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O CERINȚĂ ESENȚIALĂ ÎN DESFĂȘURAREA
FESTIVALULUI NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Calde mesaje 
de felicitare

„Eroicele lupte ale minerilor din Lupeni din august 1929 - 
reprimate sîngeros de regimul burghezo-moșieresc - au constituit 
o viguroasă afirmare a combativității revoluționare a întregii 
noastre clase muncitoare, care, sub conducerea partidului co
munist, s-a dovedit a fi cea mai devotată apărătoare a intere
selor poporului, cea mai consecventă forță de progres a țării“.

NICOLAE CEAUȘESCU

întărirea conținutului
educativ, militant

Pe marea scenă a Festivalului na
țional „Cîntarea României", în cadrul 
acțiunilor la care au fost antrenați 
mii și mii de participant! din rindul 
oamenilor muncii de la orașe și sate, 
în cercurile științifice și de creație, 
tn programele echipelor artistice de 
amatori se afirmă cu putere — așa 
cum s-a putut vedea și în etapele fi
nale ale actualei ediții — viața și 
munca omului nou în toată frumuse
țea și complexitatea lor, trăsăturile 
u' ’’ fierbinte patriotism, ale atașa
ți ..ilui și abnegației cu care între
gul popor, strîns unit în jurul parti
dului, înaintează cu hotărîre pe dru
mul minunat, eroic al făuririi unei 
Românii moderne, înfloritoare. Menit 
să aducă mai pregnant la lumină ge
niul creator, nesecat al poporului 
nostru în toate domeniile de activi
tate, să valorifice activ energia revo
luționară a maselor largi populare, 
festivalul este și trebuie să fie o 
vastă și neîntreruptă mișcare de edu
cație și autoeducație permanentă, de 
însușire a celor mal înalte cuceriri 
ale cunoașterii umane, de formare 
a unei atitudini revoluționare, recep
tive față de nou, în ofensivă perma
nentă 
tăților 
chite.

în 
manifestări, 
politico-ideologice și cultural-educa
tive ale festivalului urmărește, așa 
cum a subliniat în repetate rinduri 
secretarul general al partidului, să 
stimuleze afirmarea mai activă, mai 
puternică, a comportării și atitudinii 
noi a tuturor oamenilor, să genera
lizeze experiența înaintată în cunoaș
terea profundă și aplicarea 
ventă, in viața de zi cu zi, a norme
lor eticii și echității socialiste, să
răspîndească mai rapid, cu mai mare 
forță de convingere, modelele de
Conștiință revoluționară pe care le 
oferă societatea noastră în fiecare 
compartiment al său și, desigur, in 
primul rînd din cadrul puternicelor 
colectivități socialiste, prin eforturile 
cărora se înfăptuiește cu succes pro
gramul de făurire a socialismului și 
comunismului in patria noastră. Pe 
scurt, festivalul este un instrument 
fundamental in marea bătălie a edu
cației.

Departe de a se limita la di
mensiunile restrinse ale unui concurs 
artistic, ale unui șir de serbări, de 
manifestări artistice competitionale, 
oricît de strălucite ar fi, a vîrfurilor, 
a talentelor excepționale — tot mai 
numeroase, așa cum o dovedesc de
altfel întrecerile din cadrul fazelor 
finale — toate manifestările din ca
drul festivalului trebuie să-și contu
reze mai pregnant caracteristicile 
unei adevărate mișcări populare in 
domeniul educației și culturii, o ac
țiune in permanentă legătură cu via-

fată de manifestarea mentali- 
anacronice, retrograde. înve-

lntregul său, ansamblul de 
de forme și activități

consec-

ța, cu cerințele educării oamenilor. 
Experiența cîștigată pînă acum arată 
că dispunem de un mare și intr-ade
văr nesecat rezervor de talente, de 
numeroase forme de acțiune politico- 
ideologică și cultural-artistică. între
barea ce se pune este : cum folosim 
virtuțile educative ale acestora, cum 
le valorificăm, în ce scop ?

Așa după cum am mai arătat in in
tervențiile ziarului, de-a lungul des
fășurării festivalului, în diferitele 
sale etape se manifestă o tendință 
exagerată de a-1 reduce, într-un loc 
sau altul, la serbări, la cîntece și 
dansuri ; s-a conturat de la o vreme 
o excesivă cantonare în folclor, fiind 
vizibilă o supralicitare a manifestă
rilor de acest gen, micșorîndu-se ast
fel aria acțiunilor cu priză directă la 
prezentul socialist, la noile realități 
și noile trăsături etice, politice ale 
omului de azi. Mai ales în mediul să
tesc — dar nu numai acolo — viața 
culturală ia o înfățișare „folclo- 
rizantă" — după cum 
tabloul manifestărilor ___ ____
sau altul. în unele județe există 
o avalanșă de festivaluri — mai mici, 
mai mari — ale cîntecului, dansului, 
portului, teatrului sătesc, ale doine
lor și chiar ale trișcarilor, manifes
tări intitulate diferit, dar in esență 
aceleași. Din ele se degajă o puter
nică tentă patriarhală, o „arhaizare" 
forțată a realității în dauna situării 
pe prim plan a cerințelor educative 
ridicate de umanitatea actuală a sa
tului socialist, a diverselor medii din 
orașele și satele patriei. Impresio
nanta vigoare a folclorului nostru, a 
tradițiilor perene nu trebuie să ducă 
însă la neglijarea educării oamenilor 
de azi in spiritul sarcinilor noastre 
de azi, al eticii, al echității socialiste. 
Dimpotrivă, pornind de la tradiții, să 
intensificăm activitatea educativă pe 
baza realităților prezentului în scopul

rezultă din 
dintr-un loc

formării unor oameni cu o Înaltă 
conștiință revoluționară, gata oricînd 
să răspundă cu toată energia și pri
ceperea sarcinilor actuale, să facă 
totul pentru ca patria noastră să de
vină mai frumoasă, mai înfloritoare. 
Aceasta este misiunea Festivalului 
național „Cîntarea României" — un 
vast șantier al muncii și creației in 
care se făuresc, se consolidează tră
săturile omului 
curge și natura 
cărora alegem, 
se afirmă în cadrul 
lui.

O condiție de mare importanță 
pentru a ști cu mai multă siguranță 
ce valori, creații, lucrări, forme de 
activitate afirmate in cadrul festiva
lului merită cu adevărat generalizate 
o constituie asigurarea funcționării 
unitare a criteriilor de apreciere. Pre
cum se știe, societatea noastră socia
listă proclamă deschis prioritatea 
funcției educative a oricărei creații 
culturale, artistice. Nu ne poate fi 
indiferent dacă o creație, un specta
col, un program educă in spirit pa
triotic sau nu, dacă înrîurește in bine 
sau în rău conștiința oamenilor. Cri
teriul educației eficiente, al calității 
valorilor pe care le creăm și prin 
care influențăm conștiințele, mode
lăm caracterele luptînd cu trăsături 
înapoiate, cu mentalități retrograde, 
cu vechiul în toate formele lui de 
manifestare — cu el se cuvine să a- 
preciem tot ceea ce întreprindem. 
Și dacă ne-am referi chiar la mani
festările artistice din cadrul festiva
lului, din cluburi, case de cultură, 
cămine culturale, nu s-ar putea ocoli 
faptul că multe sînt de fapt improvi
zații pseudoartistice, au o scăzută 
forță educativă. Există — de ce 
nu o spunem ? — mari, uneori.

nou și de aici de- 
criteriilor conform 

selectăm valorile ce 
manifestărilor

pentru contribuția 
hotărltoare 

a tovarășului
Nicolae Ceausescu 

la întărirea 
relațiilor 

prietenești 
româno-sovietice, 

la promovarea
cauzei

socialismului, 
progresului 

si păcii in lume 
Telegrame adresate 
secretarului general 

al partidului, 
Republicii 

România, 
inmînării 
tovarășul

L. I. Brejnev 
a Ordinului „Lenin" 
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președintele 
Socialiste 
cu prilejul 
de către

O istorie de aproape un veac și jumătate stă mărturie faptului că 
mișcarea muncitorească din România s-a manifestat consecvent și mereu 
mai viguros ca purtătoare de nădejde a aspirațiilor vitale ale maselor 
muncitoare, ale întregului popor, ridicindu-se cu hotărîre la luptă 
împotriva exploatării — autohtone sau străine — pentru condiții mai 
bune de muncă și de trai, pentru drepturi și libertăți democratice. Apa
riția pe scena istoriei a Partidului Comunist Român a înălțat pe noi 
culmi lupta de eliberare națională și emancipare socială a poporului 
român, a dat un puternic avînt activității revoluționare, sub conduce
rea partidului masele muncitoare desfășurind noi și intense lupte so
ciale și politice. în șirul acestor viguroase acțiuni de clasă se înscrie 
la loc de seamă puternica bătălie revoluționară a minerilor din Valea 
Jiului din august 1929 — de la desfășurarea căreia se împlinesc 50 de 
ani — bătălie care a deschis șirul amplelor încleștări sociale din 
perioada crizei economice din 1929—1933.

Așa cum este cunoscut, după o 
perioadă de refacere și dezvoltare 
economică, puternic stimulată de în
făptuirea unității național-statale în 
1918, România a fost angrenată în
tr-o gravă și îndelungată criză eco
nomică, ca urmare a recesiunii 
economice mondiale, declanșată in 
anul 1929. Pozițiile puternice deți
nute de finanța străină în economia 
națională au avut drept efect agra
varea manifestărilor crizei în tara 
noastră. Producția industrială și 
agrară s-a diminuat considerabil, un 
mare număr de întreprinderi au dat 
faliment, ceea ce a condus la creș
terea vertiginoasă a șomajului și a 
preturilor la produsele destinate 
consumului.

Clasele dominante, actionind în 
virtutea propriilor interese, au ur
mărit să depășească efectele crizei 
prin intensificarea exploatării și 
restrîngerea nivelului de trai al ma
selor munc’itoare, prin înfeudarea și 
mai accentuată a economiei țării 
față de monopolurile străine.

Minerii Văii Jiului au cunoscut 
din plin efectele acestei politici pro
movate de cercurile conducătoare. 
La Societatea anonimă „Lupeni", 
sute de muncitori au rămas fără lu
cru, in condițiile în care erau lip
siți de ajutorul de șomaj ; s-au re
dus atît numărul zilelor de muncă, 
cit și salariile muncitorilor rămași 
în activitatea productivă. Reînnoi-' 
rea contractului colectiv de muncă, 
denunțat de muncitori la 30 noiem-

brie 1928, era tărăgănată de către 
direcția societății, cu văditul scop 
de a forța lucrătorii să accepte con
dițiile impuse de către aceasta.

ale
Monumentul ridicat la Lupeni în 
memoria eroicelor lupte 

minerilor
în astfel 

au adresat 
memorii prin care solicitau respec
tarea zilei de lucru de 8 ore și 
plata orelor suplimentare; 
rirea 
regularitate ;

de Împrejurări, minerii 
guvernului mai multe

mă- 
salariilor și plata lor cu 

încetarea concedie-

lucru a 
măsuri 

Cererile 
au tost 

condiții.

rilor și reprimirea la 
muncitorilor concediați ; 
de protecție a munții etc. 
drepte ale muncitorilor nu 
însă satisfăcute. în aceste
in vara anului 1929. pe fundalul ac
centuării stării de spirit revoluțio
nare, minerii Văii Jiului, mobilizați 
de puternica organizație regională a 
Partidului Comunist Român, s-au 
pronunțat pentru declanșarea gre
vei generale, ca mijloc de satisfa
cere a dezideratelor lor fundamen
tale. Surprinzind starea de spirit a 
acestora, o gazetă muncitorească a 
vremii releva : „Curentul unanim 
era pentru declararea grevei gene
rale, ca protest împotriva tărăgănă
rii soluționării conflictului, si pen
tru lupta hotărîtă de a-si cuceri 
vendicările".

în dimineața zilei de 4 august, 
tivul revoluționar din Lupeni. 
trunit intr-o ședință operativă 
lucru, a hotărît, din inițiativa mili- 
tanților 
vei. In 
cepută 
acestei ______
niști au făcut dovada înțelegerii 
mature a imperativului participării 
în front unic a tuturor muncitorilor, 
indiferent de orientarea lor politică. 
Dînd curs acestor îndemnuri, toți 
muncitorii, indiferent de aparte
nența lor politică — comuniști, so- 
cial-democrați, membri ai sindica
telor revoluționare etc. — s-au aflat 
laolaltă, constituirea unui larg 
front unic muncitoresc de luptă 
conferind spirit combativ și un grad 
superior de organizare luptei mine
rilor de la Lupeni.

In adevăr, dîrză si hotărîtă a fost 
atitudinea muncitorilor în zilele de 
5—6 august 1929. După ce in dimi-

Florian TANASESCU 
cercetător științific 
la Institutul de studii Istorice 
șl social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

re-

ac- 
în- 
de

comuniști, declanșarea gre- 
actiunea de mobilizare. în- 
imediat

hotărîri. muncitorii comu-
după adoptarea

(Continuare tn pag. a Il-a)

să 
la

(Continuare in pag. a IV-a)

Oameni
tuturor resurselor de economisire!

Consumăm, cum se știe, pentru 
realizarea unor produse necesare 
dezvoltării in ritm susținut a indus
triei, a economiei, cantități mari de

accesorii 
de trans- 
vine din 
memorii :

de scaieți și de pir. Or, în
treprinderea de 
pentru mijloace 
port din Oradea 
amîndouă aceste

din care s-a Încropit, In 
1951, prima metamorfoză a 
întreprinderii produceau : 
mașini de gătit, potcoave, 
nasturi, ace de siguranță.

Fiecare muncitor, fiecare specialist-un combatant 
activ pentru descoperirea și valorificarea
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Întîmpinare de August
Frumoasă-i țara-n vară și fremătînd de roade 

hotarul ne e sigur și cronicile vii 
o pace ca de miere plutește-n cer și cade 

pe munții noștri sacri, pe ape și cîmpii 
din porți de Maramureș și tocmai pîn’la Mare 

istoria vibrează ca un talaz de dor — 
veniți, români, cu toții la marea sărbătoare 

și înălțați mai falnic drapelul Tricolor

Acum, în preajma zilei Eliberării noastre
sîntem mai buni și, parcă, mai puri și mai frumoși 

un imn de jar înalță privighetori măiastre
și-mbărbătări suave ne vin de la strămoși 

e patria română un sanctuar al muncii
luceferi ne veghează pe cerul fără nori 

sub raza lor de aur femeile-și cresc pruncii
și-ntreg poporul urcă spre comunism în zbor

Partidul e-al mulțimii ce fremăta grozavă 
nădăjduind în pace, în pline și-adevăr 

e întemeietorul acestui ev de slavă 
iar steagul lui e torță străluminînd în zări 

iar dacă azi el este prezent în țara toată 
înfăptuind ce singuri nici nu puteam visa 

prieteni, toate astea se datorează, iată 
bărbatului de geniu, aflat in fruntea sa

El e Eroul țării, cu inimă fierbinte
înscris pe veci în bronzul acestui scump popor 

și îl iubesc copiii ca pe un drag părinte
și îl cinstesc bătrînii ca pe un fiu de-al lor 

întîmpinînd, dar, ziua de dor și de lumină
să ne unim în cuget și să jurăm, români: 

independența țării s-o apărăm, deplină
în patria străbună doar noi să fim stăpîni

Memoria lui August s-o ducem mai departe 
încrederea ne fie mai tare în Partid 

făclia lui să ardă frumos și fără moarte 
și-n viitor largi pîrtii de vis ni se deschid 

să ne urmăm, de-a pururi și demni, Conducătorul 
în jurul lui să facem un zid de neînfrînt! 

Trăiască Ceausescu ! Trăiască Tricolorul !
Trăiască România și Pacea pe pămînt I

Corneliu Vadim TUDOR

energie. Oțelul, îngrășămintele chi
mice, sticla, aluminiul, firele și fibre
le chimice, cimentul — iată doar cî- 
teva produse din șirul celor energo- 
Intensive. Esențial este desigur ca, 
in condițiile crizei energetice mondi
ale, aceste produse sâ fie realizate 
in strinsă concordanță cu necesități
le economiei, acționindu-se, totodată, 
hotărît pentru diminuarea neconte
nită a consumurilor de energie și 
combustibil. Este o sarcină de mare
Astăzi, față în față, oțelăriile electrice din două mari combinate 

metalurgice și o singură întrebare :

CÎTĂ ENERGIE CONSUMAȚI 
PE TONA DE OȚEL?

însemnătate, ținînd seama de rezer
vele mari de economisire existente 
în întreprinderi, fie faptul că nivelul 
consumurilor înregistrate în țara 
noastră este încă peste realizările 
cele mal bune din lume.

Ne propunem ca într-o suită de 
anchete să urmărim ce posibilități de 
economisire a energiei există și cum 
se acționează pentru reducerea con
sumului în unitățile mari consuma
toare de energie.

pe traiectoria progresului
ne. motociclete — plutește 
pe ape : nave de tot felul 
— sau zboară prin aer : a- 
vioane și elicoptere utilita
re. De la fostele sedii risi
pite la diverse adrese ale 
orașului de pe Crișul Re
pede, întreprinderea s-a 
instalat și ea în constelația 
marilor bastimente indus
triale moderne din zona de 
vest, în vecinătatea ..Alu
minei", a fabricilor de mo
bilă, zahăr, prefabricate, la 
banda de asfalt care intră 
în țară prin porțile ei apu
sene și străbate cartierul 
nou cu o populație de pes
te 40 000 de locuitori, intre 
paranteze de verdeață și 
flori, la marginea Crisului 
și in prologul cîmpiei fe
cunde.

Prin ascensiunea sa rapi
dă și densă, pînă la para
metrii mondiali ai produ
selor sale de mecanică fină, 
in condiții de mare econo
micitate. întreprinderea de 
accesorii din Oradea argu
mentează la modul exem
plar roadele politicii parti
dului în lumea industriei 
noastre socialiste moderne 
și perspectivele ei tn con-

Reportaj de Al. ANDRIȚOIU

(Continuare in pag. a V-a)
[în pagina a ll-a)

tehnic

Cornelia IONESCU-DRAGUȘIN

Trebuie să fii veteran al 
orașului ca să-ți mai aduci 
aminte de zestrea indus- ----------
trială firavă și umilă cu 
care Oradea întîmpina ac- • 
tul revoluționar al naționa- 
hzar.il — dar nu trebuie sa 
fii prea vîrstnic ca să-ți a- , 
duci bine aminte că în 
urmă cu numai 10—15 ani. 
pe locurile actualei platfor
me industriale moderne și 
impunătoare a zonei de 
vest dospeau numai mlaș- ■ 
tini și'sărături împrejmuite i

din trecutul îndepărtat al 
de altadată și 

din modernizarea definito
rie a ultimelor trei cinci
nale.

Veteranii care muncesc 
de mai bine de un sfert de 
veac în întreprindere iși 
amintesc, cu duioșie, cum 
micile fabrici și ateliere

catarame, agrafe de păr, 
strecurători de lapte etc. și 
cum, din 1968 încoace, În
treprinderea a trecut la a 
doua metamorfoză, ajun- 
gînd ca astăzi să producă 
piese și subansamble pen
tru tot ce umblă pe roate : 
autoturisme, camioane, au
tobuze, locomotive, vagoa-

OMAGIU (tapiserie din expoziția republicând de artâ plastică)

OMAGIU. Evenimentele 
politice ale acestui an — cea 
de-a 35-a aniversare a Eliberă
rii, Congresul al Xll-lea al P.C.R. 
— sînt întîmpinate de întregul 
nostru popor într-o atmosferă 
de muncă însuflețită, de intensă 
activitate creatoare. „Suflet din 
sufletul neamului", inspirîndu-se 
din viața și munca eroică a 
constructorilor socialismului, ar
tiștii de azi aduc omagiul lor 
marilor înfăptuiri ale țării, par
tidului căruia îi datorăm 
parcurgerea celei mai înflori
toare epoci din istoria noastră, 
gîndirii și acțiunii neobosite, re
voluționare a secretarului său 
general, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate 
proeminentă a vieții politice In
ternaționale.

Participînd la expoziția repu
blicană cu această tapiserie, 
artista Cornelia lonescu-Drăgu- 
șin dă expresie simțămintelor 
unanime, de dragoste și prețui
re, nutrite față de cel care în
truchipează strălucit cele mal 
alese virtuți ale unui popor paș
nic și demn, hotărît să-și clă
dească, pe această minunată 
„gură de rai", viitorul de aur 
visat de toți marii noștri înain
tași.

hzar.il
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FIȘE COMPARATIVE 1N „DOSARUL ENERGIEI"

Cită energie consumați 
pe tona de oțel ?

Astăzi, față în față, oțelăriile electrice de la Hunedoara și Tîrgoviște, unități
cu condiții tehnice similare, dar cu consumuri energetice diferite

Intr-un recent Interviu publicat în ziarul nos
tru, tovarâșul Iginlo Pavonl, adjunct Ol minis
trului industriei metalurgice, arăta că la Com
binatul de ofelurl speciale din Tirgovlște consu
murile energetice la cuptoarele electrice sint cu 
pinâ la 20 la sutâ mai mari decit la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, deși agregatele sint 
foarte apropiate din punct de vedere construc
tiv. Fără îndoială, în orice condiții, dar in spe

cial acum, cind economisirea energiei are o Im- 
portanțâ cu totul deosebitâ pentru dezvoltarea 
în continuare, în ritm susținut, a întregii econo
mii naționale, o astfel de situație nu poate sâ 
nu ridice o serie de întrebări. De ce în aceleași 
condiții tehnice se realizeazâ consumuri ener
getice diferite ? Care sint cauzele risipei de e- 
nergie? Pentru a răspunde la aceste întrebări 
ne am propus să punem fațâ in față oțelăriile

electrice nr. 1 și 2 de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara și oțelâria electrică nr. 2 de la 
C.O.S. Tîrgoviște. Am ales aceste oțelăril pen
tru faptul că dispun de agregate asemănătoare 
și se pot face deci o serie de comparații sem
nificative cu privire la felul cum este organizată 
munca, disciplina și spiritul gospodăresc mani
festate intr-un sector productiv mare consuma
tor de energie. Prin urmare, să lăsăm să vor
bească faptele și rezultatele.

se aseamănă... Explicația: disciplina și durata
HUNEDOARA

Oțelăriile electrice nr. 1 
de două cuptoare de 20 
cuptoare de 50 tone și 
toare de 100 tone. In cadrul oțelă- 
riel electrice nr. 1, cuptoarele de 20 
și 50 tone au Instalații de încărcare 
și descărcare separate. Practic, toate 
cuptoarele de aceeași capacitate au 
asigurate instalațiile necesare pentru 
funcționarea lor independentă.

și 2 dispun 
tone, două 
două cup-

TÎRGOVIȘTE
Oțelâria electrică nr. 2 are în 

tare patru cuptoare de 50 tone și 
două cuptoare de 100 tone. Toate 
cuptoarele sint montate într-o sin
gură hală, in linie. Instalațiile de 
încărcare și descărcare sînt comune, 
adică deservesc toate cele șase cup
toare. Aceasta impune, de la bun 
început, o organizare perfectă a 
muncii, astfel incit instalațiile exis
tente să poată fi folosite cit mai efi
cient.

do-
de elaborare

Se observă cu ușurință că oțelăriile din cele două combinate au agre
gate foarte apropiate din punct de vedere tehnic. De altfel, prin planurile 
de producție ale celor două unități se prevede ca consumul de energie 
electrică pe tona de oțel să fie, in acest an, de 675 kWh h Hunedoara 
și de 690 kWh la Tîrgoviște.

...se deosebesc insă prin consumurile 
energetice

După primele șase luni din acest an, consumurile energetice la oțelăriile 
electrice ale celor două combinate se prezintă astfel :

HUNEDOARA TÎRGOVIȘTE

• 642 kWh energie electrică 
pe tona de oțel;

• mai puțin cu 5 la sută decit 
norma de consum prevă
zută ;

• economia totală: 7156 780 
kWh energie electrică.

704,3 kWh energie electrica 
pe tona de oțel ;
mai mult cu 2 la sutâ decit 
norma de consum prevăzu
tă ;
risipa totală : 2 761 630 kWh 
energie electrică.

lată deci că in primă jumătate anului, la Hunedoara, odată cn de-Iată deci că în primă jumătate a____ , „______ , _ ___
pășirea planului de producție s-au economisit peste 7 milioane kWh, pe 
cind la Tîrgoviște nu s-a realizat planul de producție și s-au și risipit 
aproape 3 milioane kWh. Practic, Ia Tîrgoviște, consumul specific de ener
gie electrică pe tona de otel a fost cu circa 10 Ia sută mai mare decit 
la Hunedoara. Știe oare conducerea combinatului de la Tîrgoviște că, nu
mai cu energia consumată in plus aici, oțelarii de la Hunedoara puteau 
realiza 4 300 tone de oțel ? Dacă vom adăuga că la oțelâria electrică nr. 2 
de Ia Hunedoara, unde sint cuptoarele de 100 tone, consumul specific a 
fost de 506,74 kWh energie electrică pe tona de oțel — cu circa 39 la sută 
mai mic decit la Tîrgoviște — vom avea o imagine și mai clară a marilor 
rezerve de economisire a energiei. Care sînt cauzele diferenței de consum 
la energia electrică ?

HUNEDOARA
• Durata medie : 5,2 ore

Menționăm că această medie a fost 
realizată la oțelâria electrică nr. 2, 
adică la cuptoarele de 100 tone. Ne 
referim insă la acest timp pentru a 
scoate din calcul cuptoarele de 20 
tone, la care timpul de elaborare 
este în mod normal mai scurt. Ex
periența oțelăriei nr. 2 de la Hune
doara pornește de la un adevăr ele
mental : în elaborarea unei șarje, 
fiecare minut contează. Și, așa cum 
ne spunea tovarășul loan Cioroianu, 
șef de secție la oțelărie, au fost 
luate toate măsurile necesare pentru 
ca fiecare șarjă să nu dureze nici 
măcar un minut mai mult decit 
timpul stabilit. In primul rînd. se 
face o sortare atentă a fierului vechi, 
pe calități și greutăți specifice. Apoi, 
se evită încărcarea balotilor mari, 
care prin răsturnare pot rupe elec
trozii. ceea ce ar duce la prelungirea 
șarjei și deci le un consum suplimen
tar, inutil de energie. încărcarea 
cuptorului se face cu 3 și uneori chiar 
cu 4 bare, tocmai pentru a reduce 
timpul de elaborare a șarjelor. Fie
care om știe ce are de făcut 
și acționează în așa fel incit încăr
carea cuptoarelor să dureze cit mai 
puțin. Totodată, se asigură și o în
cărcare de calitate a cuptoarelor, 
astfel incit fierul vechi să facă un 
contact bun cu electrozii și să se 
reducă timpul de topire. în conti
nuare, se urmărește ea regimul elec
tric al cuptorului să fie folosit ra
țional, se declanșează din timp faza 
de oxidare și de dezoxidare. în a- 
Ceastă privință, prin inițiativele 
avute și rezultatele obținute, mai
ștrii Constantin Mazilu. Mircea Po- 
povici, Nicolae Aramescu, «oțelarii 
Petre Benghea, Romulus bring, Iliff ‘ 
Dobrotă, Gheorghe Baciu sint ade- 
vărați performeri, reușind să asigure 
topire» oțelului intr-un timp cit mai 
scurt, să folosească cu maximă efi
ciență puterea transformatorului. Din 
arsenalul de măsuri luate nu au fost 
neglijate nici cele referitoare la 
scurtarea timpului de efectuare a 
probelor de laborator, care se efec
tuează în cel mult două minute. Prin 
efortul unit al tuturor muncitorilor 
și specialiștilor s-a reușit ca unele 
șarje să fie elaborate chiar in numai 
3,5 ore.

a unei șarje
TÎRGOVIȘTE
• Durata medie : 7,9 ore

însăși această cifră spune, de fapt, 
aproape totul despre risipa de ener
gie care se face aici. Nu puține sint 
insă cazurile cind șarjele durează 
15 și chiar 18 ore. Explicațiile 7

Spre deosebire de situația de la 
Hunedoara, aici necazurile incep de 
la pregătirea fierului vechi. Este a- 
devărat, stația de la Titu nu livrea
ză fierul vechi pregătit în mod co
respunzător ; greutatea volumetrică 
este de numai 0,8—1 tonă pe mc, 
în loc de 1,4 tone pe mc. Nu-i mai 
puțin adevărat insă că nici condu
cerea combinatului nu face prea 
mult pentru imbunătățirea calității 
fierului vechi.

în privința organizării fluxului de 
producție, in combinat există păre
rea larg răspindită că s-a greșit 
atunci cînd cele 6 cuptoare au fost 
instalate in linie, deservite de ma
carale comune. Desigur, specialiștii 
împreună cu proiectantul (IPROMET) 
trebuie să analizeze cu toată serio
zitatea această situație. Surprinză
toare este insă atitudinea tovarășu
lui Constantin Dan, directorul com
binatului, care ne-a spus in mod ca
tegoric că, așa cum este organizat 
acum fluxtil tehnologic, nu se poate 
face mai nimic pentru îmbunătăți
rea producției, a consumurilor teh
nologice. Altfel spus, nl s-a dat să 
înțelegem că există greutăți obiec
tive determinate 
număr 
în linie.

Fără 
binatul

atit de
îndoială,
se

de așezarea unui 
mare de cuptoare

In prezent, com-
confruntă cu o serie

de greutăți reale. Dar există si 
multe deficiențe in organizarea
muncii. In primul semestru. 10 la
sută din totalul staționărilor înregis
trate se datorează lipsei macaralelor. 
Să fie de vină aici numai așezarea 
în linie a cuptoarelor 1 în - mod ca
tegoric, nu. Și iată de ce. La încăr
carea cuptoarelor, din 4 macarale 
funcționează numai două, deoarece 
lipsesc macaragiii (deci, nu macara
lele). La turnare, din 4 macarale lu
crează numai Una sau două, deoarece 
lipsesc tot macaragiii. Cum se vede, 
oricum ar fi așezate cuptoarele, cau
zele profunde țin de neajunsurile in 
organizarea muncii. în asigurarea for
ței de muncă, în domeniul discipli
nei.

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

Chiar șl la Hunedoara, unitate iruntașă în privința con
sumurilor, există condiții ca nivelul acestora să scadă 
simțitor. Dovada: o serie de șarje la cuptoarele de 100 
tone se elaborează în prezent în numai 3,5 ore, iată de 
media pe ansamblul ofelăriei, de 5,2 ore. Rămîne ca o 
îndatorire, deopotrivă, proiesională și patriotică a munci
torilor și specialiștilor de aici de a intensiiica preocupările 
pentru scăderea continuă a consumului de energie, finind 
seama că chiar șl cele mai bune rezultate actuală sint 
Încă sub nivelul realizărilor pe plan mondial. In Statele 
Unite și Japonia, de pildă, otelul electric se realizează cu 
un consum cu circa 100—150 kWh mai redus pe tona de 
otel. Fiecare muncitor, iiecare specialist trebuie să înțe
leagă limpede că deslășurind o largă acțiune pentru utili
zarea cu înalt spirit gospodăresc a energiei își aduce o 
contribuție directă la dezvoltarea neîntreruptă a patriei 
pe calea progresului și civilizației.

Principala cauză a consumurilor substantial depășite la 
combinatul din Tîrgoviște, iață de cel din Hunedoara, o 
constituie indisciplina tehnologică. Iată de ce, pentru li
chidarea neajunsurilor în acest perimetru, organizațiilor 
de partid, sindicat și tineret le revine o înaltă răspundere. 
Dotarea tehnică modernă de care beneficiază combinatul 
din Tîrgoviște, înaltele exigențe puse de partid în dome
niul economisirii energiei obligă la o atitudine mai ofen
sivă, mai activă din partea tuturor muncitorilor și specia
liștilor de aici pentru punerea neîntirzlată în valoare a 
tuturor rezervelor de economisire. Și date Hind rezultatele 
diierite în privința consumului pe unitatea de produs, cre
dem că n-ar ii lipsită de importantă organizarea unui 
schimb de experiență între oțelarii hunedoreni și tirgo- 
vlștenl.

Ion TEODOR 
Sabin CERBU 
Gheorqhe MANEA

Strălucită ilustrare a abnegației și dirzeniei 
revoluționare a clasei noastre muncitoare

(Urmare din pag. I)
nea Ca zilei de 5 august au intrat în 
luptă muncitorii de la mina 
„Ileana", ei au fost urmați de cei 
de la exploatările ..Victoria'. „Au
relia", „Carolina" $1 „Ștefan". Nu
mărul greviștilor se ridica la aproxi
mativ 3 000. Muncitorii care înceta
seră lucrul și-au dat întîlnire în fata 
minei „Ștefan", unde un grup de 
greviști au pătruns în incinta uzinei 
electrice, oprindu-i functionarea.

Alarmate, autoritățile au sosit 
imediat la fata locului, dar tratati
vele dintre muncitori și prefectul 
județului nu au dat nici un rezultat, 
greviștii rămînind intransigenți în 
cererile lor. Aceeași soartă au 
avut-o și tratativele purtate de o 
delegație de 100 reprezentanți ai 
greviștilor cu organele locale și cu 
funcționari ai Societății „Lupeni". 
Din ordinul prefectului, tratativele 
s-au întrerupt, acesta somînd pe 
delegați ca. în termen de două ore. 
tovarășii lor de luptă să evacueze 
uzina, în caz contrar urmind a fi 
aplicate măsuri severe. Dar munci
torii mineri nu au fost intimidați, 
rămînind în continuare în uzina 
electrică.

în seara aceleiași zile, grupuri de 
muncitori români și maghiari, în
frățiți în luptă, au mers la locuin
țele minerilor, mobilizînd pe cei din 
schimbul următor șl pe familiile 
acestora. O delegație a greviștilor 
s-a deplasat la Vulcan, pentru a 
aduce la cunoștință declanșarea 
grevei și a cere și aici încetarea 
lucrului. Greviștii au petrecut noap

tea de 5 spre 6 august in curtea și 
in împrejurimile centralei electrice, 

în dimineața zilei următoare, jan
darmii au primit ordin să-i eva
cueze pe muncitori din uzină. Gre
viștii s-au apărat și in busculada 
creată a fost rănit mortal Gavrilă 
Vitos, miner la exploatarea „Caro
lina". în virstă de 23 ani. unul din
tre principalii organizatori ai gre
vei. Jandarmil au tras apoi în plin. 
Bilanțul tragic al represiunii a fost 
22 morti si 56 răniți. Printre cei 
uciși s-au numărat Golcea Vasile, 
Gurco Gavril. Ghvalek Petru. Groza 
Ion, Pataki Francisc. Tatar Ștefan, 
Gaal Imre, Danciu Vasile. Negrea.nu 
Alexandru. Toma Maxim. Greviștii 
care reușiseră să scape au fost ur
măriți ; cei prinși au fost arestați, 
anchetați șl deferiți justiției. 44 din
tre ei fiind condamnați la închisoare 
pe termene pînă lă trei ani.

Inaugurînd în tara noastră metoda 
luptei prin ocuparea locului de 
muncă de către greviști — dealtfel 
una din primele acțiuni muncito
rești de acest gen și pe plan inter
national — greva de la Lupeni a 
Îmbogățit tezaurul luptelor proleta
re, fiind fructificată atît în puterni
cele bătălii revoluționare din anii 
crizei, cit și în cele din perioadele 
care i-au urmat.

Tradițiile luptei revoluționare a 
minerilor și-au aflat o strălucită 
continuare în amplele si dîrzele 
eforturi din primii ani postbelici, 
cînd, în bătălia pentru refacerea 
economiei distruse de război, mi
nerii au asigurat tării mereu maț 
mult cărbune. în anii construcției

socialiste, minerii au adus o contri
buție remarcabilă, apreciată așa cum 
se cuvine de întregul partid și po
por, la accelerarea mersului nostru 
înainte pe făgașul progresului eco
nomic. Astfel, cu prilejul vizitei de 
lucru întreprinse in județul Hune
doara in noiembrie 1977. cind, ca 
expresie a înaltei prețuiri de care 
se bucură din partea muncitorilor 
mineri, tovarășul Nicolae Ceausescu 
a devenit „miner de onoare al Văii 
Jiului", secretarul general al parti
dului arăta : „Am putut constata eu 
multă satisfacție că in toate minele 
în toată Valea Jiului se acționează 
cu fermitate și hotărîre pentru re
alizarea cu succes a sarcinii de a 
da patriei mai mult cărbune, de a 
contribui la dezvoltarea generală a 
României socialiste".

Aniversarea a cinci decenii de la 
greva minerilor de la Lupeni din 
1929 are loc în condițiile in care 
întregul nostru popor se află anga
jat în vasta întrecere socialistă in 
cinstea marii sărbători naționale de 
la 23 August și a apropiatului forum 
al comuniștilor români — Congresul 
al XII-lea. Proiectele documentelor 
ce vor fi adoptate de Congres în
scriu la loc de seamă o continuă și 
susținută dezvoltare a Industriei mi
niere. deschid noi și largi orizonturi 
pentru activitatea din acest dome
niu — tot atîtea mobilizatoare în
demnuri patriotice adresate puter
nicului detașament al minerilor de 
a-și spori contribuția la progresul 
multilateral al țării.
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REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE-

UN OBIECTIV CARE SOLICITĂ DEOPOTRIVĂ

- Perfecționarea tehnologiilor 
-Afirmarea plenară a spiritului

gospodăresc al cetățenilor
produs, din ridicarea randamentului 
energetic al instalațiilor, din recupe
rarea și refolosirea „deșeurilor de 
energie", adică a resurselor energe
tice, termice și combustibile rezultate 
din procesele tehnologice, și, in sfir- 
șit, prin obținerea unor produse, 
eventual înlocuitoare, echivalente cu 
cele inițiale, dar incorporind o canti
tate mai redusă de energie. Aceeași 
problemă, transpusă in domeniul 
construcțiilor, înseamnă clădiri cu 
consum mal redus de energie Ia rea
lizarea lor, cu izolație sporită, pentru 
a limita schimbul de căldură cuc’“ț^' 
diul ambiant, și de o concept!; o®' 
să permită reducerea la minimum a 
pierderilor de căldură iarna și a pri
mirii nedorite de căldură vara.

Această categorie reprezintă prin
cipala cale care ne stă în fată 
pentru anii care urmează. Ea impli
că atît o atentă cunoaștere a proce
sului tehnologic și a problemelor le
gate de energie și de economisirea 
ei. cit și unele investiții pentru mo
dificări sau pentru instalațiile de re
cuperare a tuturor resurselor ener
getice care rezultă din procesele teh
nologice.

Deosebit de eficiente sînt măsurile 
de combinare a unor procese indus
triale și legarea lor din punct de ve
dere al folosirii energiei, precum și 
realizarea de instalații energoteh- 
nologice care au scopul dublu de a 
realiza, pe lingă produsul principal, 
o cantitate cit mai însemnată de 
energie, de toate formele, utilizabilă 
pe aceeași platformă industrială sau 
in jurul ei.

In al doilea rind, este vorba de for
marea spiritului de economie. Fără 
investiții suplimentare și fără re
stricții, folosirea judicioasă a ener
giei poate aduce diminuări importante 
de consum. Mobilizarea populației in 
■adoptarea 
împotriva 
ce poate 
mașinilor, 
țiilor de 
ca o categorie importantă a măsurilor 
ce se impun.

O altă categorie este cea organi
zatorică, gospodărească, legislativă. 
Aceasta poate aduce, prin restricții, 
prin stimulări și prin investiții nii- 
nime, economii importante de ener
gie.

Aria preocupărilor care decurg din 
proiectul Programului-directivă in 
domeniul energiei este vastă. Progra
mul se adresează, practic, fiecărui 
om al muncii, fiecărui cetățean al 
tării și atrage in cadrul revoluției 
tehnico-științifice pe care o trăim o 
nouă calitate care Implică, pe lingă 
o nouă atitudine la nivel de mase, 
noi competențe pentru cercetarea 
științifică.

In prezent, pe glob se consumă 
anual o cantitate de energie care 
echivalează cu opt miliarde și jumă
tate de tone de huilă sau, în altă ex
presie, cu șase miliarde de tone de 
petrol. Or, acest curs — apreciază 
toți specialiștii — nu mai poate con
tinua. Omenirea a ajuns la un punct 
nodal cînd trebuie să consimtă la 
schimbări ireversibile, apte să permi
tă să se obțină o concordanță Intre 
consumuri și posibilitățile reale și 
imediate de acoperire a lor.

Desigur, pentru viitorul îndepărtat, 
știința va descoperi căi, iar tehnica 
va găsi mijloacele prin care cantita
tea de energie primită din sistemul 
solar și cantitatea de energie încor
porată in planeta noastră, ambele 
practic inepuizabile față de scara ne
voilor umane, să fie puse la înde- 
mîna omului. Dar nu este locul să 
vorbim despre aceste speranțe și po
sibilități pentru că ele aparțin viito
rului.

Problema imediată șl acută a gene
rației noastre este aceea de A GĂSI 
ACUM căi de a rezolva, prin mijloa
cele actuale și posibil de dezvoltat 
rapid, criza energetică pe care o tra
versăm in prezent și al 
se profilează și asupra 
propiat.

Efortul de a imprima 
dezvoltare armonioasă 
permanent unul din obiectivele prin
cipale ale politicii partidului și ne 
putem mîndri că. încă înaintea crizei 
energetice declanșate în 1973. tovară
șul Nicolae Ceaușescu punea bazele 
unui amplu program pentru valorifi
carea tuturor resurselor de energie 
aie tării și pentru un consum rațional 
al acestora (Decretul nr. 620. devenit 
apoi lege). Astăzi avem în fată pro
iectul de deosebită Importantă al 
Programului-directivă de cercetare si 
dezvoltare in domeniul energiei ne 
pei’jo'ida 1981—1990 și orientările 
principale pină in anul 2 000. aprobat 
de Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și. Sociale a României.

Menirea 
este de a 
principale 
și sociale 
sflrsitul deceniului următor România 
să devină independentă in ce priveș
te combustibilul și energia.

Căile de dezvoltare a potențialului 
și a producției de energie includ 
diversificarea surselor, cu valorifica
rea maximă a cărbunilor inferiori și 
a șisturilor combustibile, sporirea 
gradului de recuperare a hidrocarbu
rilor din zăcămintele exploatate, care 
de la 31,5 la sută in acest an urmează 
să atingă circa 40 în ultimul deceniu al 
secolului, valorificarea practic inte
grală a potențialului hidroenergetic 
pînă la finele secolului. Este luată,

Conf. dr. ing. Cosiin St.
MOȚOIU

Institutul politehnic București

în considerare dezvol- 
rapid a energeticii nu- 
putere electrică fiind 
da în exploatare în 
privința valorificării

cărei spectru 
viitorului a-

energeticii o 
a constituit

acestui amplu program 
asigura una diu pirghiile 
ale dezvoltării economice 
a tării, anume ca pînă la

de asemenea, 
tarea în ritm 
cleare, prima 
propusă a se 
anul 1985. In . 
surselor noi se are in vedere folosi
rea energiei geotermale și a energiei 
solare. Nu sint lăsate deoparte nici 
instalațiile pentru producerea de 
lucru mecanic cu ajutorul energiei 
vintului șl al valurilor. Ca și in alte 
țări, o perspectivă interesantă o for
mează obținerea de combustibili pe 
cale biologică, realizarea de noi car
buranți lichizi pe cale sintetică și 
prin procese biologice. Amplificarea 
cercetărilor pentru a obține hidrogen 
prin descompunerea apei va avea 
un rol tot mai mare în înlocuirea 
carburanților din petrol.

Dar latura folosirii eficiente a 
energiei și a economisirii ei este cel 
puțin la fel de importantă ca și cea 
a dezvoltării surselor de energie. Pe 
plan mondial există un consens una
nim in a aprecia că în prezent este 
mai ușor $1 mult mai ieftin să eco
nomisești energie decit să produci 
energie suplimentară din surse ne
convenționale. Mijlocul cel mai efica
ce de a echilibra balanța energetică 
este deci de a „realiza mai mult cu 
mai puțin", de a reduce judicios con
sumurile și, totodată, de a transpune 
consumuri de combustibili de import 
in consumuri de surse de energie din 
țară. întregul ansamblu de măsuri la 
consumator se bazează însă pe apli
carea lor extensivă, adică în toate 
direcțiile.

în (ara noastră; industria consumă, 
sub formă de combustibil și ca ma
terie primă, peste două treimi din 
energia primară. Restul se împarte 
îhțre agricultură. transporturi și con
sumul populației. Atenția principală 
se cere, evident, îndreptată în sec
torul producției de bunuri materiale, 
fără a neglija însă transporturile și 
consumul populației (unde peste opt
zeci la sută din nevoi sint cele de 
încălzit), și consumul in agricultură, 
unde se pune 
gospodăririi 
de activitate 
energie.

Măsurile în 
sumului s-ar ; 
categorii.

Prima și cea mai eficientă cate
gorie este cea tehnologică. în in
dustrie se pot obține economii deo
sebite din micșorarea consumurilor 
specifice de combustibil și de energie 
electrică pentru obținerea aceluiași

ungi atitudini de luptă 
oricărei forme de risipă 

apărea prin folosirea 
aparatelor si instala

tei felul se evidențiază

problema eficacității 
apei la irigații, sector 
mare consumator de

privinta reducerii con- 
putea ierarhiza in trei

Pentru mineri și familiile lor
• De la 1 august 1979 retribuția 

personalului muncitor din industria 
minieră s-a majorat, în medie, cu 
15,9 LA SUTA, depășind creșterea 
medie pe economie ;
• Pe întregul cincinal, retribuțiile 

celor aproape 140 000 de lucrători 
din industria minieră cresc 
LA SUTA ;

® Din anul 1950 și pînă 
putui acestui an, in orașele
lea Jiului s-au construit 28184 de

cu 38,2

la înce- 
din Va-

apartamente; în prezent, 6 din 10 
familii locuiesc în apartamente noi;

® Din numărul total de aparta
mente prevăzute a se realiza în ju
dețul Gorj în acest an, o treime, adi
că mai bine de 1 200 apartamente, 
sint destinate familiilor de mineri;
• în cadrul întreprinderii mi

niere Cimpulung, județul Argeș, func
ționează un spital și 5 staționare, în 
care 50 de cadre medicale asigură 
asistență sanitară minerilor;

• în orașul minier Bălan se află

III

■ 1111

w ",

■

'f

.o.

- ..

Ai

:

X

I
;.Â z

■ 1
•x ... ■

I

■!

1
în curs de finalizare noi blocuri de 
locuințe însumînd peste 60 de apar
tamente, o creșă și o grădiniță pen
tru copii cu 100 și, respectiv, 240 de 
locuri;
• Pentru asigurarea a noi locuri 

de muncă pentru soțiile șl fiicele de 
mineri, la Petroșani s-a construit o 
întreprindere de tricotaje tip lină, iar 
la Vulcan o întreprindere de confec
ții ;

o în acest an, în orașul Comă- 
nești se vor construi 200 de aparta
mente pentru minerii din localitate;

• în Valea Jiului există, în pre
zent, 48 grădinițe cu 5 202 copii și 
209 cadre didactice, 59 școli, din 
care 7 licee de specialitate, cu peste 
35 000 elevi, un institut minier cu 
2 380 studenți;

• Minerii din Prald vor beneficia 
în curînd de o nouă cantină, un nou 
grup social și un bloc cu 16 apar
tamente ;

• în ceie două subunități ale În
treprinderii miniere Harghita — Lue- 
ta șl Harghita — recent au fost date 
în folosință noi cantine cu cîte 
150 de locuri fiecare, grupuri 
sociale șl un cămin pentru nefaml- 
liști cu 194 locuri.

• Investițiile alocate în 1979 în ve
derea îmbunătățirii condițiilor sociale 
în perimetrul bazinului minier Olte
nia se ridică la peste 53 milioane lei.

<

ti

■;

I

*

V

■■

Vechile așezări miniereștl au devenit în anii socialismului orașe ale civilizației socialiste. Orașe noi, construite pentru mineri, și-au făcut apariția la Uricanl, 
la Motru, la Leșul Ursului, la Moldova Nouă și în alte părți ale țării, lată cîteva instantanee din aceste localități: casa de cultură și grădinița cu orar 

prelungit din orașul Motru; un nou cinematograf la Lupeni (fotografiile de |os); blocuri noi la Vulcan (sus) Foto : E. Dichiscanu
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Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
cu prilejul înmînării de către tovarășul L. I. Brejnev a Ordinului „Lenin“

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se 
arată : împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii de pe meleagurile bi- 
horene — români, maghiari si de alte 
naționalități — au primit cu nețăr
murită bucurie și mîndrie patrio
tică vestea privind inminarea de 
către tovarășul Leonid Breinev, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
Ordinului ..Lenin". Noi vedem in 
această distincție incă o mărturie a 
strălucitei aprecieri de care vă bucu
rați dumneavoastră in întreaga lume 
ca militant neobosit pentru cauza 
socialismului si comunismului, a 
păcii și prieteniei între popoare, o 
mărturie a creșterii continue a pres
tigiului Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, o ilustrare a 
bunelor relații prietenești între 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, o 
dovadă a sentimentelor de prețuire ce 
le nutresc reciproc poporul român și 
poporul sovietic.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — din județul Brașov, 
au luat cunoștință cu viu interes șl 
profundă satisfacție de noua întilnire 
și de rezultatele importante ale con
vorbirilor pe care dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ati purtat cu tovarășul 
Leonid Iliei Brejnev, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și își exprimă bucuria și 
mîndria patriotică pentru înalta 
distincție ce v-a fost inminată 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. Apreciem acordarea Ordinu
lui „Lenin“ ca o recunoaștere a con
tribuției dumneavoastră la dezvol
tarea prieteniei și colaborării ro
mâno-sovietice, la promovarea cau
zei păcii și colaborării internațio
nale. , , ,Dind glas sentimentelor de dragos
te și deosebit respect ale tuturor lo* 
cuitorilor acestor străvechi meleaguri 
românești, vă adresăm, mult .stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mal 
calde felicitări pentru distincția _ ce 
v-a fost inminată și ne reafirmăm, 
totodată, adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului. Ne exprimăm, totoda
tă. hotărîrea de a depune toate efor
turile pentru înfăptuirea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate pe acest 
an și pe întregul cincinal, în concor
danță cu noile exigențe de calitate și 
eficiență formulate in proiectele de 
documente ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

împreună cu întregul partid și po
por, comuniștii, toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe aceste meleaguri de stră
veche vatră românească au primit 
cu adincă satisfacție Si profundă 
mindrie patriotică vestea înmînării 
Ordinului .,Lenin", cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani se spune 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R. Acest 
moment solemn demonstrează, cu 
mare forță de convingere, caracterul 
fecund al relațiilor bazate pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități in drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, solidari
tății internaționale și întrajutorării 
tovărășești pe care este așezată con
lucrarea româno-sovietică, principii 
din a căror promovare ați făcut, to
varășe secretar general, un adevărat 
crez al întregii dumneavoastră acti
vități.

Adresîndu-vă din adincul Inimilor 
noastre cele mai calde felicitări pen
tru înalta distincție primită, folosim 
și acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, pentru a 
ne exprima acordul nostru deplin 
față de importantele documente su
puse dezbaterii publice șl care vor 
fi aprobate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului. Totodată, sîntem 
interpret» voinței fierbinți a tuturor 
locuitorilor județului Brăila de a 
munci cu abnegație și eroism pentru 
înfăptuirea prevederilor actualului 
cincinal, fiind ferm convinși că — 
mai astfel va crește permanent 
substanțial contribuția noastră la 
ridicarea patriei pe noi trepte de 
progres șl civilizație.

nu-
Șl

Dind glas sentimentelor de înaltă 
mindrie patriotică și legitimă satis
facție ale Întregului personal al arma
tei, vă adresăm cu dragoste fierbinte 
respectuoase felicitări cu prilejul în- 
minăril Ordinului „Lenin", ce v-a 
fost conferit de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. — se spune 
in telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE.

Vedem in conferirea acestei înalt* 
distincții, ce se alătură numeroaselor 
mărturii de stimă și prețuire de pe 
toate meridianele lumii, o nouă și 
grăitoare expresie a deosebitei con
siderații de care vă bucurați dum
neavoastră — fiu strălucit al poporu
lui român, personalitate de excepție 
a vieții politice internaționale, con
ducător de partid și de stat clarvă
zător și dinamic, luptător revoluțio
nar consecvent — o recunoaștere a 
impresionantei activități ce o depu
neți, in fruntea partidului și a sta
tului, pentru consolidarea bunelor 
relații prietenești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, pentru extinde
rea pe multiple planuri a raporturilor 
dintre România socialistă și U.R.S.S,, 
în interesul construcției socialiste și 
comuniste din cele două țări, al cau
zei socialismului, progresului și păcii 
in lume.

Toți fiii țării ce poartă mindra 
haină ostășească iși reînnoiesc anga
jamentul de a îndeplini cu înaltă răs
pundere sarcinile ce le revin din 
Programul partidului, indicațiile și 
ordinele dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem, fiind ferm hotărîți 

să întîmpine cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român cu succese tot mai însemnate 
in realizarea unei calități noi, supe
rioare în procesul instructiv,-educa
tiv, in întărirea ordinii și disciplinei 
militare, fiind gata în orice moment 
să apere, împreună cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, independen
ta, suveranitatea și integritatea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Comuniștii, toti locuitorii iudetului 
Buzău au primit cu satisfacție și 
adincă mindrie patriotică vestea În
mînării Ordinului ..Lenin". conferit 
de către Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. cu prilejul împlinirii a 
60 de ani, ca apreciere a contribuției 
pe care dumneavoastră o aduceți la 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

întîlnirea pe care ati avut-o cu 
tovarășul Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.» convorbirile purtate, apre
cierile făcute cu prilejul inmînăni 
înaltei distincții au scos încă o dată 
în evidentă rolul și contribuția dum
neavoastră la dezvoltarea relațiilor 
tradiționale româno-sovietice, _ la 
întărirea prieteniei și colaborării 
dintre comuniștii români si comu
niștii sovietici, dintre popoarele ro
mân și sovietic in interesul con
strucției socialiste si comuniste in 
țăriîe noastre, al cauzei generale a so
cialismului, colaborării și a păcii in 
lumea întreagă.

Adresîndu-vă, iubite si stimate to
varășe secretar general, cele mai 
călduroase felicitări pentru înalta 
distincție primită, locuitorii iude
tului Buzău își reafirmă, alături de 
întregul popor român, deplina ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului, hotărîrea lor fermă de 
a acționa și în viitor neabătut, in 
spiritul orientărilor programatice ale 
documentelor Congresului al XII-lea. 
pentru prosperitatea și progresul 
continuu al României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se spune : Asemenea întregii 
noastre națiuni, comuniștii, oamenii 
muncii, toți locuitorii județului 
Caraș-Severin — români, germani, 
sirbi, maghiari și de alte naționali
tăți — mindri de înaltul prestigiu de 
care se bucură România pe plan in
ternational și dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă adresează sin
cere și călduroase felicitări cu pri
lejul înmînării înaltei distincții, 
Ordinul „Lenin", pe care v-a confe
rit-o Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., in semn de apreciere a con
tribuției aduse la dezvoltarea priete
niei și colaborării multilaterale dintre 
România socialistă și Uniunea So
vietică.

Participantl activi la opera de edi
ficare a civilizației socialiste și comu
niste din patria noastră, ne bucurăm 
din toată inima că și de aceasta 
dată, la întîlnirea dintre dumnea
voastră și tovarășul Leonid Iliei Brej
nev, din Crimeea, au fost abordate 
problemele construcției noii societăți 
In cele două țări, ale dezvoltării re; 
lațiilor româno-sovietice și Întăririi 
colaborării dintre P.C.R. șl P.C.U.S.

Vă asigurăm și cu acest Prilej că, 
profund atașați întregii politici in
terne și internaționale a partidului 
și statului nostru, al cărui strălucit 
inițiator și promotor sînteti, vom 
face totul spre a transpune în viață 
sarcinile ce ne revin din Programul 
partidului, contribuind tot mai mult 
la propășirea patriei noastre, la spo
rirea rolului și prestigiului său inter
național, la asigurarea păcii și co
laborării rodniee dintre toate națiu
nile lumii.

COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANTA AL P C.R., in numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județ, vă adresează, mult iu
bite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai călduroase felici
tări pentru înalta distincție — Ordinul 
„Lenin" — ce v-a fost inminată ca 
simbol al contribuției dumneavoastră 
prețioase la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie Intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, la întărirea prieteniei și co
laborării dintre comuniștii români și 
comuniștii sovietici, dintre poporul 
român și popoarele sovietice. Noi ve
dem în aceasta o confirmare a înal
tului prestigiu de care vă bucurați P9 
arena internațională, dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, 
pentru activitatea pe care o depuneți 
în vederea întăririi prieteniei și cola
borării dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre țările socialiste, 
dintre toate popoarele lumii.

Vă asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a ne îndeplini în mpd exemplar 
sarcinile ce ne revin din Programul 
Partidului Comunist Român.

împreună eu întregul nostru popor, 
țărănimea cooperatistă, toti lucrătorii 
ogoarelor -- români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — dau 
glas sentimentelor de bucurie și sa
tisfacție deplină și vă adresează, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și 
sincere felicitări cu prilejul decorării 
dumneavoastră cu Ordinul „Lenin", 
de către Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. — șe spune in telegrama 
CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONA
LE A COOPERATIVELOR AGRICO
LE DE PRODUCȚIE.

Această prestigioasă distincție con
stituie o expresie a contribuției deo
sebite pe care o aduceți la dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, dintre 
popoarele Republicii Socialiste Româ

nia și Uniunii Sovietice, o Ilustrare 
a sentimentelor de stimă și prețuire 
ce și le nutresc, reciproc, popoarele 
țârilor noastre.

Folosim acest prilej, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a ne 
reafirma dragostea nețărmurită și în
crederea in fiecare inițiativă a dum
neavoastră, in flecare idee și cuvînt 
rostit în numele partidului și al po
porului pe care cu atita înțelepciune 
ii conduceți, pentru a ne exprima 
încă o dată adeziunea deplină față 
de politica internă și externă a parti
dului, care servește idealul nostru 
de libertate, suveranitate și inde
pendență.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români și maghiari — din județul 
Covasna, înfrățiți in muncă și idea
luri, alături de întregul nostru 
popor, au trăit momente de aleasă 
bucurie și mindrie patriotică, cu 
prilejul înmînării Ordinului „Lenin" 
— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. Asemenea întregului nostru 
popor, ne exprimăm deplina apro
bare față de întîlnirea dintre dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășul 
Leonid Brejnev, salutind cu vie 
satisfacție rezultatele acestui dialog, 
reafirmindu-ne hotărirea de a acționa 
și in viitor, neabătut, în spiritul 

• Din întreaga țară, sentimente de profundă satis
facție față de rezultatele noii intilniri la nivel înalt 
româno-sovietice

• „Distincția conferită reprezintă o nouă și eloc
ventă confirmare a prețuirii de care vă bucurați pe 
plan mondial, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei și colaborării cu țările socialiste, 
cu toate țările lumii"

• Puternică reafirmare a adeziunii depline față 
de politica internă și externă a partidului nostru, 
pusă in slujba înfloririi patriei, idealurilor de 
libertate și progres ale tuturor națiunilor

orientărilor programatice fundamen
tale ale partidului, pentru adinci
rea pe mai departe a prieteniei și 
colaborării multilaterale româno- 
sovietice.

Adresîndu-vă calde și respectuoase 
felicitări pentru înalta distincție, vă 
asigurăm că noi toți, cei ce trăim 
și muncim pe aceste frumoase pla
iuri, care cunosc profunde transfor
mări economico-sociale și spirituale, 
vom munci cu și mai multă abne
gație și responsabilitate comunistă 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor trasate de gloriosul nostru 
partid, de dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, cinstind 
cu noi și importante succese ma
rile evenimente politice ale anului — 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
României și cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român-

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. se 
spune : Cu adincă dragoste și mîndrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Dîmbovița au luat 
cunoștință de inminarea Ordihulul 
„Lenin", conferit de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. pentru me
ritele deosebite ce le aveți in dez
voltarea continuă și trainică a prie
teniei și colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre po
porul român și popoarele U.R.S.S. 
Rezultatele fructuoase ale Intilniri! 
româno-sovietice, conferirea acestui 
înalt ordin, mult Iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sint încă 
o dovadă a înaltelor aprecieri ce se 
fac în întreaga lume la adresa poli
ticii externe șl interne promovate de 
România, a dumneavoastră, ca perso
nalitate proeminentă a vieții politice 
internaționale, fiu credincios și devo
tat al poporului român.

Vă rugăm să primiți sentimentele 
noastre de adincă prețuire, a<hnirație 
și recunoștință pentru înțelepciunea, 
dăruirea și înalta competență cu care 
conduceți partidul și poporul nostru 
și să vă asigurăm că — in preajma 
celei de-a 35-a aniversări a zilei de 
23 August, in atmosfera de puternică 
efervescentă politică creată de dez
baterea documentelor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. — nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea și depășirea mărețelor sar
cini ce pe stau in față.

Dind expresie celor mai alese gfn- 
duri și sentimente de nețărmurită 
dragoste și profundă admirație ale 
comuniștilor, ale tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe aceste înflori
toare meleaguri, COMITETUL JU

DEȚEAN GORJ AL P.C.R. ȘI CO
MITETUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN vă 
adresează, cu nețărmurit entuziasm, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
înmînării Ordinului „Lenin", conferit 
de către Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., ca semn de înaltă prețuire 
din partea P.C.U.S. și a guvernului 
sovietic, față de remarcabila dumnea
voastră personalitate, fată de contri
buția pe care o aduceți la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre cele două 
tari și popoare vecine.

Avînd convingerea că inminarea 
Ordinului „Lenin" — prestigioasă 
distincție a Prezidiului Sovietului Su
prem — va contribui la întărirea, 
pe mai departe, a prieteniei și cola
borării dintre statele și popoarele 
celor două țări vecine și prietene, ne 
angajăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să facem 
totul pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, să întîrnpinăm 
cu noi și tot mai remarcabile reali
zări cea de-a 35-a aniversare a zilei 
eliberării patriei și Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Comuniștii, toți oa- 

menll muncii din județul Ialomița au 
primit cu vie satisfacție și profundă 
mîndrie patriotică vestea că dum
neavoastră, cel mai iubit și prețuit 
fiu al poporului român, v-a fost în- 
mînat, cu prilejul recentei vizite 
întreprinse in Crimeea, Ordinul 
„Lenin", conferit de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., ca semn al 
contribuției deosebite și înaltelor 
merite ce le aveți in dezvoltarea și 
întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre comuniștii români 
și comuniștii sovietici, dintre po
poarele român și sovietice.

Încredințîndu-vă de Întreaga lor 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, al 
cărui ctitor și promotor strălucit și 
înțelept șînteți dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, oamenii 
muncii din județul Ialomița se anga
jează să nu-și precupețească efortu
rile pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, întimpinind măreața săr
bătoare națională a poporului român, 
23 August, și cel de-al XII-lea Con
gres al partidului cu noi succese in 
realizarea sarcinilor pe anul 1979 și 
pe întregul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
se spune : în aceste zile atit de 
încărcate de entuziasmul cu țâre în
tregul nostru popor întîmplnă cu 
aleasă cinstire marea aniversare de 
la 23 August, în care clocotește mun
ca creatoare pentru pregătirea Con
gresului al XII-lea al partidului, noi, 
comuniștii, toți maramureșenii am 
trăit momente de adincă satisfacție 
cu prilejul Înmînării Ordinului 
„Lenin", înaltă distincție, conferită 
dumneavoastră de Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. în aceeași 
măsură, am primit cu viu Interes șl 
satisfacție rezultatele pe care le-a 
avut întîlnirea dumneavoastră cu to
varășul Leonid Brejnev, pentru adin
cirea relațiilor româno-sovietice, con
solidarea securității in Europa și tn 
întreaga lume. Am dori, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru faptul că și cu 
acest prilej v-ați făcut ecoul gîn- 
durilor, sentimentelor și năzuințelor 
întregii noastre națiuni, reafirmind 
voința partidului și statului de 
a acționa în continuare pentru dez
voltarea colaborării româno-sovietice, 
pentru promovarea cauzei unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești.

In ce ne privește, vă încredințăm, 

mult iubite tovarășe secretar general, 
că aprobăm pe deplin rezultatele noii 
intilniri pe care ați avut-o cu to
varășul Leonid Brejnev. că alături 
de întregul nostru popor și noi, ma
ramureșenii. vom acționa neabătut, 
în spiritul comandamentelor funda
mentale ale politicii partidului nos
tru. pentru înfăptuirea înțelegerilor 
convenite, pentru adincirea prieteniei 
și colaborării multilaterale româno- 
sovietice. Avem convingerea fermă 
că, acționînd in acest sens, ne vom 
aduce contribuția noastră la triumful 
cauzei ' generale a socialismului, a 
luptei popoarelor pentru pace și în
țelegere internațională.

Cu sentimente de vie satisfacție și 
legitimă mindrie patriotică, comu
niștii, toți oamenii muncii din județul 
nostru vă adresează cele mai alese 
felicitări cu prilejul înmînării Ordi
nului „Lenin" ce v-a fost conferit cu 
ocazia aniversării a 60 de ani de 
viață, dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu
— cel mai devotat fiu al poporului
— pentru înalta contribuție adusă la 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre popoarele român și so
vietice, pentru merite deosebite in 
lupta pentru socialism, pace și secu
ritate pe’planeta noastră — se spune 

în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

încrezători în drumul luminos al 
socialismului și comunismului des
chis de partid, comuniștii, oamenii 
muncii din acest tot mai înfloritor 
colț de țară sint angajați plenar pen
tru a întimpina, cu noi și importanta 
realizări în muncă, mărețele eveni
mente din acest an — aniversarea a 
35 de ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă și măre
țul eveniment politic, Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. se 
spune : Alături de întregul partid și 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile mureșene — 
români, maghiari, germani — vă a- 
dresează, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, cele mal 
fierbinți felicitări, cu prilejul Înmî
nării înaltei distincții, Ordinul „Le
nin", conferit de către Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. Această 
înaltă și prestigioasă distincție re
prezintă o nouă recunoaștere și pre
țuire a contribuției dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la întărirea continuă a 
relațiilor prietenești între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, intre Re
publica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, intre popoarele ro
mân și sovietice.

Exprimindu-ne fericirea și mtn- 
dria de a vă fi contemporani, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că, Însuflețiți 
de orizontul larg, luminos pe care 11 
deschid documentele ce vor fi adop
tate la Congresul al XII-lea al parti
dului, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Mureș, vom munci cu dă
ruire, pasiune și abnegație pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor din acest 
an și din actualul cincinal.

înalta distincție ce v-a fost tnmi- 
nată reprezintă un nou și cald oma
giu adus personalității dumneavoas
tră, activității neobosite pe care o 
desfășurați pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare ro
mâno-sovietice pe multiple planuri, 
rolului dumneavoastră cu totul re
marcabil în promovarea păcii, secu
rității și cooperării in lume — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
împreună cu întreaga națiune, lo

cuitorii județului Satu Mare, fără 
deosebire de naționalitate, dau o 
inaltă prețuire contribuției dumnea
voastră inestimabile la soluționarea 
marilor probleme care confruntă via
ța internațională, spiritului dîrz, cu
tezător, de largă viziune politică și 
științifică, luptei neobosite pentru 
triumful idealurilor socialismului și 
comunismului, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, in care 
popoarele să poată să-și aleagă ca
lea dezvoltării libere, fără imixtiuni 
din afară.

Cu abnegație și nețărmurit atașa
ment dăm încă o dată glas hotăririi 
ferme de a acționa neabătut, în spi
ritul înaltelor exigente pe care le 
promovați pentru a ne înscrie cu 
rezultate superioare în efortul pen
tru gospodărirea judicioasă a resur
selor de energie și combustibil, ca 
o chezășie a asigurării progresului 
multilateral, neîntrerupt al patriei, 
spre noi orizonturi de civilizație și 
prosperitate.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii sătmăreni — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — nu vor precupeți nici un 
efort pentru a întimpina cu reali
zări de prestigiu, cu noi fapte de 
muncă cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al XII- 
lea al partidului.

Alături de numeroasele distincții 
primite în diferite colturi ale lumii. 
Ordinul „Lenin" evidențiază marele 
prestigiu de care se bucură politica 
externă a României, pe care dum
neavoastră o promovați cu atita con
secventă, politică de un Înalt uma
nism, bazată pe principiile deplinei 
egalit&tl în drepturi, respectării in
dependentei și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne. nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, pe dreptul fiecărui 
popor la dezvoltarea de sine stătă
toare. în conformitate cu voința și 
aspirațiile sale — se arată tn tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Noua dumneavoastră Întilnire. mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
cu tovarășul L. I. Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președihtele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., discuți
ile purtate într-o atmosferă sinceră 
și prietenească sint o nouă contri
buție la Întărirea și dezvoltarea rela
țiilor româno-sovietice, Ja promova
rea cauzei socialismului șl comunis
mului. a păcii In lume.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că noi. toți cei ce 
trăim șl muncim pe frumoasele me
leaguri ale județului Sălaj, puternic 
mobilizați de exemplul dumneavoas
tră. vom depune eforturi sporite 
pentru realizarea sarcinilor ce ne re
vin din mărețul Program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate In România, pentru a în- 
tîmpina cu noi fapte de muncă cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și cea de-a 35-a a- 
niversare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă.

Vestea înmînării Ordinului „Lenin", 
conferit dumneavoastră de către 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, ne-a umplut inimile 
de bucurie, stîrnlndu-ne o profundă 
satisfacție șl mîndrie patriotică — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R. ȘI COMITETULUI EXECU
TIV AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Noi vedem In aceasta 
o strălucită Ilustrare a bunelor relații 
prietenești dintre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republi
ca Socialistă România șt Uniunea 
Sovietică, o expresie a sentimentelor 
de stimă și prețuire ce și le nutresc 
reciproc popoarele român șl sovietice.

Pornind de la interesele supreme 
ale poporului român, actlonind in
tr-un spirit de inaltă răspundere 
pentru soarta tntregii omeniri, v-ati 
afirmat ca militant ferm și perse
verent pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei si solidarității cu toate 
țările socialiste, pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

Pătrunși de înalta răspundere ce 
ne revine, ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a 
transforma In realitate mărețele as
pirații de mai bine care animă între
gul nostru popor, să întîrnpinăm Con
gresul al XII-lea al partidului și cea 
de-a 35-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub dominația fas
cistă cu noi și importante realizări 
în toate domeniile de activitate.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spu
ne : Prestigioasa distincție ce v-a fost 
Inminată confirmă in mod strălucit 
rolul dumneavoastră tn dezvoltarea si 
întărirea colaborării, a relațiilor de 
prietenie dintre comuniștii români și 
comuniștii sovietici, dintre popoarele 
român și sovietice, In interesul fun
damental al construcției socialiste și 
comuniste în cele două țări, al cauzei 
generale a socialismului, a conlucră
rii și păcii în întreaga lume. înalta

★ 

Telegrame de felicitare au mai fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de comitete de partid și consilii populare municipale, orășenești 
și comunale, ministere și alte instituții centrale, mart întreprinderi indus
triale, de construcții și de transporturi, șantiere, institute de cercetări și 
proiectări, întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de pro
ducție, cooperative meșteșugărești și de consum, instituții de știință, artă 
șl cultură, unități sanitare și de învățământ, precum și de organizații de 
masă și obștești.

tn telegrame se subliniază că decernarea acestei distincții constitute 
un nou prilej de reafirmare a sentimentelor de inaltă cinstire și nețărmu
rită dragoste pe care oamenii muncii din întreaga țară — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — le nutresc față de secretarul general al 
partidului, de deosebită prețuire față de activitatea neobosită pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară in fruntea partidului și statului 
pentru fericirea și prosperitatea patriei noastre, pentru cauza socialismului, 
păcii și progresului in întreaga lume.

distincție omagiază, totodată, contri
buția dumneavoastră esențială la ob
ținerea realizărilor Istorice care au 
adus tării noastre un puternic presti
giu. international, întregit de activi
tatea desfășurată pentru triumful pă
cii, destinderii și cooperării între po
poare, in interesul progresului și în
floririi civilizației omenirii.

Mindri de a vă avea la conducerea 
destinelor scumpei noastre patrii, oa
menii muncii timișeni sint ferm ho- 
tărîti să depună rodnice eforturi pen
tru a întimpina cu noi și importante 
izbînzi cea de-a 35-a aniversare a 
marii noastre sărbători naționale si 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului, sporindu-ne astfel aportul la 
dezvoltarea și propășirea multilatera
lă a României socialiste, la creșterea 
prestigiului și rolului ei in lumea 
contemporană.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
spune : Dind glas sentimentelor de 
bucurie și deplină satisfacție ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul Tulcea, vă felici
tăm din adincul inimilor noastre, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru rezultatele 
întiinirii pe care ati avut-o cu secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., tovarășul Leonid 
Brejnev, pentru înalta distincte 
care v-a fost inminată. Conferi
rea Ordinului „Lenin". alături de 
celelalte distincții pe care le-ați pri
mit în decursul laborioasei dum
neavoastră activități, sint mărturii de 
respect și prețuire exprimate pe toate 
meridianele globului fată de excep
ționala contribuție ce o aduceți la 
afirmarea prestigiului socialismu
lui, la rezolvarea marilor probleme 
cu care se confruntă contemporanei
tatea. Sintem bucuroși că ni s-a creat 
încă un prilej pentru a vă exprima, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, Întreaga dragoste și înalta stimă 
ce v-o poartă populația județului 
Tulcea pentru neobosita dumneavoas
tră activitate, pusă în slujba edifică
rii socialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie.

Ne exprimăm și cu acest prilej le- 
gămîntul de credință și devotament 
față de întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului, ho- 
tănrea neclintită de a munci fără 
preget pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin în întîmpinarea celei de-a 
35-a aniversări a eliberării patriei da 
sub dominația fascistă și a Congresu
lui al XII-lea al partidului.

înalta distincție ce v-a fost confe
rită, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii române, constituie încă o 
dovadă a recunoașterii activității 
neobosite ce o depuneți pentru con
ducerea destinelor partidului și po
porului român pe calea construirii 
socialismului și comunismului, pen
tru adincirea și diversificarea conlu
crării româno-sovietice, bazată pe 
respectarea principiilor independen
tei și suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
reciproc, solidarității și intrajutorării 
tovărășești — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI

Exprimindu-ne convingerea că noua 
Întilnire cu tovarășul Leonid Brejnev 
se înscrie ca un aport de preț la cau
za generală a socialismului, păcii și 
înțelegerii între toate popoarele lu
mii, vă rugăm să ne îngăduiți a vă 
adresa cele mai călduroase felicitări 
pentru prestigioasa distincție primi
tă. Ne angajăm in fața partidului, a 
dumneavoastră personal, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a în- 
tîmpina cu noi succese în muncă cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se spu
ne : Cu sentimente de vibrantă min
drie patriotică, comuniștii, toti oame
nii muncii din județul Vîlcea. aseme
nea întregii noastre națiuni, vă fe
licită din adincul inimii pentru înalta 
distincție, Ordinul „Lenin", acordată 
de Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de viată, ca apreciere a con
tribuției dumneavoastră la dezvolta
rea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele țărilor noastre. Strălucit 
fiu al poporului român, suflet din su
fletul său, întreaga dumneavoastră 
activitate de la cea mai fragedă vir- 
stă a fost consacrată infăDtuirii no
bilelor idealuri ale socialismului, 
luptei pentru propășirea si fericirea 
popoarelor.

Mindri că vă avem pe dumnea
voastră în fruntea partidului si sta
tului — chezășie sigură a mersului 
nostru ferm, ascendent spre cele mai 
înalte culmi ale civilizației comunis
te — vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
ne vom consacra toate forțele. în
treaga noastră energie creatoare în
făptuirii sarcinilor mărețe ce ne re
vin in acest an. în întregul cincinal, 
aducindu-ne Întreaga contribuție la 
continua înflorire si prosperitate a 
patriei noastre dragi. România socia
listă.

★
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„Brigăzile muncitorești de economisirii 
a energiei si combustibililor"

Sondajul nostru, efectuat de-a lun
gul unei zile la întreprinderea „Elec
troaparataj" din Capitală, a urmărit 
să constate In ce măsură organiza
țiile de partid folosesc pîrghiile 
muncii politice de masă în sprijinul 
explicării temeinice a prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat pri
vind stabilirea de măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă și redu
cerea oonsumului de energie elec
trică, energie termică și gaze na
turale, cum acționează ele pentru în
făptuirea hotărîtă a sarcinilor ce stau 
în fata tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor privind asigurarea 
unui consum cit mai rational de 
energie.

Iată, redate pe scurt, aspectele mal 
Importante surprinse pe parcursul 
sondajului nostru.

• Ora 6,15. La „confluenta" schim
bului III, care iese din tură, cu 
schimbul I are loc o adunare fulger 
a tuturor oamenilor muncii din sec
ția montaj echipamente-finisaj. Se
cretarul organizației de partid expli
că importanta prevederilor legislati
ve adoptate recent în privința mai 
bunei gospodăriri a energiei, infor
mează despre ceea ce se întreprinde 
la fiecare loc de muncă în acfeastă 
direcție. Cei înscriși la cuvînt — 
Alexandru Radu, Nicolae Lungu, 
Gheorghe Matei, Petre Drumea — 
și-au luat angajamentul să contri
buie cu toate forțele la materiali
zarea acestor măsuri in așa fel incit 
consumul economicos de energie, 
combustibil și materiale să nu influ
ențeze cu nimic, calitatea produselor 
care vor fi livrate beneficiarilor.

• Ora 10. în pauza de masă tin 
asemenea adunări — la care parti
cipă membri ai comitetului de partid, 
ai birourilor, șefi de secții și ateliere 
— alte și alte formații de lucru. Pe 
primul plan al discuțiilor se află 
răspunderea sporită a celor de la 
„Electroaparataj", ca și a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor din 
intreaga industrie electrotehnică, 
pentru raționala utilizare a energiei, 
răspundere ce se manifestă aici prin- 
tr-o grijă sporită pentru producerea 
unor instalații energetice cit mai 
economicoase. Aceeași idee revine ca 
un laitmotiv în emisiunea stației de 
radioamplificare intitulată „Să cu
noaștem și să aplicăm cu rigurozi
tate prevederile legale privind eco
nomisirea energiei" : se dau expli
cații suplimentare, se prezintă con
statări cu privire la funcționarea 
unor utilaje.

• Apare ediția specială a gazetei 
de perete din secția prese mecanice. 
Sint prezentate si comentate diferite 
aspecte pozitive și negative ale acti
vității ce se desfășoară in întreprin
dere pentru economia de energie, 
materii prime și materiale. Bun co
mentariul, bună ediția : invită la ac
țiune. Din păcate, nu se poate spune 
același lucru despre gazeta centrală 
sau despre cea de la serviciile teh
nice : aid deocamdată materialele... 
se elaborează.

• Urmărim în continuare, la punc
tul de informare și documentare po- 
litico-ideologică, modul în care se 
asigură informarea în lumina preve-

Anchetă pe teme 
ale muncii de partid 

la întreprinderea 
„Electroaparataj 

București

derilor decretului, a activului de 
partid, a tuturor celor interesați. 
Graficele, schemele Întocmite opera
tiv vin să explice ce înseamnă con
sumul rational și ce înseamnă risipa. 
Au fost afișate noi lozind mobiliza
toare care cuprind calcule sugestive 
și îndemnuri directe adresate concret 
fiecărui membru al colectivului de 
a se angaja deplin în această acțiune.

• Ora 11. La comitetul de partid, 
tovarășul secretar Nicolae Florea ne 
prezintă propunerile formulate de 
oamenii muncii în adunările desfă
șurate pînă in prezent. Propunerile 
— discutate și aprobate de biroul co
mitetului de partid — vor fi supuse 
spre aprobare consiliului oamenilor 
muncii. Notăm dteva : la secția scu- 
lărie, cuptoarele de la tratamentul 
termic să funcționeze numai în răs
timpul cit pot da randament maxim, 
ceea ce ar reprezenta o economie de 
12 MW anual ; de asemenea, la sec
ția LDE-vopsitorie să se utilizeze 
tunelul de vopsit numai cu loturi 
complete de piese, ceea ce ar însem
na încă o economie de 3 MW/an etc. 
în total, prin aplicarea propunerilor 
formulate se pot economisi anual 
30 MW. Totodată, un șir de propu
neri vizează realizarea unor instalații 
menite să ajute alte unități în reali

zarea de economii de energie. De 
pildă, se reproiectează in prezent 
sistemul de oprire manuală al utila
jelor de sudură, inlocuindu-se actua
lul sistem, prin care se irosea încă 
energie, cu un sistem automat, mai 
economicos, pus la punct la „Elec
troaparataj".
• Un eveniment de seamă în viața 

întreprinderii îl constituie for
marea „brigăzilor muncitorești de e- 
conomisire a combustibililor și ener
giei", brigăzi organizate de comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii în vederea urmăririi concrete, pas 
cu pas, a realizării propunerilor și 
sugestiilor făcute de membrii co
lectivului pe acest tărîm. Intrînd în 
acțiune, ele au constatat încă din 
primele zile că — din cele 94 de mă
suri stabilite de adunarea generală a 
oamenilor muncii privind mai eco
nomicoasa folosire a energiei și com
bustibilului, cu o eficientă antecalcu- 
lată de 32 milioane lei — nu s-au 
realizat decît 71. Printre restanțe se 
numără înlocuirea incompletă a cup
toarelor de topit otel cu arc prin 
cuptoare de inducție, intîrzierea in
stalării de limitatoare ale mersului 
în gol a mașinilor, sectorizarea doar 
parțială a iluminatului in unele secții 
și ateliere. Prin activitatea energică 
și hotărită a acestor brigăzi, propu
nerile și obiectivele adoptate sint 
acum neîntîrziat traduse în fapt.

...înainte de plecare am răsfoit 
încă o dată bogatul program de acti
vitate elaborat de comitetul de 
partid. Sint prevăzute a se desfășura, 
în perioada imediat următoare, în 
strînsă legătură cu dezbaterea pro
iectelor de documente ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R., schimburi 
de experiență între organizații de 
partid, o consfătuire cu propagan
diștii pentru diversificarea muncii 
politice de masă în vederea dezvol
tării opiniei muncitorești în comba
terea atitudinilor de risipă, un sim
pozion pe tema economisirii energiei 
electrice și a combustibililor etc.

Se poate afirma că, în general, aici 
s-a înțeles bine că munca politică 
trebuie desfășurată concret, convin
gător, concentrîndu-se toate mijloa
cele în vederea dezvoltării răspun
derii comuniste a fiecăruia față de 
soluționarea principalelor sarcini ce 
revin colectivului întreprinderii în 
efortul întregii țări pentru un con
sum judicios, rațional de energie și 
combustibil.

Virgil GHEORGHIȚA

După o frumoasă datină, 
cea dinții duminică a lunii 
august se împodobește cu 
pavoazul sărbătoresc al 
marinarilor țării. Este ziua 
celor ce slujesc cu abnega
ție in marina României so
cialiste. La sărbătoarea lor 
din acest an jubiliar — anul 
celei de-a XXXV-a aniver
sări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și al 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului — marinarii 
români prezintă poporului, 
partidului, conducătorului 
încercat al noilor noastre 
destine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un raport dens 
in fapte și împliniri.

Muncitorii, tehnicienii, 
proiectanții și inginerii de 
pe șantierele noastre nava
le și-au probat plenar, an 
de an — îndeosebi în ulti
mul deceniu și jumătate — 
hărnicia și vocația lor crea
toare în realizarea de nave 
moderne, la nivelul exigen
telor mondiale. Astăzi, 
România dispune de o flo
tă în continuă dezvoltare și 
modernizare. Flota mariti
mă comercială — a cărei ca
pacitate totală echivala în 
1960 doar cu cea a minera
lierului „Callatis" de 55 000 
tdw, iar în 1965 cu a petro
lierului „Independenta" de 
150 000 tdw — va ajunge la 
finele acestui an la peste 
170 nave ce vor însuma o 
capacitate de circa 3 mi
lioane tdw. Iar proiec
tele de documente ale a- 
propiatului forum suprem 
a] comuniștilor tării înscriu 
perspective și mai ample : 
in cincinalul viitor se vor 
construi nave maritime 
pentru transport de măr
furi cu un deplasament to
tal de 1,5—1.6 milioane tdw; 
în 1985. capacitatea flotei 
comerciale se va ridica la 
circa 7 milioane tdw, iar in 
1990 la circa 11—12 milioane 
tdw.

în prezent, navele mari
time românești ancorează 
in peste 300 porturi de pe 
toate continentele, aducind 
o valoroasă contribuție la 
schimbul international de 
valori materiale, la progre
sul neîntrerupt al patriei, 
la afirmarea ei plenară pe 
toate meridianele globului. 
Cu succese de prestigiu se 
prezintă la sărbătoarea ma
rinarilor tării destoinicul 
personal al flotei de pes
cuit oceanic, al celei fluvia
le, lucrătorii din porturi, 
precum și marinarii mili
tari. Toți deopotrivă sint

ostași al partidului, al 
patriei noastre libere, in
dependente și suverane, 
mai înfloritoare ca oricind.

Recentele vizite de lucru 
efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la mari
le obiective ce se edifică pe 
pămintuil dobrogean, dia

de Instruire temeinică în 
vederea formării lor ca a- 
părători de nădejde ai ho
tarelor de apă ale patriei.

...Dis-de-dimineață. Exer
cițiu tactic. Vedetele tor
piloare brăzdează cu tăi
șul provelor valurile mă
rii. Văzîndu-le cit de im

La datorie- 
pe întinderile 

albastre

logul său fructuos cu nava- 
liștii din Constanta și Man
galia au dat un nou și pu
ternic impuls muncii crea
toare a celor ce slujesc in 
marina națională, care, a- 
semenea întregului nostru 
popor, situează în centrul 
preocupărilor actuale impe
rativul major al dobîndirii 
unei calități noi, superioa
re în toate domeniile.

Dezideratul noii calități 
catalizează și eforturile os
tașilor marinari, pentru care 
largul întinderilor albastre 
constituie „cîmpul" cotidian

petuos șl sigur mane
vrează pentru a ataca șl 
lovi precis cu torpile țintele 
navale de la suprafață și a 
se apăra, în același timp, 
cu armamentul de artilerie 
împotriva unor âvioane de 
vînătoare, ești tentat să 
crezi că la timona vede
telor se află ofițeri cu în
delungat stagiu în serviciu, 
în realitate, aceste nave de 
luptă, moderne și foarte ra
pide, sint pilotate de loco- 
tenenți ai promoției de ofi
țeri din anul precedent. Ca 
să ajungă însă Ia un ase-

menea nivel de pregătire, 
ei au parcurs un complex 
program de instruire speci
fică. în zilele ce au prece
dat acest exercițiu tactic, 
în rîndurile echipajelor s-a 
desfășurat o susținută ac
tivitate politico-educativă. 
S-au purtat dezbateri pe 
probleme concrete ale uni
tății, ale fiecărui colectiv 
ostășesc. Comuniștii și ute- 
ciștii s-au angajat să trea
că cu succes acest sever e- 
xamen dat în largul mării 
și nu și-au drămuit efortu
rile la antrenamentele fă
cute îndelung, sistematic.

Vîntul din ce în ce mai 
puternic, valurile mării me
reu crescînde, vizibilitatea 
redusă din cauza plafonului 
coborit de nori nu le tem
perează elanul, voința de a 
acționa ireproșabil. Locote
nentul Gheorghe Lutaș. tî- 
năr comunist, intră primul, 
cu hotărîre, pe drumul de 
luptă, orientînd vedeta pe 
direcția unei tinte navale 
de suprafață, identificată la 
timp. Mărindu-i-se viteza, 
vedeta pare că vrea să-și 
ia pur și simplu zborul. 
Maistrul militar Traian A- 
bagiu execută cu atîta în- 
demînare operațiunile de 
pregătire a torpilei Incit 
reușește să reducă cu o 
treime durata prevăzută de 
barem pentru obținerea ca
lificativului „foarte bine". 
Cu aceeași pricepere acțio
nează apoi locotenentii Dan 
Giubernea. Sorin Nicolăes- 
cu. Toma Varvara și toți 
ceilalți colegi ai lor de pro
moție.

Așadar, lansări precise, 
executate ireproșabil doar 
în cîteva clipe. Dar ele. 
„clipele". Încorporează ani 
de studiu intens pe băncile 
Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrîn", apoi 
luni și luni de muncă asi
duă la bordul navelor, 
de raportări la noile 
exigente ale pregătirii de 
luptă, politice și mora
le. ale tehnicii și tac
ticii moderne. La rlndul 
lor, ostașii s-au deprins cu 
lumea tehnicii tot mai com
plexe, cu viața aspră, dar 
plină de satisfacții, de la 
bordul navelor, s-au obiș
nuit ca pe mare calmă ori 
bîntuită de furtuni aprige 
să acționeze bărbătește, 
gata oricînd să-și facă da
toria cu cinste și fierbinte 
patriotism.

Colonel 
Mihai NEGURA

Î~FAPTUL 
‘DIVERS
| Să nu-i ziceți
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(Urmare din pag. I)
unele genuri, chiar foarte mari deca
laje între valorile promovate in ca
drul aceleiași etape, al aceluiași gen, 
in diferite județe. Asemenea inegali
tăți arată că și-a făcut loc o anumită 
doză de formalism, de conventiona
lism, de reprezentare cantitativă a 
unei zone sau alteia. Credem că a- 
ceste decalaje — care, desigur, nu au 
darul de a sluji procesul educativ — 
se datorează în cea mai mare parte 
muncii de mîntuială, improvizației, 
comodității. Ele exprimă și o atitu
dine intolerabilă în comparație cu 
ceea ce trebuie să fie adevărata, rea
la grijă și preocupare de a descoperi
— printr-o muncă pricepută, intensă
— autenticele nestemate ale spiritu
lui creator al maselor, indiferent de 
gen : de la brigăzi artistice și poezii 
pînă la pictură și dans tematic. în 
toate fazele festivalului, inclusiv in 
etapa finală s-a făcut prea puțin, nu 
pentru cei buni pe care i-am văzut, ci 
pentru a se bara mai mult calea im
provizației, a confecționării unor pro
grame lipsite de valoare, needucati
ve. în multe locuri, oameni talentați 
mai sint puși să „joace" în programe 
alcătuite în pripă, improvizate, să 
mai recite și poezii proaste, să mai 
interpreteze piese mediocre și depă
șite, din păcate abundente și pe sce
nele festivalului. Aceasta înseamnă 
nu numai lipsă de răspundere față 
de potențialul creator al maselor, 
față de modul în care valorificăm 
pasiunile și talentele reale din între

prinderi, instituții, de la sate, dar și 
funcționarea unui serios canal de ri
sipă : de fonduri, de eforturi inefi
ciente, de timp ș.a.m.d. Asemenea 
aspecte, cu repercusiuni directe asu
pra calității și durabilității educației 
trebuie discutate pe larg, deschis, cu 
conștiința înaltei răspunderi tată de 
opera educativă pe care această am
plă mișcare culturală o reprezintă și, 
în mare măsură, o efectuează.

în raport cu inepuizabilele rezer
ve de energie spirituală de care dis
punem, trebuie spus că se manifestă, 
la nivelul unor județe și localități — 
desigur, insuficient îndrumate — 
tendinfa de a se limita cîmpul de ma
nifestare, în mod exclusiv, la între
ceri, Ia competiții artistice mai re- 
strinse, neglijindu-se complexitatea 
activității educative desfășurate cu și 
pentru masa largă a oamenilor mun
cii. în unele unități economice și in
stituții, Festivalul „Cîntarea Româ
niei" a fost privit și abordat în mod 
unilateral, doar sau mai ales ca o 
manifestare a talentelor în domeniul 
creației artistice în timp ce acțiunile 
de educare politică, ideologică și ști
ințifică au un caracter strict infor
mativ, formal, rămîn nelegate de ce
rințele reale și sarcinile concrete ale 
dezvoltării sociale. în ultima vreme 
— mai precis in perioada etapelor fi
nale — a scăzut preocuparea unor 
comitete județene de cultură șl edu
cație socialistă fată de aspectele con
crete ale activității educative, legate 
nemijlocit de cerințele colectivelor, 
de nevoile, frămintările și aspirații

le oamenilor. Așa se explică d|ipj- ! 
nuarea, sărăcirea programelor âe ac
tivități de la unele case de cultură, 
cluburi ale întreprinderilor, cămine 
culturale. Trebuie să se acționeze cu 
fermitate, cu perseverență pentru 
transpunerea integrală în practică, in 
fiecare loc de muncă, in fiecare insti
tuție de cultură și educație din orașe 
si sate a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" să se afirme în viata fiecărei 
colectivități ca o formă de desfășu
rare activă a muncii ideologice în 
toate domeniile, inclusiv în mișcarea 
de creație tehnico-științifică, să con
stituie o largă acțiune de educație 
patriotică.

Cum se îndeplinește această sarci
nă la nivelul fiecărui județ, în fiecare 
întreprindere și unitate socialistă 7 
Trebuie spus că sint locuri în care 
forme de activitate ce și-au dovedit 
capacitatea de a răspunde prompt ce
rințelor educative au dispărut de la 
o zi la alta. De ce au o existentă 
efemeră, fantomatică multe brigăzi 
artistice înființate cîndva in secții, în 
unele mari întreprinderi de la orașe 
și sate 7 Asemenea situații negative 
trebuie grabnic curmate, dîndu-se 
sprijinul necesar ca aceste pîrghii 
educative să-și trăiască cu adevărat 
viața, inspirîndu-se din problemele 
fiecărui loc de muncă. Pe de altă 
parte, unele brigăzi și-au cam pier
dut funcția activă devenind. prin 
șlefuirea unui unic program trecut 
prin toate fazele concursului, forma

lii cu veleități artistice — in bună 
măsură justificate de talentul compo- 
'netitiim-.l . însă rămînind prea de
parte de centrul de foc al actualită
ții, al problemelor, mereu altele, ce 
preocupă colectivele de oameni ai 
muncii. Iată cum o frumoasă mani
festare a spiritului revoluționar, în 
loc să îmbogățească, să diversifice 
activitatea educativă a ajuns, în une
le locuri, în mod paradoxal, să o să
răcească, staționînd la remorca în- 
gustei mentalități a culegătorilor de 
premii cu orice preț !

Concursul de creație si interpre
tare din cadrul Festivalului national 
„Cintarea României", ca o competiție 
a celor mai buni, mai talentati, menit 
să scoată la iveală noi și noi valori 
din sinul maselor nu poate, sub nici 
o formă, să ducă la diminuarea, la 
restrîngerea activității cultural-edu
cative la nivelul întreprinderilor, în 
cluburile muncitorești, in casele -de 
cultură. Dimpotrivă,’ el trebuie sâ 
capete un caracter mai activ, nu for
mal, să reprezinte un mijloc eficient 
de manifestare stimulatoare a talen
telor de masă, de participare activă, 
cit mai cuprinzătoare a oamenilor 
muncii la viata culturală a societății, 
să contribuie la sporirea dimensiuni
lor acestei activități, la atingerea co
telor înalte ale unei ample mișcări 
populare în domeniul educației și 
culturii, obiectivul major al festiva
lului, ca dealtfel al întregii activi
tăți politico-ideologice și cultural- 
artistice pe care trebuie să o desfă
șurăm.

PROGRAMUL 1
8,45‘.Gimnastica la domiciliu
9,(io Tot înainte z ,.Forum ’79* — emi

siune realizată la Mangalia, jude
țul Constanta

8,25 Șoimii patriei : Invitație la ...Înot 
(II) — Emisiune înregistrată la 
Ștrandul tineretului din Capitală

9.35 film serial pentru copii : Săgeata 
Neagră. Episodul 12

10,00 Viața satului
11,40 Avanpremieră
11.45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16,00 Telesport
17,00 Emisiune dedicată minerilor
17,55 Film serial.: Calvarul. Episodul 7
18.45 Cei patru M — producție a Stu

dioului de film TV. (Episodul 5 : 
„Navele")

19,00 Telejurnal
19,15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (VIII) — Fereastră spre ju
dețul Dolj (II)

20,05 Film artistic : „Jucăria*. Premieră 
TV. Producție a studiourilor fran
ceze. Scenariul și regia Francis 
Weber

21.35 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

8.45 Trandafir, crenguță verde (melodii 
populare)

9,10 Muncitorești elanuri încununează 
țara (emisiune de versuri)

9,30 Mai aveți o întrebare ?
10,00 Concert educativ
11,40 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Telerama
19.45 Bijuterii muzicala
20,25 Cultura și viața
20,50 Clubul tineretului
21,35 Telejurnal • Sport
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PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune in limba maghiari
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Priorități In economie i Dosarul 

energiei
19.30 P.C.R. — Arhitectul vieții noi (I)
19.55 Boman-toileton „Pol dark". Epi

sodul 24
20.30 Cadran mondial
21,10 „Cîntarea României". Flnallștl al 

concursului de muzică populară, 
ușoară și folk

21,33 Telejurnal
PROGRAMUL I

16,00 Cenaclul tineretului prahovean
16.30 tntilnire cu... muzica
17,00 Drumuri europene : România In 

popasuri vleneze
17.30 Cintec, joc și voie bună
18,00 Film serial : „Rădăcini". Reluarea 

episodului 11
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 De la A la... Infinit (selecțlunl)
20.10 Un fapt văzut de aproape
20.30 Seară de operă românească — pa

gini de Istorie
21,33 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 august. In țară : Vremea va con
tinua să se răcească in toate regiunile 
țării. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea averse locale de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, vijelii 
de vînt și grindină. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între. 10 șl 20 de 
grade, local mai coborite în estul Tran
silvaniei, iar maximele între 22 și 32 de 
grade. In București : Vreme in curs de 
răcire. Cerul va fi temporar noros. 
Condițiile vor fi favorabile ploii toren
țiale, Însoțite de descărcări electrice, 
vijelii de vint și grindină.

mos...»
„In numele tuturor celor din 

comuna Mănești, județul Praho
va, vă rugăm foarte mult să 
scrieți un rind și la ziar despre 
un consătean al nostru, cu care 
ne mindrim — ne scrie Dumitru 
Leca. Ne mindrim că toată viața 
a muncit in cinste și omenie, și 
că nici acum nu se lasă doborit 
de povara anilor. Cea mai mare 
bucurie a lui este atunci cind se 
adună în juru-i la cite-o sărbă
toare toți cei 5 copii, 22 de ne
poți și 32 strănepoți. Dar am ui
tat să vă spun despre cine es‘e 
vorba. E vorba despre Manea 
Tudose, care a împlinit 100 de 
ani. Not ii mai zicem, din obiș
nuință, „moș Tudose», dar dum
neavoastră să nu scrieți cumva 
așa, că se supără. Cică e încă în 
putere și nu se simte moșneag".

Mulți ani inainte, nene ~ 
dose !

Fără cirjă
„De mai multă vreme — 

scrie pensionarul ceferist 
Constantin din București — m-au 
lăsat, cum se zice, picioarele. Nu 
mai puteam să fac un pas, fără 
să mă sprijin in cirjă.. „Numai 
Amara vă face bine" — ml-a 
spus doctorița de la dispensar. 
Am mai întrebat pe unul, m-am 
mai sfătuit cu <' 
urmă, mi-am luat .. __ ,
și m-am dus, prin sindicat, iu 
stațiunea Amara, din județul Ia
lomița. La noroc.

La plecare, n-am mai avut ne
voie de cirjă. Fapt pentru care 
fie-mi permis să aduc și pe 
această cale cele mai călduroa
se mulțumiri conducerii stațiunii 
și tuturor medicilor care m-au 
îngrijit, pe mine ca și pe toți 
ceilalți, cu multă pricepere și 
multă omenie".

Chiar nu 
li se găsește I 
leacul ?

Aflat in aceste zile 
nea Olănești, unde-și 
sănătatea, cititorul ___ _
I. Stănciulescu ne scrie : „Cu 
dragă inimă v-aș fi trimis o ilus
trată din și despre această mi
nunată stațiune, dar păcat că nu 
mă pricep, că v-aș fi pus la poș
tă o... caricatură despre comple
xul comercial de aici. Aproape 
că nu e zi în care acesta să nu 

I se deschidă cu mult peste ora 
de începere a programului. Dar 
și cind se deschide, unele raioa
ne nu au vinzători. Vinzători 
care -uită» mai mereu să se pre
zinte la lucru. lntrebindu-l care-i 
cauza, gestionarul Ion Dinules- 
cu înalță din umeri și dă din 
miini dezolat. Dacă el e dezolat, 
noi ce să mai zicem ? încolo, 
toate bune și la locul lor. Dacă 
ar fi și vinzătorii la locul lor..."

„Stiti voi 
cine-s eu ?“

— Mă, știți voi cine-s eu? — 
striga un om cu voce dogită in 
restaurantul familial de pe bu
levardul „1 Mai" din București.

Pe moment, nimeni nu i-a 
răspuns. Dam purtătorul vocii 
dogite de prea multă băutură, 
Vasile Tănase din strada Aviator 
Popișteanu nr. 53, a repetat și 
mai arțăgos :

— Știți sau nu știți cine-s eu ?
— Știm — a răspuns unul din

tre consumatori. Ești asupra 
chefului și cel mai înțelept lucru 
e să te duci acasă să te culci.

Atit i-a trebuit lui Tănase. .
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1
..... u <,< cuat. mi i urtuoe, 

a și început să profereze tot felul ' , 
de injurii, pornit pe scandal și 
bătaie. In încăierare. V.T. a lo- 
vit-o și pe ospătară, care a fost 
internată la Spitalul de urgență. 
Tot urgent a fost și el „inter
nat" in arestul miliției.

I
I

I

de convingere
Joia trecută s-a strigat din nou dosa

rul lui Crăiță Minai. Acest escroc, autorul 
a 27 acte de înșelăciune foarte îndrăznețe, 
își recunoaște vina, dar perpetuează jude
cata plăcîndu-i, se pare, să-și exerseze pu
terea de convingere. Spre exemplu, acum 
promite, din boxă, o imensă donație făcută 
justiției dacă... i se va aplica o pedeapsă 
convenabilă. Aberații, desigur, dar conclu
dente pentru încrederea nelimitată a acestui 
tip de infractor în puterea lui de a 
lumea să creadă ce-i trece prin gînd.

Crăiță Mihai a trăit destul de bine 
opt luni de zile făcînd pe... milițianul, 
gurele lui cunoștințe de drept erau

face
vreo 
Sin- 

D_.,_ ___ _____„____  . . cel®
dobîndite în „pensionul" din care abia ieșise, 
dar, iată, a reușit o grămadă de vreme să 
apară ca fiind apărătorul legii în zona Bu- 
zești—Grivita și Covaci—Lipscani—Piața 
Unirii. Elegant și decis, C.M. urmărea bișni
țari, pierde-vară, inși cu tinuta dezordonată 
și, la momentul oportun, ii lua scurt : „Sint 
locotenentul Cristea. prezintă imediat bu
letinul !“. (Cu ocazia aceasta s-a observat 
că majoritatea bișnițarilor își tin în buletin 
și banii). Dacă suma era mulțumitoare 
(adică de ordinul sutelor), falsul locotenent 
lua „suspectul" de-o parte. îi făcea un su
mar control corporal („Ai șiș ? Porti box ? 
Deții valută ?“) și apoi îl invita să-l urmeze 
la circa de miliție. Pe drum, fiecare încerca 
să scape de celălalt și asta era cheia escro
cheriei.

Printre victime au fost și unii cu viață 
ordonată și bunuri cinstit dobîndite. Aceștia 
nu dispăreau deloc, se țineau scai de C. M. 
Pînă la urmă, el îi lăsa să păzească liftul 
la un magazin ori scara rulantă la pasajul 
Universității și nu se mai întorcea. „Dacă 
vezi un milițian gras, spune-i să-l aștepte 
aici pe locotenentul Cristea. adică pe rfiine". 
l-a pus el pe unul din „reținuți", care, după 
ce a oprit pe toți subofițerii corpolenți, s-a 
dus la cea mai apropiată circă să reclame 
cazul.

Puterea de convingere a lui C. M. a fost 
atit de mare, incit își găsise și un ajutor 
legal, ex-sergentul major Manea Ilie. In

orele libere, M. I. 11 ajuta pe falsul ofițer 
să Însoțească vinovati. Trecînd pe Lipscani 
cu doi pierde-vară, cuplul teribil a fost 
oprit de alti doi tineri, „legitimați" cu o 
lună în urmă, care s-au bucurat să-l prindă 
pe escroc. Cu prezență de spirit, C. M. i-a 
„ordonat" ajutorului său să dea drumul ce
lor „prinși" in ziua aceea și să-1 retină pe 
cei cu care se întîlnise nedorit. L-a trimis 
cu ei înainte la circă, promițînd că-i va 
ajunge din urmă, cu o mașină. Abia la 
circa 17 și-a dat seama M. I. ce joc făcuse, 
gafă ce avea să-i atragă și trecerea în re
zervă.

pe acasă, Tudor Gheorghe, zis Ciocan, a mo
tivat despre a patra pseudomanieră că „a 
fost un spirit de glumă". Așadar :

4. Cind ai un cazier cu 8 condamnări dis
tincte, totalizind 14 ani de închisoare, majo
ritatea pentru furt, nu mai glumești subtili- 
zind 400 de lei, sau altă sumâ. din buzu
narul halatului celei căreia îi oferi flori și o 
îmbrățișezi.

tocmind acte pe baza cărora Judecătoria 
sectorului 4 a stabilit, pe lingă cuvenitele 
despăgubiri, ca dansatoarea, care „călcase 
autoturismul în picioare", să plătească și 
2 000 de lei amendă penală.

O „apărare" omisa

dar costa
A patra maniera 

elegantă
Frecventînd bufetul „Laborator". Tudor 

Gheorghe, zis Ciocan, s-a hotărît să demon
streze, chiar in această unitate mai puun 
reprezentativă a alimentației publice, ce in- 
seamnă manierele elegante. Era pe la patru 
după masă. Debarasoarea Polifrom Elena 
tocmai se opintea printre mese cu o navetă 
cu sticle. T. Gh. s-a 
lui de consumator, a 
gest teatral (intr-una 
jori), s-a apropiat de 
frumosul buchet. ~ 
toată ; văzînd efectul, Ciocan a imbrătișat-o. 
A izbucnit cu asemenea efuziune sentimen
tală, incit lucrătoarea din comerț era să-i 
scape naveta pe picioare. Apoi, cavalerul i-a 
spus frumos „sărut-mîna" și a plecat, iar 
debarasoarea s-a dus și cu naveta și cu bu
chetul la magazie.

Cu toate că bufetul „Laborator" nu im
pune clientilor săi smoching și garoafă la 
butonieră, demonstrația lui Tudor Gheorghe, 
zis Ciocan, are cîteva licențe care nu tre
buie trecute cu vederea. Ele sint în număr 
de patru : trei contravin codului manierelor 
elegante, a patra — codului penal. Astfel :

1. Nu se oferă flori în număr cu soț.
2. Cind se înmînează un buchet, nu se 

lasă destinatara lui cu naveta in brațe.
3. Nu se cade să îmbrățișezi întîi și după 

aceea să spui „sărut-mina". Cel mult in
vers.

Peste 20 de minute, cind U căuta miliția

ridicat de pe scaunul 
deschis brațele cu un 
din miini avea 10 bu- 
pieolită și i-a inminat 

Picolița s-a îmbujorat

Automobilul se afirmă. Încet, dar sigur, 
in repertoriul conflictelor interlocatare. Ur
mașii moralei celor ce se războiau pentru 
acces la bucătărie își dispută acum dreptul 
de intiietate asupra locului de parcare, suc
cesorii mecanizati ai duelurilor cu fărașul 
practică acum sporturi mai subtile — „de-a 
zgîriatul vopselei" sau „ghici cine dezumflă 
cauciucul".

Cazuri de excepție, desigur, dar și mai 
ciudat e cind constati excepții intre excep
ții. Ca între colocatarii V. I. și C. V. din 
strada Nerva Traian, primul — proprietar de 
Volkswagen, secunda — proprietară de rufe 
spălate. Cu toate că și mașina și rufele 
încăpeau in aceeași curte, ranchiuni mai 
vechi au răbufnit, declanșînd somații, lan
sate de o parte, ignorate de cealaltă. Poate, 
poate ar mai fi fost o șansă de mediere, 
dacă posesoarea rufelor n-ar fi rostit un 
cuvint grav, cuvintul „hîrb" (textual : „să-ii 
parchezi hirbul in stradă !“), ofensă în urma 
căreia stăpînul autovehiculului n-a mai 
putut găsi nici un cuvint de imbunare.

Gesturile dușmănoase au culminat cu un 
fel de noapte a Walpurgiei. Cind s-a trezit 
dimineața stăpînul mașinii, să nu-și creadă 
ochilor. Autoturismul arăta ca o farfurie. 
Pe capota lui, urme destul de dese de șlapi 
de damă denotau că cineva topăise pe aco
periș, depunind oarecare efort pînă să ob
țină efectul respectiv.

Autoritățile, anunțate de acest incident, nu 
prea înțelegeau ce vrea să spună reclaman
tul cind exclama : „Au mers pînă-ntr-acolo 
incit mi-au călcat autoturismul, autoturis
mul meu mi l-au călcat in picioare !“. La 
fața locului, oamenii legii s-au dumirit. în-

Există în concepția celor care se lasă tîrîți 
prin judecăți ca să plătească pensie de în
treținere o anumită „logică a speranței" : 
„să fiu obligat la cit mai puțin și sâ împli
nească odrasla mai repede 18 ani". De parcă 
n-ar plăti pentru un suflet din sufletul lor, 
pentru singe din singele lor. de parcă vîrsta 
majoratului ar fi un prag, o limită a gravi
tației, dincolo de care raporturile omenești 
s-ar rupe și sentimentele s-ar rătăci în stare 
de imponderabilitate.

Chemat in judecată pentru pensie, res
pectiv pentru mărirea ei. Popa I. loan, din 
bulevardul Ion Șulea 19. trăia din 1956. apoi 
din 1971 (data penultimei judecăți), cu 
această speranță, a limitei de vîrstă. „Ghi
nionul" lui a fost ca băiatul să intre la 
facultate, or legea și jurisprudents prelun
gesc obligația întreținerii pînă la vîrsta de 
25 de ani. dacă urmașul este elev sau stu
dent. Nu știu cît de atent a urmărit P. I. 
evoluția studiilor copilului său, dar astă 
toamnă a încetat subvenția, deși băiatul 
n-avea 25 de ani și nu terminase facultatea. 
Motiv : a repetat un an, deci nu depune 
stăruință la învățătură.

Sistarea pensiei a declanșat un nou proces, 
de data aceasta cu acorduri dramatice. Co
pilul a adus acte că nu strălucește la studii 
nu pentru că ar fi leneș ori delăsător. El 
a amintit, sau poate abia l-a informat, pe 
această cale, pe tatăl său, că suferă de o 
boală chinuitoare, deocamdată incurabilă, 
care stoarce puterile și impune perioade 
lungi de repaus absolut, fizic și moral.

Nu-1 reproșăm lui Popa loan că a divorțat 
acum 20 de ani. Nu-i reproșăm că „și-a re
făcut viața". Nu-i reproșăm nici că s-a opus 
la majorarea pensiei, nici că refuza să o 
achite în ultima vreme. Nu-i reproșăm că 
nu a studiat înainte de proces tratatele me
dicale din care s-au depus extrase la dosar.

(„Etiologia bolii nu se cunoaște. Se bănu
iește o cauză infectioasă, însă nici o presu
punere nu a fost confirmată [...] Starea 
generală va fi susținută cu transfuzii de 
singe sau plasmă repetate [...]. Vitaminele 
K și C se vor administra in speranța [s.n.j 
că vor opri hemoragiile").

îi reproșăm că nu s-a apărat cum trebuie. 
Că n-a depus la dosar adeverințe pentru cite 
nopți a petrecut lingă patul băfiitului său de 
15 ani încoace, de cind e bolnav, și n-a 
adus chitanțe pentru cît singe i-a donat, 
măcar în cîteva din împrejurările in care a 
avut nevoie.

Din caietul 
grefierului
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Vă propunem un test Citit! acest frag
ment, reprodus cu maximum de fidelitate, 
din motivele de recurs depuse la dosarul 
Tribunalului județean Brașov nr. 2404/1978 
și încercați să ghiciți de cine sint redactate 
și la ce se referă :

„Ca să fie eficiente criticile care le aducem 
referitor la prejudiciul care il aduce pentru 
piriții aceste modificări este absolut necesar 
ca toate obiecțiunile să fie văzute prin pro
priile simțuri instanța de judecată, pentru 
că, simpla lor enunțare nu este suficiente. 
Cerem deci să se facă o nouă cercetare la 
fața locului, pentru că, prima care s-a efec
tuat, 20 aprilie 1978, pagina 10, n-a fost 
avută in vedere la soluționarea cauzei și in 
procesul verbal nu s-a înregistrat realita
tea, piriții nefiind atunci asistați de un 
avocat, care să evidențieze situațiile care 
aduc prejudicii pirîților. O imagine vizuală 
a intrării pivnița actuale și aceia care 
rezulta după efectuarea lucrările cerute 
reclamanți".

(Răspuns la test: elevatul text este
dactat de avocat și se referă la posibilita
tea de a băga într-o pivniță un butoi cu 
varză sau o ladă cu cartofi)

va 
da

re-

Sergiu ANDON
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La timp
Pe bună dreptate. Neacșa P. 

spunea că una din cele mal fru
moase zile din viata ei de tinără 
(are 27 de ani) a fost aceea cind 
a început să lucreze la marele 
magazin Bucur-Obor. Cu atit 
mai mult, cu cît intr-o aseme
nea unitate-etalon a comerțu
lui i se încredințase si răspun
derea de gestionară. Dar iată că 
frumoasa zi de inceput a acti
vității sale a fost pătată de ea 
însăși, intr-un mod nepermis. Cu 
de la sine putere, și-a... permis 
să vindă mărfuri direct din de
pozitul de confecții pentru copii, 
însușindu-și contravaloarea lor 
de cîteva mii de lei.

A fost depistată la timp. T-a 
timp pentru a i se reteza apu
căturile, la timp pentru a nu 
mai face niciodată ce-a făcut, 
cum singură declară că a fost o 
rătăcire pe care n-o s-o uite cit 
o trăi. Să n-o uite, dar, mai ales, 
să n-o mai repete !

Cu „cintec"
Pe o autodubiță a maternității 

din Brașov lucrează ca șofer 
Gheorghe Bitlan. Se pare că 
acest Bitlan n-a auzit încă de 
prevederile recentului decret, de 
vreme ce s-a dus cu autodubița 
maternității la piață, ca să cum
pere... șase vinete. Nu depar'e, 
o autobasculantă (31-BV-8701) 
venise cale de kilometri, tocmai 
in centrul Brașovului, pentru ca 
șoferul său. Cojocaru Bucur, să 
se... bucure de o înghețată. Ca 
să nu mai vorbim de Dumitru 
Vătafu din Rupea, care trans
porta cu autocamionul o ceată de 
petrecăreți la o nuntă. Si la nun
tă, ca la nuntă : veselie, joc și 
cintec.

Tot cu... cintec s-au lăsat și 
escapadele celor trei de mai sus, 
cărora le-a pierit acum pofta,și 
de 
de
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petrecere, și de înghețată, și 
vinete...
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod deosebit pentru caldul dumneavoastră mesaj de feli
citare trimis cu prilejul aniversării independenței și vă reafirm dorința guver
nului și poporului meu din Venezuela ca legăturile noastre de prietenie să 
se strîngă tot mai mult în folosul unei cooperări bilaterale și al efortului co
mun de conlucrare și prosperitate pentru popoarele noastre.

Transmit Excelenței Voastre urări de fericire personală.
LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Primire la Consiliul de Miniștri Solemnitatea depunerii jurămîntului militar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului seychellez și al meu personal, vă rog să acceptați 
mulțumiri pentru urările și felicitările pe care ați binevoit să Ie adresați cu 
ocazia aniversării independenței.

F. A. RENI
Președintele Republicii Seychelles

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, sîmbătă dimineața, pe 
P. S. Pleșakov, ministrul industriei 
radiotehnicii din Uniunea Sovietică.

în cadrul întrevederii care a avut 
loc cu acest prilej, au fost discutate 
probleme ' privind posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a colaboră
rii și cooperării economice româno- 
sovietice. îndeosebi irf domeniul 
radiotehnicii.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, precum și V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

în zilele de 2—3 august a avut Ioc 
o întîlnire de lucru intre Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și P. S. Pleșakov, ministrul 
industriei radiotehnicii din Uniunea 
Sovietică.

Cei doi miniștri au stabilit un pro
gram de măsuri privind lărgirea li
vrărilor reciproce de echipamente și 
produse de tehnică de calcul, radio- 
comunicații, de utilaj tehnologic, 
precum și bunuri de consum pentru 
perioada 1981—1985.

în cursul zilei de sîmbătă, minis
trul sovietic a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare trimis 
cu prilejul aniversării independenței țării mele din 20 iulie a.c., transmițîn- 
du-vă, la rîndul meu, urări fierbinți în numele meu, al guvernului și poporului 
din Columbia.

Un salut cordial,
JULIO CESAR TURBAY AYALA

Președintele Republicii Columbia

TÎRGUL DE MOSTRE DE BUNURI 
DE CONSUM

Vitrina noutăților
Azi, despre pavilionul mobilei

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Căsătoria — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu44 
(la rotonda Ateneului Român) : 
Coloana infinită. Micro-spectacol 
în imagini, sunet și lumini (pre
mieră) — 20.
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : „Culorile 
iubirii44. Spectacol de sunet și lu
mină — 21,30.
• Teatrul Giulești (la sala Majes
tic) : O familie îndoliată — 19,30,
(la Parcul Tineretului) : Sub soa
rele acestor ani. Spectacol de su
net și lumini — 21.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase44 (grădina Boema) : Omul
care aduce risul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil — 10,30, (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Bă
iatul cu floarea — 20,30.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tinerețea 
camp

Zilele acestea au fost date publi
cității rezultatele finale ale campio
natelor naționale de tenis, găzduite 
de arena centrală din parcul sportiv 
dinamovist al Brașovului. în lipsa 
marilor „rachete" care se numesc Ilie 
Ni tase, Virginia Ruzici. Ion Tiriac și 
M „iana Simionescu, titlurile de cam
pioni naționali pe anul 1979 au reve
nit in majoritate tinerilor. Concret : 
Florin Segărceanu (18 ani. de la Di
namo București) și Lucia Romanov 
(21 de ani. de Ia Politehnica Bucu
rești) in probele de simplu : studen
tele gemene Lucia și Mia Romanov 
la dublu feminin. In celelalte probe 
au triumfat Dumitru Hărădău (Stea
ua) și Traian Marcu (Dinamo Bucu
rești) la dublu bărbați. Traian Mar
cu și tînăra Florența Mihai (Dina
mo București) la dublu mixt.

Desigur că. In situația in care pe 
planul tenisului mondial se manifes
tă cu evidență și succes o ofensivă a 
tinereții spre culmile performantei, 
ne bucură faptul că și la noi „ra
chetele" tinere se dovedesc pricepute 
și aprige, etalîndu-ne procedeele teh
nice și concepția de joc însușite in 
turneele internaționale la care li s-a 
dat posibilitatea să participe.

Este vorba, în acest context, de 
atit de dotatul junior dinamovist 
Florin Segărceanu, pe care tatăl său 
— de fapt, reputatul antrenor prof. 
Aurel Segărceanu — îl pregătește cu 
aceeași pricepere și rîvnă, după cum 
se vede și cu același succes, cu care 
a îndrumat, primii pași si a lansat in 
arenele lumii pe Virginia RtizicC pe 
Mariana Simionescu și Florența Mi
hai — socotite, pe bună dreptate, tot 
copiii săi. Florin a fost lăsat, „de mic; 
să aleagă singur : după ce i s-a pre
dat „alfabetul" tenisului, a fost tri
mis la înot, apoi la hochei, ba chiar 
și la baschet ; de fiecare dată însă, 
el s-a întors la tenis — sport in care 
a visat mereu să ajungă campion. La 
15 ani reușea să ia un set unui cu
noscut maestru dintr-o tară vecină, 
la 17 ani Intra în reprezentativa tării 
pentru „Cupa Davis", iar acum, la 18 
ani. își vede visul împlinit : ajunge 
campion național, în fața lui Dumi
tru Hărădău intr-un meci foarte di
ficil, în care adversarul a făcut apel 
Ia toate cunoștințele și experiența sa 
pentru a-și păstra titlul.

Este vorba, in același timp, de su
rorile Romanov — care, deși tinere, 
nu sint la primul lor succes în cam
pionatul țării. Cine sint ele ? Cu abia

„rachetelor" 
ioane

cîtiva ani de zile în urmă mai acti
vau la clubul școlar „Tot înainte", 
impunîndu-se ca junioare. începuse 
să se vorbească de ele. cînd au dis
părut o perioadă. A fost perioada 
cînd amindouă au pregătit și susți
nut concursul de admitere la Poli
tehnica bucureșteană: au reușit (cu 
9,25 și 8,40) iar acum sint studente 
la cursurile de zi ale Facultății de 
T.C.M. Faptul că s-au consacrat cî- 
tăva vreme numai „cărții" le-a cos
tat locuri prețioase în clasamentele 
internaționale care, la un moment 
dat, o situau pe Mia Romanov a 5-a 
junioară din lume. A intervenit intre 
timp și o operație de menise (de pe 
urma căreia Mia — campioana de 
anul trecut — încă nu și-a revenit 
complet), astfel că abia acum putem 
vorbi de surorile Romanov Cq de un 
cuplu pe care tenisul nostru se poate 
bizui. Titlul Luciei, la individual, ti
tlul comun la dublu, cît și titlul de 
vicecampioane naționale pe echipe 
demonstrează că la clubul Politehnica 
cele două talentate jucătoare au con
diții propice pentru pregătire si per
fecționare. Rămîne numai ca ele să 
le folosească fructuos pentru a se 
fortifica și progresa în continuare.

...Florin Segărceanu. Lucia și Mia 
Romanov sînt trei „rachete" tine
re care pot și trebuie să însemne 
ceva pentru tenisul românesc. Succe
sele lor de azi trebuie să le insufle 
toț mai multă dragoste de muncă, 
putere de sacrificiu și ambiție spor
tivă, astfel Incit — împreună cu deja 
coniSacratele dar .tinerele Ruzici. Sl- 
mionescu, Mihai, și cu alte tlrtefe ta
lente ca Andrei Dîrzu, Marian Mîrza, 
Liviu Mancaș,, „Camelia . .^(Jh.iriac, 
Elena Popescu etc. — să- refacem pe 
cît posibil poziția pe care am avut-o 
pină nu prea de mult datorită cuplu
lui de aur Năstase — Tiriac. Este o 
datorie de mare onoare a acestui bu
chet de tinere talente care ne bucură 
astăzi și în care ne punem atîta nă
dejde pentru mîine !

Este, totodată, o datorie de răspun
dere a tehnicienilor și cluburilor 
sportive de a le asigura acestor ti
neri un proces de instruire corespun
zător cerințelor internaționale, dar și 
de a deschide larg porțile terenurilor 
de tenis pentru ca tot mai multi co
pii și juniori să îndrăgească ..spor
tul alb" și să-1 alimenteze mereu cu 
talente de mare perspectivă.

Gheorqhe MITROI

Este Imposibil să cuprinzi, în- 
tr-un scurt articol, bogăția de nou
tăți cu care se prezintă la actuala 
ediție jubiliară, a X-a, Tîrgul de 
mostre de . bunuri de consum des
chis la București. Ne-am propus ca 
din această mare vitrină a realiză
rilor economiei, a hărniciei poporu
lui nostru, să vă prezentăm citeva 
noutăți din ramurile importante 
producătoare de bunuri de consum. 
Astăzi — despre pavilionul mo
bilei.

înainte de toate, tovarășul Radu 
Teodor, directorul comercial al cen
tralei de resort, ține să facă pre
cizarea că industria mobilei are cea 
mai puternică prezență de pină 
acum in cadrul tirgului. Exponatele 
sale ocupă întregul spațiu, de 
15 000 m.p., al pavilionului central, 
ceea ce reprezintă circa 35 la sută 
din suprafața totală a tirgului. Spa
țiul care a fost rezervat mobilei 
este Ia nivelul marilor tirguri inter
naționale. Sint precizări care pun 
in lumină bogăția de produse cu 
care participă fabricile de mobilă la 
actuala ediție a tirgului. în expo
ziție se găsesc toate modelele și ti
purile de mobilă — peste 1 000 de 
sortimente, toate noi ori reînnoite 
— care au fost sau vor fi con
tractate pentru 1980. Aflăm că 
producătorii de mobilă oferă co
merțului pentru anul viitor produ
se in valoare de peste 7 miliarde 
lei, cu o structură în măsură să sa
tisfacă toate cerințele populației : 
sute de mii de garnituri de mobilă 
pentru dormitoare, camere de zi și 
sufragerii, bucătării, holuri, precum 
și alte sute de mii de piese sepa
rate.

Această veritabilă „Casă a mobi
lei" prezintă numeroase noutăți 
privind modernizarea producției, 
promovarea unor materiale noi, mai 
economicoase, creșterea funcționa
lității produselor. Este de subliniat 
in acest sens ponderea tot mai 
mare a produselor multifuncționale 
și rabatabile (mese, paturi, dula
puri). Sint puse in evidență pro
gresele mari pe care le-a făcut in
dustria noastră de mobilă in dome
niul calității și diversificări ofe
rind cumpărătoruIuT posibilitatea ca 
aceeași piesă s-o găsească"' în ’ mai 
multe variante, potrivit cerințelor 
și preferințelor variate .ale . solici-

tanților. Predomină mobilierul cu 
finisaj mat, opac, care e mai re
zistent la contactele cu apă sau 
acizi, mai ușor de întreținut.

Caracterul expozițional al „Casei 
mobilei" este intregit în mod feri
cit de cel destinat formării și edu
cării gustului publicului. Astfel, 
vreo 20 de apartamente, dormitoa
re și camere pentru tineret, care 
reproduc la dimensiuni exacte pe 
cele reale, sînt mobilate în diverse 
variante cu piese existente la in- 
demina oricărui cumpărător.

Aflăm, în final, că această mare 
expoziție îndeplinește și funcția de 
cumpărare și precomandare de pro
duse. Casa mobilei are amplasat 
în incinta ei un punct de informa
re, care furnizează zilnic cumpără
torilor date despre stocurile de mo
bilă aflate in expoziție existente la 
întreprinderea de prezentare din 
Herăstrău și care pot fi cumpărate 
pe bază de comandă sau pe bază 
precomandă — în limita de timp 
anunțată de întreprindere — în 
cazul produselor pentru care nu 
există stocuri.

★
în încheiere, informăm vizitatorii 

asupra citorva dialoguri la care sînt 
invitați să participe pentru a-și 
spune cuvintul în calitate de bene
ficiari ai produselor aflate pe piață 
sau care urmează să fie contractate 
pentru anul viitor. în ziua de 8 au
gust. ora 10 — „Producția și comer
cializarea bonurilor de folosință 
îndelungată șl uz casnic" (opinii și 
propuneri) ; în ziua de 12 august, 
ora 10 — „Producția și comerciali
zarea articolelor textile pentru do
tarea locuințelor și îmbunătățirea 
condițiilor de confort" ; în ziua de 
14 august, ora 10 — „Producția și 
comercializarea articolelor de îm
brăcăminte" ; în ziua de 29 august, 
ora 10 — „Producția și comerciali
zarea produselor alimentare conge
late". Toate dialogurile vor avea 
loc în sala de marmură a Pavilio
nului’ A și sînt deschise — reoetăm 
— și reprezentanților publiculuf.

Așadar, a X-a ediție a Tirgului 
de mostre de bunuri de consum în
cepe sub promițătoare auspicii de 
lucru. M ia ■:

Constantin PRIESCU

în atmosfera de puternic entu
ziasm cu care întreaga națiune în
tâmpină marile evenimente din viața 
țării — cea de-a 35-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și 
antiimperialistă și 
Congresul al 
XII-lea al parti
dului — în unită
țile forțelor noas
tre armate a avut 
loc, sîmbătă di
mineața. depu
nerea jurămîntu- 
lui militar de că
tre tinerii contin
gentului recent 
încorporat — act 
cu profunde sem
nificații patrioti
ce și ostășești.

Solemnită
țile, desfășurate 
in fata monu
mentelor ce eter
nizează momente 
importante din is
toria națională, a celor ridicate în 
memoria eroilor patriei, a ostașilor 
căzuți în războiul antihitlerist, s-au 
transformat intr-o vibrantă manifes
tare de dragoste și devotament față 
de patrie, popor și partid, față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate.

La festivități au participat mem
bri ai consiliilor de conducere ale Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
veterani din războiul antifascist, 
membri ai gărzilor patriotice si ai 
formațiunilor de pregătire a tinere

tului pentru apărarea patriei, pio
nieri, părinți ai ostașilor.

Sub faldurile drapelelor tricolore, 
aureolate de strălucitele biruințe re
purtate de înaintași in numele liber
tății și independenței tării, drapele 

care au fluturat 
victorioase în zi
lele insurecției 
naționale armate 
antifasciste și an- 
tiimperialiste din 
august 1944 și in 
războiul antihi
tlerist. tinerii os
tași s-au legat cu 
toată ființa lor 
să slujească cu 
neclintită credin
ță patria socialis
tă. viitorul ei co
munist. Ei au ju
rat ca. în postu
rile datoriei să 
nu precupețească 
nici un efort pen
tru a înfăptui ne
abătut politica

internă și externă a partidului și 
statului nostru, ordinele coman
dantului suprem al forțelor ar
mate. Asemenea tuturor ostașilor 
țării, tinerii noului contingent și-au 
manifestat hotărîrea de a întimpina 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român cu suc
cese tot mai însemnate în realizarea 
unei noi calități, superioare. în pro
cesul instructiv-educativ. în întărirea 
ordinii, disciplinei și vigilentei, de a 
fi gata în orice moment să apere, 
îmoreună cu întregul popor, cuce
ririle revoluționare, libertatea, in
dependența, suveranitatea și integri
tatea scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.

cinema

Juniori români, victorioși în întreceri 
internaționale

ALBA :

Noi magazine
Cooperația meșteșu

gărească din județul 
Alba realizează în a- 
tellerele proprii o 
gamă largă de pro
duse, contribuind ast
fel la îmbunătățirea a- 
provizionării popu
lației cu anumite 
sortimente de bunuri 
de consum, la cunoaș
terea preferințelor 
cumpărătorilor. Pen
tru desfacerea acestor 
produse. Uniunea ju-

ale cooperației
dețeană a coopera
tivelor meșteșugărești 
Alba a creat în orașele 
județului o rețea pro
prie de magazine. A- 
semenea unități au 
fost deschise la Alba 
Iulia, in zona cen
trală și in noul cartier 
Platoul Romanilor. Tot 
aici a fost deschis un 
magazin de prezentare 
și desfacere a mobi
lei, iar in orașul Cim- 
peni a fost inaugurat 
un magazin pentru

meșteșugărești
desfacerea produselor 
de artizanat realiza
te de cooperativa 
„Moțul" din localita
te. Prin magazinele 
menționate, precum și 
prin cele din Aiud, 
Blaj și Sebeș, coope
rația meșteșugărească 
pune la dispoziția 
cumpărătorilor con- 

\ fecții, încălțăminte, 
7 articole de marochi- 
nărie și cojocărie, tri
cotaje și altele. (Ște
fan Dinică).

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — Direcția 

circulație
Răspuns Ia întrebările cititorilor :

Cum se circula prin pasajul 
Bucur-Obor

Pasajul Bucur-Obor — o splendidă 
realizare a Capitalei — asigură toate 
relațiile de circulație între cele patru 
mari artere ce converg in acest 
punct : Șoseaua Colentina — Șoseaua 
Mihai Bravu — Calea Moșilor — Șo
seaua Ștefan cel Mare.

Direcția de deplasare Șoseaua Ște
fan cel Mare — Mihai Bravu este 
preluată de tunelul rutier, care dis
pune de două benzi de circulație pe 
sens și linie de tramvai. Cealaltă le
gătură majoră, Colentina — Moșilor 
(pentru moment inchisă, datorită sis
tematizării Căii Moșilor) se realizea
ză la suprafață.

Toate celelalte relații de circulație 
sint posibile datorită celor patru așa- 
numite „bretele rutiere" laterale tu
nelului, care dispun, fiecare de cite 
două benzi carosabile pe sens. în 
acest fel, legătura Șoselei Colentina 
cu Șoseaua Mihai Bravu se reali
zează prin viraj la stingă in jurul 
insulei circulare din mijlocul pieței 
și înscrierea pe breteaua care asi
gură „alipirea" la fluxul de autovehi
cule ce ies. din tunel, iar cu Șoscaug 
Ștefan cel Mare — prin viraj dreapta, 
tot prin intermediul unei bretele 
(trasee punctate).

Este de subliniat fap
tul că intrarea celor care

important nod rutier bucureștean 
se pot executa și intoarceri, din 
toate direcțiile, prin manevre re
petate de stingă în jurul insulei cir
culare din mijlocul pieței.

Cum procedează pietonii ? Ei tra
versează Șoseaua Ștefan cel Mare și 
Mihai Bravu pe la suprafață, pe tre
ceri marcate, semnalizate cu indica
toare. Pentru a traversa Șoseaua Co
lentina și Calea Moșilor sint amena
jate pasaje subterane ale căror in
trări se află plasate în toate colțurile 
pieței.

Azi... numerele fără sof
Azi, 5 august, este permisă depla

sarea autoturismelor proprietate per
sonală cu numere de înmatriculare 
fără soț, respectiv cele care se ter
mină cu cifra: 1, 3, 5, 7 și 9. Reamin
tim că nu au voie să circule — nici 
în localități, nici în afara acestora — 
autoturismele proprietate personală 
cu numere de înmatriculare cu soț 
(cele cu ultima cifră : 0, 2, 4, 6 și 8). 
Reglementarea intră in vigoare sîm
bătă noaptea la ora 0 și durează pină 
duminică noaptea la ora 24. Totodată, 
potrivit prevederilor Decretului pri
vind unele măsuri pentru raționali
zarea consumului de carburanți și 
gospodărirea economicoasă a parcului 
de autoturisme, in zilele de sîmbătă, 
după terminarea programului de 
muncă, și duminică este interzisă 
circulația cu autoturismele proprie
tate de stat sau obștească.

• Tînăra atletă româncă. Cristina 
Cojocaru a cucerit o nouă melalie de 
.la concursul pentru juniori de la

* raga, clasindu-se pe locul intîi în 
proba de 1 500 m cu 4T8”3/10, după 
ce cu o zi înainte cîștigaăe și cursa 
de 800 m plat.
• La Poznan, a început competi

ția internațională de fotbal pentru 
juniori „Cupa Prietenia". In primul 
meci, selecționata României a învins 
eu 4—1 (3—0) reprezentativa Polo
niei. în alt joc. echipa U.R.S.S. a dis
pus cu 3—1 (3—1) de formația Bul
gariei.

• La Tampere (Finlanda), se des
fășoară campionatele europene de 
caiac-canoe pentru juniori. în pre
liminariile probei de canoe 1 000 m, 
sportivul român Petre Pgcora s-a 
clasat pe primul loc în seria I, rea- 
lizind timpul de 5’15“ 4/10. La caiac-2 
(1 000 m masculin), seria a 3-a a fost 
ciștigată de echipajul României cu 
3’59“9/10. Echipajele României la 
canoe-2 (1 000 m) și caiac-4 (1 000 m 
masculin) au obținut calificarea in 
fazele superioare ale întrecerii.

În citeva rînduri
• Sîmbătă, la Torino, in finala 

competiției de atletism „Cupa Euro
pei", atleta noastră Eva Zorgo-Ra- 
duly a ciștigat proba de aruncare a 
suliței cu rezultatul de 68.28 m — 
nou record al României. în concursul 
feminin, după prima zi conduce R.Di 
Germană (52 puncte), urmată de 
U.R.S.S. (48 p). Anglia (34 p). Bulga
ria (32 p), R.F. Germania (27 p), 
România (25 p). Polonia (24 p). Ita
lia (10 p). în proba de 400 m plat, 
Maritha Koch a stabilit un nou 
record mondial : 48”59/100.

• în penultima zi a competiției fe
minine de baschet „Cupa Mării Ne
gre" de la Constanța, echipa Româ
niei a învins cu 82—55 (40—26) se
lecționata R. D. Germane. Alte rezul
tate : R. P. Chineză — România B 
62—59 (31—27) ; Bulgaria — Polonia 
66—57 (36—31).
• După 7 runde, în campionatul 

mondial de șah pentru juniori de la

Skien (Norvegia) pe primul loc a 
trecut olandezul Rudy Dauven (cu 6 
puncte), urmat de Cernin (U.R.S.S.) 
— 5,5 puncte, Adrian Negulescu 
(România) și Seirawan (S.U.A.), cite 
5 puncte. în runda a 7-a, Dauven l-a 
învins pe Seirawan, în timp ce Ne
gulescu a remizat cu argentinianul 
Barbe țo.
• Pe stadionul Olimpia din Capi

tală, în etapa inaugurală a celei de-a 
63-a ediții a campionatului de rugby, 
Dinamo a întrecut pe Sportul stu
dențesc cu 27—3.
• în turneul internațional feminin 

de handbal de la Piotrkow (Polonia), 
echipa Tehnik Erfurt (R.D.G.) a în
trecut cu 14—12 (10—6) formația 
C.S. Vaslui.

® Disputat ieri în Capitală, me
ciul amical de fotbal dintre echipele 
bucureștene Dinamo și Rapid s-a 
terminat la egalitate 1—1 (1—0),

• PĂDURE, DRAGĂ
PĂDURE... Nouăzeci la sută
din toate informațiile și datele 
obținute pe plan mondial în pro
cesul cercetătorilor sint fixate 
și analizate pe hirtie. La fiecare 
8—10 ani se dublează volumul 
informației tehnico-științifice, 
documentarea privind proiectă
rile și tehnologia, se lărgesc ar
hivele publice și personale, bi
bliotecile și depozitele de cărți. 
Fluvii de hirtie se scurg din in
stalațiile de tipărit ale mașinilor 
electronice de calcul. Cu trei 
decenii in urmă, în întreaga 
lume se produceau 40—45 mili
oane tone de hirtie pe an. în 
1985 producția va ajunge la 700 
milioane de tone. Pentru reali
zarea acestei cantități de hirtie

va trebui tăiată pădurea de pe 
o suprafață de 250 000 km pă- 
trați. Iar pentru ca pe această 
arie să crească din nou copaci 
buni de prelucrare sînt necesare 
citeva decenii, pentru a nu mai 
aminti de problemele ecologice 
pe care le va crea, incontestabil, 
distrugerea în ritmul actual al 
pădurii. Iată de ce „Ocrotiți 
pădurea 1“ — chemare insistentă 
lansată de diferite organizații 
naționale și internaționale, de 
specialiști din numeroase țări 
— este tot atit de întemeiată ca 
și indemnul de a economisi 
energia.

© CÎT CÎNTĂREȘTE 
TERRA ? Din ce în ce mai 
mult — ar fi răspunsul exact, 
într-adevăr, in urma valorifică

circulă pe bretele late
rale de pe direcția Ște
fan cel Mare — Mihai 
Bravu se va face cu asi
gurarea prealabilă, re- 
ducind viteza sau. după 
caz, chiar oprind auto
vehiculul. în aceste con
diții. conducătorilor auto 
le revin obligațiile ce 
decurg din manevrele 
de schimbare a benzilor 
de circulație.

Legătura șoselelor Mi
hai Bravu și Ștefan cel 
Blare cu Șoseaua Co
lentina se face prin vi
raj dreapta și, respectiv, 
stingă, fără a se intra in 
tunel,. folosindu-se, de 
asemenea, bretele rutie
re (traseele cu liniuțe).

Prin modul in care 
este conceput in acest șnusciL H»Rr

• Tînăr și liber : PALATUL 
SPORTURILOR $1 CULTURII — 18.
• Ultimul vals : PATRIA — 9;
11,30; 14; 17; 19,30, FAVORIT - 
9,13; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15, BUCU
REȘTI — 8,45; II; 13,15; 15,45; 18; 
20,13.
• Cazul Gorgonova 5 SCALA — 
9.30; 12,30; 16; 19.
• Certificat de paupertate : VIC
TORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Cobra î CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Șatra : FESTIVAL — 9; 11,15;
18.30; 16; 18,15 : 20,30.
• Căluțul cocoșat — 9,15; 11; 13,45;
14.30, Revanșa — 16; 18; 20 : DOI
NA.
• Totul pentru fotbal : TIMPURI 
NOI — 12; 15; 17; 19,30.
• Alibi pentru un prieten î CA
PITOL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 21, FLAMURA — 9; 
11,45; 14,30; 17.15; 20, AURORA — 
9; 11,45; 14,30; 17,13; 20, la grădină
— 20,45.
• Frați de cruce : LUCEAFARU.L
— 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ia 
grădină — 21.
• Misiunea capricorn unu : EX
CELSIOR — 9; 11,45; 1^30; 17,15;
20, GLORIA — 9; 11,30: 14,15; 17; 
19,45, MELODIA — 9; 11,45; 14,15;
17; 19,45.
• înarmat și foarte periculos : 
BUCEGI — 16; 18; 20,15. Ia grădină
— 21.
• în ritmul muzicii : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15; Ia grădină — 21, GRADINA 
BUZEȘTI — 21
• Școala curajului : GRIVITA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Nea Mărin miliardar : LIRA —
— 16; 18,15; 20,30, Ia grădină — 21.
• Moartea unui greier : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Păcală : FERENTARI — 15,30;
19.
• Solaris (ambele serii) — 9,45,
Sperietoarea — 14; 16,15. Conver
sația —. 18,30 : CINEMATECA.
• Lovitură pe la spate : CENTRAL
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv : 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.
• Expresul de Buftea : PACEA — 
16; !8; 20.
• Un trecător în ploaie : FLO-
REASCA — 9; 11.30; 14; 16.45;
19.30, GRADINA ȘARC HOTEI^r

• Vacanță tragică : COSMOS — 
15.30; 17,45; 30.
• 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.
• Uizana, căpetenia apașilor : 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 20. la grădină — 21.
• Apașii : ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. la grădină — 21.
• Umbrele verii fierbinți ; PRO
GRESUL — 15.30; 17,45; 20.
• Ciocolată cu alune : POPULAR
— 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă : GRADINA 
TITAN — 21115
• Matinee pentru copii : TIMPURI 
NOI — 10, LIRA — 10. FEREN
TARI — 10, PACEA — 10, FLO- 
REASCA — 9, MUNCA — 10, COS
MOS — 10.

Oameni pe traiectoria progresului tehnic
(Urmare din pag. I)
textul cincinalelor revolu
ției tehnico-științifice. Căci 
evoluția intreprinderii s-a 
făcut ordonat, metodic, pe 
etape, unele — ca etapele 
a doua și a patra — ducind 
la dublarea producției — 
cu inteligență tehnică și 
disciplină.

Și totuși se poate și mai 
mult. Pe linia recentelor do
cumente de partid, a indi
cațiilor secretarului său ge
neral, se trece acum la în
locuirea unor părți metali
ce ale pieselor cu materiale 
plastice, dar in așa fel in
cit parametrii superiori ai 
piesei să nu sufere. Par- 
curgînd in ultimii zece ani 
5 etape de dezvoltare spec
taculară, întreprinderea de 
accesorii pentru mijloace 
de transport din Oradea a 
fost întotdeauna In pas cu 
modernitatea și noutatea in 
materie. în 1985 — ne spu
ne directorul, ing. Gheor
ghe Măduța — producția 
se va dubla, iar această va
tră industrială va fi cea 
mai mare din județ.

Cine sint oamenii mun
cii care au înfăptuit toate 
aceste salturi în calitate și

cantitate ? Fenomenul pare 
paradoxal, dacă ne gindim 
că virsta medie a persona
lului productiv este de nu
mai 23 de ani, întreprinde
rea funcționind deci sub 
emblema tinereții fără bă- 
trinețe de indată ce peste 
2 000 de tineri vor fi cali
ficați aici pină la finele 
cincinalului următor. In 
jurul muncitorilor virșt- 
nici și maiștrilor s-au for
mat noile cadre de spe
cialiști in materie de me
canică fină. Dintre ve
terani, Tiberiu Bocșan, Ca
rol Botoș, Iuliu Iuhăsz, Pe
tru Vintu. Alexandru Ile, 
Nicolae Vlasza fac cinste și 
astăzi întreprinderii, intă- 
rindu-i reputația — ca, Ia 
rindul lor. tineri școlarizați 
la locul de muncă sau la 
școlile de profil din Arad, 
Satu Mare, Brașov — să 
aurească și ei marca fabri
cii, prin acea armonie și 
continuitate a generațiilor 
pe care a cimentat-o con
cepția noastră comunistă a- 
supra muncii și a rosturi
lor ei majore. Mi s-a po
menit pretutindeni în fa
brică (acum și în anii tre
cut! cînd am mai scris des
pre I.A.M.T. tot în „Scîn-

teia") un nume : Staniș, cel 
* mai bun șef de formație la 

strunguri ; Ia fel utecistul 
Andron Timiș, pe care l-am 
găsit in coloanele ziarului 
local „Crișana", ciștigător 
al premiului intii la „Glim- 
piada meseriilor", alături 
de Aurel Erdei și Cornel 
Buzguțu, și ei tot de la 
I.A.M.T. Oradea. Un ait 
nume — Codreanu, șeii 
unei echipe cu peste 90 
la sută femei, majorita
tea tinere absolvente de 
liceu, astăzi specialiste de 
înaltă calificare. Dintre 
ele, Cornelia Maghiar, fos
tă și ea șefă de brigadă, 
este acum trimisă la școa
la de maiștri. Este de re
marcat, imi spune secreta
rul comitetului U.T.C., că, 
aidoma muncitorilor virst- 
nici, și tinerii fruntași in 
producție sint exemplu de 
ținută civică și morală, cu 
un înalt spirit de răspun
dere in muncă și-n viata 
cea de toate zilele.

Vizitând, în 1976, între
prinderea, deci tocmai in 
anul în care ea își sărbă
torea . 25 de ani de exis
tentă. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului nostru, i-a

felicitat pe oamenii mun
cii de la I.A.M.T. pentru 
succesele lor. „Această o- 
noare acordată colectivului 
de la întreprinderea de ac
cesorii pentru mijloace de 
transport — scrie in albu
mul jubiliar — reprezintă o 
apreciere strălucită a stră
daniilor colectivului nostru 
și, totodată, un imbold în 
munca de viitor pentru a 
obține in continuare rezul
tate dintre cele mai fru
moase".

Născută în primii ani de 
după naționalizare, între
prinderea orădeană a par
curs in mic drumul pe 
care l-a parcurs în mare 
patria, drumul revoluției 
tehnice și al revoluției 
în conștiințe, drumul de 
la elanul romantic-revo- 
lutionar la realismul 
înaltei specializări, la de
cantarea exemplară a 
conștiinței socialiste a mun
citorilor, drumul trasat de 
partid, cu ridicarea Iui pe 
crestele ultimilor 15 ani, 
anii cei mai fecunzi și mai 
hotărîtori pentru destinul 
de astăzi al întreprinderii. 
Șantierele viitoarelor hale 
punctează sub ochii noștri 
perspectivele întreprinderii.

Expoziție republicană de filatelie
în holul Teatrului national din 

Tg. Mureș s-a deschis simbătâ expo
ziția republicană de filatelie purtind 
genericul : „Cravatele roșii cu trico
lor". Aflată la a IX-a ediție, mani
festarea se înscrie în acest an in 
rîndul acțiunilor organizate în cadrul 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei" și al Anului internațional al 
copilului.

La vernisaj au fost prezenti repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Consiliului National al

Organizației Pionierilor, reprezentanți 
ai Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului. ai unor organizații de masă 
și obștești.

Tematica diversă și bogată a ac
tualei ediții a expoziției, reflectă 
preocupările tineretului nostru dor
nic de a-și însuși tot mai temeinic 
cunoștințe despre istorie, geografie, 
literatură și artă, de a cunoaște rea
lizările obținute de poporul nostru 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale. -

Ansamblul județean Vaslui — laureat al Festivalului 
internațional de folclor de la Nisa

S-a reîntors din Franța ansamblul 
județean Vaslui care a reprezentat 
România la cel de al 44-lea Festival 
internațional de folclor de la Nisa, 
alături de artiști din 22 de țări. Pen
tru merite artistice și calități inter
pretative deosebite, artiștilor ama
tori vasluieni li s-au înminat diplo
ma. fanionul și medalia de laureați 
ai festivalului. Ia care au ocupat lo
cul I. în afara participării Ia festival.

ansamblul din Vaslui a fost invitat 
timp de 14 zile să susțină spectacole 
în 11 localități montane franceze, 
bucurindu-se de un apreciabil suc
ces. La programele de cîntece și 
jocuri populare românești susținute 
de vasluieni au asistat peste 100 000 
de spectatori care au aplaudat cu în
delungi urale cunoscutele noastre 
jocuri „Călușul", „Trilișești", „Oașul" 
și altele. (Crăciun Lăluci).

A apărut A apărut

„Revista economică“
nr. 31/1979

„Viitorul social"
nr. 2/1979

rii a numeroase date și măsură
tori științifice, specialiști sovie
tici au ajuns la concluzia că pla
neta noastră crește zilnic in 
greutate cu 100 tone, deci cu a- 
proape 40 000 tone anual. Aceas
tă creștere în greutate este to
tuși neînsemnată, raportată la 
masa planetei noastre ; ea nu 
afectează mișcarea de revoluție 
și de rotație. în ultimul miliard 
de ani, „sporul de greutate" co
respunde cu a suta milioana 
parte din masa pămintului,

® TALENT VERSATIL. 
Prestigiosul actor de teatru și 
cinema (unele din filmele sale 
au rulat și pe ecranele noastre), 
autor și ziarist reputat, compo
zitor și desenator talentat, en
glezul Peter Ustinov este apre

ciat ca fiind o personalitate ar
tistică dintre cele mai remarca
bile. Recent i s-a decernat ma
rele premiu al S.U.A. pentru li
teratura umoristică. Premiul 
constă dintr-un... container des
tinat să cuprindă operele sale 
complete și care va fi lansat in 
spațiu cu ajutorul unui satelit. 
Talent artistic versatil, Ustinov 
este, in același timp, un neobo
sit globe-trotter, călătorind în 
numeroase țări ale lumii. în vii
torul apropiat el intenționează 
să viziteze România ; intr-o de
clarație publicată de săptămina- 
lul „Paris Match", a arătat că 
studiază cu intensitate literatura

de specialitate despre tara noas
tră. „Cunosc perfect Bucureștiul 
după hartă, a declarat el, deși 
încă nu am pus piciorul in acest 
frumos oraș".

• RESTAURATORI 
MUZICALI. Colaboratorii In
stitutului pentru muzica veche 
din Londra afirmă că muzica lui 
Mozart suna altfel în secolul al 
XVIII-lea decit în zilele noas
tre. Și aceasta, atit pentru că, in
tre timp, instrumentele muzica
le au suferit serioase transfor
mări, cit și pentru că muzicienii 
contemporani interpretează alt

fel ideile marelui creator. Dună 
cum relatează „Internationale 
Herald Tribune", specialiștii in
stitutului au inceput să „restau
reze" operele mozartiene. Pentru 
aceasta, ei studiază detaliat par
ticularitățile orchestrelor din 
secolul al XVIII-lea. colecțio
nează instrumente de epocă și 
reconstituie tehnica folosirii lor. 
Amatorii așteaptă cu interes in
terpretarea experimentală a pri
melor compoziții în lumina idei
lor ce animă colectivul institu
tului.

• MEREU DEASUPRA 
APEI rămîne barca din foto
grafia alăturată — și atunci cind 
se umple de apă și chiar dacă, 
din cauza vechimii și uzurii, nu 
mai este perfect etanșă. Această

ambarcațiune construită de o 
firmă suedeză este practic ne
submersibilă. „Secretul" acestei

stabilități deosebite îl constituie 
pereții dublii, umpluți cu poliu- 
retan și aer.
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Răspunzînd interesului viu al opiniei publice, în Italia a apărut
cel de-al IX-lea volum din seria

„SCRIERI ALESE"
ale tovarășului NICOLAI CEAUȘESCU

In editura italiană „II calendario del po- 
polo" a apărut volumul al IX-lea din se
ria „SCRIERI ALESE" ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ce înmănunchează ..o 
amplă culegere de extrase din cuvîntări, exptl-

neri, interviuri și alte lucrări consacrate de pre
ședintele României, in cursul anului 1978, unor 
aspecte ale politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru.

i

Luigi Longo, președintele Partidului Comunist 
Italian, semnează prezentarea cărții, pe care o 
deschide cu înseși cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostite anul trecut, ca răspuns la fe
licitările ce i-au fost adresate de partidul comu
nist. de oamenii muncii, de poporul român, cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei sale de 
naștere : „...După mai bine de 45 de ani de acti
vitate revoluționară, privind retrospectiv viața 
trăită, pot spune că idealurile, visele pentru care 
am intrat in mișcarea revoluționară, pentru care 
atifia comuniști și atitia revoluționari s-au jertfit 
și și-au dat chiar viața s-au realizat, constituie 
o realitate a zilelor noastre pe care o trăiește în
treaga noastră națiune. Dacă. în vreun fel. aș fi 
pus in situația de a relua de la început activi
tatea de acum aproape cinci decenii, declar aici, 
in fața partidului și poporului, că as merge fără 
șovăire pe aceeași cale, pe calea luptei revolu
ționare, a apărării demnității, libertății și fericirii 
națiunii mele".

Acest volum — al nouălea din seria care 
cuprinde scrierile și discursurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — subliniază apoi Luigi Longo, 
reprezintă încă o mărturie a calității angajamen
tului Iui Nicolae Ceaușescu și legitimează mindria 
eu care liderul român trasa, in cuvintele pe care 
le-am amintit, un bilanț rapid și, totodată, amplu, 
dar încă provizoriu, al activității sale de conducă
tor al statului și al partidului.

„Am avut deja posibilitatea, cu un prilej prece
dent și analog (apariția in Italia a celui de-al 
VIII-lea volum de „Scrieri alese" — n. r.), să 
subliniez, pe lîngă interesul pe care îl prezintă, 
utilitatea unei inițiative editoriale ce permite să 
se facă cunoscute publicului italian realitatea, 
succesele, problemele unei țări spre care 
Italia privește cu o prietenie profundă, tradițio
nală și cu un sincer spirit de colaborare" — con
tinuă președintele P.C.I. „Aș mai adăuga că acest 
ultim volum apare, în ediția italiană, tocmai în 
momentul in care România se pregătește să cele
breze o aniversare istorică : eliberarea, cu 35 de 
ani în urmă, a acestei nobile țări de sub domi
nația fascistă, avind posibilitatea, astfel, să se 
îndrepte pe un drum al său, nu ușor, dar sigur și 
ireversibil, spre perspectiva unor ample transfor
mări sociale și culturale și spre definirea unui 
proiect din ce în ce mai luminos prin conținutul 
și logica sa, de construire 
„dezvoltării multilaterale», 
de societate socialistă".

Relevînd apoi că și acest 
l-au precedat, propune o 
cele mai recente ale 
Ceaușescu, autorul prezentării scrie în continuare : 
„Evantaiul temelor tratate este foarte amplu, 
acestea referindu-se la probleme ale dezvoltării 
economice, sociale și politice, sau ale istoriei și 
culturii românești, la marile probleme internațio
nale și la tipul de raporturi pe care România a 
știut să le stabilească, intr-un mod într-adevăr 
autonom, cu toate țările lumii, in spiritul celei 
mai sincere colaborări, avînd drept scop soluțio
narea problemelor ce frămintă astăzi omenirea".

„Nu am pretenția de a Intra îh profunzime in 
problemele tratate și în cadrul complex și stimu
lator pe care îl creează lectura acestor pagini — 
precizează Luigi Longo. Dar cred că trebuie să 
subliniez modul realist și riguros în care le 
înfruntă Nicolae Ceaușescu, cu un stil care ii este 
propriu și pe care știe să și-l mențină atit atunci 
cind își expune ideile într-o cuvîntare sau într-un 
articol, cit și cind le explică cu sobrietate, subti
litate și perspicacitate într-o convorbire sau în- 
tr-un interviu. Eu însumi, dacă îmi este îngăduită 
relatarea unei amintiri personale, am cunoscut de 
mai multe ori (ultimul prilej a fost cu un an in 
urmă) calitățile de interlocutor concis și convin
gător ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Con
sider că nu forțez lucrurile cînd afirm că, în-

deosebi pentru cititorul italian, sînt de mare in
teres acele părți ale cărții consacrate analizării 
situației internaționale și raporturilor de forțe ce 
o caracterizează în prezent. Este o analiză ce se 
sprijină pe baze științifice solide și. care permite, 
în același timp, celui ce citește volumul, să eva
lueze pe deplin convingerile ideologice și politice 
ale autorului".

Președintele P.C.I. subliniază în prezentarea pe

AUSESCU
Scrîtti scelti

I-

I

a unui socialism al 
a unui model original
volum, ca și cele care 
culegere din scrierile 
tovarășului Nicolae

Edizîoni del Calendar^»

care o face lucrării că in acest fel poate fi în
țeleasă rațiunea fundamentală pentru care este 
apreciată unanim în lume contribuția României, 
îndeosebi prin persoana președintelui țării, la so
luționarea problemelor de o importanță esențială 
pentru însuși viitorul umanității, cum suit secu
ritatea și cooperarea in Europa, dezarmarea (in 
primul rînd nucleară) și, în sfirșit. posibilitatea, 
propusă in mod rațional, de a se instaura o nouă 
și mai dreaptă ordine economică și politică in1 
temafională. „Tot atit de importantă și de o ac
tualitate mereu vie — arată Luigi Longo în con
tinuare — este partea consacrată în volum situa
ției relațiilor internaționale ale Partidului Comu
nist Român și aportului său la imbogățirea teo
riei m'arxist-leiiiniste în care își are inspirația 
mișcarea Muncitorească internațională. Pe drept 
cuvînt, Nicolae Ceaușescu elogiază valoarea re
lațiilor pe care le întreține P.C.R. cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu partidele socia
liste, social-democrate și progresiste, cu toate for
țele democratice, confruntarea cu acestea fiind 
considerată necesară și posibilă. Criteriile funda
mentale puse la baza acestor relații sînt cele ale 
egalității și demnității, respectului independentei 
fiecărui partid, dreptului și îndatoririi de a-și 
elabora autonom propria linie politică, propria sa 
strategie, aplicind creator principiile generale ale 
socialismului la realitatea specifică a țării în care 
își desfășoară activitatea".

„Pe baza acestei logici — și este pentru mine 
un motiv de satisfacție să constat aceasta încă o 
dată — menționează președintele P.C.I., se 
desfășoară, de exemplu, raporturile optime pe 
care le-a stabilit Partidul Comunist Român cu 
Partidul Comunist Italian și cu alte partide demo
cratice din țara noastră. Mi se pare, astfel, că am 
indicat, în limitele pe care le permite o scurtă 
prezentare, unele puncte asupra cărora își pot 
concentra atenția cu ușurință cititorii italieni, 
întregul volum însă, în ansamblul său, le oferă 
nu numai comuniștilor, ci și celoi care studiază 
politica internațională și politologilor, cum se obiș
nuiește astăzi să li se spună, multe și substanțiale 
motive de reflecție".

„în cuvîntarea pe care am citat-o la început 
— relevă în încheiere Luigi Longo — Nicolae 
Ceaușescu spunea, printre altele : «...Am făcut tot 
ceea ce... am crezut că este bine să fac... Dacă 
am lucrat bine sau rău, vor judeca partidul și 
poporul». Călăuziți de ceea ce am citit — și de 
ceea ce știm din experiență directă — nu putem 
decit să recunoaștem și să apreciem contribuția 
pe care Nicolae Ceaușescu a avut-o, o are și, 
ne dorim aceasta, va continua să o aibă timp de 
mulți ani, la afirmarea tot mai amplă a idealu
rilor socialiste".

Structurat în 16 capitole tematice, volumul se 
deschide cu ample fragmente din cuvîntarea rostită 
de secretarul general al P.C.R., președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei sale de naștere și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară. Lucrarea cuprinde, în con
tinuare, extrase din cuvîntări, expuneri și rapoarte 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
diferite prilejuri în cursul anului trecut. Sînt, de 
asemenea, inserate extrase din interviuri acordate 
unor posturi de radio și televiziune, precum și 
unor publicații străine etc. Un loc important îl 
ocupă extrasele din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința activului central de partid 
și de stat, din 3 august 1978.

Capitole importante sint dedicate gindirii po
litice novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la problemele construcției socialiste în 
țara noastră, rolul P.C.R. în procesul revoluțio
nar de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, dezvoltarea democrației, soluțio
narea problemei naționale în spiritul principiilor 
democrației socialiste. Un amplu spațiu il ocupă, 
de asemenea, extrasele referitoare la dezvoltarea 
și perfecționarea organizării economiei naționale 
a României, in centrul atenției aflindu-se înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a programului partidului de creștere constantă a 
bunăstării poporului. Alte capitole privesc cultura 
și creația artistică, școala și invățămintul public, 
organizarea și dezvoltarea cercetării științifice in 
România.

Un spațiu important din cadrul capitolelor re- 
levind concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la viața politică internațională este 
consacrat raporturilor de colaborare ale României 
cu celelalte state socialiste, eu toate statele lumii, 
principiilor politicii externe românești. Spatii im
portante sînt rezervate poziției românești — ex
primată de președintele Nicolae Ceaușescu — cu 
privire la necesitatea suprimai ii focarelor de ten
siune internațională, propunerilor concrete ale 
țării noastre în problema dezarmării.

Capitolul final înfățișează perspectivele Româ
niei socialiste pornind de la planul național de 
dezvoltare economico-socială pe anii 1979—1980.

Volumul este bogat ilustrat cii fotografii infă- 
țișind diverse momente din activitatea de partid 
și de stat desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întîlniri ale sale cu personalități po
litice din diferite țări ale lumii. Supracoperta vo
lumului prezintă un portret ai tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Apariția, 
de „Scrieri 
largă suită 
avut loc in ultimii 
lumii, ilustrează elocvent prestigiul inalt de care 
se bucură in întreaga lume politica României so
cialiste, personalitatea președintelui său, secreta
rul general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

in Italia, a celui de-al IX-lea volum 
alese", volum ce se integrează într-o 
de acțiuni editoriale similare ce au 

ani in numeroase țări ale

Vizita ministrului de externe
al României în Franța

| Agențiile de presă
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Contraactiuni
Penuria de țiței, tot mai puternic resimțita pe toate meridia

nele, a generat intense preocupări in vederea găsirii unor soluții 
de schimb, a stimulat pretutindeni ingeniozitatea și spiritul gospo
dăresc, deopotrivă ale oamenilor de știință, ale proiectanților și 
tehnicienilor, ale autorităților publice, ca și ale simplilor cetățeni. 
Modalitățile avute în vedere sînt din cele mai variate, de la sta
bilirea de norme precise pentru conducerea economicoasă a auto
vehiculelor și alte mijloace de mai chibzuită utilizare a benzinei, 
pînă la crearea de înlocuitori ai prețiosului carburant, folosind 
materii prime din cele mai neașteptate, ca de pildă resturile ve
getale, sau introducerea, cu îndrăzneală, în locul formelor clasice 
de energie, a altora noi, cum ar fi cea solară.

lată cîteva din multitudinea de imagini care pot fi întîlnite, 
în aceste zile, în paginile presei mondiale.

PARIS 4 (Agerpres). — Corespon
dență de la Corneliu Vlad : Ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, care 
se află în vizită oficială în Franța, a 
fost primit la Palatul Luxembourg 
de Alain Poher, președintele Sena
tului francez.

Evocind cu plăcere, în cursul între
vederii care a avut loc, vizitele pe 
care le-a întreprins in urmă cu cițiva 
ani în România, primirea sa de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Senatului francez a 
rugat să se transmită șefului statului 
român un călduros salut de prietenie, 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român noi succese în opera 
de înflorire a patriei, prosperitate și 
progres.

în cursul întrevederii a fost mani
festată satisfacția pentru evoluția

ascendentă a relațiilor româno-fran- 
ceze pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural-artistic și in 
alte domenii. în același timp au fost 
evidențiate amplele perspective des
chise aprofundării și diversificării 
colaborării bilaterale în diferite sfere 
de activitate, manifestîndu-se dorința 
comună de a explora și valorifica, in 
interesul ambelor țări, largile posi
bilități existente în vederea dezvol
tării în continuare a tradiționalelor 
relații româno-franceze.

Totodată, a fost efectuat un schimb 
de vederi privind probleme majore 
ale lumii contemporane, subliniin- 
du-se cu satisfacție conlucrarea fruc
tuoasă dintre cele două țări pe plan 
internațional. în promovarea idealu
rilor păcii, destinderii și dezarmării, 
cooperării rodnice între state.

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

Ambasadorul român în Columbia
și-a prezentat scrisorile de acreditare

BOGOTA 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Columbia. Julio 
Cesar Turbay Ayala, l-a primit pe 
Gheorghe Dobra, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Columbia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, ambasadorul ro
mân a transmis președintelui Julio 
Cesar Turbay Ayala un mesaj de 
prietenie, cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pros
peritate poporului columbian.

Președintele Columbiei a mulțumit 
călduros pentru mesaj și a adresat, 
la rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceausescu un salut cordial, urări de 
sănătate și fericire personală. de 
noi succese poporului român pe calea 
progresului și prosperității.

Președintele Julio Cesar Turbay 
Ayala a evocat cu plăcere vizita efec
tuată în România, in calitate de 
președinte al Congresului National 
Columbian, primirea sa de către 
președintele Nicolae Ceaușescu și a 
exprimat sentimente de afecțiune fată 
de România și de înaltă prețuire față 
de șeful statului român.

în cadrul convorbirii 
urmat după ceremonia 
scrisorilor de acreditare
exprimate satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor româno-co- 
lumbiene, precum și dorința și inte
resul reciproc de a se adînci și di
versifica colaborarea bilaterală, pe 
multiple planuri, și îndeosebi in do
meniul economic, în spiritul preve
derilor documentelor semnate între 
cele două tari cu prilejul intilnirilor 
la nivel înalt.

care a 
prezentării 

au fost

R P. BULGARIA

Reuniune republicană
SOFIA 4 (Agerpres). — Luînd cu- 

vintul la Razgrad, la o reuniune re
publicană de schimb de experiență 
în domeniul producției de cereale, 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a rele
vat că, in pofida succeselor obținute, 
este necesar să crească puternic pro
ductivitatea socială a muncii, trebuie 
rezolvate problemele legate de folo
sirea in cite două și trei schimburi a

pe probleme agricole
mașinilor agricole, de obținerea a 
cite două recolte, de reducerea consi
derabilă a muncii vii pe 
produs.

Vorbitorul a subliniat 
aplicării unor tehnologii 
noi și rezolvării complexe a proble
melor legate de tehnică, pămint, 
știință și muncă vie. în context, el a 
relevat necesitatea folosirii la maxi
mum a realizărilor științei și progre
sului tehnic in agricultură.

unitate de
necesitatea 

principial

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a șefului Departamentului informațiilor al O.E.K
• Precizări ale Departamentului de Stat în legătură cu atacul

militar israelian în sudul Libanului
BEIRUT 4 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat agenției Reuter. Ya
sser Abd Rabbo, șeful Departamen
tului Informațiilor al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
a calificat ofertele S.U.A. de a iniția 
convorbiri cu O.E.P. drept „o încer
care a americanilor de a cîștiga timp". 
„Ei vorbesc despre dialog, dar politica 
lor nu s-a schimbat" — a apreciat el. 
Yasser Abd Rabbo a declarat că

„americanii nu fac altceva decît să 
încerce să rupă frontul opoziției și 
să atragă țările arabe in procesul ini
țiat la Camp David".
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în criza petrolului

WASHINGTON 4 (Agerpres). — în 
legătură cu atacul militar israelian 
desfășurat în noaptea de joi spre vi
neri în sudul Libanului, purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de Stat, 
Hodding Carter, a declarat că guver
nul american „regretă astfel de ac
țiuni care nu pot decit să facă mai 
dificilă stabilirea păcii și a securită
ții" in această regiune. El a adăugat 
că în cursul acestui atac forțele is- 
raeliene au depășit linia de demarca
ție pe care se află amplasate forțele 
O.N.U.

I
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I

R. F.G.

Lucrările sesiunii de 
vară a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) au luat sfirșit la Pala
tul Națiunilor din Geneva. în cadrul 
reuniunii au fost dezbătute și apro
bate programe de asistență pentru 
mai multe țări africane. Totodată, 
participanții au adoptat un document 
prin care se cere organismelor din 
sistemul Națiunilor Unite să-și inten
sifice ajutorul pentru „poporul opri
mat din Africa de Sud" și au aprobat 
programul in favoarea studenților 
africani din această țară refugiați în 
Botswana, Lesotho, Swaziland si 
Zambia.

Noi numiri în guvernul 
etiopian, 'f11 Eti°pia au fost anun
țate noi numiri în guvern și la con
ducerea instituțiilor de stat. Printre 
noile personalități incluse în cabinet 
se numără Tesfaje Volde-Selassie, 
care a primit portofoliul securității 
naționale, și Desta Bishau — numită 
secretar permanent în Ministerul de 
Finanțe.

Cea de-a 26-a ediție a Festiva
lului cinematografic național din 
Iugoslavia s-a încheiat vineri 
seara prin decernarea marelui 
premiu filmului „Trofeul", reali
zat de Karol Vicek. Dintre cele 
28 pelicule intrate in competiție 
au mai primit distincții filmele 
„Încălzit pină la alb", în regia 
lui Bora Draskivici, și „Zile te
restre".

0 nouă experiență nu
cleară subterană în S v.A. 
Statele Unite au procedat la o ibuă 
experiență nucleară subterană' pe 
poligonul din deșertul Nevada, a opta 
de la începutul anului, s-a anuntat la 
Washington. Se precizează că pute
rea dispozitivului nuclear a fost cu
prinsă între 20 și 150 kilotone.

A încetat din 
urma unei crize 
președintele Adunării 
din Peru, Victor Haya 
El a fost fondatorul și . 
Partidului Alianța Populară Revolu
ționară Americană (A.P.R.A.), princi
pala formație politică a țării.

viață in 
cardiace

Constituante 
de la Torre, 
președintele

Unul dintre cei mai cu- 
noscuți scriitori contempo
rani greci, An§elos Tersakls, a 
încetat din viată la Atena, în vîrstă 
de 72 de ani. Tersakis, care a studiat 
dreptul înainte de a se dedica lite
raturii, este autorul a numeroase lu
crări epice și dramatice, majoritatea 
consacrate epocii bizantine. Cele mai 
renumite piese ale sale sînt „împă
ratul Mihail", „Cruce și Sabie" 
,(Theophano"„

Tribunalul militar 31 Co
mandamentului stării de urgentă din 
Ankara a condamnat la moarte pe 
Ibrahim Ciftici, asasinul procurorului 
adjunct al orașului Ankara, Dogan 
Oz, informează agenția turcă de pre
să Anatolia. Procurorul adjunct al 
orașului Ankara a fost asasinat la 24 
martie 1978. Aceasta este prima con
damnare la moarte de la instituirea 
legii marțiale, in decembrie 1978, în 
13 provincii turce.

Un polițist a fost ucis 
SÎmbătă in localitatea Eibar din 
Țara Bascilor. Numărul victimelor 
atentatelor teroriste comise in Țara 
Bascilor de la începutul anului și pină 
în prezent se ridică la 95. Dintre a- 
cestea, 41 lucrau in organele de po
litie.

cu econo- 
energie, de 

totodată, 
la prote-

Pentru a asigura ordinea, an
gajatul unei stații 
din S.U.A. a găsit 
să se înarmeze cu 
Este, firește, un caz
care, în felul său. vine să aducă 
o nouă mărturie asupra acuității 
crizei.

de benzină 
de cuviință 
o... pușcă, 
izolat, dar

1

N. CORBU

Educarea spiritului de economie
Atenție: staționarea timp de trei minute, 

oprirea motorului, echivalează cu o risipă 
de 2 milioane litri benzină

FRANȚA

Carburantul verde

căldu- 
pentru 
martie

Presa internațională (inclusiv zia
rul nostru) a publicat relatări des
pre un înlocuitor al benzinei. H.R., 
după numele inventatorului său. 
Henri Rothlisberger. obtinut din 
deșeuri vegetale — paie, buruieni, 
frunze, crengi uscate, legume alte
rate — care nu-și găsesc nici un fel 
de întrebuințare. Dintr-o cantitate

de 1 000 kg deșeuri vegetale se 
obțin 400 litri de alcool isopropanol, 
supranumit și „benzina verde", un 
carburant de excelentă calitate. 
Fotografia înfățișează pe inventa
torul și soția și diferitele produse 
vegetale care servesc drept „mate
rie primă" pentru carburantul uti
lizat la mașina lor.

în R.F.G. a fost di
fuzat un sugestiv afiș, 
care înfățișează un șir 
de mașini oprite, 
în prim plan, pe 
o pancartă stă scris : 
„Oprirea motorului in 
timpul staționării echi
valează 
mie de 
bani și, 
contribuie 
jarea mediului încon
jurător. Vă mulțumim 
și vă urăm călătorie 
plăcută". în partea de 
sus a afișului este im- 
pripiat următorul text: 
Prin staționarea timp 
de 3 minute, fără opri
rea motorului, se risi
pesc (dacă se iau in cal
cul un număr de 20 mi
lioane de autovehicule 
— N.R.) 2 milioane de 
litri de benzină.
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s. u. a. „Păstrați-vă 
rîndul la coadă!“

anglia Panourile solare asigură

Casele vechi de peste 100 de 
ani, de pe o porțiune însemnată 
a uneia din străzile centrale ale 
Londrei, au fost prevăzute cu 
panouri solare, în cadrul unui 
experiment urbanistic încununat 
de succes. Chiar in condițiile 
cetei londoneze specifice, 
ra solară este suficientă 
a asigura, începînd din 
și pină in octombrie, apa caldă 
curentă necesară fiecăreia 
aceste locuințe.

Mutații și pirații
Dacă ar fi trăit azi, Ccpernic, Galilei și Giordano Bruno ar fi avut 

mai puține necazuri — chiar și inchizitorii cei mai fanatici n-ar mai fi 
putut să conteste că Pămîntul este cel care se învîrtește în jurul acelui 
mare butoi de benzină, cu cifră octanică ridicată, căruia i se mai spune 
Soarele. Mîndră și îngîmfată, tot mai prețioasă și mai distantă. Măria 
Sa Energia stă cocoțată pe un soclu — în jurul căruia se rotesc, ca 
miliarde de sateliți, pămîntenii...

în urma atitor rotații intervin, firesc, mutații.
...Mai de mult, un mare petrolier, faimosul „Amoco Cadiz", eșuase, 

mînjind cu mîzga neagră și cleioasă plajele Canalului Minecii. A fost 
emoție mare, s-au publicat imagini înduioșătoare ale păsărilor cu aripile 
lipite sau mormanelor de pești asfixiați. Acum, mai exact de vreo două 
luni, sonda submarină „Ixoc 1", de lîngă coastele mexicane, se află în 
plină erupție, împrăștiind zilnic mii de tone de petrol pe suprafața 
oceanului. Este o catastrofă ecologică — gigantica pată uleioasă se 
întinde pe sute de kilometri, purtată de curenți și vînt;"ca 
un lințdliu negru. Dar despre miliardele de vietăți marine ucise nu mai 
vorbește nimeni; timpurile sentimentalismului au trecut, totul este cal
cularea numărului de barili care s-au pierdut și se vor pierde pînă la 
zăgăzuirea dezastrului.

...Tot în largul coastelor latino-americane s-au ciocnit, recent, 
două petroliere. După coliziune s-a declanșat un incendiu care a 
distrus epavele plutitoare. Relatările sînt bogate în amănunte : des
pre cantitatea de petrol pierdută, despre calitatea sa, despre polițele 
de asigurare ; în schimb, foarte puține amănunte despre cei șaizeci 
de marinari înecați sau asfixiați sau arși de vii. între om și petrol, 
interesul este dozat proporțional.

...Odinioară, vasele erau atacate de pirați, care le jefuiau lăzile 
cu mătăsuri fine și mirodenii, sacii cu aur și argint. Acum, în largul 
coastelor Thailandei, pirați moderni au deturnat un tanc petrolier, fu- 
rîndu-i petrolul, pe care l-au transferat pe un trauler.

Știrea a provocat multă neliniște — ca mîine neopirații pot 
împlînta pistolul în tribordul superpetrolierelor-gigant, amenințîndu-le ; 
„petrolul sau viața I". Adică un adevărat jaf împotriva umanității.

Păcat doar că, între atîtea știri, a trecut cam neobservată o alta 
— deși este vorba de irosirea unor cantități care întrec cu mult tot 
ce s-a scurs din pîntecele lui „Amoco Cadiz", din sonda „Ixoc 1", 
din petrolierele ciocnite, ca și furtul neopiraților.

Este vorba de știrea care arată că in timp ce mai toate popoarele 
învață să prețuiască fiecare strop de petrol, in timp ce datoria petro
lieră a țărilor slab dezvoltate a atins 46 miliarde de dolari — în acest 
timp o cantitate de peste 800 de milioane barili este consumată anual 
numai pentru transporturile militare.

O cantitate de petrol ce depășește de peste două ori consumul 
tuturor țărilor Africii și este, astfel, răpită umanității. Făfă a mai socoti 
pletora manevrelor de război, cu miile și zecile de mii de tancuri, 
avioane, autovehicule, cuirasate și submarine care consumă multișor 
carburant la suta de kilometri.

încît, după atîtea mutații, te întrebi, cine sînt, de fapt, pirații ?

**
*

*
***
**

*
*
*
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