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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NI CO LA E CE AU Ș ES C U
Ministrul geologiei și minelor din Republica Burundi

7 0 etapă de însemnătate 

hotărîtoare în desfășurarea 

procesului revoluționar

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri. în sta
țiunea Neptun, pe Gaspard Emery 
Karenzo. ministrul geologiei și mine
lor din Republica Burundi, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Vasile Patilineț, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei.

Oaspetele a exprimat Întreaga gra
titudine pentru primire și a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un căl
duros salut, sănătate și fericire. îm
preună cu urări de prosperitate po
porului român din partea președinte
lui Republicii Burundi, colonel Jean 
Baptiste Bagaza.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Burundi salutul 
său călduros, iar poporului burundez 
prieten urări de bunăstare, prosperi
tate, pace și fericire.

In timpul întrevederii au fost evo

cate bunele relații dintre România șl 
Burundi, care se întăresc continuu in 
interesul reciproc, al cauzei indepen
denței, progresului și dezvoltării de 
sine stătătoare a tuturor națiunilor 
lumii.

în acest cadru a fost evidențiată 
însemnătatea deosebită a vizitei din 
aprilie, anul acesta, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Republica Bu
rundi, care a constituit un moment 
de cea mai mare importantă pentru 
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor multilaterale dintre cele două 
țări. S-a exprimat dorința comună de 
a extinde schimburile comerciale, de 
a dezvolta cooperarea economică, teh- 
nico-științifică, îndeosebi în domeniul 
minelor și geologiei, dintre România 
și Burundi, în spiritul tratatului ro- 
mâno-burundez de prietenie și coo
perare și al celorlalte documente 
semnate cu prilejul vizitei la Bu
jumbura.

Au fost abordate, de asemenea.

unele aspecte ale situației internațio
nale actuale, reliefîndu-se cu acest 
prilej necesitatea promovării unei po
litici noi, de pace și largă cola
borare, rezolvării in interesul popoa
relor a problemelor privind criza 
energiei, lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure dezvoltarea 
independentă a tuturor națiunilor, 
progresul lor mai rapid și îndeosebi 
al celor rămase în urmă.

S-a subliniat importanța întăririi 
unității și solidarității statelor afri
cane în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului, neocolonialis- 
mului și a politicii de apartheid, pen
tru consolidarea independentei națio
nale și concentrarea tuturor efortu
rilor pe plan național și regional in 
direcția dezvoltării economice și so
ciale de sine stătătoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Portugheze
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri. în sta
țiunea Neptun, pe Antonio Novaes

Machado, ambasadorul Republicii 
Portugheze la București. în vizită de 
rămas bun, cu prilejul încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ÎN PRIMII ANI POSTBELICI, ÎNFRUNTÎND IMENSE GREUTĂȚI, 
OAMENII MUNCII AU ÎNVINS ÎN BĂTĂLIA RECONSTRUCȚIEI 

- FACTOR ESENȚIAL PENTRU CONSOLIDAREA PUTERII POPULARE
Istoria patriei, In frămintata ei 

desfășurare multiseculară, a cunos
cut puține alte epoci în care pro
cesul dezvoltării social-politice să fi 
avut un grad de complexitate, o 
densitate și, totodată, o rapiditate in 
succesiunea evenimentelor compara
bilă cu cele din epoca deschisă de 
revoluția de eliberare națională de 
la 23 August 1944, în decurs de cite- 
Va luni, prin lupta maselor populare 
au fost înlăturate trei guverne cu 
majoritate reacționară, iar la 6 mar
tie 1945 a fost instaurat primul gu
vern cu adevărat democratic din is
toria țării, primul guvern în care 
clasa muncitoare și țărănimea aveau 
rolul conducător.

în fața forțelor democra
tice — nenumărate dificul
tăți. Confruntate pentru intîia dată 
cu sarcina exercitării integrale a gu
vernării țării, forțele democratice, 
conduse de Partidul Comunist Ro
mân, porneau la munca de făurire a 
unui nou destin al patriei in condi
ții de o dificultate si complexitate 
greu de imaginat astăzi. Tabloul si
tuației ce se înfățișa noului guvern 
conținea . puține tonuri deschise, lu
minoase. După api'oape patru ani de 
dominație hitleristă și război, econo
mia tării era ruinată și secătuită. 
Producția industriei scăzuse intr-o 
serie de ramuri, în 1944, la circa 50 
la sută față de nivelul antebelic ; 
doar a zecea parte din parcul de ma- 
șini-unelte existent in 1943 se afla in 
funcțiune ; capacitatea de transport a 
căilor ferate scăzuse la 30 la sută 
fată de același an. Agricultura, secă
tuită de jaful hitleriștilor, de rechi- 
zițiile din timpul războiului, de dis
trugerile provocate de trecerea fron
tului, in special in Moldova și nor
dul Transilvaniei, furniza doar o 
treime din producția medie de ce
reale din perioada interbelică. La a- 
ceasta s-au adăugat greutățile provo
cate de doi ani consecutivi de secetă, 
în aceste condiții, costul vieții a cu
noscut o creștere vertiginoasă, alun
gind in iunie 1946 de aproape 300 de 
ori mai mare decît in 1939.

Gravele dificultăți economice prin 
care, trecea tara au fost folosite de 
forțele reacționare in încercările lor 
'operate de a abate poporul de la 

Supta revoluționară si de a stăvili 
dezvoltarea procesului revoluționar.

în eforturile de a-și perpetua domi
nația lor de clasă. Deținind în mîi- 
nile lor importante pirghii economi
ce, clasele exploatatoare au utilizat 
în acei ani armele dezorganizării, 
haosului, speculei și sabotajului eco
nomic pentru a înrăutăți și mai mult 
condițiile de viață ale maselor popu
lare, sperînd ca prin aceasta să com
promită și să frineze consolidarea 
puterii muncitorești-tărănești. să pro
voace frămîntări și tulburări interne 
care să ofere „argumente11 cercurilor 
imperialiste pentru imixtiune în via
ta politică a tării.

Cheia desfășurării victo
rioase a procesului revolu
ționar — cîștigarea „bătă
liei economice". Este meritul 
partidului de a fi înțeles limpede În
semnătatea esențială a cîștigării „bă

tăliei economice" pentru însăși des
fășurarea victorioasă a revoluției, 
faptul că de la 6 martie 1945 centrul 
de greutate al confruntării cu reac- 
țiunea se transferase din domeniul 
politic în domeniul economic. Aceas
ta s-a materializat în atenția neslăbi
tă pe care partidul a acordat-o ope
rei de refacere rapidă a economiei 
distruse și dezorganizate de război, 
ca pirghie hotărîtoare a modificării 
decisive a raportului de forțe în fa
voarea puterii revoluționar-democra- 
tice, modificare care să permită apoi 
treoerea la revoluția socialistă.

Definitoriu pentru concepția parti
dului nostru în privința căilor de re
dresare economică a țării a fost îna
inte de toate faptul că opera de re
construcție, dată fiind tocmai com
plexitatea ei deosebită, trebuia în
făptuită prin mobilizarea tuturor e- 
nergiilor și potentelor creatoare ale 
națiunii, a tot ceea ce era însuflețit

de dorința de a contribui la propăși
rea țării. De aceea, partidul s-a adre
sat. în acest sens, clasei muncitoare, 
forța principală a luptei revoluționa
re, țărănimii, intelectualității, altor 
categorii sociale, chiar unei părți a 
burgheziei. Avind în vedere impera
tivul cpncentrării tuturor forțelor 
productive ale societății — ca garan
ție a succesului operei de refacere — 
partidul a renunțat temporar la 
unele obiective care ar fi îndepărtat 
de la opera de reconstrucție o serie 
de cercuri industriale și financiare, 
precum naționalizarea marilor bănci, 
a cartelurilor din industria de bază.

In al doilea rind. în politica econo
mică preconizată de partid se îmbi
nau armonios sarcinile economice

Conf. univ. dr. Vaslle BOZGA 
Academia de studii economice

(Continuare in pag. a IV-a)

Noua arhitectură a orașului miner Lupeni

PE MARGINEA proiectelor de documente
PENTRU CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.

Trăim un îndreptățit simțămint 
de inîndrie patriotică

Copiii care s-au năs
cut la 23 August 1944 
sint acum, dacă e sâ-i 
dăm dreptate marelui 
Dante, la mijlocul dru
mului vieții lor, deci 
împlinesc 35 de ani, 
bărbați și femei in 
toată firea și in plină 
efervescență și înflo
rire a socialismului In 
România. Le-a fost dat 
să crească, să învețe și 
să muncească într-o 
lume nouă, ai cărei 
ctitori și făuritori sint 
comuniștii cu întregul 
popor și chiar u- 
ceastă generație de 35 
de ani, ce numai din 
cărți, din spusele îna
intașilor și din monu
mente și cimitire știu 
despre lumea din care 
am venit și greutățile, 
ororile prin care am 
trecut.

Recent publicatul 
proiect de Directive 
pentru al Doisprezece
lea Congres al P.C.R. 
și apoi proiectele pro- 
■gram-directivă privind 
cercetarea științifică și 
dezvoltarea energetică 
deschid un orizont și 
mai larg și mai lumi
nos decît se întrezărea 
de pe pragul eliberării 
pentru a deveni frun
tașă țara noastră pe 
plan mondial, iar bu
năstarea și fericirea să 
sporească mereu îna
inte de-a atinge anul 
2 000.

Nu poate exista un

bun patriot în această 
țară, de orice naționa
litate ar fi, fără să-l 
bucure aceste Directi
ve de mari perspective 
cu incandescența lor 
exprimată în fraze 
cristale,și în cifre cu
getate, din care stră
lucește viitorul unui 
întreg popor, far a- 
ceastă incandescentă e 
străbătută de spiritul 
partidului, de capaci-

Mihai BENIUC

tatea de previziune a 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, agerul 
cirmuitor al rînduie'i- 
lor statului român înă
untru și în relațiile lui 
externe.

Fiecare cetățean 
conștient știe că refle
xele luminoase ale Di
rectivelor, a căror in
tensitate a crescut me
reu de la Congresul al 
IX-lea, înglobează si 
energia minții și bra
țelor sale și a spiritu
lui său de răspundere 
față de viitorul po
porului nostru.

Oamenii sint con- 
ștlenți șl de greutățile 
ce-i așteaptă ca să 
ducă la capăt eu bine 
cincinalele care vin : 
ele înseamnă efort, 
căutare și multă su
doare a frunții, ca

să fie îndeplinite cu 
succes. Dar pe parcurs 
fiecare succes adu
ce și o satisfacție 
individuală șl colecti
vă, fie pentru cei ce 
muncesc in industrie, 
în agricultură, in do
meniul intelectual și 
artistic. Iar aceste sa
tisfacții se însumează, 
pentru ca pină la urmă 
să se constituie într-un 
măreț tablou : tabloul 
nostru, al tuturor care 
îndeamnă spre noi 
etape ale viitorului.

Acesta este drumul 
spre comunism. Iar 
Directivele puse in 
discuția publică sint 
de pe acum un ghid, 
pe care mulți îl citesc 
cu febrilitate, pentru a 
putea descoperi ce s-ar 
mai putea adăuga sau 
îndrepta, ca ghidul să 
fie cit mai desăvirșit. 
Astfel, Directivele 
prin studiu și discuție 
înainte de a deveni 
lege, contribuie la au- 
toeducarea personali
tății umane, pentru a 
se putea trece mai cu 
competentă și mai cu 
elan de la gind la 
faptă. Viitorul pe care 
documentele Congre
sului al Xll-lea ne fac 
să-l întrevedem, ne 
dau tuturor putința să 
trăim nu numai mari 
și îndreptățite speran
țe de mai bine, ci _ și 
un puternic simțămint 
de mindrie patriotică.

înaltă apreciere a contribuției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 

prieteniei și colaborării româno-sovietice, 
la cauza generală a socialismului 

și păcii în lume
Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, cu prilejul înmînării de către 

tovarășul L. I. Brej nev a Ordinului „Lenin“
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...Era într-o duminică de 
iulie, la amiază. Vremea nu 
se arăta deloc înțelegătoa
re cu oamenii Drăgotești- 
lor, o comună gorjenească, 
pe lingă Mătăsari. localita
te care a ieșit din anoni
mat prin munca unui har
nic colectiv de mineri. Nori 
grei de ploaie se iviseră în 
geana zării, printre colinele 
blînde. Fulgere prevesti
toare brăzdau cerul. Îmbră
ca ți de sărbătoare, virstnicl 
și tineri, de la entuziastul 
primar al comunei pînă la 
eleva care nu de mult ros
tise primul salut pionieresc, 
priveau cu vădită nemul
țumire către pinza deasă a 
norilor care nu dădeau 
semne că le vor ocoli așe
zarea.

Din inițiativa localnicilor, 
sprijinită cu multă dragos
te și înțelegere de către fo
rurile locale de partid și 
culturale, oamenii au înăl
țat o fîntină-monument 

’menită să se constituie in
tr-un nepieritor omagiu, 
intr-un frumos simbol al 
recunoștinței fată de fiii 
acestor plaiuri care, in nu
mele țării, și-au depus via
ta ca pe o floare secerată 
la rădăcina a două războaie 
mondiale.

In acea duminică, toată 
suflarea comunei se aduna
se pentru solemnitatea i- 
naugurării pe care numai 
norii. în Dragul dezlănțui
rii, o aminau. Acolo, prin
tre rafale de ploaie (și ce 
rezonanță ar putea avea 
cuvintul rafală rostit aici.

lingă stilizatele aripi albe 
ale monumentului pe care 
sint încrustate zeci de nume 
de oameni' tineri, cei mai 
multi pînă-n 25 de ard, tre
cut! dincolo de ființă, au
reolați de gloria de a-și fi 
slujit cu . credință patria.

doios, una din multele ipos
taze concrete ale patriotis
mului.

Una din...
în aceeași zi, cu doar ct- 

teva ore în urmă. în cursul 
dimineții, într-o altă loca
litate din Gorj, la Hobita,

„Mai presus 
de orice 

stă patria"
Nicolae DRAGOȘ --------------------

secerați nemilos de altfel 
de rafale !), acolo, deci, am 
luat parte, trăind o emoție 
greu imaginabilă, nu doar 
la dezvelirea unei statui, ci 
la actul de comuniune a- 
dîncă între cei ce sint azi și 
jertfa celor ce și-au dăruit 
viața lor pentru drumul 
lung al devenirilor de azi, 
definite fundamental de 
sentimentul demnității și 
independentei pe care-1 
trăiește poporul. Festivita
tea pe care o evocă rându
rile de fată poate fi, neîn-

unde ca o pasăre bllndă își 
întimpină oaspeții mărunta 
casă țărănească ă marelui 
Brâncuși, prin poezie și 
cîntec, se adusese un viu 
omagiu ctitorului de irepe- 
tabile metafore în piatră, 
marmură sau în lemn. O 
altă ipostază a patriotis
mului.

Una din...
Pentru că tot în aceeași 

zi, după-amiaza, coborînd 
spre orașul minier Motru, 
prin Horăști, luam cunoș
tință de dăruirea cu care

aici, de la inginerul specia
list la tinârul miner, aflat 
la început de drum în ca
riera unei prestigioase pro
fesii, un colectiv unit, tri
mite economiei naționale 
mii, zeci de mii de tone de 
cărbune, că acest colectiv 
se află într-o nobilă între
cere cu colectivele altor 
mine ale puternicului bazin 
carbonifer.

O altă ipostază a patrio
tismului ! Una din infinite
le ipostaze. Pentru că -fie
care gind, fiecare faptă a 
noastră conțin în substanța 
lor, dimensionindu-le și 
dindu-le semnificații adinei, 
năzuința de a fi de folos 
patriei căreia ii aparținem. 
Pentru că, așa cum scria, la 
început de nou ev al tării, 
unul din genialii noștri 
cărturari. George Călinescu, 
„mai presus de orice stă 
patria11.

Patria pe care, generații 
după generații, au purtat-o 
și vor purta-o, prin vre
muri, ca pe o sacră și su
premă moștenire. Patria 
care a știut să-și nască 
eroii și să și-i cinstească, ei 
fiind trup de nedesprins 
din nemuritoarea-i ființă.

Patria română care cu 
noblețe și demnitate și-a 
purtat și își poartă numele 
și vocația constructivă ca 
pe un mesaj de permanen
ță către toate popoarele lu
mii.

Patria pentru care — o 
știm și o dovedim zi de zi
(Continuare în pag. a V-a)

Un imperativ major al cercetării și proiectării

Tipizarea
Imperativele majore ale economiei 

noastre naționale impun, ca una din 
prioritățile principale, accelerarea 
acțiunii de tipizare a metalului, a 
mașinilor-unelte, motoarelor și uti
lajelor, a produselor industriei con
structoare de mașini în general. 
Problema se află înscrisă, ca sarci
nă de bază a cercetării științifice pen
tru cincinalul 1981—1985, in proiectul 
de Directive ale Congresului al 
Xll-lea al P.C.R. Ea a fost multila
teral dezbătută in cadrul recentei 
consfătuiri de lucru a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la care au 
participat proiectanti tehnologi și de 
construcții. De asemenea, se regă
sește, ca preocupare generală, în pro
iectul Programului-directivă de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a progresului 
tehnic în perioada 1981—1990 și di
recțiile principale pînă in anul 2000.

într-o definire rezumativă, conce
perea unui produs pe baza principii
lor tipizării înseamnă alegerea, din- 
tr-o multitudine de variante posibile, 
a construcției acceptate ca fiind cea 
mai corespunzătoare condițiilor de 
funcționalitate cerute și care pre
zintă în același timp indicatorii de 
greutate, putere instalată, consum de 
energie etc., cei mai favorabili. La 
nivelul economiei naționale acțiunea 
de tipizare presupune elaborarea de 
standarde și cataloage de produse

produselor
cu caracteristici precise, obligatorii 
in întreaga activitate de proiectare 
și execuție, scopul esențial fiind li
mitarea la minimum a tipurilor de 
materiale, subansamble și produse 
finite, cu urmarea firească — creș
terea productivității muncii și a efi
cientei producției, ridicarea continuă 
a performantelor tehnice și calita-

Dr. ing. Ion Hera-BUCUR,
Institutul de cercetări științifice, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pențru sectoarele calde din construc

ția de mașini

tive ale mașinilor, agregatelor și a- 
paraturii fabricate.

Prin tipizare se ajunge la rezul
tate valoroase datorită, între altele, 
utilizării modulelor interschimbabile. 
Aplicarea cu pricepere, la nivelul 
tehnico-ștlințific actual, a concepției 
modulare — formă avansată a tipi
zării — are multiple implicații favo
rabile asupra reducerii consumuri
lor de materiale și energie datorită 
faptului că subansamblele-modul pot 
fi dimensionate cit mai aproape de 
condițiile concrete de funcționare a 
utilajelor. Păstrând mașina ca enti
tate, dar dotînd-o cu tipodlmensiuni 
de subansambluri și agregate care

industriale
diferă de la caz la caz — în funcție 
de solicitările specifice locale, > se 
evită atit supradimensionările ce 
apar la proiectarea clasică, cînd 
calculele se fac pentru condițiile 
cele mai grele de lucru, cit și ieșirea 
prematură din funcțiune a unor sub- 
anșamble dimensionate în ipoteza 
unor solicitări „normale medii11.

Fapt, cu deosebire subliniat in ca
drul Consfătuirii de lucru a secreta
rului general al partidului cu pro
iectanti tehnologi și de construcții, 
în industria noastră constructoare de 
mașini există mari posibilități de 
extindere a tipizării constructive, iar 
aceasta nu numai la produsele de 
serie mare, unde avantajele metodei 
sint mai mult decît evidente, ei și 
la cele care se execută în fabricație 
individuală sau de serie mică, cu 
predominanta procedeelor de proiec
tare și execuție tradiționale.

Experiența. acumulată pînă acum, 
rezultatele obtinUte constituie o bună 
bază de pornire în extinderea ariei 
de cuprindere și in accelerarea ac
țiunilor in acest domeniu al cerce
tării științifice și aplicațiilor prac
tice. Astfel, prin tipizarea unor pro
cese și linii tehnologice pentru pre
lucrat piese în industria de auto
tractoare, instalații frigorifice, insta
lații de încălzit cu inducție, acoperiri 
metalice, tratamente termice, a unor
(Continuare în pag. a V-a)
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„Nu-i mult să nu se gate
și nici puțin să nu s-ajungă"
ln conștiința po

porului român, în sti
lul nostru de viață, 
spiritul de economisire 
are vechi și adinei ră
dăcini. A risipi este 
în concepția românu
lui nu numai păgu
bos, dăunător, ci și 
imoral. Nimic nu ne 
stimulează mai mult 
revolta față de nepă
sare, față de reminis
cențele retrograde din 
mentalitatea celor care 
nu înțeleg, sau nu 
vor să înțeleagă, că 
firea noastră gospodă- 
roasă nu s-a născut 
nici din cupiditate, și 
nici din trai pe vătrai. 
Ne repugnă „mina 
spartă" și ne jignește 
sufletul orice irosire, 
orice pagubă. orice 
atitudine de nepăsare 
față de risipă.

Spiritul de economi
sire este pentru noi 
virtute socială, dar el 
trebuie să devină și o 
virtute individuală 
unanimă. Un vechi 
proverb românesc glă- 
suiește : „Nu-i mult 
să nu se gate, și nici 
puțin să nu s-ajun
gă !“. A face din spi
ritul de economisire o 
normă etică a existen
tei noastre înseamnă 
a făuri una din pri
mele virtuți sociale 
ale unei națiuni ce-și 
privește cu luciditate 
și responsabilitate ziua 
de mîine, grăbindu-și 
măcar cu un ceas 
viitorul la a cărui zi
dire a pus atîta efort,

atita abnegație, atîta 
putere de sacrificiu. 
Dealtfel, Codul prin
cipiilor și normelor 
muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și 
echității socialiste, 
enunță clar : „Membrii 
partidului, membrii 
Uniunii Tineretului 
Comunist, toți oame
nii muncii trebuie să 
''acționeze pentru gos
podărirea cit mai efi
cientă a mijloacelor și 
■resurselor societății, 
să lupte împotriva ri
sipei de orice fel, a 
neglijentei in păstra
rea și administrarea 
bunurilor publice, a 
tuturor manifestărilor 
de irosire a avutului 
obștesc". Este cuprinsă 
în acest articol o în-, 
treagă filosofie a exis
tenței in spiritul tra
dițiilor și al bunului 
simț românesc, o sin
teză exprimată într-o 
singură frază a corela
ției dintre verbele „a 
fi", „a avea" și „a 
face", ca totul să 
crească și să spo
rească.

Problema care se 
pune este în pri
mul rind o chestiu
ne de conștiință. De 
înrădăcinare și mai 
profundă a unei noi 
mentalități izvorî te
din tradițiile și din 
propriul nostru stil de 
viață deprins din 
moși-strămoși cu cum
pătarea. Zicem că, 
pentru a tăia o dată, 
trebuie să masori de

zece ori. Dar trebuie 
să ai ce măsura, ca să 
poți tăia. Să deprimi 
gestul învirtirii robi
netului risipei spre 
dreapta și al răsucirii 
întrerupătorului la po
ziția pasivă. Altfel, se 
diminuează catastrofal 
și ireversibil activul. 
Iar acest activ, creș
terea și fructificarea 
lui, înseamnă tocmai 
preocuparea partidului 
nostru pentru ridi
carea continuă a gra
dului de civilizație al 
întregului popor. Pe 
termen lung, nu pe 
perioade de conjunc
tură, cu „vaci grase" 
și „vaci slabe". Pe in
tuirea și prospectarea 
perspectivei, pe chib- 
zuirea resurselor, pe 
măsura plapumei. Ro
mânul spune : „Să nu 
te-ntinzi mai mult 
decît ți-e plapuma !“. 
Atita avem, de atita 
dispunem, iar ca să 
avem mai mult tre
buie să economisim. 
De bună voie și prin 
asumarea unei con
științe responsabile. O 
chestiune care-l pri
vește pe fiecare în 
parte, și pe noi toți, 
laolaltă. Așa dorim, 
așa simțim, așa acțio
năm. Pentru ca ziua 
de mîine să ne fie 
spornică și puterea ță
rii să crească.

loan 
GRIGORESCU
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...Șl iN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Brigăzile muncitorești 
de combatere a risipei 

au trecut la lucru
întreprinderea de sticlărie pentru 

monaj . Bistrița este astăzi, practic, 
cel mai mare consumator de ener
gie electrică și gaze naturale din ju
deț. Desigur, o atare realitate este 
dată de specificul tehnologic al pro
ducției.

Topitură de sticlă, adică materia 
primă cu care operează sticlarii, face 
parte din categoria celor energo- 
intensive. Kilogramul de topitură 
ajuns in fază finală de pahar, cană, 
fructieră, vază etc., înseamnă din 
punct de vedere al bilanțului ener
getic un cumul de 1,18 kWh și 1,63 
metri cubi gaz metan. Comparînd 
aceste valori cu costurile celorlalte 
materiale cuprinse în același kilo
gram de topitură, mai mici, ne pu
tem da seama de ce chiar de la în
ceputul anului, comitetul de partid, 
consiliul oamenilor muncii și-au în
scris permanent pe agenda de lucru 
urmărirea, zi de zi, deeadă de deca
dă, a încadrării în cotele de consum 
de energie și combustibil. Nu a fost 
doar o simplă înregistrare statistică, 
ci un autentic control, dublat de ac
țiuni corective. O dovedește dinami
ca normativelor de valorificare, care 
atestă că față de nivelul realizat la 
sfîrșitul trimestrului I — 45.37 mili
oane lei producție la 1 000 MWh, 
respectiv 10,29 milioane lei producție 
la 1 000 tone combustibil convențio
nal — la finele lunii trecute s-a 
ajuns la 51,1 și, respectiv, 12,07 mi
lioane lei producție. Aceasta înseam
nă depășirea cu mai bine de 12 la 
sută a normativului de valorificare 
planificat pentru energia electrică și 
cu 43 la sută a normativului de va
lorificare prevăzut la combustibil 
convențional.

— Importante ml se par. acum, 
continuarea cu mai mare perseve
rență a înlocuirii echipamentelor 
energetice cu consumuri ridicate cu 
altele care necesită consum redus, 
recuperarea tuturor resurselor ener
getice secundare și readucerea lor în 
circuitul productiv, implantarea pen
tru moment, fie și indirect, in sticla 
de Bistrița a energiei solare — ne-a 
declarat directorul fabricii, Francisc 
Schveller.

Recentele măsuri stabilite de con
ducerea partidului, pe linia econo
misirii accentuate a energiei și com
bustibilului au găsit la I.S.M. Bis
trița un teren fertil, ele venind să 
potențeze o experiență bună, care 
însumează o serie de îmbunătățiri 
aduse fazelor fluxurilor de fabrica
ție, a felului în care fiecare munci
tor a prețuit incandescența celor 
1 450°C. — Și la noi, ca și în alte

părți, ne spune tovarășul Mezel Er
nest, secretarul adjunct al comitetu
lui de partid, muncitori fruntași și 
specialiști acționează ferm, hotărit 
perseverent, în adevărate brigăzi de 
depistare a noilor surse de economi
sire, de lichidare a risipei, indiferent 
de forma în care s-ar manifesta.

S-a trecut de îndată la acțiune în 
vederea utilizării la mașinile de de- 
calotat a aerului insuflat din venti
latoare în locul aerului comprimat, 
ceea ce înseamnă, pentru fiecare 
oră de funcționare, o reducere a con
sumului de energie electrică cu 63 
kWh. l'rin eliminarea consumului 
de gaz metan la arzătoarele insta
lațiilor de uscat produse din secția 
gravură se va reduce consumul cu 
25 NntVh, iar odată cu recuperarea 
căldurii de la mașinile de tratat 
termic montarea instalațiilor prill 
care va recircula apă încălzită va 
diminua consumul de combustibil 
convențional cu 10 tone pe an.

— în mod categoric nu ne vom 
opri doar la asemenea aspecte, a 
ținut să precizeze inginerul șef Zol- 
tan Suciu. Rezerve nepuse în valoare 
există. Cînd afirm acest lucru am in 
vedere nu numai căldura care se 
pierde încă la bazinele de lucru ale 
celor 4 cuptoare de topit sticlă, eva
luată la circa 400 tone combustibil 
convențional pe an, ci și cele 200 
grade Celsius ce se risipesc printr-o 
simplă picătură de sticlă ce cade de 
la țeava sticlarului. Aceste surse mari 
ori mici pot fi reintegrate în circui
tul productiv printr-o susținută acti
vitate de invenții, inovații si rațio
nalizări la care vom antrena toți 
specialiștii întreprindcii, maiștrii 
și muncitorii cu experiență.

Toate acestea vor aduce unității 
bistrițene o reducere a consumului de 
energie cu circa. 4 la sută doar în ur
mătoarele 5 luni ale anului.

Adunate intr-un singur făgaș, an
samblul acestor măsuri politice, teh
nice și organizatorice au șansa de a 
diminua de la o zi la alta consumu
rile energetice ale sticlei de Bistrița 
la niște limite optime, limite care-și 
au izvorul așa după cum am putut 
constata în mințile șl miinile unor 
oameni, a căror conștiință reflectă 
cit se poate de clar imperativul ac? 
tualel etape pe care o străbat odată 
cu celelalte colective muncitorești 
ale tării, de a consolida dezvoltarea 
accelerată a producției industriale pe 
seama unor consumuri productive de 
energie din ce în ce mai mici.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Multe din obiectivele proiectului Programului-directivă 
în domeniul energiei pot fi aplicate imediat 

De exemplu, ÎN INDUSTRIE

• Ministerele, centralele și întreprinderile să , ia măsuri 
ferme pentru reducerea consumurilor specifice de combustibil 
și energie electrică pe unitatea de produs, prin PERFECTIO
NAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE, MODERNIZAREA 
STRUCTURILOR DE PRODUCȚIE, ÎMBUNĂTĂȚIREA RANDA
MENTELOR ENERGETICE ALE INSTALAȚIILOR ;

• Stabilirea de programe pentru ÎNLOCUIREA PROCE
SELOR TEHNOLOGICE ÎNVECHITE, mari consumatoare de e- 
nergie, MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR EXISTENTE CU 
CONSUMURI RIDICATE, aducerea lor la parametri superiori 
de exploatare ;

® ASIGURAREA ÎN FIECARE UNITATE A INDICILOR 
OPTIMI DE CONSUM DE ENERGIE ÎN TOATE SCHIMBURILE 
prin folosirea intensivă a utilajelor, evitarea mersului în gol 
sau cu sarcină redusă, eliminarea opririlor accidentale, buna 
întreținere și exploatare a fondurilor fixe.

Din proiectul Programului-directivă de cercetare 
și dezvoltare in domeniul energetic.

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
COMBINATULUI METALURGIC TULCEA, CARE A DEPĂȘIT CONSUMUL 
DE ENERGIE ELECTRICĂ PE LUNA IULIE CU APROAPE 10 LA SUTĂ, 

CONSUMÎND SUPLIMENTAR MILIOANE DE KILOWATI-ORĂ.

Desen de Șt. COCIOABA
NU URMAȚI ACESTE EXEMPLE I
Șl alte unitâțl din industria metalurgicâ au înregistrat depâșiri la 

acest capitol, printre care :
Combinatul metalurgic Cimpia Turzii — 3,07 la sutâ ;
Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște — 2,29 la sutâ ;
Combinatul siderurgic Galați — 0,69 la sutâ ; , 
întreprinderea de aluminiu Slatina — 0,34 ia sytâ.

PE „FRONTUL ENERGIEI" 
comuniștii mobilizează forțele 

cercetării științifice
Pentru comuniști, pentru întregul 

colectiv al Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică, re
centa vizită în institut a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a constituit un mo
ment de referință, un prilej de re
flecție și mai profundă eu privire la 
menirea cercetării științifice in gene
ral și a celei de profil în special. în 
mod firesc, in lumina orientărilor 
stabilite de conducerea partidului, 
concretizate in proiectul de Directive 
ale Congresului al XII-lea și în pro
iectul Programului-directivă referi
tor la dezvoltarea cercetării științifice 
în perioada ce urmează — orientări 
ce marchează necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru sporirea aportu
lui cercetării și ingineriei tehnologice 
la mai buna gospodărire a energiei, 
valorificarea superioară a bazei (le 

.materii prime a țării, înlocuirea ma
teriilor prime și materialelor defici
tare — organizația de partid conduce 
în aceste zile studierea și dezbaterea 
proiectelor de documente ale apropia
tului Congres al partidului în corela
ție nemiilocită cu sarcinile stringente 
C” derivă din Decretul Consiliului de 
Stat nrivind gospodărirea judicioasă 
si reducerea consumului de energie 
elertrică, energie termică și gaze na-

— întreaga activitate a colectivului 
nostru se subordonează înaltelor co
mandamente ale momentului, ale ac
tualei etape de, dezvoltare a tării — 
ne-a ‘ țjpuS'j iiîgfijârul Mario Checiu- 
le?cu, secretar adjunct al comitetului 
de . partid. In toate compartimentele 
de eercet&re, pe domenii tehnice, s-au 
analizat propunerile de teme ale cer
cetătorilor pentru planul pe anii ce 
vin, asigurindu-se selecția si priori
tatea abordării in raport cu obiecti
vele rezultate din Directive si din sar
cinile de actualitate imediată.

Pentru a ne convinge de acest ade
văr și, mai ales, de preocuparea or
ganizației spre a se răspunde prompt 
solicitărilor, tovarășa Gabriela Tutoș, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid, ne înfățișează programul de 
măsuri elaborat în aceste zile și in 
curs de definitivare pe temeiul pro
punerilor făcute de comuniști, de cei
lalți oameni ai muncii. Spicuim din 
prevederile mai importante, toate cu 
termene apropiate de realizare : re
examinarea proiectelor de produse și 
tehnologii elaborate de institut pri
vind consumurile de metal și para
metrii energetici ai acestora : elabo
rarea unor materiale cu caracteristici 
fizico-mecanice și electrice superi

oare ; realizarea de echipamente pen
tru îmbunătățirea factorului de putere 
și reducerea pierderilor de energie la 
consumatorii industriali.

Preocuparea de a se asigura redu
cerea consumului de energie electrică 
prin optimizarea regimurilor de 
funcționare a sistemelor de alimen
tare cu energie a marilor consumatori 
din industrie și in rețelele de distri
buție — sarcină de cea mai mare în
semnătate a cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice de profil — își 
găsește reflectarea și în organizarea,

DE PARTID
ia I. C. P. E.-București

din inițiativa comitetului de partid, 
a unor echipe energetice, prevăzute 
să întreprindă studii concrete pe te
ren pentru imbunătâțirea tehnologiei 
de alimentare cu energie electrică și 
obținerea de economii. în ultimul 
timp, lucrările acestor echipe s-au 
amplificat, activitatea lor fiind urmă
rită indeaproape, spre a se valorifica 
mai operativ, prin programele de mă
suri stabilite in comun cu beneficiarii, 
constatările și rezultatele cercetărilor 
lor. Este, dealtfel, prevăzută analiza 
activității acestor echipe în comitetul 
de partid și consiliul științific, incit 

.contribuția lot lh< rtfducerea corfsu- 
mului de energie in semestrul al 
II-lea al acestui an să fie substanțial 
sporită. Dar nu numai atît. La acest 
capitol se poate consemna si acțiunea 
desfășurată din imboldul și sub con
ducerea nemijlocită a comuniștilor 
— acțiune la care, în prezent, s-a pla
nificat etapa a doua — pentru dis- 
peeerizarea automată a alimentării cu 
energie, pe bază de echipamente de 
calcul, a marilor consumatori.

între sarcinile prioritare urmărite 
de organizația de partid — parte in
tegrantă a eforturilor depuse cu con
secvență pentru reducerea ciclului 
eercetare-producție, pentru aplicarea 
operativă în industrie a rezultatelor 
cercetărilor finalizate in institut — se 
numără, totodată, realizarea unor 
produse și tehnologii noi, cît mai eco
nomicoase, pentru nevoile urgente ale 
unităților industriale ; tipizarea — in 
curs de generalizare — a unor echi
pamente de comandă la seriile noi 
de motoare ; reproiectarea unor pro
duse, între care un număr important 
de bunuri de consum și testarea cit 
mai judicioasă a tuturor produselor

electrotehnice realizate de industrie, 
spre a se asigura performanțe supe
rioare in exploatare, concomitent cu 
un consum redus de energie. Este 
meritoriu faptul că aceste probleme 
se regăsesc, intr-un fel sau altul, în 
tematica adunărilor generale și ale 
ședințelor de birou ale tuturor c 
opt organizații de bază, ca și în a . 
lizele periodice ale comitetului de 
partid. .

O modalitate interesantă, folosită 
tot pentru abordarea unor ..pro
bleme la ordinea zilei", cum le 
numea inginerul Constantin Teo- 
dorescu, o constituie organizarea 
de simpozioane in cadrul unor 
organizații de bază. Bunăoară, organi
zația de bază nr. 3 — reunindu-i pe 
membrii de partid din atelierul de 
materiale și echipamente de automa
tizare, care are cea mai mare ac
tivitate de microproducție din insti
tut — ca și cea din atelierul de pro
totipuri au inițiat, împreună, un sim- 
pozion-dezbatere despre preocupările 
lor în direcția reducerii consumurilor 
de materiale și energie în realizarea 
prototipurilor și microproducției. con
cluziile trase stînd la baza unor mă
suri de interes .mai larg, vizînd folo
sirea cu înalt spirit de răspundere a 
combustibilului și energiei. Metodelor 
„clasice", ale muncii politico-educati
ve li se adaugă, la I.C.P.E.. altele cu 
caracter specific, vădind grija pen
tru asigurarea unui acces larg al co
lectivului Ia documentarea de specia
litate. la noutățile tehnico-știintifice 
din țară și străinătate, ca ajutorul 
unei „bănci de date" realizate pe 
calculator, în cadrul centrului de 
calcul al institutului (pe care I.C.P.E.- 
ul o ține, dealtfel, la dispoziția și a 
altor unități interesate), ca si al bi
bliotecii tehnice,; au loc, de aseme
nea, seniinarii periodice în laboratoa
re și secții, intiiniri sistematice de 
informare a propagandiștilor cu se
cretarul comitetului de partid și con
ducerea institutului și, sub egida or
ganizațiilor de bază, toți cei care în
treprind călătorii de documentare își 
împărtășesc cunoștințele colectivelor 
unde lucrează. Mai mult ca oricind, 
activitatea de propagandă urmărește 
atragerea tuturor forțelor din Institut, 
in primul rind a comuniștilor, la cer
cetări noi — de pildă, in vederea gă
sirii de mijloace pentru folosirea e- 
nergiei solare, eoliene, a surselor și 
acumulatorilor de tip nou — la gin- 
dire creatoare și idei îndrăznețe, la 
realizări cu aplicabilitate imediată in 
producție și eficiență ridicată pe 
plan economic.

Maria BABOIAN

ÎN CONTINUAREA ANCHETEI FĂCUTE CU SPRIJINUL SERVICIULUI CIRCULAȚIE

AL MILIȚIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SE IMPUNE CONCLUZIA:

Prea multe mașini continuă să circule 
în gol, irosind carburanții

Alte opt ore la porțile Capitalei, consemnînd spiritul gospodăresc, 
de disciplină, dar și faptele celor care încalcă prevederile Decretului 
privind raționalizarea consumului de carburanți și gospodărirea 

economicoasă a parcului de autoturisme
în continuarea anchetei noastre 

publicate în ziarul de ieri, cu prime
le concluzii desprinse, îndeosebi la 
cele două mari porți de intrare ale 
Capitalei — autostrăzile spre Pitești 
și Ploiești — în după-amiaza și seara 
zilei de 2 august, împreună cu tova
rășa locotenent Ana Bondoc, de Ia 
Serviciul circulație al Miliției Muni
cipiului București am fost prezenți Ia 
alte porți de intrare-ieșire, care în

registrează in aceste zile un trafic 
rutier deosebit de intens : spre și 
dinspre Constanța, Călărași, Giurgiu, 
Oltenița...

Nici n-apucăm bine să ne instalăm 
la un loc de parcare de pe „Șoseaua 
Soarelui" — spre litoral — că de noi 
se și apropie, venind dinspre Bucu
rești, doi mastodonți — două auto- 
frigorifice. Văzindu-le rulînd cam 
„săltăreț" pentru gabaritul lor, tova

rășa locotenent le face cunoscutul 
semn de oprire pe dreapta.

— Actele la control, vă rog 1
Cei doi șoferi — Vasile Ștefan și 

Platon Luchian — prezintă actele. La 
prima vedere, totul părea în ordine, 
în ordine, și nu prea. Cele două au
tofrlgorifice 31-TL-2213 șl 31-TL-2222 
veniseră in Capitală încărcate, dar 
acum se inapoiau pînă la Tulcea 
goale-goluțe 1 Gindiți-vă că fiecare

Acest autoturism Dacia 1 300 Station, surprins în Ima
gine la stația PECO din Pantelimon, fârâ foaie de par
curs, trebuia sâ ee afle demult la garajul de pe 

bulevardul Republicii

Douâ autofrlgorifice, fiecare de cite 16 tone, circulînd 
goale-goluțe de la București la Tulcea

Foto : Sandu Cristian

din cele două autofrlgorifice are cite 
16 tone capacitate, calculați cită ri
sipă de carburanți pe distanța Bucu
rești — Tulcea. Iar cei doi șoferi mai 
depășiseră cu mult și viteza econo
mică prevăzută in decret.

Dar tulcenii n-au fost singurii pe 
care i-am surprins depășind în ziua 
de 2 august viteza legală prevăzută 
în localitate, ca și viteza economică 
stabilită prin anexa decretului. Ia- 
tă-i pe cîțiva dintre aceștia, care ru- 
lau de parcă erau alergați din urmă 
de cine știe ce arătare : teleormănea- 
nul Marin Gae (l-TR-5791), buzo- 
ianul Costică Galoiu (21-BZ-741), 
bucureșteanul Marin Puiu (15-B- 
7906), gorjanul Aristică Ștefănescu 
(l-GJ-533) și mulți alții. Printre ei, 
în mod cu totul surprinzător, s-a în
scris și posesorul Daciei 1 300, nou- 
nouță, 023795-B, numai cu cîteva sute 
de kilometri la bord.

— Nu pot să-mi dau seama, cum 
de am circulat cu o viteză așa de 
mare — ne-a spus el. Mai ales că am 
fost Ia Autoservice și mi s-a spus 
că am o defecțiune la motor.

Cu atît mai mult, trebuia să circu
le cu toată atenția și prudența.

între timp, locotenenta a oprit ca
mionul 21-IF-1165 al C.A.P. Petri- 
chioaia, județul Ilfov, camion de 5 
tone atît de necesar în aceste zile la 
transportul roadelor din cimp, dar 
care staționase în București nu mai 
puțin de 8 ore, pentru a se întoarce 
cu 300 kilograme de hrană pentru 
niște viței.

Multe, prea multe mașini de tot 
felul — camioane, autobasculante, 
autofurgonete, autoutilitare, micro
buze — circulă încă în goi sau în
cărcate cu te miri ce, în special cu 
citeva lăzi sau butoaie goale sau cu 
cite o piesă oarecare. Ca să nu mai 
spunem că din sutele de foi de par
curs controlate, cele care erau În

tocmite după toate normele legale 
prevăzute au fost atît de puține, 
incit subofițerul Ion Ungureanu ie 
ținea evidența pe degetele de la miini: 
„Uite, încă una. a treia la mină... în 
sfirșit, uite-o și pe-asta, a patra la 
mină"... Atunci, să te mai mire 
faptul că o ditamai autobasculantă 
goală-goluță, de 12 tone (31-B-5240), 
care consumă — în mod normal •— 
36 litri motorină la suta de kilometri, 
a fost trimisă pe 2 august, ziua în 
amiaza mare,, tocmai de la Brăila, 
pentru a i se face o revizie tehnică 
la București ? Sau poți sări crezi „pe 
cuvint", fie el și de „onoare", pe șo
ferul autocamionului 21-B-6228, sur
prins la ora 21 venind tot gol-goluț 
dinspre Giurgiu, că ar fi transportat 
„ceva, undeva", de vreme ce pe foaia 
de parcurs nu era consemnat absolut 
nimic 1

De aid, o întrebare adresată șefi
lor de garaje, autobaze șl coloane 
auto : Cum controlează — și ce mă
suri au luat — pentru ca, potrivit 
prevederilor decretului —- imediat 
după încetarea lucrului, toăte mași
nile să se afle la locul stabilit pre
cis pentru parcare ? întrebare la 
care vor trebui să răspundă cei in
vestiți anume cu răspunderi pentru 
soarta unor astfel de mașini parcate 
in seara zilei de 2 august pe la do
miciliile șoferilor : autocamionul pen
tru transport persoane 34-B-3515, pe 
strada Tomis, în dreptul numărului 
84 ; autocisterna 33-B-1496 cu inscrip
ția „Inflamabil" pe strada Ion Iri- 
ceanu nr. 54 ; autobasculanta 33-B- 
8358 care tocmai pleca, la apariția 
noastră, de la restaurantul din pădu
rea Cernica. Era ora 19,30 și auto
basculanta trebuia să se afle demult 
parcată la locul el, la Stația de uti
laj transport de pe bulevardul Ion 
Șiilea. Dar șoferul de pe autobascu
lantă, Voicu Anghel, împreună cu un

Autocisternâ parcatâ la domiciliul șoferului, pe strada Ion Iriceanu

prieten, s-a dus tocmai la Cernica și 
după ce s-au „cinstit" vîrtos (dovadă 
și fiola înverzită în întregime) s-a 
mai și urcat, in starea in care se 
afla, la volan, constituind un real 
pericol pentru siguranța circulației.

Seara, printre ultimele mașini afla
te la ora închiderii stației de benzi
nă din Pantelimon se afla și autotu
rismul Dacia 1 300 Station 22-B-8140. 
După alimentare, locotenenta il în
treabă pe șoferul Gheorghe Fara- 
uanu :

— De unde și încotro ?
— Vin de pe bulevardul Republicii, 

unde întreprinderea are garajul și 
• mă duc Înapoi. Mi-am făcut plinul, 
că miine plec la Giurgiu.

— Dar de ce ați venit tocmai din 
centru pînă aici și la ora asta ?

— Păi, să vedeți, eu...
— Foaia de parcurs, vă rog.
— Păi, să vedeți, n-am foaie de 

parcurs...
Nu vrem să insinuăm, dar prea 

se leagă unele elemente : foaie de 
parcurs nu, seară frumoasă, mașină 
mică, plinul făcut, căldură mare, pă
durea Cernica aproape...

Ce părere aveți, tovarășe șef de 
garaj, despre frumoasa limuzină al
bastră, care trebuia să se afle de 
multe ore la locul ei de parcare, dar 
care arde benzina statului, umblînd

hai-hui pe la... magazine din Bucu
rești ?

O întrebare care se adaugă celor 
dinainte, care se adaugă celor din 
ancheta publicată ieri și la care se 
vor adăuga șl altele in perioada ur
mătoare.

— întrebări justificate, la care sint 
chemați să răspundă toți factorii in
vestiți cu atribuții precise in acest 
domeniu, din unitățile deținătoare de 
parc auto, care sint obligați să 1 ia 
toate măsurile pentru ca nici un con
ducător de autovehicul proprietate 
socialistă să nu mai poată comite nici 
o abatere de la prevederile exprese 
ale decretului — ne spune tovarășul 
lt. colonel Ștefan Colibaba, locțiito
rul șefului Serviciului circulație al 
Miliției Capitalei. în ce ne privește, 
vom acționa zi și noapte, pe toate ar
terele și la toate porțile de intrare- 
ieșire ale Capitalei, pentru a preveni 
și lichida orice abuz în folosirea ma
șinilor statului în alte interese decit 
ale statului, pentru a-i determina pe 
toți șoferii profesioniști și amatori să 
respecte întocmai prevederile decre
tului, inclusiv cele privind circulația 
în zilele cu restricție, pentru a închi
de toate „supapele" consumului exa
gerat de carburanți, ale risipei.

Petre POPA
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Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
cu prilejul înminării de către tovarășul L. I. Brejnev a Ordinului „Lenin“

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit 
din partea comitetelor județene ale partidului, a nu- 
meroâse comitete municipaie, orășenești și comunale, 
ministere, organizații de masă, întreprinderi industria
le, unități agricoie, instituții de știință, învățămînt, artă 
și cuitură, telegrame, în care, exprimîndu-se apro
barea și adeziunea deplină față de rezultatele impor
tante ale convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Brejnev cu prilejul re

centei întîlnlri din Crimeea, se dă. totodată, glas sen
timentelor de adîncă satisfacție și legitimă mîndrie 
în legătură cu înmînarea Ordinului „Lenin", conferit 
secretarului general al P.C.R. de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — înaltă apreciere a contribuției 
sale la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre țările și popoarele 
noastre, la cauza socialismului șl păcii în lume.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
spune : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, oamenii muncii, 
toți locuitorii Capitalei României so
cialiste, cu vie satisfacție și legitimă 
mindrie patriotică, vă adresează din 
adincul inimii, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde felicitări, profunda lor stimă și 
înalta considerație pentru înmînarea 
Ordinului „Lenin“, conferit de Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani de 
viață, ca apreciere a contribuției 
dumneavoastră la dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii So
cialiste România, ca o nouă expresie 
a stimei profunde și simpatiei fră
țești ale comuniștilor sovietici față 
de comuniștii români.

încredințîndu-vă și cu această oca
zie de atașamentul fierbinte, nemărgi
nit pe care-1 nutrim față de dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui român, noi considerăm această 
înaltă omagiere a activității neobosite 
pe care o desfășurat! ca o semnifi
cativă ilustrare a bunelor relații, 
prietenești și de .colaborare multila
terală, pe toate planurile, dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, in interesul construc
ției societății socialiste și comuniste 
din țările noastre, al cauzei generale 
a socialismului și comunismului, co
laborării și păcii pe planeta noastră.

Exprimînd adeziunea noastră de
plină la politica ipternă și externă a 
partidului și statului, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general,, că organizația de partid 
a Capitalei va acționa cu fermitate 
și dăruire revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor asumate, astfel incit 
să ne sporim contribuția la efortul 
întregii țări, pentru intimpinarea ce
lei de a 35-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al XII-lea 
al partidului cu noi și remarcabile 
succese, pentru continua propășire a 
României socialiste. ,

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile județului nostru — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. — 
au primit cu viu interes și satisfacție 
vestea înminării Ordinului „Lenin", 
conferit de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu prilejul aniver
sării a 60 de ani de viață, pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
pus-o cu neasemuită abnegație și 
pasiune revoluționară în slujba po
porului român, a propășirii Româ
niei socialiste al cărei fiu devotat 
sînteți, precum și pentru contribuția 
remarcabilă pe care o aduceți la 
cauza păcii, colaborării și prieteniei 
între toate țările lumii. înaltele 
aprecieri ce se fac pretutindeni la 
adresa politicii externe a României 
socialiste, a dumneavoastră personal, 
stau mărturie a prestigiului mereu 
crescând de care se bucură pe toate 
meridianele globului țara noastră, 
conducerea sa înțeleaptă, în frunte 
cu dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate a vieții 
politice internaționale.

Profund și puternic atașați politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, însuflețiți de îndemnu
rile și de exemplul dumneavoastră 
personal de neasemuită dăruire pen
tru prosperitatea, continuă a patriei 
noastre socialiste, comuniștii, oamenii 
muncii din județul nostru — români, 
maghiari, germani — muncesc cu 
mult avint și elan patriotic pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
și a angajamentelor asumate pe acest 
an și pe întregul cincinal, precum și 
a recentelor măsuri in vederea unei 
mai judicioase gospodăriri a avuției 
noastre naționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. — au urmărit cu viu in
teres vizita efectuată in Uniunea 
Sovietică la invitația tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev și au luat cu
noștință cu multă bucurie și satisfac
ție de faptul că v-a fost înmînat 
Ordinul „Lenin", conferit de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S

Noi vedem in distincția acordată 
încă o dovadă a prestigiului imens 
de care vă bucurați, stimate tovarășe 
secretar general, pe toate meridianele 
lumii, pentru activitatea neobosită, 
cu adevărat exemplară, pe care o 
desfășurați pentru adîncirea priete
niei și colaborării cu toate țările so
cialiste, cu tinerele state independen
te, cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe temelia res
pectării suveranității și independen
tei naționale,, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, de întregul nostru devo
tament, de hotărirea deplină de a 
munci pentru realizarea sarcinilor 
trasate ae Congresul al Xl-lea al 
partidului, de plenara comună a Co
mitetului Central al P.C.R. și Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României din 
4—5 iulie a.c. pentru a dovedi prin 
noi realizări dragostea ce v-o pur
tăm și a cinsti prestigiul de care se 
bucură România socialistă între po
poarele lumii.

Aflind cu deosebită satisfacție și 
mindrie patriotică vestea decorării 
dumneavoastră de către Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu 
Ordinul „Lenin", vă rugăm să ne 
permiteți, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in 
numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul nostru, să 
vă adresăm calde și respectuoase 
felicitări, cele mai alese sentimente 
de recunoștință și profundă mulțu
mire pentru modul strălucit în care 
conduceți destinele partidului și po
porului. pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășurat! pentru crește
rea prestigiului Partidului Comunist 
Român și al României socialiste — 
se arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Vedem în această distincție o ex
presie a bunelor relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, a sen
timentelor de stimă și prețuire pe 
care și le nutresc reciproc poporul 
român și poporul sovietic.

Exprimînd încă o dată bucuria și 
satisfacția pentru că vi s-a înmînat 
Ordinul „Lenin", comuniștii. toți 
oamenii muncii din județul Argeș se 
angajează solemn să muncească cu 
abnegație revoluționară și fierbinte 
patriotism pentru înfăptuirea exem
plară a politicii gloriosului nostru 
partid, pentru a întimpina cu noi 
succese cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al partidului.

Dînd glas sentimentelor de dra
goste și profundă satisfacție pornite 
din adincul inimilor sutelor de mii 
de oameni ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile județului nostru. COMI
TETUL JUDEȚEAN BACAU AL 
P.C.R. vă adresează, iubite conducător, 
fiu ilustru al poporului român, cele 
mai călduroase felicitări cu prilejul 
conferirii Ordinului „Lenin" — înaltă 
distincție ce atestă remarcabila 
dumneavoastră contribuție la dezvol
tarea prieteniei și colaborării fră
țești româno-sovietice. Acordarea 
acestei inalte decorații reprezintă 
o nouă și elocventă expresie a res
pectului ele care vă bucurați pe plan 
internațional, a prețuirii meritelor 
dumneavoastră, iubite toyarăse 
Nicolae Ceausescu, ca neobosit mi
litant pentru cauza păcii și prieteniei 
între popoare, pentru edificarea 
unei lumi mai bune si mai drepte.

Folosim acest prilej deosebit de 
emoționant și plăcut pentru a ne 
reînnoi angajamentul că vom munci 
cu și mai mult elan, cu dăruire și 
cu înaltă responsabilitate comunistă 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor cuprinse în Programul 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
îngăduiți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
felicităm încă o dată pentru înalta 
distincție conferită și să vă urăm din 
inimă multă sănătate, multă putere 
de muncă, pentru a ne conduce spre 
noi și remarcabile împliniri socia
liste.

împreună cu întregul-nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. — au 
luat cunoștință cu deosebiță satis
facție și legitimă mîndrie patriotică 
de înmînarea de către tovarășul 
L. I. Brejnev a Ordinului „Lenin" 
conferit de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., pentru meritele 
deosebite ce le aveți în dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist Ttomân și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice, în Întărirea 
forțelor socialismului, ale păcii și 
progresului în întreaga lume. înalta 
distincție acordată se adaugă nu
meroaselor mărturii oe omagiază pe 
toate meridianele lumii virtuțile 
dumneavoastră de eminent conducă
tor și fiu al națiunii noastre socia
liste, promotor consecvent al politicii 
externe românești, politică de pace 
și colaborare cu toate țările socialis
te, cu toate statele lumii, de promo
vare a aspirațiilor de libertate, egali
tate și independență ale tuturor po
poarelor, de înfăptuire a unei noi 
ordini economice internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Folosim prilejul pentru ca acum —• 
în preajma celei de-a 35-a aniversări 
a victoriei insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste, în 
atmosfera de puternică efervescentă 
politică creată de dezbaterea cu 
toți comuniștii, cu întregul popor, a 
documentelor programatice ale celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — să vă încredin
țăm din nou că vom munci fără 
preget pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini ce ne revin, aducîndu-ne ast
fel contribuția la înfăptuirea cu 
succes a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului în patria 
noastră.

Vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere și călduroase felicitări cu 
prilejul înminării Ordinului „Lenin"
— expresie elocventă a unei înalte 
aprecieri a contribuției pe care o 
aduceți la întărirea și dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării 
frățești dintre partidele comuniste 
din cele două țări, dintre popoarele 
român și sovietic, în sprijinul conso
lidării păcii, al independenței și su
veranității tuturor popoarelor lumii
— se spune in telegrama COMITE

TULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R.

Ne exprimăm, totodată, deplina 
aprobare față de rezultatele noului 
dialog româno-sovietic la cel mai 
înalt nivel, față de înțelegerile con
venite — acestea avind darul să con
tribuie la adîncirea colaborării și coo
perării româno-sovietice, la cauza so
cialismului. și păcii, la întărirea 
luptei împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
realizarea unei securități trainioe pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
exprima, scumpe și iubite conducă
tor, hotărirea fermă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Botoșani de a întimpina cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XII-lea al parti

• Aprobare și satisfacție față de rezultatele 
fructuoase ale intîlnirii româno-sovietice la cel 
mai înalt nivel

• Convingere fermă că dezvoltarea continuă 
a relațiilor reciproce dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice corespunde intereselor popoarelor 
celor două țări, ale unității și colaborării țărilor 
socialiste, progresului și păcii

• Angajamente ferme ale oamenilor muncii din țara 
noastră de a întimpina cu noi succese ani
versarea Eliberării patriei și al XII-lea Congres 
al partidului

dului cu noi și tot mai Însemnate 
succese în toate domeniile de acti
vitate.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru, asemeni întregului 
nostru popor, au urmărit cu interes 
și satisfacție vizita dumneavoastră in 
Uniunea Sovietică, convorbirile cu 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc și 
muncesc in județul Cluj, fără deose
bire de naționalitate, au luat cunoș
tință cu aleasă satisfacție și mîndrie 
patriotică de inminarea de către to
varășul Leonid Ilici Brejnev a Ordi
nului „Lenin". conferit dumneavoas
tră de Prezidiul Sovietului Suprem al 
UIR.S.S. cu prilejul împlinirii a 60 
de ani. Ei văd în această înaltă dis
tincție o recunoaștere a meritelor pe 
care dumneavoastră le aveți în dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre popoarele 
român și sovietic.

Rugîndu-vă să primiți sentimentele 
lor de înaltă prețuire, admirație și 
recunoștință pentru înțelepciunea, 
dăruirea și dragostea cu care condu
ceți partidul și poporul nostru spre 
luminoasele culmi ale civilizației co
muniste, oamenii muncii din județul 
Cluj vă încredințează, mult stimate 
tovarășe secretar general, de întreaga 
lor adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
de hotărirea lor de a munci cu toată 
energia și priceperea pentru a întim
pina sărbătoarea națională a poporu
lui nostru, 23 August, și cel de-al 
XII-lea Congres al partidului cu noi 
succese în dezvoltarea economică și 
socială a scumpei noastre patrii.

Dînd glas sentimentelor de bucurie 
și satisfacție deplină ale comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii din 
județul nostru — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R. — vă adresăm cele 
mai calde și sincere felicitări cu pri
lejul primirii Ordinului „Lenin", con
ferit de Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. înmînarea acestei inalte 
distincții de către tovarășul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., repre
zintă o expresie a prețuirii contri

buției dumneavoastră la dezvoltarea 
și adîncirea continuă a colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre țările și popoarele noas
tre. Totodată, această prestigioasă 
distincție, care se adaugă la nu
meroase altele decernate de-a lungul 
anilor de șefi de state și conducători, 
organizații internaționale, reconfirmă, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, marele dumneavoastră 
prestigiu, stima și respectul de care 
vă bucurați în fața tuturor popoare
lor lumii, pentru activitatea neobo
sită ce o desfășurați în vederea tri
umfului cauzei păcii, destinderii, co
laborării, înțelegerii și prieteniei in
tre popoare.

Folosind și acest prilej, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că noi, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul nos
tru sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a ne îndeplini la un înalt 
nivel calitativ sarcinile și angaja
mentele asumate, pentru a întîmpina 
cu succese de seamă cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și Con
gresul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 

arată : înmînarea Ordjnului „Lenin", 
care se adaugă numeroaselor mani
festări de omagiu pe care lumea con
temporană vi le-a adus in semn de 
înaltă recunoaștere a valorii excep
ționale a personalității dumneavoas
tră politice, dă o nouă și elocventă 
expresie strălucitelor calități de 
luptător înflăcărat pentru cauza păcii, 
colaborării și prieteniei între parti
dele și țările socialiste, între toate 
popoarele lumii.

Permiteți-ne, mult iubite tovarășe 
secretar general, să dăm glas dra
gostei nețărmurite și recunoștinței 
adinei pe care vi le purtăm, pentru 
înțelepciunea și cutezanța cu care ne 
conduceți pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului, pentru 
marele prestigiu pe care l-ați adus 
și ii aduceți necontenit României, 
țară care datorită politicii sale inter
ne și internaționale este astăzi mult 
prețuită și stimată în întreaga lume, 
împreună cu întreaga țară, comuniș
tii, oamenii muncii din județul Ga
lați vă felicită, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eu nesfîrșită ad
mirație și înflăcărată dragoste pen
tru inalta distincție ce v-a fost acor
dată, exprimîndu-și întreaga adeziu
ne față de politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, al 
cărui strălucit exponent sînteți, dind 
întregii lumi pilda unor constructive 
inițiative închinate păcii, luptei po
poarelor pentru libertate, suveranita
te și independență națională, pentru' 
progres și pace.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului, români și maghiari, 
din județul nostru — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R. — au luat 
cunoștință cu sentimente de profun
dă mîndrie patriotică și deplină sa
tisfacție de făptui că dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului ro
mân, v-a fost înmînat Ordinul „Le
nin", conferit de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Acest eveniment 
ne oferă un nou prilej de a vă ex
prima inalta stimă și considerație 
față de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, persona
litate marcantă a lumii contempora
ne. care vă bucurați de un înalt 
prestigiu internațional datorită acti
vității prodigioase dedicate celor mal 
scumpe aspirații al<ș poporului nos
tru, adîncirii continue a relațiilor 
dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., cauzei socialismului, păcii 
și colaborării între toate statele 
lumii.

Asigurîndu-vă de întregul nostru 
devotament, vă încredințăm, tovarășe 
secretar general, că vom munci fără 
preget pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin, spre a întimpina, cu rezul
tate deosebite in muncă cele două 
mari evenimente din viața politică a 
țării, cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei de sub dominația fas
cistă și cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru au primit cu deosebită 
bucurie, vie satisfacție șl mîndrie 
patriotică vestea că dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, v-a fost înmînat 
Ordinul „Lenin", conferit de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R.

Exprimîndu-și deplina lor adeziu
ne față de înțeleaptă politică internă 
și internațională promovată de parti
dul și statul nostru, comuniștii, toți 
oamenii muncii hunedoreni — mineri, 
siderurgiști, energeticieni, construc
tori, cooperatori, intelectuali — își 
manifestă și cu acest prilej nețărmu
rita lor. dragoste față de dumnea- 

voastrâ, eminent conducător al desti
nelor comuniste românești, consec
vent luptător pentru triumful păcii, 
al politicii de destindere, cooperare 
multilaterală și securitate în lume.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că, însu
flețiți de perspectivele mărețe pe care 
ni le deschide proiectul Directivelor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., vom 
tace totul pentru a contribui la În
făptuirea marilor obiective ale pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Iași, alături de întregul nostru 
popor, au luat cunoștință cu deosebi
tă satisfacție și mîndrie patriotică de 
înmînarea Ordinului „Lenin". ce v-a 
fost conferit de către Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al parti
dului și poporului român, personali
tate marcantă a vieții politice inter
naționale. Noi vedem în aceasta o 
nouă dovadă a bunelor relații sta
tornicite între România și U.R.S.S., 
între P.C.R. și P.C.U.S.. o expresie a 
prețuirii politicii principiale a parti
dului și statului nostru. Acordarea 
înaltei distincții reflectă aprecierea 
și respectul față de lupta neobosită 
pe care o desfășurați în slujba idea
lurilor socialismului, păcii și colabo
rării internaționale, a progresului și 
bunăstării, pentru edificarea unei noi 
ordini economice și politice mondiale.

Vă asigurăm că vom face totul 
pentru a îndeplini cu cinste mărețele 
obiective ce stau în fata oamenilor 
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești în anul celei de-a 
35-a aniversări a eliberării României 
și al Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ILFOV AL 
P.C.R. se spune : împreună cu între
gul popor român, comuniștii, toți oa
menii muncii din Ilfov au luat cunoș
tință cu vie satisfacție de rezultatele 
noii intilniri pe care ați avut-o cu 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., tovarășul Leonid 
Brejnev. Exprimînd deplina noastră 
aprobare față de acest dialog româ
no-sovietic la cel mai înalt nivel, sa
lutăm succesul intîlnirii din Crimeea 
ca pe un nou și remarcabil moment 
în desfășurarea raporturilor de strîn- 
să prietenie și colaborare multilate- 

fală dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre poporul român și 
popoarele țării vecine.

înmînarea Ordinului „Lenin" ce 
v-a fost conferit de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. — re
cunoaștere binemeritată a rolului și 
contribuției dumneavoastră în dez
voltarea și întărirea, acestei prie
tenii — umple de mindrie inimi
le noastre pentru secretarul ge
neral al partidului, președintele re
publicii, conducătorul stimat și 
prețuit, înconjurat de dragostea fier
binte a întregului Partid Comunist 
Român, militant eminent și neobosit 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Acum, cînd întregul nostru popor 
întimpina cu noi și însemnate succe
se cea de-a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Ilfov, asemenea întregii 
țări, se angajează, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să realizeze sar
cinile și angajamentele asumate în 
actualul cincinal, ca premisă esenția
lă a trecerii la o etapă calitativ su
perioară, pe baza directivelor ce vor 
fi adoptate la marele forum al par
tidului nostru.

Această nouă și prestigioasă distinc
ție — se subliniază în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R, — reprezintă încă o dovadă a 
înaltei stime și considerații de care 
vă bucurați ca una din marile per
sonalități ale lumii, o expresie stră
lucită a recunoașterii de către po
porul sovietic și partidul său comu
nist a neobositelor dumneavoastră 
strădanii și contribuții pe care le 
aduceți pentru dezvoltarea neîntre
ruptă a relațiilor de prietenie și co
laborare ale României cu țările socia
liste, cu toate popoarele lumii, pen
tru instaurarea pe toate meridianele 
globului a unui climat de pace și în
țelegere, a unei lumi mai drepte și 
mai bune, fără arme și războaie, In 
care toate națiunile să poată trăi de
plin stăpîne pe destinele lor. în 11- 
nișfă Si WWtâtfe •

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că sîntem 
hotărîți să muncim cu abnegație și 
răspundere comunistă pentru a cinsti 
cu noi și importante succese marile 
evenimente ale anului — a 35-a ani
versare a eliberării patriei și Congre
sul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român — sporind contribuția 
noastră la măreața operă de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R. — au luat cu
noștință cu multă satisfacție și min
drie patriotică de înmînarea Or
dinului „Lenin" oe v-a, fost con
ferit de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, pen
tru contribuția activă adusă la în
tărirea și consolidarea prieteniei și 
colaborării dintre popoarele Româ
niei și Uniunii Sovietice. Noi vedem 
în această distincție o nouă dovadă 
a înaltei aprecieri, pe plan interna
țional, a personalității dumneavoas
tră de militant activ și neobosit pen
tru pace, prietenie și colaborare între 
popoare.

Toți cei ce muncesc și trăiesc în 
județul Prahova se angajează și cu 
acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facă 
tot ceea ce depinde de ei pentru 
realizarea în bune condiții a com
plexelor sarcini de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, să întîmpine 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român cu re
zultate bune în toate domeniile de 
activitate.

Ne bucurăm din adincul inimii 
pentru înmînarea de către tovarășul 
Leonid Brejnev a Ordinului „Lenin" 
conferit de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
OLT AL P.C.R. Noi vedem in aceas
tă distincție o nouă dovadă elocven
tă a înaltei aprecieri de care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă bucu
rați pe toate meridianele lumii ca 
una din cele mai proeminente perso
nalități, militant neobosit pentru în
deplinirea aspirațiilor și idealurilor 
de pace și prietenie.

Vă dorim, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă, sănătate, și fericire, 
dumneavoastră și în.tregii familii, 
pentru binele nostru, al întregii na
țiuni, pentru triumful păcii în lume.,

înmînarea Ordinului „Lenin" — e- 
veniment survenit la scurt timp după 
ce vi s-au decernat alte înalte dis
tincții internaționale — evidențiază cu 
putere faptul că. sub conducerea 
dumneavoastră clarvăzătoare. Româ
nia socialistă se bucură de un pres
tigiu tot mai înalt pentru lupta sa 
consecventă în favoarea libertății și 
prosperității popoarelor, pentru in
staurarea unei noi ordini politice și 
economice — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R.

în numele tuturor celor ce muncesc 
pe meleagurile județului Sibiu, vă 
transmitem incă o dată, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
expresia de profundă și înaltă consi
derație pentru munca rodnică ne 

★ ★

Au mai adresat telegrame de felicitare numeroase comitete municipale 
și orășenești de partid, consilii populare, mari întreprinderi industriale, de 
construcții și transporturi, șantiere, institute de cercetări și proiectări, între
prinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție, instituții de 
știință, artă și cultură, numeroase alte unități economice, de învățământ, uni
tăți sanitare și alte colective de oameni ai muncii din întreaga țară.

care o depuneți zi de zi în slujba 
patriei, angajîndu-ne să facem tot ce 
depinde de noi pentru a ne onora 
exemplar toate obligațiile care ne re
vin.

Trăind sentimente de profundă 
mîndrie patriotică, oamenii muncii 
din județul nostru — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R. — la fel ca în
tregul popor român, au luat cunoștin
ță cu deosebită satisfacție de rezulta
tele recentei vizite pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, președinte al Re
publicii Socialiste România, ati efec- 
tuat-o în U.R.S.S., de convorbirile 
purtate cu tovarășul L. I. Brejnev. 
precum și de faptul că vi s-a înmî
nat Ordinul „Lenin". conferit de Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Noi vedem în aceasta o nouă dovadă 
a înaltei prețuiri a activității neobo
site pe care o desfășurați în fruntea 
partidului și a națiunii noastre pen
tru edificarea societății socialiste și 
comuniste în România, pentru întări
rea prieteniei și colaborării multila
terale între tarile socialiste, pentru 
triumful păcii și progresului în lume.

Și cu acest prilej vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația ju
dețeană de partid, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile sucevene vor 
acționa cu fermitate comunistă pen
tru a întimpina cu noi și remarcabile 
succese gloriosul jubileu al eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, pentru 
Înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului și statului nostru, al cărei stră
lucit promotor sînteți. pentru înflo
rirea și prosperitatea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă Româ
nia.

Ne este deosebit de plăcut ca, în 
numele oamenilor muncii vrînceni, 
să vă transmitem, cu inimile pline 
de emoție și bucurie, totala noastră 
stimă și considerație cu ocazia eve
nimentului înminării înaltei distincții 
Ordinul „Lenin" — se spune in tele
grama COMITETULUI județean 
VRANCEA AL P.C.R. Acordarea 
acestei distincții reprezintă pentru 
comuniștii și pentru oamenii muncii, 
din Vrancea un țjrilej de înaltă min
drie patriotică, de încredere și 
nețărmurită dragoste, de prețuire 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășurați în fruntea partidului și 
statului nostru.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din județul Vrancea vor răspunde prin 
fapte de muncă la creșterea perma
nentă a prestigiului internațional de 
care se bucură in lume patria noas
tră, dumneavoastră personal, iubite 
și stimate tovarășe secretar general.

Milioanele de femei din patria 
noastră, românce, maghiare, germa
ne și de alte naționalități — se spu
ne în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA 
— au primit cu profundă bucurie, cu 
sentimente de nemărginită satisfacție 
și mîndrie patriotică vestea că vi 
s-a înmînat Ordinul „Lenin", confe
rit de către Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. înalta distincție ce 
v-a fost acordată dumneavoastră, 
conducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru, militant- de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, proeminentă personali
tate a vieții contemporane, repre
zintă o recunoaștere a contribuției pe 
care ați adus-o și o aduceți la dez
voltarea bunelor relații prietenești 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică, o ilustrare 
a sentimentelor de stimă și prețuire 
ce și le nutresc, reciproc, popoarele 
țărilor noastre.

Alăturînd glasul nostru la al între
gului popor, vă urăm din toată ini
ma sănătate și putere de muncă, să 
trăiți multi ani în fruntea partidului 
și statului, spre binele și fericirea 
scumpei noastre patrii, spre a con
duce mai departe poporul român pe 
calea înfăptuirii mărețului Program 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism.

Alăturîndu-se din toată inima entu
ziasmului întregii noastre națiuni, 
toți muncitorii, inginerii și tehnicienii 
ÎNTREPRINDERII „ELECTROPUTE- 
RE“ DIN CRAIOVA, cu sentimente 
de înaltă mindrie patriotică. de 
profundă stimă și admirație, au luat 
cunoștință că vi s-a înmînat Ordinul 
„Lenin" conferit de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. Noi vedem 
în această distincție încă un semn al 
înaltei și profundei considerații față 
de politica internă și externă a 
României socialiste, orientată cu 
clarviziune și înaltă răspundere de 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a vieții 
internaționale, care desfășurați o 
activitate neobosită pentru pace si 
progres, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația de partid, toti oamenii 
muncii din întreprinderea „Electro- 
putere", care sărbătorește anul acesta 
30 de ani de existentă, nu vor precu
peți nici un efort și vor acționa cu 
întreaga capacitate creatoare pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini ce le 
revin.
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CLUBUL • Nu!—divertismentului futil, 
pseudo-urtistic

MIIMPlTflRF^r * Da!—uttivituții edututive 
IflUliul I UiiLuv bogate, combative,legatăde viață

Constructorii de ne platforma pe
trochimică Teleajen — de reținut, 
aici se realizează cea mai mare in
vestiție a Prahovei — n-au de fapt 
un club muncitoresc. Dar asa le 
place lor să ” numească — poate și 
din mindria că ei l-au ridicat cu 
muncă patriotică si cu materiale re
cuperate — o sală de 250 de locuri 
și o cameră-bibliotecă. Cu atît mai 
merituos e însă faptul că starea mo
destă a edificiului n-a împiedicat 
organizarea unei bogate si variate 
activități cultural-educative la care 
sint prezenti sute si sute de oameni. 
„Clubul de la Teleaien n-a dus si nu 
duce lipsă de public", ne-a spus cu o 
anumită satisfacție de organizator di
rectorul. Stelian Stoica. Sala de spec
tacole este plină întotdeauna pînă la 
refuz, iar la bibliotecă, fisele vorbesc 
singure de numărul mare de cititori.

Cum reușesc activiștii culturali să 
atragă un număr mare de construc
tori în acest lăcaș, știind că el lu
crează în condiții deloc ușoare, une
ori chiar peste program (restantele 
sint. restante si se cer lichidate cît 
mai curînd !) — iată ce ne-a inte
resat.

Am aflat astfel că oboseala — 
mai ales ca majoritatea sînt tineri 
— dispare cînd vin la ceva ce le 
place, care se referă la munca 
și viata lor. De ce vin și ascultă 
cu atenție scenetele, monoloagele, 
cinteoele satirice ale brigăzii artisti
ce ? Pentru că se vorbește, în mod 
concret, de faptele lor, se critică 
neajunsuri cu care ei se confruntă 
zilnic pe șantier. Intr-un cuvînt. se 
văd în spectacol ca într-o oglindă.

— Dar cum puteti sti atît de bine 
ce se întîmplă pe șantier ?

— Practic, ne-am mutat activitatea 
pe șantier. Am evitat atît înclinația 
spre programe facile, de divertis
ment mai mult sau mai puțin „artis
tic", cît și tendința opusă, a progra
melor rigide și greoaie după rețete 
prestabilite, clasica conferință, ade
sea neinteresantă, plicticos citită, 
deși uneori conferențiarii sosiți de la 
centru au titluri răsunătoare. Dar 
știți, nu oricine are har oratoric și 
mai ales nu oricine pune pasiune 
pentru a capta auditoriul. Ce am fă
cut în schimb ? Am mers pe teren 
după lucruri noi, inedite.

Să relevăm cîteva din aceste forme 
mai noi ne care le practică cu succes 
oamenii clubului ne șantier.

„Anchetă pe bandă magnetică" ar 
fi una. O dată, de două ori pe lună un 
reporter pleacă în instalațiile de 
„cracare catalitică" sau de ..cocsare" 
sau la .alchilare". acolo unde se 
muncește. Stă de vorbă cu maiș
tri, ingineri, montări pe o anumită 
temă ca. de pildă : „Cînd vă anga
jați să intrati in probe tehnologice?" 
Oamenii spun ce au făcut, ce. mai au 
de realizat greutățile care le stau in 
cale. Din materialul cules si selectat 
se realizează o emisie de o jumătate 
de oră. Se transmite în sală. Citeva 
zile apoi, la stația de radioamplifi
care. în pauza de prînz. „Oamenii 
îi aud ne cei ce vorbesc. Angajamen
tele devin ale întregului colectiv si 
toți luptă pentru realizarea lor" — 
ne spunea șeful echipei de montaj. 
Ion Alexe. Tot de la fata locului se 
imprimă „Tribuna experienței înain
tate": cuvîntul unor șefi de brigadă, 
a unor loturi de muncă, cuvîntul, 
experiența fruntașilor. Asemenea oa
meni sînt ascultați cu interes, toți 
învață multe din experiența, meto
dele lor. Altă acțiune: „Cu aparatul 
fotografie printre constructori". Sînt 
surprinse pe peliculă instantanee de 
muncă încordată, dar si altele care 
arată indisciplină, chiul, risipă, uti
laje distruse etc. Imaginile, una după

alta, cu ajutorul epidloscopului sînt 
prezentate pe ecran, urmărite cu 
atenție de public ; după aceea se în
cing discuțiile, sînt dezbătute faptele. 
Și nu o dată cei ce se văd în fotogra
fie iau atitudine autocritică, în fața 
colegilor de muncă. Maistrul Pavel 
Ștefănescu. sef de lot la lucrări spe
ciale, ne spunea că un reportaj 
foto de la „cracare catalitică" a avut 
darul să-i disciplineze pe unii 
„cu musca pe căciulă" de la el din 
lot. „In felul acesta, sublinia maistrul, 
clubul e prezent la propriu printre 
noi. e un fel de diriginte exigent de 
șantier, îi simțim umărul aproape".

Unii tineri ori din lipsă de timp, 
ori pentru că nu s-au obișnuit nu 
prea trec pe la club. Nu vine tînă- 
rul la club, se duce clubul la el, in 
cămin. Ce înseamnă clubul ? Cate
rina Crăciun, bibliotecara care le 
vorbește despre o carte-două și apoi 
le lasă să le citească ; 2—3 membri 
ai brigăzii care cîntă sau prezintă o 
scenetă satirică (cîteodată chiar cu 
referiri directe la cei de față) ; ju
ristul încheagă un dialog despre legi 
și respectarea lor, răspunzînd la o 
sumă de întrebări. Dar la căminiști 
acasă îl poți vedea adesea și pe pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la T.C.I. Ploiești, Marin Nicolae.

„Clubul la constructor acasă" în
seamnă însă.si deplasări de duminică 
în comunele din jurul Ploieștiului, 
unde locuiesc navetiștii șantierului, 
mulți la număr. 16 oameni ai clubu
lui, artiști amatori, echipa de dan
suri, juristul s-au deplasat la cămi
nul cultural din Sîngeru. Sala plină. 
Se făcuseră din vreme afișe și veni
seră tați și mame, frați și cumnați 
ai constructorilor de la Teleajen. Ei 
au ascultat vorbe bune și mai puțin 
bune despre oamenii șantierului 
aflati la ei în comună, au aplaudat 
brigada artistică, au aflat cît de fru
moasă este meseria de constructor, 
ce satisfacție îți poate da, care sînt 
greutățile ei, dar și cît de bine este 
plătită munca.

— Cam cite deplasări faoeti la na
vetiști ? — l-am întrebat pe director.

— Iama a fost mai greu ; plecam 
o dată sau de două ori pe lună. Vara 
însă in fiecare duminică sîntem oas
peții căminelor culturale. Deplasările 
noastre au avut și un efect direct : 
mai mulți tineri ai satelor au venit 
să lucreze pe șantier.

Dar să ne întoarcem din nou la 
sediul clubului. Nu de mult a avut 
loc aici un interesant ..proces al dis
ciplinei". S-au luat In dezbatere pe

scenă cazuri concrete de absentă 
nemotivată, de muncă de mîntuială 
etc. Au fost invitați Si „inculpatii". 
A început dezbaterea, martorii luînd 
cuvîntul din sală. „O asemenea ac
țiune. aprecia un maistru, face cît 10 
instruiri si ședințe". Si ca să ne con
vingă ne-a arătat foile de pontaj. 
„Observați ceva 1 Uite că „leii" cri
ticați nu mai intîrzie la lucru !“

Evident, clubul nu a renunțat nici 
la acele forme de activități cultural- 
educative bine cunoscute, care si-au 
dovedit eficiența. Expoziții de carte, 
mese rotunde, simpozioane, filme 
documentare ș.a. Dar după cum 
sublinia Ion Alexandru, președin
tele consiliului județean al sindi
catelor Prahova, meritul celor de la 
clubul constructorilor este că aleg 
cu grijă temele, triază materialul, se 
orientează spre acei oameni de pe 
șantier care au ce să spună si spun 
cu pasiune. Știu discerne si unde să 
intervină la un moment dat. Intr-un 
cuvînt — spunea președintele — for
malismul și birocratismul au cam 
fost puse pe fugă din activitatea a- 
cestui club de șantier.

Să fi dispărut, totuși, aici cu desă- 
vîrsire neajunsurile, greutățile în 
activitatea unui club ca acesta des
pre care vorbim ?

— Sigur că nu. Activitatea acestei 
instituții este prea puțin sprijinită de 
conducerea T.C.I. Ploiești. Noi am 
dori să-i vedem mai des la club si 
pe directori, și pe șefii de șantier, și 
pe ingineri. Beneficiarul — adică 
conducerea Combinatului petrochi
mic Teleajen — de asemenea, ar trebui 
să dea o mină de ajutor mai zdra
vănă. Cum ? Printr-o propagandă 
vizuală, prin participarea formațiilor 
de dansuri, a brigăzilor sale artistice 
la alcătuirea programelor, prin pre
zenta cadrelor tehnico-ingineresti la' 
spectacole.

Așadar, activitatea unui club mun
citoresc chiar modest ca edificiu 
poate deveni un puternic instrument 
educativ cînd ea este axată pe pro
blematica de fiecare zi a șantierului, 
cînd tot ce se face este atractiv, in
structiv. interesant, mergînd direct 
la inima omului. Gîndim că poate fi 
un valoros fel de a participa la Festi
valul national „Cîntarea României" 
chiar dacă nu se dau diplome : 
cea mai valoroasă diplomă este în 
ultimă instanță mulțumirea construc
torilor, eficienta muncii educative.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

în aceastâ casă, a vâzut lumina zilei eroul Avram lancu. Satul lnceȘtl, 
comuna Avram lancu
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STEAGUL PARTI Dl

0 etapă de însemnătate hotăritoare 
in desfășurarea procesului revoluționar

(Urmare din pag. I)
imediate, care să asigure refacerea 
rapidă a potențialului nostru econo
mic, cu obiectivele de perspectivă ale 
dezvoltării economice, obiective ce 
aveau în vedere înscrierea hotărîtă 
a tării pe făgașul industrializării. De
osebit de grăjtor este în această pri
vință programul trasat de Conferin
ța Națională a P.C.R. din octombrie 
1945 care prevedea între altele : re
facerea industriei, situînd în centrul 
atenției industria grea, capabilă să 
influențeze mersul procesului de re
dresare in toate celelalte ramuri ; re
facerea agriculturii și incheierea cît 
mai grabnică a lucrărilor de aplicare 
pe teren a reformei agrare ; restabi
lirea urgentă a transporturilor, in

1946, care au consolidat pozițiile for
țelor democratice. Astfel, din decem
brie 1946 și pînă în august 1947 au 
fost adoptate o serie de măsuri eco
nomice cu caracter anticapitalist, ce 
vizau, concomitent, intensificarea 
controlului exercitat de statul demo
cratic asupra elementelor capitaliste 
și accentuarea luptei pentru stăvili
rea și lichidarea haosului și dezorga
nizării economice. Bunăoară, prin e- 
tatizarea Băncii Naționale a Români
ei (20 decembrie 1946) a fost smulsă 
din mîinile marelui capital (Îndeosebi 
liberal) o importantă poziție de co
mandă din economie, asigurîndu-se 
statului posibilitatea de a controla 
acordarea creditelor și utilizarea lor 
în concordantă cu obiectivele reface
rii. Posibilitățile statului de a dirija

de producție se afla încă în mîinile 
burgheziei.

Factorul hotârîtor al în
lăturării tuturor obstacole
lor — munca eroică a cla
sei muncitoare, a întregu
lui popor P^Peetiva decenii
lor care au trecut de la acel ani grei 
ne apare in întreaga sa lumină ade
vărul că factorul hotăritor ol infrîn- 
gerii tuturor acelor greutăți uriașe l-a 
constituit munca tenace șl eroică a 
clasei muncitoare, a țărănimii mun
citoare, a altor categorii și pături so
ciale. Dind dovadă de o Înaltă con-
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într-un puțin comentat, 
însă mult citit roman-fres- 
că, Ioana' Postelnicu pro
bează cu reușite remarca
bile puterea literaturii, așa- 
zicind. istorice, capacitatea 
ei de limpezire a perioadei 
de care se ocupă, precum 
și faptul că, atunci cînd a- 
ceastă literatură este rea
lizată cu mijloace superioa
re, are șansele creației du
rabile dintotdeauna. Dar a- 
semenea cărți mai demon
strează, fără drept de tăga
dă, că în această secțiune a 
beletristicii românești sint 
încă multe de cercetat și 
de scris, că tot ce s-a în
făptuit deosebit pînă acum 
—• de la Negruzzi și Fili- 
mon la Sadoveanu și Că
rnii Petrescu — departe da 
a epuiza izvoarele inspira
ției, are rostul de a incita, 
pe cei ce au această che
mare, la fapte dintre cele 
rhai alese. Și aceasta pen
tru că, la istoria noastră da 
nobilă sorginte, cu drama
ticele-! lupte pentru dăi
nuire a ființei naționale șl 
pentru împlinirea unității, 
se cere, în continuare, o 
proză de viguroasă inspira
ție, de înaltă reușită artis
tică.

Intre prozatorii care a- 
bordează azi romanul isto
ric, Ioana Postelnicu se re
marcă printr-un stil rea
list in ce privește descrie
rea conflictelor, printr-o 
excelentă cunoaștere a fap
tului social-politic respec
tiv, printr-o analiză psiho
logică de adîncime a carac
terelor umane, dovedind, 
astfel, nu doar vigoarea si 
fermitatea talentului său, 
ci și dăruirea creatorului.

zidirea flintei sale in flinta 
operei.

Acțiunea cărților despre 
Vlașini (dintre care „în
toarcerea Vlașinilor" recent 
apărută la editura „Emines- 
cu“) se petrece în timpul și 
după răscoala lui Horea. 
Romanul (ambele volu
me) se construiește prin 
două conflicte concentrice : 
primul constînd în lupta 
îndîrjită a locuitorilor din 
Scaunul Vlașinilor contra

cinema
• Umbra Iul Casey : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Ultimul vals : PATRIA — 14;
17; 19.30, FAVORIT — 9,15; 11,45;
15,15; 17,45; 20,15, BUCUREȘTI - 
13,15; 15,45; 18; 20,15.
• Tînăr și liber ; PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Cazul Gorgonova : SCALA — 
14; 16,45; 19,30.
• Cobra : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.

primul rînd a ce
lor feroviare, fără 
de care ansam
blul muncii de 
refacere întîmpi- 
na greutăți se
rioase ; asigura
rea aprovizionă
rii populației — 
domeniu în care 
efectele produc
ției scăzute, a in
flației și a specu
lei se resimțeau 
grav — prin or
ganizarea de eco- 
nomate și de coo
perative de con
sum, ambele fiind 
menite să-i eli
mine pe interme
diarii speculanți; 
un amplu pro
gram de măsuri 
în domeniul fi
nanciar, monetar 
și de credit, vi- 
zind, între alte
le, democratiza
rea sistemului de 
impozite, atrage
rea capitalului 
particular la co
laborarea cu sta
tul in procesul de 
redresare a pro
ducției, dirijarea 
creditelor spre scopuri productive, 
pregătirea unei reforme monetare 
menite să pună capăt inflației ; com
baterea speculei și sabotajului eco
nomic, pentru a căror reprimare fu
seseră adoptate, încă la 3 mai 1945, 
reglementările legale corespunză
toare.

înfăptuirea acestor obiective se va 
desfășura cu energie sporită in peri
oada următoare. într-un context în 
care nu lipseau numeroase alte difi
cultăți precum : „greva regală" (au
gust 1945 >— ianuarie 1946), menită să 
înlăture guvernul condus de dr. Pe
tru Groza ; presiunea puterilor occi
dentale care au refuzat să-l recunoas
că, cerînd și obținind (între ianuarîe- 
noiembrie 1946) includerea în guvern 
a cite unui reprezentant al celor două 
partide „istorice", P.N.Ț. și P.N.L., 
blocarea valutei șl devizelor Româ
niei in bănci din apusul Europei ; 
urmările catastrofale ale secetei ce a 
bintuit în 1945, dar mai ales In 1946, 
In Muntenia și Moldova și multe al
tele.

de partid în bătălia reconstrucției, echipe de muncitori 
repară voluntar uneltele țăranilor

1945 : organizate
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Vast program de măsuri 
economice cu caracter an
ticapitalist. Punerea ln practică 
a programului trasat de Conferința 
Națională se desfășoară în ritm alert 
mai ales după alegerile din noiembrie

și controla activitatea economiei s-au 
îmbunătățit apoi substantial prin or
ganizarea Ministerului Industriei șl 
Comerțului (5 aprilie 1947), în frun
tea căruia a fost numit secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, prin crearea oficiilor indus
triale în cadrul cărora erau gru
pate, pe ramuri și subramuri, prin
cipalele Întreprinderi, asigurîndu-se 
controlul' de stat asupra activi
tății acestora, ceea ce Îngrădea 
tendințele de speculă și sustragere da 
la munca de refacere ale capitaliști
lor, ca și prin organizarea controlului 
economic de stat (15 iulie 1947), care 
venea să se adauge eficace, la formele 
de control de masă (muncitoresc șl 
țărănesc) utilizate în faza preceden
tă. Introduoerfea, cu începere de la 
1 iulie 1947, a programelor lunare de 
producție pe timp de 6 luni și înfăp
tuirea reformei stabilizării monetare 
(15 august 1947), care punea capăt 
inflației și dezorganizării din siste
mul monetar al țării, au creat noi și 
trainice premise pentru intrarea ope
rei de refacere în faza ei decisivă șl 
finală. Instituirea practică a unui sis
tem de evidență, dirijare și control 
asupra activității din. sfera economi
ei. a creat posibilități statului de 
a-și exercita atribuții ale funcției 
sale economico-organizatorice încă în 
această etapă în care cea mai impor
tantă parte a principalelor mijloace

știință patriotică, 
de un puternic 
spirit de abnega
ție și responsabi
litate socială, cla
sa muncitoare s-a 
situat în fruntea 
bătăliei pentru re
facere, pentru în- 
frîngerea reactiu- 
nii și pe tărîmul 
luptei economice ; 
sute și mii de 
muncitori s-au a- 
flat printre pro-1 
motorii întrecerii 
patriotice, lu-
crînd, din proprie 
inițiativă, cite
12—14 ore pe zi, 
nu o dată în 
ploaie și frig. în 
zeci și sute de în
treprinderi pe a- 
ceastă cale s-au 
reparat utilajele 
distruse,, s-au re
făcut instalațiile, 
s-au repus în 
funcțiune secții 
întregi. Astfel, în 
primele luni ale 
lui 1946 producția 
de oțel a tării a 
crescut fată de 
1945 cu peste 25 
la sută, de lami

nate cu 16 la sută, de zinc cu 104,5 
la sută, de ciment cu 71,5 la sută. 
S-au reconstruit în bună parte atelie
rele și depourile C.F.R.. podurile, tu- 
nelele de cale ferată, s-au 
proporție de peste 85 la 
ferate, ceea ce a dus la 
transporturilor feroviare ; 
octombrie 1946, numărul 
de călători se triplase față de august 
1944, o creștere Însemnată cunoscind 
și transportul de mărfuri. Către sfîr- 

; șitul anului 1947. iii principalele ra
muri industriale, nivelul producției se 
apropiase mult de cel al anului 1938 : 
la cărbune — 95,5 la sută, la ciment, 
geamuri și materiale de construcție 
— 80 la sută. Ia produsele chimice de 
bază — 78,2 la sută, în metalurgie — 
70,2 la gutA

Și în agricultură, datorită abnega
ției țărănimii, s-au obținut o seamă 
de succese. In primăvara anului 1947, 
planul de însămînțări a fost realizat 
în proporție de 111 la sută, iar re
coltele bogate de porumb și nutre
țuri din același an au permis să se 
treacă la acțiunea de refacere a efec
tivelor de animale, care au crescut 
față de 1946 cu 1,2 milioane bovine, 
400 000 porcine. 4,2 milioane ovine și 
caprine, 3,9 milioane păsări de ciute.

Deși numeroase greutăți au trebuit 
aă fie înfruntate și în perioada ur
mătoare, oamenii muncii, conduși de

refăcut în 
sută căile 
înviorarea 
astfel, in 
trenurilor

I

CRONICA LITERARĂ
punzător cu sufletul de 
soarta celor pe care-i con
ducea. Acest conflict inte
rior este intretinut subteran 
de mâi marii cetății, dom
nii. care-1 incită pe Branga 
să se rupă de obște, să-i 
trădeze tainele și interese
le, dindu-i pe vlașini, în 
momentul plecării acestora 
cu turmele peste munți, in 
Țara Românească, pe mina 
jandarmilor guberniei ; 
mulți dintre vlașini cu ma

s

■

i

șini, scăpațl de sub tirania 
domnilor, iși duceau viața 
într-o permanentă pendu
lare intre șes și munte, in
tre vară și iarnă, așteptînd 
timpul potrivit întoarcerii 
acasă. Acum este timpul 
prielnic ascensiunii lui 
Branga : el reușește să ri
sipească bănuiala de tră
dare ce plutea asupra-i, 
face comerț cu vite, între 
domnii Sibiului și cei din 
București de la curtea lui

și-l, de fapt, pe al lor, unii 
vizînd îngenuncherea așe
zărilor românești prin io- 
băgire, ceilalți, fanarioti 
veroși, puși pe cîștiguri și 
căpătuială prin jecmănirea 
bietului popor din Tara Ro
mânească și care găsiseră in 
Branga bună unealtă. Indi
ferent de proveniență, pe 
deasupra deosebirilor de 
naționalitate, aceștia vor
besc și se „înțeleg" in lim
bajul exploatării, al asupri-

Puterea Vlașinilor
burgheziei in ascensiune, 
care. din Cetatea Si
biului, emitea pretenții de 
stăpînă a munților și a a- 
șezărilor de aici și de mai 
departe, fortind, pe plan 
local, iobăgia satelor libere 
dintotdeauna, ' luîndu-și, 
astfel, „dreptul" asupra pă- 
minturilor și vieții oame
nilor ; al doilea conflict, 
înscris primului, se consti
tuie din lupta „pentru pu
tere" în interiorul obștii, o 
luptă ascunsă, dar cu atit 
mai dăunătoare, ivită din 
ambiția murdară a unuia 
dintre păstorii fruntași, Ni
colae Branga, de a parveni, 
de a ajunge pe căi necin
stite în capul obștii — jude 
— în locul baciului Alexa 
Banu, om de o mare fru
musețe morală, de-o adîncă 
Înțelepciune, de o fermitate 
a acțiunilor venind din 
demnitatea omului liber, 
atăpln pe destinul său, răs-

rea parte a turmelor reu
șesc: totuși, să treacă in 
munții din sud, baciul Ale
xa este însă prins, jude
cat și tras pe roată în bur
gul Sibiului, in fata gloate
lor țărănești aduse la crun
tul spectacol spre a le în
fricoșa. Sînt pagini de un 
dramatism cutremurător, 
ce reeditează actul uciderii 
Iui Horea în cetatea de la 
Alba Iulia. Cruzimea dom
nilor „patricieni" nu cu
noaște margini ; odată cu 
judele Alexa, în miezul 
iernii,' trei femei. între care 
domină figura luminoasă a 
Istinei, sînt udate cu apă și 
lăsate să piară înghețate dă 
gerul cumplit.

Partea a doua a romanu
lui se desfășoară paralel, 
pe de-o parte în aceleași 
locuri de mai-nainte. pe de 
altă parte în lunca Dunării, 
spre Galati, și în munții 
din sud, unde păstorii vla-

Vodă Mavroghenl, ajunge 
primar al vlașinilor, numit 
și plătit de cetate, iar pen
tru titlul de nemeș — nobil 
— ce i se asigură de către 
gubernie, convine să-i aju
te pe patricieni la iobăgi- 
rea tuturor așezărilor din 
Scaunul Vlașinilor. Fără 
îndoială, Branga reprezin
tă tipul omului sănătos pe 
din afară, întreprinzător, 
de o energie debordantă, 
însă ticălos pe dinăuntru, 
nedîndu-se in lături' de la 
înșelăciune, trădarea alor 
săi și crimă, spre a se îm
bogăți, spre a-și îndeplini 
murdarele-i pofte. Aproape 
că nu cunosc erou în lite
ratura noastră mai „com
plex" in spiritul răului, 
mai „realizat" decît el pe 
linia făptuirii binelui pen
tru sine și a răului pentru 
ceilalți prin orice mijloace. 
Alături de el acționează cei 
care-i fac jocul, făcîndu-

ril și împilării celor săraci, 
împotriva acestora se ridi
că, luminoasă, figura de 
martir a judelui Alexa, 
chipurile fiilor săi Ieronim 
și Lixandru, vrednicii lui 
urmași, alături de bacii Mi- 
hăilă, Prăghitan, Stănilâ, 
de neînfricatele Istina, Sta
na, Qhiva, Maria, de căpi
tanul de haiduci Corbu, de 
Vlaicu, Aron, Bălașa, Niță- 
mutul și toti ceilalți împă
timiți pentru libertate și 
dreptate. Și lupta pentru 
libertate și dreptate, pînă 
la urmă, triumfă. Branga 
este „dezvăluit" obștii cu 
adevăratu-i chip și pedep
sit după legile pămîntului, 
iar lupta vlașinilor împo
triva iobăgirii capătă Înțe
les și cîștig de cauză. Vla- 
șinii se întorc la străvechi
le lor păminturi, la dreptu
rile și datoriile lor de ade
vărat! și demni stăpini ai 
munților.

Roman monografic de 
largă respirație și cuprin
dere, „plecarea... și întoar
cerea Vlașinilor" constituie, 
fără îndoială, o îndrăznea
ță tentativă și un succes, 
totodată. Cartea fixează in 
pagini memorabile nu nu
mai istoria acestui ținut, ci, 
prin tot ce are mai bun, 
semnificațiile-i devin gene- 
ralizante. Acționind împo
triva iobăgirii, prin lupta 
împotriva destrămării in
terne a obștii, vlașini! se 
dovedesc purtătorii ideii de 
unire la bine și la greu, de 
păstrare și respectare a tra
dițiilor înaintate, de culti
vare a idealului unității, 
tuturor fiilor ce ' trăiesc 
pe aceste meleaguri. Prin 
viața și faptele lor, a- 
cești munteni dovedesc fru
musețe de caracter, tă
rie în fata vicisitudinilor 
istoriei, știința de a se 
opune direct sau în taină 
neprietenilor. In aceasta 
constă puterea vlașinilor, a 
nației noastre, în fond.

Ioana Postelnicu, în care 
George Călinescu vedea 
doar o prozatoare cu vapo
roase stări lirice, se dove
dește aici, atît prin tema
tica pe care o abordează 
cit și prin excelentele re
zultate ale vastei sale în
treprinderi, un romancier 
de forță pe linia clasică a 
genului, știind să constru
iască ingenios, și povestind 
admirabil, trăindu-și intens, 
din interior, opera, impu- 
nind prin noblețea faptului 
de artă autentic.

Radu CĂRNECI

partid, au ieșit învingători si din a- 
ceastă bătălie. S-a dovedit o dată 
mai mult că numai prin eforturile 
proprii, prin mobilizarea și concen
trarea intr-un unic șuvoi a tuturor 
energiilor și forțelor creatoare ale 
poporului pot fi depășite dificultăți
le, oricît de mari or fi ele, se poate 
asigura mersul neabătut înainte pe 
calea progresului și a bunăstării ge
nerale. Iar aceasta reprezintă una din 
marile lecții pe care istoria acelor 
ani le pune în fața generațiilor de 
azi.

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Muzică de promenadă
8,45 De pretutindeni
8,10 Un zîmbet, un cîntec, o floare.

10,00 Roman foileton : Poldark. Relua
rea episodului 23

11,00 Matineu de vacanță. „Copiii lumii 
doresc pacea* — înregistrare de 
la Festivalul internațional al co
piilor desfășurat la Mamaia — edi
ția 1979

11,20 Film artistic : „Disputa* (reluare)
12.55 Concert de prînz
14,00 De la A la... infinit
16,10 Un fapt văzut de aproape.
16,30 Agenda cultural-artistică
17,00 Stadion
17.50 Clubul tineretului
18,35 Săptămîna politică internă și in

ternațională
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 La ordinea zilei în economie
19.25 Calea eroilor. Ediție specială a 

ciclului „Drumuri europene*.
19.55 Tel ©enciclopedia
20.25 Film serial : „Rădăcini*. Episodul 

lă
21.15 întîinire cu... muzica
21,46 Telejurnal

PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal
19.15 La ordinea zilei în economie
19.25 Romanțe
19,40 Reportaj pe glob
20,00 Ritm și melodie
20.50 De la Ciprian Porumbescu la 

Gherase Dendrino.

• Certificat de paupertate i VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• Șatra l FESTIVAL — 14; 16;
18,15; 20.
• Căluțul cocoșat — 8,15; 11; 12,45; 
14,30, Revanșa — 16; 18; 20 : DOI
NA
• Totul pentru fotbal : TIMPURI 
NOI — 15; 17; 19,30.
• Alibi pentru un prieten : CA
PITOL — 14,15; 17; 19,15, la gră
dină — 21. FLAMURA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, AURORA — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină — 
20,45.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20,15, la grădină
— 21.
• Misiunea capricorn unu i EX

CELSIOR — •; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, GLORIA — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,45, MELODIA — 9; 11.45; 14,15;
17; 19,45.
• înarmat șl foarte periculos : 
BUCEGI — 16; 18; 20,15, la grădi
nă — 21.
• In ritmul muzicii : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, la grădină — 21, GRA
DINA BUZEȘTI — 21.
• Școala curajului : GRTVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nea Mărln miliardar : LIRA — 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 21.
• Moartea unui greier : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.

• Păcală î FERENTARI — 15,30;
19.
• Mesagerul — 9,45; 11,45, Cronica
Morava — 14, M.A.S.H. — 16,15,
Desprinderea — 18,30; 20,30 : CI
NEMATECA.
• Lovitură pe la spate : CENTRAL
— 14; 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectlv : BU
ZEȘTI — 15,30; 17,45; 20. GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17.45;
20.
• Tinărul din Istanbul : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Un trecător în ploaie : FLO-
REASCA — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30, GRADINA PARC HOTEL — 
21.

• Severino : COTROCENI — 15;
17,30; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• Vacanță tragică : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRA
DINA FESTIVAL — 20,45.
• Antichități : VIITORUL — 15,30; 
17.45; 20.
• De ce să-I Impușcăm pe profe
sor : MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
FLACĂRA — 14; 16; 18; 20, la 
grădină — 21.
• Apașii : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 21.

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

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) ; Moartea ultimului 
golan — 19.30.
• Teatrul Mic (Ia Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile

iubirii* — spectacol de sunet și 
lumină — 21,30.
• Teatrul Giuleștl (la sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 19.30, (la 
Parcul Tineretului) : „Sub soarele 
acestor ani* — spectacol de sunet 
și lumini — 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* ; Pe un picior de plai — 
18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (grădina Boema) : Omul 
care aduce rtsul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zlmbet — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 20,30.

frumusețe•
Netăgăduita frumusețe a mu

nicipiului Piatra Neamț s-a îm
bogățit in aceste zile cu noi po
doabe. Pe peluzele și spațiile 
verzi din centru, ca și în noile 
cartiere ale municipiului au fost 
amplasate mai multe sculpturi. 
Sînt opera și darul tinerilor ar
tiști plastici participanți la tabă
ra de creație organizată aici, in 
luna iulie.

Așadar, o atractivă expoziție 
In aer liber, pentru miile de tu
riști care trec zilnic prin oraș, 
un plus de frumusețe oferită co
tidian locuitorilor orașului de 
poalele muntelui Pietricica.

Intervenție»
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Șeful Grupului de pază milita
rizată al județului Dolj, Gheorghe 
Cionac, ne semnalează „prezența | 
de spirit și intervenția curajoa
să" a unei femei, pe nume Ma- I 
ria Dumitru, paznici la Între
prinderea de prefabricate din ' 
beton Craiova. Pe platforma de , 
la intrarea în întreprindere, un 1 
șofer meșterea ceva la motorul 
unui autocamion. Deodată, s-a 
auzit un rateu și un jet puter- I 
nic de benzină a țișnit prin car
burator. In clipa următoare, au
tocamionul a fost cuprins de 
flăcări. Șoferul uluit rămăsese 
țintuit locului. Cu extinctorul in < 
mină și strigind după ajutor, 
paznicul s-a repezit in mijlo
cul flăcărilor, acționind cu | 
o energie și bărbăție care aveau 
să salveze bunuri în valoare de i 
zeci de mii de lei. La felicitările | 
adresate de conducerea 
prinderii, le adăugăm și pe 
noastre.

I
I

I

I
intre- 

ale
I

Moacă
și putinile 
cu brinză

lntr-una din zile, loan Moacă 
din Drobeta-Tumu Severin a ză
rit în ograda unui cetățean niște 
putini. „Cu ce-or fi, neică ?" — 
s-a întrebat el. S-a uitat în 
dreapta, s-a uitat în stingă, si 
cînd s-a convins că putinile nu 
sînt păzite, Moacă s-a dus glonț 
spre autobuzul 31-MH-554 pe 
care lucra si Șî-a mai luat 
drept „colaborator" pe Con
stantin Minescu. Cei doi s-au în
tors la locul cu pricina, au pus 
frumușel putinile cu brinză în 
autobuz și s-au oprit tocmai in 
satul Bistrița, unde le-au ascuns 
sub o sură de paie. Cum cei doi 
au făcut-o de... oaie, așteaptă să 
vadă acum ce-o zice legea.

La nunta
din Popești— »

nu U lăsa, mai dă-i— Asa, 
una !

Simian 
spună de 
teste asupra lui

— Ajută-l si 
frate-tău. Dăi si 
miie !

Nici Ionel n-a 
zică de două ori.

Si astfel, frații Simion si Io 
Drăgan l-au bătut măr pe Cos
tau Păunei la o nuntă in satul 
Popești, județul Cluj. Ce este mai 
trist în toată povestea asta este 
că cei doi frați bătăuși (amen
dați fiecare cu cite 2 000 de lei) 
au fost îndemnați — vezi începu
tul notei — chiar de... mama lor!

nu așteaptă să i se 
două ori și se năpus- 

Costan Păunei, 
tu, Ionele, 
tu, nu sta

I
I
I
I 
I
I
I
I

I
I
I

așteptat să

I
I
I

Responsabil
risipitor

In incinta restaurantului „Mio
rița" din Satu Mare ardeau inu
til, in plină zi, miercuri, 1 au
gust, o sumedenie de becuri 
tuburi de neon.

— De ce această risipă 7
— Eu nu văd nici o risipă 

ne-a răspuns responsabilul 
Donka. Becurile de-dia-s făcute : 
să ardă, nu?

Bine-ar fi să fie și el „ars" la 
buzunar. Nu de alta, dar de atîta 
lumină, s-ar putea să nu se mai 
vadă...

Puii si...»

buldozerul

Și

V.

Aparent, absolut nici o legă
tură nu există (și n-ar trebui să 
existe) intre un buldozer al au
tobazei Ion Șulea și niște... pui. 
Dar dacă avem in vedere toc
meala „la mica înțelegere" din
tre buldozeristul bucureștean 
Gh. Drăgulescu și Ion Todică, 
portar la abatorul I.A.S. „Avico
la" Mihăilești, atunci nu ne mai 
miră faptul că Drăgulescu, vă- 
zindu-se oprit de lucrători de la 
circa 10 miliție, a știut exact c.ă 
nu depășirea vitezei legale cu 
ditamai utilajul era cauza pentru 
care i s-a adresat o intrebare- 
încuietoare, deși monosilabică :

— ciți ?
— Habar n-am — răspunde el. 

Cînd i-am luat cu cît i-arn luat, 
nu i-am numărat. I-am luat, ca 
să zic așa, „en-gros“.

Dar cînd s-a văzut luat la în
trebări „en detail", i-au pierit 
și gluma, și gindul la friptura 
cu mujdei...

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'
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CELUI DE-AL XX-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI POPULAR PROGRESIST 

DIN REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA
In numele secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, și al întregului nostru partid, ne face plăcere să vă adre
săm dumneavoastră, tuturor membrilor partidului, oamenilor muncii și po
porului guyanez prieten, un cald salut tovărășesc, împreună cu sentimentele 
noastre de solidaritate și prietenie și cele'mai bune urări de succes in desfă
șurarea acestui forum national al Partidului Popular Progresist.

Congresul partidului dumneavoastră se desfășoară în condițiile intensi
ficării luptei popoarelor de pretutindeni, a celor de pe continentul latino- 
american, pentru lichidarea politicii de dominație și asuprire națională dusă 
de cercurile imperialiste, colonialiste, neocolonialiste și rasiste, pentru înfăp
tuirea unor adinei prefaceri social-economice în favoarea maselor populare, 
pentru asigurarea dreptului de a dispune suveran de resursele lor materiale 
și umane, pentru democratizarea relațiilor internaționale, lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale, pentru 
soluționarea pe cale politică a stărilor de încordare și conflict și instaura
rea unui climat de pace și colaborare internațională.

Partidul nostru, care urmărește cu interes și sentimente de solidaritate 
militantă activitatea Partidului Popular Progresist consacrată înfăptuirii idea
lurilor de progres economic și social ale poporului, dorește să exprime și cu 
acest prilej satisfacția sa pentru relațiile de conlucrare tovărășească stator
nicite între noi. precum și încrederea că ele vor cunoaște, pe mai departe, un 
curs ascendent, în folosul amplificării colaborării, pe multiple planuri, între 
țările noastre, al întăririi unității tuturor forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice și antlimperialiște, al cauzei socialismului, păcii și colaborării 
internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Am onoarea de a confirma primirea mesajului dumneavoastră de felicitare 

adresat cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Burundi.
Vă exprim cele mai vii mulțumiri și doresc ca relațiile dintre cele două 

popoare ale noastre să se întărească continuu. Vă adresez urările mele de 
sănătate, fericire și prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație.
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președinte al Consiliului Suprem Revoluționar 
și președinte al Republicii Burundi

Tipizarea produselor industriale
(Urmare din pag. I)
echipamente tehnologice de bază 
pentru prelucrat metalul la cald și 
la rece, motoare electrice, turbine 
de mate putere, autotractoare, auto
camioane, mașini textile, mașini te- 
rasiere ș.a.m.d., s-au obținut econo
mii de sute de milioane de lei in 
proiectare, execuție, exploatare și la 
consumurile de energie, metal Și 
alte materiale.

Pentru anii viitori, cercetarea știin
țifică își poate propune sarcini și 
mai mobilizatoare de reducere a con
sumurilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie — pro
bleme de. importanță vitală pentru 
progresul întregii noastre economii. 
Se impune însă perfecționarea sis
tematică a acestei activități atît in 
ceea ce privește latura sa teoretică- 
metodologică, cît și cea de coordo- 
nare-îndrumare. Avem în vedere uti
lizarea într-o măsură din ce în ce 
mai mare, în soluționarea probleme
lor de tipizare, a rezultatelor din 
alte sectoare ale cercetării, cum sint 
rezistenta materialelor, fizica, me
canica, tehnologia construcțiilor de 
mașini, științelh- bcofromlte. șl .mai 
ales, a metod’efor 'matematice' ele 
optimizare. Prin faptul că scopul 
fjnal al tipizării constă in rezolva
rea contradicției dintre unificare și 
diversificare, fiecare soluție mai im
portantă de tipizare trebuie să de
vină rodul unei munci de concepție, 
optimizare și fundamentare științi
fică. Considerăm, de aceea, că ar 
fi necesară crearea unui organism 
de tipizare cu profil tehnico-științi- 
fic, independent. sau în cadrul for
melor organizatorice existente, care 
să asigure îndrumarea metodologică 
și controlul efectiv al acestei activi

tăți la scara întregii economii na
ționale. La consfătuirile anuale teh- 
nico-științifice pe teme de tipizare 
în construcția de mașini s-aU relevat 
în mod deosebit perturbările pe care 
le provoacă în economia națională 
importul unor mașini, utilaje, apa
rate care, necorespunzînd tipizării 
indigene, anulează o serie de lucrări 
valoroase elaborate anterior.

Prin asigurarea unei coordonări e- 
fectuate de un organism specializat 
s-ar putea evita aceste perturbări. 
De asemenea, s-ar elimina paralelis- . 
mele în abordarea aceleiași lucrări 
sau a unor lucrări similare de către 
mai multe unități și ar fi posibilă 
unificarea metodelor de calcul și a 
metodologiilor de lucru a căror di
versificare conduce in prezent la 
irosirea unui însemnat potențial in
telectual de concepție. De mare uti
litate ar fi și constituirea unei bănci 
de date specializate pe tipizări, cu 
cataloage, norme de tipizare șl mo
delele matematice de calcul existen
te, sau care vor fi create în viitoj 
și despre care cei interesați află in 
prezent cu totul accidental.

Proiectul de Directive, ca și în
demnurile secretarului general al 
partidului la recenta consfătuire de 
lucru cu proiectanți tehnologi1 ■și" de. 
construcții mobilizează capacitatea 
de creație a specialiștilor de a ac
ționa cu hotărîre pentru accelera
rea acțiunii de tipizare a metalului, 
a mașinilor-unelte, motoarelor și 
utilajelor, în general a produselor 
industriei constructoare de mașini. 
Acțiunea deschide largi posibilități 
de activitate creatoare în slujba 
prosperității și progresului patriei și 
de afirmare a capacității noastre de 
creație tehnico-științifică.

Deschiderea celei de-a X-a ediții a Tîrgului 
de mostre de bunuri de consum

La Complexul expozițional din 
Piața Scînteii a avut loc, vineri, des
chiderea celei de-a X-a ediții — ju
biliară — a Tîrgului de mostre de bu
nuri de consum. Manifestare econo
mică tradițională, tirgul înfățișează, 
la actuala ediție, realizările obținute 
de oamenii muncii din industrie $ 
din comerț pe linia transpunerii in 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind perfecțio-, 
narea continuă a producției și desfa
cerii bunurilor de consum către popu
lație.

La festivitatea de deschidere au 
participat tovarășii Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Ion Pățan, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas. Mihai Gere, 
membri ai conducerii unor ministere, 
instituții centrale, întreprinderi pro
ducătoare de bunuri de larg consum 
și de comerț exterior, specialiști din 
industrie, comerț și cooperație, nu
meroși oameni ai muncii.

Convorbiri economice româno-burundeze
In cursul zilei de vineri, ministrul 

geologiei și minelor din Republica 
Burundi, Gaspard Emery Karenzo. a 
avut întrevederi cu tovarășii Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, și Vasile Patilineț, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei. In ca

Manifestări dedicate Zilei marinei
Cu ocazia Zilei marinei, care se 

aniversează potrivit tradiției în prima 
duminică a lunii august, în unitățile 
de marină, pe navele flotei comer
ciale, în întreprinderile și instituțiile 
din, principalele porturi maritime și 
fluviale ale țării au loc, în aceste 
zile, adunări festive în cadrul cărora 
se prezintă expuneri cu tema : „Ma
rina Republicii Socialiste România — 
continuatoarea unor vechi și bogate 
tradiții marinărești naționale. Preo

Știri sportive
• In Sala sporturilor din Con

stanța au continuat vineri meciuri
le turneului internațional feminin 
de baschet pentru „Cupa Mării Ne
gre". Rezultate tehnice : Bulgaria — 
România (B) 71—55 (40—35) ; R.P. 
Chineză — R.D. Germană 98—63 
(52—34) ; Polonia — România 91—71 
(35—34).
• în Capitală s-a disputat vineri 

meciul amical de fotbal dintre echipa 
Steaua, cîștigătoarea „Cupei Româ
niei", și formația Mecanică fină, din 
divizia B. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1.

• Vineri la Praga, în ziua a doua
a concursului internațional de atle
tism pentru ,,Cupa Prietenia", rezer
vat tinerelor speranțe din țările so
cialiste, proba de 800 m (feminin) a 
fpșt cîștig^ță de reprezentanța Romăs.; 
ni ei, jCrisțjpa Cojocaru.;cu tunpul de 
2'03" 51 () (nou record national de ju
nioare). ; . . £,.„ -

• Turneul internațional de șah de 
la Thorens (în apropiere de Gre
noble) s-a încheiat cu victoria' maes
trului român Theodor Ghițescu — 8 
puncte din 9 posibile, urmat de Osto- 
jici (Iugoslavia) și Kovacs (Ungaria) 
câte 7,5 puncte, Valentin Stoica 
(România) 7 puncte. întrecerea s-a 
disputat sistem elvețian și a reunit 
peste 200 de șahiști, la diferitele ca
tegorii.
• In prima rundă a turneului in

ternațional feminin de șah de la Si-

In cuvîntul de deschidere, tovară
șul Janos Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului interior, a 
subliniat că ediția jubiliară a tîrgu
lui constituie o ilustrare grăitoare a 
drumului parcurs de țara noastră în 
cei 35 de ani de la eliberare, drum 
care a însemnat transformarea Româ
niei dintr-o țară agrară, 'slab dezvol
tată, intr-un stat industrial-agrar, cu 
o industrie dinamică, în continuă dez
voltare, cu o agricultură socialistă în 
plin progres. Directivele Congresului 
al XII-lea al P.C.R., celelalte docu
mente de maximă importanță pen
tru țara noastră, pe care întregul po
por le-a primit cu profundă bucurie 
— a subliniat vorbitorul — prefigu
rează noile dimensiuni ale viitoru
lui strălucit al patriei noastre so
cialiste.

Tirgul de mostre de bunuri de 
consum rămîne deschis pînă la 2 sep
tembrie.

(Agerpres)

drul convorbirilor, care au avut loc 
cu acest prilej, au fost examinate 
aspecte concrete ale colaborării 
economice dintre Republica Socia
listă România și Republica Burundi, 
îndeosebi în domeniul geologiei' și 
minelor.

(Agerpres)

cuparea P.C.R. și a statului nostru 
pentru continua modernizare și dez
voltare a marinei române".

în același timp, în numeroase uni
tăți de marină se desfășoară simpo
zioane cu tema : „Contribuția mari
nei militare române la înfăptuirea 
insurecției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din august 
1944 și la războiul antihitlerist".

(Agerpres)

naia, tînăra maestră româncă Viorica 
Ilie a învins-o pe Bojena Sykora 
(Polonia).

® în campionatul mondial de șah 
pentru juniori de la Skien (Norve
gia), după 6 runde conduc Cernin 
(U.R.S.S.) și Seirawan (S.U.A.) cu cite 
5 puncte, urmați de Adrian Negules- 
cu (România), Kumar (India) și Bar- 
bero (Argentina) 4,5 puncte fiecare, 
în runda a 6-a Negulescu, jucînd cu 
piesele negre, a remizat partida sus
ținută în compania lui Kumar, rezul
tat consemnat și în partida Cernin — 
Seirawan, Barbero a cîștigat la Gazik.

e Campionatele europene de caiac- 
canoe rezervate juniorilor au debu
tat la Tampere (Finlanda) cu între
cerile din serii. în proba de caiac 
simplu — 500 m, sportivul român Ion 
Luca a terminat învingător în seria 
a treia, cu timpul. de 2’90”8/191Mh 'se-.; 
ria a doua a probelor de caiac 2—590 
m și canoe 2—500 m echipajele 
României s-au clasat, de asemenea, 
pe primul loc, obținind. calificarea în 
finale. în proba de canoe simplu — 
1 500 m, Petrică Pocora a ocupat lo- 
cui doi în prima serie.
• După consumarea a trei runde, 

în turneul internațional de șah de 
la Băile Herculane conduc Rajna și 
Szapi (ambii Ungaria), cu cîte 2 
puncte, urmați de Foișor și Griin- 
berg cu 1,5 puncte și cîte o partidă 
întreruptă.

Au încheiat recoltarea

griului

Județul Dîmbovița
Infruntînd condițiile deosebit de 

grele, create de ploile abundente și 
grindina căzute în lunile iunie și iu
lie. recoltînd manual peste 8 000 de 
hectare, lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Dîmbovița au încheiat, la în
ceputul lunii. august, recoltarea griu
lui de pe întreaga suprafață culti
vată. De asemenea, au fost Insămin- 
țate cu culturi duble și succesive 
suprafețele prevăzute.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. ai F.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul ju
dețean de partid Dîmbovița, se 
spune :

Vă asigurăm că lucrătorii din agri
cultura județului Dîmbovița, animați 
de cel mai fierbinte patriotism, strins 
uniți in jurul partidului, al Comite
tului său Central, vor mUnci cu dă
ruire și abnegație pentru a intîmpina 
cea' de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XII-lea Congres 
al partidului cu noi și importante 
succese, cu fapte de muncă pe mă
sura hărniciei locuitorilor acestei 
străvechi vetre de țară.

Județul Mureș
în județul Mureș s-a încheiat ieri 

campania de recoltare a griului pe 
întreaga suprafață de 60 000 hectare. 
Acum, țăranii cooperatori, mecaniza
torii, ceilalți lucrători de pe ogoare 
își concentrează eforturile în muncile 
de eliberare a terenurilor de paie, la 
recoltarea și livrarea legulnelor, de
pozitarea furajelor și pregătirea te
renului în vederea însămințărilor de 
toamnă. (Gheorghe Giurgiu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 august. In țară : Vremea se va 
răci și va deveni în general instabilă în 
jumătatea de nord a țării și in zonele 
de deal și de munte. In aceste regiuni 
cerul va fi temporar noros, vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice șl izolat grindină. In 
celelalte regiuni vremea va fi călduroa
să și în general frumoasă cu cerul va
riabil. Averse Izolate de ploaie șl des
cărcări electrice se vor produce în ge
neral după-amiaza. Vîntul predomi- 
nînd din sectorul vestic va prezenta 
intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 șl 20 de grade, Izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 24 și 34 de grade. In 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă și călduroasă. Cerul va fi 
Variabil, apoi devine favorabil descăr
cărilor electrice, aversei de ploaie și In
tensificării de vfnt de scurtă durată. 
Temperatura în scădere ușoară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 3 AUGUST 1979
Extragerea I : 88 8 47 75 27 90 49

19 40
Extragerea a Il-a : 66 60 43 82 69 

67 31 46 80
FOND -TOTAL- DE ClȘTIGURI t 

834 66.9 lei. cljn carp 229 721 lei re
port categoria 1.

„NAUKA I JIZNr Geotehnologia - o metodă revoluționară 
de exploatare a resurselor subsolului

R. D. GERMANĂ :

Laboratoarele ingeniozității
încă de la întemeierea R.D.G., și cu 

deosebire în ultimii ani. în baza di
rectivelor celui de-al IX-lea Congres 
al P.S.U.G., folosirea cu maximă efi
ciență a resurselor proprii de mate
rii prime reprezintă o preocupare 
permanentă. Străbătînd țara de la 
un capăt la altul, am întîlnit nume
roase aspecte edificatoare în acest 
sens.

...Ne oprim la mina de potasiu 
„Karl Liebknecht", care aparține 
întreprinderii' „Sudharz". Ca toți 
cei ce . coboară în subteran, că
pătăm un scurt instructaj pri
vind regulile care trebuie respec
tate șl cunoștințele necesare mînuirii 
unui aparat de oxigen. De la „alti
tudinea" răsturnată de 600 metri, ga
leriile n-au nimic amenințător. Sînt, 
de fapt, niște străzi largi pe care
circulă în vi
teză transportoa
re, basculante, 
autoutilitare și 
chiar... motoci
clete. Realizările 
în domeniul mecanizării și automa
tizării lucrărilor au eliminat, in bună 
măsură, contactul dur dintre om și 
rocă.

Peste cîtva timp ne aflăm la sediul 
combinatului. Aici, directorul general, 
Heinrich Taube, relevînd importanța 
industriei de îngrășăminte potasice 
pentru economia R. D. Germane, 
prezintă un șir de explicații despre 
căile de creștere a producției. Zilnic 
— arată el — pe căile ferate ale re
publicii sînt transportate peste 600 de 
vagoane cu îngrășăminte potasice ; 
în parte, cu destinația portul Wismar, 
de unde produsele respective sînt 
exportate in peste 30 de țări. Deși 
industria de potasiu are în această 
zonă o veche tradiție, ea a cunoscut 
adevăratul ei avînt abia în anii pu
terii populare. Dacă în 1945 pe teri
toriul actual al R.D.G. se produceau 
200 000 tone de îngrășăminte potasice, 
în 1955 producția era de 1,5 milioane 
tone, pentru ca în 1975 să ajungă la 
3,3 milioane tone. In prezent, R.D.G. 
este a treia țară producătoare de 
potasiu din lume.

Existența unor rezerve suficiente 
de caolin, feldspat șl nisip a permis 
dezvoltarea apreciabilă a unei ramuri 
economice de mare reputație — in
dustria porțelanurilor. în afară de 
vestitul Meissen, alte trei localități 
își leagă numele de această indus
trie : Ilmenau, Colditz și îndeosebi 
Kahle. Uzina din Kahle, privită din 
afară, arată ca în 1961, anul intrării 
sale în funcțiune. In interior însă ea 
este de nerecunoscut. Nu există colț 
al întreprinderii in care modernizarea 
procesului de producție să nu-și fi 
afirmat prezența. Ultimul loc de 
muncă unde încă se mai lucra ma
nual secția .de șlefuit — a ioșț.iși 
el automatizat. Rezultatele obținute 
Ia combinatul din Kahle ilustrează 

avîntul acestei ramuri a cărei pro
ducție urmează să sporească în acest 
cincinal cu 50—52 la sută.

Cărbunele brun a fost șl continuă 
să fie sursa energetică numărul 1 a 
R.D.G. Peste 100 000 de oameni ai 
muncii lucrează în exploatările aces
tei ramuri, concentrate în regiunile 
Cottbus, Leipzig și Halle. Ele sint 
dotate cu instalații în valoare de 12 
miliarde mărci, cu ajutorul cărora se 
realizează o producție anuală de 250 
milioane tone cărbune brun. Dacă 
aceste cantități s-ar încărca într-un 
singur tren de. marfă, el ar avea o 
lungime care ar înconjura de trei ori 
Pămîntul la Ecuator. . Cărbunele 
transformat în brichete constituie 
principala „hrană" a termocentralelor 
electrice din R.D. Germană.

Procesul de industrializare intensă 
________________________________ a pus economiei 

problema diver- 
ÎNSEMNĂRI___________ sifiefirii bazei e-

DE CĂLĂTORIE nergetice. După
_______________________________ ample cercetări 

geologice, pe har
ta economică a R.D.G. a apărut o 
nouă sursă energetică : gazul natu-
ral. Cel mai important zăcămint se 
află in zona denumită Salzwedel- 
Pakkensen. Creșterea producției de 
gaze a cunoscut ritmuri considera
bile, în prezent ea apropiindu-se la 
10 miliarde de metri cubi anual.

In ciuda eforturilor geologilor, cu 
excepția zăcămintelor de săruri de 
potasiu — încă neexploatabile în 
condițiile de astăzi — nu au fost des
coperite bogății spectaculoase în Ma
rea Baltică. Șl totuși, cu cîțiva ani in 
urmă, unele întreprinderi de con
strucții care erau obligate să aducă 
materiale de construcții tocmai din 
sudul țării, au început să folosească 
experimental materiale pe care le ofe
ră din belșug Marea Baltică. Utilizate 
inițial la consolidarea șoselelor și la 
fabricarea asfaltului, materialele de 
construcție ale marii sînt astăzi o 
materie primă de bază pentru con
structorii din regiunea Rostock.

Rocile de cuarț se găsesc în canti-, 
tățl incomensurabile în toată lumea. 
Pentru industria chimică ele consti
tuie materia primă a viitorului care 
stă la baza producerii șiliconului și 
care, potrivit specialiștilor, va avea o 
gamă aproape inepuizabilă de între
buințări. In R. D. Germană, uzina 
Niinchritz a început să producă si
licon din 1954, capacitatea ei fiind as
tăzi de peste zece ori mai mare decit 
cea inițială.

Succesele obținute in valorificarea 
resurselor proprii de materii prime 
reflectă rodnicia activității din cen
trele de cercetare — adevărate labo
ratoare ale ingeniozității — și re
prezintă una din multele dovezi ale 
strădaniilor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană de a 
asigura o bază trainică dezvoltării pe 
mai departs a economiei naționale.

C. VARVARA

(Urmare din pag. I)
— nici un efort nu este în
deajuns. Pentru că numai 
in cununa ei de împliniri 
dobindesc adevărată stră
lucire împlinirile fiecăruia. 
Patriotismul, așă cum îl 
probează adevărurile defi
nitorii ale existenței mili
oanelor de oameni ai țârii, 
nu este doar un sentiment, 

eJ și esențial. Este mult 
«lai mult : este însăși con
diția Vitală a unei existen
te demne, a unei veritabile 
afirmări a personalității u- 
mane.

Nu voi evoca, fiindcă e- 
vocarea ar trebui să echi
valeze cu străbaterea unor 
nesfîrșite pagini din memo? 
ria inepuizabilă a veacuri
lor, pildele mărețe ce vin 
către noi din trecut. Voi 
afirma doar, cu conștiința 
Că astfel se rostește un de 
neclintit adevăr al prezen
tului, că azi, pe cuprinsul 
României, cu devoțiune lu
cidă, fiii el, indiferent de 
naționalitate, își exprimă, 
armonios și uniți. în graiul 
faptelor, supremul lor sen
timent, supremul lor ideal : 
slujirea patriei. Efortul 
pentru a exprima un ase
menea sentiment prin faptă 
nu poate fi considerat doar 
un simplu, oarecare cuvînt. 
Șl nu o dată, pentru ca au
tenticitatea sentimentului 
sâ fie deplină, vom desci
fra în spațiile lui sl sacri
ficiile și privațiunile. Dar 
dincolo de ele, și nu o dată 
tocmai prin ele, se conturea
ză cu limpezime imaginea 
demnă a patriei. Așa cum 
au visat-o înaintașii. Și 
mal presus de cum au vi

sat-o, fiindcă imaginea ro- 
mantic-vizionară, iată, este 
fericit îmbogățită, adusă la 
zi, de privirea realistă, lu
cidă, de prospectarea în 
adînc a legilor evoluției so
ciale, așa cum au adeverit-o 
programele la a căror în
făptuire a fost chemat po- 

. porul de către partid, așa 
cum o prefigurează proiec
tele de documente ale Con

gresului al XII-lea al 
partidului.

Desigur, făcînd asemenea 
afirmații a căror exactitate 
poate fi pe deplin confir
mată prin realitățile noas
tre social-politice și umane, 
nu am nici un moment în 
față o imagine idilică. Știu 
bine, o știm cu toții, că e 
posibil ca pe făptura avîn- 
tată a elanului creator să 
se mai suprapună pentru o 
vreme umbra vreunei de
cizii dictată de birocrație. 
Dar umbrele, este cunoscut, 
sint trecătoare. Ne este 
greu de înțeles, de pildă, 
de ce uneori drumul 
spre recunoaștere al unei 
descoperiri științifice ia 
forme labirintice 2 De ce 
în locul omeniei, ce se 
cuvine a se exprima con
cret în soluționarea unor 
probleme de viață, se in
sinuează obtuzitatea 7 Și 
toate acestea, departe de a

ne mulțumi, ne creează 
momente, stări de insatis
facție. . Dar știm tot atît de 
bine că ele nu sint în spi
ritul ideilor, principiilor pa 
care le slujim. Că etica și 
echitatea socialistă, spiritul 
revoluționar al epocii noas
tre se află într-un perma
nent „război public" cu ori
ce manifestări anacronice 
ale vechiului, atît în dome
niul relațiilor social-econo
mice, cît șl în sfera spiri

„Mai presus de orice stă patria"

tuală. Știm că nu e Întot
deauna ușor de sesizat noul, 
că pentru a se impune se 
cere o atitudine consecvent 
revoluționară. Dar nici ve
chiul nu este întotdeauna 
atît de ușor de definit. în 
mod dialectic, progresul — 
indiferent pe ce plan — 
presupune confruntări, op
țiuni, clarificări uneori 
dramatice. La capătul aces
tor eforturi, încununîndu-le, 
se află însă adevărata satis
facție. Satisfacția de a ști 
că ți-ai făcut datoria față 
de țara căreia îi aparții, 
față de colectivitate, față 
de tine însuți !

Cît de izolate, de anacro
nice apar pe fundalul preg
nant al unor asemenea fi
rești realități umane, să 
le spunem, „excepțiile", 
dacă nu cumva cuvîntul 
este prea blînd. Se mai gă

sește cîte unul printre noi 
pe care-1 auzim jeluindu-se 
cum că n-are condiții, că 
în altă parte, în străinătate, 
s-ar putea realiza cu ade
vărat ; acolo ar arăta el ce 
poate. Cîtă eroare se as
cunde în asemenea, lamen
tări, într-o asemenea men
talitate nu e greu de do
vedit. Au dovedit-o de-a 
lungul anilor acele destine 
eșuate, care căutînd împli
nirea în altă parte au aflat

doar chipul trist al ratării, 
gustul amar al deziluziei. 
Dar să nu insist. Erorile, 
de orice fel, se răzbună și 
trebuie să fie cumva „ono
rate". S-ar cuveni insă mai 
ales să așezăm — în drep
tul unei asemenea erori de 
gindire — cu gravitate, 
tranșant. întrebări, pe care 
să le adresăm, fără ezi
tare, celor ce se amă
gesc cu ideea înfăptui
rii de „lucruri măre
țe" în altă parte : pentru 
cine 7 Poate fi ceva mai 
presus de voința de a con
strui, de a îmbogăți patri
moniul invențiilor țării 
tale? De a te afirma ca 
un adevărat fiu al patriei 
tale, care slujindu-și po
porul căruia îi aparține, 
slujește implicit umanita
tea 7 Și, apoi, sînt oare de 
ignorat îndatoririle morale

față de locul in care ți-ai 
luminat privirile in lumi
na lor, fața ae investuia 
materială și socială de care 
ai beneficiat 7 N

Că acum, aicv este cadrul 
optim al realizării fiecăruia 
e ușor de demonstrat. Chiar 
dacă nu o dată sint de de
pășit dificultăți. Dar nu 
poate fi ignorat, cred, orgo
liul de a te confrunta cu 
eie și a le depăși. Și, mai 
ales, adevărul că în struc
tura de rezistență a fiecă
rei realizări este adînc îm- 
plîntat nu numai efortul, ci 
și sentimentul care întreții- 
ne orice demersuri creatoa
re : patriotismul ca stare 
de spirit fundamentală a 
națiunii noastre.

La începutul lui ianuarie 
1945, într-un articol purtind 
ca pe o deviză titlul atît 
de simplu, dar atît de la" zi, 
Construcție, același Căli- 
nescu scria : „Visul nostru 
aburos <le azi va fl miine 
un monument de piatră. 
Noi visăm pentru Miine, 
noi sintem Pionierii". Și, 
iată, azi putem răspunde, 
aducînd drept argument ce
tățile puternice ale indus
triei. agricultura într-un 
proces dinamic de moder
nizare, realizările remarca
bile din știință si cultură : 
„Monumentul există ! Noi 
l-am ctitorit". Adăugind 
însă numaidecit : Dar Mii
ne el va fi cu mult mal 
frumos, și mai arătos. Fi
indcă și noi. cei de azi, vi
săm pentru Miine. Și noi 
sintem Pionierii !

Dialectica unei asemenea 
gindiri poartă numele sim
plu și fundamental de Pa
triotism. De Patriotism so
cialist.

• Transformarea minereului din stare solidă în stare 
fluidă direct în zăcămint • Eliminarea oricăror rezi
duuri în procesul exploatării bogățiilor naturale subte
rane • Randament sporit, eficiență economică ridicată

An de an, în lume se consumă o 
cantitate tot mai mare de resurse 
naturale, fapt ce duce la sărăcirea 
subsolului, dezafectarea unor supra
fețe întinse de teren, precum și la 
poluarea mediului înconjurător cu 
reziduuri industriale. Toate acestea 
creează mari probleme la scara în
tregii planete.

Majoritatea specialiștilor consideră 
că un pas important în direcția so
luționării lor îl constituie realizarea 
unor cicluri complete de producție, 
inclusiv utilizarea deplină a reziduu
rilor.

Pe linia utilizării raționale și a 
conservării bogățiilor subsolului, in 
Uniunea Sovietică se acordă o mare 
atenție aplicării celor mal eficiente 
metode de extracție a zăcămintelor 
minerale. în ultimii ani, în întreaga 
tară, și îndeosebi in Kazahstan, a în
ceput să fie aplicată metoda geoteh- 
nologică de extracție a resurselor 
naturale. După cum sugerează și de
numirea, această metodă constă "în 
transformarea minereului direct in 
subteran — cu ajutorul unor proce
dee termice, de modificare a masei, 
chimice, hidrodinamice — din stare 
solidă în stare fluidă: soluție, masă 
topită sau gaze. In felul acesta, mi
nereul respectiv poate fi adus la 
suprafață prin pompare cu ajutorul 
sondelor. Metodele de exploatare 
geotehnologice nu dăunează mediului 
ambiant și, in plus, sînt mai puțin 
costisitoare decit mijloacele tradițio
nale de exploatare, chiar și numai 
pentru faptul că exclud o asemenea 
verigă tehnologică cum este înnobi
larea și, legat de aceasta, transpor
tarea minereului.

S-a constatat că aproape orice mi
nereu poate fi transformat din stare 
solidă. într-o altă stare, dacă este 
tratat cu un solvent oarecare : apă, 

soluție de acid sulfuric, clorhidric și 
azotic, soluții alcaline, diferite săruri 
sau cu ajutorul bacteriilor. în aceste 
cazuri este dizolvat și adus la su
prafață numai unul din compușii mi
nereului respectiv. De exemplu, cu
prul se extrage prin dizolvarea mi
nereului cu o soluție de sulfat, oxizi 
de. fier și de sare feroasă și un a- 
daos de acid sulfuric. Uraniul și fie
rul pot fi extrase cu ajutorul unei 
soluții de acid sulfuric. în Statele 
Unite, o cincime din cuprul și o 
mare cantitate din uraniul exploatat 
se obțin prin solubilizare în subteran.

Schema de extracție a metalelor cu 
ajutorul solvenților pompați de sonde 
în zăcămint se prezintă în felul ur
mător : dizolvantul este trimis din 
instalația unde a fost preparat, prin- 
tr-un sistem de conducte, spre son
dele de injecție, iar acestea îl intro
duc în zăcămint. De aici, dizolvantul, 
îmbogățit cu compusul mineral ce 
urmează a fi extras, este adus la 
suprafață cu ajutorul altor sonde, 
unde este lăsat să sedimenteze. Apoi 
se extrage componentul util, iar di
zolvantul, astfel purificat, este retri
mis în zăcămint, folosindu-se pentru 
aceasta sonde de injecție. După cum 
se vede, din acest proces nu rezultă 
nici un fel de deșeuri.

Procedeul de extracție prin dizol
vare poate fi accelerat de cîteva ori. 
Există mai multe metode pentru ac
celerarea sa. De pildă, la exploata
rea cupriferă sovietică Degtiar a fost 
experimentată o metodă de intensifi
care a procesului de solubilizare a 
cuprului cu ajutorul bacteriilor. A- 
cestea din urmă sînt introduse in di
zolvantul respectiv, care este injec
tat în zăcămint. în continuare, se 
procedează după schema arătată mai 
sus. Bacteriile au contribuit la creș
terea — o dată și jumătate — a pro

ductivității instalației. Aplicată și in 
minele, aurifere din Dakar (Republica 
Senegal), această metodă, a confir
mat că bacteriile accelerează proce
sul de extracție a metalului galben.

în unele cazuri, pentru a spori ex
tracția componenților utili din zăcă
mint, este suficient să se mărească 
permeabilitatea rocilor. în acest scop, 
în statul Arizona, din S.U.A., a fost 
aplicată explozia nucleară în subte
ran. Zăcămintul, în acest caz era vor
ba de minereu de cupru aflat la o 
adîncime de 400 m, a fost fărimițat 
prin declanșarea exploziei atomice. 
In zona respectivă, permeabilitatea 
stratului și productivitatea de extrac
ție a sondelor au crescut de peste 6 
ori. Este adevărat însă că deschide
rea zăcămintului a fost amînată cu 
circa două luni, cit a necesitat dez
integrarea Izotopilor radioactivi care 
au o existență limitată.

Cele mai indicate zăcăminte pentru 
practicarea extracției cu ajutorul di- 
zolvanților sint acelea în care ori
zonturile cu minereu se îmbină cu 
cele acvifere. Ele favorizează depla
sarea soluțiilor chimice in strat. Dar 
în asemenea cazuri trebuie să se tină 
seama de dinamica apelor subterane, 
să se efectueze drenarea minuțioasă 
a solvenților chimici dăunători, pen
tru ca aceștia să nu afecteze calita
tea apelor subterane și de la supra
față.

Metodele geotehnologice pot fi fo
losite nu numai la exploatarea meta
lelor, ci și a altor minereuri, in aces
te cazuri puțind fi utilizate alte pro
cedee. De exemplu, sulful se extrage 
prin metoda topirii direct în zăcă
mint. Minereul este mal întii fări- 
mat, apoi dizolvat și pompat sub 
formă de nămoluri.

In ultima vreme, metoda geotehno- 
logică a căpătat o largă aplicabili
tate tocmai pentru marea ei efici
ență economică, contribuind la îm
bogățirea bazei de materii prime mi
nerale și scutind pe om de munca 
grea în subteran.

• CALITĂȚILE ME
TALULUI SELENAR. ln 
formă de pară, unul din cele 
mai mari eșantioane de metal, 
aduse la timpul respectiv de pe 
Lună de aparatele cosmice so
vietice, cîntărește 280 de grame. 
Eșantionul a permis aflarea 
unei serii de amănunte privind 
compoziția metalelor selenare. 
Specialiștii Care studiază rocile 
de pe Lună au observat că par
ticulele de metal pe care acestea 
le conțin nu ruginesc, deși se 
află de mai multi ani ne Pă- 
mint. Structura lor chimică cu
prinde fier, nichel, cobalt, fos
for, sulf, dar un metal terestru 
avind aoeeași compoziție nu re
zistă „atacurilor" coroziunii. Ca 
urmare a microanalizelor efec
tuate la Institutul politehnic din 

Sverdlovsk, au fost obținute o 
serie de informații deosebit de 
prețioase privind structura me
talului selenar.

• „GHEAJĂ" DE HI
DROGEN. Lâ Institutul 
„Carnegie" din S.U.A. a fost 
obținută o nouă formă de hi
drogen, comparabil ca aspect 
cu o bucată de gheață trans
parentă. Se consideră că a- 
cest rezultat reprezintă Încă 
un pas spre crearea hidro
genului metalic. „Gheața" de hi
drogen a fost obținută prin pre
siuni sirpilare celor din adîncul 
scoarței terestre. Savantii con
sideră că, supusă unei presiuni 
suficient de puternice, orice sub
stanță, indiferent de natura ei, 
poate fi transformată în metal. 
Eliberînd prin ardere o energie 

uriașă, hidrogenul metalic, sub 
formă de praf, poate fi folosit 
drept carburant pentru navele 
cosmice ce efectuează călătorii 
interplanetare.

• LA MODĂ: ROTI
LELE. Americanii au „desco
perit" un nou mijloc de depla
sare,- rotilele — rezultă din .nu
meroase știri publicate de presa 
din S.U.A. Dacă pînă recent a- 
cestea făceau parte doar din co
lecțiile de jucării ale copiilor, 
acum, in condițiile simțitoarei 
scumpiri a benzinei, ele capătă 
o. mare extindere ca „mijloc de 
transport fără plată". Există 
de-acum persoane care folosesc 
rotilele pentru deplasarea la 
serviciu, după cumpărături sau 
pentru plimbare. Medicii reco

mandă, de asemenea, folosirea 
lor, afirmînd că rotilele stimu
lează dezvoltarea acelorași 
mușchi ca și schiul. Se presu
pune că „boom“-ul „noului" 
mijloc de deplasare se va extin
de și în alte țări.

• COMPUTER ÎN 
ROL DE CARTOGRAF. 
Computerul poate înlocui cu 
succes omul in alcătuirea unui 
anumit gen de hărți, cu condiția 
insă ca datele necesare să-i fie 
furnizate — în locul topografi
lor — de către satelit!. O astfel 
de metodă a fost pusă la punct 
și experimentată de specialiștii 

Institutului de cercetări în do
meniul zborurilor cosmice din 
Miinchen. Sateliții folosiți în 
acest scop inregistreâză, prin 
colorații diferite, 8 tipuri de re
pere : ape. așezări cu construcții 
dense, așezări răzlețe, plantații 
cu viță de vie. terenuri propice 
pentru grădinărit, pămînt arabil, 
păduri de foioase și păduri de 
conifere. Asemenea hărți au fost 
de-acum întocmite pe baza da
telor furnizate de sateliții de 
tip „Landsat", care fac înconju
rul Pămîntului în decurs de 18 
zile, la o înălțime de 920 km. 
Specialiștii care au pus la punct 
noua metodă speră să pbțină 
rezultate și mai spectaculoase, 

odată cu modernizarea apara
turii de la bordul sateliților.

• MONUMENTE ALE 
ARTEI POPULARE. Din 
inițiativa autorităților ungare. în 
satul Hollâko, din nordul țării, 
au fost păstrate 53 de vechi 
case țărănești, care formează 
două străzi compacte in locali
tate. Ele constituie un fel de 
muzeu viu al satului, reflectînd 
specificul vieții populației în a- 
ceastă regiune a Ungariei.

• EXCAVATOR MA
RIN. Un excavator de mare 
capacitate, adaptat lucrărilor 
portuare, a fost construit în 
Olanda. Picioarele mecanizate 
ale excavatorului semiplutitor se 
sprijină de fundul mării. El poa

te funcționa, fără instalații de 
protecție, și in condițiile cînd 
este .asaltat de valuri cu înălți
mea de 2.5 m. Lungimea uriașu
lui mecanism este de 187 m„ lă
țimea de 66, iar înălțimea de 
74 m.

• SCRIITORII SUD- 
AFRICANI ÎMPOTRIVA 
APARTHEIDULUI. Interzi
cerea celui mai recent roman al 
reputatei scriitoare sud-africane 
Nadine Gordimer, „Fiica păsto
rului", se adaugă unui șir de 
acțiuni asemănătoare ale auto
rităților rasiste. De altfel, chiar 
autoarea amintită s-a lovit, cu 
fiecare nouă scriere, de opacita
tea cenzurii sud-africane, astfel 
că. mai toate romanele sale (prin
tre care „O lume de străini", „Lu

mea ultimului burghez") sînt in
terzise în această țară. „Pentru 
a se debarasa de cenzură, aceas
tă tară trebuie să se debaraseze 
mai întii de apartheid" — a de-, 
clarat scriitoarea care, ca și con
frații ei Alan Patoe, Andrâ 
Brink, Etienne Leroux și Brey- 
ten Breytenbach, și-a propus de
mascarea, prin mijloacele scri
sului, a sistemului segregationist 
din R.S.A.

• BACTERIE DEPO- 
LUANTĂ. Un nou microorga
nism care devorează fosfați si 
uleiuri a fost depistat de oame
nii de știință de la Universita
tea din Arizona (S.U.A.) care 
consideră că acesta poate fi uti
lizat cu succes în lupta împotri
va poluării mediului ambiant.
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PARIS

Președintele Franței I-a primit pe ministrul
Rezoluții adoptate la încheierea reuniunii ministeriale 

a Consiliului latino-american

PARIS 3 (Agerpres). — Corespon- 
I dență de la Corneliu Vlad : Tova

rășul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, care efectuează o vizită 
oficială în Franța, a fost primit, la 
Palatul Elysee, de președintele Repu
blicii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing.

Cu această ocazie, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a fost 
transmis șefului statului francez și 
doamnei Anne-Aymone Giscard d'Es- 
taing un mesaj de prietenie si cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire, de progres și prosperitate pen
tru poporul francez.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
președintele Republicii Franceze a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut călduros de prie
tenie. iar poporului român urări de 
■licces și prosperitate.

Președintele Republicii Franceze a 
evocat cu multă plăcere vizita în
treprinsă în România în luna martie 
a acestui an, întilnirile și convorbi
rile eu președintele Nicolae 
Ceaușescu, ale căror hotărîri au im
pulsionat și dinamizat relațiile ro
mâno-franceze.

Tn cadrul convorbirii care a avut 
loc a fost exprimată satisfacția față 
de evoluția relațiilor tradiționale 
româno-franceze. care au cunoscut în 
ultimii ani o largă și fructuoasă dez
voltare. Totodată, a fost manifestată 
dorința comună de a da noi dimen
siuni colaborării dintre România și 
Franța în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific, al educației, 
culturii și artei, în alte sfere de acti
vitate. în baza hotărîrilor convenite 
eu prilejul întîlnirii româno-franceze 
la nivel înalt, desfășurată în luna 
martie a acestui an. la București.

A fost reliefată, în același timp, 
dorința celor două părți de a identi-

fica și pune tn valoare noi posi
bilități de sporire a volumului schim
burilor comerciale, de intensificare 
și diversificare a cooperării în ramuri 
importante ale industriei, cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme majore ale vieții in
ternaționale. în acest cadru, au fost 
examinate problemele întăririi secu
rității și dezvoltării cooperării in 
Europa, subiiniindu-se necesitatea 
intensificării eforturilor pentru în
făptuirea integrală a prevederilor 
Actului final de la Helsinki." pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid din 1980, pentru aprofun
darea proceselor pozitive ce se ma
nifestă pe plan general european. în 
legătură cu aceasta, s-a evidențiat 
necesitatea adoptării de măsuri con
crete, eficiente, de dezangajare mi
litară și dezarmare, ca o cerință 
imperioasă a statornicirii unei păci 
trainice în Europa și in lume.

Totodată, a fost reliefată necesita
tea rezolvării pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și 
conflict existente în diferite părți ale 
lumii, aceasta fiind singura alterna
tivă care poate duce la soluții juste 
și durabile.

Schimbul de vederi a pus in va
loare voința reciprocă de a dezvolta 
în continuare conlucrarea dintre cele 
două state și guverne, a ministerelor 
de externe1 ale celor două țări. în spi
ritul Declarației comune româno- 
franceze, semnată la 10 martie a.c. 
la București, în vederea abordării și 
soluționării în interesul tuturor sta
telor a marilor probleme care con
fruntă omenirea, în interesul păcii, 
înțelegerii și colaborării internațio
nale.

întrevederea, la care a luat parte 
ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Jean Franpois-Poncet, s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

CARACAS 3 (Agerpres). — In capitala Venezuelei au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a V-a reuniuni ministeriale a Consiliului latino-ame- 
rican — organul suprem de conducere al Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.). Au luat 
membre, ultimul — Surinamul 
actualei reuniuni.

parte reprezentanții celor 26 de state 
— fiind admis in organizație in cursul

Relevînd că reuniunea de la Cara
cas a fost „cea mai importantă“. de 
la crearea, în 1975, a Organizației, 
participanții s-au pronunțat pentru o 
permanentă activizare a programelor 
de cooperare promovate în cadrul 
S.E.L.A. și pentru realizarea de pași 
concreți pe calea edificării noii or
dini economice internaționale.

Rezoluțiile adoptate vizează crearea 
unui comitet de acțiune pentru spri
jinirea programului guvernamental 
niearaguan de reconstrucție a țării 
și alocarea unui fond de ajutor pen
tru Nicaragua de 2 500 milioane do
lari, constituirea unui comitet de ac
țiune pentru valorificarea resurselor 
din zonă, crearea de comitete de ac
țiune pentru dezvoltarea turismului 
regional și a cooperării în domeniul 
informațional și tehnologic. Alte re
zoluții consemnează efectele negative . 
pe care le au asupra economiilor la- 
tino-americane și asupra comerțului 
și cooperării regionale măsurile cu

caracter discriminatoriu adoptate de 
către țările puternic industrializate, în 
speță S.U.A. și țările din Piața Co
mună și evidențiază hotărîrea state
lor membre ale S.E.L.A. de a adopta 
poziții comune în legătură cu aceas
ta și de a lua măsuri pentru inten
sificarea cooperării dintre țările in 
curs de dezvoltare.

Participanții la reuniune și-au a- 
firmat, totodată, acordul față de De
clarația de la San Jose în problema 
economisirii și valorificării superioa
re a resurselor energetice ale regiu
nii.

în încheierea reuniunii, a fost ales 
noul secretar executiv permanent al 
organizației — Carlos Alzamora (Pe
ru). în cuvîntul său. el a evidențiat 
că S.E.L.A. oferă cadrul adecvat de 
cooperare pentru ca cele 350 milioane 
de latino-âmericani să pășească ferm 
pe calea consolidării independentei 
țărilor lor.

Protocol româno-sovietic 
de colaborare 

în domeniul agriculturii
MOSCOVA 3 — Corespondentul A- 

gerpres, M. Coruț, transmite : O de
legație a Ministerului Agriculturii șl 
Industriei Alimentare din țara noas
tră, condusă de Marin ■ Constantin, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, a făcut o vi
zită in U.R.S.S., între 30 iulie și 3 
august. Membrii delegației au avut 
convorbiri la Ministerul Achizițiilor 
și Valorificării Produselor Agricole 
și la Ministerul Agriculturii ale 
U.R.S.S. în probleme specifice ale co
laborării bilaterale. Delegația a fost 
primită de ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., V. K. Mesiaț, și de minis
trul achizițiilor și valorificării pro
duselor agricole, G. S. Zolotuhin.

Cu prilejul vizitei, a fost semnat 
protocolul de colaborare tehnico-ști- 
ințifică pe anii 1979—1980 între Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare din țara noastră și Ministe
rul Achizițiilor și Valorificării Pro
duselor Agricole al U.R.S.S. x.

\

Problema rhodesiană

Commonwealth-ului

ORIENTUL MIJLOCIU
Bombardamente israeliene în sudul Libanului • Convorbirile• _ __________

secretarului general adjunct al O.N.U. la Tel Aviv • O declara
ție a purtătorului de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A,

Manifestări consacrate României

Evoluția situației politice din Italia
• Consultările premierului desemnat cu delegațiile partidelor 
politice 
mentale

• Problemele legate de soluționarea crizei guverna- 
în dezbaterea Partidului Socialist • Atentat împo

triva președintelui democrației creștine
(Agerpres). — Noul prim-ROMA 3 

ministru desemnat al Italiei. Fran
cesco Cossiga, a început vineri con
sultările cu delegațiile partidelor po
litice italiene.

După numirea lui Cossiga, ziarul 
„Avânți" releva in numărul său de 
vineri că „nu se impun formule po
litice care nu întrunesc adeziunea 
majorității țării". La rîndul său, 
„L’Unită", organul P.C. Italian, sub
linia : „Comuniștii își mențin fermă 
propunerea pentru un guvern de 
reală solidaritate democratică, spre a 
ține în frîu criza și a îndrepta țara 
pe calea unei profunde înnoiri". După 
ce subliniază că in cadrul convorbi
rilor pe care le vor avea cu Cossiga 
comuniștii vor da dovadă de cel mai 
Înalt simț de răspundere, „L’Unită" 
scrie că „poziția P.C.I. nu reprezintă 
un scop in sine. F«i este în funcție ■ 
de obiectivul nostru politic, acela de 
a crea condițiile unui guvern care să 
angajeze întreaga stingă".

dat publicității un document — citat 
de agenția A.N.S.A. — care adresea
ză un apel „tuturor forțelor democra
tice de a-și asuma răspunderea co
mună în ce privește guvernarea țării".

La rîndul său. gruparea de stînga 
din cadrul conducerii socialiste a pre
zentat și ea un document, propriu, în 

. care se pronunță împotriva unui ra
port privilegiat al P.S.I. cu democra- 
ția-creștină și cu partidele laice mai 
mici (republican, socialist-democratic 
și liberal — n.r.), întrucît o'asemenea 
politică nu ar ține seama de întrea
ga stingă italiană. Documentul acestei 
grupări din P.S.I. subliniază necesi
tatea ca Partidul Socialist să dea 
prioritate eforturilor pentru unitatea 
stingii, „condițiâ indispensabilă pen
tru a obține o schimbare politică în 
țară".

La Roma s-au încheiat, joi, lucră
rile unei plenare a C.C. al P.S. Ița- 
lian consacrate problemelor ridicate 
de încercările de soluționare a crizei 
guvernamentale.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul secretarul general al 
partidului, Bettino Craxi. care a de
clarat că „dacă se menține refuzul 
P.D.C. de a înfrunta problemele pe 
care le ridică soluționarea organică 
și stabilă a situației, așa cum cere 
țara, nu rămîne decit să fie aleasă o 
soluție inspirată de respectarea voin
țelor tuturor partidelor".

După plenară, conducerea P.S.I. a

Președintele Consiliului Național al 
Partidului Democrat Creștin din Ita
lia, ’Flaminio Piccoli, a fost ținta unui 
atentat eșuat care a avut loc joi seara 
în plin centrul Romei. Un agent din 
escorta liderului democrat-creștin a 
fost atins de gloanțe, dar, după ope
rația la care a fost supus la spital, 
starea sănătății sale nu este apre
ciată ca fiind gravă.

Potrivit poliției din Roma, un grup 
de persoane au deschis foc de arme 
automate asupra automobilului pre
ședintelui democrației creștine, gloan
țele atingînd fațada sediului partidu
lui, unde avea loc o reuniune a con
ducerii sale, și au perforat, totodată, 
automobilul lui Flaminio Piccoli care, 
în acel moment, nu se găsea în inte
rior. Atentatorii au reușit să dispară.

...

BEIRUT 3 (Agerpres). — Localita
tea Kaoukaba și satele învecinate 
Qillaya și Zillaya situate în sectorul 
oriental al sudului Libanului, unde 
staționează un detașament al armatei 
libaneze, au fost, în noaptea de joi 
spre vineri, ținta unui atac militar 
israelian — a anunțat postul de radio 
Beirut.

în același timp, artileria israeliană 
a bombardat satele Yohmor și Soh- 
mor, în vestul cîmpiei Bekaa, precum 
și podul de pe fluviul Hasbani din 
sectorul de est. Vedete israeliene au 
bombardat o tabără de refugiați pa
lestinieni de la Bourj al Emali, situa
tă la cîțiva kilometri sud de orașul- 
port Tyr. Bombardamentele, care au 
durat o oră, au provocat pagube ma
teriale considerabile. în același sector 
a fost bombardată și tabăra pales
tiniană de la Rachidleh de către arti
leria israeliană și cea a forțelor creș
tine secesioniste.

Potrivit agențiilor France Presse și 
A.P., comunicate militare difuzate la 
Tel Aviv confirmă lansarea de către 
forțele israeliene a unor atacuri ar
mate în sudul Libanului, in noaptea 
de joi spre vineri.

TEL AVIV. — Brian Urquhart, 
secretar general adjunct al O.N.U., a 
avut joi o întrevedere cu Ezer Weiz- 
man, ministrul israelian al apărării, 
în cursul convorbirii a fost abordată, 
între altele, situația din sudul Li
banului.

WASHINGTON, — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
Hbdding Carter, a recunoscut că e- 
forturile diplomatice depuse pentru 
a-i atrage pe palestinieni la negocie
rile de pace cu privire la Orientul 
Mijlociu „nu fac prea mari progre
se" — informează agenția Associated 
Press. Administrația americană.. a 
spus el, este convinsă că palestinienii 
trebuie să aibă un cuvint de spus la 
instituirea unui organism de autogu
vernare pe malul occidental al Ior
danului și în Gaza, precizînd in con
text că este exclusă posibilitatea ca 
palestinienii să participe la convor
biri prin reprezentanții din afara Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.). Administrația Carter, a 
subliniat el. nu va negocia cu O.E.P. 
atit timp cit aceasta nu 
zoluția O.N.U. Nr. 242

LUSAKA 3 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 22-a sesiuni a Confe
rinței șefilor de stat și guvern 
din țările membre ale Common- 
wealth-ului, care se desfășoară la 
Lusaka, au început dezbaterile asu
pra unuia dintre principalele puncte 
înscrise pe ordinea de zi — problema 
rhodeslană.

Președintele Tanzaniei, Julius Nye- 
rere, s-a pronunțat pentru organi
zarea unor alegeri cu adevărat de
mocratice în Rhodesia, sub control 
internațional. El a relevat că actuala 
„constituție" reflectă un transfer 
fictiv al puterii către un guvern de 
culoare, guvernul Muzorewa fiind 
dirijat în fapt de fostul premier Ian 
Smith. Așa-zisa lege fundamentală 
impusă majorității populației de re
gimul minoritar de la Salisbury, a 
arătat șeful statului țanzaniab, oferă 
modificări doar de suprafață, și nu 
de profunzime.

La rîndul său, premierul Marii 
Britanii, Margaret Thatcher, a fost 
nevoită să recunoască existența unor 
lacune in textul actualei constituții. 
Astfel, prin constituție toate postu
rile de comandă revin minorității 
albe. Premierul britanic a calificat 
ca neconstituțional dreptul de veto 
a) unui deputat alb al „parlamentu
lui" de la Salisbury.

în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării țării

ln diferite țări ale lumii continuă să se desfășoare manifestări con
sacrate împlinirii a 35 de ani de la victoria revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și antiimperialistă, de la trecerea Româ
niei pe calea dezvoltării economice și sociale noi, a edificării orinduini 
socialiste.

Cuba. — La Havana a 
gurată o expoziție de 
„Imagini din România".

India. în localitatea 
din India, a avut loc o amplă mani
festare românească organizată sub 
auspiciile Asociației de prietenie 
India-România din statul Orissa. 
Au participat S. Harichandan, mi
nistrul culturii din statul Orissa, 
S.S. Mohatpatra, președintele Aso
ciației de prietenie India-—România.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ministrul culturii a vorbit despre 
contribuția remarcabilă a președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
la soluționarea problemelor inter
naționale majore ale contempora
neității. „în toate ocaziile — a men
ționat el' — președintele Nicolae 
Ceaușescu lansează un . apel fier
binte întregii omeniri pentru înfăp
tuirea dezarmării, încetarea cursei 
înarmărilor, pentru neamestec in 
treburile interne și respect reciproc 
între toate națiunile lumii". Totoda
tă, vorbitorul a evidențiat grija și 
atenția deosebită pe care guvernul 
român, președintele țării personal, 
le acordă creșterii, educării și in
struirii tinerei generații din țara 
noastră. în același timp, el s-a re
ferit pe larg la relațiile- de prie
tenie statornicite între India și 
România

Marea Britanie. — La primăria 
din Harringey a avut loc vernisa
jul expoziției de fotografii „Romă-

fost inau- 
fotografii
Balasore,

nia în imagini" și a expoziției de 
cărți ilustrînd aspecte ale vieții e-t 
conomice și social-politice din țara; 
noastră. La loc de frunte au fost 
expuse volumele in limba engleză 
„Nicolae Ceaușescu — România pe 
drumul construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate", pre
cum și cărțile apărute în Marea 
Britanie privind personalitatea pre
ședintelui României, prestigioasa sa 
activitate desfășurată pe plan in
tern și internațional. Cu acest pri
lej, au luat cuvîntul lordul primar 
al orașului, F. Neuner, și însărcina
tul cu afaceri a.i. al Ambasadei 
României la Londra, care au evo
cat semnificația zilei de 23 August.

Sri Lanka. — într-un amplu co
mentariu publicat de cotidianul 
„Ceylon Daily Mirror", din Sri Lan
ka, se subliniază în mod deosebit 
poziția României in legătură cu 
problemele alimentare ale globului 
și necesitatea întreprinderii de mă
suri ferme pentru eradicarea fla
gelului foametei si subalimenta- 
ției. Ziarul evidențiază faptul 
că propunerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind obținerea de 
fonduri pentru eliminarea subdez
voltării prin reducerea cheltuielilor 
pentru înarmare se bucură de o 
largă apreciere pe glob.

Maroc. — Postul de radio Rabat 
a transmis un ciclu de emisiuni de 
muzică populară și simfonică româ
nească.

acceptâ re-

NICARAGUA

„Securitatea lumii poate fi asigurată
numai prin înfăptuirea dezarmării
relevă „Declarația de la Tokio" a Conferinței internaționale 

atomice și cu hidrogenîmpotriva bombelor
3 (Agerpres). — în capita- 
s-au încheiat lucrările eta- 
Tokio a Conferinței inter- 
împotriva bombelor ato-

TOKIO 
la niponă 
pei de la 
naționale 
mice și cu hidrogen, la care au parti
cipat aproximativ 60 de delegați din 
21 de țări și peste 1 000 de reprezen
tanți ai organizațiilor pacifiste din 
Japonia. Din România a fost prezen
tă Maria 
Adunare 
mitetului

au adoptat un docu- 
..Declarația de la To- 
subliniază că securita- 
poate fi realizată prin

Groza, deputat in Marea 
Națională, membru al Co- 
Național pentru Apărarea

Păcii, in calitate de copreședinte ăl 
conferinței.

Participanții 
meni intitulat 
kio“ in care se 
tea statelor nu
stocarea de armamente, prin alianțe 
militare și escaladarea cursei înar
mărilor. ci numai prin dezarmare ge
nerală și totală, și. in primul rind 
prin dezarmarea nucleară.

agențiile de presă transmit:
Pentru o politică de alianță 

cu forțele de stînga
• O declarație a președintelui Partidului Socialist • Oferte de 

sprijinire a eforturilor de refacere a economiei naționale
MANAGUA 3 (Agerpres). — Jntr-o 

declarație făcută agenției France 
Presse, președintele Partidului Socia
list din Nicaragua (comunist), 
Domingo Vargas Morales, a a- 
rătat că partidul promovează o po
litică de alianțe cu forțele de stingă, 
in vederea constituirii marelui Partid 
Sandinist. „Victoria insurecției sandi- 
niste antidictatoriale a permis insta
larea unui guvern pluralist și demo
cratic la Managua", — a spus ei, pre
cizînd, totodată, că acesta a fost o- 
biectivul urmărit de partid în ac
tuala etapă. Morales a menționat că 
Partidul Socialist din Nicaragua spri
jină „alianța între sandiniști și bur
ghezia națională nicaraguană".

Gabriel Valdes; reprezentant al se
cretarului general al O.N.U., fost mi
nistru chilian al relațiilor externe, a 
avut o întrevedere la Managua cu 
membrii Juntei Guvernului de Re
construcție Națională din Nicaragua. 
El a oferit ..tot ajutorul posibil" și 
sprijinul organizației mondiale față 
de eforturile de refacere a țării, în 
urma războiului purtat de. forțele pa
triotice împotriva regimului dictato
rial sbmozist.

Primiri la Sofia. Todor
Jivkov, prim-secretar al C.C.- al P.C. 
Bulgar, a avut o întrevedere cu 
secretarul general rd -C.C. al P:C. din 
Grecia, Harilaos Florakis. A avut loc 
lin schimb de informări privind acti
vitate celor două partide și situația 
din cele două țări. Primul secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar a avut, de ase
menea, o intîlnire cu primul secretar 
ăl C.C. al P.C. Paraguayan, Antonio 
Maidana. S-a procedat la un schimb 
de opinii privind activitatea celor 
două partide, unele probleme actuale 
ale situației, internaționale și mișcă
rii comuniste.

cu prilejul celei de-a 4-a aniversări 
a semnării Actului final de la Hel
sinki pentru securitate și cooperare 
in Europa. Guvernul turc — a spus 
el — consideră că ar fi foarte a- 
vantajos pentru toate țările dacă 
spiritul Actului final ar fi 
eficient și constant in toate 
nile lumii.

au rănit 694 angolezi și 1221 refu 
giați.

aplicat 
regiu-

Angola a adresat Con- 
Securitate o 
achitarea de către

★
Argentina a hotărit să recunoască 

guvernul de Reconstrucție Națională 
din Nicaragua, s-a anunțat oficial la 
Buenos Aires.

Politica externa a Tur
ciei se bazează pe respectul reci
proc. încredere și cooperarea cu toa
te statele, in special cu vecinii și 
țările din zonă — se subliniază in
tr-o declarație a ministrului de ex
terne turc. Gunduz Okcun, făcută

siliului de 
cerere privind
Republica Sud-Africană a unor des
păgubiri pentru daunele provocate 
de raidurile forțelor militare sud- 
africane asupra teritoriului angolez in 
ultimii trei ani. în documentul pre
zentat Consiliului de Securitate se 
relevă că în perioada martie 1976 — 
iunie 1979, forțele militare sud-afri- 
cane au ucis 570 cetățeni angolezi, 
813 refugiați din Namibia și Rhode
sia. inclusiv femei, copii și bătrîni, și

Demisie. Ministrul justiției 
în noul guvern indian, H. R. Khanna, 
și-a prezentat demisia sa primului 
ministru Charan Singh, informează 
agenția de știri „Press Trust of In
dia" (P.T.I.). Pe de altă parte, agen
ția P.T.I. informează că fostul pre
ședinte al Curții Supreme. Hidaya- 
tullah. urmează să fie ales vicepre
ședinte al țării.

Cu consecvența și fermitate în .slujbacauzeipăciii și «progresului 
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Eforturi active, susținute pentru întărirea rolului O. N. U
Considerăm 

cadrul cel mai
că Organizația Națiunilor Unite care oferă 
corespunzător pentru participarea popoarelor 

la soluționarea problemelor contemporane - trebuie să joace un 
să contribuie susținut la 

dintre state, la apărarea păcii și secii-
rol mai activ in viața internațională, 
dezvoltarea colaborării 
rității în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Actul istoric de la 23 August 1944 a 
deschis in fața poporului român calea 
afirmării libere, de sine stătătoare, 
demne m concertul națiunilor lumii, 
în cele trei decenii și jumătate care 
au trecut de-atunci. România s-a 
manifestat ca un factor activ al vieții 
internaționale, participînd din plin la 
eforturile pentru menținerea și întă
rirea păcii, pentru rezolvarea marilor 
probleme ale contemporaneității in 
concordantă cu aspirațiile înaintate 
ale poporului nostru, ale tuturor po
poarelor lumii. în mod corespunză
tor. România acordă o deosebită 
atenție Organizației Națiunilor Unite.

constituită la Încheierea celui de-al 
doilea război mondial cu scopul de
clarat de „a izbăvi generațiile viitoa
re de flagelul războiului", de a fa
voriza „progresul social si instau
rarea unor condiții de trai mai bune, 
într-o libertate mai mare", de a pro
mova relații .prietenești si de co
laborare intre state și popoare. Ata
șamentul ferm al României față de 
O.N.U. decurge firesc din faptul că, 
prin politica ei externă, tara noastră 
urmărește aceleași scopuri ca acelea 
ale organizației, din faptul că prin
cipiile dreptului și legalității interna- 
țonale înscrise in Carta Națiunilor 
Unite sint tocmai acele principii de 
relații interstatale pe care tara noas
tră le-a așezat la baza raporturilor 
sale cu toate statele și pentru a căror 
generalizare in viața internațională 
piilițează neabătut.

în poziția sa față de O.N.U., Româ
nia pornește consecvent de la cerința 
imperioasă a democratizării vieții in
ternaționale. de la considerentul că 
in lumea de azi marile probleme ce 
interesează și preocupă toate 
nile nu mai pot fi soluționate 
teva state sau de un grup de 
dimpotrivă, cristalizarea unor
judicioase și trainice presupune 
reclamă aportul de gindire și iniția
tivă al tuturor națiunilor, partici
parea activă. în condiții de deplină 
egalitate, a tuturor țărilor, indiferent 
de mărime, de orinduire sau 
dezvoltare. Or, tocmai prin 
sa universală, prin faptul 
unește cvasiunanimitatea

națiu- 
de ci- 
statc ; 
soluții 

si

grad de 
vocația 
că re
datelor

lumii, O.N.U. constituie forul 
mai larg de participare a 
lor la rezolvarea problemelor 
plexe ale omenirii, tribunale la care 
fiecare națiune își poate afirma po
zițiile și susține interesele, centrul 
cel mai adecvat pentru identificarea, 
prin eforturi comune, a rezolvărilor 
de natură să intruneascâ consensul 
cel mai larg.

în lumina acestor considerente 
principiale, România, din prima zi 
de cînd a devenit membră a Organi
zației Națiunilor Unite, în 1955, a mi
litat cu neabătută consecvență ca fo
rul internațional să-și îndeplinească 
misiunea ce îi revine, să răspundă 
așteptărilor popoarelor, să slujească 
cit mai eficace cauza păcii și progre- . 
sului.

Activitatea țării noastre ca mem
bră a O.N.U. a devenit deosebit de 
intensă, s-a ridicat la un nivel su
perior, îndeosebi in perioadă de după 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Sub directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creșterea rolului și eficienței O.N.U. 
in opera de asigurare a păcii și 
securității mondiale, in procesul de 
democratizare a relațiilor interstatale, 
in întreaga viață politică și eco
nomică internațională a devenit una 
din constantele politicii externe a 
României socialiste.

Participarea președintelui Româ
niei socialiste la sesiunea jubiliară 
din 1970. expunerea prezentată cu 
acel prilej — și astăzi de neștirbită

.. .cel 
state- 
com-

actualitate — cuvîntările rostite sau 
mesajele adresate cu ocazia unor 
conferințe sau sesiuni ale unor orga
nisme O.N.U., întilnirile frecvente cu 
secretarul general al Națiunilor Unite, 
inclusiv cea de luna trecută, cu alte 
personalități din forurile de condu
cere ale organizației sau ale organis
melor acesteia pun pregnant in evi
dență atenția deosebită pe care tara 
noastră o acordă Organizației Națiu
nilor Unite, rolului ei în viața poli
tică internațională. O dovadă în 
același sens o constituie găzduirea de 
către tara noastră a unor importante 
reuniuni sub egida Națiunilor Unite, 
cum a fost, de pildă. Conferința 
mondială a populației, stabilirea la 
București a unui Centru permanent 
de informare al O.N.U.. ca și a re
prezentantelor unor organisme spe
cializate.

De-a lungul anilor. România și-a 
adus contribuția constructivă alături 
de celelalte state la dezbaterea celor 
mai importante probleme înscrise pe 
agenda sesiunilor Adunării Generale, 
o conferințelor și reuniunilor organi
zate sub egida O.N.U., a luat initia- 

. tiva unor acțiuni majore în probleme 
de interes vital pentru destinele 
omenirii, a fost coautoare la iniția
tivele și rezoluțiile .importante avan
sate de alte state, a susținut, prin 
votul său, toate hotărîrile de na
tură să contribuie la Înfăptuirea te
lurilor pentru a căror realizare a 
fost creată O.N.U. Analele O.N.U. 
au consemnat între altele, drept con
tribuții de cea mai mare însemnă
tate inițiativa României cu privire la 
îmbunătățirea relațiilor dintre statele 
europene cu orinduiri sociale dife
rite, act prin care se aduceau pentru 
prima oară în atenția O.N.U. pro
blemele destinderii și securității în 
Europa ; rezoluțiile in problemele 
educării tineretului in spiritul păcii ; 
rezoluțiile privind punerea științei și 
tehnicii moderne in slujba dezvoltă
rii etc. România ș-a manifestat 
deosebit de activ în toate acțiunile 
O.N.U. consacrate dezbaterii și solu-,

ționării problemelor dezarmării, fău
ririi noii ordini economice inter
naționale. lichidării ultimelor vestigii 
ale colonialismului, a manifestărilor 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială, pentru asigurarea dezvoltării 
suverane a tuturor națiunilor. Re
cent, după cum s-a anunțat, țara 
noastră a propus înscrierea pe agen
da viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a uhui punct intitulat 
„Reglementarea prin mijloace pașni
ce a diferendelor dintre state", dova
dă elocventă a preocupării României 

' socialiste de a face ca O.N.U. să-și 
sporească aportul la abolirea vechii 
politici de forță, la instaurarea și 
generalizarea noilor relații bazate pe 
egalitate și respect reciproc, la so- 

efectivă a 
exclusiv la

luționa/ea concretă și 
problemelor litigioase 
masa tratativelor.

Fără îndoială, fâcînd o retrospec
tivă a activității Națiunilor Unite, 
aceasta reflectă un șir de progrese 
certe pe linia adoptării unor docu
mente și rezoluții importante pentru 
stimularea proceselor pozitive din 
viața internațională — la care țara 
noastră, alături de celelalte state so
cialiste. de țările în curs de dezvol
tare, de statele nealiniate, de toate 
țările iubitoare de pace și-a adus o 
contribuție importantă. în același 
timp, trebuie spus că nu întotdeauna 
O.N.U. s-a situat la înălțimea sarci
nilor ce îi reveneau, au existat nu pu
ține carențe,, posibilitățile de care 
dispune n-au fost folosite plenar.

Ținînd seama de această experiență 
și. in primul rind de cerințele vieții 
internaționale, țara noastră a prezen
tat documentul de larg ecou „Pozi
ția României cu privire la îmbunătă
țirea și democratizarea activității 
O.N.U., la întărirea rolului său in 
realizarea colaborării intre toate 
statele, fără deosebire de orîndui- 
re socială, a unei lumi mai bune 
și piai drepte, a unei păci trai
nice", care cuprinde un amplu pro
gram de măsuri vizînd tocmai 
creșterea rolului organizației în viața 
internațională, adaptarea Cartei și a

structurilor organizației la schimbă
rile profunde intervenite pe arena 
mondială, crearea condițiilor ca de
ciziile adoptate să fie efectiv trans
puse în viață, ca cerință majoră și 
izvor permanent de creștere a pres
tigiului Națiunilor Unite. Pe baza re
zoluțiilor, adoptate din inițiativa 
României, împreună cu alte state, a 
fost creat „Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea roiului 
Națiunilor Unite", menit să facă re
comandările necesare pentru trans
formarea O.N.U. intr-un instrument 
cit mai eficace.

Atașamentul României față de țe
lurile O.N.U., activitatea ei stărui
toare penttiț sporirea rolului organi
zației se bucură de o înaltă apreciere 
pe plan internațional. Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, cu 
prilejul recentei vizite in țara noas
tră, adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, declara: „A.s dori, domnule 
președinte, să vă exprim, in numele 
Organizației Națiunilor Unite, mulțu
mirile noastre sincere pentru spriji
nul puternic pe care dumneavoastră 
personal și guvernul dumneavoastră 
îl acordă Națiunilor Unite in efortu
rile sale de a se realiza o mai bună 
înțelegere intre toate popoarele lumii. 
Mă simt încurajat foarte mult de de
clarația dumneavoastră, domnule pre
ședinte, că dumneavoastră apreciați 
necesar un rol mai important al Or
ganizației Națiunilor Unite in solu
ționarea problemelor internaționale și 
că ne veți acorda tot sprijinul in 
această direcție".

Așa cum se arată în Programul 
P.p.R., cum subliniază în permanență 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Româ
nia, ca membru activ al comunității 
internaționale, va face, și de aci 
înainte, tot ce depinde de ea pentru 
ca O.N.U. să corespundă așteptărilor 
popoarelor, să slujească efectiv cauza 
libertății și independenței, a dezvol
tării tuturor popoarelor pe calea pro
gresului. a unei păci trainice în in,- 
treaga lume.

• Valorificarea resurselor na
ționale dc uraniu in țări in curs 
de dezvoltare. In buletinul pe 
luna iunie al Agenției Interna
ționale pentru Energie Atomică 
(A.I.E.A.) se menționează că 
A.I.E.A. a hotărit să sprijine 
activitățile de prospecta» ■ 
uraniului în 28 de țări îțfiTxfrs 
de dezvoltare. Există multiple 
rațiuni care explică preocupa
rea tot mai susținută a acestor 
țări față de valorificarea resur
selor naționale de uraniu, men- 
ționindu-se. intre altele, dorin
ța lor de a deveni autonome din 
punct de vedere al asigurării 
necesarului de energie. în mo
mentul de față, 
O. N. U. pentru 
(P.N.U.D.) sprijină 
unor programe în acest sens in 
Columbia, Peru. Ciad. Madagas
car. precum si a unor proiecte 
mai mici in Bangladesh. India și 
Lesotho. Potrivii A.I.E.A., șapte 
țări in curs de dezvoltare — Al
geria. Argentina,. Brazilia, Ga
bon, India, Iran și Niger — sint 
deja antrenate intr-un important 
efort de prospectare' a uraniului.

Programul 
Dezvoltare 
realizarea

• Statele Unite vor 
substanțial importurile 
petrol in al doilea 
anului in curs, in 
cu angajamentele 
reuniunea la nivel .. . 
Tokio a principalelor șapte țări 
industrializate occidentale — se 
arată într-un raport oficial pri
vind situația comerțului exterior 
american, publicat la Washing
ton. Documentul amintește an? 
gajamentul S.U.A. de a limita 
aceste importuri la nivelul lor 
din 1977, respectiv 8,5 milioane 
de barili pe zi. Pe de altă parte, 
președintele Carter a anunțat, 
in cadrul noului său program 
energetic, că S.U.A. se yor stră
dui sâ reducă importurile lor de 
petrol chiar mai mult decit ci- . 
i'rele menționate la reuniunea 
de la Tokio.

reduce 
lor de 

semestru al 
conformitate 
asumate 
înalt de

la 
Ia

/

I. FINTINARU 
N. PLOPEANU

• în R.D. Germană — priori
tate centralelor nucleare. La 
Berlin a. fost dat publicității un 
decret guvernamental care pre
vede că intr-un răstimp de șase 
luni autoritățile de resort ale 
R.D.G. trebuie să aprobe planu
rile de amplasare și construcție 
a uzinelor nucleare. în legătură 
cu aceasta, se reamintește că. în 
cursul lunii iunie, premierul Willi 
Stoph a anunțat că R.D. Germa
nă va acorda prioritate energiei 
nucleare 
cesitătile 
ale țării

pentru a acoperi ne- 
crescinde de energie 
in anii '80.
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