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Astăzi mai mult, mai bine și mai 
eficient decît ieri, mîine mai mult, 
mai bine și mai eficient decît 
astăzi I

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de organizația județeană 
Cluj a P.C.R. tuturor organizațiilor 

județene de partidseama acestui factor. CaRezultatele remarcabile obținute de oamenii muncii în dezvoltarea economi- co-socială a țării, în creșterea necontenită a nivelului de trai material ți spiritual al întregului popor ilustrează convingător justețea, realismul ți u- manismul profund ai politicii interne și externe a partidului și Statului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pa pămîntul României și de înaintare a patriei spre comunism.însuflețiți de pilduitoare» dăruire a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de grija pe care o poartă înfloririi tuturor județelor patriei, de sprijinul permanent și îndemnurile sale comuniste, oamenii muncii din țara noastră, dînd dovadă de înaltă responsabilitate patriotică, muncind cu pasiune au încheiat primii trei ani ai cincinalului cu realizări remarcabile în toate domeniile de activi-

tate eeonomico-socială.încadrîndu-se organic în rîndul constructorilor conș- tienți ai noii orânduiri oamenii muncii clujeni — români, maghiari și de alte naționalități — în frunte cu comuniștii, înfrățiți în muncă și idealuri, angajați plenar în înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului au obținut noi și importante succese în dezvoltarea economico-so- cială a județului, reali- zînd sarcinile ce le-au revenit pe primii trei ani. ai cincinalului cu 58 de zile mai devreme.în cursul anului 1978, industria județului Cluj a realizat peste prevederile planului importante cantități de produse fizice, depășind. pe această cale, cu peste 1 la sută sarcinile la valoarea producției nete și cu 3,7 la sută sarcinile ia producția globală. Planul productivității muncii a fost îndeplinit în proporție de 101,3 la sută, întregul spor de producție realizat față de 1977 fiind obținut pe
Un nou abataj mecanizat la I.M. Paroșeni

Vinerl, 5 ianuarie, în 
blocul VI din sectorul II 
al minei Paroșeni a intrat 
în funcțiune un nou aba
taj de mare capacitate, do
tat cu complex de susține
re și tăiere mecanizată. Ex
ploatarea modernului uti
laj a fost încredințată cu
noscutului miner Francisc 
Fazakaș, șeful unei birg&zi

de mineri cu înaltă califi
care.

Pînă Ia slirșitul zilei de 
lucru, din abatajul respec
tiv au fost extrase 400 to
ne de cărbune, ceea ce a 
contribuit Ia realizarea 
sarcinilor zilnice de plan 
ale minei în proporție de 
112 la sută.

urmare a reducerii consumurilor tehnologice de materii prime, materiale, e- nergie și combustibil, s-au obținut însemnate economii față de costurile planificate. Prevederile planului de investiții au fost realizate în proporție de 103,6 la sută.Paternic mobilizați de vibranta chemare a secretarului general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a întări și dezvolta în ritm susținut e- conomia țării, ca o contribuție adusă cauzei socialismului și păcii în lume, conștienți de importanța realizării exemplare a planului național unic de dezvoltare economico-socială Pe anul 1979, an hotărîtor în înfăptuirea mărețelor o- biective ale cincinalului, oamenii muncii din județul Cluj, sub conducerea organizațiilor de partid, nu-și vor precupeți eforturile, capacitatea lor creatoare pentru obținerea unor rezultate superioare în întreaga activitate.în acest scop se va acționa cu exigență și fermitate pentru aplicarea neabătută a măsurilor stabilite de conducerea partidului în direcția perfecționării mecanismului economic, întăririi autoconducerii muncitorești și autogestiunii e- conomico-financiare a unităților, folosirii eît mai depline a capacităților de producție și a forței de
(Continuare in pag. a 2-a)

Aniversarea zilei de naștere 
a tovarășei Elena Ceaușescu

Scrisoarea
Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 

adresată tovarășei Elena CeaușescuMult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Ne face o deosebită plăcere ca, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, să vă adresăm, în numele Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, calde felicitări tovărășești și cele mai bune urări de sănătate, succese și multă fericire, j

împreună cu întregul partid și popor, dăm o înaltă prețuire bogatei și complexei dumneavoastră activități, contribuției inestimabile pe care, alături de mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ați adus-o și o aduceți la marea operă de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîn

tul României și înaintata a țării spre comunism.Sărbătorirea, în acest an, a zilei dumneavoastră de naștere, coincide cu aniversarea a peste 40 de ani de activitate revoluționară, pe care ați desfășurat-o cu un fierbinte devotament și remarcabilă abnegație pentru triumful idealurilor ds
• (Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășei ElenaStimați tovarăși,Doresc să exprim cele mai calde mulțumiri Comitetului Politic Executiv al Comitetului Centrai al partidului pentru scrisoarea și urările pe care mi le-a adresat cu prilejul aniversării zilei mele de naștere. De asemenea, mulțumesc călduros conducerii de partid și de stat pentru înalta distincție ce mi-a fost acordată astăzi — or

dinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.Permiteți-mi, dragi tovarăși, să văd în aceste calde manifestă,, i o expresie a aprecierii pe care Partidul și poporul nostru o dau activității mele ca activist al Partidului Comunist Român, contribuției aduse la înfăptuirea politicii partidului de construcție a socialismului, de dezvoltare în ritm înalt a economiei, ști-

Ceaușescu inței și culturii, de ridicară continuă a gradului de bunăstare și civilizație în»- tregului nostru popor.Aniversarea zilei mele de naștere coincide cu împlinirea a peste patru decenii de activitate în rîndurile mișcării revoluționare, ale Partidului Comunist Român. Doresc să subliniez că momentul intrării mele în
• (Continuare în pag. d 4-a)

Solemnitatea decorării
tovarășei Elena CeaușescuSîmbătă, 6 ianuarie, a a_ vut loc, la sediul C.C. al P.C.R., solemnitatea decorării tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic' Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru aotivitatea îndelungată în mișcarea muncitorească, revoluționară, pentru contribuția remarcabilă lu dezvoltarea și afirmarea

științei românești, pentru aportul deosebit la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul aniversării zilei de naștere.La solemnitate au participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist

bliciî Socialiste România, tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacii, Gheorghe Cioară, Lină Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Din- că, Janos Fazekas, Petre Lupii, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, DumitruRomân, președintele Repu- (Continuare în pag, a 4-a)

Decret prezidențial
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România* 

clasa 1 tovarășei Elena Ceaușescu
Pentru activitatea îndelungată în mișcarea muncitorească, revoluționară, pentru con

tribuția remarcabilă la dezvoltarea și afirmarea științei românești, pentru aportul 
deosebit la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC — Se conferă ordinul

„Steaua Republicii Socialiste România" clasa I tovarășei Elena Ceaușescu

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

Să fi fost Ziua de 5 ianuarie

1
I
i

curtele zile de iar- nă cu frigul și se- ninul lor incert, cu munca și vacanțele lor, cu bucuriile lor se retrag undeva în amintirile noastre tot mai mult, tot mai grav. Și dacă pînă și electricianul, lăcătușul maistrul sau inginerul, porniți spre clipa dinții a noului an, și-au adus a- portul la marele pas al pregătirii condițiilor pentru producția viitoare, a- tunci cînd, adîncul dătător de avuții, le-o cerea, 
era clipa în care a stat și stă ascunsă imaginea eroismului, devotamentului, abnegației acestor oameni, a unui timp prezent și trecut, ca soarele într-o lacrimă de rouă la ceasul răsăritului....1 ianuarie 1979. Ora 10. întreprinderea minieră Petrila. Nume de rezonanță și respect în mineritul Văii Jiului. Aici rumeni n-ar putea ține o statistică „la zi" a faptelor de eroism adevărat in muncă. Am încercat să culegem cîtsiva dintre a- ceste fapte, treabă extrem de grea și anevoioasă. Pentru că din multitudinea

monta- doi și
lor, nu știi la care să te oprești mai întîi, avînd strălucire.— Am început rea benzilor unu, trei, de pe orizontul XIV încă din ziua de 31 decembrie anul trecut, se confesa maistrul Ion

toate

Clipă de 
început 
de anStanciu, din sectorul de investiții al minei. Ne*am lăsat familiile și prietenii lingă mesele încărcate cu bunătăți și am coborit aici, în adine, să ne împlinim o datorie. Transportul greoi și costisitor eu Vagonete și-a trăit traiul. De noi depinde ca și în sectorul I, ultimul de fapt, producția de cărbune să nu se mai transporte cu vagonetui. 1,_ Vom pleca de aici pînă ce benzile nu vor funcționa.Ne-am oprit atunci lingă echipele de lăcătuși : „Masa a fost bogată, pa-

1 V
i

i i
î 

i
noasira, uar oamenii a- )ceștia, comuniștii aceștia ■ , destoinici, hotărîți, în- *ving greutățile. în numele unui singur crez : să nu stagneze producția de J1CT_ cărbune, să aibă toate condițiile tehnice : mașinile și utilajele să funcționeze ireproșabil; Acolo,

Dumitru D. IONAȘCU

harele pline, veselie ! Este Și râmine fericirea noastră de-o clipă, pentru care avem și O măsură a datoriei". (Francisc Ti- rium — lăcătuș) ; „Am apucat și clipa transportului total pe benzi, în mina noastră. Vom reuși să gătăm pînă în ziua de producție, și Vom fi minări că de noi a depins totul". (Arpad Zipenfenic) — lăcătuș). O bandă de 200 de metri, o altă de 70 și în final o a treia de 80, poartă de pe acum „diamantul negru" spre ziuă. Dăruirea lăcătușiloi'- montoti este o muncă plină de cutezanță, dar și de înaltă maturitate profesională. Se lucrează u- neori în condiții de-a dreptul peste închipuirea noastră. Dar oamenii a-
in-

(Cont. in pag. a 2-a)

0 ZI DE EXCEPȚIE ÎN TRANSPORTUL ÎN COMUN?
Nu. A fost o zi în care oamenii și-au făcut datoria așa 

cum șl-o vor face mereu în 1979- ne asigura directorul E.T.P.în primele zile lucrătoare ale anului am consemnat primele realizări de prestigiu ale colectivelor de mutică din municipiu, dar și primele nemulțumiri ale călătorilor de pe traseele transportului în comun. Zilele de 3 și 4 ianuarie — zile eu geruri strașnice și ninsori abundente, cu călători care tremurau în stații cîte o Oră, o oră și jumătate, privind deseori, lung în urma autobuzelor care nu opreau în stații. La mina Lonea, la intrarea in Schimbul II din 3 ianuarie, peste 20 de mineri S-au prezentat la pontaj, la ora cînd trebuiau să fie deja la locurile de muncă. Cauza —• una singură : întîrzierea autobuzelor.Pornind de la sesizările oamenilor muncii, am întreprins în 5 ianuărie, un raid pe cel mai lung 

și mai aglomerat traseu al E.T.P. — Petroșani — Uricani, într-o perioadă de vîrf in transport — între ora 12,30 și 15. Și... să vezi și să nu-ți crezi ochilor. Autobuzele circulau, mergeau ca Un „ceasornic". Am întîlnit, Ia ora 13, autobuze „de Uricani" cu numai 6—7 călători. Să fi fost ziua de 5 ianuarie, o zi de excepție în transportul în comun din municipiul nostru 7Aceasta a fost, de fapt, și prima întrebare din discuția purtată cu directorul E.T.P. —• ing. Dumitru Al- bescu și șeful secției Autobuze, secția I — ing. Victor Dârămuș..D.A.— Nu. Ziua de 5 ianuarie nu ă foit o zi de excepție. A fost o zi în care transportul in comun și-a făcut datoria, așa cum și-o va face mereu de a- cum încolo,
Rep. — Ce s-a întimplat 

în 3 și 4 ianuarie cînd, ac
tivitatea de transport a 
lăsat de dorit ?V.D. — Ne-a dat peste cap, ca să spun astfel, calitatea motorinei, principalul combustibil pentru autovehiculele de mare capacitate.D.A. — în vară anului trecut am primit motorină ou grad de înghețare de minus 18 iar acum, în plină iarnă motorină de minus 10.V.D. — Nu am putut procura motorină cu un grad mai coborât de înghețare nici de lâ alte exploatări său stații PECO din județ. Adevărul este că în noaptea de' 2 Spre 3 ianuarie personalul E.T.P. prezent la garaj a făcut și o spun fără nici o exagerare, ■ a- devărate acte de eroism.

Convorbire consemnată 
de Dorin GRETA

(Continuare în pag. a 2-a)



• (Urmare din pag. 1)-muncâ, valorificării cu maxima. eficiență a resurselor maleriaie, gospodăririi ju- d.c.oase a materiilor prime,: combustibilului si cner- g.ei, înnoirii și mpderniză- , ni proceselor, și tehnologiilor, factori determinânți care duc de la acumulări cantitative la o nouă calitate superioară.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii clujeni, fără deosebire 
de naționalitate, organizația județeană de partid adresează celorlalte organizații județene de partid, oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor chemarea patriotică la întrecere pentru îndeplinirea e- xemplară și depășiră sarci-

CHEMARE LA ÎNTRECEREmico-socială a României pe anul 1979.Pentru transpunerea neabătută în viață a sarcinilor ce ne revin din obiectivele stabilite de Conferința Națională a partidului, pentru a înlîmpina cel de-al XII-lea Congres al Partidu- sută peste cea planificată, lui Comunist Român cu noi Depășirea niveluluiși importante realizări în creația materială și spirituală, oamenii muncii județul Cluj se angajează la :
I. în activitatea industrială1. Realizarea peste prevederile planului anual a unor importante cantități de produse fizice necesare nilor din Planul național economiei naționale, printre unic de dezvoltare econo- care:— utilaje tehnologice 500 tone— sîrme din oțel trase larece . 3 000 tone— cabluri din oțel 500 tone.— annături 110 tone— electrozi de sudură 400, tone— ciment 20 000 tone— prefabricate dîri beton 10 000 mc.-— corpuri abrazive • 500 tone— medicamente în valoarede 18 milioane Iei— produse din mase plastice 225 tone— mobilier în valoare de 14 milioane lei— hîrtie 7 milioane m.p.— tricota’’- 70 mii bucăți— încălțăminte 10 mij perechi2. Depășirea valorii pro- 3. Depășirea planului laducției nete industriale planificate, cu 2,4 la sută, respectiv cu 215 milioane lei, din care cel puțin 85 la sută pe seama producției fizice suplimentare.
producția globală industrială cu 2,0 la sută, respectiv eu 550 milioane lei.4. Livrarea către fondul pieței a unor produse peste prevederile planului în valoare de 70 milioane lei.

5. Depășirea sarcinilor materii prime și materiale, ‘vom înființa în unitățile industriale încă 5 secții sau ateliere pentru producția unor bunuri de larg consum.
II. în activitatea de in- 

vestiții-construcții
1. Devansarea termenelor de punere în funcțiune cu minimum 30 de zile la 10 capacități de producție.2. Punerea la dispozițiapopulației, cu 30 de zile înainte de termen, a 1500 apartamente. ■ ' ■ ’ -3. Depășirea cu 1,0 la sută a prevederilor de plan la productivitatea muncii în construcții-montaj determinată pe baza producției nete.4. Obținerea unor economii în valoare de cel puțin 10 milioane lei prin reducerea cheltuielilor de producție planificate în activitatea de construcții montaj.5. Reducerea consumurilor tehnologice normate și obținerea, pe această cale, a unor economii de:— 1 000 tone ciment —. 400 tone metal— 100 mc material lemnos,
III. în activitatea tie 

transporturi
1. Transportul feroviar— îmbunătățirea indicilor planificați de utilizare a mijloacelor de transport cu 1,0 la sută la viteza comercială, cu la greutatea medie brută a trenurilor de marfă și cu 1,0 la sută la încărcătura statică a vagoanelor, asi-

planificate' de livrare la export cu cel puțin 1,0 la sută. •6. Creșterea ponderii produselor noi și reproiectate în valoarea producției- marfă cu cel puțin 4,0 la7. Depășirea planificat al productivității muncii determinată pe .ba-din - za producției nete cu 1,3 la . sută față de anul 1978, pes- . te 90 la sută din sporul de producție se va obține pe seama creșterii produc- . tivității muncii. ’ ;8. Depășirea cu 1,0 la sută a indicelui planificat de utilizare a mașinilor-unel- te. - ...
9. ’ Reducerea consumurilor- tehnologice planificate și obținerea, pe această cale, a unor economii de :— 1 000 tone metal— 5 milioane kWh e- nergie electrică— 4 000 tone combustibili convenționali10. Obținerea de economii față de costurile materiale planificate în valoare de 30 milioane lei.11. Realizarea peste prevederile planului a unui volum de beneficii de cel puțin 40 milioane lei.12. Conceperea și realizarea prin forțe proprii, în cadrul activității de auto- dotare, a unor mașini, u- tilaje, instalații și aparataje în valoare de peste 100 milioane lei.13. Pentru valorificarea unor resurse secundare de

0,5 la sută

gurîndu-se, pe aceste căi, creșterea capacității de transport cu peste 400 000 tone. ■— Depășirea sarcinilor de plan la productivitatea muncii cu 1,0 la sută,— Reducerea timpului planificat de imobilizare în reparații a locomotivelor Diesel cu minimum 5 000 ore. ’". .— Diminuarea consumurilor planificate și economisirea, pe această cale, a 400 OOOkWh energie. electrică și 1000 tone combustibil convențional.— Obținerea unor eoono-, mii în valoare de 1,5 milioane lei, prin reducerea cheltuielilor de transport planificate. ,— Depășirea cu 2 milioane lei a planului anual de beneficii. ■ ’ *
2. Transportul auto,—■ Depășirea indicelui planificat de utilizare a capacităților de transport auto cu 1,0 la sută; respectiv cu 300 tone/km Pe tona capacitate.— Depășirea sarcinilor de Plan la productivitatea muncii cu 3,0 la sută, respectiv cu 3 900 tone km pe lucrător.— Reducerea cheltuielilor de transport planificate la 1 000 tone km cu 2,6 lei, ceea ce va determina ’depășirea planului de beneficii cu 2 milioane lei.

— Reducerea consumurilor planificate de carburanți și obținerea unor economii de 800 tone combustibil convențional. : -..
IV. în domeniul circula

ției mărfurilor și prestați
ilor de servicii1. Punerea la dispoziția populației a unui sporit de mărfuri, gamă sortimentală îmbunătățită și depășirea, pe această bază, a planului de desfacere cu amănuntul cu lei.2. înființarea a 10 noi activități în domeniul servirii populației și depășirea :: cu 5 milioane lei a sarcinilor pianului prestărilor de servicii către populație.,3. Reducerea cheltuieli-: lor de circulație, planificate, respectiv depășirea planului de beneficii cu minimum 2 milioane lei.

★Ne exprimăm deplina convingere că întrecerea ce se va desfășura între organizațiile județene de partid va contribui la o mai bună mobilizare a resurselor materiale și umane existente în economie, la valorificarea superioară a acestora, va contribui la accelerarea ritmului de creștere a producției materiale și la îmbunătățirea substanțială a laturilor ei calitative, asi- gurînd, totodată, întîmpina- rea celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român cu un bilanț rodnic în toate domeniile de activitate.

volum într-o mult
minimum 15 milioane

Comitetul județean Cluj 
al Partidului Comunist Român

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Ziua de ieri să fi fost tot o excepție?... Pentru că oamenii mai tremurau încă prin 
stațH. Foto : O. GHEORGHE

Clipă de început de an
(U r m o r e din pag. 1)

0 zi de excepție in transportul in comun ?

în adîncuri, ei au muncit trei/zile fără întreruperi, mai mult decît bărbăteș- te. Și au reușit !în înaltul clipei aceleia i-am aflat pe Aurel Mihăilă, Mihai Pena, David Bordea, Eugen Toth, Ioșif Silaghi, Layoș Szabo, Simion Pop, Gavrilă Lupeanu, mai bărbați ca întotdeauna și mai harnici ca vreodată, în suflet cu măreția datoriei de împlinit. Cu mintea limpede ascultam zumzăitul mașinilor în zori, a benzilor gata de-a prelua ■ „bogăția neagră". Ciclic, clipa aceasta se reîntîl- nește mereu cu o alta mai sus pe scara năzuințelor și la fiecare întoarcere a oamenilor îi regăsește mai fermi, mai demni, mai harnici.

— Pot veni de-acum minerii, î idea maistrul Aurel Mihăilă „în zorii" celei de-a treia zi de muncă, drumul cel nou îi așteaptă. Ne-am făcut numai datoria.Și au pornit spre ziuă. N-au ieșit din mină cite două-trei schimburi. Dar au adus noul în adîncul dătător de avuții, montînd benzi, utilaje. Pentru că trebuie s-o spun, oricît de bune ar fi condițiile, acolo, în adine, omul reprezintă totul : dăruirea, priceperea, devotamentul, spiritul său de răspundere sînt hotărîtoare 1Clipa dintîi a înmănun- chiat în adîncul Petrilei, fapte de eroism cotidian, de înaltă abnegație și aleasă. dăruire muncitorească, cu care scriem filă cu filă istoria vieții noastre, în toată plinătatea ei. Așa se călesc... copiii !

F«t« : Un LEMNAR»
• (Urmare din pag. 1)DA. — Am tractat ' o parte din autobuzele care trebuiau să plece Pe traseu toată noaptea pînă la •podul de la Iseroni și înapoi și iar ia pod și iar î- napoi, dar tot nu porneau. Motorina era vînsebasă ca, parafină. în cele din urmă am procurat petrol și am diluat motorina.V.D, —- Am Schimbat a doua zi și filtrele la toate mașinile. Muncă multă;: care necesită timp.D.A. — în 4 ianuarie am pornit pe traseu cu un număr sporit de autobuze, dar hu La capacitate. în 5 ianuarie, însă, toate autobuzele care erau prevăzute pentru a ieși pe traseu au fost în stare de funcționare și și-au făcut datoria.
Rep. — Situația dificilă, 

cauzele obiective din 3 ia
nuarie nu i-au scutit, nu 
trebuie să constituie o scu
ză pentru unii conducători 
auto indisciplinați.. D.A. — Asta este adevărat. Unii au profitat de situație și prin indisciplină au contribuit și mai mult la dereglarea din transport.

Rep. — Tovarășe director, 

revenim la afirmația dum
neavoastră că ziua de 5 ia
nuarie nu a constituit o 
zi de excepție. Asta presu
pune că și în continuare 
vom avea parte de un 
transport care să - meargă, 
să-i spunem, ca pe roate.D.A. — Cu toate condițiile grele pe care le avem totuși, spre exemplu garajul, incinta garajului unde staționează autobuzele nu are platforme de încălzire, dar este situat într-o zonă cu vînturi și curenți de aer rece —. repet, cu toate aceste greutăți, sperăm într-un an bun, rodnic pentru lucrătorii E.T.P., spre binele tuturor, mai ales al călătorilor.

Rep. — Calitatea motori
nei nu va mai constitui o 
problemă pentru transport?D.A. — Nu, S-au găsit soluții, le-am aplicat, și chiar dacă vor mai apare astfel de situații vom fi operativi în rezolvarea lor, pentru ca oamenii, călătorii să nu mai aibă de suferit. Tot personalul , este hotărît să contribuie cu tot ceea ce le stă în putință pentru a asigura un trafic fără perturbați:.

Rep. — Am dori să no
minalizați cîțiva dintre lu

crătorii care au acționat 
prompt în noaptea de 2 
spre 3 ianuarie.D.A. — Sînt mulți. Aș a- minti totuși conducătorii auto Gheorghe Olteanu, Sever Miclea, Panjfil Capra- ru, Aurel varga, Calus Pop, ifih Bogin sau Ion Boțin- drean. De asemenea aș e- videnția activitatea conducătorilor auto Ion Rîșno- veanu, Gheorghe Radu, care în aceeași noapte autractat autobuzele îricercînd să le pună în stare de. funcționare. Merită eviden- țiați, pentru promptitudinea . cu care au răspuns apelului făcut de conducerea exploatării și conducătorii auto Traian Goia, Ion Gherman și Petru Pasca, oameni care de la ora 3 și 15 minute, în noaptea de 5 ianuarie au transportat pasagerii de Ia Banița la Ba- ru Măre la solicitarea C.F.R.-ului.Cu un astfel de colectiv avem certitudinea că în a- nul 1979 vom ridica întrea- - ga noastră activitate lă nivelul exigențelor impuse, cerute de călătorii noștri, din partea cărora așteptăm însă o contribuție, și mai mare la realizarea unui trafic civilizat.

Cronica filmuluiDin nou împreună„Din nou împreună11 este un exemplu cît se poate de tipic al considerațiilor comode și confortabile pe care cîțiva artiști, de altfel dotați (așa cum o atestă cîteva secvențe nu lipsite de interes, precum și întreaga organizare morfologică a materialului într-o structură filmică aparent solidă), ie fac pe marginea unei lumi abordate nu destul de profund, ba chiar la suprafață, dacă e să spunem adevărul gol goluț.în filmul lui George Cornea și Dumitru Buznea este verticalizată o povestire în care în loc de a se degaja un mesaj cu adevărat conținut moral, propriu mediului din care se inspiră filmul, moralizează. Iar morala ce se desprinde are valabilitatea unor lucruri arhicunoscute cum ar fi faptul că apa e udă. Fără îndoială existau pe undeva premisele unei autentice confruntări drama

tice între personajele interpretate de Ilarion Cio- banu și Vladimir Găitan, dar este la fel de sigur și faptuj că relația conflic- tuală dintre președintele C.A.P.-ului și tînărul inginer agronom trebuia să se contureze într-un registru verosimil, și nu la nivelul enunțului teoretic ce, așa, într-o doară, atinge și „moderna" chestiune a opoziției dintre generații..în genere, microuhivef- sul numit Zăvoarele se caracterizează prin aglomerarea unor clișee într-un tipar la fel de cunoscut. Nimic nu e sub semnul echivocului, nimic nu e de domeniul surprizei, chiar dacă cineaștii doresc să articuleze o narațiune cinematografică înzestrată și cu aceste elemente. Regretabil, tot ceea ce ei consideră imprevizibil, este perfect previzibil pentru noi, cei din sală, ceea ce în vi- ' viziunea lor e din domeniul

surprizelor (cum ar fi și firul poveștii . de dragoste), nu constituie pentru noi nici o surpriză, deoarece știm din capul locului Cum și în ce fel vor evolua e- venimentele.: : •Nu s-ar putea spune că la realizarea filmului nu s-a apelat la o anumită desfășurare de forțe. Dar forțele sînt dirijate, involuntar pe piste false și astfel rezultatul este, cum prevedem, cam din primele douăzeci de minute de proiecție : îndoielnic.Vladimir Găitan, Ilarion Ciobanu, Mircea Dia'conu, Draga Olteanu-Matei, Silviu Stănculescu și ceilalți actori de bună reputație sînt limitați să dea viață unor personaje cu gust de hîrtie. Nu cu prea mult spor. Ceea ce dovedește că — în absența unei partituri adecvate — o distribuție bună încă nu poate rezolva toiul.
C. ALEXANDRESCU
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Sorcovă
tardivă (!)

Foto : A. DU LASimfonie la zero grade.

Memoria calculatorului electronic depinde în mare-măsură de alimentarea sa constantă cu energie e- lectrică. Pornind de la acest fapt, specialiștii Institutului de proiectări pentru automatizări din Capitală au realizat un dispozitiv pentru stabilizarea tensiunii cu rol de sisțem de siguranță, care se aplică calculatoarelor românești din familia ,,Felix". Cu ajutorul acestui dispozitiv se reduce considerabil posibilitatea de întrerupere. accidentală a curentului sau de fluctuație îh alimentare, cauze care pot duce la pierderea memoriei calculatorului, în cazul cînd apar dereglări, dispozitivul asigură funcționarea calculatorului în continuare încă aproape un minut, după care acesta se oprește automat, - ........După remedierea dereglărilor, calculatorul își reia activitatea de acolo de unde ă întrerupt-o.-
Instalație solară pentru încălzirea apei. La Slă- nic Prahova funcționează, de cîteva luni o instalație solară pentru încălzirea apei. Ea se compune din panouri solare plane în suprafață de 25 metri pătrați, intercalate pe rețeaua de apă rece care alimentează dușurile din Complexul balnear din localitate și poate furniza, într-o zi, 10 000 litri de apă ia o temperatură de circa 35 grade C. Cu ajutorul ei se obțin însemnate economii de combustibil și se evită, totodată, investiții care ar. fi fost necesare pentru construcția unei instalații clasice de încălzit.

ice mași- -a întîm- :him Hă- ■ autobu- aparți- ilui Rîu In 29 de- rul n-a asculte și pedepsit utea mai onat să-și în drum, iie descu- mai în- ianuarie. iban donat irs, auto- nsport și 31 al oa- g i-a avut te se află bșanr Oa- .1 cînd au- t din spa- at parcă- sfaat nite?-- ■
M DE 
TRUianuarie, 31-IID-1 I.C.M.M. irculat în petru. Șo- . îl trans- ci-liu peal între- dacă tot imelristul, al, de ce ce tot un- așină mi- luat-o pe făeîndu-i ului care al vehiou- î această a urmă... lățește ?■O BINEcititorii t în dimi-2 ianua- telog rafieiopera lui și loan oii șoferi jov. Cum, și în sea- ; a anului face, s-au uat mași- u sorcova Undeva în »e Coșbuc. durat pî- ineață pe care mount într-u- i aceea o rit în par- lta, cu cei itr-un caș- ginea âru- 1-a smuls Ce s-a a- se bănu- trebuie să jentru el), le mașină, o alege de după răilor biolo- Jut'-o bine, n sfîrșesc.

I
I
I
I
I

♦

/ Biscuiți alcalini. Specialiștii Institutului de medicină și farmacie din Iași, îp colaborare cu cercetători de la întreprinderea de mdrărit și panificație din localitate, au realizat un produs dietetic și în același timp medicament — biscuiții alcalini, care au reale efecte terapeutice anti-ulceroase. Cu prilejul experimentărilor s-a dovedit că ei neutralizează lent, dar în mod sensibil, acidul clorhidric secretat de stomac în cantitate mare în timpul senzației de foame sau cînd bolnavul face un efort fizic sau intelectual considerabil. De asemenea, noul sortiment alimentar are proprietatea de a se mula pe pereții tubului digestiv for- mînd o cușă aderentă, protectoare, care exercită o acțiune cicatrizantă, asigurată prin ionii de aluminiu pe care îi conțin.Biscuiții alcalini vor intra în curînd în producție.
A fost omologată recent prima mașină automată de tricotat cu comandă program, dotată cu dispozitiv Jaquard — Jar, 201, fabricată în țara noastră.- Concepută și realizată de specialiștii întreprinderii „Metalotehnica“ din Tg. Mureș, în colaborare cu cei ai centrului de cercetări care funcționează pe lingă această unitate, mașina realizează performanțe tehnice și funcționale comparabile cu cele ale unor produse similare fabricate de firme străine cu tradiție în acest domeniu. , Ea produce contexturi de tricot normale Jaquard și în relief utilizînd 2—14 culori.

Compozitorul finlandez Ian Sibelius, întrebat o- dată de ce preferă tovărășia oamenilor de afaceri, colegilor muzicieni, a răspuns astfel:— Cînd mă aflu în tovărășia muzicienilor, toți fără răgaz, vorbesc despre greutățile financiare; in schimb cînd mă aflu în tovărășia oamenilor de afaceri, aceștia conversează cu mine exclusiv despre muzică.
După terminarea recitalului dat de celebrul cîntăreț de operă polonez Ian Kiepura, publicul en

•if

Anecdotetuziasmat l-a bisat frenetic. Kiepura, după cîteva plecăciuni, și-a întrebat auditoriul ce-ar dori mai audă :— Tosca ? Rigoleto?Deodată ■ prin acest vacarm a răzbit strigătul strident al unei doamne:— Au, Auleu!Bărbatul de alături căutat s-o corecteze :— Se spune „Ai, Ai“ ! (cu gîndul la popularul cîntec)Auzind-aceasta, doamna revoltată i-a replicat:— Știu cum se numeș-

să

■•â.

fenomeneleIn cursul anului 1979 se vor produce mai multe fenomene astronomica deosebite. Unul dintre acestea s-a și petrecut în noaptea de 4 spre 5" ianuarie, cînd Pămîntul s-a aflat la peri- heliu, adică îrPpunctul de pe orbită cel mai apropiat de Soare. Fenomenul opus se va înregistra la 3 iulie, la ora 23, cînd planeta noastră se va afla la afeliu. După cum informează specialiștii de la Observatorul astronomic din

astronomice din anul 1979de Lu- noaptea martie, faza saelipsa parțială nă dinde 13 spre 14 fenomen care, în maximă, va umbri 0,858 lasută din suprafața discului lunar. Eclipsa va începe la 13 ‘ —de na de. La 22 august va avea loc -o eclipsă inelară de Soare vizibilă din sudul America dc Sud, Antarctica, sudul Oceanului Pacific și sud- București. la 20 februarie vestul Oceanului Atlantic. O eclipsă totală de Lună care, de asemenea, nu seva avea loc o eclipsă totală de Soare vizibilă în America de Nord, Oceanul A- tlantic, nord-estul Oceanului Pacific, Peninsula Iberică, Marea Britanie, sudul Groenlandei.Pe teritoriul va putea fi observatăRomânieie-

martie la minute și a doua zi minute.
ora 21 și 29 se va termi- la ora 0 și 47

va putea vedea din țara noastră va avea loc la 6 septembrie și va putea fi observată în Peninsula Kamceatka, America de Nord, America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Oceanul Pacific și Oceanul înghețat de Nord.Primăvara astronomică va începe la 21 martie ora 7 și 22 de . minute, solstițiul de vară va avea loc la 22 iunie ora 1 și 56 de minute, echinoncțiul de toamnă la 23 septembrie ora 17 și 17 minute, iar solstițiul» de iarnă la 22 decembrie ora 13 și 10 minute.
ca...

te cîntecuil, însă dumneavoastră' nu Știți că m-ați călcat pe picior ?
★Cînd Adelina Patti, ce- . lebra soprană italiană a fost angajată pentru trei luni spre a întreprinde un turneu artistic în Statele Unite, a pretins un onorariu de-a dreptul u- riaș. Auzind aceasta, impresarul a făcut observația că nici salariul președintelui S.U.A. nu este a- tît de mare.— Mă rog, a răspuns Patti, dacă președintele este mai ieftin, să cînte

Culese de
Francisc MORARU

•i'

îREBUSORIZONTAL: 1) Se mină la confruntarea anilor... 2) ...renăscuți 3) Precursoarea iernii 4) In omăt!... — ...din haină!... — ...și d n vifor! 5 Ghiont G) A îndrepta... — ... cu sursa în Kilimanjaro 7) Scor alb — Ține de față 8) înălțimi.. 9) .. cu ierni pe vîrf! — Rele în... careu ! ... 10) Ironii reci — Calc.VERTICAL: 1) Chiciură... 2) ...cu rafale ia siirșit ! — Generator de rafale 3) Uzi • de ge. eratoare Timișoa- (abr.) — Bob Petrescu Pronume 4) Te învață munții 5) Numeralul din lună — Venit domnesc (od.) 6) îi place plapuma zăpezii 7) Măsoară timpul... —

...în anul 2000 consumul de oțel în întreaga lume va fi, potrivit unor calcule preliminare, de trei ori mai mare decît în prezent ? Se estimează că- el va atinge 1,5 miliarde tone....unii pasageri ai căilor ferate britanice au propus introducerea unor vagoane în care să fie interzis... vorbitul. Drept contramăsu- ră, s-a înființat o asocia- ' ; protest, pentru oame- au mai fost teamă că or
ia, tția feministă deIar vagoanele nii tăcuți introduse să circule...într-o

nu de aproape goale...drogherie din Malmoe (Suedia) se vînd batiste de hîrția pe ambalajul cărora sînt înscrise următoarele sfaturi : „Guturaiului îi priesc cel mai mult cele 1000 de sfaturi care le dau binevoitorii

pentru a vă învăța cum să , șcâpați de el"....unul din misterele „triunghiului Bermudelor" a fost descoperit, recent, de poliție și paza de coastă americane ? Ele au constatat că dispariția mai multor ambarcațiuni, mal ales dintre cele mici, în zona respectivă nu se datorează unor fenomene parapsiho-. logice, meteorologice neobișnuite, ci activității unor bande de Pirați, care ucid echipajele, jefuiesc iahturile și le scufundă....creșterea bruscă a tensiunii- arteriale reprezintă una din cauzele frecvente ale accidentelor de automobil ? De exemplu, o emoție puternică provocată de, încercarea de a întrece un alt automobil urcă tensiunea ou 30-50 mm. Urmările pot fi fatale : conducătorul mașinii își pierde reflexele și capacitatea de a reacționa rapid, iar ,uneori, leșină.

Sorcova vesela, ' trăiți, să înfloriți, merii, ca perii, . mijlocul verii... rugăm să ne scuzați sîntem întîrziați insă totuși noi dorim să-ncercăm să sorcovim că avem motive care par tardive însă... disecate sînt de-actualitate venim să sorcovim frații ce ne fac să stăm prin stații că n-a-nceput anul bine și-n stații vedem ciorchine de oameni care stăteau din buze mărunt făceau (nu știm dacă înjurau sau de ger, doar, dîrdîiau) cort e că ne-am întrebat oare ce s-a întîmplat ? toți își concentrau auzul s-audă autobuzul care nu venea care nu era...Ne înghețau oasele . așteptînd mașinile ce mai veneau cîteo.dată în grămadă-organizată veneau multe, la grămadă; ca nu cumva să sg piardă; mersul la serviciu devenea supliciu Dar noi am aflat ce s-a întîmplat: cică „buna-organlzare" de la E.T.P., se pare nu prea s-a simțit în stare să vadă că-i iarnă afară și-au alimentat motoare cu motorină de*vară ce-a-ifghețat a-șa de-odat’ ca și cum n-a existat astfel, că și motorina s-a făcut ca... vaselina și cînd gerul s-a pornit dintr-o dată s-a „brînzrt" cu asemeni combustibil sigur că e imposibil că să circuli și pe dat parcu-ntreg a înghețat de credeai, într-o privință că stau ca la o ședință zeci de autobuze ce-așteaptă mofluze să ceară cuvîntul spre a-și lua avîntul. Dar nimeni nu le-auzea nimeni nu le-alimenta și clâie Peste grămadă a căzut și o zăpadă de n-aveai curajul să-admiri peisajul, de-aia vrem să-i sorcovim poate, la treabă-i pornim. Ar mai fi de sorcovit cei care n-au ieșit curățat de zăpadă bloca întreaga stradă, scară, la „Zori de zi“REBUS...din cînd în cînd 8) Istria! ... — ...un criteriu de apreciere (poate fi și la temperatură) 9) Curte ! — Satelitul nr 10 al planetei Sa-
turn 10) Turn al cărui-lift anghețat de curînd datorită temperaturii scăzute -- Tîle spilcuit !

Ion LEONARD

și la ce iași la cele librării . . -de intrai sâ iei ceva zăpada te reținea așteptau să se-ncălzească soarele să o topească. Să eîntâni sorcovele și pe la E.G.C.L. mulțumiți c-a dat zăpadă și că n-o să se mai vadă cum stau cu gunoaiele pline containerele ; de cînd cu-atîta zăpadă s-a cam dus cu... apa caldă caloriferele-s gheață și noi stăm... cu ochii-nceațî am avea aspecte-n stivă dar în sorcova tardivă am cîntat numai puțin poate cei vizați rețin.La anul și la mulțl ani
I. LICIU 

M. BUJORESCU
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Scrisoarea Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.
• fU ' ni a r a din pag. f)dreptate socială și națională ale poporului român.însușindu-vă din fragedă tinerețe ideile socialismului, ați participat la marile bătălii purtate de clasa muncitoare, a cărei fiică sînteți, de masele largi populare împotriva exploatării burghezo-moșierești, a fascismului și a războiului hitlerist, pentru democrație și socialism, ați contribuit activ la lupta Partidului Comunist. Român — în rln- durile căruia v-ați angajat ca tînărȘ utecistă — oferind un remarcabil exemplu de militant comunist pentru libertate și independența patriei. Recunoașterea uriașei contribuții pe care ați adus-o și o aduceți necontenit ia progresul multilateral Pe care îl cunoaște astăzi țara noastră este reflectat de prezența dumneavoastră deosebit de activă la nivelul superior al conducerii partidului nostru, de înaltele funcții încredințate de partid și popor, pe care le îndepliniți cu strălucire. împreună cu noi toți, comuniștii, întregul popor român dau o înaltă apreciere aportului deosebit de prețios pe care îl aduceți ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale, a științei, tehnicii și culturii, de creștere susținută a nivelului de trai material și spiritual al întregii națiuni, de întărire continuă a independenței și suveranității patriei noastre libere și demne, de înălțare a ei pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.In cele trei decenii și ju-
Cuvîntul
• (Urmare din pag. I)

mătate care au trecut de la lă, pentru participarea ac- eliberare, v-ați consacrat tivă și constructivă a tuturor statelor la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, la crearea unui climat de destindere și securitate, la înfăptuirea
activității științifice, re- mareîndu-vă ca o mare personalitate în rîndul cercetătorilor din domeniul chimiei, ramură importantă ă economiei noastre naționale. Titlurile de doctor în științe și membru al A- cademiei Republicii Socialiste România, cărora li sa adaugă numeroasele titluri de «Doctor Honoris Causa" și «Membru de onoare" a- cordate de institute superioare și academii din numeroase țări ale lumii reprezintă larga reputație profesională de. care vă bucurați în rîndul oamenilor de știință din țară și străinătate. Sînt cunoscute și apreciate pe toate meridianele inițiativele dumneavoastră puse în slujba amplificării contactelor dintre oamenii de știință români și din alte țări, pentru ca toate cuceririle geniului uman, minunatele succese ale științei să fie folosite nu pentru distragere, ci pentru progres și civilizație, pentru o Viață mai îmbelșugată și mai bună a tuturor locuitorilor planetei noastre.Partidul, întregul nostru popor dau o înaltă apreciere contribuției de seamă pe care ați adus-o și o aduceți la promovarea politicii externe a partidului și a României socialiste de dezvoltare a colaborării cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deo- sebire de orînduire socia-

Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român

tovarășei Elena Ceaușescude edificare a societății noi, socialiste. Se poate spune că niciodată, în întreaga sa istorie, poporul nostru n-a avut o asemenea forță u- nită, conștientă, care să-1 însuflețească și să-1 conducă în lupta pentru o viață liberă, independentă, demnă și fericită, cum este Partidul Comunist Român. Niciodată ca acum, poporul, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din patria noastră n-au fost mai strips uniți în jurul partidului, al Comitetului Central, al secretarului general al partidului.De politica Partidului Comunist Român, de creșterea continuă a rolului său conducător în societate sînt Organic legate dezvoltarea dinamică pe care o cunoaște astăzi întreaga noastră țară, realizările pe care poporul român le dobîn- dește zi de zi pe calea accelerării progresului său e- conomic și social, a ridicării României pe trepte tot mai înalte de civilizație și bunăstare. Politica externă activă a partidului și statului nostru de pace și colaborare, de dezvoltare a relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, aportul său cons- / tructiv la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale, la cauza de- 

dezarmăriî și garantarea păcii pentru toate popoarele.Activitatea dumneavoastră ca membru al conducerii partidului și, totodată, ca strălucit om de știință reprezintă pentru noi toți, ca dealtfel pentru toți cetățenii țării — români, maghiari, germani, sîrbi sau de alte naționalități — un însuflețitor exemplu, un îndemn de a acționa permanent, cu întreaga capacitate Și putere de muncă, pentru înfăptuirea exemplară în viață a hotărârilor celui de-al XI-lea Congres și ale Conferinței Naționale a partidului. .Cu aceste gînduri, vă dorim stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ani mulți și luminoși, multă sănătate și putere de muncă, pentru a încununa cu noi succese și satisfații înaltele învestituri acordate de partid, pentru a contribui alături de noi, de toți comuniștii, de întregul nostru popor, la transpunerea în viață a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și- de înaintare a României spre comunism.în această zi memorabilă vă adresăm din toate i- nimile noastre tradiționala urare «La mulți ani* 1', tovarășă Elena Ceaușescu !

partid a reprezentat un moment esențial pentru întreaga mea viață. Am activat în mișcarea revoluționară, în rîndurile tineretului comunist, iar apoi ca membră a Partidului Comunist Român. Am considerat întotdeauna că nu există o satisfacție mai mare decît aceea de a sluji cauza clasei muncitoare — din rîndurile căreia m-am ridicat — cauza celor mulți, cauza partidului, a poporului meu.Nu aș putea să nu a- mintesc, în aceste momente, faptul că am avut marea fericire ca, încă din perioada ilegalității, să lucrez nemijlocit alături de tovarășul meu de viață, care a constituit pentru mine Un înalt exemplu de dîr- zenie și dăruire totală în lupta revoluționară, de nestrămutată încredere în victoria cauzei drepte a clasei muncitoare, a partidului nostru.i Este pentru mine o mare satisfacție să văd reali- zîndu-se astăzi, în țara noastră, idealurile de libertate, dreptate și. echitate ale partidului, să fiu părtașă la marile transformări revoluționare petrecute în acești ani în patria noastră, la marile izbînzi pe care poporul român le-a dobîndit, sub conducerea partidului, în vasta operă

zarmării, a destinderii și securității în lume, au a- dus poporului nostru nenu- mărați prieteni pe toata meridianele planetei, au fă- ■ cut ca România să se bucure de un binemeritat prestigiu pe plan mondial. în- deplinindu-mi înaltele răspunderi încredințate de partid, de popor, mi-am a- dus și îmi aduc contribuția la înfăptuirea îh viață a acestei politici.Desigur, vorbind de politica noastră generală, nu pot să nu mă refer la grija deosebită a partidului nostru pentru dezvoltare și înflorirea continuă a științei, pentru situarea fermă la baza noii orînduiri pe care o edificăm a celor mai avansate cuceriri ale gin- dirii științifice Și tehnice moderne. Trăiesc o mare satisfacție pentru faptul că, în domeniul meu de activitate, împreună cu ceilalți oameni de știință, îmi pot aduce nemijlocit contribuția la înfăptuirea politicii partidului ’privind legarea tot mai strînsă a cercetării științifice de cerințele concrete ale vieții, la progresul și afirmarea tot mai puternică — atît pe plan național, cît și internațional — a științei românești.Programul adoptat de Congresul al XI-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvol

tate și înaintarea României spre comunism deschide perspective minunate în fața întregului nostru popor. Vreau să vă asigur, stimați tovarăși, să asigur Comitetul nostru Central, întregul partid că și în continuare mă voi strădui să fac totul pentru a-mia- duce, împreună cu ceilalți tovarăși, contribuția la înfăptuirea acestui măreț program, că voi munci întotdeauna cu abnegație și
Solemnitatea decorării 

tovarășei Elena Ceaușescu
• (Urmare din pag. 1)Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Iile Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion UrSu, Richard Winter, Vasile Mușat, Marin Vasile.Tovarășul Manea Mănes- cu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al
In onoarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei de naștere, Comitetul Politie Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a oferit, sîmbătă, 6 ianuarie, la Palatul Primăverii o masă tovărășească.Au participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășii Manea Mă- nescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, I.ina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec,

Primirea de către tovarășa 
Elena Ceaușescu a unor oameni 

de știință din țara noastrăTovarășa academician doctor- inginer Elena Ceaușescu a primit în cursul zilei de sîmbătă pe tovarășii Ion Urau, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Nicolae Giosan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Mihail Fiorescu, ministrul industriei chimice, Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntului, Mihnea Gheorghiu, președintele A- cademiei de Științe Sociale și Politice, Ion Anton, Cristofor Simionescu și Șerban Țițeica, vicepreședinți ai Academiei Republicii Socialste România, George Ciucu, rectorul U- niversității București, și Aurel Groapă, director tehnic la Institutul Central de Chimie.Oamenii de știință au înmînat tovarășei Elena Ceaușescu mesaje de felici- 

energie pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului — politică pe care o slujesc cu întreaga mea ființă din cei mai tineri ani ai vieții mele și care nu cunoaște țel mai înalt decît bunăstarea și fericirea poporului, libertatea și demnitatea națiunii noastre socialiste.Mulțumind încă o dată pentru cuvintele de apreciere rostite aici, pentru numeroasele felicitări și u-

P.C.R., prim-ministru al guvernului, a dat citire Scrisorii Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român adresată tovarășei Elena Ceaușescu.Tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ăl Consiliului d« Stat, a înmînat tovarășei Elena Ceaușescu înalta distincție Ordinul „Steaua Republicii
Masă tovărășeascăȘtefan Andrei, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Dobres- cu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Va- sile Patilineț, Ion Ursii, Richard Winter, Vasile Mu- șât, Marin Vasile, cu soțiile.Toastînd în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul Ștefan Voitec i-a urat, în numele tuturor celor prezenți, multă sănătate, viață îndelungată^ și fericită, împreună cu întreaga familie, multă putere de muncă pentru a obține, în continuare, succese remarcabile, pentru a contribui, alături de strălucitul conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea grandioasei opere de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Răspunzînd, tovarășa Elena Ceaușescu a mulțu- 

taro cu prilejul aniversării zilei sale de naștere. In a- celași timp, a fost oferit un volum care înmănunchează cele mai valoroase lucrări elaborate de tovarășa Elena Ceaușescu, împreună cu colaboratori din cadrul Institutului de Cercetări Chimice, studii susținute la diverse reuniuni de specialitate din țară și de peste hotare. împreună cu acesta au fost înmînate numerele omagiale ale „Revistei de Chimie" și revistei „Materiale plastice", care ilustrează contribuția deosebită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la dezvoltarea cercetării științifice românești și, în mod deosebit, a celei din sfera chimiei — domeniu de vîrf al științei contemporane.Mulțumind oamenilor de știință pentru mesajele și felicitările ce i-au fost a

rări pe care le-am primit din partea comuniștilor, a oamenilor muncii din întreaga țară, doresc să închei cu cele mal bune urări pentru Comitetul Central, pentru mărețul nostru partid și pentru politica sa înțeleaptă, pentru minunatul nostru popor, făuritor conștient al socialismului și comunismului în România, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii ! (Aplauze)

Socialiste România" clasa I, conferit prin Decret prezidențial.
A luat cuvîntul tovarășa Elena Ceaușescu.Tovarăș ul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au felicitat-o cu deosebită căldură pe tovarășa Elena Ceaușescu, i-au exprimat cele mai alese u- rărt de sănătate, viață îndelungată și putere de muncă.

mit încă o dată Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru urările adresate și a exprimat hotărîrea de a-și aduce, în continuare, contribuția, împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, cu întregul nostru partid și popor, la realizarea mărețului Program de dezvoltare în ritm intens a economiei, științei și culturii, de ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc.Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat secretarului general al partidului, tuturor participanților la masa tovărășească, urări de sănătate și succese în întreaga activitate.Tovarăș ul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului nostru au felicitat călduros pe tovarășa Elena Ceaușescu, urîndu-î din toată inima anî mulți și fericiți.

dresate, tovarășa Elena Ceaușescu a arătat că succesele deosebite pe care știința românească l-a obținut în ultima prioâdă, se datorase în primul rînd condițiilor deosebite create de Partidul Comunist Român și statul nostru socialist, dăruirii cu care cei ce lucrează în acest important sector înfăptuiesc sarcinile trasate de partid. Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat, de asemenea, mulțumiri oamenilor de știință pentru strînsa colaborare, expri- mînd hotărîrea de a-și pune șl în viitor întreaga capacitate de muncă în slujba propășirii științei românești, a prosperității poporului român, a înfăptuirii luminosului Program de construire a societății Socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism.
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