Sovietice., la

...Am pășit in luna august. în aces
te zile premergătoare marii sărbă
tori a celei de-a XXXV-a aniversări 
a eliberării patriei, in întreaga țară, 
de pe piscurile Carpaților împăduriți 
pină la Marea Neagră și de la cul
mile Apusenilor pină la obcinile Bu
covinei, oamenii muncii se străduiesc 
să omagieze prin remarcabile fapte 
de muncă acea piatră de hotar în 
istoria contemporană a României pe 
care a constituit-o marea ridicare 
revoluționară de la 23 August 1944, 
înfăptuită din inițiativa și sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

Strălucitele înfăptuiri cu care po
porul nostru și-a îmbogățit și -înfru
musețat viața și țara în anii noii 
orinduiri sint expresia cea mai 
elocventă a capacității partidului de 
a mobiliza energiile maselor largi de 
oameni ai muncii in scopul edifică
rii unei societăți a binelui și a drep
tății, a bunăstării și înfloririi perso
nalității tuturor cetățenilor României 
socialiste.

La temelia tuturor acestor memo
rabile împliniri, care au schimbat 
chipul străvechilor meleaguri în cele 
trei decenii și jumătate de Ia Elibe
rare mai mult decît în secole, se află 
un simțămint de aleasă noblețe pe 
care comuniștii au știut să-1 pună pu
ternic în lumină, să-1 transforme în- 
tr-una din cele mai puternice forțe 
motrice ale propășirii societății noas
tre socialiste : DRAGOSTEA DE 
PATRIE. Este acel sentiment în nu
mele căruia generații de luptători 
pentru libertate, independență și 
dreptate socială și-au dăruit întrea
ga comoară de energii, mergînd nu 
o dată pînă la supremul sacrificiu — 
al vieții — pentru a apăra vatra și 
glia strămoșească.

Este acel sentiment care l-a făcut 
pe marele Vasile Alecsandri să ex
clame : .....O ! Trebuie să nu aibe
cineva nici o picătură de singe în 
vine, nici o scinteie de simțire în ini
mă, pentru ca să nu se înduioșeze 
Ia priveliștea patriei sale și să nu 
iubească pe fratele său, poporul ro
mân". Sau pe vestitul matematician 
Bolyai Iânos. fiu credincios al aces
tor meleaguri, să-i răspundă: „Ni-

meni nu iubește, nu prețuiește, nu 
susține mai mult decît mine națiunea 
română și, ca oameni, pe români îi 
iubesc la fel ca pe maghiari". Sau pe 
savantul Bernard I. Poper să scrie în 
ziarul „Pruncul Român" al revoluțio
narilor pașoptiști, după proclamația 
de la Islaz : „Acum, cînd voi ne-ați 
dat drepturile voastre, cînd patria 
voastră s-a făcut și patria noastră, 
vom sta alături cu voi, tari și bravi, 
vom ști a ne lupta împreună cu voi 
și a muri chiar pentru scumpa noas
tră patrie".

Este de la sine înțeles că. dacă in 
acele vremuri grele, cu cerul acope
rit nu o dată de nori amenințători, 
cînd viața și avutul omului se aflau 
mereu în primejdie, vigurosul patrio
tism implîntat de milenii în conștiin
țe i-a făcut Pe oamenii acestor pla
iuri, fără deosebire de naționalitate, 
să nu-și părăsească pămîntul moșilor 
și strămoșilor, să lupte neînfricat 
pentru a-i apăra integritatea și nea- 
tîrnarea, să muncească cu osirdie 
necurmată pentru a spori puterea și 
a asigura pro greșul patriei, astăzi pa
triotismul, iubirea față de tot ceea ce 
înseamnă România socialistă contem
porană iși găsesc un cîmp infinit mai 
vast de afirmare și materializare.

în condițiile în care, prin înălțarea 
edificiului noii societăți, a fost lichi
dată pentru totdeauna înjositoarea 
rînduială a exploatării și opresiunii, 
cînd pe întreg întinsul patriei s-a 
înfăptuit, sub oblăduirea prevederi
lor luminoase ale legii, prin măsuri 
practice, concrete, egalitatea depli
nă și reală în drepturi, cînd 
toți fiii tării au la dispoziție 
aceleași largi posibilități de a-și ma
nifesta talentele și aptitudinile, de 
a-și spune cuvintul și a contribui la 
luarea deciziilor în toate domeniile 
vieții, sentimentul patriotismului a 
căpătat un conținut incomparabil 
mai adine și mai bogat, împletind în 
țesătura sa firele tradiționale ale 
dragostei de țară cu sentimentul res
ponsabilității revoluționare pentru a

Victor BÎRLĂDEANU
(Continuare în pag. a IV-a)
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La un miez 
de noapte

O puternică descărcare de nori 
a abătut asupra comunei Blan- 
diana, din județul Alba, o ploaie 
torențială. Pe cit de repede a 
venit, pe atit de repede a trecut. 
Dar in urma ploii, la miez de 
noapte, s-a format o puternică 
viitură care amenința vitele coo
perativei agricole din localitate. 
Infruntînd cu bărbăție puhoaiele, 
Ilie Marca si Octavian Bugnar 
au reușit, cu prețul unor mari 
eforturi, să salveze toate cele 92 
de vite din clreadă. Faptă vred
nică de cea mai aleasă cinstire.
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Paznicul 
la post

In timp ce-și făcea unul din 
obișnuitele ronduri de noapte, 
Vasile Ciocan, paznic la Agro- 
coop Satu Mare, a observat o 
umbră furișîndu-se spre maga
zinul alimentar din apropierea 
postului său de veghe. Vmbra 
s-a oprit in dreptul unui geam, 
a îndepărtat o gratie cu o nemai
pomenită ușurință, după care a 
pătruns în magazin. Dar. in nu
mai cîteva minute; la fața locu
lui au sosit — anunțați de paz
nicul vigilent — lucrători de mi
liție, care l-au interceptat pe 
musafirul nocturn tocmai cind 
iji terminase de burdușit saco
sele cu mărfuri din magazin. 
Numele lui: Vartolomeu Varga, 
din, satul Pelișor — Satu Mare. 
Și tot mare i-a fost și lui mira
rea că mai erau oameni care 
dormeau la ora aceea. Dar 
lui îi pierise somnul.
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Geanta... 
mahmură

I
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C. 
cu 
în
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Un cetățean din Cimpina, 
Nicolae, a cumpărat o sticlă 
„țuică selecționată", a pus-o 
geantă și s-a dus cu ea acasă. 
Nici n-a apucat bine să deschi
dă ușa, că familia l-a și luat la 
rost: „Frumos iți șade să vii 
mirosind a butoi de la o poștă 2 
Ce-or să creadă vecinii, prin 
dreptul cărora ai trecut și le-ai 
mutat nasul din loc Degeaba 
a încercat el să se dezvinovă
țească precum că n-a pus strop 
de băutură in gură. „Mai bine 
uitați-vă in geantă, să vedeți 
ce-am pățit". In geantă, cu dopul 
desfăcut, sticla cursese în voie. 
Crezind că a fost o simplă in- 
timplare, omul s-a dus să mai 
cumpere o sticlă de țuică, tot 
„selecționată", tot îmbuteliată de 
întreprinderea viei și vinului 
Prahova. Dar și a doua a avut 
aceeași soartă ca și cea dinții, 
dopul sărind de la locul lui, la 
prima zdruncinătură. Pe bună 
dreptate, cititorul se întreabă : 
„Cine pune... capac acestor 
glijențe ?“.

ne-
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„Ghici, 
ciupercă, 
ce-i ?“

Cea mai simplă ghicitoare, pe 
care o știu și copiii de grădini
ță : „Pălărie-ntr-un picior, ghici 
ciupercă ce-i ?“. Mai complicat 
este răspunsul la întrebarea : cu 
ce fel de ciuperci avem de-a 
face ? Ori de cite ori nu putem 
da un răspuns exact, cel mai 
înțelept lucru e să renunțăm la... 
ciulama. Altfel, riscăm pățania 
celor 17 cetățeni dintr-o serie de 
localități ale județului Bistrița- 
Năsăud, care . .... '
ultimele zile cu ciuperci culese 
la întîmplare, 
apărute după un șir de ploi. Mai 
grav este faptul că doi dintre ei 
n-au putut fi salvați.

s-au intoxicat in

din puzderia celor

I
I
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Calea
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„Altul 
la rînd!“

La numărul 366 de pe
Văcărești din Capitală există un 
local familial. In local există 
bere. Vinde bere ospătarul Ni- 
colae Ene. Ospătarul își freacă 
mîinile bucuros : amiază de iu
lie, căldură mare, mușterii cu 
duiumul. Nici nu e nevoie să mai 
întrebe, ca de obicei : „Care mai 
vrei, care mai bei ?“. Ospătarul 
catadicsește să zică doar atit, din 
cind in cind : „Altul la rind“.

A venit și riadul unui... con
trol de la circa 20 miliție să-l 
întrebe pe ospătar :

— Rece berea ?
— Ca gheața ! — a răspuns
— Dar de ce vindeți sticla 

75 de bani in plus ?
Ospătarul a... înghețat. Și

urmat : inventarul, monetarul, 
dosarul... Cu următoarea soco
teală : la 100 de sticle — 75 lei 
ciștig ; la 1 000 — 750 lei; la
10 000... Și nota de plată nu e 
incă încheiată.

el. 
cu

au
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Act 
iresponsabil

Venindu-i vremea să se însoa
re, Ioan Pop, șofer pe un auto
camion la Autobaza nr. 2 de 
mărfuri Cluj-Napoca, a hotărit 
împreună cu aleasa inimii să 
facă nuntă mare. După ce au 
întocmit o listă cu toate rube
deniile, ginerică s-a dus perso
nal pe la fiecare cu invitațiile 
de nuntă. Dar. nu pe jos, ci cu... 
ditamai autocamionul statului, 
cu benzina statului. Și cum mai 
fiecare l-a „omenit" pe viitorul 
mire cu un păhărel-două. pină 
s-a îmbătat de-a binelea. în loc 
să-l oprească din drum, rudele 
i-au pus in cabină doi copii și 
alți patru in caroserie, ca să-i 
ia la plimbare. La o curbă, auto
camionul a derapat, s-a izbit de 
cițiva copaci, iar cei doi copii 
din cabină — un băiețel de 11 ani 
și o fetiță de 9 ani — și-au pier
dut viața.

Petre POPA
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și corespondenții „Scinteii" j

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Control competent, temeinic, 

măsuri drastice
O amplă scrisoare adresată tova

rășului Nicolae Ceaușescu privind 
activitatea păgubitoare a întreprin
derii județene de legume și fructe 
Teleorman a fost verificată de 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, împreună cu specialiști 
din Ministerul Finanțelor, Banca 
pentru agricultură și industrie ali
mentară și Centrala de legume și 
fructe București.

Din controlul efectuat a rezultat 
că în activitatea întreprinderii res
pective au fost săvîrșite în anii pre
cedent o serie de abateri grave și 
încălcări ale legalității în ce pri
vește gospodărirea mijloacelor ma
teriale și bănești. S-au produs pa
gube în avutul obștesc, prin furturi 
și delapidări, pentru care au fost 
judecați și condamnați 14 gestio
nari. S-au denaturat rezultatele fi
nanciare, raportindu-se realizări 
superioare prin efectuarea de ope
rațiuni fictive și falsuri in docu
mentele- contabile și altele. Pentru 
abaterile săvîrșite au fost destituiți 
din funcție și sancționați pe linie 
de partid directorul, contabilul-șef 
și șeful biroului financiar-contabili- 
tate.

Odată cu preluarea activității, 
noua conducere a întreprinderii a 
efectuat în 1978 inventarierea tutu
ror valorilor patrimoniale, consta- 
tînd, printre altele, că soldurile din 
contabilitate erau mai mari decît 
cele faptice cu peste 7 milioane 
lei. S-a procedat la trecerea aces
tei sume pe „pierderi", dar orga
nele financiar-bancare au conside
rat măsura ilegală.

în timpul controlului, ca urmare 
a măsurilor de refacere a evidenței 
contabile, prin corectarea erorilor 
de înregistrare, stornarea operațiu
nilor nelegale și reconstituirea si
tuațiilor gestionare la 42 de ges
tiuni de materiale și ambalaje, -s-a 
reușit să se descopere natura celei 
mai mari părți din diferentele 
semnalate și să se stabilească mo
dul de recuperare a pagubelor. De 
pildă, la un număr de 17 gestiuni 
de materiale și piese de schimb s-au 
stabilit lipsuri imputabile de 3 453 
mii lei, pentru care s-au fixat răs
punderi materiale în sarcina celor 
vinovați, emițîndu-se decizii de 
imputare. Au fost, totodată, sesizate 
organele de cercetare penală pentru 
stabilirea răspunderii penale.

în raportul de cercetare se pre
cizează că s-au descoperit și alte 
pagube materiale create unității 
prin efectuarea unor operațiuni ile
gale, în sumă de peste 138 000 lei. 
Pentru aceste pagube, care au ca
racter infracțional, s-au emis deci
zii de imputare în sarcina fostului 
director, a fostului contabil-șef și a 
fostului șef de birou financiar-con- 
tabilitate.; au fost sesizate, de ase
menea, organele de cercetare pe
nală.

Concluziile rezultate din con
trol și măsurile stabilite au fost 
discutate la Comitetul județean de 
partid Teleorman și dezbătute în 
cadrul întreprinderii. Constatările 
au fost înaintate în același timp și 
M.A.I.A., spre a fi dezbătute în 
toate unitățile centralei de resort.

care nivel cite una, avînd acces 
comun, dar funcționalități dis
tincte, ceea ce a determinat ca 
în conformitate cu prevederile le
gale, prin decizia nr. 606/1978 
a comitetului executiv al consiliu
lui popular județean, să se dispună 
ca locuința de la demisol și cea de 
la parter să treacă în proprietatea 
statului, cea de la etaj rămînînd

proprietarei. în prezent, cele două 
locuințe preluate în proprietatea 
statului sînt închiriate la două fa
milii de muncitori cu domiciliul 
stabil in localitatea Eforie Nord. 
Față de această situație, se preci
zează în răspunsul. Comitetului ju
dețean Constanta al P.C.R., consi
derăm că măsurile luate sînt con
forme cu prevederile legale.

Abuzun curmate cu fermitate
în activitatea centrului de. pro- 

lectare-cercetare și dezvoltare al 
cooperației meșteșugărești Bucu
rești se comit multe nereguli — se 
arăta într-o sesizare adresată con
ducerii partidului nostru. Din scri
soare rezultă că se pretinde și se 
încasează mult pentru muncă mai 
puțină.

Raportul Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale precizează 
că activitatea acestui centru a fost 
controlată de comisia de revizie a 
UCECOM și de către un colectiv de 
specialiști, constatîndu-se o serie de 
lipsuri. Astfel, sarcinile de producție 
ale centrului au fost stabilite, an de 
an, sub nivelul realizărilor anului 
precedent și n-au fost defalcate pe 
ateliere ; repartizarea diferenței de 
acord între membrii colectivului se 
făcea prin apreciere de către șeful 
de atelier, fără aprobarea conduce
rii centrului; tarifele lucrărilor exe
cutate pentru terți nu au fost re
duse cu 16 la sută, conform ordi
nului nr. 8138/1977 al Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare ; în devizele pentru studiile

executate diverșilor beneficiari s-a 
cuprins o cotă invariabilă de regie 
de 10 la sută și nu cota corespun
zătoare regiei efectiv realizate ; va
loarea devizelor era încărcată cu o 
cotă de impozit nejustificată, de 
15,5 la sută, asupra retribuțiilor ta
rifare etc.

Referitor la Gheorghe Răufă se 
confirmă cele menționate in scri
soare ; controlul a stabilit că acesta, 
în calitatea pe care o avea de șef 
al biroului planificare, organizare, 
retribuire, personal-învătămînt din 
cadrul centrului, nu a luat măsuri 
pentru reducerea retribuției sale cu 
două clase, cu urmare a neîndepli- 
nirii condițiilor de studii. în conse
cință, el a fost sancționat, schimbat 
din funcție și obligat să restituie 
suma de 4 381 lei, încasată necu
venit.

Pentru abaterile constatate in ac
tivitatea acestui centru au fost e- 
liberați din funcție, ca necorespun
zători, directorul și directorul ad
junct, iar vicepreședintele UCECOM 
care coordona activitatea acestui 
compartiment a fost sancționat cu 
„avertisment". •

NU MAI ESTE TIMP DE IROSIT!

PENTRU EVITAREA PIERDERILOR

TREBUIE SĂ SE ÎNCHEIE GRABNIC

Recoltarea și depozitarea 
întregii producții de grîu

Am intrat în luna august și obiec
tivul prioritar stabilit — de a se în
cheia pină la 31 iulie recoltarea griu
lui pe toate suprafețele — nu a fost 
îndeplinit în toate județele. Din da
tele centralizate la Ministerul Agri
culturii rezultă că la 1 august mai 
era de strîns recolta de pe aproape 
166 900 hectare, cele mai mari supra
fețe aflîndu-se în cooperativele agri
cole din județele situate in centrul 
Transilvaniei. Iată dealtfel situația 
concretă din județele unde cooperati
vele agricole nu au încheiat seceri
șul.

Județul
Suprafața rămasă 

de recoltat 
(hectare)

Prahova 92
llimbovița 9 762
Argeș 5 270
Vilcea 665
Sălaj 9 636
Cluj 9 807
Alba 12 332
Sibiu 9 898
Mureș 9 729
Brașov 16 600
Covasna 11 630
Harghita 19 185
Bistrița-Năsăud 8 798
Maramureș 1539
Suceava 13 747

Unde duce inculcarea legalității

Cererile sătenilor au găsit 

solicitudine

După cum rezultă din tabel. în 
unele județe mai sînt de recoltat su
prafețe însemnate. Timpul este îna
intat și, de aceea, încheierea seceri
șului a căpătat caracter de urgentă 
și nu mai poate fi amînată sub nici 
un motiv. Și aceasta cu atit mai mult 
cu cît, in condițiile acestei veri, orice 
ceas și orice zi de întîrziere poate 
provoca pierderi irecuperabile din re
colta acestui an. Dealtfel, deprecie
rea griului aflat pe cîmp și pierde
rile de producție nu mai constituie 
pericole potențiale, ci au devenit fap
te reale ce impun măsuri deosebite 
pentru limitarea lor la maximum po
sibil.

Ce anume se cere întreprins cu 
maximă operativitate pentru încheie
rea recoltării griului în cel mult 
două-trei zile pe toate suprafețele

cultivate ? în acest scop, prima con
diție o constituie folosirea la capaci
tatea maximă a mijloacelor’ mecani
ce de recoltare. Ținîndu-se seama de 
condițiile mai anevoioase de lucru, 
in județele care mai au suprafețe 
mari de recoltat au fost aduse din 
orezarii echipamente pe șenile, ast
fel ca secerișul să se poată face me
canic și pe terenurile cu umiditate 
ridicată. De asemenea, din județele 
care au încheiat secerișul au fost de
plasate un mare număr de combine 
în zonele rămase în urmă. Dacă a- 
dâugăm la toate acestea și mijloacele 
proprii, rezultă că în aceste județe 
au fost concentrate puternice forte 
mecanice care, utilizate pe deplin, 
permit ca secerișul să se incheie cit 
mai repede.

Totodată, in lanurile unde griul a 
fost culcat de desele averse de ploa
ie. ca și pe terenurile depresionale. 
cu exces ridicat de umiditate, este 
imperios necesar ca organizațiile de 
partid 'de la sate, consiliile unice a- 
groindustriale, consiliile populare co
munale și conducerile unităților agri
cole să mobilizeze pe toți cooperato
rii și locuitorii satelor- la strîngerea 
griului cu coasa și secera. Este de
osebit de păgubitoare tendința unor 
conduceri de cooperative agricole de 
a aștepta zvîntarea terenului pentru 
a se recolta griul numai cu mijloace 
meoanice. Nu mai este timp de aș
teptat și pentru a încheia grabnic re
coltarea trebuie folosite toate mijloa
cele 1

Concomitent cu urgentarea încheie
rii recoltării, se pune cu deosebită 
acuitate problema depozitării și con
servării în cele mai bune condiții a 
producției de grîu. Este o chestiune 
de importantă vitală de care depin
de evitarea oricăror pierderi. Dealt
fel, după cum am fost informați la 
Centrala de valorificare a cerealelor 
și plantelor tehnice. în unele județe 
din Transilvania — printre care Mu
reș, Alba, Sibiu ș.a. — ploile intense 
din ultimul timp au creat greutăți 
pentru conservarea griului. Ce mă
suri sînt necesare și cum trebuie să 
se procedeze pentru ca nimic din re
colta de grîu din acest an să nu se 
piardă în timpul păstrării ?

Zamfira Mocanu din Eforie Nord 
a sesizat conducerii partidului nos
tru că decizia dată de consiliul 
popular județean privind trecerea 
în proprietatea statului a unei părți 
din locuința construită de ea în E- 
forie Nord ar fi nelegală și a so
licitat să se revină asupra ei.

Pentru verificarea în spiritul le
galității noastre socialiste a acestei 
sesizări, s-a constituit un colectiv 
din care au făcut parte secretarul 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Constanța, procu- 
rorul-șef al județului și șeful sec
ției arhitectură și sistematizare a 
județului. Ce a rezultat în urma 
verificărilor efectuate la fața locu
lui ?

Pe baza autorizației de con
strucție emisă pentru executarea

unei locuințe cu 4 camere și depen
dințe, dispuse la parter și etaj, au
toarea sesizării a construit un imo
bil alcătuit din demisol, parter și 
etaj, cu o compartimentare interi
oară specifică scopului închirierii 
încăperilor în sezonul de vară.

Prevederile autorizației de con
strucție au fost astfel încălcate, rea- 
lizîndu-se în plus un demisol cu 
încăperi destinate a fi locuite, iar 
la parter și etaj — unele dependin
țe au fost executate astfel incit să 
poată deveni camere de locuit. (A 
existat și intenția de a executa în
căperi sub acoperiș, în formă de 
mansardă, lucrări începute, dar ne
terminate) .

Construită astfel, clădirea are 
de fapt trei locuințe, la fle

Mai multi cetățeni din satul Pu
țul Greci, component al comunei 
Greaca, solicitau sprijin conducerii 
partidului pentru amenajarea dru
mului ce leagă satul lor de comu
na de reședință, îmbunătățirea asis
tenței medicale și a aprovizionării 
cu mărfuri de strictă necesitate.

Scrisoarea a fost dată spre solu
ționare Consiliului popular ai jude
țului Ilfov, care, în nota de cerce
tare, apreciază că sesizarea este în 
mare măsură întemeiată. S-au luat 
astfel următoarei» măsuri : prin 
Direcția județeană de drumuri și 
poduri s-au îmbunătățit condițiile 
de circulație pe drumul ce leagă 
dele două sate, prin pietruirea aces
tuia pe toată lungimea de 5 km, iar 
pentru prima porțiune de 1 km, 
care suportă o circulație mai grea 
și mai intensă, s-au mai asigurat

500 tone piatră ce se va așterne 
treptat, pe măsură ce circulația va 
crea denivelări. S-a dispus, prin di
recția sanitară a județului, ca zil
nic să se asigure în sat prezenta 
unui cadru mediu sanitar care să 
acorde primul ajutor, să efectueze 
tratamentele prescrise de medic etc. 
De asemenea, se vor asigura con
sultații de două ori pe săptămînă 
— marți și vineri — de către un 
medic de medicină, generală.

Referindu-sațlț aprovizionarea cu 
produse. UT.J.CjC; Ilfov a stabilit să 
asigut'O; in perfnanență aproviziona- .. 
rea magazinului existent eu toate 
sortimentele de mărfuri alimentare, 
precum și cele metalo-chimlce, tex
tile și încălțăminte.

Neculal ROȘCA

în acest sens, iată citeva recomandări ale centralei amintite, care tre
buie să stea permanent in atenția bazelor unde se livrează cerealele con
tractate la fondul de stat și a unităților agricole pentru cantitățile de grîu 
destinate consumului propriu :

• depozitarea definitivă a griului trebuie să se facă numai respectin- 
du-se cu strictețe normele tehnice de conservare ;

• griul cu umiditate ridicată trebuie depozitat în spații provizorii, în 
straturi subțiri, pînă la uscarea completă ;

• să se acorde prioritate uscării naturale prin folosirea platformelor 
betonate pentru solarizare, lopățare și vînturare ;

• în caz de necesitate să se recurgă și la uscarea artificială, dar cu 
atentie sporită pentru a realiza un consum cit mai mic de combustibil.

încheierea neîntârziată a recoltării, depozitării și Conservării în cele mai 
bune condiții a întregii producții de grîu constituie acum sarcina cea mai 
urgentă pentru organizațiile de partid de la sate, pentru oamenii muncii 
din agricultură. în acest scop, se impun o temeinică organizare a activită
ții și o amplă mobilizare a forțelor, pentru ca aceste lucrări să fie termi
nate, în toate județele, in cel mai scurt timp posibil. Aceasta este în inte
resul unităților agricole, al întregii economii naționale !

Aurel PAPAJDIUC

SE înfăptuiește cu consecventă programul de creștere

a nivelului de trai in actualul cincinal
------------------------------------------------------------------;-------------------------------

Azi despre: Majorarea de la 1 august a retribuțiilor 
în unități ale industriei construcțiilor de mașini 

subordonate centralelor (inclusiv acestea) de utilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat, 
de utilaj tehnologic, chimic și rafinării, de utilaj petrolier și minier, de utilaj tehnologic și material rulant

Uzinele ..23 August", „Vulcan", 
„Grivița roșie", I.M.G.B. din Capi
tală, întreprinderile „1 Mai“-Ploiești, 
„Nicolina“-Iași, „Independența“-Si- 
biu, „Progresul“-Brăila, „Hidrotehni- 
ca“-Brașov, „Unio“-Satu Mare — 
sînt doar cîteva din unitățile con
structoare de mașini ale căror co
lective de muncă beneficiază de la 
1 august de majorarea retribuțiilor 
în etapa a Il-a. în total, peste 250 000 
de constructori de mașini primesc 
retribuții majorate, in medie, cu 14,3 
la sută, procent ia care se adaugă 
creșterile din etapa I de majorare. 
. Lucrătorii din unitățile construc
toare de mașini care beneficiază a- 
cum de noile majorări, ca dealtfel 
toți cei 600 000 de oameni ai mun
cii din economia națională care pri

mesc de la 1 august retribuții ma
jorate (industria minieră, industria 
de extracție a petrolului și gaze
lor. industria metalurgiei feroase și 
cocsochimică) au posibilitatea să do- 
bîndească cîștiguri mărite și prin 
noile perfecționări ale Legii retribui
rii, care au intrat în vigoare tot la 
1 august : introducerea unei catego
rii in plus de încadrare a munci
torilor, introducerea unei noi func
ții pentru maiștri — de maistru prin
cipal specialist, și a unei gradații în 
plus — gradația a 7-a pentru perso
nalul T.E.S.A. etc.

Care vor fi noile cîștiguri, de la 
1 august, ale personalului muncitor 
din unitățile constructoare de utilaj ? 
Iată cîteva exemple concrete :

UN LĂCĂTUȘ DE ÎNTREȚINERE
— categoria 5, treapta I, construcții de mașini A regie —

. .  --------N........ ...
Ciștigul 
inainte 

de majorare

Ciștigul 
după 

majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 2 091 lei 2 428 lei 337 lei
Sporul de vechime

(7 la sută) 147 lei 170 Iei 23 lei

Total 2 238 lei 2 598 lei 360 lei

UN FREZOR
categoria 6, treapta I, construcții de mașini A acord —

Ciștigul 
inainte 

de majorare

Ciștigul Sporul
după de ciștig

majorare

Retribuția tarifară 2 377 lei 2 764 lei 387 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 238 lei 276 lei 38 lei
Adaosul de acord

(7 la sută) 166 lei 193 lei 27 lei

Total 2 781 lei 3 233 lei 452 lei
Dacă acest muncitor va fi promo

vat — cu respectarea condițiilor pre
văzute de lege — in noua categorie 
— 7, bază, ce se va putea acorda 
după aplicarea etapei a Il-a de ma
jorare a retribuțiilor, atunci el va

putea beneficia de un spor de ve
nituri de încă 240 lei. corespunzător 
creșterii retribuției tarifare, sporului 
de vechime și adaosului de acord, 
luate în calculele exemplului dat.

Creșterea medie a retribuției tarifare

Pe ansamblul 
cincinalului

UN CAZANGIU sau SUDOR
•— categoria 4, treapta II. construcții de mașini A acord —

Ciștigul 
înainte 

de majorare

ț Ciștigul 
după 

majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 1 989 lei 2 336 lei 347 lei
Sporul de vechime

(7 la sută) 139 lei 164 lei 25 lei
Adaosul de acord

(7 la sută) 139 lei 164 lei 25 lei

Total 2 267 lei 2 664 lei 397 lei

UN STRUNGAR
— muncitor specialist, treapta II, construcții de mașini A acord

Ciștigul 
înainte 

de majorare

Ciștigul 
după 

majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 2 764 lei 3 509 lei 745 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 276 lei 351 lei 75 lei
Adaosul de acord

(7 la sută) 193 lei 246 lei 53 lei

Total 3 233 lei 4 106 lei 873 lei

UN MAISTRU PRINCIPAL

Retribuția 
înainte de 

etapa a ll-a 
de majorare

Retribuția 
după etapa a ll-a 

de majorare

— gradația 6, construcții de mașini A ■—

Ciștigul 
inainte 

de majorare

Ciștigul 
după 

majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 3 170 lei 3 500 lei 330 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 317 lei 350 lei 33 lei
Adaosul de acord global

(7 Ia sută) 222 lei 245 lei 23 lei

Total 3 709 lei 4 095 iei 386 lei

Dacă acest maistru principal va fi 
promovat — cu respectarea condiții
lor prevăzute de lege — în noua 
funcție de maistru principal specia
list, ce se va înființa după aplicarea 
etapei a Il-a de majorare a retribu

țiilor. atunci el va realiza un spor 
suplimentar de venituri de încă 199 
lei, corespunzător creșterii retribuției 
tarifare, sporului de vechime și a- 
daosulul de acord global, luate în 
calculele exemplului dat.

PRINCIPAL
III de ramuri —

UN INGINER
— gradația 6, grupa

Acest Inginer principal va putea 
promova — cu respectarea condiții
lor prevăzute de lege — la noua gra
dație, a 7-a, care se introduce după 
aplicarea etapei a Il-a de majorare

Ciștigul 
inainte 

de majorare

Ciștigul 
după 

majorare

Sporul 
de ciștig

Retribuția tarifară 3 640 lei 4 020 lei 380 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 364 lei 402 lei 38 lei

Total 4 004 lei 4 422 lei 418 lei
a retribuțiilor, obținînd astfel un spor 
de venituri de încă 231 lei, corespun
zător creșterii retribuției tarifare șl 
sporului de vechime.

Grupaj realizat de Mihai IONESCU
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Pentru propria noastră bunăstare este necesar

SĂ economy-mtK/m ■
SA DRAMUIM LIMLIWIM
„Este firesc, este logic: la marii consumatori

și economiile să fie cit mai mari"

Cu toții sintem chemați, in întreprinderi 
si instituții, in căminele noastre, in locali- 
tatea in care trăim si muncim, să ne 
încadrăm in această acțiune de cea mai mare 
importanță națională, să ne situăm ferm 

pe poziția bunului gospodar

Ca mineri, prețuim energia, „Compensația bănească
pentru că știm prețul o expresie a grijii partidului

Zilnic citim în presă despre efec
tele tot mai profunde ale crizei ener
getice mondiale, determinată de pe
nuria accentuată de resurse energe
tice clasice. Nici tara noastră, care 
participă larg la circuitul mondial al 
valorilor materiale, nu este ferită de 
consecințele acestei crize, procurarea 
resurselor energetice necesare fiind o 
problemă tot mai complexă. Cu atît 
mai mult cu cit și resursele noastre 
de energie și combustibil sint limita
te, șansele dezvoltării, asigurarea unu’ 
trai civilizat întregului popor depind 
de modul cum vom gospodări energia 
electrică și combustibilul, de spiritul 
de economie pe care îl vom dovedi 
fiecare din noi, la locurile de muncă și 
acasă. Sint cerințe obiective pe care 
le vizează ferm prevederile recentu
lui decret al Consiliului de Stat.

Am să mă refer concret la proble
ma gospodăririi energiei electrice si 
termice în combinatul nostru. S-a 
dovedit că sistemul de normare 
a iluminatului și încălzitului în hale, 
birouri, ateliere și la alte locuri de 
muncă — practicat pînă acum — nu a 
stimulat economisirea energiei elec
trice. De aceea, s-au mai întîlnit ca
zuri, chiar la noi în combinat, cînd 
lumina ardea și cînd trebuia, si cînd 
nu trebuia, cînd s-a uitat că este su-

ficient să apăsam pe un simplu bu
ton pentru a evita risipa. Recentul 
decret al Consiliului de Stat privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospo
dărirea judicioasă și reducerea con
sumului de energie electrică, energie 
termică și gaze naturale cuprinde 
prevederi de natură să, curme ase
menea situații de risipă, stimulînd 
buna gospodărire. In ce ne privește, 
acționînd ferm în spiritul decretului, 
am luat măsuri pentru introducerea 
iluminatului local și utilizarea aces
tuia in strictă conformitate cu nece
sitățile, înlocuirea iluminatului in
candescent — care are un randament 
energetic redus, de 12—14 la sută, cu 
iluminatul cu lămpi cu vapori de 
mercur sau sodiu — de 2.5 ori mai 
eficiente. în halele de producție unde 
nu se poate introduce iluminatul lo
cal, vom monta o serie de dispozitive 
de stingere și aprindere automată a 
iluminatului electric, în funcție de 
intensitatea luminii naturale, și vom 
trece la secționarea iluminatului, ast
fel îneît lumina electrică să nu ardă 
decît în sectorul de hală în care se 
lucrează. Calculele arată că, numai 
prin reducerea consumurilor de ener
gie electrică în birouri și celelalte 
spații administrative cu minimum 40 
la sută, folosind iluminatul natural

— așa cum prevede decretul — vom 
putea economisi într-un an o canti
tate de energie electrică suficientă 
pentru elaborarea a 300 tone otel in 
oțelărlile electrice. Dar. așa cum am 
relatat, asemenea măsuri in privința 
raționalizării iluminatului vor fi a- 
doptate, in funcție de specificul ac
tivității, in întreg combinatul. Și cu
noaștem că fiecare procent de redu
cere a consumului de energie elec
trică pentru iluminat ne permite ela
borarea, într-un an, a 120 tone oțel 
electric.

Asemenea măsuri gospodărești vor 
fi luate și în privința încălzitului. 
Bunăoară, avem în vedere, încă pen
tru. anotimpul rece care va urma, să 
renunțăm la folosirea energiei pri
mare pentru obținerea agentului de 
încălzire a birourilor, spațiilor admi
nistrative și halelor de producție și 
să utilizăm în acest scop resursele 
energetice secundare rezultate din 
diferite procese tehnologice din com
binat. Pe această cale vom economisi 
circa 300 tone combustibil convențio
nal la nivelul unui an. Apreciind im
portanța prevederilor decretului, vom 
întreprinde neîntîrziat toate măsurile 
pentru transpunerea lor în practică, 
spre a obține cit mai mari economii 
de combustibil și energie electrică.

Nagy CONSTANTIN
director energetic al Combinatului 
siderurgic Hunedoara

producerii ei“
Potrivit hotărîrii Ple

narei Consiliului Na
țional al 
Muncii, noi, 
alături de alte 
șamente ale 
muncitoare, 
ciem, începînd de la 
1 august, de cea de 
a doua etapă de majo
rare a retribuțiilor din 
actualul cincinal. A- 
ceasta se adaugă la 
majorarea din prima 
etapă, cînd retribuțiile 
noastre, ale minerilor, 
au înregistrat un spor 
superior creșterii retri
buției medii pe econo
mie. Retribuția tarifa
ră ce mi se cuvine, ca 
muncitor specialist, 
treapta a doua, care 
lucrează în front direct 
productiv, a crescut de 
la 1 august a.c. de la 
3 588 lei la 4 578 lei. 
Adică în fiecare lună 
un plus de 990 lei. Ma
jorarea retribuțiilor 
minerilor, alături de

Oamenilor 
minerii, 

deta- 
clasei 

benefi-

alte măsuri de îmbu
nătățire permanentă a 
condițiilor noastre de 
muncă și de viață, con
stituie un puternic în
demn de a ne spori 
eforturile în vederea 
asigurării unor canti
tăți cit mai mari de 
cărbune necesar econo
miei naționale.

Eu cu familia mea 
locuiesc într-un apar
tament cu trei camere 
in orașul Motru. După 
cum am constatat din 
prevederile decretului, 
noi ne-am încadrat și 
pînă acum în limitele 
de consum rațional de 
energie și gaze natura
le stabilite de actuale
le reglementări. In ca
zul meu — și nu nu
mai al meu — măsuri
le adoptate nu afectea
ză cu nimic bugetul 
familiei datorită creș
terii retribuției și com
pensației acordate de 
stat pentru sporirea 
tarifelor și preturilor

Za energie electrică și 
gaze naturale. Ca mi
neri, prețuim energia, 
pentru că știm prețul 
producerii ei.

Mina în care lucrez 
este o mină nouă — 
intrată doar de două 
luni în exploatare — și 
am reușit să extragem, 
dintr-un singur abataj, 
cu aproape 10 000 tone 
mai mult față de ni
velul sarcinilor plani
ficate. Angajamentul 
nostru, ca răspuns la 
chemarea partidului de 
a spori producția de 
cărbune, la noile mă
suri de majorare a re
tribuției, este ca să 
realizăm în scurt timp 
un record de înaintare 
în abataj, de talia ce
lui obținut de minerii 
de la Urdari.

Ion NASTA 
miner specialist, 
șef de formație 
la mina Rogojelu

LA COMBINATUL CHIMIC DIN TR. MĂGURELE

Noi, cei mai tineri, care n-am cu
noscut greutățile vieții duse de pă
rinții și bunicii noștri, ne-am dovedit 
uneori cam risipitori sau, cum se 
zice, „mină spartă". Nu de puține ori, 
chiar noi, gospodinele, foloseam as
piratorul mai mult decît trebuie și 
pentru dereticări mărunte, iar cîte- 
odată îl lăsam să funcționeze în gol 
pentru o discuție în casă, la telefon 
sau cu vecina. Aprindeam cîteodată 
toate becurile din casă, sau de la lus
tră, deși nu era nevoie, sau uitam lu
mina aprinsă în baie ori în cămară. 
Tot așa și cu gazul de la bucătărie. 
Tarifele de pînă acum ne făceau să 
nu prea ne pese de risipă.

în familia noastră, de cînd partidul 
ne-a îndemnat să gîndim cu mai 
multă răspundere la gospodărirea 
resurselor energetice, am început 
să introducem mai multă ordine și 
disciplină, reducînd cu bună știință 
consumul de energie electrică. în pri
mul rînd, am deșurubat cîteva becuri »

de prisos, iar pe cele prea mari 
le-am înlocuit cu altele mai mici. La 
bucătărie, nu mai aprindem gazul de 
citeva ori pe zi ca pînă acum, pen
tru nimica toată ; gătim o dată pen
tru toată ziua. Cînd va veni vremea, 
rece, vom renunța și la frigider.

După cum se știe, decretul prevede 
și măsuri de compensare a majorări
lor de prețuri și tarife, prin acorda
rea unei sume în plus, care se va a- 
chita odată cu beneficiile sau premii
le anuale. Este foarte bine că aceas
tă compensație — expresie a grijii 
partidului și statului față de oamenii 
muncii — se dă în funcție de numă
rul de copii. Dar compensația este sti
mulatoare numai pentru omul gos
podar, care nu va 
consum de energie

SIPOS 
maistru 
de tricotaje „Someșul 
din Cluj-Napoca

depăși norma de 
și gaze naturale.

Rozalia
la întreprinderea

„întotdeauna, țăranii noștri 
au trăit eu chibzuială

• •

Ca om care întot
deauna mi-a plăcut să 
fiu chibzuit, să gospo
dăresc cu grijă atît bu
nurile mele, cit și pe 
ale societății, recentul 
decret mi-a produs o 
reală satisfacție. Pen
tru că — și o spun în 
cunoștință de cauză — 
el înlătură practici 
devenite de mult ana
cronice. De pildă, în 
timp ce eu si alți to
varăși de muncă ai mei 
limitam consumul- 
energie 
strictul 
cetățeni din orașul nos
tru plăteau consumuri 
de 5—6 ori mai mari 
la aceleași tarife ca și

electrică 
necesar.

de 
la 

alți

consumatorii chibzuiți. 
Nu era echitabil ca 
omul econom să fie 
taxat la fel ca risipi
torul. Acum, odată cu 
aplicarea noilor tarife 
diferențiate, stabilite 
pe baza unui nivel de 
consum rațional, deter
minat în raport cu nu
mărul de persoane care 
compun familia și mă
rimea locuinței, s-a 
asigurat și în acest do
meniu o echitate de
plină.

In ce mă privește, 
am și luat măsuri de 
economisire a energiei 
electrice în propria 
gospodărie după apari
ția decretului. Cele

trei fete ale mele, care 
sint eleve, vor învăța 
intr-o singură cameră, 
ce va fi luminată co
respunzător. Am înlo
cuit becurile de putere 
mare cu altele de pu
tere mai mică. Am ho- 
tărit ca pe tot timpul 
iernii să nu folosim 
frigiderul pentru con
servarea mîneării, ci 
balconul și, totodată, 
să utilizăm cit mai ra
țional toate aparatele 
electrocasnice de care 
dispunem.
Gh. MIREANU 
muncitor tipograf 
la întreprinderea 
poligrafică Slobozia

Pe atîtea ecrane și cadrane nu se vede
depășirea consumului ?

și cumpătare"

spiritul gospodăresc al fiecăruia

Și pînă acum, 
ne-am preocupat 
multă atenție de gos
podărirea energiei e- 
lectrice. Așa, bunăoa
ră, în primul semestru 
al anului, cooperativa 
noastră s-a înscris cu 
o reducere de 6 0‘)0 
kilowați-oră a consu
mului de energie elec
trică. Prevederile de
cretului ne-au determi
nat să facem alte cal
cule pentru un con
sum de energie cit mai 
rațional cu putință. 
Am ajuns la concluzia 
că, în zilele de vară, 
în cooperativa noastră 
putem reduce consu
mul pînă la 75 la sută. 
La omul gospodar, ziua- 
lumină ajunge pentru 
rezolvarea problemelor 
de producție. In același 
timp, am chibzuit cum 
să organizăm munca la 
morile de furaje, ast
fel incit să asigurăm

noi 
cu

vitelor o hrană îndes
tulătoare numai cu una 
și nu cu două mori ca 
pină acum. Deci și 
aici vom reduce con
sumul de energie elec
trică la jumătate. Ca 
să. nu mai spun că în 
saivane și în grajduri, 
în i nopțile ■ cu 
becurile si, ‘ ’

Dar itinu 
cooperativa ’ 
trebuie să fini eco
nomi, ci și . acasă. 
Vreau să spun că la 
noi fiecare familie de 
țărani cooperatori are 
in gospodărie diferite 
aparate electrocasnice. 
De acum înainte, toate 
aparatele electrocasni
ce vor fi mai judicios 
folosite. Ca să spun 
drept, din experiență, 
hrana pregătită de gos
podină este parcă mai 
gustoasă dacă o ținem 
la rece in beci ori in 
fintina cu apă de izvor

casa

lună 
int de prisos, 
. jnuAiai în 

agfieotâ’

din fața Casei decît la 
frigider. Am văzut gos
podine care mătură și 
scutură de fac 
„lună" fără a mai fo
losi aspiratorul. Gos
podinele noastre, har
nice la muncile timpu
lui, găsesc și timp să 
deretice ■ prin casă la 
lumina naturală a zilei.

Trebuie să recunoaș
tem că țăranii noștri 
din moși-strămoși au 
trăit cu chibzuială și 
cumpătare. Or, acest 
spirit al bunului gos
podar se cere astăzi să 
fie transmis din tată-n 
fiu atit generațiilor 
prezente, cit și 
rațiilor viitoare, 
binele fiecăruia, 
tregii țări.

gene- 
spre 

al în-

Gheorcjhe 
CRISTEA 
președintele 
Costești-Vaslui

C.A.P.

Și oamenii muncii 
din întreprinderea de 
panouri și tablouri e- 
lectrice-Alexandria au 
luat cunoștință cu deo
sebit interes de recen
tul Decret al Consiliu
lui de Stat. Imediat ce 
au sosit ziarele, îm
preună cu colectivele 
de comuniști din între
prindere care desfășoa
ră muncă politică, am 
trecut la popularizarea 
prevederilor noului 
decret, organizînd dis
cuții pe secții și de la. 
om la om, subliniind 
necesitatea măsurilor 
de raționalizare a con
sumului de energie e- 
lectrică și combustibil. 
Mai mulți oameni și-au 
făcut, pe loc, calcule 
simple privind consu
murile pe care le. în
registrează in propriile 
lor locuințe. Nu mică 
a fost mirarea cînd 
mai multi muncitori 
au spus că, practic, 
prin măsurile de com
pensare a majorării 
tarifelor, prevederile 
decretului nu le afec
tează veniturile. Sint 
muncitori care atît in 
fabrică, cit și acasă

sint oameni cumpătați, 
economi.

De fapt, economisi
rea severă a energiei 
și combustibilului pre
ocupă de mai multă 
vreme conducerea în
treprinderii și întregul 
colectiv din unita
tea noastră, in pre
zent, este in curs de 
finalizare înlocuirea 
iluminatului artificial 
cu cel natural — prin 
construirea de ferestre 
în plafon — la cele 
două hale ale între
prinderii și extinderea 
acestuia și la secția de 
unicate. Această mă
sură aduce unității, 
comparativ cu anul 
trecut, o economie de 
energie electrică de 
peste 200 MWh. In a- 
celași sens, in spiritul 
prevederilor decretu
lui, vom lua și alte 
măsuri ca : montarea 
unui compresor Ec 10 
de 30 kW, în locul ce
lui de 200 kW, utilizat 
atunci cînd consumul 
de aer comprimat este 
redus, ceea ce va con
tribui la economisirea 
a circa 000 MWh ener
gie electrică pe an,

înlocuirea cuptorului 
de tratament termic 
de 47 kW cu unul de 
10 kW, introducerea 
sudurii prin puncte la 
cutiile metalice și 
tele.

In același timp, 
cadrul discuțiilor 
care le-am. avut 
muncitorii, noi am 
mărit să-i determinăm, 
prin diferite calcule, să 
fie buni gospodari nu 
numai în întreprinde
re, ci și acasă. Astfel, 
le-am demonstrat 
dacă 
2 500 
muncii ar face o eco
nomie de un singur 
kWh pe zi, economia 
națională ar ciștiga lu
nar peste 75 000 kWh 
energie electrică. Este 
vorba doar de un sin
gur kWh pe zi. Dar re
zervele de economisire 
sint mult mai mari.

al-

in
■pe 
cu 

ur-

că, 
fiecare din cei 
de oameni ii

Elena GUȚA 
secretar adjunct al 
comitetului de partid 
de la întreprinderea 
de panouri și tablouri 
electrice —Alexandria

Combinatul chimic Turnu Măgurele. Una din marile unități ale 
industriei noastre, dar după cum se vede și din lista pe care o 
publicăm în pagina de față și unul din marii consumatori de 
energie electrică ce și-a depășit substanțial repartițiile de energie 
electrică. Așa cum se știe, orice depășire a nivelurilor prevăzute 
pune în cauză asigurarea cu energie a altor consumatori indus
triali. Întrebăm colectivul combinatului din Turnu Măgurele: cită 
vreme va mai admite ca depășirea consumului normat de energie 
să afecteze interesele economiei naționale ? Și-a pus ei însuși în
trebarea că din cauza acestor depășiri de consumuri ar putea 
periclita funcționarea normală o altor unități economice ?

Anacronismul energofagilor
Cum arată situația la zi a consumurilor de energie electrică 

în cîteva întreprinderi

Am consultat situația întocmită de Centrala industrială a rețelelor 
electrice privind consumurile de energie în industrie pe luna 
iulie. Cîteva observații pe marginea statisticii existente le punem in 
evidență cu ajutorul tovarășului Sarchis Arachelian, de la biroul de furni
zare a energiei electrice :

• Deși majoritatea consumatorilor industriali s-au încadrat în normele 
de consum planificate, continuă să existe un număr de întreprinderi care 
au depășit nivelurile stabilite. Iată cum arată lista marilor consu
matori industriali, primii în , clasamentul depășirii" întocmit pe perioada 
1—29 iulie a.c. (in paranteze sint trecute procentele de depășire a cifrelor 
de plan) :

COMBINATUL CHIMIC TURNU MĂGURELE (8.76) ; COMBINATUL 
METALURGIC CÎMPIA TUR7.II (2,77) ; COMBINATUL METALURGIC 
TULCEA (8,83) ; COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA (2,35) ; COMBINA
TUL SIDERURGIC GALAȚI (0.8) ; C.C.H. BRAlLA (66,91) ; COMBINA
TUL DE OȚELURI SPECIALE TÎRGOVIȘTE (3,14) ; COMBINATUL CHI
MIC ARAD (1,68).

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

Azi, despre stabilirea nivelurilor
de consum rațional

Răspunsuri la întrebările cititorilor
Pe baza prevederilor articolului 

nr. 11 din decret, s-au stabilit ni
veluri raționale anuale de consum 
de energie electrică, termică și gaze 
naturale — pe apartamente și nu
măr de persoane — niveluri reduse 
cu cel puțin 20 la sută față de con
sumul mediu din anul 1978. în ca
zul depășirii de către cetățeni a ni
velurilor raționale de consum, s-au 
fixat tarife și prețuri diferențiate, 
de asemenea, in raport cu numărul 
de persoane care compun familia 
și mărimea locuinței.

— 310 mcX 350
108,50 lei

— 30 m c X 400
12 lei
— 30 mc X 450 

13,50 lei
— diferența de
40 m c X 600 lei/l 000 m c —

24 lei

lei/l 000

lei/l 000

lei/l 000

Total: 410 m c = 158 lei.

m c =

m c —

m c

de familii formate din : 10 fa
milii X 2 persoane, 20 familii X 3 
persoane și 10 familii X 
ne, cota rațională anuală 
consum 
bloc va

— 10 
m c

— 20 
m c

— 10 
m c

pentru familiile 
fi următoarea :
familii X 210

familii

familii

X

X

280

310

4 persoa- 
totală de 
din acest

m c

m c

m c

= 2100

= 5 600

= 3 100

CUM SE FACE PLATA 
GAZELOR NATURALE 

FOLOSITE 
LA BUCĂTĂRIE

au 
de

în spiritul noii reglementări, co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare le revine și sarcina de a 
lua măsuri pentru reducerea cu cel 
puțin 30 la sută față de 1978 a 
consumului de energie electrică des
tinat iluminatului public. Pentru 
aplicarea neîntîrziată a acestor pre
vederi, Comitetul executiv al Consi
liului popular al municipiului Craio
va a stabilit, in cursul zilei de 31 
iulie, o seamă de măsuri de mare 
importanță. Printre acestea amin
tesc : reducerea în medie cu o trei
me a numărului de becuri pe prin
cipalele străzi ; înlocuirea a peste 
1 000 de becuri fluorescente de 250 
wați cu becuri de 125 wați ; raționa
lizarea indicatoarelor luminoase de 
semnalizare a circulației la strictul 
necesar, ceea ce va conduce la re
ducerea a circa 600 asemenea insta
lații ; oprirea tuturor semafoarelor

de circulație între orele 22 și 6 dimi
neața ; intreruperea curentului elec
tric după ora 22 în parcuri și alte 
locuri în care nu se justifică ilumi
natul pe perioada nopții.

Cit de necesare și de firești erau 
măsurile adoptate prin Decretul Con
siliului de Stat rezultă și din faptul 
că prin aplicarea lor se asigură atit 
o mai rațională gospodărire a ener
giei, cit și desfășurarea in continuare 
în bune condiții a iluminatului 
public al orașelor. Practic, prin aces
te măsuri, consumul 
risipei, ceea ce este 
economiei naționale, 
cetățean in parte.

Adrian CIOBOIU 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
Craiova

rațional ia locul 
atît in interesul 
cit și al fiecărui

• Pentru cei tentați să privească cu ușurință problema încadrării în 
consumurile planificate, facem următoarea precizare : numai pentru a 
acoperi depășirile înregistrate de primii 10—15 mari consumatori de ener
gie electrică în luna iulie, este necesar ca o centrală cu 
de 600 MW să lucreze timp de 24 de ore.

• Consumul de energie electrică in sistemele de 
iulie, a înregistrat o depășire de 40 milioane kWh, 
rită prin suplimentarea din rezerva de balanță.

care

puterea instalată

irigații, în luna 
a trebuit acope-

• O serie de mari consumatori, este și cazul 
Tg. Mureș, au devansat reparațiile la unele utilaje, 
nomisirea de energie electrică și încadrarea în repartiții.

Combinatului chimic 
favorizînd astfel eco-

• După cum se știe, unele ministere dețin centrale autoproducătoare, 
planificate să furnizeze energie electrică. Nerealizarea sarcinilor — în
deosebi în cadrul Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de Construcții — ridică serioase dificul
tăți. Se impun eforturi corespunzătoare pentru a preveni situații de felul 
celei intervenite nu de mult la C.C.H. Brăila, unde defectarea unui grup 
a perturbat alimentarea cu energie electrică.

• De la 1 august, specialiștii din Ministerul Energiei Electrice se 
deplasează în teritoriu, pentru a stabili la marii consumatori căile con
crete de evitare a risipei de energie.

Locatarii din blocuri care nu 
contoare de măsurat consumul 
gaze naturale de la bucătărie pen
tru fiecare familie în parte vor 
plăti în continuare gazele de bucă
tărie prin asociația de. locatari, în 
funcție de numărul de persoane 
din familie, dar cu respectarea 
noilor norme de consum. De exem
plu, dacă într-un bloc locuiesc 40

Total : 40 familii 10 800 m c

Dacă respectiva asociație de lo
catari se va încadra în consumul 
rațional anual, întreprinderea de 
distribuție a gazelor îi va factura 
suma de 10 800 m c X 350 lei/l 000 
m c = 3 780 lei, care se va defalca 
proporțional pe familii astfel :

de persoane 
Bunăoară, o 
persoane, in- 
camerelor în 

un

— pentru
— pentru
— pentru

Pentru gazele naturale livrate 
pentru prepararea hranei în locuin
țele încălzite în sistem centralizat 
sau cu alt combustibil, sînt fixate 
niveluri diferențiate de consum, în 
funcție de numărul 
care compun familia, 
familie formată din 4 
diferent de numărul
care locuiește, are dreptul la 
nivel rațional anual de gaze natu
rale de 310 m c, pe care îl va plăti 
cu prețul de 350 lei/l 000 mc ; 
consumul peste acest nivel îl va 
plăti la prețurile de 400 lei/l 000 
mc pentru următorii 30 mc (adică 
între 310 mc — 340 mc), 450 lei/ 
1 000 mc pentru următorii 30 mc 
(adică între 340 mc — 370 mc) și 
600 lei/l 000 mc pentru cantitatea 
consumată peste nivelul anual de 
370 mc. Iată concret cum se vor 
face calculele în cazul unui consum 
anual de 410 mc :

Dacă 
anual, de 
astfel :

familiile cu 2 persoane : 210 mc X 350 lei/l 000 mc = 73,50
familiile cu 3 persoane : 280 mc X 350 lei/l 000 mc = 98
familiile cu 4 persoane : 310 mc X 350 lei/l 000 mc = 108,50

respectiva asociație de locatari
10 800 mc, folosind 12 000 mc,

lei 
Iei 
lei

va depăși consumul rațional 
suma de plată se va calcula

— 10 800
= 3 780 lei

— 1 080 mc (corespunzător primei depășiri de 10 la sută a consumului 
rațional) X 400 lei/l 000 mc = 432 lei

— 120 mc (diferența pînă Ia 12 000 mc) X 450 lei/l 000 mc = 54 lei

mc (corespunzător consumului rațional) X 350 lei/l 000 mc

Total : 12 000 mc = 4 266 lei

Diferența de preț, față de cazul 
încadrării în cota rațională, respec
tiv 
se 
de

486 lei (4 266 lei — 3 780 lei), 
va repartiza de către asociația 
locatari pe fiecare familie, în

funcție de numărul de persoane. 
Diferențele se vor adăuga la sume
le stabilite inițial, pe familii, pen
tru un consum rațional.

Mihai IONESCU
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MAREA FORȚĂ A UNITĂȚII Valori reprezentative
ÎN CUGET Si SIMȚIRI în expoziția republicană de artă plastică

Tntr-unul din numerele 
uneia dintre primele pu
blicații periodice românești, 
„Gazeta de Transilvania", 
mai exact în august 1839. 
deci acum 140 de ani, Geor
ge Baritiu. unul din ctitorii 
presei noastre. îl citează pe 
filozoful și scriitorul ilumi
nist german Johann Gott
fried Herder în traducere 
proprie : „Cel ce iubește 
mai mult limba străină de- 
cît sunetele dulci ale limbii 
mume (materne) nu este 
vrednic de numele de om.“ 
Redau citatul deoarece sînt 
de părere că valabilita
tea lui nu este peri
mată, ci dimpotrivă. Carac
teristic pentru omul de cul
tură din România zilelor 
noastre este tocmai faptul 
că-și iubește limba mater
nă folosind-o spre binele 
societății noastre socialiste, 
iar în cazul scriitorilor, 
prin intermediul ei pune la 
dispoziția publicului larg 
de cititori pagini ce reflec
tă preocupările, împlinirile 
și năzuințele celor cărora 
li se adresează. Scriitorul 
român este citit în primul 
rind de cititori români, așa 
cum scriitorul uneia dintre 
naționalitățile conlocuitoa
re se adresează 
limba maternă 
care-1 înțeleg.

Acest adevăr 
astăzi știind că 
nia socialistă 
limbile naționalităților con
locuitoare să bucură de cel 
mai larg sprijin, de apre
ciere și înțelegere. Tirajele 
cărților, precum și numă
rul titlurilor care apar 
anual sînt dovezi elocvente 
în acest sens.

Revenind însă la citatul 
de mai sus. ne putem în
treba dacă limba română 
este străină oare cetățeni
lor de naționalitate ger-

mană din tara noastră ? 
Nici vorbă. Mai mult chiar, 
și tot atit de categoric, afir
măm că scriitorului ger
man, de pildă — mă refer 
bineînțeles la cel care tră
iește aici — limba țării 
noastre îi este dragă și fa
miliară și îndeobște- cu
noscută din fragedă copilă
rie. De altfel scriitorii noș
tri de limbă germană tra
duc aproape cu toții cărți 
din literatura română în 
limba germană, contribuind 
prin asta la răspîndirea li
terelor românești și impli-

lipsită de interes, 
tematica

sea nu
care îmbogățește 
scrisului de limbă germană 
de la noi, este reflectarea 
interferențelor. Interferen
țe de ordin economic, so
cial, cultural sau politic 
dintre națiuni și naționali
tăți au existat cu mult îna
intea descoperirii lor de că
tre teoreticieni. Dacă ur
mărim istoria civilizației 
umane, constatăm ca factor 
important al evoluției ei 
tocmai existenta acestui 
schimb, să-1 numim cultu
ral. Așadar, este de la sine

de Arnold HAUSER

firește în 
cititorilor

este firesc 
in Româ- 

literatura în

cit la cunoașterea culturii 
noastre în țările unde se 
vorbește această limbă. Să 
ne oprim acum Ia conținu
tul, la mesajul beletristicii 
apărute în editurile 
tre. Experiența 
și cunoașterea 
autentice sînt 
mordiale de inspirație ale 
scriitorului de la începutu
rile existenței literaturii și 
pînă astăzi. Realitatea 
noastră, experiența de via
ță a celor care facem par
te din aceeași generație nu 
se deosebesc prea mult, 
scopurile noastre fiind ase
mănătoare. Nu limba, ci 
trăsăturile esențiale și în 
primul rînd talentul scriito
rului despart valoarea ar
tistică de non-valoare. Cu 
alte cuvinte, avem aceleași 
surse de inspirație, aceleași 
posibilități de a ne apropia 
de o temă majoră sau alta 
și depinde numai de noi. 
indiferent de limba folosită, 
dacă reușim sau nu să dăm 
cititorului o operă artistică.

O notă distinctivă, ade-

noas- 
de viață 
realităților 
surse pri-

înțeles că întîlnim aceste 
fenomene și pe teritoriul 
României, știut fiind faptul 
că aici conviețuiesc de mai 
bine de opt secole și alte 
comunități etnice și lingvis
tice, cum ar fi sașii din 
Transilvania.

întîlnim deci interferențe 
româno-germane în arhi
tectură, în artă și chiar in 
graiul vorbit, rezultate ale 
unei simbioze din care ni
meni n-a avut de pierdut, 
ci, dimpotrivă, paleta tezau
rului cultural al 
de azi. bogată în 
conținut, certifică 
rea ei pozitivă.

Să ne oprim o 
supra sfîrșitului 
doua din Festivalul națio
nal „Cîntarea României". 
Printre echipele de amatori 
premiate se află 
țiuni de teatru, 
fanfare alcătuite 
meni ai muncii 
Rezultatele obținute, ca și 
de altfel premiile recent 
decernate de către Uniunea 
scriitorilor unor condeieri

României 
formă și 

înrîuri-

clipă a- 
fazei a

și forma- 
coruri și 
din oa- 
germani.

din rindul naționalități
lor conlocuitoare, confirmă 
viata culturală intensă de 
pe teritoriul patriei noastre. 
Se știe bine că numai co
munitățile de oameni care 
produc cultură sint comu
nități viabile. Viabilitatea 
lor însă, chiar cînd își are 
rădăcinile în existența na
ționalității de care vorbim, 
nu s-ar putea manifesta 
fără acordul, fără înțele
gerea și sprijinul societății. 
Societatea socialistă 
România cuprinde, 
cunoscut, pe toți 
patriei noastre, 
de naționalitate, 
meritele și realizările fie
căruia sînt. pînă 
rezultate cu care 
drim, ca fiind ale 
ale tuturor.

La începutul 
trecut părintele dialecticii, 
Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, susținea în cartea sa 
„Filozofia spiritului" că pă- 
mintul posedă o forță de a 
imprima fiecărui „locui
tor terestru" exact acele 
trăsături spirituale — di
ferite după zone geografice 
— proprii locului unde s-a 
născut. Chiar dacă această 
afirmație ni se pare prea 
categorică astăzi, n-o putem 
trece cu vederea. Tot ce 
înseamnă viată spirituală, . 
tot ce s-a creat în ultimii 
treizeci și cinci de ani de 
cei ce s-au născut și viețu
iesc în tara noastră, reflectă 
cu claritate trăsături comu
ne. Nu exagerăm așadar 
susținînd că forța cuprinză
toare care încheagă prin 
specificul ei creația mate
rială și spirituală de pe me
leagurile tării este tocmai 
ceea ce numim azi cultura 
României noi, cultură la a 
cărei înflorire continuă ne 
simțim chemați să contri
buim cu toții,

din 
lucru 

cetățenii 
indiferent 
așa incit

la urmă, 
ne mîn- 
noastre.

secolului

GRAFICA

SUZANA FÎNTÎNARU
„Balada I"

De la teatrul folcloric la teatrul-dezbatere

Munca si viata oamenilor in
•>

GEORGETA BORUZ „Tinerețe"

Intelectuală, valențele mul
tiple ale limbajului grafic. 
Și aceasta fie că este vorba 
de valori ale sensibilității 
sau de acelea ale expre
sivității manifestate în mi- 
nuirea liniei sau culorii, fie 
că este vorba de importan
te inovații iconografice (în 
abordarea peisajului, a te
maticii industriale, a eve
nimentelor istorice sau de 
exprimarea unor universuri 
spirituale dominate de ima
ginație, de fantezie).

Desenul se dovedește a 
fi un seismograf mai sen
sibil, mai direct al unei 
stări sufletești sau al unei 
idei. Calitatea unei tră
sături, menită să delimi
teze liniar o formă în spa
țiu, ajunge în acest caz la 
privitor încărcată de ener
gia celui care a trasat-o. 
Iată, de pildă, gratia plină 
de măsură a liniilor pre
lungi ce conturează imagi
nea „Toamnei" de Ligia 
Macovei, fantezia, fluctua
țiile bruște ale trăsăturii 
cu care Vasile Kazar a fi
gurat „Livada" sau lirismul, 
finețea cu care Paul Erdos 
a trasat portretul de fată. 
Li s-ar putea adăuga va
lorile simbolice conținute 
de un desen ca „Muncă și 
repaus" de Damian Pe
trescu, linia sigură cu care 
Marin Gherasim a trasat 
dalele geometric ordonate 
ale „Digului", sensibilita
tea, inteligența cu care 
loan Doilea a desenat „Poe
mele cimpiei", calitățile ar
tistice variate pe care Ie 
aduc desenele semnate de 
Vasile Paulovics, Rodica 
Svințiu, Lidia Ciolac, Da
niela Beleescu

înscriindu-se în tradiția 
cromatismului 
„Muzicanții" 
tin Baciu

trece de la o artă a repre
zentării la una a sugestiei. 
Acuarela a constituit de 
altfel pentru mulți dintre 
expozanți o modalitate de 
exprimare rapidă, mobilă, 
cursivă, axată fie pe evo
cări ale peisajului (Ion Mu- 
rariu „Asfințit", Iulia Hft- 
Iăucescu „Culturi spre insu
lă", Silvia Cambii- „Tîrgo- 
viște", Valeriu Scărlătescu 
„Peisaj din Băicoi"), fie pe 
caracterul decorativ (Ileana 
Dăseălescu „Dansul flutu
rilor") sau construit (Sorin 
Dumitrescu, Vlad Micodin) 
al imaginii.

în domeniul gravurii, ca 
dealtfel * 
expoziții 
pot fi 
mersuri 
fiecare 
cazul desenului) în deplin 
consens cu personalitatea 
deja afirmată a autorului. 
Astfel este, de pildă, deose
bita finețe a execuției lu
crărilor semnate de Ileana 
Micodin „Parcul de la Taț- 
cani", Ala Jalea Popa 
„Grîu de toamnă". Horten
sia Masichievici „Ciulinul", 
Pred Micoș „Salba de hi
drocentrale", care se pre
zintă ca tot atîtea echiva
lente vizuale ale unor emo
ții trăite în fața unui colț 
de natură. Modalități figu
rative eficiente propun, de 
asemenea. Ion Stendl și 
Vanda Mihuleac.

Aducind, de fiecare dată, 
mijloacele unei stilizări 
specifice, lucrările semnate 
de Nicolae Săftoiu, Vasile 
Baboie, Ion Panaitescu, 
George Leolea, Szabo Gy 
Bela, Matyas Iosif, Ethel 
Lucaci Băiaș, Mircea Du
mitrescu, Victor Feodorov, 
Adina Caloenescu, Drocsay 
Imre, Petru Ioan Pop, Eva 
Siito, Elena Bronițki, au 
relevat, în fiecare caz în 
parte, conform personalită
ții autorului, prezenta unor 
limbaje 
multiple

în toate marile 
organizate la noi, 
recunoscute de- 
artistice variate, 

din ele (ca și în

în sala „Tudor Arghezi" a 
Teatrului Național, expozi
ția de grafică propune vi
zitatorilor o succintă an
tologie a căutărilor și teh
nicilor abordate în mod 
predilect de artiști din în
treaga țară în strădania de 
a răspunde solicitărilor ac
tualității socialiste într-o 
cit mai accentuată varieta
te de stiluri și viziuni. Se
lecția, atent și parcimonios 
operată aici, readuce în a- 
tentia generală lucrări care 
au contribuit la reușita 
unora dintre marile expozi
ții colective ale ultimilor 
doi ani. De la simple dar 
sugestive desene în tuș sau 
creion la migăloasele pro
cedee tehnice ale gravurii 
pe metal, piatră sau lemn, 
lucrările acestea ilustrează 
o dată mai mult generoasa 
înflorire pe care a cu- 
noscut-o în ultimii ani gra
fica românească.

Aspirația constantă de a 
descoperi sensuri dirigui
toare atît în z realitatea is
torică, cit și în cea contem
porană atestă implicit ca
pacitatea de a impune gra
fica, ca pe un limbaj su
gestiv, mobilizator'de ener
gii. Complexa diversitate 
pe care privitorul o poate 
descifra străbătînd sălile 
expoziției este totodată 
mărturia unei elevate con
științe de sine, a viziunii 
lucide asupra posibilități
lor, de asemenea extrem de 
variate, de exprimare și 
comunicare pe care le con
ține acest sector al artei 
contemporane.

Funcția unei lucrări de 
grafică nu poate fi desigur 
redusă la simpla descriere 
a unei imagini imediate. 
Desenul sau gravura sînt 
menite, în primul rînd, să 
figureze sau să simbo
lizeze ideile și meditațiile 
creatorilor. Iată de ce a- 
lăturarea lucrărilor pe si- 
mezele expoziției este de 
natură să releve cu clari
tate atitudini in fața rea
lului, moduri de reflectare 
și interpretare afectivă sau

eto.

sugestie. Ritmurile gran
dioase ale unor noi obiec
tive industriale (Georgeta 
Boruz — „Cetăți industria
le", Alexandru Cristea — 
„Industria", Cornelia Daneț 

.Laborator"), sau proiec- 
contemporaneitate a 
din marile eveni- 
ale istoriei (Catalin 
— „Scrisoare de pe 

Ion ț Petrovici —

Organizate distinct în ca
drul actualei manifestări, 
sectoarele ilustrației de 
carte și caricaturii contri
buie o dată mai mult la re
capitularea cîtorva dintre 
reușitele durabile ale ulti
milor ani. Am aminti in 
această ordine de idei ilus
trațiile 
Vasile 
Vasile 
pentru 
lui plastic, pentru subtilita
tea legăturilor stabilite cu 
textul, tot așa după cuin 
menționăm umorul, incisi
vitatea unor caricaturi rea
lizate de Clk Damadian, 
Eugen Taru, Nell Cobar, 
Octavian Covaci, V. Ciosu, 
Al. Clenciu, Octavian An- 
dronic.

Din păcate, afișul — gen 
cu ecouri atit de puternice 
in actualitate, a cărui va
loare artistică și ideologica 
are un rol atit de bine pre
cizat în ansamblul culturii 
și artei noastre — nu se do
vedește a fi reprezentat 
numeric, dar mai ales cali
tativ, la înălțimea realizări
lor. a preocupărilor înre
gistrate de-a lungul ultimi
lor ani. De o reală forță de 
expresie, afișele semnate 
de Mihai Mănescu, lonescu 
Dan Alexandru sau Con
stantin Costa nu reușesc să 
reprezinte, în întregul lui, 
acest gen, pe simezele ex
poziției.

Prezența, nu numai in 
expoziții, ci mult mai largă, 
in mijlocul oamenilor, a 
unor afișe variate, politice, 
sociale, economice, cultura
le — mijloace imediate și 
operative de Informare și 
educare estetică. etică, 
general-umană — rămine 
încă în categoria dezidera
telor.

tia în 
unora 
mente 
Varga 
front", 
„August ’44", Sergiu Din- 
culescu — „Preluarea pu
terii", Xenia Eraclide Vre
me — „File de istorie", 
Gabriel Karzinczy — „1877 
— Veteranul", loan Colt — 
„Burebista"), au oferit vi
goare viziunii artistice.

de carte semnate de 
Olac, Gion Mihail, 
Socoliuc, Roni Noel 
finețea comentariu-

armonios, 
de Constan- 
sau desenul 

inspirat lui Octav Grigo- 
rescu de poemul „împărat 
și proletar" marchează, ca 
și în expozițiile anterioare, 
capacitatea atit de caracte
ristică acestor artiști de a

metaforice 
posibilități

Marina PREUTU
LAZAR

educativ, 
imediate.

la 
cu 
ca 

dove- 
ba-

de

Ioan

impresionante imagini scenice
La Turnu Măgurele, pe scena casei 

de cultură din localitate și-au adus 
prinosul lor de talent și dăruire ar
tistică în ample și profunde mani
festări educative oameni veniți de 
la muncă, de pe șantiere, din uzine, 
de pe ogoare. în felul lor de a fi și 
de a se manifesta artistic, au oglin
dit bucuria simplă a vieții, sinceri
tatea, emoția curată și convingătoa
re, patosul, ardoarea de a fi ai aces
tui timp. în totul, au conturat tabloul 
unei vieți fremătătoare, cu obi
ceiuri străvechi readuse la lumină, 
în verbul tînăr al poeților ori in 
rama unui cadru scenografic. Cînd, 
de pildă, a venit rîndul recitatorilor 
din Zimnicea, scena a făcut loc unei 
adevărate panorame a orașului in re
construcție, cu schele înalte, cura
joase, cu oameni în salopete de con
structori, cu cîntece născute din chiar 
realitatea de zi cu zi a noului oraș. 
Era firesc, de asemenea, ca activita
tea unui interesant cenaclu județean, 
acela al Casei de cultură din Roșiori, 
să se impună intr-un original spec
tacol de muzică și poezie. A contri
buit la aceasta atît realizarea scenică 
în sine, cit și valoarea versurilor, 
simplitatea și adresa lor omenească, 
nesofisticată, neartificializată în nici 
un chip. Poeții orașului au cîntat 
viața și țara, dragostea și munca, a- 
dică tot ce-i înconjoară, iarba 
înaltă, soarele pe plaiul străbun. Ca
litatea poeziei lor s-a răsfrînt, in 
mod benefic, firește, și asupra mu
zicii, a versurilor cîntate, semnate 
de aceiași membri ai cenaclului 
„Gala Galaction" : Nicolae Lupu, 
Anghel Gîdea, Paul Amet, Ilie Hris- 
tea, Al. Popescu Tair.

— Secretul succesului nostru, dacă 
într-adevăr l-am avut, cum spuneți 
— îmi declara operatoarea P.T.T.R. 
Silvia Pelea, membră a formației de 
teatru scurt de la Clubul sindicatelor 
din Urziceni — constă în aceea că 
ne cunoaștem foarte bine, în viața 
de toate zilele și în posibilitățile și 
particularitățile artistice. Nu ne sfiim 
să spunem că muncim ca o echipă 
bine constituită.

Cine sînt membrii grupului de 
teatru din Urziceni ? Cine alții decît 
oameni ai muncii din oraș, pasionați 
pînă acolo îneît să se poată spune 
că ei joacă asemenea unei veritabile 
trupe de profesioniști, cu preocupare 
constantă pentru calitatea de an
samblu a spectacolului, cu simțul

amănuntului de viață, cu încredere 
în personaje, cu simțul dovedit al unei 
secrete relații cu spectatorul pentru a 
cărui participare intensă la specta
col își dau toată silința. In viața 
de toate zilele ei sint, cum 
spuneam, oameni obișnuiți, oameni 
de nădejde acolo unde muncesc : 
Stanca Constantinescu e învățătoare, 
Geo Militaru — tehnolog principal, 
C. David — inspector de personal. 
Demni de laudă sint și colegii lpr din 
Giurgiu, remarcabili interpret! ai 
unei piese de Dan Tărchilă, de alt
minteri jucată cu succes și de tea
trele profesioniste. (Este vorba 
„Moartea lui Vlad Țepeș“).

Preocuparea pentru aducerea 
lumină a adevărurilor cotidiene, 
convingerea viabilității lor 
fapte de artă scenică, o 
dese nu numai spectacolele 
zate pe texte ale autorilor contempo
rani. La Frățești, în Ilfov, formația 
cooperativei agricole de producție din 
comună, constituită cu zece ani în 
urmă, a găsit o interesantă formulă 
de sondare în trecutul meleagurilor 
natale, prezentînd un spectacol de 
teatru folcloric sub titlul, grăitor 
prin sine, „Legenda Frate știului". 
Reprezentație cu adevărat impună-

toare, desfășurată, în varianta ei 
completă, de-a lungul a nu mai 
puțin de patru ore, simbioză 
a unui trecut ilustrat de documente 
de arheologie cu prezentul fap
tei cutezătoare, neobosite. Spec
tacolul are interpret! excepționali, 
cum ar fi, numindu-1 cu regret 
doar pe unul, „moș Florea Stanică". 
Scheletul narativ, ca și formula dra

matică, nu reprezintă ,pn fapt singu
lar readus în actualitate. Un astfel 
de teatru își are viața lui și reper
toriile lui. Instructorul Alexandru 
Maria gîndește, împreună cu întregul 
colectiv, la alte două scenarii de 
spectacol, ce, provizoriu, s-ar putea 
intitula „Viața omului" și, respectiv, 
„Viața tînărului". Alegoria impli
că dintru început ideea profund 
educativă a unei vieți dăruite co
lectivității, intereselor obștii.

A doua ediție a festivalului a adus 
astfel o bogăție de fapte de artă sce
nică și o diversitate ce presupune o 
amplitudine impresionantă, pe un arc 
delimitat într-o deschidere istorică : 
de la teatrul folcloric, investigind tre
cutul mitic, la teatrul-dezbatere, tea
tru cu pregnant caracter 
situat în miezul realității MATYAS IOSIF Balada Munților Apuseni"

întreaga viată-fii credincioși ai patrieiI

in slujba înfloririi pămîntului natal, tărimui propriei împliniri
(Urmare din pag. I)

DE LA ADAS
amortizare a asi- 
pentru luna iulie

La tragerea de 
gurărilor de viață . 
1979 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :
1) H.X.X. 2) W.D.N. 3) T.H.X. 
4j R.N.W. 5) L.N.T. 6)V.M.T. 
7) C.R.Y. 8) I.W.R.

La tragerea de amortizare specială 
a asigurărilor de viață au ieșit urmă
toarele cinci combinații de litere :
1) E.L.A. 2) N.Y.W. 3) B.H.G. 
4) J.V.N. 5) V.B.X.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise în polițele lor, 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

Pentru a 
rele trageri 
necesar ca 
mele de asigurare la 
bilite.

participa 
lunare de 
asigurații

și la următoa- 
amortizare este 
să achite pri- 
termenele sta-

păstra și amplifica marile cuceriri 
ale socialismului. Este cu atit mai 
profund și mâi inălțător sentimentul 
dragostei de patrie, cu cit oamenii 
muncii sînt adine conștienți de fap» 
tul că, în anii socialismului, marele 
arhitect al noii orinduiri, Partidul 
Comunist Român, i-a ridicat la cel 
mai inalt rang al unei societăți fără 
ranguri nobiliare — acela de stăpîni 
și beneficiari integrali ai roadelor 
muncii lor.

Cu acest sentiment atotcuprinzător 
luminîndu-ne mințile și încălzin- 
du-ne inimile, participăm cu totii 
deplin angajați — muncitori, țărani, 
intelectuali, femei și bărbați, tineri 
și virstnici — la înfăptuirea aceleiași 
opere luminoase, ridicarea patriei pe 
trepte tot mai înalte de dezvoltare. 
Realizările obținute în cele trei de
cenii și jumătate de edificare a noii 
orinduiri constituie nu numai temei 
de mindrie pentru toți constructor i 
socialismului, dar și baza de neclintit 
a certitudinii optimiste cu care pri
vim spre viitorul țării, viitor ale că
rui dimensiuni vor fi cu limpezime 
conturate de documentele apropiatu
lui Congres al XII-lea al P.C.R. în 
timp ce in alte țări spectrul nesigu
ranței zilei de miine este și mai 
mult agravat de fenomenele de criză 
din prezent, la noi viitorul țării, al 
fiecărui cetățean este cunoscut cu 
certitudine, cu claritate, fiind înfă
țișat precis și temeinic în proiectele 
documentelor Congresului al XII-lea, 
care configurează imaginea patriei 
în următorii ani și următoarele de
cenii. Și știm, avem convingerea — 
experiența ne-a demonstrat-o din

plin ! — că ceea ce e înscris in pro
gramele partidului va deveni nestră
mutat realitate !

Nu există om al muncii, nu există 
cetățean conștient de locul său, de 
rolul său în lume 
interese reale 
care să nu înțe
leagă . și să 
Simtă în adîncul 
inimii 
chemare a parti
dului comuniști
lor de a pune 
umărul la uriașa 
operă constructi
vă de propășire 
multilaterală 
României 
liste. Pe 
marelui 
socialist 
re-1 reprezintă 
patria noastră de 
azi este loc de 
manifestare a e- 
nergiilor și a spi
ritului de iniția
tivă ale fiecă
ruia, de împlini
re a oricărei vo
cații, de materializare rodnică a ca
lificării și competentei oricui. Este 
certitudinea muncitorului că își in
vestește eforturile într-o societate 
unde nimeni nu vizează „soluționa
rea" unor probleme economice-sociale 
pe seama 
muncesc ; este certitudinea tehnicia
nului sau inginerului că strădaniile 
sale își găsesc împlinire în pro
gresul tehnic, în dezvoltarea ramu
rilor de vîrf ale industriei româ
nești contemporane. Și cit de in-

și de propriile sale

tensă este mulțumirea pe care o re
simt arhitectul și constructorul ști
ind că talentul și priceperea lor se 
materializează in vastele ansambluri 
urbanistice care întineresc înfățișarea 
patriei ; cit de înălțătoare este dem-

nu împilator și nici împilat ! — in 
propria sa țară, gravează în conștiințe 
convingerea că suprema satisfacție 
care-și merită numele este aceea de 
a nu-ți precupeți nici un efort, nici 
o picătură de energie pentru ca pa-

nu

vibranta

a 
socia- 

s chelele 
șantier 

pe ca-

Educarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, și în primul rînd a tineretului, în spiritul dragostei față de țară și 
al patriotismului revoluționar, socialist, constituie o îndatorire per
manentă. Dezvoltînd recunoștința și prețuirea față de strămoșii care, cu 
sacrificii și jertfe uriașe, au apărat ființa națională a poporului, au purtat 
steagul luptei pentru libertate și neatîrnare, pentru dreptate națională și 
socială, trebuie să sădim în conștiința oamenilor sentimentul răspunderii 
față de moștenirea înaintașilor, al hotărîrii de a duce mai departe, în 
noile condiții istorice, făclia progresului și civilizației pe pămîntul 
României.

tuala criză de energie, ajung să se 
repercuteze și asupra tării noastre. 
Dar viata demonstrează că la noi ca
racteristice sînt preocuparea și gri
ja ca aceste probleme să fie soluțio
nate nu pe spinarea oamenilor mun- 

concor- 
intere- 
funda- 

prin

NICOLAE CEAUȘESCU

cii, ci in 
daptă cu 
sele lor 
mentale, 
măsuri menite ,sâ 
asigure ca anu
mite sacrificii 
să-și găsească o 
compensare co
respunzătoare, ca 
acestea să nu a- 
fecteze progra
mele partidului 
de ridicare a ni
velului de trai al 
poporului.

Mai ales 
condițiile 
putem privi 
optimism 
rul, cînd 
convingerea 
tot ce ne-am 
pus își va 
înfăptuirea,

și pe spinarea celor ce

nitatea omului de știință, de artă sau 
cultură care, devotat mărețelor idea
luri patriotice pe care le-au slujit 
cele mai strălucite figuri din istoria 
culturii românești, își consacră în
treaga capacitate creatoare pentru a 
răspunde la marile chemări adresate 
azi cercetării științifice și creației 
literar-artistice. O asemenea condi
ție de viață in care fiecare om se 
realizează din plin ca profesionist, ca 
om și cetățean al patriei sale, sim- 
țindu-se coautor și stăpin — siăpin,

tria, România socialistă, să ocupe un 
loc tot mai inalt, tot mai luminos 
între țările lumii.

Neîndoielnic, pe drumul nostru 
spre viitor mai întîlnim și dificultăți, 
obstacole, greutăți : o operă de ase
menea grandoare, cum este construi
rea orînduirii socialiste, nu poate fi 
asemuită cu plimbarea pe o șosea 
asfaltată. Desigur, uneori fenomene 
economice negative, cu caracter mon
dial, care nu ocolesc pe nimeni și de 
care nu ne putem izola, cum este ac-

în 
cînd 

cu 
viito- 
avem 

că 
pro- 
găsi 
deo

sebit de strident sună cintecul de si
renă al acelor cercuri reacționare din 
Occident, adeseori agenturi dușmănoa
se, care, folosindu-se de elemente co
rupte, încearcă să denigreze efortu
rile poporului nostru, să amăgească 
minți necoapte cu iluziile unor pa- 
radisuri de carton. Nicăieri însă re
negatul. fugarul, pribeagul nu pot in- 
tilni considerația și stima celor din 
jur. nu pot fi decît socotiți nu numai 
ca venetici, ci și ca oameni fără că- 
pătîi, pe care nu se poate pune bază.

A cădea pradă unor asemenea amă
giri nu înseamnă numai a-ti rata pro
priul destin, ci și a face un act de 
renunțare la ce este mai scump in 
viata unui om — patria. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„milităm pentru dezvoltarea sentimen
tului patriotismului revoluționar, ast
fel ca fiecare cetățean să-și consacre 
toată energia și capacitatea creatoare 
înfloririi materiale și spirituale a 
României socialiste și nimeni să 
nu-și îndrepte privirile spre locuri 
mai călduțe, de aiurea, să nu aspire 
către o viață ușoară pe care ar putea 
s-o găsească de-a gata, cu condiția, 
desigur, de a-și trăda patria sau de 
a lua parte la concertul de ponegrire 
a propriului popor, a socialismului, 
a libertății și independenței țării".

Un inalt comandament al intensei 
activități politico-educative pe care 
trebuie s-o desfășoare organele și or
ganizațiile de partid este cultivarea 
în conștiința fiecărui cetățean al pa
triei a mindriei de a continua lumi
noasele tradiții revoluționare și pro
gresiste ale poporului nostru pe o nouă 
treaptă a afirmării sale în istorie, de 
a contribui eu toate forțele la înain
tarea tării spre viitorul ei luminos.

Profund conștienți de inalta răs
pundere revoluționară și patriotică 
ce le incumbă, milioanele de cetă
țeni ai României își încordează in 
aceste zile toate forțele creatoare 
pentru a întîmpina cu noi și strălu
cite succese măreața sărbătoare a 
celei de-a XXXV-a aniversări a Eli
berării, pentru a spori prestigiul de 
care se bucură astăzi patria noastră 
în întreaga lume, pentru a făuri pa
triei un viitor de lumină, bunăstare 
și propășire — comunismul.

cinema
• 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.

• Cobra : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Certificat de 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 : DOI
NA.
• Totul pentru fotbal : TIMPURI 
NOI - 15; 17; 19,30.
• Alibi pentru un prieten : CAPI
TOL — 14,15; 17; 19,15, la grădină 
— 21, FLAMURA — 9; 11,45; 14,3(1;

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 gră
dină — 21.
• în ritmul muzicii : 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. GRĂ
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.
• Pe aici nu se trece (ambele se
rii) —- 9,45, Z — 14, Accidentul — 
16,15; 18,30, Clanul sicilienilor — 
20,30 ! CINEMATECA.

• Nick Carter superdetectiv : BU
ZEȘTI — 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI 
~ 9: 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20.
• Tînăml 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. 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 : 
FLACĂRA — 14; 16; 18; 20. la gră
dină — 21.
• Apașii î ARTA — 9;. 11,15; 13,30; 
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 : GRĂDINA 
TITAN — 21,15.

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

iubirii" — spectacol de sunet și 
lumină — 21.30.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : O familie îndoliată — 19,30.
• Ansamblul . artistic „Rapsodia 
română“ : Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatn.il satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Omul 
care aduce rîsul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare —- 20,30.

Teatn.il
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să vă prezint sincere mulțumiri în numele 

poporului din Sao Tome și Principe, al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și 
Principe (M.E.S.T.P.) și guvernului, precum și al meu personal pentru felicită
rile adresate cu ocazia sărbătoririi celei de-a patra aniversări a independentei 
noastre.

Folosesc prilejul pentru a reafirma dorința noastră de a aprofunda tot 
mai mult legăturile de prietenie, cooperare și solidaritate intre cele două 
popoare ale noastre.

Cu înaltă și frățească considerație

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare 

din Sao Tomâ și Principe (M.E.S.T.P.) 
și al Republicii Democratice Sao Torni 

și Principe

Cronica
ViZÎtâ. ziIe*e de 30 și 31 

iulie, Klaus Goldschlag, adjunct al 
subsecretarului de stat pentru afa
ceri externe al Canadei, a efectuat o 
vizită la București.

Cu acest prilej, oaspetele a fost pri
mit de tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și a avut 
convorbiri la M.A.E. cu privire la sta
diul și perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor dintre România și Canada. 
Totodată, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la probleme actuale 
internaționale de interes comun.

Plecare. MiercurL a părăsit 
Capitala, îndreptindu-se spre patrie. 
Jos van Eynde, ministru de stat, pre
ședintele Asociației de prietenie Bel
gia — România, care, impreună cu 
soția, a făcut o vizită în țara noas
tră, in intervalul 21 iulie — 1 august. 

Oaspeții au avut întrevederi la In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, precum și 
la consiliile populare ale municipiilor 
Timișoara și Brașov. Ei au vizitat, 
de asemenea, obiective sociale, isto
rice, cultural-turistice din București 
și din alte localități ale tării.

Tabăra internațională de 
Jneret a Crucii Roșii. Miercuri 
s-a deschis, la Năvodari, Ta
băra internațională de tineret a 
Crucii Roșii, la care participă repre
zentanți ai organizațiilor de Cruce

tv
PROGRAMUL 1 

9,00 Sinteze recapitulative
9,30 Șoimii patriei
9,40 Insulele societății

11,00 închiderea programului
10,05 Atlas geografic : Pe firul Ialomiței
16.25 Itinerare turistice
16,45 Cîntece de voie bună
17,00 Reportaj pe glob — Jamaica
17,20 Dezbatere la Proiectul de Directive 

ale Congresului al XH-lea al P.C.R.
17,35 Cultura și viața
18,00 Sport
18.25 Forum cetățenesc
.10,50 1001 de seri

zilei
Roșie și Semilună Roșie din Austria, 
Bulgaria, Danemarca. Finlanda. R.D. 
Germană. R. F. Germania, Iugo
slavia, Norvegia, Polonia, Spania, 
Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Tabăra se înscrie printre numeroa
sele acțiuni întreprinse de Crucea Ro
șie română pentru tineret pe par
cursul ultimilor ani și cu deosebire 
în acest An internațional al copilului, 
acțiunea actuală fiind menită să lăr
gească și să consolideze relațiile de 
prietenie și colaborare între tinerii 
din toate țările lumii.

în cadrul taberei, care va dura pînă 
la 13 august, se va desfășura coloc
viul cu tema „Viata și educația tine
retului în lumea contemporană". Vor 
fi organizate schimburi de experien
ță. concursuri pe tema igienei sani
tare, excursii, un carnaval al priete
niei, vizionări de spectacole, seri 
naționale cu programe artistice sus
ținute de tinerii din tabără.

Expoziție. Muzeul județean 
de științe ale naturii din Suceava a 
avut loc miercuri vernisajul expoziției 
republicane de etnografie și folclor a 
șoimilor patriei, pionierilor și elevi
lor. Manifestarea este organizată în 
cadrul Festivalului national „Cîntarea 
României" de către Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist și Ministerul Educației și învă- 
țămîntului.

(Agerpres)

19.00 Telejurnal
19.15 Construirea socialismului (III)
19.35 Teatru scurt
20.25 Ora tineretului
21,05 Popor viteaz — emisiune muzicală
21.25 La ordinea zilei în economie
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Film documentar
16,30 Umor și muzică
17.25 Consultații juridice
17,45 Lupta antifascistă in România (IV).
18.15 Festivalul național „Cîntarea 

României"
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Buletinul rutier al Capitalei
19.25 Concert simfonic
20,00 Moștenire pentru viitor
21,35 Telejurnal

Modificări în împărțirea 
administrativ-teritorială a Capitalei

Prin Decret al Consiliului de Stat 
s-a modificat împărțirea administra
tiv-teritorială a Capitalei. Munici
piul București se organizează pe 
șase sectoare în loc de opt. în prin
cipal pe seama comasării sectoare
lor 1 și 8 și a sectoarelor 2 și 3. 
Această măsură este determinată de 
necesitatea de a se asigura condiții 
optime de dezvoltare economico- 
socială a Capitalei, avînd în vedere 
realizarea unei depline concordante 
între organizarea teritorial-adminis- 
trativă și structura economico-so- 
cială și demografică a Bucureștiului.Recepție cu prilejul Zilei naționale a Confederației Elvețiene

Cu prilejul Zilei naționale a Con
federației Elvețiene. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București, Thomas Wernly, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Emil Drăgănescu, ministrul 
turismului și sportului, Gheorghe Pe
trescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor de

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției

Conducători auto ! Cunoașteți 
„supapele" de scurgere a 
benzinei și motorinei ? Cum le 

evitați ?
în ziarul „Scînteia" de duminică, 29 

iulie, s-au făcut cîteva precizări pri
vind avantajele pe care 'le prezintă 
respectarea vitezei economice de de
plasare a autovehiculelor. Astăzi, re
ținem atenția cititorilor asupra fap
tului că realizarea unor consumuri 
economice este posibilă numai în 
condițiile în care autovehiculele se 
află în perfectă stare tehnică.

Iată principalele căi de scurgere, 
risipire și consum exagerat de ben
zină și motorină :
• Evaporarea, din cauza capacelor 

de la rezervoare neetanșe și prin in
suficienta strîngere a elementelor de 
pe traseele conductelor.

0 Nereglarea corespunzătoare a 
carburației.

0 Uzura motorului, care determină 
scăpări de amestec carburant pe lin
gă pistoane sau pe lingă supape.

0 Rularea cu presiune necorespun
zătoare în pneuri sau cu pneuri uzate.

0 Patinarea ambreiajului din cau
za uzurii exagerate a discurilor de 
fricțiune sau a impregnării acestora 
cu ulei scurs din motor sau din cutia 
de viteze.

Stabilirea noii organizări administra- 
tiv-teritoriale urmărește, într-o vi
ziune unică, de largă perspectivă, re
ducerea decalajelor privind poten
țialul economic al unor sectoare, 
repartizarea mai judicioasă a forțe
lor de producție, realizarea unei 
împărțiri mai echitabile a teritoriului 
și a numărului de locuitori, delimi
tarea mai precisă a sectoarelor prin 
arterele principale ale Capitalei.

Decretul și anexa privind delimi
tarea celor șase sectoare ale Capita
lei se publică în Buletinul Oficial 
al Republicii Socialiste România.

Mașini, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, ofițeri su
periori, ziariști.

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

în aceeași zi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Elveției la București a 
rostit o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

0 Uzura rulmenților transmisiei, 
care îngreunează funcționarea aces
tora.

0 Uzura sau reglarea incorectă a 
grupurilor conice din diferențiale la 
autocamioane.

0 Scăpări Ia pompa de benzină, 
prin deformarea flanșelor de asam
blare sau a membranei.

Toate aceste „supape." prin care se 
scurg și se risipesc, picătură cu pi
cătură, benzina și motorina se con
stituie în tot atîtea recomandări a- 
dresate fiecărui conducător auto, pro
fesionist sau amator, tuturor factori
lor de răspundere din întreprinderile 
de transporturi, din celelalte unități 
deținătoare de parc auto, precum și 
șefilor de autobaze, coloane auto și 
garaje de a lua toate măsurile pen
tru depistarea la timp a oricărei de
fecțiuni tehnice și înlăturarea ei cu 
maximă operativitate.

în afară de defecțiunile tehnice, o 
altă cauză a consumului exagerat de 
benzină se datorește, în exclusivitate, 
acelor șoferi care așază bagaje pe 
acoperișul mașinii sau încarcă prea 
mult portbagajele acestora. După 
cum, o sursă de risipă constituie și 
stilul agresiv de conducere, cu dema
rări și frînări violente.

Respectarea vitezelor economice 
constituie, totodată, o importantă pir • 
ghie de întărire a siguranței circula
ției și prevenire a accidentelor.

Știri sportive
© în sala sporturilor de la Constan

ta, ieri au început meciurile unei noi 
ediții a „Cupei Mării Negre" la bas
chet feminin. Iată rezultatele : Româ
nia (A) — România (B) 89—75 (49— 
41 ); R.P. Chineză — Bulgaria 87—83 
(44—54) ; Polonia — R.D. Germană 
62—55 (37—29).

Astăzi, de la ora 16, au loc urmă
toarele partide : România (B) — Po
lonia ; Bulgaria — R.D. Germană și 
România (A) — R.P. Chineză.

© La Sinaia începe astăzi turneul 
internațional feminin de șah al Româ
niei, la care participă 14 jucătoare. 
Dintre participante se remarcă maes- 
trele internaționale Amalia Pihalici 
(Iugoslavia), Bojena Szmacinska (Po
lonia), Irina Voiska (Bulgaria), Ma
ria Grosz (Ungaria), Margareta Teo- 
dorescu, Ligia Jicman și Lia Bogdan.

Tot astăzi încep turneele interna
ționale de șah pentru juniori ale 
României, care vor fi găzduite de 
orașele Ploiești (la juniori și junioa
re) și Brăila (la juniori mici).

în prima rundă a turneului inter
național de șah de la Băile Hercu- 
lane, Szapi (Ungaria) a cîștigat la 
Ungureanu, iar partidele Bohosian 
(Bulgaria)-Ajanski (Bulgaria), Nava- 
rovski (Ungaria)-Rajna (Ungaria) și 
Foișor-Stanciu s-au încheiat remiză, 
Celelalte partide s-au întrerupt.
• Miercuri, pe stadionul Republi

cii, intr-un meci amical de fotbal, 
echipa Rapid București a învins cu 
scorul de 3—0 (1—0) pe Dinamo Sla
tina. Sîmbătă, de la ora 17, pe sta
dionul Dinamo, Rapid va întilni 
intr-o partidă de verificare pe Di
namo București.

© Au luat sfîrșit întrecerile com
petiției de natație din cadrul Sparta- 
■chiadei de la Moscova. Printre pro
tagonistele concursului feminin s-a 
numărat și tinăra noastră reprezen
tantă Carmen Bunaciu, cîștigătoarea 
medaliilor de aur în probele de 100 m 
și 200 m spate.

Rezultate înregistrate în alte disci
pline sportive : baschet : Moscova — 
Polonia (masculin) 104—80 ; S.U.A.— 
R.S.S. Estonă (masculin) 73—65 ; 
R.S.S. Kazahă — Iugoslavia (femi
nin) 74—64 : R.S.S. Letonă — Franța 
(feminin) 65—40 ; volei : R.S.F.S. 
Rusă — S.U.A. (feminin) 3—2 ; Japo
nia — Leningrad (feminin) 3—0.

• La Brazzaville au luat sfîrșit în
trecerile „Cupei Africii" la handbal. 
Turneul masculin a fost cîștigat de 
selecționata Tunisiei, învingătoare cu 
scorul de 21—15 in finala susținută 
cu formația Republicii Arabe Egipt. 
La feminin, victoria a revenit repre
zentativei R.P. Congo, care a între
cut în finală cu scorul de 23—20 
echipa Camerunului. în ambele com
petiții. pe locul trei s-au clasat echi
pele Algeriei.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 1 AUGUST 1979
Extragerea I : 27 9 23 26 34 10
Extragerea a II-a : 6 18 36 21 30 5
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

932 852 lei din care 242 370 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

ill

Excursii și concedii pe litoral 
în a doua jumătate a lunii august 

și în toată luna septembrie
Oficiile județene de 

turism și I.T.H.R. 
București au supli
mentat numărul de 
locuri pentru concedii 
și excursii pe litoral, 
în cea de-a doua ju
mătate a lunii august 
și în toată luna sep
tembrie. . Costul unui 
sejur de 12 zile petre
cut în a doua jumăta
te a lunii august, în 
condiții excelente, este

de circa 1 200 lei de 
persoană. Pentru pe
trecerea concediului pe 
litoral în luna septem
brie, biletele de odih
nă și tratament au un 
preț simțitor redus 
față de luna august. 
Astfel, între 1—15 sep
tembrie, tariful de ca
zare și masă este de 
65 lei pe zi, iar după 
15 septembrie — 57
lei pe zi. Fiind mai

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

ți 5 august. In țară : Vremea va fi căl
duroasă, cu zile toride în Cîmpia Dună
rii, Dobrogea și cea mal mare parte a 
Moldovei, unde cerul va fi mai mult 
senin. In celelalte regiuni, cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse locale de 

puțin aglomerat, in 
septembrie litoralul 
constituie un loc ideal 
de odihnă, tratament 
și agrement.

Informații suplimen
tare și procurarea bi
letelor se pot obține la 
toate filialele și agen
țiile oficiilor județene 
de turism, I.T.H.R 
București, precum și 
la comitetele sindica
telor din întreprinderi 
și instituții.

ploaie, ce vor avea și caracter torențial, 
depășind 25 de litri pe metru pătrat, și 
se vor produce descărcări electrice. Vîn- 
tul va sufla, în general, slab, cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor £1 cuprinse Intre 13 și 23 de 
grade iar cele maxime între 24 și 34 de 
grade, izolat mai ridicate în primele 
zile. în București: Vremea va fi cani
culară cu cerul mai mult senin. Vîntul 
va sufla în general slab.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare Ia tragerea la sorti lunară 

din 31 iulie 1979

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă si cîstiauri in autoturisme, emise ce imitat a
Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

C.E.C. 
1 200

din țarâ, care a avut loc la data de 30 iulie 1979, Casa 
cîstiauri în autoturisme ..Dacia T 30D".

de Economii și Consemnațiuni a acordat Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 
crt.

Datoritâ dimensiunilor listelor de cîștiguri, ieri am publicat prima parte a acesteia, cuprinzind 600 de de economii crt. de economii crt. de economii crt. de economii de economii
ciștiguri. in numaru de azi publicam partea a doua a listei.

Uf 856 741-1-55734 925 702-1-42904 994 710-260-647 1 063 730-1-9909 1 132 736-212-68879

LISTA OFICIALA 857
858
859
860

741-1-69588
741-405-9 
758-201-17985 
710-414-820

926
927
928
929

702-1-83062
702-1-108940 
702-1-128640 
702-1-144161

995
996
997
998

738-1-13898 
733-201-8676
733-214-663 
728-201-11836

1064 
1 065 
1 066
1 067

718- 234-615 
731-1-8356 
731-263-474
719- 1-27330

-'•' 719-1-45952
719-209-6592

1 133
1 134
1 135
1 136

736-212-81894 
736-279-24752 
736-202-18783 
736-202-39235

a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 861
862

758-1-16232
758-1-32121

930
931

702-1-157220
702-208-673

999
1 000

710-113-25240
710-119-13207

1 068
1 069

Â 137
Z1138

736-254-1535
704-417-1040

țara ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1 
rul II 1979

300" la tragerea la sorți pentru 863
864

758-210-10059
723-102-19706

932
933

702-219-3997
702-396-57

1 001
1 002

710-120-9897 
710-120-37114

1 070
1 071

719-201-18531
719-201-37282

*1/139
J 140

704-523-20906
741-1-38205

Trimesr 865 723-134-1908 934 713-206-785 1 003 710-127-1610 1072 715-714-1358 1 141 741-1-57571
Partea a ll-n 866 743-1-22789 935 735-1-46482 1 004 710-514-784 1 073 719-203-23351 1 142 741-1-70972

867 743-1-77163 936
937

735-1-73729 1 005 715-1-65639 1 074 711-203-10909 1 143 758-254-272

Nr.
Numărul Numărul 868 743-1-110997 735-1-92476 1 006 715-1-116133 1 075 716-232-267 1 144 758-201-19457
libretului Nr. libretului 

de economii
Nr. libretului Nr. libretului Nr. libretului 869 743-1-135856 938 735-1-107389 1 007 715-1-149612 1 076 711-204-789 1 145 710-621-452

crt. de economii crt. crt. crt. crt. 870 743-1-155693 939 735-1-119103 1 008 715-1-176240 1 077 717-171-7251 1 146 758-1-18977
de economii de economii de economii 871 743-1-171161 940 735-197-269 1 009 715-1-197508 1 078 727-1-7491 1 147 758-204-1355

601 726-216-217 651 735-1-70965
-------------------- ---------- 872 743-1-184182 941 735-369-185 1 010 715-1-216819 1 079 727-1-62009 1 148 758-380-221

702 708-1-62487 753 719-506-34 s/ 805 741-201-24576 873 743-207-6395 942 713-1-12741 1 011 715-1-232812 1 080 727-1-89131 1149 723-103-4536
602 755-202-19758 652 735-1-90539 703 708-209-5594 754 748-1-13340 806 741-201-51205 874 743-209-19127 943 703-1-27679 1 012 715-1-247056 1 081 727-1-108324 1 150 723-134-3855
603 755-207-3187 653 735-1-105779 704 708-241-465 755 748-1-44566 807 741-201-66403 875 743-209-39749u 944 703-1-57172 1 013 715-1-259445 1 082 727-1-122329 1 151 743-1-32754
604 755-201-8949 654 735-1-117808 705 710-1-13569 756 748-1-60628 808 741-212-19792 876 743-339-105 . 945 703-1-75979 1 014 715-207-6692 1 083 727-235-10102 1 152 743-1-82620
605 755-1-9394 655 735-196-907 706 710-1-43353 757 748-250-1451 809 741-315-1651 877 745-2-11451 946 703-1-89617 1 015 710-512-459 1 084 711-207-5258 1 153 743-1-114474
606 727-137-21161 656 735-285-980 707 710-1-61326 758 748-202-4321 810 744-1-14762 878 745-2-39167 947 703-254-11855 1 016 718-1-25983 1 085 731-211-945 1 154 743-1-138406
607 727-894-43 657 713-1-9562 708 710-1-74170 759 712-513-967 811 722-213-3249 879 745-2-53446 948 734-201-6573 1 017 718-205-14208 1 086 764-204-1344 1 155 743-1-157616
608 752-1-62779 658 703-1-22156 709 710-243-1057 760 717-1-41960 812 756-1-31197 880 722-1-3868 949 703-809-21769 1 018 754-1-22497 1 087 725-1-16233 1 156 743-1-172968
609 752-1-88050 659 703-1-54176 710 738-1-12065 761 717-1-79957 813 756-212-651 881 747-1-18001 950 703-809-39261 1 019 754-1-48838 1 088 763-203-6586 1 157 743-1-185665
610 752-1-105465 660 703-1-74022 711 733-1-5798 762 717-1-105276 814 706-201-13189 882 747-1-42473 951 703-203-17201 1 020 754-1-64296 1 089 704-110-1097 1 158 743-207-9395
611 752-1-118687 661 703-1-88175 712 733-201-32649 763 717-1-124527 815 718-504-3 883 747-1-55874 952 706-102-15749 1 021 754-203-14252 1 090 741-201-29252 1 159 743-209-22892
612 752-202-3640 662 703-254-9238 713 728-201-9084 764 717-1-140122 816 750-1-43751 884 712-202-4584 953 706-164-13629 1 022 711-102-12797 1 091 741-201-53432 1 160 743-209-41290
<*13 752-204-4588 663 734-201-4664 714 710-113-22520 765 717-1-152975 817 750-1-60040 885 737-213-749 954 706-319-240 1 023 711-102-32428 1 092 741-201-67848 1 161 745-201-3190

752-325-813 664 703-809-18209 715 710-119-8952 766 717-201-5757 818 750-211-15723 886 726-806-111 955 732-1-31740 1 024 711-228-601 1 093 741-212-21732 1 162 745-2-17006
615 728-1-22970 665 703-809-37737 716 710-120-2612 767 717-216-11362 819 750-211-46196 887 755-202-24714 956 732-1-75303 1 025 716-1-42851 1 094 758-216-669 1 163 745-2-41455
616 711-201-1307 666 703-203-15606 717 710-120-34964 768 756-214-808 820 750-211-62710 888 725-211-2022 957 732-1-99794 1 026 716-1-76527 1 095 744-203-2900 1 164 745-2-54807
617 753-1-17681 667 706-102-13744 718 710-124-662 769 713-102-25233 821 754-205-2999 889 755-201-13747 958 732-1-117806 1 027 716-1-100382 1 096 756-1-6390 1 165 722-1-6526
618 753-1-34202 668 706-164-11530 719 710-138-14928 770 713-194-23432 822 750-201-1446 890 755-209-768 959 732-1-132093 1 028 716-1-119012 1 097 756-1-33320 1 166 747-1-22436
619 757-1-13103 669 706-314-6091 720 715-1-57431 771 724-1-24002 823 750-217-326 891 727-137-25996 960 732-201-5209 1 029 716-1-133930 1 098 756-212-2934 1 167 747-1-44388
620 704-1-20542 670 732-1-22388 721 715-1-110264 772 724-1-46876 824 745-1-20866 892 752-1-35047 961 732-206-6086 1 030 716-1-146615 1 099 706-201-14961 1 168 747-213-158
621 704-260-2594 671 732-1-71235 722 715-1-145926 773 724-398-1086 825 734-1-30515 893 752-1-72495 962 732-471-10 1 031 716-209-8857 1 100 718-616-413 1 169 712-202-6301
622 739-1-9819 672 732-1-97049 723 -715-1-173384 774 751-1-4553 826 7^4-1-59247 894 752-1-94347 963 705-1-28104 1 032 716-215-20053 1 101 750-1-46340 1 170 747-323-121
623 739-1-34451 673 732-1-115891 724 715-1-194990 775 714-124-1098 827 734-1-77702 895 752-1-110165 964 705-203-2080 1 033 716-331-1107 1 102 750-1-61438 1 171 755-202-5781
624 739-206-2569 674 732-1-130520 725 715-1-214836 776 749-1-28468 828 734-1-90952 896 752-1-122300 965 718-210-2235 1 034 716-203-15383 1 103 750-211-21246 1 172 755-202-26459
625 739-203-1026 675 732-201-3268 726 715-1-230893 777 749-1-43991 829 734-290-1731 897 752-202-12045 966 707-1-17365 1 035 724-601-8649 1 104 750-211-48652 1 173 726-113-491
696 676 732-206-732 727 715-1-245416 778 730-1-6321 830 740-1-26514 898 752-221-494 967 707-139-1130 1 036 742-1-15217 1 105 750-211-64346 1 174 755-206-215
627 723-1-15685

723-1-38555 
723-201-3325
723-215-398
701-1-18874 
701-201-8575
701-356-363
706-1-11407

677 732-249-181 728 715-1-257975 779 718-231-1050 831 740-1-44130 899 728-1-5479 968 720-201-1041 1 037 742-206-1583 1 106 754-205-5938 1 175 727-128-40
628
629
630
631
632

678 705-1-25532 729 715-207-4265 780 718-807-127 832 712-712-750 900 728-1-27737 969 709-1-68568 1 038 719-519-308 1 107 750-201-7857 1 176 727-137-27414
679 705-1-40796 730 710-417-134 781 731-260-1319 833 728-422-63 901 711-412-191 970 709-1-101722 1 039 748-1-19005 1 108 750-223-320 1 177 752-1-41807
680 718-210-409 731 718-1-24097 782 - 719-1-23626 834 746-1-31051 902 753-1-24407 971 709-1-126258 1 040 748-1-47170 1 109 745-1-22486 1 178 752-1-75536
681 707-1-14249 732 718-205-12477 783 _ 719-1-44218 835 746-1-44620 903 753-205-3918 972 709-1-145067 1 041 748-1-62083 1 110 734-1-35305 1 179 752-1-96630
682 707-30-16 733 754-1-17066 784 719-209-4079 836 714-1-9821 904 757-213-97 973 709-1-160203 1 042 748-253-960 1 111 734-1-62077 1 180 752-1-111876
683 720-1-7234 734 754-1-46433 785 719-201-14387 837 710-204-6180 905 704-1-25558 974 709-1-172940 1 043 748-202-7217 1 112 734-1-79680 1 181 752-201-5097
684 709-1-63187 735 754-1-62546 786 719-201-35692 838 719-730-965 906 726-1-5062 975 709-202-4339 1 044 712-625-131 1 113 734-202-725 1 182 752-202-13905634 685 709-1-98256 736 754-203-11439 787 715-404-98 839 736-1-65494 907 739-1-20548 976 709-212-5215 1 045 717-1-47984 1 114 734-358-1008 1 183 752-223-917635 119-212-151 Io 686 709-1-123533 737 711-102-7901 788 719-203-21579 840 736-1-100042 908 739-1-39217 977 709-217-24544 1 046 717-1-83722 1 115 740-1-29386 1 184 728-1-10479636 701-203-3624 687 709-1-142993 738 711-102-30806 789 711-203-9352 841 736-1-123840 909 739-212-2008 978 709-218-12251 1 047 717-1-107885 1 116 740-1-45583 1 185 728-1-29280637 701-203-22975 688 709-1-158284 739 711-216-4135 790 711-255-1022 842 736-1-142396 910 739-205-5090 979 724-102-1924 1 048 717-1-126437 1 117 714-201-1092 1 186 713-716-39638 701-135-9012 689 709-1-171419 740 716-1-37164 791 711-1-14899 843 736-1-157230 911 720-130-621 980 724-104-36310 1 049 717-1-141872 1 118 746-1-6982 1 187 753-1-26576

639 701-160-541 690 709-201-9185 741 716-1-73376 792 717-171-3941 844 736-1-169037 912 723-1-24979 981 724-104-60101 1 059 717-1-154415 1 119 746-1-33108 1 188 753-221-202
640 702-1-35516 691 709-212-2522 742 716-1-97797 793 717-414-50 845 736-211-10011 913 723-1-43540 982 724-104-74701 1 051 717-205-2666 l 120 746-21-630 1 189 704-1-6150
641 702-1-79143 692 709-217-21812 743 716-1-116909 794 727-1-57352 846 736-212-46616 914 723-205-4932 983 721-1-8173 1 052 717-218-1028 1 121 714-1-12421 1 190 704-1-27252
642 702-1-106391 693 709-218-8914 744 716-1-132175 795 727-1-86372 847 736-212-66870 915 737-1-9747 984 721-260-1033 1 053 713-101-5399 1 122 710-204-8293 1 191 726-1-7007
643 702-1-126486 691 709-227-362 745 716-1-145214 796 727-1-106301 848 736-212-80479 916 701-1-21091 985 708-1-21543 1 054 713-102-26760 1 123 736-1-3717 1 192 739-1-23562
644 702-1-142333 695 724-104-31846 746 716-209-6197 797 727-1-120895 849 736-279-22567 917 701-201-11216 986 708-1-47944 1 055 713-194-25420 1 124 736-1-70927 1 193 739-1-40841
645 702-1-155756 696 724-104-57855 747 716-215-18204 798 727-235-6992 850 736-202-14032 918 701-356-3933 987 708-1-64173 1 056 724-1-27788 1 125 736-1-103082 1 194 739-213-2157
646 702-206-4976 697 724-104-73173 748 716-287-7251 799 711-207-2445 851 736-202-37653 919 715-254-346 988 708-209-9256 1 057 724-1-48650 1 126 736-1-126400 1 195 739-205-7573
647 702-219-1827 698 721-1-3133 749 716-203-13168 800 726-802-652 852 736-251-3040 920 719-212-16820 989 713-223-242 1 058 724-398-3136 1 127 736-1-144307 1 196 720-137-1887

801 762-253-1532 921 701-203-9092 990 710-1-18770 1 059 751-1-8217 1 128 736-1-158812 1 197 723-1-28118648 702-275-28 699 721-251-4959 750 i24-bUl~65b8 802 725-1-14334 853 736-365-123 922 701-205-4683 991 710-1-45889 1 060 714-628-2253 1 129 736-69-3725 - 1 198 723-1-45340
649 702-815-919 700 708-1-16045 751 742-1-11919 803 - 763-203-3063 854 704-523-19379 923 701-135-11828 992 710-1-63184 1 061 749-1-30764 1 130 736-212-11615 1 199 723-205-6590
650 735-1-41809 701 708-1-45243 752 742-1-29153 804 763-341-25 855 741-1-35245 924 701-219-403 993 710-1-75518 1 062 749-1-45365 1 131 736-212-49728 1200 724-104-75549

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 de lei. In valoarea cîștigurllor 
este cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite cîștigătoare.

Plata cîștigurllor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse între 81—125, la confruntarea 
cu lista oficială, primul zero de la serie 
nu se la în considerare.
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1 28 388 71 50 000
1 04 765 82 50 000
1 94 930 107 40 000
1 26 190 74 40 000
1 28 994 03 40 000
1 15 723 23 30 000
1 23 544 115 30 000
1 15 021 110 30 000
1 64 785 104 30 000
1 65 685 100 25 000
1 89 180 08 25 000
1 68 974 16 25 000
1 24 328 74 25 000
1 94 764 23 25 000
1 28 850 64 20 000
1 59 412 100 20 000
1 64 335 09 20 000
1 56 367 47 20 000
1 14 891 91 20 000
1 94 782 17 20 000
1 11245 51 15 000
1 10 746 29 15 000
1 77 624 22 15 000
1 94 649 118 15 000
1 83 262

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

104 15 000

100 979 62 5 000
100 827 90 3 000
100 371 40 1 000
100 834 32 1 000
100 381 99 1 000
100 811 104 1 000
100 447 02 1 000
100 798 124 1 000

1 000 17 100 800
1 000 01 62 800
1 000 18 13 800
1 000 11 90 800
1 000 80 73 800
1 000 28 96 800
1 000 37 110 800
1 000 28 125 800
1 000 03 92 800

^9 825 TOTAL 9 260 000

• PENTRU ECO
NOMII DE ENERGIE IN 
CONSTRUCȚII. Două ma- 
terlale relativ noi — betonul 
consolidat cu fibra de sticlă și 
spuma de poliuretan — au fost 
folosite pentru a da un prefa
bricat cu o mare eficacitate în 
construcții. Produsul, fabricat de 
o firmă din Bridgeport (S.U.A.), 
constă dintr-o inimă rigidă de 
spumă de poliuretan, complet 
închisă intr-un perete subțire 
de beton consolidat cu fibră de 
sticlă. Astfel de panouri își gă
sesc utilizarea în construirea de 
pereți despărțitori și de sprijin, 
acoperișuri. bariere mediane 
pentru autostrăzi etc. Panourile 
pot fi realizate într-o varietate 
de culori, modele și texturi, la 

preturi mult mai ieftine decit 
celelalte tipuri de panouri arhi
tecturale prefabricate.

Proprietățile izolante ale a- 
cestor panouri, precum și greu
tatea lor redusă au ca rezultat 
importante economii de energie.

o TAMISA CEA LIM
PEDE. Datorită lucrărilor de 
purificare, Tamisa a devenit 
unul din cele mai curate fluvii 
„industriale" din lume. O dova
dă în acest sens o oferă cei 
50 000 de pui de somoni scoțieni 
care „se simt in apele lor" în 
caoitala Angliei, unde au fost 
aduși de cîteva săptămîni. Se 
speră ca pînă în 1982 somonul 
să se adapteze pe deplin, perpe- 
tuindu-și specia în noul mediu. 
Performanța este cu atit mai 

mare cu cit, datorită poluării, în 
Tamisa nu mai trăia nici un 
pește. Purificarea a fost asigu
rată prin numeroase instalații 
adecvate, substanțele nocive ex
trase fiind transportate cu va
poarele în Marea Nordului spre 
a fi scufundate. Rezultatele sînt 
SDectaculoase : in fluviu trăiesc, 
din nou, 97 de varietăți de pește.

» MEDICAMENTE 
DIN MARE. în vederea pu
nerii la punct a unor noi medi
camente. concernul farmaceutic 
elvețian Ciba-Geigy din Basel a 
încheiat, de curind, cu Institu
tul de cercetări marine din 
Bremenhaven un contract pen
tru valorificarea ciupercilor ma
rine. Farmacologii sînt intere
sați în găsirea unor substanțe

active pentru boli ale aparatului 
circulator și de nervi care să fie 
ușor asimilabile de organism și 
să prezinte puține fenomene se
cundare. în cadrul unui program 
de perspectivă, se studiază in 
ce măsură ciupercile marine răs
pund acestor cerințe. Se are, 
de asemenea. în vedere utiliza
rea lor la producerea de anti
biotice.

• CONSERVE PEN
TRU... PEȘTI. ■Cercetări în
treprinse in Austria au dus la 
concluzia că somonul, un pește 
deosebit de apreciat, poate fi 
crescut cu hrană congelată, res

pectiv plancton marin (alcătuit 
din diferite vietăți marine și 
raci minusculi) uscat și conser
vat la temperaturi foarte joase, 
de minus 30 de grade. în mai 
multe crescătorii, puietul de 
somon este hrănit deja cu 
plancton congelat, iar după cî
teva săptămîni este deversat în 
lacuri. Prin această metodă, nu 
numai că se obțin producții spo
rite de carne, dar se pot salva 
de la pieire diverse soiuri de 
pești pe cale de dispariție, apre
ciază inițiatorii noii metode. De 
mai bine de doi ani. la Institutul 
de zoologie al Universității 
Innsbruck se fac experimente 
promițătoare și cu o varietate 

de somon specifică pentru lacu
rile montane.

• COMBATEREA U- 
NUI PERICULOS PA
RAZIT. Cercetările întreprinse 
de bacteriologul brazilian Carlos 
Chagas au dus la concluzia că 
ploșnița pădurii. așa-numita 
„gancho", este purtătoarea unui 
parazit, care, inoculat în corpul 
omenesc, atacă mușchii inimii și 
provoacă în cele din urmă moar
tea. Această descoperire explică 
și unele descrieri din jurnalul 
argentinian al marelui naturalist 
englez Charles Darwin. Amă
nuntele furnizate despre anumi
te insecte și indispozițiile fizice 
de care suferea în perioada res
pectivă îndreptățesc presupune
rea specialiștilor că moartea lui 

Darwin, intervenită la 19 apri
lie 1882, a fost provocată de ma
ladia „Chagas", după numele 
savantului care a identificat-o. 
în Argentina, unde boala este 
foarte răspîndită, o zonă de 2,5 
milioane kmp a fost declarată 
anul trecut regiune „infestată". 
Un serviciu special se o^upă de 
combaterea maladiei „Chagas".

• „MONEX" ÎN SPRI
JINUL AGRICULTURII, 
într-o țară cu specific agricol ca 
India, avînd un sistem incă 
restrîns de irigații, sezonul mu- 
sonilor este. în pofida pagubelor 
ce le provoacă, cum o dovedesc 
și inundațiile din acest an. de o 
deosebită importantă. Ploile 
aduse de musoni determină 
soarta viitoarelor recolte. în pri
mul rînd de orez. Pornind de la 

aceasta, s-a organizat, pentru 
toată durata actualei veri, un 
amplu program international de 
studiere a musonilor numit 
„Monex" (de la Monsoon Expe
riment). Luînd naștere, de re
gulă. în deșertul Arabiei Saudi- 
te, ca urmare a marii diferențe 
de temperatură între pămint și 
mare (pînă la 71 grade Celsius), 
acești imenși curenți de aer 
străbat apoi întinderi?» oceanu
lui : umiditatea acumulata pe 
parcurs o revarsă, ulterior, sub 
forma unor abundente precipi
tații asupra subcontinentului 
indian. Urmărind să cunoască 
cit mai exact tot acest fenomen, 
cercetătorii au în vedere ca, pe 
baza datelor obținute, să poată 
ajunge la anticiparea exactă a 
momentului declanșării, în ve
derea unei planificări adecvate 
a lucrărilor agricole.
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Manifestări consacrate României
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
în diferite capitale ale lumii continuă seria de manifestări consa

crate celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub dominația 
fascistă.

LUSAKA

Deschiderea conferinței la nivel înalt 
a țărilor Commonwealthului

GENEVA ITALIA

Dezbaterile din Comitetul 
pentru dezarmare

ITALIA. Sub auspiciile Ambasadei 
române din Roma și ale filialei 
Toscana a Asociației de prietenie 
Italia—România, a fost organizată în 
provincia Luca o manifestare desfă
șurată sub genericul „întîlnire cu 
istoria, cultura, folclorul, viața so
cială și munca poporului român".

Pe parcursul unei săptămîni au 
fost prezentate expoziții de carte 
politică, la loc de frunte aflîn- 
du-se operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în limba italiană, 
expoziții de fotografii, de pictură 
și de artizanat oglindind aspecte 
ale dezvoltării economico-sociale a 
României în anii socialismului. Prof. 
Manlio Copetti, de la Universitatea 
din Pisa, a vorbit despre semnifica
ția evenimentului de la 23 August 
1944. Ansamblul folcloric „Plaiul ro
mânesc" din București a susținut un 
spectacol de muzică populară.

POLONIA. în Sala Congreselor 
din Varșovia, ansamblul de cintece 
și dansuri „Rapsodia română" a pre
zentat un spectacol de gală în ca
drul turneului efectuat în R. P. Po
lonă, turneu prilejuit de marcarea 
celei de-a 35-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă. 
Publicul polonez a răsplătit cu ovații 
îndelungate pe solii artei populare 
românești.

CONGO. La Societatea mixtă 
româno-congoleză „Socoton". amba
sada tării noastre din Brazzaville a

organizat o seară culturală. A fost 
prezentată o expunere despre semni
ficația istorică a zilei de 23 August, 
succesele deosebite obținute în cei 
35 de ani de la eliberare, de poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, contribuția directă 
și originală a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea economico- 
socială a patriei, în promovarea unei 
politici externe active de colaborare, 
securitate și pace internațională. Au 
fost prezentate filmele documentare : 
„Ritmuri românești", „Calea abun
denței" și „La poarta albastră a 
țării".

SRI LANKA. în cadrul unui pro
gram special, in cinci emisiuni, or
ganizat de Radiodifuziunea din Sri 
Lanka, dedicat celei de-a 35-a ani
versări a eliberării României, publi
cul din Sri Lanka a făcut cunoștință 
cu creația cîtorva exponenți ai liricii 
românești. în program au fost in
cluse balada Miorița, creații ale ma
rilor noștri poeți Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu, George Coșbuc, 
Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion 
Barbu, Lucian Blaga, Nicolae Labiș 
și Miron Radu Paraschivescu.

CUBA. Sub auspiciile sindicatului 
lucrătorilor din administrația publică 
din Cuba, ale Ambasadei române la 
Havana și ale Ministerului Justiției, 
în capitala Republicii Cuba a fost 
inaugurată expoziția documentară de 
fotografii „Imagini din România".

LUSAKA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a inaugurat ieri, la Lusaka, lucrările 
celei de-a XXII-a conferințe a șefi
lor de stat și de guvern din țările 
membre ale Commonwealthului. La 
lucrările conferinței, care vor dura 
pînă la 9 august, participă reprezen
tanți din 41 de state membre ale 
acestei asociații din Asia, Africa, 
America și Oceania.

Pe ordinea de zi figurează proble
me ale situației politice și economice 
internaționale, în special instaurarea 
unor raporturi economice echitabile 
între țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate.

Una dintre chestiunile principale 
ale reuniunii din capitala Zambiei 
este legată de amploarea luptei de 
eliberare din sudul Africii, necesita

tea lichidării politicii rasiste și de 
apartheid din Africa australă, un loc 
prioritar fiind acordat problemei 
rhodesiene. Observatorii politici 
apreciază că reuniunea de la Lusaka 
va prilejui o serie de critici la adre
sa guvernului Marii Britanii, care a 
lăsat să se înțeleagă că va recunoaș
te pretinsul guvern Muzorewa și va 
ridica sancțiunile economice impuse, 
în baza prevederilor O.N.U., regimu
lui minoritar de la Salisbury.

într-o declarație făcută televiziunii 
britanice în ajunul conferinței de la 
Lusaka, Joshua Nkomo, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, a 
subliniat că Marea Britanie va ră- 
mîne izolată în cazul în care va re
cunoaște regimul ilegal al lui Muzo
rewa și va anula sancțiunile econo
mice impuse Rhodesiei.

GENEVA 1 (Agerpres). — în Co
mitetul pentru dezarmare a fost pre
zentat — de către reprezentantul so
vietic — un comunicat comun al de
legațiilor U.R.S.S. și S.U.A. în legă
tură cu desfășurarea tratativelor 
bilaterale privind interzicerea armei 
chimice, precizîndu-se că, într-un șir 
de probleme, cele două țari au ajuns 
la un acord, iar în altele tratativele 
continuă. Comunicatul arată că păr
țile vor depune toate eforturile pen
tru încheierea cit mai repede posibil 
a tratativelor bilaterale și pentru 
prezentarea în comitet a unei iniția
tive comune în această problemă.

De asemenea, a fost supus aten
ției comitetului — de către delegatul 
britanic — un comunicat comun pri
vind desfășurarea tratativelor dintre 
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie 
asupra unui tratat de interzicere a 
experiențelor cu arma nucleară în 
toate mediile și asupra protocolului 
acestuia referitor la exploziile nu
cleare în scopuri pașnice. Cele trei 
părți — relevă comunicatul — au 
ajuns la un grad considerabil de 
acord și vor depune toate eforturile 
pentru încheierea rapidă și cu succes 
a tratativelor.

Premierul desemnat 
a renunțat la misiunea 

încredințată
ROMA 1 (Agerpres). — După ce 

miercuri seara a prezentat lista gu
vernului său președintelui republicii, 
noul premier al Italiei, Filippo Maria 
Pandolfi, a renunțat la misiunea sa, 
în urma deciziei Partidului socialist 
de a vota împotriva cabinetului său 
în Parlament.

Hotărîrea Partidului socialist a fost 
cunoscută în cursul unei reuniuni a 
Comitetului Central al P.S.I., in vre
me ce Pandolfi conferea cu șeful 
statului, Alessandro Pertini.

ORIENTUL MIJLOCIU
• întîlnirea miniștrilor apărării ai Egiptului și Israelului • Nego
cierile în problema autonomiei palestiniene in teritoriile Cisior
dania și Gaza • Convorbirile secretarului general adjunct al 

O.N.U. la Beirut

agențiile de presă
■ ■ ■ ■ ■ H H

transmit:

S. U. A.

Preocupări pentru dezvoltarea 
producției de cărbune

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit la Louisville, 
statul Kentucky, președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și-a anunțat hotărîrea 
de a cere Congresului să-i confere 
împuterniciri speciale pentru a mo
biliza resursele necesare reducerii, la 
jumătate a consumului de petrol și 
pentru a folosi, în locul acestuia, alți 
combustibili, în special cărbunele, 
de a scoate din funcțiune instalațiile 
industriale care utilizează petrolul 
drept combustibil și de a asigura fa
cilitățile financiare pentru efectuarea 
conversiunilor energetice la un preț 
de cost acceptabil. în opinia sa, 
aceste măsuri trebuie adoptate ime
diat. Statele Unite — a spus el — 
trebuie să-și sporească în următorii 
11 ani producția de cărbune — in 
prezent de aproximativ 690 milioane 
tone — cu 250 milioane tone, iar nu
mărul locurilor de muncă din indus
tria carboniferă, cu 80 000. Utilizarea 
sporită a cărbunelui ca sursă energe
tică — a spus el — constituie pentru 
S.U.A. „cea mai rapidă cale pentru 
a face față crizei energetice". „Ca 
președinte nu voi permite țării noas
tre să cadă an de an într-o depen
dență tot mai mare și mai pericu
loasă față de sursele externe insta"

bile de petrol" — a spus Jimmy 
Carter, subliniind : „Este o adevărată 
nebunie din partea Statelor Unite 
să cheltuiască miliarde de dolari 
pentru a achiziționa petrol din străi
nătate, in timp ce avem sub picioa
rele noastre rezerve de cărbune su
ficiente pentru 300 de ani, care aș
teaptă să fie exploatate".

La Bardstown — același stat — 
reluînd, într-o altă cuvîntare, o serie 
de aspecte ale programului energetic
al Administrației, președintele Carter 
a avertizat că, pentru obținerea re
surselor financiare necesare reali
zării acestor obiective, trebuie impu
se taxe pe profiturile companiilor 
petroliere ; el a solicitat cu insisten
ță sprijinul americanilor pentru a-i 
permite să înfrîngă influența în 
Congres a acestor companii.★

Camera Reprezentanților a S.U.A. 
revenind asupra unui text votat săp- 
tămîna trecută a adoptat, cu 234 vo
turi și 189 contra, un amendament 
prin care îl împuternicește pe pre
ședintele Statelor Unite să impună 
raționalizarea benzinei în caz de ur
gență, respectiv cind rezervele scad 
cu ?0 la sută sau amenință să scadă 
cu acest procent, timp de 30 de zile.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Con
vorbirile au fost „sincere, construc
tive și amicale", relevă Comunicatul 
dat publicității după întîlnirea dintre 
miniștrii apărării ai Israelului și 
Egiptului — citat de agenția M.E.N.

La plecarea din Israel, ministrul 
egiptean al apărării a menționat că 
în cursul discuțiilor nu s-au ivit 
greutăți și s-a realizat o ințelegere 
deplină în legătură cu aplicarea tra
tatului de pace dintre cele două țări.

Cei doi miniștri au stabilit să se 
întilnească din nou in Egipt, la sfîr- 
șitul lunii septembrie sau începutul 
lunii octombrie.

CAIRO. — La Alexandria s-au 
încheiat negocierile subcomisiilor tri
partite egipteano-americano-israe- 
liene consacrate examinării proble
mei autonomiei palestiniene în teri
toriile Cisiordania și Gaza. A fost 
elaborat un raport comun, care ur
mează să fie supus Comisiei generale 
a negocierilor, care se va întruni, la 
Haifa, în perioada 5—7 august.

Citind surse apropiate reuniunii, 
agenția M.E.N. informează că există 
divergente de păreri privind problema

în discuție, deoarece Israelul in
sistă ca prerogativele autonomiei pa
lestiniene să fie limitate la pro
blemele locuințelor, educației, comu
nicațiilor și învățămîntului. pe cind 
Egiptul susține ca toate puterile le
gislativă, executivă și a securității 
să fie transferate palestinienilor.

BEIRUT. — Aflat într-o vizită în 
Liban, secretarul general adjunct al 
Organizației Națiunilor Unite. Brian 
Urquhart, a conferit cu primul mi
nistru libanez. Selim Al Hoss, și cu 
ministrul de externe, Fuad Boutros. 
Au fost examinate aspecte legate de 
situația din sudul Libanului, posi
bilitățile normalizării situației din 
această țară. Oficialitățile libaneze 
l-au informat pe adjunctul secre
tarului general al O.N.U. de nece
sitatea aplicării rezoluțiilor O.N.U. 
privind sudul Libanului, pentru a 
se pune capăt atacurilor israeliene 
în această zonă.

De asemenea, Brian Urquhart a 
avut o întrevedere cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

Componenta noului ca
binet indian. Noul premier in- 
dian, Charan Singh, a anunțat com
ponența cabinetului său. în funcția 
de vicepremier și ministru de interne 
a fost desemnat J.B. Chavan. Porto
foliul afacerilor externe a fost atri
buit lui N.S. Mishra. Conducerea Mi
nisterului Apărării a fost încredin
țată lui M.C. Subramaniam, iar ca 
ministru de finanțe a fost desemnat 
H.N. Bahuguna.

La Panmunjon s a des£ă?u' 
rat, marți, o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea. 
După cum relatează agenția A.C.T.C., 
reprezentantul părții R.P.D. Coreene, 
generalul-maior Han Ju Kyong, a fă
cut o declarație în care a denunțat 
actele provocatoare și ostile la adre
sa R.P.D. Coreene săvîrșite de tru
pele sud-coreene în cursul ultimei 
luni, care au deschis focul de peste 
50 de ori împotriva posturilor părții 
R.P.D. Coreene din zona demilitari
zată și au comis numeroase violări 
ale acordului de armistițiu prin tri
miterea- de avioane militare și intro
ducerea ilegală de personal militar 
și armament, greu precum și prin

construirea de poziții fortificate în 
zona demilitarizată.

0 ședință a C.C. al Par
tidului Poporului din Pana- 
jțjjl care a hotărît convocarea ce

lui de-al VI-lea Congres al partidului 
în luna noiembrie, a avut loc la Ciu- 
dad de Panama. Congresul comuniș
tilor din Panama, se arată în rezoluția 
adoptată de plenară, va analiza pro
bleme strategice și va adopta hotă- 
rîri menite să ducă la întărirea in 
continuare a partidului și la conso
lidarea procesului de democratizare 
care are loc în țară.

Activitatea la bursele 
vest-europene de devize a 
fost marcată marți de o scădere 
accentuată a cursurilor lirei sterline. 
Numai la Londra deviza britanică a 
pierdut pe parcursul unei zile de 
tranzacții șase cenți în raport cu va
loarea dolarului american, una din 
cele mai mari reduceri zilnice din ul
timul timp. Specialiștii relevă că Ban
ca Angliei a fost nevoită să intervină 
pentru a sprijini lira.

Evoluția economiei ungare in primul semestru al anului 1979
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică a R.P. 
Ungare a dat publicității datele pri
vind îndeplinirea planului pe primul 
semestru al anului 1979. Potrivit di
rectivelor planului anual — se spune 
în comunicat — producția industrială 
a sporit cu 3,6 la sută, ritmul de creș
tere reducîndu-se în comparație cu 
anul trecut.

Sporirea producției Industriale s-a 
. realizat integral pe baza creșterii 

productivității muncii, iar numărul 
persoanelor ocupate în industrie a 
scăzut, în prima jumătate ă acestui 
an, cu 19 500.

în primul semestru al anului, ve
niturile bănești ale populației prove
nite din surse centralizate au fost 
cu 6,4 la sută mai mari decit în urmă 
cu un an. Volumul mărfurilor vîndute 
în rețeaua comerțului cu amănuntul 
a crescut (în prețuri comparabile) cu 
5,6 la sută.

Pentru investițiile capitale s-a alo
cat suma de 75 miliarde forinți, ceea 
ce la preturile curente reprezintă o 
creștere de 2,1 la sută. în compara
ție cu anii precedenți, paralel cu o 
sporire a investițiilor de stat, va 
surveni o oarecare reducere a inves
tițiilor întreprinderilor.

Experiențe științifice la bordul 
complexului spațial sovietic

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — în a 157-a zi 
de zbor pe o orbită 
circumteresțră la bor
dul complexului spa
țial „Saliut-6“ — „So- 
iuz", cosmonauta so
vietici Vladimir Lia- 
hov și Valeri Riumin 
au realizat noi expe
riențe de tehnologie 
cosmică. Ei au folosit 
instalația pentru apli
carea. de straturi me

talice pe diverse obiec
te prin metoda eva
porării si condensării 
metalelor in condiți
ile imponderabilității 
și vidului cosmic. Apa
ratul utilizat pentru 
experiență s-a aflat in 
timpul experienței în 
ecluza deschisă a la
boratorului orbital 
„Saliut". Obiectele re
zultate de pe urma ex-
SRIW S!:. WS ftii.riS

perientei vor fi re
aduse pe Pămint.

La 1 august a fost 
efectuat un nou con
trol medical privind 
starea sănătății cosmo- 
nauților, inclusiv in 
condițiile efortului fi
zic dozat.

Cei doi cosmonaută 
se simt bine, iar apa
ratele de la bordul 
complexului funcțio
nează normal.

MOSCOVA. — La Alma-Ata, 
capitala R.S.S. Kazahe. a avut 
loc vernisajul expoziției de foto
grafii „România — țară a turis
mului, tară a prieteniei". Au 
fost prezenți A. 1. Kuandikov, 
șeful Direcției generale pentru 
turism international de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.S.S. 
Kazahe, N. N. Jaurenkova, vice
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc 
Alma-Ata, reprezentanți ai 
M.A.E. al republicii, un numeros 
public. Expoziția se bucură de 
un viu interes in rindul vizita
torilor.

COPENHAGA. — în orașul 
danez Aalborg a avut loc des
chiderea oficială a Festivalului** - 
tineretului din orașele înfrățite, 
cu municipiul danez. Au parii- . 
cipat delegații sportive și cul
turale ale tineretului din cele 
17 orașe înfrățite cu Aalborg, 
între care și o delegație spor
tivă și ansamblul folcloric 
„Egreta" din Tulcea. A fost des
chisă o expoziție de pictură cu 
lucrări ale copiilor din Tul
cea, manifestare consacrată 
Anului internațional al copilului.

HAGA. — Marea Enciclopedie 
Neerlandeză — o prestigioasă lu
crare in 24 de volume — con
sacră, în volumul 20, un impor
tant capitol, bogat ilustrat, pre
zentării țării noastre. Cititorilor 
olandezi le sînt oferite date și 
informații despre istoria, geo
grafia, economia și cultura 
României, despre realizările și 
amplele programe sociale ac
tuale.

PROBLEMA ENERGIEI - PROBLEMĂ CU CARACTER MONDIAL

Mari inundații picate de 
ploile musonice au afectat patru sta
te din nordul Indiei, in timp ce zone 
din sudul țării suferă de pe urma se
cetei. După cum informează agenția 
A.P., peste 1 000 de persoane și-au 
pierdut viața din cauza inundațiilor 
în statul Rajasthan, iar aproximativ 
4 milioane de oameni au trebuit să 
fie evacuați in statele Uttar Pradesh, 
Bihar și Assam.

Implicații pe plan economic și social
• 0 criză care afectează toate statele 

lumii. Actuala criză energetică constituie o preocu
pare dintre cele mai acute pe plan mondial, datorită 
importanței vitale a resurselor energetice pentru pro
gresul civilizației umane. Consumul, respectiv cererea 
de petrol, depășește cu mult producția, respectiv ofer
ta — acest dezechilibru exercitînd presiuni asupra 
prețurilor țițeiului, care, după cum se știe, numai în 
prima jumătate a anului în curs a sporit cu 60 la sută.

Această criză are un caracter obiectiv, ea nu ține 
seama de natura relațiilor sociale, de producție, afec
tează toate țările, indiferent de orînduire, de grad de 
dezvoltare, dimensiuni sau potențial economic, deopo
trivă țări capitaliste, țări socialiste, țări în curs de 
dezvoltare Penuria resurselor energetice determină 
scumpiri ale costurilor de producție, afectează ansam
blul dezvoltării economice și, în consecință, ridică un 
șir de probleme sociale.

Tocmai în acest domeniu se poate constata însă 
că efectele se manifestă in mod deosebit, în condi
țiile vechilor raporturi de producție, bazate pe injus
tiție și exploatare, și în condițiile noilor raporturi, ba
zate pe munca liberă a unor oameni egali în drepturi, 
respectiv in orinduirea capitalistă și in cea socialistă, 
în țările capitaliste occidentale, aceste repercusiuni

au generat și alimentează ample fenomene inflațio
niste, spirala prețurilor înregistrează salturi vertigi
noase de la lună la lună și chiar de la zi la zi, în 
timp ce nivelul șomajului a ajuns la milioane, iar pro
ducția stagnează sau înregistrează chiar valori ne
gative

• în socialism, posibilități superioa
re de soluționare. Fârâ îndoialâ- criza energetică 
nu poete ocoli nici țările socialiste, ale căror economii 
naționale se află, datorită participării tot mai largi 
la diviziunea internațională a muncii, într-o strînsă 
interdependență cu economiile celorlalte țări ale lu
mii. în condițiile socialismului există însă premisele 
necesare și posibilitățile pentru a se contracara, pen
tru a se limita și îngrădi consecințe de o asemenea 
amploare. în condițiile socialiste există posibilități su
perioare de abordare a acestor probleme și de solu
ționare a lor în conformitate cu interesele oamenilor 
muncii, cu cerințele dezvoltării sociale.

Referindu-ne la lumea capitalistă dezvoltată, datele 
existente arată că pînă și țările cele mai bogate, cele 
mai dezvoltate din punct de vedere economic sînt 
serios și profund afectate de consecințele crizei ener
getice și de combustibil.

Spirala vertiginoasă a prețurilor

Pe măsură ce cantitățile disponibile scad (partea din dreapta a diagramei), prețul produselor petroliere 
crește (partea din stînga a diagramei), ceea ce la rîndul său are repercusiuni economico-sociale tot mai 
serioase

(Diagramă din „Time")

• SLĂBIREA RITMULUI DE 
CREȘTERE ECONOMICA. In obiș
nuitul său raport anual, publicat re
cent la Paris, Organizația pentru Co
laborare și Dezvoltare Economică 
(O.C.D.E.), care grupează 24 de 
țări dintre cele mai industriali
zate din lumea capitalistă, atrage 
atenția asupra faptului că, dato
rită accentuării crizei energetice, 
în următoarele 12 luni ritmul me
diu de creștere a producției in sta
tele membre va fi de numai 1,5—2 la 
sută, fată de 3,5 la sută cît se anti
cipa la sfîrșitul lui 1978. Documentul 
amintit prevede o rată de „creștere 
zero" pentru S.U.A. și Marea Brita
nie, fără a exclude o ușoară recesiu
ne a economiei engleze, în pofida re
zervelor sale de petrol. De asemenea, 
Franța și Japonia vor cunoaște o în
cetinire a creșterii economice cu a- 
proape 1 la sută, iar R.F. Germania 
— cu circa 0,5 la sută. Experții 
O.C.D.E. nu întrevăd o ameliorare a 
situației nici după 1980. Dimpotrivă, 
șeful serviciului economic al O.C.D.E., 
John Faye, a avertizat că „se așteap
tă o perioadă îndelungată de ritmuri 
slabe de creștere economică".

• INGROȘAREA RÎNDURILOR 
ARMATEI ȘOMERILOR. Ca urmare 
a reducerii gradului de utilizare a ca
pacităților de producție, numărul șo
merilor se va ridica la 19 milioane la 
mijlocul anului 1980, fată de 17,2 mi
lioane, la începutul lui 1979. Potrivit 
estimărilor Casei Albe, creșterile de 
prețuri la petrol din acest an vor 
provoca pierderea a 800 000 de locuri 
de muncă in Statele Unite, ceea ce 
va spori rata șomajului la 7 la sută 
din populația activă. în comparație 
cu 5.6 la sută cît este în prezent. 
După evaluările O.C.D.E., în Franța 
și Marea Britanie rata șomajului va

atinge 6 la sută, în Italia 7,6 la sută, 
în Canada — 8,5 la sută, iar în R.F.G. 
— 3,9 la sută. /

• AMPLIFICAREA FENOMENE
LOR INFLAȚIONISTE. Datorită 
scumpirii hidrocarburilor au fost 
revizuite și estimările cu pri
vire la creșterea preturilor în pe
rimetrul „celor 24“ : inflația va cu
noaște o rată medie anuală de 
10 la sută — cu un procent mai 
mult decît se prevăzuse anterior. Pu
ternice creșteri de prețuri (de 2—2,5 
la sută) vor avea loc în S.U.A., unde 
inflația a atins deja nivelul cel mai 
ridicat din ultimele trei decenii (13.2 
la sută). De asemenea. Italia va cu
noaște un spor al prețurilor de 17 la 
sută. Franța — de 10 la sută, iar Ja
ponia — de 6.5 la sută.
• ACCENTUAREA DEFICITELOR 

ÎN BALANȚELE DE PLĂȚI. Deose
bit de semnificative în ce privește 
implicațiile economice și sociale ale 
crizei energetice sînt și datele furni
zate de un recent studiu al Comisiei 
Pieței comune, potrivit căruia fiecare 
dolar plătit în plus pe barilul de pe
trol înseamnă pentru „cei nouă" o 
factură suplimentară de 3.6 miliarde 
de dolari pe an. De altfel, potrivit 
revistei americane „Newsweek", eco
nomiștii O.C.D.E. consideră că actua
lele creșteri de prețuri la țiței vor 
avea ca rezultat schimbarea surplu
sului de 6,5 miliarde de dolari al ba
lanței de plăti a țărilor industrializa
te într-un deficit de 14 miliarde. Nota 
de plată a petrolului va crește pen
tru S.U.A. cu 12 miliarde de dolari, 
pentru Japonia — cu 7 miliarde, iar 
pentru Franța și R.F.G. — cu cîte 3 
miliarde fiecare.

• NOI OBSTACOLE ÎN CALEA 
COMERȚULUI MONDIAL. Dimen

siunile pe care le capătă criza 
energetică sînt de natură să antrene
ze, după opinia specialiștilor interna
ționali, nu numai noi puseuri ale re
cesiunii economice în țările capita
liste, ci și puternice perturbări pe 
piețele de schimb, care, datorită re
petatelor devalorizări și revalorizări 
monetare ce le implică, au creat se
rioase obstacole în calea dezvoltării 
comerțului mondial, ceea ce se răs- 
frînge negativ asupra tuturor state
lor, inclusiv a celor producătoare de 
petrol.

« TARILE LUMII A TREIA — 
CELE MAI GREU LOVITE. Dar 
cel mai serios afectate de criza ener
getică sînt țările lumii a treia im
portatoare de petrol. După esti
mările Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.). ultima mărire a 
prețului la petrol va împovăra cu 10 
miliarde de dolari nota de plată a 
importurilor acestor țări, iar deficitul 
balanței lor de plăti curente va creș
te de la 36 miliarde de dolari in 1978 
la 46 miliarde în 1979 și la 50 mili
arde in 1980.

Totodată, recesiunea din țările 
dezvoltate va restrînge și mai mult 
posibilitățile de desfacere a produse
lor provenite din statele lumii a tre
ia. ceea ce va accentua dezechilibrul 
balanței lor de plăti.

• ECONOMISIREA — SURSA CEA 
MAI SIGURA DE ENERGIE. Tocmai 
de aceea, atît președintele, S.U.A., 
Jimmy Carter, și cel francez, Valery 
Giscard d’Estaing, cît și cancelarul 
vest-german, Helmut Schmidt, si pre
mierul japonez Masayoshi Ohira au 
ținut să atragă atenția că, dacă nu 
vor fi găsite soluții eficiente proble
melor energetice, agravarea crizei 
economice va fi inevitabilă.

Avînd în vedere tocmai efectele

crizei energetice și perspectiva ac
centuării lor, în toate țările lumii se 
manifestă preocupări tot mai insis
tente pentru economisirea energiei, 
pentru gospodărirea ei cu maximum 
de grijă și eficiență — concomitent 
cu căutarea și găsirea unor noi surse 
de energie. Presa mondială aduce zil
nic noi și noi fapte, informații des
pre o mare varietate de măsuri — 
programe cu aplicabilitate imediată 
și de perspectivă, acțiuni și regle
mentări legislative, studii, propuneri, 
proiecte, inițiative, idei — toate vi- 
zind stoparea risipei de energie, di
mensionarea unui consum rational, 
realizarea unei balanțe energetice — 
și implicit financiare — echilibrate. 
Numitorul comun al programelor a- 
doptate de numeroase state vizează, 
în primul rînd, reducerea consumu
lui potrivit principiului „CEA MAI 
SIGURA ȘI MAI IEFTINA SURSA 
DE ENERGIE ESTE ECONOMISI
REA".

• IMPERATIVUL UNEI LARGI 
COOPERĂRI INTERNAȚIONALE. 
Depășirea actualului impas ener
getic presupune, totodată, un amplu 
efort colectiv. Apare, tot mai limpede 
că datorită caracterului lor global, 
problemele energetice nu pot fi re
zolvate decît printr-o responsabilita
te comună și PRIN COLABORARE. 
Se evidențiază astfel și mai pregnant 
necesitatea promovării unei LARGI 
COOPERĂRI ECONOMICE INTER
NAȚIONALE, fără restricții și dis
criminări artificiale, a căutării unor 
soluții problemelor energetice cu 
participarea tuturor statelor, în ca
drul unui amplu dialog, corespunză
tor intereselor fiecărei națiuni, pro
gresului general al umanității.

Gh. CERCELESCU

Nota de plată a țărilor 
dezvoltate sporește 

cu 31 miliarde de dolari

Deficitul balanței 
de plăți a țărilor „lumii 

a treia“ crește cu 
10 miliarde de dolari

PORTUGALIAPartidele de stînga favorabile noului guvern
LISABONA 1 (Agerpres). — Dife

rite partide politice portugheze și-au 
făcut cunoscute pozițiile față de noul 
guvern condus de Maria Lurdes 
Pintasilgo.

Astfel, secretarul general al Parti
dului Comunist Portughez, Alvaro 
Cunhal, a declarat că „toti demo
crații portughezi sprijină acest gu
vern. Este simptomatic că multe 
forțe reacționare au făcut totul pen
tru a împiedica formarea cabinetului 
actual", a precizat Cunhal.

La rîndul său. liderul socialist, 
Mario Soares, a afirmat că noul gu
vern oferă garanțiile necesare pen
tru pregătirea viitoarelor „ •>" ri 
„într-un climat de neutralități?*, ZI 
a apreciat că formula guvernamen
tală este cea posibilă în actuala con
junctură politică din țară.

Potrivit agenției France Presse, 
partidele din Alianța Democratică 
Electorală (de centru-dreapta) și-au 
manifestat opoziția față de cabinetul 
Pintasilgo. reprezentanții acestora 
refuzind chiar să participe la consul
tările în vederea formării noului 
guvern. ★

Maria Lurdes de Pintasilgo, pri
mul ministru al noului guvern al 
Portugaliei, a depus miercuri jură- 
mintul în fața președintelui republi
cii. Antonio Ramalho Eanes.

Cu acest prilej, premierul a de
clarat că guvernul său se va situa 
„deasupra forțelor politice, fiind in
dependent de confruntări și con
flicte".

Ca urmare a ultimei scumpiri 
a petrolului, nota de plată pe 
anul în curs pentru importurile 
țărilor dezvoltate din punct de 
vedere industrial va crește cu 
31 miliarde de dolari, atingînd 
156 miliarde, față de 125 mi
liarde în 1978

în același timp, deficitul ba
lanței de plăți a țărilor lumii a 
treia va crește în 1979 cu încă 
10 miliarde de dolari, ridieîndu- 
se în total la 46 miliarde de do
lari

SPANIA

Condamnare fermă 
a atentatelor teroriste
MADRID 1 (Agerpres). — Recen

tele atentate de pe aeroportul Ba
rajas și din gările Atocha și Cha- 
martin din Madrid, soldate cu moar
tea a cinci petsoane și rănirea a 
altor 113 au provocat indignare în 
rîndurile opiniei publice din Spania.

Autoritățile au întreprins măsuri 
hotărîte pentru depistarea și aresta
rea celor vinovați.

Organizațiile politice din Țara 
Bascilor au condamnat și ele acest 
act de violență, calificindu-1 drept o 
crimă odioasă, care nu are și nu poa
te să aibă nimic comun cu lupta po
litică.

Astfel, după Consiliul General al 
Țării Bascilor — care a condamnat, 
marți, această acțiune a organizației 
separatiste basce E.T.A. — coaliția 
Euzkadiko Ezquerra (Stînga Bască), 
favorabilă E.T.A., se întreabă, in
tr-un comunicat difuzat miercuri, 
dacă atentatele reprezintă o schim
bare de tactică sau o eroare con
damnabilă.

La rindul lor, Partidul .Comunist 
și Partidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol au condamnat atentatele, 
afirmînd că acestea nu au nici o jus» 
tificare politică și constituie verita
bile asasinate.
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