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IN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In preajma zilei lor, minerii Văii Jiului, ca șl cel din 
bazinul carbonifer al Olteniei, au primit oaspeți. Cei mai 
dragi, cei mai respectați oaspeți : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Miner de onoare**  ai țării, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ca și in alți ani, minerii i-au primit cu săr
bătorească însuflețire, cu minerescul „Noroc bun !“ și 
cu flori, cu florile bucuriei și ale recunoștinței. A fost 
o vizită de sărbătoare, dar și de lucru. Secretarul gene
ral al partidului i-a felicitat pentru importantele lor 
realizări, a analizat Ia fata locului, in abataje, căile de 
dezvoltare a producției de cărbune, a adresat minerilor 
un vibrant apel de a face totul pentru sporirea poten
țialului energetic ai țării.

Ieri s-au încheiat lucrările Consfătuirii pe țară
cu cadrele de conducere din unitățile agricole

si orzului
7

socialiste privind cultura griului
in prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-au încheiat, simbâtă, la Bucu
rești, lucrările Consfătuirii pe țară 
o cadrelor de conducere din unită
țile agricole socialiste. Organizată 
din Indicația secretarului general al 
partidului, consfătuirea a analizat, în 
spirit critic și autocritic, rezultate
le obținute la culturile de griu și orz 
în condițiile specifice ale acestui an, 
sarcinile ce revin unităților agricole, 
tuturor lucrătorilor din agricultură în 
apropiata campanie agricolă de 
toamnă, precum și acțiunile ce ur
mează a fl întreprinse pentru per
fecționarea activității consiliilor uni
ce agroindustriale de stat și coope
ratiste.

La ședința de închidere au parti
cipat tovarășii llie Verdeț, losif 
Banc, Constantin Dăscălescu, Ni
colae Giosan, Vasile Marin, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

Salutînd prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuire 
— expresie a importanței deosebite 
pe care partidul și statul nostru o 
pcordă, dezvoltării agriculturii ca 
*amură de fază a economiei națio-

'•» -W tovarășul llie Verdeț, 
ql Comitetului Politic Exe- 

,1 C.C. al P.C.R., primul mi- 
al guvernului, în numele ce- 

frezenți, a invitat pe secreta- 
<tf1 general al partidului să ia 
cuvîntul în încheierea lucrărilor con
sfătuirii.

In aplauzele puternice ale asis
tenței, a luat apoi cuvîntul tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU.
Subliniind faptul că dezvoltarea a- 

griculturii constituie una din proble
mele esențiale, prioritare, ale econo
miei noastre naționale, secretarul 
general al P.C.R. a făcut o analiză 
exigentă a desfășurării activității in 
acest sector in cursul anului agricol 
curent, precum și a pregătirilor pen
tru recolta viitoare, scoțind in relief 
atît realizările, cit, mai ales, defi
ciențele manifestate în acest dome
niu, marile rezerve și posibilitățile e- 
xistente in agricultura noastră pen
tru sporirea producției la toate cul
turile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
atras atenția cadrelor din agricultu
ră asupra necesității asigurării ară
turilor, pregătirii terenului și însă- 
mințârilor în perioadele optime, pre
cum șl asupra importanței concen
trării forțelor pentru strîngerea la 
timp a recoltelor la toate culturile, 
evitîndu-se orice pierderi. In acest 
scop, trebuie folosite la maximum 
mijloacele mecanice de care dispun 
unitățile noastre agricole, precum și 
mijloacele manuale — acolo unde 
este cazul — asigurîndu-se un inalt 
spirit de disciplină și răspundere in 
desfășurarea întregii activități a uni
tăților cooperatiste și de stat, a tu
turor organelor agricole. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
acorde cea mai mare atenție folo
sirii soiurilor de semințe celor mal 
productive șl adoptării măsurilor co

respunzătoare pentru realizarea unor 
recolte duble.

Secretarul general al partidului, o- 
cupindu-se de consiliile agroindus
triale, a pus in fața acestora înda
torirea de a-și îmbunătăți activita
tea, de a desfășura o muncă concre
tă în vederea obținerii unor recolte 
superioare, de a introduce un spirit 
ferm, de partid, în conducerea tutu
ror sectoarelor și unităților compo
nente. Secretarul general al partidu
lui a înfățișat, de asemenea, răs
punderile mari, concrete, care revin 
Ministerului Agriculturii și Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție — ca organe operati
ve de conducere — in organizarea 
eforturilor generale, în unirea tutu
ror forțelor pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a prevederilor pla
nului agricol, a sarcinilor și indica
țiilor stabilite de conducerea parti
dului în acest domeniu. O participa
re mai activă trebuie să aibă, de a- 
semenea, la soluționarea probleme
lor legate de creșterea producției a- 
gricole și îmbunătățirea calității a- 
cesteia Academia de științe agrico
le, care trebuie să contribuie nu în 
mod abstract, ci practic, concret, !a 
lupta pentru realizarea unei agri
culturi Intensive în țara noastră.

Secretarul general al partidului a 
trasat apoi sarcini de mare răspun
dere organelor șl organizațiilor jude
țene de partid, comitetelor de partid 
comunale, organizațiilor din unități
le agricole, tuturor comuniștilor care 
lucrează în această importantă ra
mură a economiei naționale, Indicin-

du-le să desfășoare o activitate In
tensă, pe teren, pentru valorificarea 
tuturor mi|loacelor și forțelor de care 
dispun, pentru promovarea celei 
mai mari exigențe și discipline in în
făptuirea obiectivelor însemnate ce 
stau în fața oamenilor muncii din 
agricultură.

Secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că țărăni
mea cooperatistă, mecanizatorii, ca
drele tehnice și de specialitate, în
treaga țărănime, toți oamenii muncii 
de la sate vor face totul pentru a-și 
îndeplini înaltele îndatoriri ce le 
revin in sporirea producției agrico
le, în asigurarea bunei aprovizionări 
cu produse agroalimentare a popu
lației și a industriei cu materii pri
me, făcînd ca agricultura noastră să 
aducă o contribuție sporită la dez
voltarea in ritm inalt a economiei na
ționale, la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor, la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bit interes de participanții la lucră
rile consfătuirii și subliniată cu' pu
ternice și îndelungi aplauze, cei pre- 
zenți manifestindu-și astfel hotărirea 
de a-și mobiliza toate forțele, în
treaga capacitațe,. pentru a lua 
neîntîrziat toate Thăsurilb ce se Im
pun în vederea transpunerii in viață 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vederea dezvoltării și 
modernizării agriculturii noastre so
cialiste, afirmării ei mai puternice în 
înaintarea României pe drumul pro
gresului și bunăstării.

• n Valea 
I August
I rotunde, 

localitățile de 
în salbă pe firul Jiului și 
al unor artere urbane noi. 
Valea aceasta cu un atît de 
important loc în istoria 
clasei muncitoare din 
România pare acum, eu 
frunțile ei însorite și în 
veșmintele cochete ale noi
lor orașe, cartiere, așe
zăminte sociale și culturale, 
cu noile turnuri ale pu
țurilor de extracție, deci 
cu ființa ei intreagă 
primenită și renăscută pare 
că meditează, în acest au
gust, la un trecut in care 
s-au consumat, în existența 
ei, episoade dramatice, e- 
roice in adevăratul înțeles 
ai cuvintului. Se împlinesc 
50 de ani de la eroiciț în
cleștare a minerilor greviști 
din Lupeni cu stăpinirea a- 
supritoare. Si se împlinesc, 
la 23 August, 35 de ani de 
libertate pentru mineri ca 
pentru întreaga suflare, ro
mânească. Iar aici, în Valea

Jiului, un 
cu împliniri 

Străbătind 
aici așezate
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a avut o înlîlnire de lucru cu consiliul de conducere

al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, sîmbătă 
după-amiază, o ședință de lucru cu 
consiliul de conducere al Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, cu cadre din ministere econo
mice, din întreprinderi și institute 
de proiectare, în cadrul căreia au 
fost analizate principalele aspecte 
ale activității desfășurate în Indus
tria constructoare de mașini, pentru 
îndeplinirea integrală, la termen și la 
un'ntvel calitativ superior, a sarcini
lor ce revin acestui important sector 
economic. ■ '

Au participat tovarășii Iile Verdeț, 
losif Banc, Gheorghe Cioară, Con
stantin Dăscălescu, Ion Pățan, Virgil 
Trofln, Nicolae Constantin, Vasile 
Patilineț, loan Ursu, Dumitru Popa.

Au fost dezbătute pe larg proble
me legate de realizarea programelor 
speciale elaborate pe grupe de pro
duse, îndeosebi a celor privind creș
terea prioritară a producției de uti
laj energetic, minier, metalurgic, chi
mic șl alte echipamente necesare 
dezvoltării altor ramuri și subramuri 
ale economiei naționale.

Luînd cuvîntul în încheierea con
sfătuirii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a apreciat realiză
rile obținute în ultimii ani de con-

structorll de mașini pe linia înzestră
rii economiei naționale cu mijloace 
tehnice din ce în ce mai mbderne. 
atrăgînd, în același timp, atenția asu
pra serioaselor lipsuri și neajunsuri 
care se manifestă încă în conduce
rea ministerului de resort, a centra
lelor și în unele unități ale acestui 
sector. Secretarul general al partidu
lui a criticat rămîneriie in urmă în 
producția de utilaj minier și energe
tic, arătînd că ele au afectat îndeplini
rea prevederilor planului extracției de 
cărbune și a programului energetic in 
primul semestru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conducerii Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini să treacă neintirziat și cu toa
tă răspunderea la înlăturarea neajun
surilor din sectorul fabricației de uti
laj energetic. Secretarul general al 
partidului a recomandat factorilor de 
răspundere să acorde toată atenția 
realizării unor cazane tipizate cu 
randamente sporite pentru centralele 
termoelectrice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că una din sarcinile princi
pale ale industriei constructoare de 
mașini rămine în continuare creș
terea producției de utilaje tehnolo
gice, care condiționează, in ultimă 
instanță, punerea în funcțiune la 
timp a multora dintre investițiile a- 
cestui an și din anii următori. In 
acest sens, s-a recomandat antre
narea unul mare număr de întreprin
deri de profil, a Institutelor de cer-

cetâri și proiectare, ca șl a unor 
unitâți pentru atingerea acestui o- 
biectiv. De asemenea, a fost subli
niată necesitatea creșterii in ritmuri 
superioare a producției de excava
toare de mină și pentru alte lucrări, 
de motoare electrice și cu combus
tie internă tipizate, precum și asi
milarea unor mașini și utilafe in ve
derea extinderii mecanizării lucrări
lor miniere, la suprafață și in sub
teran.

Secretarul general al partidului a 
analizat, de asemenea, situația în 
domeniul generalizării proiectelor ti
pizate, stabilind termene precise 
pentru finalizarea acestei acțiuni, 
care să devină norme obligatorii 
pentru proiectanțli șl constructorii 
de mașini.

In cadrul amplei analize făcute 
acestui domeniu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat asupra necesi
tății imbunătățirii activității de cer
cetare și proiectare, a apropierii a- 
cestei activități de marile întreprin
deri și de beneficiari, creării și asi
milării mai rapide în producție a 
unor tipuri noi de mașini cu consu
muri reduse de metal și cu randa
mente superioare în exploatare. In 
același timp, secretarul general al 
partidului a cerut să se ia de ur
gență toate măsurile pentru reali
zarea Integrală in construcția de 
mașini a producției fizice și nete, 
pentru întărirea ordinii șl disciplinei

în toate compartimentele, pentru o 
mai bună corelare și cooperare intre 
minister, centralele în subordine, 
precum și cu celelalte ministere 
economice.

Referindu-se la prețurile pe care 
le obține în prezent țara noastră la 
export la o serie de produse ale In
dustriei constructoare de mașini, 
comparativ cu cele obținute de alte 
țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat Ministerului Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale să asigure o mai bună valori
ficare, pe piața externă, a mașinilor, 
utilajelor și produselor românești.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind că industria 
noastră constructoare de mașini a 
atins in prezent un ridicat grad de 
dezvoltare și de dotare tehnică, că 
dispune de cadre de muncitori și spe
cialiști cu o înaltă calificare, a cerut 
consiliului de conducere al ministeru
lui, cadrelor de conducere din acest 
sector industrial să acționeze cu toa
tă fermitatea, cu toată răspunderea, 
pentru lichidarea neîntirziată a lipsu
rilor și neajunsurilor existente, pen
tru realizarea exemplară a programe
lor stabilite, pentru ca industria con
structoare de mașini să aducă o con
tribuție sporită la dezvoltarea și mo
dernizarea economiei naționale, la 
progresul neîntrerupt al României 
socialiste.

O stea e iubirea de țară
Ca un ecou din vremi trecute 
Ne strigă țara din copii :
— De ce îmbătrîniți ? Prea iute

Din rana bunelor cetăți
Ne-am pus în gînd să creștem flori, 
Să nu mai curgă-n alte părți

Avem, din munca tuturor, 
întregii lumi ce arăta ! 
Din socialistul tricolor

Jiului, alăturarea celor două 
epoci — negura din urmă 
cu o jumătate de secol și 
actuala viață din zecile de 
mii de apartamente noi — 
fulgeră și scapără ca două 
corpuri încărcate cu elec
tricitate de sens contrar.

La una dintre recentele 
adunări generale ale mine
rilor de Ia Lupeni (in care 
minerii își spuneau cuvîn
tul în legătură cu bunul 
mers al muncii și al vieții 
lor), dintre invitați s-a 
ridicat în picioare și unul 
dintre veteranii minei, pen
sionarul Cristea Aron. S-a 
ridicat pentru că și-a 
amintit că evenimentul 
avea loc chiar in preajma 
împlinirii a 50 de ani de 
la ceea ce s-a numit „Lu
peni ’29“. Și a spus urmă
toarele :

— Dragi 
să vă spun

Mihai 
Sabin

tovarăși, vreau 
că n-a fost în-
CARANFIE 
CERBU

(Continuare In pag. a II-a)

ȚI

//

//A

s*:*>:

X

»■

4

s

r\

Ml
V

!

X.

Desen de Mihail GION

, ® • I* ■ '<■ 'Wl;--'-J'f* i

POLITICA DE ALIANȚE A P. C. R. A ASIGURAT

ț*

în strategia și tactica Partidului 
Comunist Român ce au asigurat vic
toria luptei de eliberare națională și 
socială a poporului, un loc centrai 
l-a ocupat problema alianțelor, cu
noscută fiind însemnătatea deosebită 
a alianțelor în condițiile unor țări 
cu o structură foarte diferențiată a 
populației. în mod firesc, nucleul 
sistemului de alianțe al partidului l-a 
constituit clasa muncitoare, care, asa 
cum s-a arătat in articolele publicate 
anterior in cadrul acestui serial, și-a 
demonstrat in mod strălucit capaci
tatea de a-și îndeplini misiunea is
torică de forță conducătoare a po
porului in revoluția și construcția so
cialistă. O atenție excepțională a 
acordat partidul alianței clasei mun
citoare cu țărănimea, făurirea aces
tei alianțe, ce îngloba covîrșitoarea' 
majoritate a populației tării, dove- 
dindu-se factorul hotăritor in desfă
șurarea victorioasă a procesului re
voluționar. P.C.R. a urmărit, in ace
lași timp, atragerea, alături de clasa 
muncitoare și țărănime, a celorlalte 
categorii de oameni ai muncii, a tu
turor forțelor interesate in asigurarea 
unei reale independente a țării, in 
dezvoltarea ei democratică, progre
sistă. După cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „Partidul Co
munist Român a acționat pentru găsi
rea celor mai bune forme de reali
zare a unității clasei muncitoare, a 
maselor populare... Partidul nostru a 
desfășurat o largă activitate pentru 
întărirea și dezvoltarea alianței din
tre clasa muncitoare și țărănime, in 
jurul căreia s-au unit intelectualita
tea și celelalte categorii sociale care 
au ințeles că politica Partidului Co
munist Român exprimă in modul cel 
mai consecvent interesele vitale, de 
bunăstare, fericire și pace ale între
gului popor**.

In acest cadru, se cuvin re
levate preocupările pentru realizarea 
unor strînse legături cu intelectuali
tatea, tinînd seama deopotrivă de 
rolul ei. ca forță importantă a pro
gresului social, și de bogatele tradiții 
democratice ale intelectualității ro
mânești.

RIDICAREA PE O TREAPTA SU
PERIOARA A BOGATELOR TRA
DIȚII DEMOCRATICE, ANTIFAS
CISTE ALE INTELECTUALITĂȚII. 
Nenumărate jfapte și documente atestă 
că, încă de la crearea sa, în mod stator
nic, Partidul Comunist Român a cău
tat să vină in intimpinarea acelei 
mari părți a intelectualității care cău
ta o cale de afirmare a protestului 
său față de politica de înfeudare a 
țării monopolurilor străine, de men
ținere a ei într-o stare de înapoiere 
economică și culturală.

Mai ales în ultima parte a deceniu-

Că niciodată nu-i prea mult 
Să-ntorci iubire mamei bune, 
Izvorului din care-ai supt

Vă treceți în statui de vii ! Izvoare, ca de-atîtea ori ! Deasupra țării arde-o stea : Slovă de aur, dor, minune I

— Zidim, ca Meșteru-n baladă, De-i greu aicea — e acasă I Blîndă, lumina ei ne ține, ...Spre comunistul viitor
Cum n-am zidit în mii de ani, De-i bine — noi ni l-am făcut 1 Caldă, lumina ei ne-învață Urcăm cu țara din copii
Schimbăm și noaptea-n zi, să cadă Sudoarea frunții e pe masă Că mai presus de râu și bine Zidindu-ne adînc, cu spor
Blestemul vechilor dușmani ; La fiecare — crez și scut! E țara — veșnică-n viață, * Ca să rămînem veșnic vii !

Alexandru BRAD

*

J

Unirea in lupta revoluționară
a tuturor Mor patriotice,

lui al patrulea, cînd ascensiunea fas
cismului a creat grave pericole pen
tru independenta și integritatea teri
torială a țării, pentru libertățile de
mocratice, sentimentele patriotice, 
conștiința răspunderii față de des
tinele poporului român au determi
nat numeroși intelectuali să se ală
ture luptei maselor populare pentru 
salvgardarea intereselor vitale ale 
națiunii. Prin presa și publicațiile 
democratice ale vremii a răsunat cu 
vigoare glasul unor ilustre personali
tăți de condamnare a fascismului, a 
mișcării legionare, ca dușmanii cei 
mai răi ai poporului român. „Hitle- 
rismul — scria Mihail Sadoveanu — 
e o rătăcire a timpurilor groaznice de 
după război ; este o enormă sălbăti
cire si revenire la epoca de piatră". 
La rîndul său, George Enescu res
pingea cu profundă aversiune nazis
mul, declarînd răspicat : „Nu recu
nosc tn Germania de azi nimic din

măreții celor ce au sfințit geniul ger
man in secolele trecute".

Atitudinea net antihitleriste și antl- 
legionară a unor personalități ale 
vieții culturale și științifice a atras 
împotriva lor un adevărat val de ură 
și agresivitate din partea Gărzii de 
Fier, căruia i-au căzut victime, după 
cum se știe, ilustrul savant Nicolae 
Iorga și prof. univ. Virgil Madgearu, 
asasinați in mod bestial, profesorii 
universitari Petre Andrei, Traian 
Bratu și alții.

In acei ani întunecați, chemările șl 
acțiunile P.C.R. pentru închegarea 
unui front unit al forțelor democra
tice Împotriva fascismului au favori
zat atragerea în această luptă a unor 
categorii largi de intelectuali ani-

Prof. univ. dr. 
I. ȘERBANESCU

(Continuare in pag. a Ii-a)

CRONICA SĂPTĂMÎNII

Dialog fructuos 
de lucru cu numeroase 
colective muncitorești
Săptămina pe care o Încheiem a 

fost marcată de activitatea deosebit 
de bogată a secretarului general al 
partidului, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de vizitele pe 
care le-a întreprins Intr-un șir de 
județe, cu programe de lucru deo
sebit de ample și dense — acestora 
adăugîndu-li-se activitățile despre 
care se relatează in ziarul de astăzi.

într-adevăr, o activitate clocoti
toare. ilustrind o dată mai mult rolul 
excepțional al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in conducerea operei de 
edificare a noii orinduiri in patria 
noastră, în soluționarea optimă a u- 
nor probleme de cea mai mare în
semnătate pentru îndeplinirea sarci
nilor cincinalului, pentru organizarea 
superioară și realizarea unei eficien
te înalte în toate sectoarele — factor 
determinant al ridicării bunăstării 
poporului — obiectiv ce constituie 
scopul suprem al politicii partidului.

Cronologic, săptămina a debutat cu 
vizita pe șantierul canalului Dunăre- 
Marea Neagră. După cum se știe, 
această vizită a avut loc la un timp

scurt 
la o vizită 
obiective, 
constata cu 
și măsurile 
traduse în viață și se aplică cu suc
ces. avînd efecte pozitive asupra ac
celerării ritmului lucrărilor. Se poate 
aprecia că vizita a constituit un exem
plu concret de felul in care trebuie 
exercitat controlul, in concepția că 
adoptarea deciziilor constituie doar 
un inceput, hotăritoare fiind apoi or
ganizarea muncii și controlul concret, 
sistematic, urmărirea Ia fata locului 
a modului in care hotăririle șl măsu
rile adoptate sint aduse la îndepli
nire.

numai cîteva săptămini de 
anterioară la aceleași 

Cu satisfacție Sra putut 
acest prilej că indicațiile 

stabilite atunci au fost

Puternică mobilizare 
pentru sporirea 

și utilizarea superioară 
a potențialului 

energetic al țării
în continuare, in cursul acestei 

săptămini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut, după cum se știe, 
vizite de lucru în județele Gorj, Me-
(Continuare in pag. a V-a)
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Morile de ciment 
să nu „macine“ inutil energie!

(Urmare din pag. I)
Poate fi redus consumul de energie pe tona de ciment ? Da! O demonstrează 
și compararea rezultatelor bune obținute de Combinatul de ciment din Tîrgu Jiu 
cu rezultatele necorespunzătoare de la Combinatul de ciment din Cîmpulung

Amplul program de Investiții productive, de 
construcții de locuințe șl obiective social-cul- 
turale pe care îl avem de înfăptuit, atît în acest 
cincinal, cît și ir» perioada următoare necesită 
cantități tot mai mari de materiale de construc
ții, între care cimentul ocupă un loc principal. 
Dealtfel, datele statistice internaționale arată 
că România se numără printre țările cu o 
mare producție de ciment pe locuitor. Este su

ficient să menționăm că, în acest an, produ
cem 17 650 mii tone ciment, cu 9 la sută mai 
mult decit planul pe 1978, pentru a sugera di
mensiunile acestui sector de activitate in eco
nomia noastră. Se știe însă că cimentul este 
unul din produsele mari consumatoare de ener
gie. lată de ce, se impune cu atît mai mult ca 
fiecare colectiv de muncă să dea dovadă de 
spirit gospodăresc, să acționeze cu maximă

responsabilitate pentru reducerea consumului 
de energie electrică și combustibil. în aceste 
condiții, apare cu atît mai anacronic faptul că 
în unele unități cu condiții tehnice asemănă
toare se înregistrează consumuri energetice di
ferite. Este cazul combinatelor de ciment din 
Tîrgu Jiu și Cîmpulung, la activitatea cărora 
ne vom referi în continuare.

Consumul de energie electrica (kWh pe tona de ciment)

La combustibilDe Ia bun început trebuie să reținem un fapt deosebit de important ; 
70—80 LA SUTA DIN ENERGIA ELECTRICA FOLOSITA PENTRU PRO
DUCEREA CIMENTULUI SE CONSUMA LA FUNCȚIONAREA MORILOR 
DE FAINA ȘI CIMENT. Este firesc deci ca economia sau risipa de 
energie să înceapă de Ia PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME și să de
pindă in mod hotăritor de felul CUM SÎNT ÎNTREȚINUTE ȘI EXPLOA
TATE UTILAJELE amintite mai sus. Ținind seama de această condiție 
esențială pentru economisirea energiei, să vedem ce relevă activitatea ce
lor două combinate.

La energie electrică

Unirea in Inpta revoluționară 
a tuturor tortelor patriotice, progresiste

Producție 
suplimentară - 
consum redus

După cum ne spunea tovarășa Eu
genia Radu, șefa serviciului tehnic 
al combinatului din Tg. Jiu, o aten
ție specială s-a acordat creșterii per
manente a randamentelor orare a in
stalațiilor. căutîndu-se ca morile de 
argilă și ciment să fie folosite cît 
mai intensiv. Preocuparea este mai 
veche și, ca atare, în ultimii ani 
s-au înregistrat progrese remarca
bile. Astfel, dacă în anul 1976 se 
realizau 63 tone făină pe oră, în 
prezent randamentul morilor de ar
gilă a ajuns la peste 72 tone făină 
pe oră. în același interval de timp, 
randamentul morilor de ciment a 
crescut de la 41,6 la 44,3 tone ciment 
pe oră. Aceasta tnâeamnă că se rea
lizează suplimentar sute de tone de 
făină și ciment, cu același consum 
de energie electrică. Iată șl cîteva 
din măsurile luate pentru sporirea 
randamentelor orare: executarea 
unor revizii șl reparații de cea 
mai bună calitate, aprovizionarea rit
mică și la întreaga capacitate a mo
rilor cu materii prime, îmbunătățirea 
gradului de încărcare a morilor de 
ciment cu corpuri de măcinare ș.a. 
în prezent, periodic se opreș
te cite o moară pentru a avea 
posibilitatea să se îmbunătățească a- 
limentarea cu materii prime a celor 
rămase în funcțiune. Totodată, pen
tru a se evita oprirea nejustificată 
a instalațiilor. în ultima perioadă, 
s-a mărit capacitatea de transport a 
făinii de la mori la silozuri, revi
ziile șl reparațiile se execută după 
grafice precise.

O deosebită importanță pentru re
ducerea consumului de energie la 
morile de făină are granulațla calca
rului și argilei primite din carieră. 
Practic, dacă granulele de materii 
prime depășesc 25 mm. cît este pre
văzut în tehnologie, se consumă 
mult mai multă energie pentru pro
ducerea făinii. în general, această 
problemă nu este încă rezolvată nici 
la Tîrgu Jiu. in sensul că ci
cloanele de la reconcasare se 
uzează prea repede, ceea ce atrage 
după sine un consum suplimentar de 
metal și forță de muncă pentru În
locuirea lor. Colectivul de aici a 
căutat însă o altă soluție pentru 
rezolvarea problemei. începînd de 
anul trecut, s-a trecut la exploata
rea calcarului prin derocarea cu 
găuri de foreză, tehnologie care per
mite micșorarea granulelor de calcar 
Încă din carieră. în perioada de 
cînd se aplică această metodă, atît 
la excavatoarele de carieră, cît și 
la morile de făină randamentul a 
crescut cu 15 la sută.

:Ș:Ș

Treptele economiei... ...și ale risipei

Producție 
mai mică- 

consumuri depășite
Cu totul altfel se prezintă lucrurile 

la combinatul din Cîmpulung. în 
ultimii ani. consumul de energie e- 
lectrică pe tona de ciment in loc 
să scadă a avut o permanentă ten
dință de creștere. Chiar și în aoest 
an, consumul de energie electrică 
este mai mare decit cel planificai 
cu circa 6 kWh pe tona de ciment. 
Referindu-ne, de pildă, numai la 
morile de ciment, consumul de e- 
nergie electrică a fost depășit cu 
4 milioane kWh. Deci, aici în loc de 
economii se înregistrează pierderi. 
De regulă, cauzele pornesc de la mo
dul defectuos în care sînt exploatate 
și întreținute utilajele. Astfel, ran
damentul la morile de făină este 
mai mic cu trei tone pe oră decit 
la Tîrgu Jiu. „Randamentul o- 
rar nu poate fi îndeplinit *tî-  
ta timp cît granulațla calcarului 
pe care îl primim din carieră nu 
corespunde stas-ului, ne «pune to
varășul Toma Voîcilă, morar. Din 
aceeași cauză se depășește și con
sumul specific de energie elec
trică".

Așa cum am mal arătat, proble
ma utilajelor care asigură granula
țla calcarului nu este încă rezolvată 
corespunzător. Totuși, combinatul de 
la Cîmpulung dispune de un conca- 
sor girator, utilaj modern, dar care 
nu funcționează la întreaga capaci
tate deoarece lipsesc unele piese de 
schimb din import, iar asimilarea lor 
în fabricație pe plan local se pre
lungește. încercînd să caute o justi
ficare, tovarășul Gbeorghe Pepenel, 
mecanic șef, ne spunea că la morile 
de ciment pereții despărțitori nu 
sînt executați corespunzător de 
I.U.P.S. Suceava și din această cauză 
se produc dese defecțiuni. Desigur, 
trebuie văzută care este calitatea 
utilajelor livrate de întreprinderea 
din Suceava, cu atîț mai mult cu 
cît face parte din același minister. 
Spre deosebire însă de situația de ia 
Tîrgu Jiu, aici nu s-a întreprins mal 
nimic pentru perfecționarea tehno
logiei de exploatare a calcarului, 
pentru îmbunătățirea întreținerii uti
lajelor (5 000 ore de staționare la mo
rile de făină, in șapte lunii, pentru 
mai buna aprovizionare cu materii 
prime. De fapt, morile de ciment 
lucrează cu cel mai mie randament 
in schimburile doi și trei, clnd din 
cauza lipsei de asistență tehnică se 
petrec și cele mal multe acte de in
disciplină: instalațiile sînt lăsate să 
meargă în gol, se produc avarii ș.a.

Cuptoarele nu merg 
Jn gol"

După cum se știe, cea mal mare 
cantitate de gaz metan se consumă la 
fabricarea clincherului. Or, pentru a 
preveni mersul în gol al utilajelor, 
întregul colectiv de la combinatul 
din Tîrgu Jiu acordă o atenție de
osebită problemelor de care depind 
alimentarea ritmică și aprovizio
narea la întreaga capacitate a cup
toarelor de clincher. Aceasta se rea
lizează printr-o cît mai bună coordo
nare a activității, din cariere pînă 
la cuptoarele de clincher. Totodată, 
au fost luate măsuri pentru respec
tarea graficelor de execuție a între
ținerilor și reparațiilor. în acest fel, 
în primul semestru, numărul opriri
lor la cuptoarele de clincher s-a 
redus cu doi la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Urmărin- 
du-se, de asemenea, economisirea e- 
nergiei au fost făcute o serie de îm
bunătățiri la electrofiltre. Ca urmare, 
cantitatea de praf recuperat a cres
cut cu 5,5 la sută față de anul tre
cut, ceea ce echivalează cu o eco
nomie de peste 5 400 tone clincher.

Să ne comparăm și cu cele mai bune
realizări pe plan mondial

Consumul specific

Tara Combustibil 
kg combustibil 

convențional 
pe tona 

de clincher

Energie electrică 

kWh pe tona 
de ciment

România 165,0 106,7
Italia 105,0 98—123

Evident, așa cum rezultă $1 din datele tabelului de mal 
sus. In tara noastră producția de ciment se realizează cu 
un consum de energie electrică apropiat de cele mai bune 
realizări pe plan mondial. Totuși, o serie de țări, cum ar 
li Italia, R.F.G., Japonia, Franța, produc cllncherul cu un 
consum de combustibil mai mic decit în tara noastră. De
sigur, proporția consumului de energie electrică și 
combustibil depinde in mod hotăritor de procedeul fo
losit pentru fabricarea cimentului: umed sau uscat. In 
ultimii ani, pe plan mondial se remarcă extinderea rapidă 
a procedeului uscat de fabricație cu schimbător de căl
dură. Anul acesta, în țara noastră, circa 72 la sută din 
producția de clincher se obține prin procedeul uscat. 
Măsurile care se iau pentru trecerea la această teh
nologie trebuie să se intensifice in perioada următoare. 
Așa cum se subliniază în proiectul de Directive ale celui 
de-al XII-Iea Congres, producția de ciment va ii realizată 
în 1985 în proporție de circa 95 la sută prin procedeul 
uscat — mai economic din punct de vedere energetic — 
urmînd să se extindă iabricația sortimentelor cu adaos de 
zgură și cenușă de termocentrală. Este un obiectiv pe care 
specialiștii trebuie să-1 aibă permanent in vedere. O se
rie de țări au șl trecut masiv la transformarea unor cup
toare cu funcționare pe procedeul umed pe procedeul us
cat, cu sau fără predecarbonatare. Iată de ce, trebuie ac
ționat cu toată răspunderea pentru cunoașterea și gene
ralizarea in cel mal scurt timp posibil a experienței po
zitive, astfel incit producția de ciment să se realizeze cu 
consumuri de energie electrică și combustibil cit mal mici.

Ion TEODOR, Dumitru PRUNA, Gheorghe CIRSTEA

cîmpulung 
Staționări 
costisitoare

Fiecare oprire a unui cuptor de 
clincher înseamnă o mare pierdere 
de energie. Acest adevăr este bine
cunoscut., Iată însă că, în acest an, 
la cuptoarele de clincher s-au înre
gistrat 3 300 ore de staționări peste 
normele stabilite din cauza unor de
fecțiuni mecanice, electrice sau teh
nologice. Adică, tot atitea ore cînd 
gazul metan aj ars degeaba. Așa cum 
ne spunea- tovarășul Florea Ion, șef 
de atelier, toate neajunsurile por
nesc de la calitatea necorespunzătoa
re a reparațiilor, de la întirzierea cu 
care se fac unele intervenții. Tot
odată, o bună parte din energie se 
risipește și datorită neetanșeității 
unor instalații. Concret, în șapte 
luni, consumul planificat de gaz me
tan a fost depășit pe întregul com
binat cu 310 000 mc. Mai mult decît 
atît: la Cîmpulung se consumă mai 
mult cu circa 8 kg combustibil con
vențional la tona de clincher decit la 
Tîrgu Jiu. 

mâți de sentimente patriotice. Am
ploarea și profunzimea legăturilor ce 
s-au dezvoltat intre partid și intelec
tualitate s-au reflectat in faptul că în 
conducerea și în cadrul diferitelor 
organizații antifasciste legale și ile
gale create din inițiativa P.C.R. sau 
aflate sub influența sa, apoi in miș
carea de rezistență ce s-a dezvoltat 
in anii dictaturii fasciste și ai răz
boiului antisovietic, au activat repre
zentanți de vază ai științei și culturii 
românești.

Ca impresionante mărturii ale îm
potrivirii intelectualității fată de re
gimul antonescian au rămas memo
riul adresat lui Ion Antonescu de cei 
65 de slujitori ai științei, invățămin- 
tului și culturii românești, prin care 
se cerea ieșirea României din războ
iul antisovietic, numeroasele pam
flete și articole publicate în presa 
vremii.

ALĂTURI de oamenii muncii, 
PENTRU PROFUNDE ÎNNOIRI SO
CIALE. Datorită acestor bogate tra
diții, una din caracteristicile spe
cifice ale procesului revoluționar de 
după victoria revoluției de elibera
re națională antifascistă și antiimpe- 
rialistă din august 1944 a fost antre
narea marii majorități a intelectuali
tății din România la soluționarea com
plexelor probleme economice, poli
tice, culturale pe care le ridica înain
tarea tării pe calea progresului. In 
pofida unor teze care aveau circula
ție in mișcarea muncitorească inter
națională exprimînd o anumită neîn
credere în intelectuali, teze care re
flectau fie situații din alte țări, fie 
concepții sectare, închistate. Partidul 
Comunist Român, de la începutul re
voluției, a pus accentul pe cerința ca 
oamenii dp cultură să pășească ală
turi de popor, să-și pună puterea lor 
de creație, talentul, pregătirea și ap
titudinile in slujba progresului pa
triei. Astfel, chiar in Apelul C.C. al 
P.C.R. din 20 septembrie 1944 era a- 
dresat către intelectuali îndemnul 
de a se alătura luptei pentru demo
crație, împotriva fascismului, pentru 
restabilirea independenței patriei. 
Consfătuirea activului central de par
tid din 25 iulie 1945, consacrată pre
gătirii Conferinței Naționale a P.C.R., 
sublinia că in realizarea planului de 
reconstrucție trebuie să se acorde o 
atenție deosebită intelectualilor, în 
mod deosebit specialiștilor din dome
niile tehnicii, agriculturii etc.

Partidul Comunist Român a Inițiat 
o largă dezbatere privind rolul inte
lectualilor în acea perioadă istorică, 
a desfășurat o vastă activitate de 
convingere^ a ■ lor,- pe baza unei con
fruntări deschise, cu diferitele con
cepții și curente de gindire, asupra 
superiorității Ideologiei marxiste, a 
combătut propaganda insidioasă a 
forțelor reacționare, care încercau 
să-i izoleze pe oamenii de cultură 
de popor, să cultive prejudecăți eli- 
tiste. Intr-un editorial, „Intelectualii, 
torță a progresului". „Scinteia" scria : 
„Nici in turnul de fildeș, nici 
in mediul «elitelor», care disprețuiesc 
poporul, ci alături de lupta maselor. 
Și nu o dată — spre cinstea lor — 
savanții români s-au aflat pe pozițiile 
înaintate ale acestei eroice și înălță
toare bătălii. Comuniștii, fie ei mun
citori. țărani sau intelectuali — au vă
zut dintotdeauna in ginditorii, în ar
tiștii, in oamenii de știință progre
siști, factori ai dezvoltării popoare
lor, ai ridicării lor pe treptele tot 
mai inalte ale vieții economice, so
ciale și culturale".

(Urmare din pag. I)
totdeauna așa, ca acum. 
Mă uit Ia dumneavoastră 
cum ați venit la adunarea 
asta, frumos îmbrăcați, în 
costume, cu cămăși albe și 
cu cravate... In urmă cu 
vreo patruzeci de ani ne 
aflam tot in sala asta mai 
multe sute de mineri. Ne 
adunasem ca să ne cerem 
drepturile de la patroni. Și 
era o adunare de oameni 
cu fețele supte de foame și 
de oboseală, îmbrăcați in 
zdrențe, cu bocancii găuriți. 
Și tot aicea ne-am adunat 
și în zilele de după 23 Au
gust 1944 ca să ascultăm 
cuvîntul comuniștilor și ca 
să vorbim despre viitorul 
nostru, de oameni liberi ce 
devenisem. Și oricit de în
flăcărați eram noi nu pu
team să ne închipuim că 
Valea asta a noastră in 
care atît de mult suferisem 
o să fie odată ca acum... 
Mă bucură nespus, pe mine 
ca și pe ceilalți mineri 
pensionari de-aici din Vale, 
realizările mari ale po
porului nostru obținute sub 
conducerea partidului și a 
tovarășului drag Nicoiae 
Ceaușescu. Mulți mă în
treabă „Dumneata zîmbeștl 
mereu, baci Cristeii ; de 
ce ?“ Eu le zic așa : „Pen
tru că îmi place ce se in- 
tîmplă. Cel mai mult iini 
place că minerul și-a ciș.- 
tigat demnitatea lui de 
OM".

Parcă îmbărbătată de 
această tonică reflecție, 
adunarea și-a continuat 
mai însuflețită dezbaterile 
despre sporirea contribu
ției minerilor în lumina 
chemării partidului de a 
dezvolta baza energetică a 
țării, despre ceea ce se cere 
făcut pentru ca producții
lor suplimentare de căr
buni de pînă acum să 11 se 
adauge altele și altele, me
reu mai mari... Pentru că 
întreprinderea minieră Lu- 
peni, care a lansat la în
ceputul acestui an chema
rea la întrecere pentru în
treaga industrie minieră, 
deține acum și locul frun
taș in întrecerea minerilor 
din Valea Jiului. Pină în 
clipa de față a acestui ân, 
din abatajele minei Lu- 
peni au pornit spre baterii
le de cocsificare cu 50 000 
de tone de cărbune cocsi-

VALEA
ficabil mal mult decît era 
prevăzut în planul de pro
ducție. Și in alte mine ale 
Văii Jiului, rapoartele de 
producție relevă depășiri 
ale planurilor. La Petrila 
ca și la Uricani, Ia Paro- 
țeni ca și la Vulcan...

Coborîm în mină, aici 
la Lupeni, la brigada 
fruntașă intre frunta

șe, condusă de Ion Sălă- 
gean, unul dintre pionierii 
masivei acțiuni de mecani
zare și modernizare a mine
ritului în Valea Jiului. Iar 
sectorul în care lucrează 
(sectorul 4 al minei Lu
peni) este unul dintre cele 
mai mari și mai puternic 
mecanizate din întregul 
bazin carbonifer: 90 la
sută din producția de căr
buni se extrage aici meca
nizat.

— Pină acum vreo doi 
ani realizasem noi cite ceva 
pe calea mecanizării. Dar 
nu în ritmul de azi — ne 
spune șeful de brigadă. 
Atunci am avut cinstea sări 
avem ca oaspete în mina 
noastră și chiar la noi în 
abataj pe tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Țin minte totul, 
clipă cu clipă. Ne-am adu
nat în jurul său și i-am 
privit chipul luminat de 
lămpile căștilor noastre de 
mineri. Un chip din care 
se degaja o mare căldură 
sufletească. Ne-a vorbit 
despre necesitatea introdu
cerii masive a mecanizării 
în minele de cărbuni, des
pre utilaje moderne, de 
înaltă productivitate, des
pre nevoia de a fi promo
vate cu mai mult curaj 
tehnologiile noi de exploa
tare a cărbunelui. Șl, cu 
puterea sa de previziune, 
ne-a vorbit despre minerul 
de miine care va fi un mi- 
ner-tehnician. Și ne-a în
demnat să începem neîntir- 
ziat să ne pregătim profe
sional pentru înnoirile ce 
vor urma. Șl iață că n-au 
trecut nici doi ani de atunci 
și minele noastre au și 
atins un grad avansat de 
mecanizare. Se schimbă 
total, cum vedeți, și condi
țiile de muncă ale mineru
lui, și randamentul muncii 
sale, se schimbă și structu
ra sa profesională... Toate 
acestea stimulează puter
nic angajamentul nostru 
comunist de a da patriei

Patriotismul Partidului Comunist 
Român, devotamentul său in sluji
rea intereselor vitale ale poporului 
i-au sporit neîncetat prestigiul și in
fluența in rîndurile oamenilor de 
știință și cultură care au văzut în 
politica partidului baza renașterii 
României. Este semnificativ faptul 
că în plină bătălie pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa mun
citoare, pe listele de candidați ai for
țelor democratice în alegeri s-au 
aflat numeroase din cele mai presti
gioase personalități ale științei șl 
culturii — ca Mihail Sadoveanu, 
George Enescu, George Călinescu, 
Traian Săvulescu, Gala Galaction, 
Const. Daicoviciu. Andrei Oțetea, Mi
hai Ralea etc. încă in 1945, conduce
rea Academiei Române, for științific 
care pînă atunci se ocupa mai ales cu 
probleme teoretice, propunea guver
nului un plan de cercetare care să 
contribuie nemijlocit la soluționarea 
unor probleme economice si tehnice, 
inițiativă salutată cu deosebire de mi
niștrii comuniști si Încurajată prin 
alocarea unor importante subsidii 
financiare. „Este acum momentul — 
sublinia cu acest prilej savantul Tra
ian Săvulescu — în care avem dato
ria să dăm poporului nostru ceea ce 
îi lipsește șl ceea ce Academia Ro
mână are dreptul să ceară, anume 
integrarea științei in organizația 
noastră de stat și coordonarea mun
cii noastre științifice pentru creațiuni 
spirituale ce depășesc eforturile izo
late".

Adeziunea unei întregi generații 
de cărturari la cauza partidului, a 
făuririi noii orînduiri. și-n găsit o 
exprimare limpede în cuvintele lui 
George Călinescu : „Am admirat pa
triotismul Partidului Comunist și, ca 
toți intelectualii, m-am simțit alături 
de el, socotindu-mă in mijlocul și in 
rindurile lui". Aceleași ginduri și sen
timente inspirau cuvintele marelui 
poet Tudor Arghezi : „Socialismul 
aduce îndreptățire, aduce dragoste de 
om și de muncă, aduce bună cre
dință, aduce încrederea in sine, în
credere în semenii tăi, aduce bucurie 
și frumusețe in viața tuturora... Opera 
aparține integral muncitorilor, parti
dului muncitoresc... Le sintem sufle
tește și intim datori omagiile, since
ritatea, lealitatea și recunoștința 
noastră".

Această adeziune s-a materializat 
în participarea activă a intelectuali
lor, alături de muncitori și țărani, la 
opera de făurire a noii orînduiri. in 
contribuția prețioasă adusă de ei la 
opera de industrializare a tării, la 
producția de bunuri materiale, la ac
tivitatea științifică, de învătămînt, 
de ocrotire a sănătății, la ridicarea 
nivelului de trai, material și spiri
tual al întregului popor, la făurirea 
unei civilizații superioare.

neslăbitA preocupare pen
tru STIMULAREA ȘI VALORIFI
CAREA CREAȚIEI CULTURAL- 
ȘTIINȚIFICE ORIGINALE. Politica 
P.C.R. față de intelectuali in anii 
revoluției și construcției socialis
te constituie o experiență politico- 
ideologică deosebit de valoroasă, 
experiență ce a fost ridicată. pe 
o treaptă superioară In perioada 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Această poli
tică nu a fost lipsită intr-o anu
mită perioadă și de unele erori, 
îngustimi de vederi, manifestări da 
rigiditate și dogmatism, dar aseme
nea tendințe au fost cu hotărîre de
pășite, partidul relevînd cu deose
bită pregnantă, în mod special după 

JIULUI
mai mult cărbune, de o ca
litate superioară !

Din 1976 și pînă în pre- 
zerțt, în minele Văii Jiului 
au pătruns utilaje moderne 
și instalații noi în valoare 
totală de 2,2 miliarde lei. 
Și astfel, prin mecanizare, 
prin mereu mai compe
tenta ei folosire (o vastă 
acțiune de policalificare a 
minerilor și electromecani
cilor de mină se desfășoară 
pe tot întinsul bazinului 
carbonifer), producția de 
cărbuni și productivitatea 
muncii au crescut rapid. In 
aoest an se obțin cu 1500 
tone de cărbune, în fiecare 
zi, mai mult decît într-o zi 
din anul trecut. Și se con
sideră că nu e decit un în
ceput. La sfîrșitul acestui 
cincinal, peste 70 la sută 
din totalul producției de 
cărbune se va realiza prin 
tăiere și susținere mecani
zată. Perfecționarea aces
tei mecanizări este și ea un 
obiectiv de prim ordin. în 
aceste zile — o nouă pre
mieră tehnică. Au început 
să lucreze in abataje două 
complexe mecanizate de tă
iere și susținere de o fac
tură deosebită : sînt adap
tate pentru exploatarea 
straturilor subțiri și folo
sesc o nouă metodă pentru 
abatajele mecanizate — ex
ploatarea în avans conco
mitent cu săparea lucrări
lor pentru pregătiri. Meca
nizarea . mineritului în 
straturile subțiri fusese 
pînâ acum locul îngust, 
pragul peste care încă nu 
se trecuse...

Energii noi, un puter
nic spirit revoluționar 
a declanșat in rîn

durile minerilor proiectul 
de Directive ale Congresu
lui al XII-Iea al partidului, 
document care vorbește in 
date exacte despre condiția 
muncii minerului de miine. 
Am notat că extracția căr
bunelui din abataje dotate 
cu complexe mecanizate va 
crește în Valea Jiului de la 
3,1 milioane tone cit va fi 
In 1981, la 7 milioane tone 
în 1985. Minerul-tehnician 
(existent acum ca expo
nent al viitorului) va fi 
atunci o realitate generali
zată.

Străbatem, cum spuneam, 
arterele urbane ale Văii 
Jiului cu sentimentul că

Congresul al IX-lea, că în toate 
domeniile, și cu atît mai mult 
in sfera culturii și științei, se 
impun stimularea valorilor auten
tice, atragerea tuturor energiilor, 
afirmarea spiritului creator. Merite 
excepționale în stimularea creației 
tehnico-științifice și artistice si orien
tarea ei corespunzător cerințelor 
actualei etape de dezvoltare a socie
tății noastre revin secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Concepția sa 
cuprinzătoare, revoluționară referi" 
toi, re la locul și rolul motrice al 
științei în dezvoltarea societății, la 
transformarea ei în forță de pro
ducție nemijlocită, orientările pri
vind integrarea învătămîntulul cu 
știința și producția, făurirea unei arte 
și literaturi de o înaltă ținută uma
nistă. inspirate din viața și munca 
poporului, din idealurile socialismu
lui și comunismului. însuși exemplul 
propriei activități ca eminerîtă per
sonalitate științifică se constituie 
într-un îndreptar de cel mai mare 
preț pentru oamenii de știintă și 
cultură din patria noastră.

Datorită preocupării constante, gri
jii deosebite, sprijinului multilateral 
pe care le manifestă partidul și sta
tul nostru față de intelectualitatea ro
mânească, față de dezvoltarea cer
cetării și creației proprii, origi
nale, toate ramurile științei și cul
turii cunosc un puternic avînt, aduc 
o contribuție deosebită la progresul 
multilateral al patriei socialiste. 
Nicicînd nu a avut loc o asemenea 
înflorire a creației artistice culte și 
populare, a inventivității tehnice ca în 
prezent — fapt viu ilustrat de însăși 
desfășurarea Festivalului „Cîntarea 
României".

Știința și cultura românească sa 
afirmă în procesul dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a societății socia
liste, al formării omului nou. mul
tilateral dezvoltat. Programul P.C.R., 
precum și Directivele ce vor fi su
puse aprobării Congresului al XII-Iea 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în cin
cinalul 1981—1985, orientările de 
perspectivă pînă în 1990 ilustrează 
din plin rolul excepțional pe care 
este chemat să-1 joace știința în pro
gresul societății noastre, terenul 
uriaș de afirmare a forței de crea
ție a intelectualității românești.

Elaborarea — pentru prima datâ in 
istoria țării — a Programelor-directi- 
vă de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducerea progre
sului tehnic pe perioada 1981—1990 
și orientările principale pînă in anul 
2 000, precum și a Programului-di- 
rectlvâ de cercetare 'Șl dezvoltare n, 
domeniul energiei, pe aceeași perioa
dă, reprezintă o vie expresie a con
cepției Partidului Comunist Român 
privind situarea fermă la baza Întrec 
gii opere de construcție socialistă 
din patria noastră a celor' mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ares
tarea rolului acestora în dezvoltarea 
forțelor de producție, a bazei mate
riale a societății, a întregii opere de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Aceste documente supuse dezbate
rii publice și care vor fi adoptate de 
Congresul al XII-Iea învederează po
litica consecventă a Partidului Co
munist Român de a considera inte
lectualitatea drept un factor esențial 
al progresului social, faptul că orân
duirea noastră oferă teren de împli
nire celor mai înalte aspirații ale oa
menilor de știință și cultură.

parcurgem un spațiu, al 
demnității omului, al vie
ții civilizate, al bunăstării, 
întreaga Vale a Jiului pare 
un singur și modern oraș. 
Dincolo de ferestrele miilor 
și miilor de apartamente 
noi (in urmă cu citeva de
cenii o singură culoare 
aveau casele și ferestrele 
oamenilor — negru de căr
bune) se desfășoară viața 
de fiecare zi a minerilor. 
Sînt acum mai mult de 
29 000 de apartamente noi și 
vor fi, pină în 1981. mai 
mult de 31 000. Aproape 75 
la sută din populația Văii 
Jiului locuiește în casă 
nouăi Numărul elevilor 
(majoritatea școlilor sînt 
noi) depășește în acest an 
26 500. In Institutul de mine 
de la Petroșani (a împlinit 
și el, nu de mult, 30 de 
ani) studiază 2 000 de tineri 
în majoritate fii și fiice de 
mineri. Adăugați spatii co
merciale noi. case noi de 
cultură și cluburi muncito
rești. cinematografe.

Bunăstarea din casa mi
nerului are un suport so
lid în programul de majo
rare a retribuțiilor din acest 
cincinal, așa cum ne-o de
monstrează șeful de brigadă 
loan Kocso de la Lupeni :

— înainte de majorarea 
din etapa a Il-a. care atît 
de repede a venit pentru 
noi, minerii, aveam o retri
buție tarifară de încadrare 
de 4 778 lei cu sporul de ve
chime și indemnizația pen
tru conducerea formației de 
lucru. Acum, după majo
rare, chiar în luna asta o 
să primesc 5 437 lei. Dar noi 
ne depășim întotdeauna 
planul și-atunci veniturile 
noastre cresc corespunzător, 
substanțial. Trebuie sa 
adaug că o să avem, aici, în 
Vale, mai multe , locuri de 
muncă și pentru femei. O 
fabrică nouă de tricotaje 
lucrează de anul trecut ’a 
Petroșani. Iar in anul 
acesta, o fabrică de con
fecții la Vulcan. Așa că. pe 
familie, veniturile mineru
lui cresc și mai mult. E 
bună, e tot mai bună și mai 
frumoasă viața minerului.

Constatare făcută nu de 
unul, ci de miile de mineri 
pentru care argumentele 
sînt aici. în Valea Jiului, la 
lumina zilei. Cu atît ma> 
mult în lumina unei zile 
însorite de august.



SClNTElA — duminică 12 august 1979 PAGINA 3

ț

s

In relație directă

CALITATEA VIEȚII
CALITATEA MUNCII

4

Scopul a tot ceea ce înfăptuim în patria noastră, esența politicii partidului comunist, a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România este fericirea întregii națiuni, înflorirea 
sa multilaterală, bunăstarea omului și afirmarea plenară a personalității sale, asigurarea pentru fiecare 
membru al societății a unor condiții de viață și de muncă din cele mai bune, în contextul fericirii 
întregului nostru popor“.

Satisfacerea cerințelor de bunuri si servicii
3 3

ale oamenilor muncii-în corelație cu dezvoltarea
de ansamblu a economiei, cu normele rationale de consum

9

NICOLAE CEAUȘESCU

în concepția partidului nostru, 
^creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a omului constituie o rezul
tantă a tuturor acțiunilor și. progra
melor de dezvoltare economică și 
socială, prosperitatea întregii socie
tăți avînd la bază dezvoltarea ne
contenită a forțelor de producție, 
perfecționarea continuă a relațiilor 
de producție. „Politica generală a 
partidului, edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate — se 
arată în Programul Partidului Co
munist Român — au drept tel su
prem ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor, sporirea gradului de 
civilizație a vieții intregii societăți. 
Acestui țel ii sint subordonate toate 
eforturile pentru dezvoltarea in ritm 
intens a economiei naționale, pen
tru creșterea venitului national".

Pentru înfăptuirea acestui obiectiv 
fundamental al politicii partidului 
au fost elaborate. în anii construc
ției socialiste. îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, mă
suri și programe speciale de creștere 
a nivelului de trai al populației, 
legate nemijlocit de posibilitățile 
economiei în plin avint. de cerințele 
esențiale, fundamentate științific, 
ale consumului. Asigurîndu-se un 
înalt dinamism creșterii venitului 
național și o repartizare judicioasă 
a acestuia între fondul de consum 
si fondul de acumulare, oamenii 
muncii au beneficiat în mod sistema
tic de majorări ale veniturilor bă
nești. Astfel, veniturile reale totale 
ale populației (provenite din muncă 
și din fondurile sociale de consum) 
au sporit in anul 1978 de aproape 6 
ori țață de 1950. retribuția medie 
netă lunară a personalului muncitor 
a crescut, în aceeași perioadă, de la 
337 lei, la 2 011 lei. adică de circa 
6 ori, iar veniturile nominale nete 
ale țăranilor, obținute din munca in 
cooperativele agricole de producția 
și din gospodăria personală, pe o 
persoană activă, de la 167 lei lunar 
la 1 268 lei.

Corespunzător creșterii veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muneji și a puterii lor de cumpă
rare. s-a asigurat îmbunătățirea 
permanentă a aprovizionării popu
lației. Dinamica consumului prin
cipalelor produse. diversificarea 
structurii acestuia, creșterea gradu
lui de inzestrare a populației cu bu
nuri de folosință îndelungată de
monstrează în mod elocvent consec
vența cu care partidul si statul nos
tru situează în centrul preocupărilor 
laturile esențiale ale bunăstării, ale 
calității vieții oamenilor. Prin pro
gramele generale de creștere econo
mică, prin planurile cincinale și 
anuale — îndeosebi după Congresele 
al IX-Iea, al X-lea și al XI-lea ale 
partidului — s-a asigurat, concomi
tent cu dezvoltarea de ansamblu a 
industriei și agriculturii, creșterea 
continuă a producției bunurilor de 
consum. Industria noastră produce 
in prezent de 16 ori mai multe bu
nuri de consum decît în anul 1950, 
ceea ce asigură, împreună cu dez
voltarea producției agricole. îmbu
nătățirea substanțială a consumului, 
atit la bunurile alimentare, cit și la 
cele nealimentare. Din datele pre
zentate in tabelele alăturate se 
poate constata că o creștere mai în
semnată a înregistrat consumul la 
produsele alimentare cu calități nu
tritive superioare.

Consumul alimentar al populației 
din țara noastră a ajuns în Pre
zent la o medie de 3 240 calorii pe 
locuitor, față de 3 250 calorii apre
ciat pe plan mondial drept consum

optimal. Ca atare, este normal și 
rațional ca în domeniul alimenta
ției preocuparea principală să fie 
îndreptată in continuare nu atit 
spre creșterea cantitativă a consu
mului, a numărului de calorii, cit 
spre continua îmbunătățire a struc
turii consumului, prin înlocuirea 
consumului de produse bazate pe 
cereale cu .legume și fructe, prin 
diversificarea sortimentală și creș
terea calității produselor alimenta
re de bază. In cadrul consumului 
alimentar se va înregistra în anii 
următori o creștere prioritară a 
produselor cu un conținut mai ri
dicat de protide de origine ani
mală (carne, pește, lapte, ouă) și 
în vitamine (legume și fructe), a- 
sigurînd o proporție corespunză
toare la nițelul normelor științi
fice, a trofinelor din compoziția ra
ției alimentare. Ritmul de crește
re la aceste produse va fi superior duse, să realizeze o înnoire a no- 
ritmului de creștere a produselor 
cu conținut bogat în lipide și glu
cide.

Consumul de bunuri nealimentare 
(confecții, tricotaje, încălțăminte) a 
înregistrat și el creșteri substan
țiale in anii socialismului, determi
nate. îndeosebi, de asigurarea unei 
garderobe vestimentare îmbunătăți
te, aproape de nivelul necesităților 
optime. La țesături (inclusiv confec
ții) consumul mediu pe locuitor a 
sporit în perioada 1950—1978 de 
peste 2 ori. Iar la încălțăminte de 
peste 5,2 ori. în anii următori, așa 
cum se prevede în proiectul de 
Directive ale Congresului al XII-lea, 
pentru realizarea producției desti
nate consumului populației. între
prinderile urmează să-și orienteze 
nomenclatoarele de fabricație spre 
articole estetice, confecționate din 
materiale ieftine, ușoare și durabi
le, adecvate anotimpului, cerințelor 
fizice și fiziologice ale omului, în 
raport cu vlrsta, sexul, profesiile și 
specificul muncii oamenilor. în 
proiectarea diferitelor produse și 
modele urmează să se acorde o 
atenție specială resurselor materia- 
le de care dispunem, evitîpdu-se pe 
cit posibil confecționarea unor pro
duse din materiale deficitare, adu
se din import, introducerii în fa
bricație a unor bunuri care nece
sită consumuri de materii prime și 
energie exagerate. încadrarea con
sumului . în aceste limite determi
nate științific, realizarea unor e- 
conomii de materii prime, materia
le și energie, înlăturarea oricărei 
forme de risipă nu înseamnă li
mitarea în nici un fel a produc
ției destinate consumului, ci. -dim
potrivă, realizarea unui spor de 
produse mai bune, mai Ieftine, în 
condițiile sporirii eficientei econo
mice a producției.

Este cunoscut că. In funcție de 
nivelul veniturilor realizate, popu
lația ișl stabilește priorități diferi
te in folosirea acestora. Dacă in 
situația unor venituri relativ mici, 
prioritățile se îndreaptă spre satis
facerea nevoilor alimentare, pe 
măsura creșterii veniturilor opțiu
nile se îndreaptă din ce In ce mai 
mult spre achiziționarea de bunuri 
nealimentare, îndeosebi obiecte de 
folosință îndelungată, spre servicii 
legate mai ales de odihnă și pe
trecerea timpului liber. Dacă în 
anul 1953, din totalul cheltuielilor 
de consum ale familiilor persona
lului muncitor 64 la sută repre
zentau consumul alimentar și nu
mai 25,6 la sută cumpărările de 
mărfuri nealimentare, iar 10,4 la 
sută serviciile, în 1978 ponderea

consumului alimentar a scăzut la 
45,1 la sută, sporind în schimb 
ponderea cumpărărilor de mărfuri 
nealimentare la 39,8 la sută și a 
serviciilor la 15,1' la sută.

In proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea al P.C.R. se a- 
rată că pentru asigurarea condiții
lor de creștere continuă a nivelului 
de trai, a bunăstării întregului po
por în viitorul cincinal, se va mări 
volumul desfacerilor de mărfuri cu 
30—35 la sută, urmînd ca în peri
oada 1981—1985 să se consolideze 
nivelul ce se va atinge încă în 1980 
de satisfacere a necesităților științi
fic fundamentate ale populației, ac
centul punindu-se, în principal, pe 
ridicarea calității și diversificarea 
sortimentală a mărfurilor destinate 
aprovizionării. în acest cadru, in
dustria alimentară urmează ca, 
odată cu sporirea volumului de pro-
menclatorului de fabricație în sub- 
ramurile producătoare de alimente 
de bază, să livreze în magazine 
produse de calitate superioară. în- 
tr-o măsură deosebită va crește 
producția de preparate și semipre- 
parate culinare (de 2,5—2,8 ori în

Cheltuieli totale de consum 
din care :

— consum alimentar
— cumpărări de mărfuri 

nealimentare
— servicii

Consumul in țara noastră-la nivelul cerințelor 
considerate optimale pe plan internațional 

CONSUMUL ALIMENTAR ÎN ȚARA NOASTRĂ ÎNRE
GISTREAZĂ AZI, ÎN MEDIE, CIRCA 3 240 CALORII PE LO
CUITOR, CONSUMUL PE PLAN INTERNAȚIONAL CONSI
DERAT CA OPTIMAL FIIND DE 3 250 CALORII.

Și la producția de textile, încălțăminte și alte produse 
nealimentare, țara noastră a ajuns la un nivel de consum 
comparabil cu consumurile multor țări avansate din punct 
de vedere economic.

1985, față de anul 1980), In vederea 
ușurării muncii in gospodăria cas
nică. La rindul lor, industriile tex
tile, de 
cotaje, 
urmări 
calității 
rificînd 
terii prime și materiale.

Mărețele obiective pe care ni le-a 
propus partidul pentru viitorul 
cincinal și în continuare pină in 
1990 vor face posibilă înaintarea 
țârii noastre pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Noul stadiu de 
dezvoltare se va reflecta din plin in 
nivelul general de trai al poporu
lui, in gradul de bunăstare al fie
cărei familii. Depinde de noi, de 
munca fiecăruia să atingem noile 
orizonturi deschise de partid spre 
care avem dreptul și datoria să 
privim cu încredere, eu încrederea 
unui popor stăpin pe destinele lui, 
dornic să progreseze continuu, să 
arate omenirii superioritatea socie
tății pe care o edificăm.

Dr. Ion MARINESCU 
director în Direcția Centrala 
de Statistics

confecții, încălțăminte, tri- 
bunuri electrocasnice vor 
îmbunătățirea continuă a 
produselor realizate, valo- 
superior resursele de ma-

MW

10069

1978

Mii

772

100
64 ;

25,6
10,4

100
513

100
45,1

34,6
14,1

39,8
15,1

Consumul mediu anual:
1. Produse

1956
Carne și produse din carne

— kg pe locuitor
— dinamica, în % 

Lapte și produse din 
lapte (în echivalent 
lapte, exclusiv untul)

— litri pe locuitor
— dinamica, în % 

Ouă
— bucăți pe locuitor
— dinamica, în % 

Zahăr și produse din 
zahăr

— kg pe locuitor
— dinamica, în % 

Legume și produse din 
legume

— kg pe locuitor
— dinamica, în % 

Fructe și produse din 
fructe

— kg pe locuitor
— dinamica, în %

1«,7 
100,0

107,8
100,0

59
100,0

6,9
100,0

65,6
100,0

30,7 
100,0

alimentare
1965

26,6
159,3

105,0
97,6

115
194,9

15,0
317,4

75,3
114,8

26,7
129,0

1978 1980

54,9
328,7

62,4
373,7

152,8
142,0

220,0
204,5

254
430,5

270
457,6

26,4
382,6

30,0
434,8

133.5
203.5

143,6
218,9

51,0
246,4

63,0
304,3

2. Produse nealimentare
Țesături (inclusiv con
fecții)

— mp pe locuitor
— dinamica, în % 

încălțăminte
— perechi pe locuitor
— dinamica, în %

13,19
100,0

16,26
123,3

37,13
205,7

29,10
220,6

0,62 
100,0

1,97
317,7

3,25
524,2

4,10
661,3

înzestrarea populației cu bunuri de folosință îndelungată
1955 1965 1978 1980

k b

/ - ■

Mașini de spălat rufe
— bucăți la 1 000 locuitori
— dinamica, în %

Oi
w. ,

k . 4/ . ..

Autoturisme
— bucăți la 1 000 locuitori
— dinamica, în %

GRATUIT, DE LA BUGETUL STATULUI
fondurile sociale de consum, în medie, pe o familie -

1971-1975 De patru ori mai multe locuri de muncă
Industrializarea socialistă a țării, amplul program de 

investiții au făcut posibile crearea de noi locuri de muncă. 
Dacă în perioada 1956—1960 au fost create în economie 
300 000 noi locuri de muncă, în cincinalul 1971—1975 numărul 
noilor locuri de muncă a fost de 1 192 000, adică de aproape 
4 ori mai mare.

Sporul veniturilor
1985

72,0
431,1

240,0
223,0

280
474,6

35,0
507,3

160,0
243,9

85,0
410,6

35,90
272,2

4,10
661,3

1985
Aparate de radio

— bucăți la 1 000 locuitori
— dinamica, în % 

Televizoare
— bucăți la 1 000 locuitori
— dinamica, în % 

Frigidere
— bucăți la 1 000 locuitori
— dinamica, în %

37,4
100,0

0,4
100,0

0,5 
100,0

123,9
331,3

227.1
607.2

247
660,4

300
802,1

190,8
662,5

203
704,9

245
850,7

21,3
53
Ori

22,9
46 
ori

1,3 
100,0

135,9
340 

ori

88,5
177 

ori

22,2
19 
ori

157
393 

ori

100
200 

ori

28
23 
' ori

220
550 

ori

153
306 

ori

57
48 
ori

Veniturile nete suplimentare ale populației, obținute din 
retribuirea personalului muncitor prin crearea de noi locuri 
de muncă,_ în ramurile neagricole, au sporit de la 2,8 miliarde 
lei în cincinalul 1956—1960 la peste 20 miliarde lei în cinci
nalul 1971—1975. Pe aceeași cale, populația a dobîndit în 
primii trei ani ai actualului cincinal un spor net de venituri de 
14,5 miliarde lei, echivalentul sporului de venituri din perioada 
de 10 ani 1956—1965.

Proiectul de Directive ale Congresului
al XII-lea prevede

• In vederea satisfacerii depline a necesităților de 
consum științific fundamentate ale intregii populații, în 
viitorul cincinal PRODUCȚIA AGRICOLA GLOBALĂ VA 
SPORI INTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 4,5-5,0 LA 
SUTA față de perioada 1976—1980.
• INDUSTRIA ALIMENTARA SE VA DEZVOLTA IN

TR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 7,2-8,2 LA SUTĂ, valo- 
rificînd mai eficient materiile prime agricole. Se va inten
sifica dezvoltarea producției de preparate și semiprepa- 
rate culinare, care va crește pe întregul cincinal cu 
2,5—2,8 ori, în vederea ușurării muncii în gospodăria 
casnică.
• PRODUCȚIA INDUSTRIEI UȘOARE DE BUNURI 

DE CONSUM (țesături, confecții, tricotaje, încălțăminte, 
marochinărie etc.) VA CREȘTE CU UN RITM MEDIU 
ANUAL DE 7,1-8 LA SUTĂ.
• In perioada 1981-1985, VOLUMUL DESFACERI

LOR DE MĂRFURI prin comerțul socialist VA CREȘTE CU 
30-35 LA SUTĂ.
• VOLUMUL PRESTĂRILOR DE SERVICII VA SPORI 

CU 47-54 LA SUTĂ.

•- *
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Un sentiment un nume, 
o trainică realitate PRIETENIA

în fiecare an, tn luna 
august, tabăra de creație de 
la Lăzarea, județul Harghi
ta, își deschide larg porțile 
pentru un mare număr de 
artiști plastici. Prin grija 
remarcabilă a comitetului 
județean de partid, a co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă, 
tabăra oferă condiții 
dintre cele mai favora
bile activității de creație, 
minunate posibilități de cu
noaștere a vieții și muncii 
oamenilor de pe aceste me
leaguri, precum și pentru 
strîngerea legăturilor de 
prietenie și frăție intre ar
tiști români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți din țara noastră, uniți 
sub semnul acelorași idea
luri. stimulați de îndemnu
rile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să creeze opere 
durabile, de un optimism 
robust, inspirate din reali
tățile zilelor noastre, din 
trecutul glorios de luptă, 
din frumusețile naturii, din 
bogata zestre materială și 
spirituală făurită de-a lun
gul veacurilor de harnicul 
și talentatul nostru popor.

Activitatea taberei se află 
in plină desfășurare. Și-au 
dat întîlnire aici, intr-un 
minunat amfiteatru natu
ral, în incinta unui vechi 
monument istoric și arhi
tectonic. 31 de artiști : pic
tori, sculptori și graficieni. 
Reporterul, aflat printre 
ei, le-a consemnat măr
turiile.

Un șantier al cunoașterii 
și apropierii intre artiști. 
Tabăra de creație „Priete
nia" — spune pictorul Mar
ton Arpăd — a devenit 
acum pentru a șasea oară 
de la data înființării ei un 
adevărat șantier al crea
ției, al cunoașterii și apro
pierii între artiștii plastici. 
Ne-am reîntîlnit, de fapt, 
aici vechi prieteni, din toa
te colturile țării, am legat 
prietenii noi, trainice, pe 
viață. Muncim cot la cot 
români, maghiari, germani 
și de altă naționalitate, ani
mați de sincera dorință de 
a elabora noi și noi opere, 
destinate înfrumusețării 
vieții oamenilor, menite să 
răspundă comenzii sociale. 
Zugrăvind frumusețile pa
triei ne zugrăvim pe noi 
înșine, căci aparținem cu 
tot ce avem mai bun aces
tei țări. în tot ce se înfăp
tuiește ne regăsim și mun
ca și personalitatea noas
tră.

Am prevăzut în pro
gramul nostru organiza
rea de excursii, vizite 
de documentare pentru a 
asigura contactul direct, 
nemijlocit cu frumusețile 
inedite ale meleagurilor 
harghitene, cu realizările 
remarcabile obținute prin

munca înfrățită a oameni
lor muncii, români și 
maghiari, în anii rodnici ai 
construcției socialiste. De 
asemenea, am programat 
întîlniri cu oameni ai mun
cii din marile unități eco
nomice ale județului, cu 
activiști de partid șl de 
stat, schimburi de expe
riență, dezbateri la care 
participă istorici și critici 
de artă din București, Cluj- 
Napoca și Tîrgu Mureș. In 
dorința de a face cunoscu
tă frumusețea dansurilor și 
cîntecelor populare româ
nești și secuiești din aceas
tă zonă a tării, în fața ar
tiștilor oaspeți vor evolua 
cele mai bune formații de 
artiști amatori, laureate la 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României". Activita

dintre Moldova și Transil
vania, a devenit in zilele 
noastre o punte a priete
niei și frăției între attiști 
români, maghiari, germani 
și de altă naționalitate din 
țara noastră. Pornind de la 
realitatea că excelentele 
condiții de creație asigura
te de tabără pot ti folosite 
mult mai eficient, nu doar 
o lună de zile pe an, ne-am 
gîndit să punem în apli
care un proiect mai vechi 
al nostru și anume de a 
face din această tabără de 
creație a artiștilor plastici 
și un prețios îndreptar pen
tru activitatea creatorilor 
populari. Convinși fiind că 
acționăm în conformitate 
cu cerințele formulate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința

bucuriei vieții si muncii in 
comun. Despre această rea
litate a taberei de creație 
„Prietenia" din Lăzarea 
ne-a vorbit maestrul Aurel 
Ciupe :

— Cu vreo cinci ani în 
urmă venind de la Covasna 
am trecut prin Lăzarea. 
M-am oprit ca să văd clă
direa în care — după cum 
am fost informat — se află 
tabăra de creație „Priete
nia". Tabăra nu era încă 
deschisă, astfel că n-am 
putut să văd ce conține si 
cum arată ea în interior. 
M-au impresionat însă far
mecul și frumusețea naturii 
înconjurătoare, impozantul 
complex de monumente is
torice si arhitectonice unde 
au poposit pe vremuri 
domnitorii Petru Rares si

Tabăra de la Lăzarea, șantier al creației, 
al cunoașterii și înfrățirii dintre creatorii 
români, maghiari, germani din țara noastră

tea taberei „Prietenia" se 
va încheia cu o expoziție 
realizată din lucrările artiș
tilor plastici, elaborate în 
timpul muncii lor la Lăza
rea. Acestea, împreună cu 
cele peste 300 de lucrări de 
pictură, grafică și sculptu
ră — rod al edițiilor ante
rioare — vor fi păstrate în 
muzeul castelului, îmbogă
țind patrimoniul cultural al 
județului și al tării. De 
fapt, cînd am spus că acti
vitatea taberei „se va în
cheia", n-am spus exact 
ceea ce gîndesc : o aseme
nea conlucrare este menită 
să dăinuie, să valorifice 
permanent resursele noas
tre creatoare, dar si ome
nești, pur și simplu. Trăim 
într-o societate unită ca
racterizată prin comuniu
ne spirituală, umană, în 
numele acelorași idealuri 
pe care, cu toții, indiferent 
de naționalitate, le slujim.

A păstra șl a duce mai 
departe marile tradiții ale 
poporului nostru. Se cu
noaște faptul — ne-a spus 
Zold Lajos, directorul ta
berei — că Ia nașterea am
plului șantier al creației și 
prieteniei din Lăzarea au 
contribuit cu sugestii, pro
puneri, dar și cu fapta pes
te 500 de iubitori de artă : 
muncitori, țărani coopera
tori, artiști, conducători de 
'întreprinderi și instituții, 
activiști de partid și ob
ștești. Datorită muncii lor 
entuziaste, Lăzarea, o pun
te a unor vechi legături

națională a Uniunii artiș
tilor plastici, de a păstra 
spre a duce mai departe 
tot ceea ce poporul nostru, 
în momente de mare inspi
rație, a creat, în luna fe
bruarie a anului în curs 
am deschis la Lăzarea și o 
tabără de creație pentru 
artiști populari care, sub 
îndrumarea unor profesio
niști, a unor etnografi și 
cercetători au reușit să 
aprofundeze probleme le
gate de conservarea și 
perpetuarea a tot ceea ce 
este autentic și valoros în 
comoara folclorului româ
nesc și a naționalităților 
conlocuitoare, să invete să 
discearnă mai bine „aurul 
pur" de neghină în creația 
populară, să nu lase loc 
nici unei fisuri prin care 
s-ar putea strecura prostul 
gust. în asemenea condiții, 
este normal ca lucrările ar
tiștilor populari partici
pant! la tabără să fie evi
dențiate în mod deosebit. 
Ele se numără, dealtfel, în 
momentul de față printre 
cele mai prețioase com
ponente ale expoziției pe 
țară organizată în cadrul 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Lăsînd la o parte modes
tia, putem spune că prin 
înfăptuirea acestui proiect, 
tabăra de creație de la Lă
zarea a devenit una din 
cele mai complexe din tatră, 
în sensul că reunește âf- 
tiști profesioniști si ama
tori de toate genurile.

Continua redescoperire a

Mihnea al III-lea. a copilă
rit Gabriel Bethlen, viitor 
principe al Ardealului. 
M-am hotărît atunci că dacă 
se va mai ivi posibilitatea 
negreșit am să revin. Con
ducerea taberei mi-a făcut 
onoarea de a mă invita. 
Am avut și anumite rezer
ve : oare la vîrsta mea — 
mă aflu dincolo de pragul 
celui de-al 8-lea deceniu — 
voi fi în stare să mă adap
tez la condițiile vieții și 
muncii în comun, voi pu
tea tine pasul cu colegii 
mei tineri, în plenitudinea 
puterii fizice și de creație?

Am venit împreună cu 
soția mea și pot să vă spun 
fără exagerare că din pri
mul moment tabăra m-a 
cucerit. M-am convins că 
aici totul a fost conceput 
la modul cel mai serios. în- 
cepînd cu organizarea in
teriorului. curățenia impe
cabilă. masa somptuoasă, 
astfel incit în privința con
dițiilor propice activității de 
creație, organizatorilor ni
mic nu li se poate reproșa. 
Prietenia, dragostea cole
gilor mei mai tineri, ro
mâni, maghiari, germani, 
climatul atenției. înțele
gerii și stimei reciproce 
m-au cucerit în așa mă
sură încît din prima zi am 
pornit in „documentare" 
prin împrejurimi. Ce am 
constatat ? Tabăra din Lă
zarea oferă pentru peisa- 
giști. între care mă număr 
și eu. marele avantaj de 
a-ti oferi teme la orice 
pas. Aici nu trebuie să bați 
kilometri cu uneltele în

spinare, este suficient să 
ieși din clădire si instalin- 
du-ti șevaletul poți începe 
a picta. Atentia locuitorilor 
comunei, gata oricind să-ti 
dea o mină de ajutor, 
amabilitatea, atitudinea de 
sinceră prietenie — toate 
acestea creează ambian
ță sufletească optimistă, 
facilitind eforturile crea
torilor. Iată de ce m-am 
hotărît ca la anul să mă 
întorc din nou in această 
minunată tabără. Nădăjdu
iesc să nu vih de unul sin
gur. ci aducînd cu mine 
colegi cu o experiență mai 
îndelungată în înfățișarea 
în viziuni artistice profunde 
a aspectelor din procesele 
constructive care au loc si 
în acest pitoresc colt de 
tară, a chipurilor celor ce 
contribuie la făurirea noii 
Românii socialiste. îi rog si 
pe această cale să accente 
cu dragoste invitația care 
li se va adresa, asigurîndu-i 
că aici vor găsi toate con
dițiile pentru a se simți 
bine, toate posibilitățile de 
a se inspira pentru operele 
lor viitoare. Tabăra „Prie
tenia" are pentru mine — 
și nu mă indoiesc că sint 
in asentimentul tuturor co
legilor afla ti aici — o sem
nificație deosebită. Ne 
aflăm aici laolaltă artiști 
români, maghiari, germani 
și de altă naționalitate. Am 
învățat să ne cunoaștem, 
să ne apropiem, să ne pre
țuim și să ne iubim. Sint 
sigur că prietenia noastră 
va dăinui pe viată. Re
descoperind bucuria vieții 
și muncii în comun, mi-am 
propus să realizez. în in
tervalul pe care îl petrec în 
această tabără, cîteva lu
crări care vor figura în vi
itoarele mele expoziții.

★
Imagini si mărturii reve

latoare pentru ceea ce În
seamnă azi. la noi. climat 
fertil de creație, ce reu
nește într-o mare familie, 
cum este firesc, pe toți 
creatorii, indiferent de na
ționalitate. Si astfel Lăza
rea, una din durabilele 
reușite ale conlucrării spre 
binele creației românești, 
devine un posibil simbol, 
cu putere generalizatoare, 
al prieteniei indestructibile 
ce ne leagă pe toti cei ce 
trăim în această tară, fii ai 
aceleiași națiuni socialiste. 
Pe frontispiciul taberei se 
află inscripția în limbile ro
mână și maghiară „Priete
nia" și „Barătsâg": ea co
respunde pe deplin reali
tății. muncii si creației din 
România anilor noștri, 
mamă bună a tuturor fiilor 
ei, care îi zugrăvesc cu 
emoție și dăruire frumuse
țile și-l înaltă monumentele 
de azi și de mîine.
I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii’

Plimbare cu barca pe lacul din Parcul Tineretului din Capitalâ
Foto : Gh. Vințilă
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cinema
• Omul păianjen ? SALA PALA
TULUI — 17,15; 20.
• Olga și poetul : SCALA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Lumea circului (ambele serii) : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18.
• Tînăr și Uber : FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20,30. GRADINA CAPITOL — 21.
• Leii saloanelor : CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Ecaterina Teodoroiu; CENTRAL
— 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• întoarcerea acasă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,15.
• Ultimul vals : PATRIA — 9;
11,30; 14; 17; 19,30, BUCUREȘTI — 
9,15; 11,30; 14.15; 17; 19,30, MO
DERN — 9; 11,30; 15; 17,30; 20, la 
grădină — 20,45.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină -—21.
• Program de desene animate — 
9.15; 10.30; 11,45; 13; 14,15 Fetița de 
zăpadă — 15,30; 18; 20 : DOINA

• Cazul Gorgonova : TIMPURI 
NOI — 13; 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : VIC
TORIA — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20. 
FEROVIAR — 9; 11,45; 14.30; 17.15; 
19,45, FLAMURA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, GRADINA BUZEȘTI — 
20,30.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Totul pentru fotbal : DACIA — 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 
20.
• Alibi pentru un prieten: ARTA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină - 20.45, VOLGA — 9: 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
• Rodeo ; FLOREASCA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cu miinile curate : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• în ritmul muzicii : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
AURORA — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20, la grădină — 20,45. *
• Moara cu noroc : PROGRESUL
— 15,30; 17.45; 20.
• Școala curajului : TOMIS — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15. la gră
dină — 21
• Certificat de paupertate : FLA
CĂRA — 15,30; 17,45; 20.

• Șatra : MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Păcală ; MUNCA — 10; 14; 19.
• Un trecător in ploaie : COSMOS
— 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA FLA
CĂRA — 21.
• Lovitura pe la spate : BU
ZEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Cobra : BUCEGI — 16; 18; 20.15, 
la grădină — 21.
• Nick Carter superdetectiv : 
LIRA — 16; 18,15; 20,30, la grădi
nă — 21.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 17,45; 20.
• Severino : FERENTARI — 16;
18; 20.
• Apașii : GLORIA — 9; 11,15;
13.30; 15 45; 18; 20,15.
• Pintea : POPULAR — 16; 18; 20.
• Expresul de Buftea — 15; 17,30; 
Antichități — 20 : COTROCENI.
• O dramă la vînătoare : PACEA
— 16; 18: 20.
• Umbrele verii fierbinți : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• De ce să-1 împușcăm pe profe
sor ? : GRĂDINA FESTIVAL — 
20,30.
• Incredibila Sarah : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 21.
• Tînărul din Istanbul : GRĂDI
NA TITAN - 21.
• Matinee pentru copii : TIM
PURI NOI — 10. PROGRESUL — 
10, FLACĂRA — 10; 12: 14, COS

MOS — 10 BUCEGI — 10, LIRA
— 10, FERENTARI — 10, PACEA
— 10.

teatre
• Filarmonica „George Enescu*  
(rotonda Ateneului Român) : „Co
loana infinită*.  Micro-spectacol în 
imagini, sunet și lumini — 20.
• Teatrul da operetă (la Teatrul 
de vară „23 August*)  : Invitație la 
operetă — 20.
• Teatrul Mic : „Culorile iubirii*  
— spectacol de sunet și lumină — 
21,30.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30, 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
Dragoste periculoasă — 20.30, (la 
Parcul Tineretului) : „Sub soarele 
acestor ani*  — spectacol de sunet 
și lumină — 21.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă-
nase“ (grădina Boema) : Omul
care aduce risul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gînd, o lacrimă, un zîmbet — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă*  ; Pi
nocchio — 10,30.

FAPTUL
DIVERS
Vită de vie»

I
I

Tîrg sau expoziție?
Dilema reprezentanților cumpărătorilor din mai 
multe județe aflați — din pricina unor practici 
birocratice — în imposibilitatea de a ajuta comerțul 
și industria in contractarea unor mărfuri expuse 
la TÎRGUL DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM

I
I

în... ghivece
In aceste zile, specialiștii cu

noscutei podgorii a Hușilor apli
că pentru intiia oară o tehnolo
gie modernă de creștere intensi
vă a viței de vie. La fermele 
Huși, Dobrina și Podgoria se 
plantează viță de vie in nu mai 
puțin de 40 000 de... ghivece ! Ca 
florile. Datorită acestei noi teh
nologii vița de vie se „prinde" 
șnai bine, crește mai viguroasă 
și intră pe rod cu un an mai 
devreme.

I
I

I
I
II S-a întimplat 

| în rapidul 25 |
I
I

Prin însăși denumirea dată —Tîr- 
gul de mostre de bunuri de con
sum — această manifestare are drept 
scop testarea opiniilor cumpărători
lor privind modelele mai vechi sau 
mai noi realizate de industrie, opinii 
care să stea la baza contractării pro
duselor ce vor fi livrate magazinelor 
în anul următor. Pornind de la învă
țămintele edițiilor anterioare, orga
nizatorii au anunțat încă de la des
chidere că, de această dată, toate 
produsele expuse la tîrg întrunesc 
integral condițiile de realizare, astfel 
incit ele să ajungă efectiv in maga
zine.

în legătură cu dilema din titlu, ne 
vom referi concret la un fapt, fără 
intenția de a generaliza, anume la 
întîlnirea care a avut loc miercuri, 8 
august, între reprezentanții industriei, 
comerțului și cumpărătorilor, întîl
nire care se dorea a fi o etapă im
portantă în orientarea „producției și 
comercializării bunurilor de folosință 
îndelungată și de uz casnic". (Alte 
întîlniri similare, pentru alte grupe 
de produse vor avea loc în zilele 
următoare). Am participat și noi la 
această întîlnire, împreună cu cei 
peste 100 de reprezentanți ai cumpă
rătorilor, aduși în mod special la 
tîrg din județele Argeș, Bistrița-Nă- 
săud, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Mu
reș, Timiș, Satu Măre, Suceava și 
Vaslui. Toti cei peste 100 de membri 
ai consiliilor locale ale cumpărători
lor — organisme create la indicația 
expresă a conducerii partidului pen
tru fundamentarea cit mai temeinică 
a contractelor dintre industrie și co- 
inert’ pe baza cerințelor populației — 
erau oameni ai muncii de diferite 
profesii (muncitori, tehnicieni, ingi
neri, țărani, gospodine etc.), care 
desfășoară această activitate în mod 
voluntar, și care — pentru a răspun
de invitației organizatorilor — au fost 
scoși din producție.

Desigur, eforturile participanților 
ar fi fost cu folos dacă întîlnirea la 
care ne referim era corespunzător 
pregătită. Ce s-a întimplat, in fapt ? 
încă de la începutul întrunirii, re
prezentantul Ministerului Comerțului 
Interior, tovarășul S. Duca, a anun
țat auditoriul : „Deși misiunea con
siliilor locale ale cumpărătorilor este 
să ajute comerțul și industria în ale
gerea mărfurilor pentru contractare, 
acest lucru nu mai este posibil de 
făcut la această întîlnire — opera
țiunea de contractare avînd deja loc 
cu circa trei luni în urmă (cînd n-a 
fost prezent nici un reprezentant al 
cumpărătorilor — n.n.). Ar mai fi de 
contractat în cadrul tîrgului — a con
tinuat reprezentantul comerțului — 
doar noutățile apărute între timp, 
însă asupra lor este prematur să vă 
pronunțați, întrucît ele, deși sint pre
zente in standuri, nu au încă întru
nite condițiile de contractare : fie că 
nu sint omologate sau nu au prețul 
stabilit, fie că nu sint condiții de fa
bricație. (în această situație se află 
la tirg aproape 200 de produse din 
gama articolelor care făceau obiectul 
întîlnirii — n.n.). Regretăm, totodată 
— a continuat vorbitorul — că ați 
fost aduși direct de la gară în sala 
de ședințe, fără să fi văzut pavilioa
nele în prealabil, pentru a vă putea 
forma părerile despre produsele pre
zentate".

Evident nemulțumiți de turnura 
neașteptată care s-a dat întîlnirii, nu
meroșii participant! care au luat cu- 
vintul au formulat critici severe față 
de modul de organizare a întîlnirii, 
calificind această manieră de lucru ca 
o incălcare a indicațiilor conducerii 
partidului privind rolul organismelor 
obștești pe care le reprezintă consi
liile cumpărătorilor, ca o ignorare a 
rolului pe care aceste organisme tre
buie să-1 exercite in activitatea de 
aprovizionare a populației și — nu 
în ultimă instanță — o ignorare a 
efortului celor peste 100 de oameni 
veniți direct din producție, din dife
rite colțuri ale țârii, care nici mă
car nu au apucat șă vadă o expozi
ție, darmite să mai și ajute la ope
rațiunile de contractare. Au luat cu- 
vîntul Vasile Păcuraru din județul 
Bistrița-Nâsăud („Dacă noile produ
se nu întrunesc condițiile de livrare 
in magazine, apăi de ce au mai fost 
expuse ?“) ; Adrian Trofin din ju
dețul- Suceava („Și de această datâ, 
una vom admira la tirg și alta vom 
găsi în magazine") ; Dora Bogdan din 
județul Mureș („E o intilnire forma
lă, pentru că nevizitînd în prealabil 
pavilioanele, nu ne putem pronunța 
asupra exponatelor"). întrebările și 
aprecierile reprezentanților cumpă
rătorilor au fost repetate cu amără
ciune și de Constantin Zaharia din 
Fălticeni, Rodica Gheorghiță din ju
dețul Bistrița-Năsăud, Costin Cleo 
din județul Suceava, Ion Marinescu 
din județul Argeș, ca și de toți cei
lalți reprezentanți ai cumpărătorilor 
care au participat la discuții.

Să mai mențibriăA că, la această 
Intilnire, ministerele producătoare 
nici măcar nu au binevoit să-și tri
mită reprezentanții așteptați. Cei doi 
lucrători din partea producătorilor 
care au încercat să răspundă la în
trebările reprezentanților cumpără
torilor și-au declinat, pur și simplu, 
calitatea, explicînd că nu sint în mă
sură să dea relații competente pri
vind preocupările actuale și de per
spectivă ale industriei de bunuri de 
larg consum.

Ne-am referit la această întîlnire 
nu in intenția — așa cum am pre
cizat de la început — de a generali
za și a socoti că, în ansamblul său, 
tîrgul din acest an se abate de la 
funcția lui. Am relatat acest episod 
pentru a sublinia că nu este în nici un 
caz de admis să fie încălcate indica
țiile clare privind rolul și locul aces
tor manifestări, să fie sfidate opiniile 
cumpărătorilor, ale cetățenilor care, 
așa cum a subliniat în repetate rîn- 
duri conducerea partidului, trebuie 
să fie determinante, hotărîtoare în 
stabilirea producției, sortimentelor, 
calității și funcționalității produselor 
propuse spre vînzare. Nu este lip
sit de interes pentru organizatorii 
tîrgului să se întrebe: Cu ce folos 
au fost aduși toți cei peste 100 de re
prezentanți ai cumpărătorilor ? Cu ce 
folos s-au cheltuit banii pentru de
plasarea lor? Invităm pe organiza
tori la o poziție clară și Ia măsuri 
imediate, incit intilnirile cu repre
zentanții cumpărătorilor și tîrgul in 
ansamblul său să-și atingă scopul și 
menirea lor.

Mihai IONESCU
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în această situație, copiii, ca să do-

6 000 de lei pentru 
un examen 
de nota 3

Nea Mărin Bălășoiu din Dunărenii Dol
jului nu mai avea trai in casă.

— Toate fetele din sat intrară la dte-o 
școală, numai Mioara noastră ' mase pe 
bătătură, să sprijine ulucile — il bosco
rodea cit era ziua de lungă lelea Maria. 
Măcar la mine să te gindești, că nu mai 
am suflet să ies nici la poartă, dacă de 
ea nu ti-e milă. Om fără suflet ce ești !

— Om fără suflet ! Auzi vorbă. Ce știe 
muierea, decit sâ ocărască — se căina nea 
Mălin. Parcă eu n-aș vrea 1 Dar ce să fac ?

— Ce să faci ? Să te zbați.
Și s-a zbătut A dat sfoară în tot satul, 

s-a sfătuit cu neamurile, a iscodit în stin
gă și-n dreapta. Iar într-o bună zi i-a 
sărit iepurele în cale de unde nid nu se 
aștepta. De la vecinul Ștefan Ionilă.

— Vino mă, repede, că am găsit pe 
dne-ti trebuie, ca să-ti bage fata la liceu.

Așa a cunoscut-o Marin Bălășoiu pe 
Floaria Barbu din Craiova, strada Al. I. 
Cuza nr. 5, scara A, ap. 26, de profesie 
infirmieră, tn casa vecinului unde s-a în
cheiat dealtfel și tîrgul. La un 
vin și de vorbă.

— La școala sanitară, unde 
dai dumneata fata — i-a spus 
locului coana Floaria — se intră .. 
unii și cîte-o mașină. Nouă-noută. Așa că 
mai bine fă-o ceasornicăreasâ. Meserie 
curată, frumoasă, bănoasă.

’ 25 000 de lei.
Nea Mărin s-a ținut tare, 

era de meserie. Cit despre 
că așa-i negustorul, negustor, 
nici cu el să nu se pună, 
geambaș de cai, dar de tocmit știe să se 
tocmească. Doar n-a furat banii, i-a 
muncit. Pînă Ia urmă au căzut de învoială : 
Liceul industrial de chimie din Craiova.

pahar de

vrei să-ti 
din capul 
greu. Dau

Și scapi cu

Fata lui 
preț, știa 
să ceară. Dar 
Că n-a fost

nu 
el

Ne scrie cititorul nostru Du
mitru Oprea : „In dimineața zi
lei de 1 august am cumpărat, 
împreună cu soția, bilete pentru 
trenul rapid 25 cu plecare din 
București. Biletele cu tichetele 
de locuri (vagonul 1, locurile 92 
și 98) vi le trimit și 
voastră, 
merele lor : 2837 și 2838). 
n-am apucat bine să ne ocupăm 
locurile in compartiment, că 
ne-am și pomenit asaltați de tot 
felul de pachete. „Ce mai stați 
aici ? Primele trei compartimen
te sint rezervate poștei" — ni 
s-a spus și am fost scoși pe co
ridor. Așa am mers pînă la Pre
deal. Noi ca noi, dar cum or fi 
mers pînă la Satu Mare 
călători ?"

O întrebare căreia ti 
cale liberă spre forurile 
sort. Vorba e : cînd se schimbă 
macazul unor asemenea practici? 
Ca să nu mai vorbim și de 
încurcăturile produse de vinza- 
rea a cite două și chiar trei bi
lete pe un loc.

dumnea-
spre convingere. (Nu- 

' Nici

ceilalți

dăm... 
de re-

Prea multă 
înghețată 
strică

fi 
de

Timp de două luni — iunie 
iulie — Dumitru Vergelea, 
fel din comuna Nicolae Bălces- 
cu, județul Teleorman, a lucrat 
la o tonetă de pe Aleea Straja 
din București. O tonetă a între
prinderii de industrializare a 
laptelui, unde Vergelea vindea 
înghețată. Căldură mare. înca
sări pe măsură. Dar in loc să de
pună banii unde trebuie. Verge
lea i-a depus in propriul buzu
nar. Acum, a fost „depus" si el 
in arestul miliției. Pentru că, in 
numai două luni, si-a însușit 
suma de... 81 764 lei ! Bani în
casați pe înghețată. Cind a fost 

.......... Oprins, l-au trecut căldurile, 
să se răcorească.

Doftoroaia 
nelecuită

Teodora Cimpoieru din comu
na Pirșcoveni, județul Olt. a în
trerupt unei femei, cu mijloace 
empirice, cursul normal al sar
cinii. Femeia. în virstă de 30 de 
ani, și-a pierdut viafa — ne re
latează procurorul Eugen laco- 
bescu din Slatina. Doftoroaia a 
fost condamnată la șapte ani în
chisoare.

După ispășirea pedepsei, se 
credea că doftoroaia se lecuise 
de astfel de practici. Dar n-a 
fost să fie așa. Prima încercare 
de a-și relua vechea îndeletnici
re s-a soldat cu o nouă victimă : 
o tinără femeie a fost internată 
in spital in stare foarte gravă. 
Numai prin intervenția promptă 
a medicilor a putut fi salvată. 
Doftoroaia recidivistă își 
primi pedeapsa cuvenită.I

| Noaptea 
pe cîmpI
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— 5 000 dai î
— Dau.
Și au bătut palma. De aici înainte po

vestea eroilor noștri, al cărei epilog nu-i 
greu de bănuit, se deapănă sub incidența 
legii. A legii penale, pentru care 
de influentă este o infracțiune, iar 
o săvîrșește un' infractor.

Iată, așadar, faptele așa 
ținute și dovedite în fata 
decată : Barbu Floaria îi 
rinții fetei la Craiova ; Mioara Bălășoiu 
este găzduită de martora Ioana Trandafir, 
fiica inculpatei ; prețul tranzacției este 
urcat la 6 000 lei, B.F. pretinzînd că atît 
ar fi cerut directoarea liceului ; Marin 
Bălășoiu îi dă banii de față cu soțul și 
ginerele inculpatei ; B.F. merge de cîteva 
ori la școală, pentru înscriere, și la spital, 
pentru analize, împreună cu M.B. pe care 
o prezintă ca fiind nepoata sa : ulterior 
simulează de fată cu tatăl acesteia o con
vorbire telefonică cu directoarea liceului ; 
notele obținute Ia examen : 1 și 3 ! ; pă
rinții cer banii înapoi, dar sînt amenințați 
cu procuratura ; M.B. se adresează orga
nelor de urmărire penală.

Sentința judecătoriei : doî ani Închisoare. 
Tribunalul respinge recursul și menține 
pedeapsa. Iar nea Mărin și compania au 
înțeles, sperăm, că nu banii deschid la nci 
calea spre învățătură.

traficul 
cel care

fost recum au 
instanței de ju- 
cheamă pe pă-

Pîna-n 
pînzele albe!

La miliție nu avusese dștig de cauză. 
Iar comisia de judecată îi respinsese ac
țiunea ca tardivă. Dar tot răul e înspre 
bine, și-a zis Virginia Momîrleanu din 
Craiova, str. Silozului nr. 120. Nimic nu mă 
mai împiedică acum să-1 dau in judecată 
pe chiriașul ăsta de care nu mai scap.

Și l-a dat : „pentru a fi condamnat con
form legii, pentru faptul de furt, tulburarea 
liniștii, pentru degradarea imobilului, vio-

lare de domiciliu, insulte, precum și otră
virea cîinelui de vinătoare". Așa stă scris 
pe prima pagină a unui dosar voluminos, 
ce poartă numărul 15044 din 1978. Din 1978, 
dar actual, de vreme ce ultima decizie în 
speță (nr. 218) Tribunalul județean a dat-o 
abia anul acesta, cu puțin timp în urmă.

Cum a început povestea, am văzut. Cum 
s-a sfîrșit ? Instanța a1 ajuns la concluzia 
că nu s-a făcut dovada nici unei infracțiuni. 
Și, pe bună dreptate, inculpatul Naghiu Ion 
a fost achitat. Filele voluminosului dosar 
stau însă mărturie că drumul adevărului a 
fost lung și greu. Ca întotdeauna cînd drep
tul cetățeanului de a se adresa instanței 
judecată este invocat în numele șicanei 
nu al justiției.

Iată faptele. După audierea martorilor 
ședința publică. V.M. îl reclamă pe însuși 
președintele completului de judecată pentru 
că a împiedicat-o să le pună acestora nu se 
știe ce întrebări, cere reaudierea lor și-l 
propune ca martor pe însuși soțul său. Alt 
termen, altă nemulțumire, altă reclamatie. 
Motivul : instanța a cerut să i se comunice 
rezultatul cercetărilor întreprinse anterior 
de către organele de miliție (? !). Cu toate 
că inculpatul nu se prezentase la judecarea 
procesului, pentru că se știa nevinovat, este 
totuși condamnat la 3 000 lei amendă șl 
obligat să plătească 1 500 lei despăgubiri — 
contravaloarea unei piulițe, a unei rame de 
ochelari și a unui ceas. Sentința este însă 
casată de Tribunalul județean și se trimite 
cauza, spre rejudecare, înapoi la judecăto
rie. De astă dată, eîntărind cu. mai măre 
exactitate probele sau mai precis constatînd 
că nu există nici una. instanța ajunge la 
concluzia că „mi s-a făcut dovada săvîrșirii 
infracțiunii de furt". Deci nici • nu se poate 
pune problema vreunei condamnări.

Dar reclamanta tot nu se lasă 1 Ce dacă 
martorii au declarat și vor declara că „nu 
au nici o cunoștință in legătură cu săvir- 
șirea furtului" ? Ce dacă „la percheziția fă
cută de miliție la domiciliul inculpatului 
nu s-au găsit obiectele pretins a fi sus
trase “? E dreptul ei să facă recurs, și-l face. 
Dar tragicomedia cu piulița furată și cîinele 
de vînătoare otrăvit ajunsese, inevitabil, la

de
și

in

ultima scenă. Recursul este respins ca ne
fondat.

Un singur amănunt merită să mai fie con
semnat Spre luare aminte. Nimic din toate 
acestea nu s-ar fi întimplat dacă Naghiu 
Ion nu ar fi refuzat să-i plătească proprie- 
tăresei sale. Momîrleanu Virginia, cîteva 
sute de lei în plus. Chirie.

AIntre inimi 
de copil 

și... tacîmuri

mllie.
bindească pensia de întreținere ce li se cu
venea, au fost nevoiți să obțină o hotărire 
judecătorească. Acum se judecă din nou. 
Pîritul Andrei F. Dumitru a declarat recurs. 
Motive serioase ! Cică tacîmurile n-ar fi 
fost de argint, cum au susținut reclamanții, 
ci de „inox". iar șifonierul, recamierul, 
masa și oglinda de perete erau deteriorate...

Tribunalul va face cu siguranță dreptate. 
Dar cine va putea să vindece rănile din 
sufletele celor doi copii orfani ? Orfani de 
ambii părinți.

I
I

Dacă in loc de tată. Carmen Elena Andrei 
și Marian Ovidiu Andrei au ajuns să-i spu
nă lui Dumitru Andrei „pîrît", de vină nu 
este limbajul regulilor de procedură. Dacă 
pe propriii săi copii îi numește astăzi „re- 
clamanți" lui, și numai lui. ar trebui să-i 
crape obrazul de rușine. Dacă singurul lor 
dialog este „interogatoriul" luat de un 
avocat în fata instanței de judecată, ce alt
ceva decit sfidare a celor mai elemental e 
simțăminte umane sînt faptele și atitudi
nea sa ?

...Abia murise mama celor doi micuți, '■ă 
tatăl lor s-a și grăbit să vindă mașina, mo
bila, covoarele. Pînă și tacîmurile cu care 
mîncaseră la aceeași masă. Toată agoniseala 
de-o viată a sărmanei femei, răpusă la 
cutremur, s-a grăbit s-o facă bani. Bani 
lichizi. Pînă și lucrurile primite ca zestre. 
Doar apartamentul — pe care n-a putut să-1 
vindă cu acte în regulă, de vreme ce moște
nitorii erau în primul rînd copiii — l-a în
chiriat... (Pe micuți îi expediase de mult 
la bunici, părinții mamei). Numai cei 10 000 
de lei de pe C.E.C.-urile primite de Carmen 
și Marian la moartea mamei lor. de la con
siliul popular, n-a avut cum să și-i însu
șească.

Pînă la urmă însă, a reușit să vindă și 
apartamentul. La mica înțelegere : cu chi
tanță de mină. Și s-a mutat cu serviciul la 
Rm. Vilcea, unde și-a întemeiat o nouă fa-

Din caietul 
grefierului

„întrucît aveam un ceas la mină, al doi
lea ceas, pe care l-am găsit, l-am pus. ca 
să nu-l pierd. în ciorap".

(Din declarația inculpatului Gh. B., 
dosar 1886/1979, Tribunalul județean 
Dolj).

„De asemenea martorii au mai relatat că 
l-au văzut pe reclamant dormind in curte, 
pe un pat pe care il avea instalat acolo, 
insă nu știu dacă dormea obligat de pirifi, 
ori de plăcere".

(Dosar 4749/1979, Judecătoria dih Cra
iova).

„Din depozițiile martorilor audiați la in
stanță se refine situația expresă, in sensul 
că pîritul nu justifică nerestituirea unei oi 
de către reclamant, intrucit nu l-a invitat 
să constate oaia moartă, ceea ce l-a îndrep
tățit să refuze plata pazei acestora, iar 
pîritul in mod abuziv i-a reținut un berbec 
pentru care in prezent, deși se face vinovat 
de această reținere, pretinde plata întreți
nerii acestuia-,

(Dosar 5790/1979, Judecătoria din Cra
iova).

Florin CIOBANESCU

I
I
I
I
I

I
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I
I

De la un timp incoace, coope
ratorii de la ferma Negoiești a 
C.A.P. Brazi, județul Prahova, 
au băgat, de seamă că recolta de 
pe cimp le este dijmuită. Cine 
să fie făptașii ? în frunte cu pri
marul comunei. Ilie Dincă. ei au 
organizat citeva echipe de pază. 
Pe la miezul nopții, cum stăteau 
la pindă, cooperatorii au zărit 
pe cimp niște umbre mișcătoa
re. S-au apropiat, le-au împre
surat si identificat : consătenii 
lor, pe nume Nicolae Tibenu, 
Tudor Marin, și Radu Petre. Fie
care se „lupta" din greu cu cite 
un sac plin de bucate. Un sac 
era burdușit cu... ceapă. Cind au 
dat ochii cu cei care stăteau la 
pindă, mal-mai s-o rupă la să
nătoasa. Acum, vor da ochii 
cu obștea, și cu legea.

Gazul si...
9

covrigii

ti

Kiss Maria, administratoarea 
blocului 65 (cartierul „Micro 14" 
din Satu Mare), ne-a sesizat că 
de mai multă vreme o locatară 
se ocupă cu fabricarea clandes
tină a... covrigilor, consumind o 
mare cantitate de gaz metan 
Dar. colac peste... risipă, costul 
acestuia este suportat de loca
tarii de pe respectiva scară a 
blocului, deoarece înregistrarea 
consumului se realizează pe un 
singur contor. Dar ce face Irina 
T. după ce... face covrigii ? li 
vinde. Si e supărată foc că acum 
n-o mai lasă oamenii să conți
nute cu „șarjele" de covrigi. De 
parcă in privința consumului de 
gaz lucrurile s-ar petrece ca in 
povestea cu clinii care umblă cu 
covrigi în coadă. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că Irina T. și-a 
părăsit locul de muncă pentru 
a arde... gazul. Nu mai e cazul 1

L
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere felicitările și amabilele urări pe care 
Excelenta Voastră a binevoit să mi le adreseze cu prilejul Zilei naționale a 
Elveției.

în numele Consiliului Federal vă exprim viile mele mulțumiri.

HANS HURLIMANN
Președintele Confederației Elvețiene

Președintele Uniunii Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.),
Joshua Ntoio, a sosit in tara noastră

Sîmbătă seara a sosit !n Capitală, 
la invitația C.C. al P.C.R., Intr-o vi
zită de prietenie, Joshua Nkomo, pre
ședintele Uniunii Poporului African 
Zimbabwe — Z.A.P.U. — și copre
ședinte al Frontului Patriotic Zim
babwe.

Vizita unei delegații de congresmeni 
americani

Sîmbătă, președintele Marii Adu
nări Naționale, Nicolae Giosan, a 
avut o întrevedere cu delegația Ca
merei Reprezentanților din Congre
sul Statelor Unite ale Americii, con
dusă de John Stephen Brademas, li
der organizatoric al majorității de
mocrate din Camera Reprezentanți
lor, care a sosit în Capitală, la invi
tația Marii Adunări Naționale. Din 
delegație fac parte congresmenii 
Charles Vanik, Gillis William Long, 
George O’Brien, Robert M. Carr și 
Donald Pease. A fost efectuat, cu acest 
prilej, un schimb de vederi în proble
me privind dezvoltarea, în continua
re, a cooperării dintre cele două fo
ruri legislative, în contextul buhelor 
relații statornicite între România și 
S.U.A. A fost subliniată, de aseme
nea, importanța pe care o are cola
borarea directă dintre parlamentele 
și parlamentarii celor două țări in 
zederea unei mai bune cunoașteri 
reciproce, a găsirii celor mai eficien
te căi și mijloace de acționare în 
direcția însănătoșirii climatului po-

Ieri, printre amatorii de „depozite 
de benzină" la domiciliu...

Ieri, la primele ore ale dimineții, 
treceam pe lingă stația PECO' de la 
Șosea, lîngă restaurantul „Doi
na". Un șir lung de mașini -- cum 
se adunau cu un timp in urmă la 
unele bariere de la marginile 
Capitalei — așteptau la rînd. în 
mașini, sau pe lingă ele, șoferii
— unii nervoși, alții plictisiți — 
fumau, citeau, ba, într-una din 
mașini, o șoferiță număra „două pe 
față, două pe dos", dind harnică din 
degete. Am constatat apoi ceea ce au 
constatat atiția oameni care priveau 
nedumeriți, ca la un spectacol ciu
dat, că în ultimele două zile stațiile 

țPECO au fosti'-fiur'șf’simplu, asaltate 
'de numeroși pOSesbru de autoturisme;
Discutind cu cițivă dihtre aceștia, am 
aflat că, pentru ta cumpăra benzină 
stăteau la rînd de.il ore întregi.

— într-adevăr — ne spune vînză- 
toarea Elena Dobre de la statia 
PECO Băneasa I — abia prididim 
să facem fată cererilor de benzină. 
Multi automobiliști cumpără benzină 
mai mult decît le este necesar, de 
parcă s-ar pregăti să meargă pină în 
Lună. Ba, mai mult: mi-am dat sea
ma că unii dintre ei stau la rînd de 
mai multe ori într-o zi. Este clar că 
aceștia nu au timp suficient să con
sume toată benzina, că se duc fru
mușel acasă, o deșartă din rezervor 
în vreo canistră și apoi vin din nou 
să facă „plinul".

De aceeași părere este și tova-Z 
rtșul Petre Cristea, gestionarul sta
ției PECO ; „Ieri și azi (vineri și 
sîmbătă — n.n.) multi, foarte mulți 
posesori de autoturisme n-au mai 
cumpărat, ca altădată, benzină de 
cite 80 sau 100 de lei, ci au venit 
cu rezervoarele aproape goale, de 
parcă ar fi circulat pină la ultima 
picătură de benzină. în ultima parte 
a acestei săptămîni. stația a fost, 
realmente, asaltată de automobiliști 
pină la ora... 2 din noapte, can
titatea de benzină vîndută fiind de 
aproape două ori mai mare decit in 
zilele precedente.

Am stat de vorbă cu cîtiva din
tre cei care așteptau să cumpere 
benzină. în mod sincer, deși puțin 
jenați, unii dintre ei au recunoscut 
că stau la „coadă" pentru că ar fi 
auzit că s-ar majora prețul benzinei 
aau că s-ar introduce cartele.

întreb pe unul dintre cei care stă
teau de ore în șir la rînd : „Dum
neavoastră chiar credeți in zvonurile 
care v-au adus aici ?“ Tăcere. Insist. 
„Nu știți cum e omul — răspunde el
— vezi pe unul, pe altul, te iei și 
tu după el“...

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Astăzi încep întrecerile noului campionat de fotbal

Meciurile etapei inaugurale se vor 
desfășura după următorul program : 

în Capitală, Dinamo — Chimia Rm. 
Vilcea (stadionul Dinamo) și Steaua 
— Gloria Buzău (stadionul Steaua).

în țară, „U“ Cluj-Napoca — S. C.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Turcuș și Constantin Vasiliu. adjunct! 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Iitic mondial, a instaurării unei păci 
reale și durabile in lume.

★
în după-amlaza aceleiași zile, mi

nistrul afacerilor externe, Ștefan An
drei, a avut o întrevedere cu dele
gația congresmenilor americani. în 
discuțiile purtate cu acest prilej, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme bi
laterale și internaționale de interes 
comun, fiind relevat cu satisfacție 
cursul ascendent al cooperării romă- 
no-americane pe multiple planuri, 
pe linia diversificării relațiilor reci
proce, a conlucrării tot mai active a 
celor două țări la soluționarea ma
rilor probleme care confruntă ome
nirea contemporană.

★
Președintele M.A.N., Nicolae Gio- 

san, a oferit în onoarea oaspeților 
un dineu în saloanele hotelului 
„Continental",

La întrevederi a participat Rudolph 
Aggrey, ambasadorul Statelor Unite 
in țara noastră.

„Cum e omul" ! Mai exact cum sint 
unii dintre oameni și cum n-ar tre
bui să fie : creduli, care au parcă 
urechile făcute să recepteze orice 
zvon...

Indiscutabil, sint zvonuri lansate 
și colportate de elemente iresponsa
bile, zvonuri de care unii creduli s-au 
lăsat influențați. Și sint cu atit mai 
absurde cu cit ele sint lansate și 
vehiculate la foarte scurt timp după 
adoptarea unor importante docu
mente de partid și de stat — in
tre care Decretul Consiliului de Stat 
privind unele măsuri pentru raționa
lizarea consumului de carburanți și 
gospodărirea economicoasă a parcu
lui de autovehicule — documente 
clare, precise, care țșl păstrează de
plina valabilitate-

Achiziționarea unor cantități exa
gerate de benzină. în scopul depo
zitării, constituie un act profund

— Așa... Am umplut rezervorul, canistra, termosul... Dă, nevastâ, și biberonul 
• copilului!

Desen de Șt. COCIOABA

Azi... numerele cu sol
A

Direcția circulație din Inspectora
tul General al Miliției reamintește și 
pe această cale posesorilor de auto
turisme proprietate personală că azi. 
12 august, este permisă numai de
plasarea mașinilor cu numere de în
matriculare cu sot. respectiv cele 
care se termină cu cifrele 0, 2, 4, 6, 8.

Bacău (partidă televizată în întregi
me), A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica 
Iași, C. S. Tîrgoviște — Universitatea 
Craiova, Jiul Petroșani — Sportul 
studențesc, F.C.M. Galați — Politeh

În cîteva rînduri
fost urmărită de peste 20 000 de spec
tatori. Pentru locul 3, echipa brazi
liană Botafogo a învins, cu 3—0, pa 
Atletico Bilbao.
• Proba de dublu mixt (tineret) 

din cadrul campionatelor europene de 
tenis de la Sopoț a revenit cuplului 
român Camelia Chiriac—Andrei Dir- 
zu, care au obtinut medalia de aur 
întrecind în finală cu 6—4, 6—2 pe
rechea Judit Budai, Zoltan Kucharski 
(Ungaria).
• La campionatele balcanice de 

atletism de la Atena sportivul român 
A. Bindar a cîștigat proba de arun
carea ciocanului cu performanța de 
71,64 m. locul doi fiind ocupat de An- 
ghelov (Bulgaria) cu 70,52 m.
• La Sopot au continuat campio

natele europene de tenis pentru ama
tori. în semifinalele probei de simplu 
masculin. Stanislav Birner (Ceho
slovacia) l-a învins, cu 3—8, 6—3, 
3—6, 6—0, 6—2, pe Dumitru Hărădău 
(România). Rezultate înregistrate în 
semifinalele probei de dublu mixt 
(tineret) : Chiriac, Dirzu (Romanța) 
— Zverev. Elisehko (U.R.S.S.) 7—5, 
3—6, 6—4 ; Kuharski, Budai (Un
garia) — Torner (Spania), Kanalou- 
polos (Grecia) 6—4, 6—2.
• La Poznan, în turneul interna

țional de fotbal (juniori) pentru

A APĂRUT ÎN LIMBILE MAGHIARA

ȘI GERMANA VOLUMUL

„Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, 
NICOLAE CEAUSESCU"
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Dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului 

in România
EDITURA POLITICA

Primire la Consiliul de Stat
Tovarășul Gheorghe Rădulescu. vi

cepreședinte ai Consiliului de Stat, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. a primit sîm
bătă delegația Partidului Radical De
mocrat din Elveția, condusă de Ber
nard Dupont, vicepreședinte, care 
face o vizită în tara noastră, la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a exprimat de 
ambele părți dorința dezvoltării în 
continuare a bunelor relații care 
există pe multiple planuri intre țările 
și popoarele noastre. Au fost abor
date. de asemenea, unele probleme 
ale situației internaționale actuale, 
subliniindu-se necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru înfăptuirea 
Actului final de la Helsinki si buna 
pregătire a viitoarei conferințe de la 
Madrid ; a fost evidențiat. în acest 
context, rolul important al țărilor 

necugetat. Asemenea apucături creea
ză mari greutăți automobiliștilor care 
au cu adevărat nevoie de benzină 
pentru a se deplasa în excursii sau 
pentru rezolvarea unor nevoi perso
nale. Totodată, este perturbat procesul 
de aprovizionare și desfacere a sta
țiilor PECO. Deosebit de grav este 
și faptul că „depozitele personale" de 
benzină constituie un permanent pe
ricol de incendiere a propriei locuin
țe și a vecinilor, cu toate consecin
țele care decurg de aici.

Iată de ce este de datoria auto
mobiliștilor cumpătați, cu simțul mă
surii, să-i tempereze, să-i facă să în
țeleagă, pe amatorii, de „depozite -la 
domiciliu" că este nejustificata goana 
lor după benzină, astfel- incit alimen- 
tarda mașinilor la stațiile PECO să 
se desfășoare normal.

Iile ȘTEFAN

De sîmbătă noaptea, ora zero, pină 
duminică noaptea, ora 24 nu vor cir
cula autoturismele cu numere fără 
soț. Mașinile noi, proprietate perso
nală, cu numere de rodaj se vor su
pune acelorași reguli, azi avînd voie 
să circule cele ale căror numere se 
termină cu cifre cu soț.

nica Timișoara, Viitorul Scornicești — 
Olimpia Satu Mare și F. C. Argeș — 
F. C. Baia Mare.

Cu excepția intîlniril de la Cluj- 
Napoca (programată la ora 17), toate 
celelalte incep la ora 18.

„Cupa Prietenia", echipele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei au terminat la ega
litate : 0—0. Alte rezultate : Polonia
— R.S. Vietnam 4—0 ; R.D. Germa
nă — Cuba 5—0 ; R.P.D. Coreeană — 
Ungaria 1—1. în finala turneului, 
astăzi se vor întîlni echipele Româ
niei, cîșțigătoarea seriei I, și U.R.S.S., 
clasată pe primul loc în grupa 
a II-a.

• La Sibiu, în competiția de să
rituri in apă „Cupa Europei", pro
ba feminină de platformă a revenit 
concurentei Martina Jaeske (R.D.G.)
— 407,23 puncte, urmată de Irina 
Kalinina (U.R.S.S.) — 374,61 puncte.
• La Lisabona a continuat turneul 

final al campionatului european de 
volei rezervat echipelor de juniori. 
Rezultate : U.R.S.S. — Italia 3—0 ; 
Bulgaria — Spania 3—1 ; R.D. Ger
mană — Cehoslovacia 3—2. în turneul 
pentru locurile 7—12 echipa Româ
niei a întrecut cu 3—0 (15—13, 15—7, 
15—9) selecționata Iugoslaviei.

• Pe stadionul Steaua din Capita
lă, intr-un meci contînd pentru etapa 
a II-a a campionatului diviziei A lă 
rugby, echipa Steaua a învins cu sco
rul de 25—3 (12—3) formația R. C. 
Grivița Roșie. 

mici și mijlocii, al statelor nealiniate 
în democratizarea relațiilor interna
ționale, în procesul asigurării destin
derii. securității si păcii mondiale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

încheierea vizitei delegației egiptene
Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit sîm
bătă dimineață pe Mustafa Metwalli 
El Hefnawi, ministrul construcțiilor 
de locuințe din Republica Arabă 
Egipt.

în timpul întrevederii au fost e- 
xaminate și stabilite noi măsuri pen
tru dezvoltarea, in continuare, a re
lațiilor economice româno-egiptene, 
în special a colaborării în domeniul 
industriei materialelor de construcții.

*
în cursul vizitei in țara noastră, 

ministrul egiptean a avut convorbiri 
cu Ludovic Fazekas, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții. Au fost analizate cu a- 
cest prilej posibilitățile de realizare 
a unui program de producere de ma
teriale de construcții în Egipt, cu

NOI ORAȘE
AU DEVENIT MUNICIPII

Prin decrete ale Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, o- 
rașele Alexandria. Bistrița. Miercu
rea Ciuc, Sf. Gheorghe, Slatina, Slo
bozia, Vaslui, Zalău, reședințe de 
județe, precum și orașul Făgăraș au 
fost organizate ca municipii de la 
data de 1 iulie 1979.

în legătură cu aceasta, în noile mu
nicipii au avut loc sesiuni extraor
dinare ale consiliilor populare, în. 
rapoartele prezentatei ,1a s^iunf s-a, 
arătat că ridicarea acestor orașe la 
nivelul centrelor urbane de’ impor
tanță economică și social-culturalăi 
deosebită este rezultatul traducerii in 
viață a politicii partidului și statu
lui nostru de dezvoltare armonioasă 
a tuturor localităților țării, îndeosebi 
in ultimul deceniu, odată cu trecerea 
la înfăptuirea măsurilor de îmbună
tățire a organizării administrative 
a teritoriului Republicii Socialiste 
România.

Participants — reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
deputati, conducători ai unor unități 
economice și instituții, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități au 
primit cu vie satisfacție și mindrie 
patriotică această nouă hotărire a 
conducerii de partid și de stat.

în cadrul sesiunilor s-a subliniat 
că, in eforturile depuse pentru ri
dicarea economicb-socială a orașelor 
lor, locuitorii noilor municipii au 
simțit permanent sprijinul acordat de 
partid și de stat, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, care a 
vizitat în repetate rînduri toate a- 
ceste localități, indrumind în mod 
concret, la fața locului, dezvoltarea și 
modernizarea industriei și a celor
lalte ramuri economice, crearea con

tv
DUMINICA, li AUGUST 1979

PROGRAMUL 1
8,45 Gimnastica Ia domiciliu
9,90 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9,35 Film serial pentru copii : Săgeata 

neagră. (Episodul 13)
10,00 Viata satului
11.40 Avanpremieră
11.45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,55 Film serial: Calvarul. (Episodul 8)
16.40 Zilele abatajelor
17,00 Fotbal : Universitatea Cluj-Napo

ca — S.C. Bacău. (Transmisiune 
directă de la Cluj-Napoca). In 
pauză : „Cupa Europei" Ia sărituri 
in apă — finala probei de trambu
lină femei. (înregistrare de la 
Sibiu)

18.45 Cei patru M. (Episodul 8 — Ma
cheta)

19.00 Telejurnal
19.15 „Ctntarea României*

• Competiția ciclistă internaționa
lă „Cupa Voința" s-a încheiat cu vic
toria dinamovistului Dănut Bonciu, 
urmat de coechipierul său Nicolae 
Savu (la 1’27”). Ultima etapă a 
cursei, desfășurată ieri pe traseul 
Măneciu — Săcele — Sinaia — Plo
iești. a revenit la sprint lui Teodor 
Vasile (Dinamo).
• După 8 runde, în turneul inter

național feminin de șah de la Sinaia 
pe primul loc în clasament se află 
Kaș cu 5 puncte, urmată de Marina 
Pogorevici și Voiska cu cite 4,5 punc
te. în runda a 8-a, Kaș a cîștigat la 
Pogorevici, iar Chis a învins-o pe 
Viorica Iile. A fost întreruptă parti
da Pihajlici — Kantor. Restul parti
delor s-au încheiat remiză.
• Turneul internațional de fotbal

de la Bilbao a fost cîștigat de echipa 
engleză Nottingham Forest, dețină
toarea „Cupei campionilor euro
peni", care a învins in fina
lă. cu 2—1 (1—1), selecționata
universitară a României. Scorul a 
fost deschis în minutul 40 de Robert
son. Fotbaliștii români au obtinut 
egalarea 4 minute mai tîrziu, cînd 
Grigore a transformat o lovitură de 
la 11 m. Golul victoriei a fost reali
zat în minutul 82, de Robertson, din- 
tr-o lovitură de la 11 m. întîlnirea a

19,50 Film artistic : „Orașul captiv*.  
Premieră pe’tară. (Producție a stu
diourilor americane). In distribu
ție : John Forsythe, Joan Candem, 
Martin Miller. Regia : Robert Wise

91.15 Muzică ușoară
31.40 Telejurnal • Sport — «elecțiuni din 

„Cupa Europei" la sărituri In apă. 
Finala probei de platformă bărbați

22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 3
8,45 Bujorel de la fereastră
9,10 Un pămînt numit România. (Emi

siune de versuri)
9,30 Orizont tehnico-științific (reluare) 

10,00 Concert educativ

Tragerea specială Pronoexpres-Olimpic
Administrația de Stat Loto- 

Pronosporț organizează la 19 august 
o nouă tragere specială Pronoex
pres-Olimpic, la care se pot obține: 
autoturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda 
120 L“, ciștiguri in numerar de 
50 000, 25 000, 10 000 lei etc., excursii 
atractive la Jocurile Olimpice de la 
Moscova 1980 sau în R. P. Ungară 
— R. S. Cehoslovacă — R. D. Ger
mană — Austria. în total, se atri

Cronica zilei
Sîmbătă a părăsit tara noastră 

Antonio Novaes Machado, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Portugheze, care și-a în
cheiat misiunea in Republica Socia
listă România.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Ecuador, Gonzalo Paredes 
Crespo, ministru, Însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al acestei țări la 
București, a vorbit, sîmbătă, la pos
turile noastre de radio, și televiziune. 

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 august. în țară : Vremea va £1 
răcoroasă, mal ales în regiunile din 
nordul țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, Îndeosebi sub 
formă de averse Însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente In primele zile. 
Vtnt moderat, cu Intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre S și 16 grade, iar 
maximele între 17 și 37 de grade, local 
mai ridicate. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vremea va con
tinua să se răcească ușor. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi mal ales 
sub formă de averse, Însoțite de descăr
cări electrice, Îndeosebi în prima parte 
a Intervalului. Vînt moderat cu intensi
ficări de scurtă durată.

sprijinul și asistența tehnică din 
partea României.

Delegația egipteană, condusă de 
Mustafa Metwalli El Hefnawi, a vi
zitat unități ale industriilor materia
lelor de construcții și construcțiilor 
de mașini din București, precum și 
din județele Brașov, Cluj și Dîm
bovița.

La încheierea vizitei, cei doi mi
niștri au semnat protocolul de co
laborare bilaterală între ministerele' 
respective.

★
în cursul zilei de sîmbătă, dele

gația egipteană a părăsit Capitala. Pe 
aeroportul Otopenl, oaspeții au fost 
salutați de Ludovic Fazekas, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezent! Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

dițiilor de valorificare la un nivel 
superior a resurselor materiale și u- 
mane locale, orientînd, de asemenea, 
activitatea organelor locale pentru 
solutionarea problemelor legate de 
sistematizarea și urbanizarea orașe
lor. de ridicarea lor pe noi trepte de 
civilizație și progres.

în numele locuitorilor noilor mu
nicipii, participantii la sesiunile ex- 
t) «ordinare au adresat >țete(țFgnae 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care iși exprimă recunoștința" fler- 

,binte față de secretarul general al 
partidului pentru modul strălucit îir 
care conduce destinele patriei noas
tre. manifestîndu-și și cu acest pri
lej deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru.

Relevîndu-se că trecerea orașelor 
lor în rîndul municipiilor are loc in 
anul celei de-a 35-a aniversări a e- 
liberării patriei și al celui de-al 
XII-lea Congres al partidului. în te
legrame se menționează că. pe teme
iul realizărilor de pină acum, în 
lumina prevederilor proiectului de 
directive și ale celorlalte programe 
inițiate de partid și care vor fi 
dezbătute la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, locuitorii acestor 
centre urbane nu-și vor precupeți e- 
forturile, strădulndu-se să confere a- 
șezărilor lor noi dimensiuni pe ca
lea necontenitei dezvoltări ecopomi- 
co-sociale. astfel ca ele să asigure 
condiții de trai material și spiritual 
tot mai înalte, demne de epoca ci
vilizației socialiste. în același timp, 
participantii la sesiuni și-au expri
mat hotărirea fermă de a contribui, 
alături de întregul nostru popor, la 
înflorirea scumpei noastre patrii, la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

(Agerpres)

11,40 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19,45 Bijuterii muzicale
20,25 Trei generații la Rășinari
10.55 Clubul tineretului (reluare)
îl,40 Telejurnal • Sport — selectluni din 

„Cupa Europei" la sărituri în apă. 
. Finala probei de platformă bărbați

22.00 închiderea programului

LUNI, 13 AUGUST 1979 
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Priorități în economie
19.30 P.c.R. — arhitectul vieții noi (II)
20,00 Roman-foileton : Poldark. (Episo

dul 25)
80.56 România XXXV. Din Întreaga lume 

calde mesaje la marea sărbătoare 
a poporului român. (Anchetă in
ternațională)

21.15 Tara mea de dor — selectluni din 
Festivalul național „Cîntarea 
României". Flnaliștl ai concursului 
de muzică populară, ușoară și folk

SI.33 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
18,00 Cenacluri ale tineretului. Program 

dedicat zlldi de 23 August
16.30 Matineu de vacanță (reluare)
16.50 tntîlnire cu... muzica
17,20 Drumuri europene. (Jurnal din 

Olanda)
17.50 Publicitate
18,00 Film serial : „Rădăcini*.  (Reluarea 

ultimului episod)
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.15 De la A la... infinit (selecțiuni)
30,10 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
20.30 Seară de balet
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

buie cîștlgurl pe 20 de categorii, în 
cadrul a cinci extrageri însumînd 
34 de numere. Se ciștigă și cu nu
mai trei numere din opt extrase 
sau cu patru numere din 16 extra
se. Pe biletele seria „T“ de 25 lei, 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută, se pot obține cîști- 
guri cumulate la mai multe cate
gorii. Sîmbătă, 18 august, este ulti
ma zi pentru procurarea biletelor.

rCRONICA SĂPTĂMÎNII

(Urinare din pag. I)
hedinți, Hunedoara, Dolj. Așa cum 
se arăta în introducerea cronicii, den
sitatea activității secretarului gene
ral al partidului și-a găsit oglindire 
in multitudinea deosebită a obiecti
velor cuprinse — mine, termocentra
le, întreprinderi constructoare de 
mașini și utilaje, unităti ale indus
triei ușoare, șantiere, complexe a- 
groindustriale etc.

Din varietatea aspectelor și pro
blemelor examinate se detașează, in 
primul plan, preocupările pentru spo
rirea și utilizarea superioară a po
tențialului energetic al tării. Este 
bine cunoscut că problema energiei 
constituie o problemă cheie, vitală 
pentru dezvoltarea economiei, a în
tregii societăți, tar atenția deosebită 
acordată de partid, de secretarul 6ău 
general acestei probleme reliefează 
capacitatea de orientare, de mobili
zare a oamenilor muncii spre ceea ce 
este esențial, in fiecare etapă, spre 
veriga principală de care depinde 
înaintarea rapidă pe calea progre
sului.

Adresind calde felicitări și urări 
minerilor de ziua lor, care a coincis 
anul acesta cu împlinirea a 5 decenii 
de la eroicele lupte de la Lupeni din 
1929 și evocind cu acest prilej boga
tele tradiții revoluționare ale acestui 
brav detașament al clasei muncitoa
re, secretarul general al partidului a 
arătat cum trebuie cinstite și conti
nuate aceste tradiții in condițiile de 
azi, ale construcției socialiste : a face 
totul pentru a da patriei cărbune 
mai mult, de calitate superioară și 
mai ieftin, pentru a îndeplini sarci
na de onoare ca pină în 1985 să se 
realizeze o producție de cel puțin 
15—16 milioane tone de cărbune, iar 
Valea Jiului să asigure pină in 1990 
cel puțin 80 la sută din cărbunele 
cocsificabil necesar metalurgiei.

în cuvintările rostite, explicînd 
fundamentarea strictă a acestei ne
cesități, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat cu deosebită claritate și for
ță de convingere, prin calcule concre
te mergind ta mintea și sufletul oa
menilor, ce înseamnă astăzi pentru 
economia națională, in condițiile 
uriașei scumpiri a resurselor petro
liere, prețul tonei de cărbune — ar
gumente cu o mare putere mobili
zatoare. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit, pe lingă rezultatele bune obți
nute in creșterea producției de căr- 

; bune, au fost semnalate și unele se
rioase rămîneri in urmă fată de 
plan. Modul în care au fost exami
nate astfel de neajunsuri constituie 
o pildă și un îndemn 1» folosirea 
consecventă a criticii și autocriticii, 
ca un puternic instrument de dezvă
luire și remediere a lipsurilor, de di
namizare a activității in toate sec
toarele, de accelerare a progresului. 
Pe bună dreptate sublinia secretarul 
general al partidului că atunci cind 
lipsurile și neajunsurile sint ascunse 
sau trecute cu vederea, ele se răz
bună grav.

în mod deosebit se cuvine reliefată 
critica adusă acelor organe de partid

, „.„și. „de. stat,, „acelor.- activiști caje ..nțai.s 
pfăctică -iifetoda [ Conducerii „in. ,ge- 
heral".' ’ ' ' '

Este de largă valabilitate și de o 
■însemnătate determinantă pentru 
îmbunătățirea activității în toate 
sectoarele cerința formulată de secre
tarul general al partidului fată de 
cadrele și activiștii de partid de a 
ieși din birouri și a merge direct 
între oamenii muncii, in rindul mi
nerilor, al energeticienilor, transfor- 
mind minele, centralele electrice în 
birouri de lucru.

Spre o tot mai înaltă 

eficiență a întregii 
activități economice*
Obiectul unei atenții deosebite au 

format de asemenea probleme pri
vind : dezvoltarea economică a ju
dețelor prin amplasarea a noi între
prinderi. precum cele prevăzute a se 
construi in județul Mehedinți ; înca
drarea strictă in normele de consum 
planificate — la termocentralele de 
la Turceni și Rovinari ; moderniza
rea producției, ridicarea performan
telor tehnice ale produselor j- la în
treprinderea de utilaj minier Petro
șani, întreprinderea de utilaj greu 
sau întreprinderea aeronautică — 
Craiova ; intensificarea ritmului lu
crărilor de construcții-montaj — la în
treprinderea de autoturisme „Oltcit." 
— Craiova ; ridicarea productivității 
muncii și a calității produselor — in 
întreprinderi de tricotaje și confec
ții din județul Hunedoara, detașin- 
du-se concluzii cu valoare generală 
referitoare la necesitatea reducerii 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil, ex
tinderea mecanizării și automatizării, 
organizarea superioară a muncii, fo
losirea intensivă a dotării tehnice — 
tot atitea căi de sporire a eficienței 
economice, ca premisă majoră a ri
dicării continue a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Se cuvine relevată, de asemenea, 
importanța indicațiilor privind mo
dernizarea agriculturii, creșterea mai 
rapidă a producției vegetale și. ani
male, îmbunătățirea activității con-, 
siliilor unice agroindustriale. Dealt
fel, atentia acordată de secretarul 
general al partidului acestei ramuri 
de bază a economiei naționale iși 
găsește ilustrare și prin participarea 
sa și cuvintarea rostită la Consfă
tuirea pe tară privind cultura griu
lui și orzului.

Neîndoielnic că din toate aceste 
manifestări toți oamenii muncii, 
toate cadrele, indiferent in ce sector 
lucrează, pot desprinde prețioase în
vățăminte. Aplicind concret, potrivit 
specificului unităților productive, in
dicațiile date de secretarul genera) 
al partidului, oamenii muncii vor 
putea obține noi și tot mai bune re
zultate in activitatea lor. Tocmai, în 
acest tel, lichidînd orice rămineri în 
urmă, îndeplinind și depășind pre
vederile planului, ei vor intimpina

De la A.D.A.S.
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă asiguratilor să 
folosească ca formă de plată a pri
melor de asigurare „consimțămin- 
tul scris". Acesta constă în împu
ternicirea ce se dă de către asigu
rați plătitorilor de retribuții de a 
achita Administrației Asigurărilor 
de Stat, din drepturile lor, primele, 
atit pentru asigurările in curs, cit 
și pentru cele pe care le vor în
cheia sau reînnoi. în acest mod, 
prin plata la termen a primelor, 
asigurații. beneficiază neîntrerupt 
de drepturile ce decurg din asigu
rare. 

in modul cuvenit marile evenimente 
din viata tării — a 35-a aniversare 
a eliberării patriei șl Congresul al 
XII-lea al partidului.

în slujba păcii 
și colaborării 
internaționale» ■

Cu prilejul vizitelor de lucru a- 
mintite, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a abordat, totodată, un șir de as
pecte importante ale vieții interna
ționale. Secretarul general al parti
dului a reliefat pregnant pozițiile 
consecvente aie României socialiste 
de întărire neîntreruptă a colaboră
rii și solidarității cu toate țările so
cialiste, de extindere a relațiilor cu 
statele care au scuturat dominația 
colonialistă și imperialistă, cu țările 
in curs de. dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială — pe baza principiilor 
noi de relații interstatale. în același 
timp, au fost reafirmate orientările 
fundamentale intr-un șir de probleme 
arzătoare a|e actualității, cum ar f> 
securitatea europeană, înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale, li
chidarea dominației coloniale — re- 
levind, în mod deosebit, imperativul 
stringent al trecerii la măsuri efec
tive de dezarmare. Jn acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că in locul armelor care aduc moar
te și distrugere popoarelor, fără nici 
o deosebire, să vorbească înțelepciu
nea, rațiunea, înțelegerea și colabo 
rarea între națiuni, că trebuie făcut 
totul pentru ca oamenii de știință ce 
lucrează astăzi pentru înarmări, ze
cile de milioane de oameni angajați 
în fabricile de armament să mun
cească pentru bunăstarea omului, 
pentru dezvoltarea economică, pen
tru rezolvarea problemelor energe
ticii, pentru progresul agriculturii, 
pentru construcția de locuințe, Împo
triva bolilor, pentru sănătatea, feri
cirea, bunăstarea oamenilor, pentru 
independența fiecărui popor.

Știrea apropiatei vizite oficiale de 
prietenie, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o va efectua, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Arabă Siriană, la invitația 
președintelui Hafez Al Assad și a 
doamnei Anisse Al Assad, a fost 
salutată cu satisfacție de opinia pu
blică din țara noastră, cunoscut fiind 
cursul ascendent al raporturilor ro
mâno—siriene. înscriindu-se in an
samblul relațiilor de sinceră priete
nie și solidaritate dintre România și 
țările arabe, noua intilnire româno- 
siriană la nivel înalt este menită să 
deschidă perspective și mai îmbucu
rătoare conlucrării bilaterale, care 
s-a dovedit atit de rodnică, dintre 
țările noastre in toate sferele de ac
tivitate, în interesul și spre binele 
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
in lume.

în contextul preocupărilor con- 
sțante.ale țării noastre.de a promova

' raporturi ăe 'Colaborare cu toate sta
tele lunjli, se iRsciie' și schimbul da 
mesaje de prietenie dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Valery Giscard d’Estaing, prile
juit de vizita ministrului afacerilor 
externe al României in Franța. 
Impulsionate de intîlnirile șefilor de 
stat ai celor două țări, relațiile ro
mâno—franceze se dezvoltă fructuos, 
existind perspectiva depășirii obiec
tivului de a se dubla schimburile co
merciale în 1980 față de 1975. pe 
baze cit mai echilibrate.

Pentru o independență 
reală a poporului 

Zimbabwe
în această «ăptămînă, capitala 

Zambiei, Lusaka, a găzduit reuniu
nea șefilor de stat și de guverne ai 
țărilor membre ale Commonwealth- 
ului. Fără a subestima însemnătatea 
celorlalte preocupări aflate pe agen
da reuniunii, observatorii politiei 
consideră că problema rhodesiană a 
concentrat, cum e și firesc, atentia 
participantilor. Reuniunea a elaborat 
o soluție de compromis, care prevede 
convocarea unei conferințe constitu
tional® și organizarea de noi alegeri 
generale in vederea formării unui 
guvern reprezentativ. Reacția fată de 
aceasta a fost variată — dominantă 
fiind concluzia că problema rhode
siană nu iși poate afla soluționare 
fără participarea tuturor pârtilor im
plicate, in primul rind a Frontului 
Patriotic, care se bucură de adeziu
nea uriașei majorități a poporului 
Zimbabwe.

Energia—problemă 
cu caracter mondial
Și în această săptămlnă știrile so

site de pe diferite meridiane ale lu
mii consemnează eforturile generale, 
practic ale statelor din întreaga lume, 
pentru a face față crizei energetice, 
pentru a-i diminua efectele negati
ve asupra economiei și vieții so
ciale. în fata penurie! de petrol, în 
țări de pe toate continentele se ma
nifestă o activitate intensă, febrilă, 
de căutări pe linia elaborării unei 
politici adecvate, înoepînd cu mă
suri de economisire și pină la pro
grame de cercetări pentru folosirea 
de noi surse de energie.

Paralel cu eforturile proprii aie 
fiecărui stat se impune cu cea mai 
mare stringență o largă conlucrare 
internațională — aceasta fiind, de
altfel, așa cum a susținut și susține 
cu consecventă România, chezășia 
rezolvării echitabile a tuturor ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane.

Ada GREGORIAN 
Ioan ERHAN 
Petre STANCESCU

în atenția 
automobiliștilor

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștință automobi
liștilor, care au contractate asigu
rări pentru avarii auto-casco cu 
plata primelor in rate, că este ne
cesar să achite la termen aoeste 
rate, pentru a nu prejudicia conti
nuitatea raporturilor de asigurare.

Plata ratelor de prime se poate 
face la responsabilii cu asigurările 
din unitățile socialiste, la agenții și 
inspectorii de asigurare sau, direct, 
la orice unitate ADAS.

noastre.de
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Damascul așteaptă 
cu sentimente de caldă prietenie 

pe solii poporului român
Viu interes pentru apropiata vizită în 
Siria a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

DAMASC 11 (Agerpres). — Co
respondență de la Mircea S. lo- 
nescu : Vestea că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
va face, începînd de luni, o vizită 
oficială de prietenie in această țară, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, Hafez Al-Assad, președintele 
Republicii Arabe Siriene, si a soției 
sale, Anisse Al-Assad, a fost pri
mită cu deosebită satisfacție de 
populația. Damascului, ca si de în
treaga opinie publică siriană.

Știrea despre acest important eve
niment in relațiile româno-siriene a 
fost, anunțată in primele pagini de 
ziarele „Al Baas“, „Al Satira" și 
„Techerin*  și difuzată, prin inter
mediul posturilor de radio și televi
ziune din Damasc. Informând despre 
apropiata sosire a inalților oaspeți 
români, presa siriană subliniază că 
noul dialog'la nivel înalt româno- 
sirian reprezintă un moment, de cea 
mai mare importanță in cronica atîi 
de bogată a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România si Siria. 
Posturile de televiziune au trans
mis imagini ale intîlnirilor prece
dente dintre cei doi conducători de 
partid și de stat ai României si Si
riei, subliniind prestigiul de care 
șe bucuță șeful statului român in 
întreaga lume.

Populația Republicii Arabe Siriene 
Iși amintește cu multă plăcere de 
precedentele vizite, din anii 1974 și 
1975, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in această țară și se pre
gătește să salute, și de această dată, 
cu căldură și entuziasm pe pre
ședintele României, față de care 
nutrește sentimente de stimă și 
considerație pentru prodigioasa sa 
activitate pusă in slujba intereselor 
poporului român și. în același timp, 
a idealurilor de libertate, pace și 
progres social ale tuturor popoarelor.

Poporul sirian acordă o deosebită 
prețuire prieteniei cu poporul ro
mân, colaborării statornicite între 
cele două țări.. Oficialități siriene 
au ținut să sublinieze, în acest sens, 
contribuția valoroasă a specialiștilor 
români, aflațl, In prezent. în Siria,

exprimîndu-și convingerea că noua 
vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile cu tovarășul 
Hafez Al-Assad vor stimula și mai 
mult colaborarea și cooperarea 
fructuoasă dintre cele două țări și 
popoare.

Pornind de la asemenea tradiții 
de prietenie și rodnică colaborare, 
Yasser Farra, directorul ziarului 
„Al. Baas", organ al Partidului Baas 
Arab Socialist, aprecia că actuala vi
zită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și convorbirile ce le va purta cu 
tovarășul Hafez Al-Assad vor în
scrie noi rezultate pozitive in cro
nica relațiilor româno-siriene, con
tribuind la promovarea cauzei păcii 
și progresului în lume.

La rindul său. Saber Falhout, di
rectorul Agenției Siriene de Presă 
și președintele Uniunii ziariștilor 
sirieni, sublinia că, in condițiile ac
tuale, cind în întreaga lume se fac 
mari eforturi pentru destindere, co
laborare și înțelegere, pentru stin
gerea focarelor de tensiune care mai 
dăinuie în diferite zone ale lumii, 
noua intîlnire dintre conducătorii 
României și Siriei este de mare în
semnătate, ea vizînd promovarea 
păcii, înfăptuirea aspirațiilor de 
progres și civilizație ale tuturor na
țiunilor lumii.

Asemenea gîndurl și sentimente 
ne-au împărtășit, in aceste zile, nu
meroși alți sirieni, muncitori, teh
nicieni și ingineri de pe șantierele 
prieteniei româno-siriene de la Ba- 
nias, Homs și Alep, simpli cetățeni 
ai Damascului, care așteaptă cu viu 
interes și satisfacție vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu si a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Întregul popor sirian așteaptă eu 
sentimente de inaltă prețuire și 
caldă prietenie Vizita solilor poporu
lui român, văzînd în aceasta un mo
ment de maximă importantă pen
tru dezvoltarea pe multiple planuri 
a colaborării, prieteniei si înțele
gerii dintre cele două țări și po-. 
poare, un important eveniment al 
vieții' internaționale, un nou pas 
spre adincirea legăturilor de priete
nie și conlucrare cu popoarele 
arabe, o nouă contribuție de seamă 
la cauza păcii și destinderii inter
naționale.

Instalarea noului președinte al Ecuadorului
QUITO 11 (Agerpres). — La Pala

tul legislativ din Quito s-a desfășurat 
ceremonia de învestire a noului pre
ședinte al Ecuadorului, Jaime Rol- 
dos Aguilera.

Au luat parte, numeroase delegații 
de peste hotare. Președintele Republi
cii Socialiste România,' Nicolae 
Ceaușescu, a fost reprezentat de o 
delegație condusă de Iosif Kovacs, 
vicepreședinte ăl Consiliului de Stat.

Devenit cel de-al 44-lea președinte

constituțional al Republicii Ecuador, 
Jaime Roldos Aguilera, candidat din 
partea Concentrării forțelor populare, 
a ciștigat alegerile care au avut loc 
la 29 aprilie cu urt avăns 'de aproâpâ 
un milion de sufragii față' de princi
palul său contracandidat, urmind să-și 
exercite mandatul pe o perioadă de 
S’ ani.

In cadrul aceleiași ceremonii, Os
valdo Hurtado a fost desemnat vice
președinte al republicii.

Problema rhodesiană în dezbaterea 
guvernului britanic

LONDRA 11 (Agerpres). — Guver
nul britanic a aprobat, in cadrul unei 
reuniuni extraordinare, planul de re
glementare a problemei rhodesiene a- 
doptat la Lusaka de conferința la ni
vel inalt a țărilor Commonwealthu- 
lui.

In cursul reuniunii cabinetului bri
tanic au fost examinate modificările 
ce ar trebui aduse Constituției rho
desiene, problema convocării Confe
rinței constituționale asupra Rhode- 
siei ce ar urma să aibă loc în sep
tembrie la Londra și modalitățile de 
or ganizare a noilor alegeri.

A fost, de asemenea, discutată și

eventualitatea unui eșec al conferin
ței de la Londra, și problema reîn
noirii sancțiunilor împotriva regimu
lui minoritar de la Salisbury, care 
expiră în noiembrie a.c.

După cum se știe, planul de regle
mentare a problemei rhodesiene a- 
doptat la Lusaka a stîrnit reacții di
ferite. Intr-un interviu acordat rețelei 
B.B.C., Joshua Nkomo, copreședinte 
al Frontului Patriotic Zimbabwe, a 
exclus ideea ca noile alegeri din Rho
desia să fie supervizate de Marea 
Britanie. El a apreciat că guvernul 
englez nu poate fi obiectiv in aseme
nea alegeri.

INTÎLNIRE
I L. I.BREJNEV—J.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
11 august a avut loc o convorbire 
intre Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al ' P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole. După 
cum transmite agenția T.A.S.S., con
vorbirea a prilejuit un schimb de 
opinii privind dezvoltarea cooperării 
bilaterale și unele probleme ale si
tuației internaționale.

Vot de învestitură 
in Parlamentul italian

ROMA 11 (Agerpres). — Camera 
Deputaților a Parlamentului italian a 
încheiat, simbătă, dezbaterile asupra 
programului noului cabinet tripartit, 
prezidat de Francesco Cossiga, acor- 
dind votul de învestitură guvernului. 
Astfel, cabinetul, format din demo- 
crat-creștini, socialist-democratici și 
liberali, cărora li s-au alăturat doi 
„tehnicieni" independenți, a obținut 
287 voturi pentru și 242 voturi con
tra ; comuniștii și alte formațiuni 
ale stîngii au votat împotrivă, O se
rie de deputați nu au fost prezenți 
in aulă în momentul votului.

Pentru ca guvernul Cossiga să-și 
preia funcțiile este necesar ca și Se
natul italian să-i acorde învestitura, 
dar votul nu va prezenta surprize, 
potrivit observatorilor politici din 
Roma, întrucit și în Camera superi
oară a parlamentului situația se va 
desfășura de aceeași manieră ca și 
în Camera inferioară.

Votînd împotrivă în Camera De- 
putaților. comuniștii au precizat că 
programul cabinetului Cossiga nu 
trebuie respins total, dar guvernul 
este prea slab pentru a traduce in 
fapt elementele pozitive.

Manifestări consacrate României 
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
In diferite țări ale lumii au loc noi manifestări consacrate împli

nirii a 35 de ani de la victoria revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperialistă, de la trecerea României pe ca
lea dezvoltării economice ți sociale noi și apoi pe calea edificării orin- 
duirii socialiste.

CUBA. In capitala Cubei. Havana, 
apropiata sărbătoare a prilejuit o 
„Săptămină a filmului romanesc". 
La cinematograful „Rampa", unde 
a fost proiectat filmul inaugural, 
au fost de față reprezentanți ai 
unor ministere, organizații si insti
tuții din capitala Cubei, oameni de 
artă și cultură, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public. Tot 
in Cuba, la Matanzas. a avut loc o 
adunare festivă in cadrul căreia a 
fost evocată semnificația evenimen
tului și înfățișate realizările Româ
niei în anii socialismului. Au luat 
parte reprezentanți ai Institutului 
cubanez de prietenie cu popoarele 
— sub egida căruia a fost organi
zată manifestarea — ai comitetului 
provincial de partid, un numeros 
public.

COASTA DE FILDES. Televiziu
nea din Coasta de Fildeș a transmis 
o emisiune specială dedicată tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. Au fost înfățișate 
principalele momente ale activității 
interne și internaționale a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. prezentin- 
du-se secvențe din vizite efectuate 
în tari de pe diferite continente, 
primirea în România . a unor 
înalte personalități de peste ho
tare, participarea la reuniuni in
ternaționale de mare importanță. 
Comentariul a evidențiat personali
tatea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
activitatea neobosită .si contribuția 
deosebită adusă la dezbaterea si re
zolvarea marilor probleme ale păcii 
și securității internaționale.

SKI LANKA. La „Universitatea 
Colombo", din Sri Lanka, s-a des
fășurat un festival al filmului ro
mânesc. Au fost prezentate pelicu
lele „Cu mîinile curate". „Nemuri
torii", „Patima" și „Mama", precum 
și filme documentare despre tara 
noastră. Deschiderea festivalului a 
prilejuit evocarea bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele român si srilankez. prezen
tarea realizărilor obținute de po
porul român, a politicii externe a 
României puse în slujba păcii și 
cooperării internaționale. Cu acest 
prilej au fost donate „Universității 
Colombo" volume cuprinzind lucrări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
alte cărți editate in tara noastră.

COLUMBIA. In orașul columbian 
Cucută, capitala departamentului 
Norte Santander, s-au desfășurat 
„Zilele culturii românești". La Casa 
de cultură departamentală a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
înfățișînd diferite aspecte ale reali
tății românești, iar la cinematogra
fele din localitate au fost prezentate 
o serie de filme artistice românești.

ISRAEL. în orașul israelian Ofa- 
quim a avut loc o adunare consa
crată țării noastre. Cu acest prilej 
au foșt evocate semnificația eveni
mentului aniversat, realizările obți
nute de poporul român, evidențiin- 
du-se contribuția hotărîtoare pe 
care o aduce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea politicii in
terne și exțerne a partidului si sta
tului nostru, la traducerea ei con
secventă in practică.

(Agerpres)

agențiile de presă transmit:
întrevedere Iu Brioni. 

Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I., a avut 
o întrevedere, la Brioni, cu Santiago 
Carrillo, secretarul general al P.C. 
din Spania, informează agenția Tan- 
iug, adăugind câ a avut loc o con
vorbire ce s-a referit la probleme in
ternaționale curente, situația din miș
carea muncitorească internațională, la 
politica promovată de cele două 
partide. In cursul întrevederii a fost 
subliniată importanța pe care ambele 
părți o acordă extinderii relațiilor și 
cooperării iugoslavo-spaniole și întă
ririi prieteniei dintre popoarele celor 
două țări.

Cdiivorbiri bulgdro-ctfga- 
Jțg*  Toilor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit pe Shah Wall, viceprim-mi- 
nistru, ministru al afacerilor externe 
al Afganistanului, aflat in vizită oti- 
cială de prietenie in Bulgaria, anunță 
agenția B.T.A. Au fost examinate 
probleme ale colaborării dintre Bul
garia și Afganistan, precum și ale si
tuației internaționale.

Plenara C.C. al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, desfășurată 
la Luanda sub președinția lui Agos- 
tinho Neto, președintele partidului 
și al Republicii Populare Angola, și-a 
încheiat lucrările. Plenara a exami
nat situația social-economică a țării 
și a dezbătut concluziile Comisiei 
Centrale de Control a C.C. al 
M.P.L.Â, — Partidul Muncii, ale că
rei lucrări s-au desfășurat înaintea 
plenarei.

0 demonstrație de masa 
împotriva intensificării cursei înarmă
rilor și competiției militare actuale

In domeniul nuclear a avut loc la 
Washington, în fața Pentagonului. La 
demonstrație au luat parte reprezen
tanți ai unor organizații sindicale si 
obștești, un, mare număr de temei. și 
tineri.

Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. - anun«â 
agenția T.A.S.S. — au. transmis con
doleanțe familiilor și rudelor mineri
lor care și-au pierdut viața, precum 
și muncitorilor și inginerilor care au 
avut de suferit de pe urmă exploziei 
de gaz metan care s-a produs la mina 
„Malogvardeiskaia" din R.S.S. Ucrai
neană. Explozia a provocat victime 
omenești — arată agenția citată.

Primul ministru al Mau- 
ritOniei Mohamed Quid Haidalla, 
a făcut o vizită la Rabat. Cu acest 
prilej a transmis regelui Hassan al 
Il-lea un mesaj din partea președin
telui Comitetului Militar al Salvării 
Naționale din Mauritania. Ia înche
ierea vizitei, premierul mauritanian 
a declarat că l-a informat pe suve
ranul marocan despre acordul de pace 
dintre Mauritania și Frontul Polisa
rio și că Mauritania se consideră 
..definitiv degajată de conflictul din 
Sahara", relatează agenția France 
Presse.

Elemente neonaziste 
incendiat un restaurant și un imobil 
aflat in cartierul Griinewald din Ber
linul occidental. In primul semestru 
al anului 1979, autoritățile' din Berli
nul occidental au semnalat o recru
descență a activităților neonaziste in 
oraș, ilustrată și prin comiterea a 127 
de delicte cu caracter neofascist sau 
antisemit.

Protocol chino-mongol. 
La Ulan Bator a avut loc semnarea 
protocolului pe anul 1979 privind li
vrările reciproce de bunuri intre 
China și Mongolia. Protocolul a fost 
semnat de adjuncții miniștrilor co
merțului exterior din cele două țări.

Alegeri în Nigeria. Sîm- 
bătă, în Nigeria au avut loc alegeri 
prezidențiale. Președintele ce va fi 
ales din rindul celor cinci candidați 
va fi in același timp și șeful guver
nului. Alegerile de simbătă constituie 
a cincea și ultima consultare electo
rală în vederea revenirii țării la ad
ministrație civilă, după 13 ani de gu
vernare militară.

Iniversarea a 100 die ani 
de la nașterea lui Emiliano 
Zapattt, erou a!- IuPtel°r țărănești 
din Mexic, a avut loc în prezența 
președintelui acestei țări, Jose Lopez 
Portiilo, in localitatea Aneneculico. Cu 
acest prilej s-a anunțat că guvernul 
a hotărit să distribuie peste 84 000 
hectare de terenuri agricole țăranilor 
din 13 state ale republicii.

Noi incidente în Irlanda 
de Nord. & treia zi consecutiv 
au continuat incidentele in Irlan
da de Nord. Cele mai afectate 
au fost orașele Belfast și London
derry, pe străzile cărora s-au înre
gistrat numeroase acte de violență.

Incendiu. hotelul . Duna- 
Intercontinental" din Budapesta a 
izbucnit, vineri seara, un incendiu 
care a provocat moartea unui lucră
tor al hotelului, anunță agenția M.T.I. 
Au inceput cercetări in vederea sta
bilirii cauzelor incendiului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Conferința de presă a ministrului de stat egiptean pentru a'a- 
ceri externe • Luări de poziție în sprijinul drepturilor poporului 

palestinian
CAIRO — în cadrul unei conferin

țe de presă, ministrul de stat egip
tean pentru afaceri externe, Butros 
Ghali, a declarat că normalizarea 
relațiilor diplomatice egipteano-is- 
raeliene va avea loc în luna februa
rie 1980, la o lună după retragerea 
israeliană pe linia El-Arish — Ras 
Mohamed, in conformitate cu trata
tul de pace dintre cele două țări.

Referindu-se la negocierile privind 
autonomia palestinienilor în teritorii
le Cisiordania și Gaza, vorbitorul a 
precizat că „Egiptul susține realiza
rea unei autonomii totale în aceste 
teritorii, ca o primă etapă in favoa
rea autodeterminării poporului pa
lestinian". In acest context, el a 
arătat că Egiptul, Israelul și Statele 
Unite vor avea o reuniune tripartită, 
prevăzută pentru luna sepțembrie, la 
Washington. „Nu putem avea o nor
malizare adevărată fără a se ajunge 
la o pace globală în Orientul Mij
lociu și, dacă se dorește cu adevărat 
o pace globală, trebuie găsită o so
luție în problema palestiniană" — a 
subliniat Ghali.

NAȚIUNILE UNITE — Agențiile 
France Presse și T.A.S.S. anunță că

observatorul perman«n. al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei la 
Națiunile Unite, Zehdi Labib Terzi, 
a adresat președintelui în exercițiu 
al Consiliului de Securitate o scri
soare în care denunță adoptarea în 
primă lectură de către parlamentul 
israelian a unui proiect de lege pri
vind exproprierea unor noi terenuri 
în teritoriile ocupate. In document se 
menționează că numărul palestinie
nilor afectați de proiectul de lege 
este de circa 10 000.

AMMAN — La Amman a/ luat 
sfirșit conferința țărilor arabe care 
găzduiesc palestinieni, la care au 
participat reprezentanți din Siria, 
Iordania, Liban, precum și ai O.E.P. 
și ai Secretariatului general al Ligii 
Arabe. Conferința a reafirmat ne
cesitatea facilităților acordate de Ofi
ciul de ajutor și lucrări al O.N.U. 
pentru refugiații palestinieni.

în cadrul reuniunii a fost discu
tată șl problema atacurilor israeliene 
în sudul Libanului. De asemenea, 
s-a cerut ca problema palestiniană 
să fie abordată la viitoarea sesiune 
a O.N.U., relevă agenția J.N.A.

Preocupări pentru economisirea
energiei

• MADRID. — La 11 august, în 
Spania au intrat în vigoare noi mă
suri menite să asigure economisirea 
de energie. între acestea se numără 
reducerea iluminatului public, in 
proporție de 50 la sută. In baza unui 
decret guvernamental, în toate cen
trele urbane și rurale iluminarea 
monumentelor, edificiilor publice, 
fintinilor este interzisă in zilele de 
lucru, iar in zilele de sărbătoare este 
permisă numai pînă la ora 22,00. 
Totodată, firmele și anunțurile lumi
noase vor fi stinse la ora 22,00, ele 
puțind să funcționeze maximum două 
ore pe zi.
• BONN. — Comitetul ministerial 

al R.F.G. însărcinat cu problemele 
energiei, care, trebuie să propună în 
toamna aceasta guvernului federal 
vest-german o serie de măsuri pen
tru economisirea energiei, a hotărît,

la prima sa reuniune, să ridice co
tele la importul anual de cărbune de 
la 5 la 6,1 milioane tone. De aseme
nea, se are in vedere modificarea le
gislației vest-germane privind econț 
misirea de energie, inclusiv prin r 
ducerea temperaturii de încălzire '. 
imobilelor.

• ROMA. — Un comitet per. .ru 
problemele energetice va fi constituit 
în curînd în Italia, anunță agenția 
A.N.S.A. Comitetul va analiza pro
blemele create de penuria de pro
duse petroliere și va studia posibili
tățile de economisire a energiei prin 
reducerea consumurilor și punerea în 
valoare a unor surse alternative. 
Totodată, el va aprofunda analiza 
problemelor legate de folosirea ener
giei nucleare și va furniza indicații 
pentru limitarea cheltuielilor energe
tice in cazul noilor investiții.

Automobilul solar

Imaginea de mai sus înfățișează un automobil solar, care circulă pe străzii» 
orașului Santa Monica din California. Captind razele solare cu ajutorul pa
noului montat deasupra banchetei pe care stă conducătorul, autovehiculul 

poate dezvolta o viteză de aproape 50 km la oră

c/e c/amâi/eă

Bantas. Pînă nu de mult, o lo
calitate ca oricare alta, o 
mică așezare fixată în prid

vorul spre Mediterana al Si
riei. Nume care marchează astăzi 
un moment de culme al colaborării 
dintre România și Siria. In cadru) 
întilnirilor care au avut loc in ul
timii ani la București și Damasc în
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au fost 
perfectate, cum bine se știe, impor
tante acțiuni menite să dezvolte co
laborarea economică intre cele două 
țări. Rafinăria de la Banias este 
unul dintre aceste obiective pe care 
muncitorii și specialiștii români le 
inalță pe pămintul Siriei. împreună 
cu muncitorii și specialiștii sirieni.

...Ajungem la Banias, doritori să 
vedem la lucru pe cei ce construiesc 
Ia mii de kilometri de casă acest 
măre și important obiectiv indus
trial.

— „Industrialexport*.  contractorul 
și furnizorul general al părții ro
mâne, s-a angajat să livreze „la 
cheie" această rafinărie care va pre
lucra șase milioane tone de țiței 
anual, ne spune inginerul șef coor
donator Dumitru Anghel, prezent pe 
șantier de la prima cupă de pă- 
mint. Este o lucrare mare, modernă, 
cu instalațiile complet automatizate, 
cea mai mare din Orientul Mijlociți. 
S-a cooperat bine cu partea siriană 
și în faza in care ne aflăm întregul 
obiectiv este pregătit pentru înce
perea probelor și punerea in func
țiune a instalațiilor.

Privim, în desfășurarea lor pe 
teren, coloanele argintii, care stră
lucesc sub soarele dimineții. Sînt 
instalații tehnologice realizate la 
parametrii cei mai înalți ai tehnolo
giei moderne, o nouă dovadă a ni
velului atins de industria de utilaj 
petrolier din România.

— Realizarea acestui obiectiv,

Repere ale rodnicei colaborări 
prietenești româno-siriene

• La Banias, o modernă rafinărie - cea mai mare din Orientul Mijlociu • Lingă Alep
- în construcție, o fabrică de ciment • în stadiu final de realizare - Complexul de 
îngrășăminte fosfatice Homs • De o parte și de alta a Eufratului - un vast sistem 

de irigații
precizează ing. Roxana Bucur de 
la „Industrialexport", a presupus 
din partea noastră livrări de pro
iecte, livrări de utilaje chimice spe
cifice și materiale în greutate de 
peste 71 000 tone, ca și un mare 
volum de lucrări de construcții- 
montaj.

în imediata vecinătate, peste șo
sea, este sediul șantierului. Alături, 
colonia constructorilor. Majoritatea 
sint veniți de pe marile noastre 
platforme industriale de la Pitești, 
Craiova, Brazi, Borzești, Tirgu Mu
reș. In perioada de vîrf au lucrat 
aici 3 500 de români — muncitori, 
maiștri, ingineri, oameni cu înaltă 
calificare, cu bogată experiență.

în aceste zile, specialiștii români 
și.' alături de ei, cei sirieni, mulți 
calificați la noi în țară, efectuează 
lucrările finale, rafinăria aflîndu-se 
în pragul intrării în funcțiune. Se 
apropie astfel momentul cind Ba
nias va primi consacrarea ca una 
din stelele de primă mărime pe 
harta industrială a Siriei.

Pe străzile Alepului, la ore de 
seară, deslușim vorbe româ
nești. în spatele nostru cîțiva 
tineri. Sînt de la ARCOM și 

lucrează pe șantierul fabricii de 
ciment aflată în construcție, nu de
parte de aici, la Sheik-Said.

— Fabrica, ne comunică ei, este 
amplasată într-o zonă bogată in 
zăcăminte de calcar și bazalt. Capa
citatea: două linii de 1 500 tone 
clincher în 24 de ore. în prezent, lu
crurile sînt în stadiu avansat și nu 
peste multă vreme cimentul produs 
aci va fi furnizat șantierelor.

Solicităm tovarășului Eugen 
Cazacii, director adjunct în 
cadrul Institutului de studii 
și proiectări pentru îmbunătățiri 

funciare, citeva date privind co
laborarea româno-sirianâ in dome
niul ir’gațiilor.

— Specialiștii români lucrează la 
amenajarea unei suprafețe de 
27 000 ha de o parte și de oealaltă 
a Eufratului, in apropiere de

Note de călătorie

Raqqa. La această oră sînt date în 
exploatare 3 441 hectare pe malul 
sting. Aproape 900 de oameni, 
muncitori și specialiști, au lucrat și 
lucrează în sectorul de proiectare 
și pentru executarea acestui sistem. 
Soluțiile adoptate urmăresc trecerea 
de la irigații pe suprafețe mici sau 
irigații prin inundare la irigații 
sistematice care conduc la micșora
rea consumului de apă _■— apă aici 
inseamnă mai mult ca oriunde 
viață 1 — și la creșterea suprafețe
lor agricole, la folsirea lor mai ra
țională.

Complexul de îngrășăminte 
fosfatice de tip triplusuper- 
fosfat de la Homs are o ca
pacitate de 450 000 tone pe an.

— Prin realizarea complexului de 
la Homs, ne explică Emilia Piriia- 
nu, din cadrul întreprinderii „In
dustrialexport", furnizorul ge
neral, se asigură o valorificare su
perioară a fosforului aflat în roca

Instalațiile rafinăriei de la Banias, cea mai mare din Orientul Mijlociu 
(in imagine, în plină construcție), sînt, în prezent, gata de a intra in 
funcțiune, consemnind astfel un moment important al unei ample și 

fructuoase colaborări

fosfatdcă și se elimină ■ importul 
de îngrășăminte cu fosfor. în pre
zent, complexul, care înglobează 
28 000 tone de utilaje, se află în 
stadiul final. Aș vrea să rețineți că 
pentru construcția sa au lucrat a- 
proape o mie de muncitori și spe
cialiști.

...Carnetul de reporter a consem
nat. odată cu toate aceste preci
zări ale conaționalilor noștri, a- 
precierile elogioase ale muncitori
lor' și tehnicienilor sirieni, ca și

ale oficialităților din țara prietenă, 
satisfacția lor pentru buna oortlu- 
crare existentă, pentru raporturile 
de omenie statornicite.

...Pe pămintul Siriei.’sub mistria 
constructorilor noștri și a celor lo
calnici, prind viață obiective eco
nomice de mare insemnătate, rod 
exemplar al colaborării egale in 
drepturi dintre două țări prietene, 
libere și stăpine pe destinul lor.
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A.

Să vegheze pădurarii!
Deși sint de lemn, ar fi. oare, exagerat să spunem că dragostea 

pentru copaci are un fel de simbure umanist ? Că există, parcă, un 
fel de legătură secundă, subiacentă, între inscripțiile protectoare de 
genul „Atențiune, copii 1" și „Ocrotiți pădurea I" ?.

Căci pădurea, cu domurile și arcadele sale de frunziș, cu petele 
aurii de soare ale luminișurilor, cu aerul ei tare și liniștea maiestuoasă 
de adincuri de ape, cu florile sprintene și glumele colorate ale flu
turilor— pădurea, deci, trebuie nu numai iubită.

Trebuie să fie și ocrotită. De foc — căci seînteile iresponsabili
tății se pot preface in vilvătăi, lăsînd in urmă cimitire carbonizate. De 
miasme și necurățenii — care pot otrăvi verdele crud ai clorofilei 
însetate de soare, lăsind în urmă cimitire veștede și uscate.

Johann Strauss a fost nu numai un prinț al valsurilor, al dantele
lor multicolore și voalurilor înspumate, al foșnetelor de mătăsuri ro- 
tindu-se și amețind în vîrtejurile muzicii, sub focurile candelabrelor 
de cristal din Sălile de marmură și oglinzi ale oqstelelor.

Iubind viața și oamenii, a iubit și pădurea: in „Povestirile din 
Pădurea Vieneză" el a turnat în cupa acordurilor foșnetul desișurilor 
și ecourile adînci de liniște vegetală, susur sprințar de izvor și stropi 
de cer din frunzișuri, le-a adunat și le-a legănat împreună, rășfirîn- 
du-le ca un havuz spre soare...

.. Dar pădurea trebuie nu numai Iubită, ci și ocrotită. Și nu numai 
de foc și miasme. Ci și de sălbăticiuni.

în Pădurea Vieneză, pictată de bagheta vrăjită a Iul Strauss, ei 
veneau cu foc — cu puști și pistoale. Sub covorul de frunziș de
pozitau sacii cu gloanțe și grenade. în luminișuri, trăgeau cu armele 
in copaci — pregătindu-se pentru vînătoorea de oameni.

în adine, printre rădăcini, erau ascunse lăzile. Cu uniforme na
ziste, înzvasticate, cu insigne și embleme SS, cu broșuri 
Rădăcinile copacilor se uscau — din cauza contactului

Poliția i-a arestat, dar cazul nu-l singular. Depozite 
hitleriste s-au mai găsit prin pădurile munților Harz, ale 
ale Alpilor bavarezi, prin văgăunile stîncoase din Pădurea Neagră.

Și chiar cind își au sediile în orașe, se poartă tot ca în codru. 
Gîndurile oamenilor zboară uneori ca fluturii pădurilor — iar nu de
parte de Pădurea Vieneză, la Deutschlandsberg, în provincia Styria, 
un grup fascist a organizat atentate cu bombe împotriva serviciilor 
administrative „ca să reînvie spiritul nazist" ; iar dincolo de coama 
Alpilor numărul organizațiilor neonaziste a ajuns la peste 300; iar 
grupuri de asalt mărșăluiesc în uniforme hitleriste prin Hamburg. Și 
au drept de cetate, cărțile și filmele elogiind „viața și opera" năpîrcii 
brune, Adolf Hitler.

...Care, după cum nu trebuie uitat, a crescut în coclaurile crizei 
economice din anii ’30, și-a adunat veninul din lipsuri, inflație și șo
maj, pregătindu-și Imensa mușcătură în timp ce gîndurile oamenilor 
zburau ca fluturii pădurilor.

...Pădurea trebuie vegheată — pentru că seînteile pot deveni 
flăcări, iar lumea nu are dreptul să uite prețul incendiilor lumii. Tre
buie curățată de cuibarele de beznă coclită — pentru că lumea 
are dreptul să uite prețul proliferării și al domniei sălbăticiunilor.

„Să ne gîndim la, întreg pămintul I nu vrem ca sîngele să 
reîntoarcă I să ude plinea și muzica*  — scria Neruda.

în imnul său de pace, în poemul „Să se trezească pădurarul”...
N. CORBU

hitleriste. 
cu otrava, 
șl tabere 
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