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ASTĂZI ESTE „ZIUA MINERULUI"

MINERILOR ȚĂRII-
urarea de noi izbînzi în munca lor dîrză, 

consacrată înfloririi patriei

Exemplu de hărnicie, pricepere și conștiinciozitate, brigada condusă de 
Traian Pop, de la Urioani, se situează printre fruntașii în întrecere 

Foto : I. Liciu

Ca tn fiecare an, sărbătorim fn 
această dumirflcă de august „Ziua 
minerului", zi in care întregul po
por omagiază glorioasele tradiții 
de luptă revoluționară ale mineri
lor, cinstește munca lor plină de 
abnegație și dăruire consacrată pro
gresului necontenit al țării. Parti
dul, intregul nostru popor acordă 
o inaltă prețuire muncii harnice și 
tenace a acestui detașament de 
frunte al clasei noastre munci
toare. puternic angajat, alături de 
toți oamenii muncii, in opera de 
edificare a societății socialiste 
multilajeral dezvoltate în patria 
noastră.

Sărbătorirea „Zilei minerului" 
din acest an are loc în condițiile 
in care clasa muncitoare, intregul 
popor muncesc cu perseverență și 
entuziasm pentru înfăptuirea obiec
tivelor de deosebită însemnătate 
stabilite de Congresul ai XI-lea și 
Conferința Națională ale partidu
lui. de plenarele din acest an 
ale C.C. al P.C.R. Minerii țării, pe 
deplin conștient! că de munca lor 
fără preget depinde asigurarea eco
nomiei cu cantități sporite de căr

bune, de minereuri și alte resurse 
materiale, nu precupețesc nici un 
efort și acționează cu energie pen
tru realizarea in cit mai bune con
diții a planului și angajamentelor 
din acest al treilea an al cincina
lului.

De ziua lor și tn cinstea zilei de 
23 August, minerii raportează noi 
succese in muncă. în această pri
vință merită evidențiate colective
le minelor Uricani și Paroseni din 
Valea Jiului, ale Centralei minereu
rilor și metalurgiei neferoase Baia 
Mare. Centralei minereurilor Deva 
și Centralei sării și nemetalifere
lor București, care, realizind im
portante cantități de produse peste 
prevederi, au obținut in acest afi 
depășiri de zeci de milioane lei 
la producția netă. La rîndul său, 
colectivul Combinatului minier Ol
tenia a înregistrat în ultima pe
rioadă creșteri substanțiale ale pro
ducției zilnice. Și. desigur, șirul u- 
nor asemenea fapte de muncă ar 
putea fi continuat.
(Continuare în pag. a' Il-a)

Sîmbătă după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au intîl- 
nit, în stațiunea Neptun, cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 

întregul partid, întregul popor strîns unit 
sprijină ferm pozițiile și orientările 

cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

DIN TELEGRAMELE ADRESATE 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

al Partidului Comunist din Spania, 
care, împreună cu soția, se află la 
odihnă in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. desfășurată într-o atmosferă 
de- caldă prietenie, care caracterizea

ză relațiile tradiționale de solidari
tate și colaborare frățească statorni
cite intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spania, în
tre conducerile celor două partide.

ADUNAREA FESTTVA DIN PETROȘANI în pagina a lll-a

într-o atmosferă de puternică însuflețire — 

un călduros salut „NOROC BUN!" transmis 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor minerilor țării

La casa de cultură din municipiul 
Petroșani a avut loc. sîmbătă după- 
amiază. adunarea festivă dedicată 
„Zilei minerului".

La această manifestare sărbăto
rească au luat parte cei mai buni 
mineri, șefi de brigadă, maiștri, ingi
neri. energeticieni. constructori de 
utilai minier, cercetători si alti oa
meni ai muncii din Lupeni, Vulcan. 
Uricani. Petrila. Paroseni si din 
celelalte centre muncitorești din ba
zinul carbonifer al Văii Jiului.

Au participat tovarășii Vasile 
Patilineț. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 

„ Vom fote totul pentru u du patriei 
mai mult tărbune, vom răspunde 

întotdeauna prezent 
Iu chemarea partidului"

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de minerii Văii Jiului

Oamenii muncii din Valea Jiului, mineri, preparatori ai cărbunelui, 
constructori și energeticieni, iși Îndreaptă cu adincă emoție și respect 
gindurile și sentimentele către dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, miner de onoare al Văii Jiului, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, pe care îl reprezentați cu strălucire, identificindu-vă cu cele 
mai luminoase năzuințe și idealuri de viață și muncă. Indicațiile și în
demnurile adresate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar 
general, in timpul vizitelor de lucru în municipiul nostru, la locurile 
noastre de muncă din subteranul Văii Jiului, ne sint proaspete în con
știință și ne stirțiulează eforturile de perfecționare moral-politică și pro
fesională pentru a deveni mineri-tehnicieni capabili să sporească necon
tenit cantitatea de cărbune extras din adîncurile minelor.

Vă aducem la cunoștință, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
măsurile luate din inițiativa și prin grija dumneavoastră privind intro
ducerea tehnicii și tehnologiilor moderne în mineritul acestui mare ba
zin carbonifer se aplică cu succes. Cu inimile pline de satisfacție si 
mmdrie minerească vă raportăm că, prin munca noastră, străbătută de 
înalta răspundere comunistă, traducem în fapte indicația dumneavoastră 
de a face din Valea Jiului nu numai un centru minier puternic, ci și 
un centru muncitoresc in care condițiile de muncă și viață să fie exem
plare.

In această zi de sărbătoare, vă asigurăm, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, minerii Văii Jiului, detașament Înain
tat al clasei muncitoare, care a luptat sub conducerea partidului pentru 
viața liberă și fericită de astăzi, vă urmează neabătut îndemnul, acțio- 
nind zi de zi pentru înfăptuirea întocmai a documentelor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.

într-o unanimitate de gîndire și acțiune, pătrunsă de responsabili
tate comunistă, ne exprimăm aprobarea deplină față de ideile cuprinse 
în expunerea prezentată la adunarea activului central de partid și de 
stat, eminentă sinteză a fenomenelor și tendințelor actuale în viața po
litică internațională, la care România participă activ prin dumneavoastră, 
cel mai prestigios reprezentant al poporului nostru, la realizarea Unui 
climat de securitate, pace și colaborare în toate domeniile de activitate 
umană.

Minerii, preparatorii, mecanizatorii, cercetătorii și proiectant!! din 
unitățile aparținătoare Combinatului minier Valea Jiului vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a da pa
triei mai mult cărbune, vă încredințăm că vom îndeplini neabătut sar
cinile ce ne revin în această etapă a făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, vom răspunde întotdeauna prezent la chemarea parti
dului, a dumneavoastră personal, făcînd dovada grijii părintești ce ne-o 
purtați.

P.C.R., ministrul minelor, petrolului 
și geologiei. Teodor Has. prim- 
secretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.. președintele con
siliului popular județean, alti repre
zentanți ai organelor locale de partid 
si de stat, cadre de conducere si teh
nice din Combinatul minier Valea 
Jiului.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
tovarășul Clement Negrut. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R.

A luat cuvintul tovarășul Vasile 
Patilinet. care a spus : „Îmi este 
deosebit de plăcut de a vă transmite 

(

dumneavoastră si. prin dumneavoas
tră. tuturor muncitorilor, inginerilor 
si tehnicienilor din industria minieră 
românească un călduros salut mine
resc „Noroc bun 1“ din partea celui 
mai iubit fiu al clasei muncitoare, 
miner de onoare al Văii Jiului, ales 
de către dumneavoastră. patriot 
înflăcărat, eminentă personalitate a 
lumii contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România".

Salutul transmis din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu a fost pri
mit cu profundă bucurie si satis
facție, cu puternică însuflețire, parfi- 
cipantii Ia adunare scandind înde
lung. cu entuziasm. „Ceausescu — 
P.C.R. !“. Ei au dat o vibrantă ex
presie sentimentelor de nețărmurită

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAI . 
îndreptar programatic de acțiune pentru afirmarea 
cauzei păcii și progresului în lumea contemporană

1. POPOARELE SINT CAPABU SA IMPUNĂ,
PRIN ACME UNITA, AFIRMAREA POLITO NOI, ECHLTABUE 

SI DEMOCRATICE PE ARENA MONDIALA
în opoziție cu tendințele de reîmpărțire a zonelor de influență și dominație se afirmă 

tot mai puternic o politică nouă, de colaborare între state, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, a principiilor independenței și suveranității naționale, a neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, singura care poate asigura o evoluție democratică a 
vieții politice mondiale.

NICOLAE
Strălucit model de analiză riguros 

științifică, în spiritul materialismului 
dialectic și istoric, a problemelor car
dinale cu care se confruntă omenirea, 
de investigare în profunzime a pro
ceselor și tendințelor majore de pe 
arena mondială, de reliefare, pe a- 
ceastă bază, a unor concluzii 
de largă valabilitate pentru ac
tivitatea practică, ampla expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
ședința cu activul central de partid 
și de stat se constituie intr-un în
dreptar de inestimabilă valoare pen
tru mal buna înțelegere a evoluțiilor 
tumultuoase ale lumii contemporane. 
Se poate afirma, cu deplin temei, că 
prin aprecierea realistă a fenomene
lor lumii în care trăim, prin defini
rea marilor direcții ale evenimentelor 

dragoste si înaltă stimă pe care toți 
minerii tării le nutresc fată de glo
riosul nostru partid comunist, fată 
de conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In cuvintul său. vorbitorul a re
levat că sărbătorirea „Zilei minerului" 
are loc anul acesta in condițiile cind 
toți minerii, impreună cu intregul 
popor, acționează cu fermitate si ho- 
tărire pentru traducerea in viată a 
istoricelor nptăriri ale Congresului 
a! XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului. El a subliniat atenția 
deosebită pe care conducerea parti
dului și statului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o acor
dă industriei miniere, îmbunătățirii 
condițiilor de muncă si de viată ale
(Continuare în pag. a II-a)

epocii, prin deschiderea unor ori" 
zonturi clare de acțiune pentru so
luționarea intr-un mod nou a proble
maticii atît de complexe a vremuri
lor noastre, expunerea reprezintă o 
contribuție creatoare la tezaurul gîn- 
dirii revoluționare internaționale.

Fără îndoială că din ansamblul a- 
nalizei făcute de secretarul general 
al partidului, in lumina mutațiilor 
petrecute în lume in ultima perioadă 
de timp, o deosebită însemnătate 
prezintă aprofundarea tezelor expuse 
în Raportul la Conferința Națională 
cu privire la accentuarea confruntării 
între cele două linii, între cele două 
tendințe diametral opuse din viața 
mondială : pe de o parte, linia for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
care ie pronunță pentru o politică

Productivitate și calitate — obiective cotidiene în munca textilistelor de la 
întreprinderea „Moldova" — Botoșani

nouă, cu adevărat echitabilă, pe baza 
deplinei egalități în drepturi și res
pectului reciproc, singura în măsură 
să asigure o evoluție democratică pe 
arena internațională, iar pe de altă 
parte, linia cercurilor retrograde, im
perialiste, promotoare ale vechii po
litici de dominație, asuprire și dic
tat, care încearcă să frîneze lupta 
pentru libertate și independență, 
pentru dreptul la dezvoltare de sine 
stătătoare a popoarelor.

Constituind una din caracteristicile 
fundamentale ale dezvoltării sociale 
contemporane, această confruntare, 
care, în esența ei, exprimă lupta 
dintre vechi și nou, se împletește —' 
așa cum se arată în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — cu 
o ascufire * contradicțiilor dintre di-

Foto : S. Cristian
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CEAUȘESCU
ferite state și grupări de state in 
strinsă legătură și cu fenomenele 
crizei economice mondiale. Pe 
aoest fundal și în condițiile în care 
încercările de ieșire din criză nu au 
dat pînă acum rezultatele scontate, 
evoluția situației internaționale se 
caracterizează printr-o intensificare 
a tendințelor de reîmpărțire a zone
lor de influență, de întărire a domi
nației în diferite părți ale lumii, 
tendințe care au generat, in ultima 
vreme, o serie de focare de încordare 
și conflict în diferite părți ale glo
bului.

Desigur, lupta pentru o nouă îm
părțire a zonelor sau sferelor de in
fluență nu reprezintă un fenomen
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Fapte de seamă 
în marea 
întrecere

Peste sarcinile de plan la zi, 
o producție industrială în valoare de 
190 milioane lei au obținut colectivele 
unităților economice argesene. Intre 
nrodusele realizate suplimentar amin
tim : 36 650 tone benzine. 5 570 tone 
polietilenă, articole electronice însu- 
mind 14.7 milioane lei. 292 tone benzi 
transportoare, 17 425 mc prefabricate 
din beton armat. 2 790 mc cherestea, 
875 tone P.F.L.. 500 mp parchete, 
confecții textile totalizind 12 milioane 
lei. articole din ceramică fină pentru 
menaj in valoare de 4,5 milioane lei, 
8 050 hectolitri de bere.

La producția fizica, tinăra in
dustrie vasluianâ a realizat suplimen
tar 477 000 bucăți rulmenți într-o largă 
gamă de tipodimensiuni. 23 000 pe
rechi incălțăminte. peste 1 000 mp 
usi-ferestre din lemn, prefabricate 
din beton armat. 75 tone polistiren 
expandat. însemnate cantități de oro- 
duse ale industriei ușoare si alimen
tare — sporuri obținute, in special, 
pe seama creșterii productivității 
muncii. La export. în șapte luni s-a 
livrat un volum de mărfuri cu 2,6 la 
sută peste sarcinile de plan.

1 463 tone cupru în concen
trate, utilaje pentru industria mi
nieră si utilaje refractare însumînd 
peste 500 tone, instalații pentru forare 
si exploatarea sondelor in valoare de 
1.3 milioane lei. 800 mc prefabricate 
din beton armat. 3 200 mc bușteni ră- 
sinoase si alte produse în valoare to
tală de 227.8 milioane lei reprezintă 
producția industrială suplimentară cu 
care oamenii muncii din unitățile 
economice ale județului Maramureș 
au pășit în cea de-a opta lună a 
acestui an. Peste 80 la sută din 
aceste sporuri au fost obținute pe 
seama creșterii peste plan a produc
tivității muncii cu 1 216 lei pe lucră
tor.

Au îndeplinit angajamentul 
anual. Colectivul Combinatului si
derurgic Hunedoara, inițiatorul che
mării la întrecere pe acest an către 
toți metalurgistii tării, a realizat in 
cinstea sărbătorii de la 23 August 
mai mult de 110 000 tone fontă, oțel 
si cocs metalurgic peste sarcinile de 
plan la zi de la începutul anului, 
cantitate ce reprezintă îndeplinirea 
si depășirea angajamentelor asumate 
pe 1978.

Consumuri materiale mai 
reduse. Constructorii de tractoare și 
mașini agricole din Craiova au eco
nomisit. de la începutul anului, o 
cantitate de metal cu care se pot 
executa 262 tractoare cu încărcător 
hidraulic de 45 CP. 324 tone combus
tibil convențional si o cantitate de 
energie electrică care poate asigura 
desfășurarea activității de producție 
* întreprinderii timp de o săpțămînă.
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înalță prețuire muncii destoinice a bravilor mineri/
In întrecere-de la cuvInt la faptă

Minerii din întreaga fără întîmpină sărbătoarea de la 
23 August și ziua lor cu rezultate importante în îndeplinirea 
planului și angajamentelor asumate în întrecerea pe acest an. 
lată cîteva din ultimele vești sosite în redacție :

• FRUNTAȘII VĂII JIULUI, minerii de la Uricani, au 
realizat în acest an o producție suplimentară de 35 mii tone 
cărbune, iar cei de la Paroșeni — peste 14 000 tone.

• „ÎN FIECARE SCHIMB, PRODUCȚII SUPLIMENTARE" 
— iată deviza de muncă sub care minerii de la Filipeștii de 
Pădure, județul Prahova, au înscris în bilanțul întrecerii socia
liste 25 mii tone lignit peste plan.

• PERSEVERENȚA CELOR HARNICI. Colectivul exploată
rii miniere llba, recent distins cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru rezultatele obținute anul trecut, se află în fruntea 
întrecerii minerilor din Maramureș și în acest an. De aici s-au 
extras suplimentar, în 7 luni, 53 mii tone minereu.

• O PRODUCȚIE MARFĂ SUPLIMENTARĂ în valoare de 
8 milioane lei și un spor de producție netă de peste 7 milioane 
lei au realizat minerii de la Bălan, Miercurea Ciuc și Praid 
din județul Harghita.

• PE BAZA CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, mi
nerii din Anina au extras suplimentar peste 20 000 tone 
cărbune brut.

• 5 000 TONE CĂRBUNE au fost livrate peste prevederi
termocentralelor de colectivul minei din Șotînga — unitate 
fruntașă din județul Dîmbovița. întregul spor de producție a 
fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. ,

• EFICIENȚĂ înaltă în activitatea productivă mar
chează și minerii de la Dobrești, județul Bihor, care livrează 
economiei naționale bauxită. Beneficiile peste plan realizate 
în acest an se ridică la 4,3 milioane lei, iar economiile la 
cheltuieli materiale — la 4,7 milioane lei. Se remarcă echipele 
conduse de Gherasim Buda, Petre Cihondru, Teodor Ardelean, 
Ion Bucurencu și Dumitru Caba.

• TEHNOLOGIILE MODERNE de lucru, gradul ridicat de 
mecanizare a operațiilor în subteran au permis obținerea, la 
mina Comănești, județul Bacău, a 4 300 tone cărbune în plus 
față de planul pe 7 luni. Fruntașe sînt brigăzile conduse de 
Aurel Petroiu, Ion Acatrinei, Nicolae Gosav și Andrei 
Gheorghe.

• MINERII din sectoarele Cuzap II și Vărzari de la 
întreprinderea minieră Voivozi au extras suplimentar, în acest 
an, 33 mii și, respectiv, 7,5 mii tone cărbune energetic. în 
fruntea întrecerii se situează brigăzile conduse de Gavril Pașc, 
Gheorghe Lapka, Ștefan Udvari și Ludovic Kovacs.

• ÎN FRUNTEA ÎNTRECERII dintre unitățile Combina
tului minier din Cluj-Napoca se află' colectivele de la exploa
tările Căpuș, Șuncuiș și Aghireș. Minerii din această parte a 
țării au livrat suplimentar 485 tone minereu de fier, 6 000 tone 
argilă refractară, 120 mii tone calcar.

Bucuria muncii implinite. La ieșirea din șut, mineri din brigada condusa de 
Fazakas Francisc, de la Paroșeni — brigadâ astâzi fruntașâ in Valea Jiuiul

MINERILOR ȚĂRII
(Urmare din pag. I)

Statul nostru alocă acestui impor
tant sector industrial fonduri 
Substanțiale de investiții destinate 
extinderii mecanizării. introducerii 
tehnicii moderne, deschiderii unor 
noi bazine și dezvoltării exploatări
lor miniere existente. Prin intro
ducerea largă a mecanizării, a 
tehnicii și tehnologiilor înaintate s-au 
schimbat substanțial și condițiile de 
muncă ale minerilor. Ca urmare a 
transpunerii în viată a unor impor
tante măsuri stabilite de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu prilejul vizi

telor de lucra în diferite centre mi
niere. această acțiune a căpătat noi 
dimensiuni. Bunăoară, in Valea Jiu
lui. cantitatea de cărbune extrasă cu 
ajutorul complexelor mecanizate este 
în acest an dublă fată de anul tre
cut ; de asemenea, in acest bazin mi
nier gradul de tăiere și încărcare 
mecanizată a cărbunelui în abataje 
cu front lung este de peste 25 de 
ori mai mare decît în anul 1966.

Prețuirea de care se bucură mine
rii in societatea noastră este ilustra
tă de preocuparea statornică a con
ducerii partidului pentru ridicarea 
continuă a nivelului lor de trai, ma
terial și cultural. Pentru mineri s-au

Progrese substanțiale pe calea bunăstării, 
condiții de muncă superioare

Detașament de frunte eroic al clasei noas
tre muncitoare, minerii se bucură, datorită 
preocupării statornice a partidului, ae condiții 
de muncă și de viață mereu mai bune.

• MINERII DETIN PRIMUL LOC ÎN SISTE
MUL RETRIBUȚIEl'îN ȚARA NOASTRĂ : de la 
1 august 1977 retribuția personalului munci
tor din industria minieră s-a majorat cu 19,2 
LA SUTĂ, urmînd ca pe întregul cincinal să 
crească cu 38,2 LA SUTĂ, depășind creșterea 
medie pe economie.

• APROAPE 35 000 DE APARTAMENTE 
s-au construit și dat în folosință, în perioada 
1965—1977, în 12 importante centre miniere 
ale țării — între care Valea Jiului, Motru, 
Rovinari, Leșu Ursului, Baia de Arieș, Bălan.

• ALTE AVANTAJE : minerii nu plătesc 
chirie și încălzirea, iar tarifele la energie elec
trică sînt substanțial reduse ; lor li se servește, 
înainte de intrare în abataj, o masă caldă 
gratuită.
• SE EXTINDE MECANIZAREA MUNCII : 

tăierea și încărcarea mecanizată a cărbunelui 
în abataje cu front lung s-a extins de la 43,8 
la sută în 1976, la 47,8 LA SUTĂ în acest an ; 
gradul de încărcare mecanizată a cărbunelui 
și sterilului la înaintări a crescut de la 46,1 
la sută în 1976, la 55,1 LA SUTĂ în 1978.
• PENTRU CALIFICAREA FORȚEI DE 

MUNCĂ, în principalele centre miniere func
ționează 32 DE ȘCOLI cu profil minier și 
DOUĂ INSTITUTE de învățămint superior.

construit zeci de mii de locuințe, nu
meroase edificii social-culturale : 
spitale, cantine, cinematografe, case 
de cultură etc. ; pentru formarea de 
cadre necesare acestui sector a fost 
organizată o amplă rețea de învăță
mint cuprinzind școli profesionale, 
licee industriale miniere, școli de 
maiștri, precum șl institute de învă
țămint superior tehnic. Este de re
marcat, totodată, că — potrivit pro
gramului adoptat de conducerea 
partidului nostru pentru creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai 
al poporului in actualul cincinal — 
o atenție deosebită se acordă sporirii 
retribuției minerilor, care, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dețin și vor ocupa și în viitor primul 
loc in sistemul retribuției socialiste 
din tara noastră.

în această zi, minerii privesc cu 
Încredere spre viitor, spre sarcinile 
mari și complexe pe care le au de 
ipfăptuit in acest an și in întregul 
cincinal. Evaluîndu-și cu responsabi
litate și exigență muncitorească po
sibilitățile de care dispun pentru 
sporirea producției și creșterea efi
cienței economice, afirmindu-și și 
mai puternic capacitățile creatoare și 
spiritul lor gospodăresc, ei sint hotă- 
riți să facă totul pentru a satisface 
intr-o măsură mai mare cerințele de 
resurse materiale ale tării.

Astăzi, de ziua lor, întregul popor 
Înconjoară cu dragoste si căldură pe 
bravii mineri si le urează noi si 
importante izbinzi în munca lor 
dedicată înfloririi necontenite a 
României socialiste.

Locuințe frumoase, confortabile pentru minerii din Bălan, județul Harghita Foto : E. Dichiseanu

Adunarea festivă 
din Petroșani

(Urmare din pag. I)

minerilor. Ca expresie grăitoare a 
acestor preocupări, nivelul de trai al 
minerilor este cel mai ridicat din 
tara noastră și cunoaște o creștere 
simțitoare fată de Prevederile planu
lui cincinal, iar veniturile lor vor 
creste in continuare in proporție mai 
mare decit ale celorlalte categorii de 
oameni ai muncii.

Tovarășul Teodor Haș a adresat 
apoi calde felicitări din partea co
mitetului județean de partid, arătînd 
că minerii Văii Jiului au reușit, in 
ultimele luni, să-și îndeplinească 
planul la producția de cărbune net.

într-o atmosferă entuziastă, par- 
ticipantii au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. (Tele
grama este publicată in pagina I a 
ziarului).

Minute în șir participanții au o- 
vationat pentru partid și secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei au aclamat cu însu
flețire. cu dragoste, „Ceaușescu și 
minerii !“. „Ceaușescu și minerii !“.

Adunarea festivă din municipiul 
Petroșani, consacrată „Zilei mineru
lui", s-a încheiat cu un amplu spec
tacol intitulat sugestiv „Lumina a- 
dincului", susținut de către cele mai 
reprezentative formații și colective 
artistice de amatori din Valea Jiu
lui.

Piața să fie oglinda 
grădinilor, iar grădinile 
nu duc lipsă de legume

Contribuția Teleormanului la aprovizionarea populației cu legume 
este însemnată. Practic, de aici sînt aprovizionate 22 de județe, cele 
mal mari cantități revenind Capitalei și marilor centre muncitorești. 
Dar virful de producție va fi atins în luna aceasta, la sfirșitul căreia 
unitățile agricole din județul Teleorman trebuie să înregistreze un vo
lum total de livrări de 46 000 tone legume.

MAI SlNT DE RECOLTAT 343000 HA CULTIVATE CU GRIU

Timpul presează—cînd veți încheia secerișul?
La întrebarea „Scînteii1* răspund activiști de partid și cadre de conducere ale 

organelor agricole din județele Sibiu, Mureș și Brașov

PROCURAREA OBLIGAȚIUNILOR C.E.C.
La fel ca in fiecare lună, 

obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri 
se pot procura și in primele 
zece zile ale lunii august a.c. 
la valoarea lor nominală, fără 
diferență de preț.

Cei interesați iși pot procura 
obligațiuni C.E.C. in numărul 
dorit, de la oricare unitate a

Caset de Economii ți Consem- 
națiuni, ca și de la unitățile 
poștale.

După cum este cunoscut, po
sesorii de obligațiuni C.E.C, be
neficiază de importante ciști
guri in bani, care se acordă in 
fiecare lună, prin trageri la 
sorți.

Posibilități: 1 700—2000 
tone pe zi... î«w!nd cu 
această săptămină trebuie să se re
colteze cel puțin 1 700—2 000 tone 
de legume pe zi. Este vorba de o 
cantitate dublă fată de media rea
lizărilor din ultimele două săptă- 
mîni. Tot dublu trebuie să fie și 
efortul la cules și la sortat în gră
dini. Cum se acționează centru a- 
tingerea acestui ritm 7

...Ferma de legume a cooperativei 
agricole „Drumul Belșugului" din 
Bragadiru. 200 de oameni și-au 
mutat acum casa la grădina de le
gume, unde, de trei săptămîni, adu
nă și trimit zilnic spre piețele tării 
cite 4—5 camioane cu tomate și ar
dei numai de „calitate extra". Două 
grădini, cu rod bogat, am văzut la 
Frumoasa și Smirdioasa. 400 de oa
meni harnici, conduși cu pasiune și 
competentă de inginerele Polina 
Manea și Niculina Mureșan, au ți
nut să demonstreze că și in aceste 
unități fără tradiții în legumicul
tura se pot cultiva legume, și incă 
cu bune rezultate. De aici au fost 
livrate pînă acum 400 tone de to
mate. ardei si vinete.

Și, totuși, se poate re
colta mai mult! Pe ansam“ 
blul județului graficele ultime
lor două săptămîni nu au fost 
îndeplinite cu circa 8 000 tone 
de legume, restantele cele mai mari 
înregistrindu-se la tomate. Princi
pala cauză este determinată de in- 
tîrzierea în vegetație. Pentru partea 
de sud a ludetului însă această 
scuză nu există. Pe raza de acti
vitate a complexului de legume și 
fructe Zimnicea nu sînt grădini 
din care să nu se poată recolta to
mate sau ardei. Am văzut, in 
schimb, culturi intr-un stadiu avan
sat de coacere, unde culegătorii 
puteau fi numărați pe degete. La 
Brinceni. bunăoară, unde roșiile și 
castraveții trebuiau recoltate ur
gent, se lucra cu mai puțin de un 
sfert din numărul minim de oa
meni care se cerea la volumul de 
muncă de aici. Nu mai puțin ade
vărat este că nici șefa de fermă, 
Ioana Caraman. și nici ajutorai 
acesteia, nu-și fac nici Un fel de 
probleme.

Am trecut și printr-o cultură cu 
tomate — a C.A.P. Contești — 
care, după graficul de plantare, ar 
trebui să ajungă la maturitate după 
10 august. Față de starea de neîn- 
treținer», ne-âm mirat cum de au 
putut crește asemenea tomate fru
moase printre atitea buruieni. 
Unele din cele care au apucat să 
vadă soarele, au început să dea in 
pîrg. Cele mal multe însă sint 
verzi și. lăsate așa. nu se vor coace 
nici în septembrie.

nevaiorificaResurse 
te pentru îmbunătățirea 
aprovizionării Capitalei. 
Așa după cum arătam, din gră
dinile Teleormanului se trimit le
gume pe piețele a 22 de județe. în 
general, mașinile care vin după le
gume pleacă toate incărcate in 
aceeași zi. Capitala — prin repre
zentanții ei în Teleorman, dar și 
prin conducerea întreprinderii de 
legume și fructe Militari — face 
însă o excepție nedorită. Excepție 
care se răsfrînge negativ, în pri
mul rînd, asupra aprovizionării cu 
legume a unor piețe bucureștene. 
După aprecierile acestor oameni, pe 
piețele Capitalei s-ar găsi o abun
dență de tomate și, in consecință, 
pretind numai ardei si vinete, dar 
mai ales pepeni și struguri. Nu 
numai că pretind, dar chiar refuză 
să preia tomatele. Astfel, numai în 
zilele de 1 și 2 august, șoferii de pe 
mașinile cu numerele 35—B—3673, 
23—B—7933, 32—B—1722, 23—B—
3920, 32—B—1713 etc. au refuzat să 
ridice, pur si simplu, tomatele. Șo
ferii vin, încă din București, cu co
menzile gata întocmite numai pen
tru aceste sortimente, punîndu-i pe 
producători în fața faptului împli
nit. Probabil, tot pe considerentul 
abundenței de legume din Capi
tală. nu se trimite nici măcar numă
rul de mașini planificate sau ce
rute de către delegați. Lunea tre
cută, bunăoară, nu a sosit nici o 
mașină din cele 25 planificate. Dar 
și unele din cele trimise ajung 
spre seară și trebuie să rămînă la 
încărcat pentru a doua zi. Fapt 
este că la tomate graficele din 
ultimele două săptămîni nu au 
fost realizate 
de tone, cu 
absolută de care 
pitala. Aceasta 
bună dreptate se pune întrebarea : 
interesele cui este datoare să sa
tisfacă conducerea întreprinderii de 
legume și fructe Militari ?

Am adus în discuție problema 
aprovizionării Capitalei, din acest 
mare bazin legumicol al țârii, nu 
numai cu intenția de a arăta lip
surile care se manifestă in acest 
sens, dar mai ales pentru a subli
nia posibilitățile mari care există 
în suplimentarea graficelor de 
aprovizionare. Este doar nevoie ca 
factorii care se ocupă de aprovi
zionarea cu legume să fie convinși 
că bueureștenil consumă deopotri
vă tomate, ardei, vinete, iar dacă 
vor aduce și pepeni sau struguri, 
cu atit consumatorii le vor aprecia 
mai mult activitatea.

cu aproape 200 
toată prioritatea 

se bucură Ca- 
fiind situația, pe

Iosif POP

SIBIU
Ioan Haras, secretar al comitetu

lui județean de partid: Mai avem de 
strins griul de pe 14 900 ha. Trebuie 
să recunoaștem, ritmul la seceriș 
nu este incă corespunzător. Față de 
5 hectare planificat, în ultimele zile 
s-a realizat in medie cite 3,5—4 
hectare pe o combină. Comanda
mentul județean a analizat această 
situație și a luat măsurile necesare 
ca ritmul la recoltare să crească 
de la 1 100—1 200 ha la peste 1 700 ha 
pe zi. în felul acesta vom putea 
încheia secerișul la termenul stabi
lit. adică in 8—9 zile.

Constatări din teren: In multe uni
tăți agricole, printre care cele din 
consiliile intercooperatiste Miercu
rea, Axente Sever, Sibiu. Șeica 
Mare, Loamneș ș.a„ măsurile luate 
de comandamentul județean privind 
întocmirea de programe concrete de 
lucru la recoltare, balotat paie, 
transportul și depozitarea produc
ției, precum și pentru întărirea con
trolului Întregii activități, au de
terminat obținerea unor rezultate 
bune la seceriș. în județ lucrează 
pentru prima oară, și cu bune re
zultate, 20 de combine C.P.-12, spe
cial construite pentru recoltarea griu
lui de pe terenurile in pantă.

Există insă rezerve apreciabile 
pentru sporirea ritmului la recolta
re, indeosebi prin mai buna organi
zare a transportului din cimp și li
vrarea produselor la bazele de re
cepție. domenii unde au apărut unele 
decalaje. Pe lingă mobilizarea atela
jelor la eliberarea terenului de paie, 
comandamentul județean și cele co
munale trebuie să urmărească cu 
mai multă atenție ca In fiecare uni
tate agricolă mijloacele mecanizate 
să fie folosite cu eficiență maximă 
la transportul și depozitarea pro
ducției.

CÎTEVA CONCLUZII
Din răspunsurile primite rezultă că in județele respective coman

damentele locale și organele agricole au întreprins măsuri diferențiate 
pentru grăbirea secerișului, că in multe locuri se urmărește înfăptui
rea programelor de lucru stabilite. Dincolo de aceste aspecte insă, 
constatările din teren ale corespondenților noștri întăresc convingerea 
că există importante rezerve pentru accelerarea ritmului de recoltare. 
Iată, sintetizate, citeva din aceste rezerve :

• Folosirea combinelor la capacitatea maximă, pe întreaga durată 
a zilei.

• Corelarea perfectă a capacității de transport cu aceea de recol
tare și mai buna organizare a muncii la bazele de recepție.

• Descărcarea combinelor să se facă din mers.
• Remedierea cu operativitate a defecțiunilor și alimentarea cu 

carburanți direc? in cimp.
• începerea recoltării cu toate forțele. Acum griul este copt șl nici 

o reținere nu mai poate fi justificată.
Iată doar citeva modalități concrete prin care in flecare unitate 

agricolă viteza la seceriș poate crește considerabil. Și aceasta se cere 
cu atit mai mult, cu cit acum fiecare oră, fiecare zi ciștlgată la seceriș 
înseamnă reducerea pierderilor și mai mult griu în hambare.

Anchetd realizata de: A. PAPADIUC, N. BRUJAN, 
Gh. GIURGIU, N. MOCANU

MUREȘ
Ion Catarig, directorul direcției a- 

gricole: Recolta de griu a fost strinsă 
de pe 55 la sută din cele 63 166 ha 
cultivate. Prin concentrarea maximă 
a forțelor umane și mecanice de care 
dispunem, cit și a celor trimise in 
ajutor din sudul țării — peste 400 
de combine — apreciem că in 5—6 
zile bune de lucru vom încheia se
cerișul și depozitarea întregii pro
ducții. Pe terenurile în pantă, greu 
accesibile mijloacelor mecanice, au 
fost mobilizate echipe de cosași și 
secerători pentru recoltarea manuală 
a griului. Comandamentul județean 
urmărește cu perseverență ca livrarea 
cantităților de griu contractate cu 
statul să se facă in același ritm cu 
recoltarea. Pină acum s-a livrat la 
fondul de stat circa 65 la sută din 
cantitatea planificată.

Constatări din teren: în cele mai 
multe unități agricole specialiștii ur
măresc folosirea combinelor și a 
celorlalte utilaje la Întreaga capacita
te. ceea ce explică avansul ciștigat 
la seceriș de cooperativele agricole 
Șăulia, Sărmașu, Sînpetra de Cimpie, 
Dimbu, Miheș, Răzoare și Balda, care 
sint principalele unități cultivatoare 
de griu din județ.

Din păcate, se mat bate pasul pe 
loc. La C.A.P. Ogra descărcatul com
binelor nu se face din mers, pe mo
tiv că terenul nu este plan! în 
altă parte, la C.A.P. Bogata, la ora 
14. toate combinele staționau cu 
buncărele pline. Șj aceasta din cauza 
lipsei de sincronizare a recoltării cu 
transportul producției. De asemenea, 
la C.A.P. Săbed, nici la ora 10 com
binele nu intraseră in lan. Se aș
teptau indicații.., în toațe cazurile 
s-au irosit ore bune de lucru. Su
punem atenției aceste neajunsuri, 

tocmai in ideea că acum fiecare 
Clipă are o valoare înzecită și că 
nimănui nu-i este permis să iro
sească timpul bun de lucru.

BRAȘOV
Ion Mănoiu, director al direcției 

agricole: Recoltarea griului pe cele 
27 414 ha cultivate se află abia la 
început, pină acum recolta fiind 
strinsă de pe circa 25 la sută din su
prafețe. Dispunem de 670 combine, 
din care 250 venite din sudul țării. 
S-a asigurat și baza materială: 
piese de schimb, combustibil, auto
camioane, forța de muncă, astfel ca 
in 8—9 zile bune de lucru să 
putem încheia secerișul. Nu-i mai 
puțin adevărat că in unele unități 
specialiștii manifestă o reținere ne
justificată pentru a incepe secerișul, 
iar în alte locuri nu se lucrează 
întreaga zi-lumină.

Constatări din teren: Vom pune 
față in față două atitudini diferite 
La seceriș, ceea ce explică și dife
rentele mari dintre unități. în co
operativele' agricole Veneția. Hem, 
Sercaia, Ucea de Jos,' Beclean, Viș- 
tea de Sus ș.a. se manifestă o pre
ocupare majoră pentru stringerea și 
depozitarea recoltei de griu in cel 
mai scurt timp. De neînțeles este 
insă reținerea unor specialiști din 
cooperativele agricole Hirseni, Ucea 
de Sus. Simbăta, Pârău, Lisa, Be- 
rivoi ș.a., care deși se află in a- 
ceeași zonă cu unități in care se
cerișul este avansat, nu au demarat 
sau au început cu forțe reduse re
coltarea. în plus, in unele unități, 
cum este cazul cooperativelor a- 
gricole Viștea de Jos și Sinea, se 
pierde mult timp deoarece defec
țiunile la combine nu sint înlătu
rate operativ, iar aprovizionarea cu 
carburanți nu se face în cimp.

Noul Spital clinic al municipiului București

în curînd va fi dat în folosința

Spitalul clinic 
al municipiului București
în cartierul Cotro- 

ceni va fi dat in cu- 
rind in folosință Spi
talul clinic al munici
piului București. La 
ultimele lucrări de fi
nisaj, alături de con
structori iși dau 
concursul numeroase 
cadre sanitare din ce
lelalte unități spitali
cești bucureștene, stu- 
denți și cadre didactice 
de la Institutul de me
dicină șl farmacie.

Amplasat în imedia
ta apropiere a Facul
tății de medicină ge
nerală, noul spital — 
al cărui proiect a fost 
întocmit de Institutul 
„Proiect" București, 
după o îndelungată și 
minuțioasă consultare 
a unui mare număr de 
cadre medicale — 
este destinat să ser
vească și ca o puter
nică unitate de învă
țămint și cercetare, 
aici urmind să-și des
fășoare o bună parte 
a activității lor stu
denții și cadrele di
dactice din cadrul in

stitutului bucureștean 
de medicină și far
macie. Realizat intr-o 
construcție monobloc, 
care-i conferă un as
pect arhitectonic mo
dern, permițind în a- 
celași timp și o folo
sire rațională, eficien
tă a spațiului și apa
raturii, spitalul clinic 
bucureștean are o ca
pacitate de 1 540 pa
turi, fiind unul dintre 
cele mal importante 
obiective de acest gen 
realizate in ultimii ani 
in Capitală.

După cum ne-a in
format tovarășul Fran
cisc Proinov, directorul 
Direcției sanitare a 
municipiului Bucu
rești, aici vor func
ționa patru clinici de 
medicină internă, două 
clinici de chirurgie și 
cite o clinică de neu
rologie, ortopedie, Of
talmologie și obstetri- 
că-ginecologie — toa
te situate la nivelurile 
superioare ale clădirii. 
Ele vor dispune de 
un mare număr de la

boratoare șl servicii 
tehnico-medicale, pre
cum și de o po
liclinică de triaj, care 
vor asigura stabilirea 
in condiții optime a 
diagnosticurilor bolna
vilor, in vederea apli
cării tratamentelor co
respunzătoare. La toa
te acestea' se adaugă 
spațiile special afecta
te procesului de învă
țămint.

Ocupînd un loc apar
te in sistemul rețelei 
sanitare a municipiu
lui București, noul spi
tal — prin profilul 
său complex, ca și 
prin situarea intr-o 
zonă apropiată de 
principalele unități de 
învățămint superior și 
de cercetare științifică 
medicală — creează 
condiții superioare 
pentru legarea strinsă 
a invățămintului și 
cercetării cu practica 
medicală.

D. TÎRCOB 
corespondentul 
„Scînteii"
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Întregul partid, întregul popor strîns unit 
SPRIJINĂ FERM POZIȚIILE Șl ORIENTĂRILE CUPRINSE 
ÎN EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Strălucita analiză a principalelor 
procese, fenomene și tendințe ale 
vieții internaționale contemporane, a 
căilor de soluționare a complexelor 
probleme care confruntă astăzi ome
nirea, a activității consecvente a 
României socialiste închinată păcii 
și colaborării între națiuni scoate 
încă o dată în evidență marile ca
lități de conducător politic și bărbat 
de stat, de eminentă personalitate a 
vieții internaționale, înalta dum
neavoastră putere de gîndire revo
luționară, profund științifică și crea
toare, contribuția inestimabilă pe 
care o aduceți, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea, fundamentarea și înfăp
tuirea politicii externe a patriei 
noastre — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R.

O vie expresie a dăruirii patrio
tice, a profundului atașament al oa
menilor muncii din Județul nostru 
față de politica clarvăzătoare a 
partidului nostru o constituie Înde
plinirea planului producției indus
triale a Județului pe cele 7 luni ale 
acestui an cu 6 zile Înainte de ter
men, dîndu-se economiei naționale 
suplimentar produse în valoare de 
peste 200 milioane lei. în aceste 
zile, premergătoare marii sărbători 
naționale a poporului nostru — 23
August — Întrecerea socialistă cu
noaște un nou și puternic avînt, co
lectivele de oameni al muncii, în 
frunte cu comuniștii din unitățile 
industriale, acționează cu consec
vență pentru introducerea noului 
mecanism economico-financiar, de- 
punînd eforturi susținute pentru în
deplinirea și depășirea planului de 
producție pe acest an.

Pătrunși de adînci sentimente de 
stimă și devotament pentru dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, vă asigurăm că or
ganizația Județeană de partid Alba, 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani — își vor consacra 
toate forțele, Întreaga lor capacitate 
creatoare pentru transpunerea in 
viață a hotăririlor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
se spune: Comuniștii, oamenii mun- 
cil din Capitală, împreună cu între
gul nostru popor, au luat cunoștință 
cu deosebit interes și vie satisfacție 
de excepționala analiză, prețios iz
vor de învățăminte și strălucit mo
del de abordare științifică a princi
palelor fenomene și tendințe ale vie
ții internaționale contemporane, în
treprinsă de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe baza învățăturii revoluționare a 
clasei muncitoare, a socialismului 
științific, în cuvîntarea rostită la 
ședința activului central de partid 
și de stat.

Sîntem pe deplin conștienți că 
înaltul prestigiu internațional, locul 
nicicînd mai demn și mai stimat pe 
care România îl ocupă in rindul na
țiunilor lumii se datoresc politicii 
externe de largă deschidere pro
movată de partidul și statul nostru, 
realizărilor poporului român pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, activității 
excepționale pe care o desfășurați 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, pe plan intern și 
internațional, activitate ce dinami
zează energiile și forțele creatoare 
ale națiunii noastre.

însușindu-ne pe deplin orientări
le, bogatul conținut de idei, poziții
le cuprinse în expunerea dumnea
voastră, document programatic de o 
excepțională valoare teoretică și 
practică, ne reafirmăm adeziunea și 
aprobarea față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru și vă mulțumim din inimă, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce în
treprindeți cu clarviziune și hotări- 
re, spre binele partidului, al poporu
lui, al României socialiste.

Vă asigurăm, în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii 
din Capitală că vom acționa neobo
sit, cu abnegație și dăruire, strins 
uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră, pentru progresul neîn
trerupt al țării, pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. se 
arată : Cu căldura sentimentelor de 
înaltă prețuire, activul de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău vă mulțumesc din 
tot sufletul pentru modul realist și 
științific în care au fost analizate in 
fața activului de partid și de stat 
principalele fenomene și tendințe-ale 
vieții internaționale contemporane, 
căile de soluționare a complexelor 
probleme care confruntă astăzi ome
nirea. activitatea consecventă a 
României socialiste închinată păcii 
și colaborării între națiuni.

Urmărind magistrala expunere, 
toți oamenii muncii cin județul nos
tru și-au manifestat simțămintele de 
deplină dragoste și înaltă prețuire 
față de dumneavoastră, conducătorul 
nostru iubit, întruchipare strălucită 
a gindlrii și cutezanței revoluționare, 
a capacității și talentului pus cu 
devoțiune in slujba înfloririi con
tinue a României socialiste.

Tezele de inestimabilă valoare 
teoretică șl practică cuprinse în 
acest document de însemnătate car
dinală pentru progresul omenirii 
reprezintă în fapt sinteza politicii 
constructive, pline de înțelepciune și 
realism, a P.C.R.. întruchiparea pres
tigioasă a activității consecvente si 
neobosite desfășurate de dumnea- 
voecțră mai prețuit fiu al
poporului român, pentru promovarea 
in lumea contemporană a unor noi 
raporturi între state, la baza cărora 
să se situeze spiritul destinderii și 
cooperării, al păcii și înțelegerii între 
toate popoarele lumii.

Cu acest prilej vă raportăm, to
varășe secretar general, că sîntem 
hotărîți să ne amplificăm continuu 
eforturile, aplicînd neabătut în 
practică prețioasele dumneavoastră 
indicații, conștienti că prin aceasta 
ne aducem contribuția la înflorirea 

patriei, la creșterea prestigiului 
Rămâniei socialiste pe plan interna
țional.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România. în strinsă 
unitate cu întregul popor. își expri
mă înalta apreciere și adeziunea lor 
deplină la conținutul .expunerii 
dumneavoastră, ținută în fata acti
vului central de partid si de stat, 
care reprezintă o vie expresie a gîn- 
dirii revoluționare, o profundă ana
liză principială, temeinic fundamen
tată. a fenomenelor si tendințelor 
esențiale ale lumii contemporane și 
constituie o strălucită afirmare a po
liticii de pace, prietenie si colabo
rare promovate de partidul si statul 
nostru — se arată în telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MA
GHIARĂ.

Ne exprimăm mindria. adînca sa
tisfacție si profundele noastre senti
mente de mulțumire pentru faptul 
că ati elucidat. în mod științific și 
cuprinzător, fenomenele si legitățile 
lumii de astăzi si ati afirmat cu ma
ximă claritate poziția partidului 
nostru în problemele fundamentale 
ale mișcării comuniste si muncito
rești internaționale.

Cuvîntarea dumneavoastră — am
plu program de așezare a relațiilor 
dintre state pe principiile egalității, 
suveranității, independentei si nea
mestecului în treburile interne, de 
statornicire a unei noi ordini econo
mice si politice pe planeta noastră 
— reprezintă o puternică reafirmare 
a excepționalelor dumneavoastră ca
lități de patriot înflăcărat, interna
ționalist consecvent. personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
constituind, totodată, o nouă mărtu
rie a eforturilor neobosite pe care 
le consacrat! triumfului socialismului 
si comunismului în România. înăl
țării continue a patriei noastre între 
țările libere, demne si prospere ale 
lumii.

Reaflrmîndu-ne încă o dată întrea
ga noastră adeziune fată de politica 
înțeleaptă a partidului, elaborării și 
înfăptuirii căreia ii consacrat! în
treaga dumneavoastră viată si forță 
creatoare, vă încredințăm, mult 
iubite si atimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că oamenii muncii de 
naționalitate maghiară din scumpa 
noastră patrie vor acționa ferm. în 
unitate indestructibilă cu întregul 
popor, pentru înfăptuirea neabătută 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
Si Conferinței Naționale ale partidu
lui. pentru afirmarea plenară a idei
lor de o valoare inestimabilă cuprin
se în expunerea dumneavoastră la 
ședința activului central de partid 
Si de stat.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se arată: Ana
liza riguros științifică, abordarea re
voluționară a fenomenelor, mutații
lor și tendințelor cu care se con
fruntă lumea contemporană, răspun
surile și soluțiile logice și realiste 
la toate marile probleme care fră- 
mîntă omenirea poartă pecetea emi
nentei dumneavoastră personalități, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, evidențiază încă 
o dată înaltele dumneavoastră cali
tăți de remarcabil om politic și de 
stat al epocii contemporane, de stră
lucit exponent al intereselor vitale 
ale poporului nostru, ale tuturor fii
lor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, de promotor neobosit al 
principiilor echității șl dreptății în 
viața internațională, al unei noi or
dini economice și politice mondiale. 
Totodată, bogăția de idei și tezele 
novatoare cuprinse în expunerea 
dumneavoastră reprezintă o contri
buție de seamă la îmbogățirea con
tinuă a tezaurului socialismului ști
ințific, a teoriei și practicii revo
luționare, a mișcării comuniste șl 
muncitorești.

Datorită caracterului științific, 
principialității și consecvenței poli
ticii externe românești. umanis
mului socialist care călăuzește În
treaga activitate a partidului șl sta
tului, România a devenit un model 
viu care demonstrează prin însăși 
ființa și exemplul ei posibilitatea 
edificării pe globul nostru a unui 
climat de pace și cooperare* Prin 
glasul celui mai autorizat exponent 
al partidului și poporului nostru, 
Partidul Comunist Român și statul 
român s-au afirmat din nou cu 
clarviziune și consecvență revoluțio
nară drept promotori activi ai unei 
politici noi, dinamice și realiste.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de anga
jarea fermă a populației de națio
nalitate germană de a înfăptui nea
bătut politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
contribui din plin, împreună cu în
tregul popor, la traducerea in viață 
a hotăririlor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Activul de partid și de stat, comu
niștii, toți oamenii muncii români, 
maghiari și germani care trăiesc și 
muncesc in milenara vatră strămo
șească a Bistriței și Năsăudului au 
urmărit cu profund interes magistra
lul dialog pe care l-ați avut cu ac
tiviștii aparatului central de partid 
și de stat, practic cu întreaga națiune 
română — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIS- 
TRITA-NASAUD AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. A fost pentru toți un prilej 
deosebit de important de a auzi ex
primate gîndurile și aspirațiile ce ja
lonează mersul nostru victorios pe 
calea socialismului și comunismului, 
prin cuvintul sobru și decis al celui 
mai iubit fiu al neamului, prin dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, care 
prezentați și militați cu consecvență, 
cu neîntrecut patos revoluționar, cu 
un neasemuit spirit umanitarist, pe 
aproape toate meridianele și parale
lele planetei, marile aspirații ale po
porului român.

Răspunsurile formulate de dumnea
voastră la marile întrebări și proble
me care fac obiectul preocupărilor 
tuturor țărilor și popoarelor, indife

rent de sistem social, mărime sau 
grad de dezvoltare, au constituit, prin 
claritate, sinceritate și înțelepciune, 
prin valoarea lor teoretică și practică 
cu totul deosebită, o strălucită și 
autentică expresie a simțămintelor 
de care sintem pătrunși, fiind în 
esență o excepțională pledoarie, o 
remarcabilă contribuție pusă în 
slujba găsirii căilor și mijloacelor 
unanim acceptabile pentru noua vi
ziune ce trebuie să guverneze lupta 
forțelor progresiste, a celor iubitoare 
de pace de pretutindeni, în vederea 
asigurării unui viitor demn omenirii.

Aprobînd din inimă aprecierile și 
punctele de vedere expuse de dum
neavoastră, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Ceaușescu, că ni 
le însușim fără nici o rezervă, fiind 
deciși de a fi în prezent, ca și în vii
tor, promotori activi ai transpunerii 
în fapt a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Membrii sindicatelor din țara noas
tră — români, maghiari, germani si 
de alte naționalități — au ascultat cu 
deosebit interes, cu profundă satis
facție și mîndrie expunerea magis
trală pe care ati făcut-o în fata ac
tivului central de partid si de stat, 
strălucită analiză de înaltă tinută 
științifică a situației politice interna
ționale. a politicii externe si interne 
a României socialiste — se spune în

TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• Analiză profund științifică, orientări clare, prin
cipiale in marile probleme ale contemporaneită
ții, in consens cu aspirațiile fundamentale ale 
tuturor popoarelor lumii

• Contribuție excepțională la îmbogățirea tezau
rului gîndirii și acțiunii revoluționare a parti
dului nostru

• Angajament ferm al întregului popor: prin noi 
succese in construcția socialistă vom contribui 
tot mai mult la creșterea continuă a prestigiului
țării noastre

telegrama CONSILIULUI CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SINDI
CATELOR DIN ROMANIA.

Ideile de excepțională valoare teo
retică și practică cuprinse in expu
nerea dumneavoastră, mult stimate 
Si iubite tovarășe secretar general al 
partidului, constituie pentru activul, 
pentru toți membrii organizațiilor 
sindicale o luminoasă călăuză in în
țelegerea mai profundă, multilaterală 
a tendințelor actuale din politica 
mondială si poziția României fată de 
aceste tendințe.

Exprimîndu-vă cele mai profunde 
sentimente de dragoste si recunoștin
ță. de nețărmurit respect. Uniunea 
Generală a Sindicatelor vă asi
gură. mult stimate si iubite to
varășe secretar general, că ori
entările stabilite de dumneavoas
tră privind activitatea internațio
nală a partidului și statului nos
tru. a organizațiilor de masă si ob
ștești vor constitui o călăuză perma
nentă în întreaga activitate desfășu
rată de Uniunea Generală a Sindica
telor pe plan international. Vom mi
lita cu perseverentă pentru afir
marea in relațiile dintre centralele 
sindicale, cit si in cadrul organiza
țiilor sindicale internaționale, a unor 
relații bazate pe colaborare si res
pect reciproc, pentru făurirea si în
tărirea unității de acțiune a mișcării 
sindicale internaționale, aducjndu-ne 
contribuția activă in apărarea inte
reselor vitale ale celor ce muncesc, 
a cauzei progresului si păcii in lume.

Vă asigurăm, totodată. mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că organele si organizații
le sindicale, sub conducerea organi
zațiilor de partid, vor munci cu avînt 
revoluționar, vor depune Întreaga lor 
capacitate politică si organizator''-"’ 
pentru mobilizarea membrilor sindi
catelor la înfăptuirea si depășirea 
sarcinilor actualului cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. SI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : în numele activului 
de partid si de stat din județul Gori. 
al comuniștilor, al tuturor celor ce 
trăiesc si muncesc pe aceste melea
guri — care au ascultat cu vie emoție 
și cu neasemuit interes ilustra dum
neavoastră cuvîntare — comitetul 
județean de partid si consiliul popu
lar județean exprimă adeziunea en
tuziastă. - totală si înflăcărată la po
litica internă si externă a partidului 
și statului, manifestare grăitoare a 
celor mai generoase idealuri ale na
țiunii noastre socialiste.

Regăsim si de această dată în în
tregul conținut al cuvîntării dumnea
voastră reliefate nobilele năzuințe 
care au animat dintotdeauna multi
milenarul nostru popor, idealurile de 
pace, prietenie si colaborare, cărora 
le-ati imprimat, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceausescu, cele mai strălu- 

cite valențe șl impresionante dimen
siuni.

Ne bucurăm din adîncul Inimilor 
noastre si sîntem stăpîniti de senti
mentele cele mai trainice, mîndri 
pentru faptul că vă sîntem contem
porani. că vă aflati în fruntea parti
dului si statului, a întregii noastre 
națiuni, dumneavoastră, eminent fiu 
al poporului, patriot înflăcărat, mili
tant de frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, perso
nalitate proeminentă care se bucură 
de un imens prestigiu pe toate meri
dianele lumii, om de a cărui activi
tate eroică sînt legate izbînzile de 
azi ale patriei, avîntul ei nestăvilit 
pe luminoasele trepte ale progresu
lui socialist si comunist.

Mulțumindu-vă din toată inima 
pentru inegalabila dumneavoastră 
pildă de devotament si dăruire pe 
care ne-o oferiți, vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a contribui la înfăptuirea politicii in
terne si externe, spre a face mai stră
lucit chipul drag al României socia
liste.

Vă dorim, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. sănătate 
deplină si putere de muncă pentru a 
ne conduce pe mai departe cu clar
viziunea si devotamentul ce vă carac
terizează pe calea comunistă pe care 
ne-am ales-o, spre binele si fericirea

in lume

talentatului nostru popor, pentru ca 
România să ocupe un loc tot mai 
demn în rîndul națiunilor lumii.

în telegrama SECRETARIATULUI 
C.C. AL U.T.C. SI A BIROULUI CO
MITETULUI EXECUTIV AL CON
SILIULUI U.A.S.C.R. se arată: Tină- 
ra generație a României' a urmărit 
cu deosebit interes, profundă satis
facție Si vibrantă mîndrie patriotică 
magistrala expunere prezentată de 
dumneavoastră, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ex- 
primîndu-si atașamentul total si de
plina adeziune fată de acest docu
ment științific cu ample valențe pro
gramatice pentru întreaga activitate 
de viitor in domeniul relațiilor in
ternaționale ale partidului si statului 
nostru. Uniunea Tineretului. Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, toti tinerii 
patriei — muncitori, țărani, intelec
tuali. elevi si studenti. români. r~ 
ghiari. germani si de alte naționali
tăți — sint ferm hotărîti ca. in strîn- 
să unitate cu întregul popor. în iurul 
partidului, urmîndu-vă însufletitorul 
exemplu de muncă si viată comu
nistă. de militant si revoluționar în
cercat. devotat cauzei partidului si 
poporului, idealurilor nobile ale păcii 
și socialismului, să acționeze cu toată 
energia si dăruirea lor tinerească 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne si externe a partidului 
și statului, a indicațiilor si orientări
lor dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, in scopul educării 
și formării tinerei generații în spiri
tul patriotismului revoluționar si - 
solidarității internaționale, al cauzei 
socialismului și comunismului, pro
gresului, colaborării si păcii în lume.

Aprecierile dumneavoastră, de ma
ximă valoare teoretică si practică, cu 
privire la rolul si locul tinerei ge
nerații în viata internațională repre
zintă pentru noi. mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. încă o ex
presie a înaltei dumneavoastră griji 
și încrederi in tineretul patriei, un 
indemn generos care ne onorează si 
ne obligă, in același timp, să acțio
năm continuu pentru creșterea rolu
lui Uniunii Tineretului Comunist si 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, al tinerei ge
nerații a României in mișcarea mon
dială de tineret si studenti. în întă
rirea unității si solidarității tineretu
lui progresist si democrat de pretu
tindeni.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Harghita, români, maghiari 
și de alte naționalități, au urmărit 
cu interes deosebit, cu vie satisfacție 
și deplină aprobare magistrala dum
neavoastră expunere în fața activu
lui central de partid și de stat — 
strălucită analiză a principalelor fe
nomene și tendințe ale vieții inter
naționale contemporane — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE

ȚEAN AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN HARGHITA.

Documentul de adînci rezonanțe in 
viața politică a țării, care sîntem 
convinși că va avea un puternic ecou 
în întreaga lume, este socotit de oa
menii muncii români și maghiari de 
pe aceste meleaguri ale României 
socialiste, ca de altfel de întregul 
nostru popor, o reflectare în plus a 
capacității Partidului Comunist Ro
mân, a dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
de a analiza științific evenimentele.

Dînd o nouă expresie unității de
pline dintre politica internă și inter
națională a țării noastre, magistrala 
dumneavoastră cuvîntare poartă am
prenta gîndirii revoluționare, profund 
științifice și creatoare atît de defini
torie pentru activitatea dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar ge
neral. De aceea, și cu acest prilej 
locuitorii județului Harghita, români 
și maghiari, înfrățiți în muncă și 
viață, își reafirmă totala lor adeziune 
la politica internă șl externă a Româ
niei socialiste, înalta apreciere pe 
care o dau strălucitei dumneavoastră 
contribuții la elaborarea, fundamen
tarea și înfăptuirea acestei politici, 
la sporirea contribuției țării noastre 
la soluționarea problemelor de care 
depind pacea și progresul omenirii.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că magistrala cu- 

vintare rostită de dumneavoastră ne 
mobilizează mai mult pentru a ne 
dărui cu toate forțele înfăptuirii mă
rețelor obiective ce ne stau în față, 
angajîndu-ne să nu precupețim nici 
un efort pentru ridicarea patriei 
noastre dragi — România socialistă
— pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație, contribuind astfel 
Ia creșterea prestigiului ei în lume, 
la înfăptuirea idealurilor de pace și 
colaborare internațională.

în telegrama MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE se spune : 
în numele tuturor celor ce slujesc 
patria sub drapel. Consiliul de con
ducere al Ministerului Apărării Na
ționale exprimă adeziunea deplină 
față de tezele, ideile și orientările 
cuprinse in expunerea dumneavoas
tră, față de întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului, al 
cărei strălucit promotor sînteți dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român.

Analiza profund realistă și princi
pială a proceselor fundamentale și a 
tendințelor actuale din viața interna
țională, făcută în spiritul orientărilor 
generale ale Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, soluțiile preconizate pentru rezol
varea în interesul popoarelor a pro
blemelor cardinale cu care se con
fruntă în prezent omenirea constituie 
contribuții de cea mai mare însem
nătate la îmbogățirea teoriei și prac
ticii revoluționare. Ele pun încă o 
dată in lumină prestigioasa dumnea
voastră personalitate de eminent 
militant revoluționar, meritele ex
cepționale, recunoscute pe toate me
ridianele globului, pentru neobosita 
și pasionata activitate ce o desfășu
rați în numele celor mai nobile as
pirații și idealuri ale omenirii, al 
prieteniei și conlucrării între popoare, 
al progresului și păcii.

însuflețiți de pilduitorul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
vă asigurăm, tovarășe comandant 
suprem, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii armatei potrivit concep
ției privind apărarea patriei ca operă 
și cauză a întregului popor, pentru a 
ridica pe o treaptă nouă, superioară, 
calitatea procesului instructiv-educa- 
tiv, pentru a îndeplini neabătut mi
siunile și sarcinile încredințate. Ne 
reafirmăm și cu acest prilej hotă- 
rîrea nestrămutată de a fi gata în 
orice moment să apărăm, împreună 
cu întregul popor, cuceririle revolu
ționare, independența, suveranitatea 
și integritatea scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România.

într-o indestructibilă unitate de 
voință si de acțiune cu întregul nos
tru popor, cei peste 80 000 de comu
niști. toti oamenii muncii din jude
țul Mureș — români, maghiari, ger
mani — au urmărit cu deosebit in
teres si dau o înaltă apreciere excep

ționalei dumneavoastră expuneri în 
fata activului central de partid si de 
stat, strălucită analiză a principale
lor fenomene si tendințe ale vieții 
internaționale contemporane — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Vedem în expunerea dumneavoas
tră expresia preocupărilor consecven
te ale României, ale dumneavoastră 
pentru degajarea drumului în solu
tionarea marilor și crucialelor pro
bleme ale contemporaneității. R&- 
găsim. în același timp, pozițiile prin
cipiale și constructive de ne care 
România socialistă abordează realită
țile internaționale si anticipează gă
sirea soluțiilor necesare rezolvării 
problemelor care confruntă lumea de 
azi.

Expunerea dumneavoastră. prin 
principiile, tezele și ideile exprimate, 
a îmbogățit în mod creator concepția 
revoluționară a clasei muncitoare, 
politica externă a partidului si sta
tului nostru. De aceea, toti fiii Româ
niei socialiste, fără deosebire de na
ționalitate. își exprimă din adîncul 
inimii adeziunea fierbinte, vibranta 
aprobare a politicii interne si exter
ne a partidului nostru si dau o înaltă 
apreciere inestimabilei dumneavoas
tră contribuții, mult stimate tovarășe 
secretar general, la elaborarea, fun
damentarea si înfăptuirea în prac
tică a acestei politici ce corespunde 
pe deplin orientărilor Congresului al 
XI-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că. animați de 
un fierbinte patriotism, comuniștii, 
oamenii muncii mureșeni acționează 
cu toată dăruirea pentru înfăptuirea 
sarcinilor si angajamentelor ce ne 
revin, pentru realizarea exemplară a 
istoricelor hotărîri ale Congresului ■ 
XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru făurirea socia
lismului multilateral dezvoltat si a 
comunismului pe pămîntul României.

Alături de Întreaga noastră na
țiune socialistă, comuniștii, toți oa
menii muncii — români și maghiari 
— din județul Sălaj nutresc cele 
mal alese sentimente de recunoș
tință și de înaltă mîndrie patrioti
că, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru modul 
strălucit în care ați analizat, în spi
ritul materialismului dialectic și is
toric, fenomenele fundamentale ale 
lumii contemporane — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN SALAJ.

întregul conținut al expunerii 
demonstrează încă o dată, în mo
dul cel mai elocvent, poziția parti
dului • și statului nostru de înaltă 
principialitate și echitate în politica 
externă, modul strălucit în care 
dumneavoastră, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,' secretar general 
al Partidului Comunist Român și 
președintele scumpei noastre patrii, 
România socialistă, vă afirmați ca 
promotor și militant dîrz și consec
vent, ca o personalitate proemi
nentă, angajată cu cea mai deplină 
abnegație în lupta pentru instaura
rea unei noi ordini economice și po
litice în lume, pentru triumful păcii 
și progresului social.

Profund conștienți de caracterul 
științific și adine umanist al politicii 
noastre externe, ne exprimăm și cu 
acest prilej adeziunea totală față de 
întregul său conținut și hotărîrea 
fermă de a milita neabătut pentru 
ca ea să triumfe spre fericirea 
tuturor popoarelor.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom lupta cu 
întreaga noastră putere pentru a ne 
îndeplini integral sarcinile ce ne,re- 
vin din programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, conștienți că prin acest fapt 
ne aducem contribuția cea mai im
portantă la înfăptuirea tuturor telu
rilor pentru care militează partidul 
și statul nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID ȘI CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN TE
LEORMAN se arată : Alături de în
tregul nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Teleorman au 
urmărit cu viu interes, profundă 
satisfacție si legitimă mîndrie pa
triotică magistrala dumneavoastră 
cuvîntare. document programatic de 
excepțională însemnătate care anali
zează in lumina materialismului 
dialectic si istoric procesele, fenome
nele si tendințele actuale ne plan 
mondial, precizînd. în același timp, 
poziția partidului si statului nostru 
fată de marile probleme cu care se 
confruntă omenirea.

Am desprins din vasta problema
tică abordată principialitatea, uma
nismul si clarviziunea politicii noas
tre interne și externe, la a cărei 
elaborare dumneavoastră aduceți o 
contribuție decisivă, dorința fierbinte 
a poporului român de pace și drep
tate între națiuni. de colaborare 
activă cu toate țările pe baza egali
tății și dreptății, in scopul afirmării 
neîngrădite, fără nici un amestec din 
afară, a tuturor popoarelor pe calea 
progresului și civilizației.

Exprimîndu-ne si de această dată 
totala adeziune fată de politica in
ternă si externă a tării noastre, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur- 
mînd strălucitul dumneavoastră e- 
xemplu de luptă și dăruire pentru 
fericirea și prosperitatea poporului, 
vom face ca roadele muncii noastre 
să se înscrie la loc de cinste, alături 
de efortul întregului popor, angajat 
ferm pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism.

în numele celor peste 91 000 de co
muniști, al tuturor locuitorilor jude
țului nostru — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționali
tăți, COMITETUL JUDEȚEAN TI
MIȘ AL P.C.R. își exprimă deplina 
aprobare față de tezele și ideile de 
o inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse în magistrala dum
neavoastră expunere ținută la adu
narea activului central de partid și 
de stat, și prin intermediul televizi
unii, în fața întregii noastre națiuni, 
model de analiză științifică, clarvă
zătoare a complexelor probleme ale 
vieții internaționale contemporane. 

contribuție de mare preț la Îmbogă
țirea tezaurului teoretic al socialis
mului științific.

Organizarea acestei adunări se În
scrie, ca atitea alte acțiuni și mani
festări, în procesul de adincire și 
lărgire a democrației noastre socia
liste, în practica consecventă a con
ducerii partidului nostru de a infor
ma întregul partid, pe toți oamenii 
muncii asupra celor mai arzătoare 
probleme ale contemporaneității, 
orientând cu fermitate eforturile po
porului nostru în direcția Înfăptuirii 
cu succes a marilor obiective ale po
liticii interne și externe stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Oricine a urmărit sau a citit ex
punerea dumneavoastră și-a dat sea
ma că idealurile de pace și progres 
ale omenirii, voința popoarelor de a 
trăi într-o lume mai dreaptă șl mai 
bună s-ar împlini mult mai repede 
dacă toți conducătorii statelor, indi
ferent de mărime și potențial econo
mic, ar acționa cu fermitate, alegînd 
calea rațiunii, sinceră și demnă, așa 
cum o faceți întotdeauna dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe plaiurile timi- 
șene își exprimă, și cu acest prilej, 
totala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, hotărîrea fermă de a nu-și pre
cupeți nici un efort pentru ca sarci
nile ce ne revin din hotărârile Con
gresului al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului să fie traduse 
exemplar în viață, contribuind astfel 
la înălțarea patriei, la creșterea pres
tigiului și rolului ei în lume.

Prin bogăția de teze pe care le cu
prinde. prin întregul său conținut 
prin răspunsul ferm si clar dat mari
lor probleme ale lumii contemporane, 
expunerea dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, se înscrie 
ca un document de partid de excep
țională însemnătate, de înaltă va
loare teoretică și practică, exprimînd 
încă o dată grija si răspunderea pe 
care le manifestă partidul si statul 
nostru, dumneavoastră personal, fată 
de interesele supreme ale poporului 
român, ale Întregii omeniri, se spune 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Acest document, pătruns de spirit 
revoluționar, reprezintă cea mai 
strălucită dovadă a înaltelor virtuți 
si trăsături pe care le întruchipați, 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
eminentă personalitate a vieții poli
tice Internationale, remarcabil condu
cător politic, strălucit teoretician, mi
litant si revoluționar consecvent pen
tru continua perfecționare a conduce
rii vieții sociale, cu o profundă vi
ziune asupra viitorului societății o- 
menești.

Pentru noi. activul de partid, pen
tru toti comuniștii si oamenii muncii 
de pe plaiurile tulcene, viata dum
neavoastră constituie cel mal 
înalt exemplu care ne mobilizează, 
ne dă forte si puteri în lunta si 
munca noastră de înfăptuire a sar
cinilor complexe trasate de cel de-al 
XI-lea Congres si Conferința Națio
nală ale partidului.

Folosim si acest prilel pentru a ne 
exprima încă o dată întreaga noastră 
gratitudine, cele mai alese gînduri 
de recunoștință fierbinte pe care Ie 
nutrim fată de dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, pentru spri
jinul multilateral pe care ni 1-ati 
acordat în dezvoltarea economico-so- 
cială a județului.

Vă asigurăm, mult stimate si iu
bite tovarășe Nicolas Ceausescu, că. 
însuflețiți de îndemnurile si indica
țiile deosebit de prețioase date de 
dumneavoastră cu prilejul recentei 
vizite în județul Tulcea. de înălță
toarele idei ne care le cuprinde cu- 
vintarea ne care ati tinut-o in fata 
întregii națiuni, vom strânge Si mai 
mult rîndurile în iurul Partidului 
Comunist Român. în frunte cu dum
neavoastră. vom milita cu fermitate 
revoluționară pentru înfăptuirea ne
abătută a politicii interne si externe 
a partidului si statului nostru.

In telegrama COMITETULUI DE 
PARTID ȘI A CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE LA SIS
TEMUL HIDROENERGETIC ȘI DE 
NAVIGAȚIE PORȚILE DE FIER î 
se arată: Aici, în noua vatră de lu
mină care poartă denumirea de 
„Sistemul hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier 2“. comuniș
tii, toți cei aproape 2 000 de con
structori au urmărit cu viu interes 
magistrala cuvîntare rostită de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la adu
narea activului central de partid și 
de stat. Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că vom face totul pen
tru a ne îndeplini exemplar măreața 
sarcină a realizării acestui mare o- 
biectiv, transformînd cantitatea în
tr-o nouă calitate, că vom urma 
necontenit partidul, că vom lupta 
din răsputeri pentru creșterea pres
tigiului României socialiste în lume.

In telegrama COMITETULUI CO
MUNAL BALCEȘTI AL P.C.R.. JU
DEȚUL VtLCEA, se arată : Vă mul
țumim din adîncul inimii, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru contribuția origi
nală. strălucită pe care ati adus-o si 
o aduceți la dezvoltarea tezaurului 
de gîndire și practică revoluționară 
Si ne exprimăm cu deplină satis
facție convingerea că tezele dum
neavoastră. străbătute de un profund 
realism, fundamentate pe cunoaș
terea temeinică a fenomenelor so
ciale ce frămîntă omenirea si pe 
interpretarea lor riguros științifică, 
în spiritul materialismului dialectic, 
vor contribui din plin la creșterea 
prestigiului socialismului în lume, la 
întărirea colaborării si solidarității 
dintre toate țările socialiste.

Vă asigurăm, mult iubite si stima
te tovarășe Nicolae Ceausescu. că 
oamenii muncii de pe meleagurile 
noastre, asemenea întregului popor, 
puternic mobilizați de sarcinile înăl
țătoare ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XI-lea, 
ale Conferinței Naționale, vor face 
totul pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului.
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—CREATIVITATEA — 
factor determinant al progresului societății, propulsor 
al noului în știință și tehnică, in artă și cultură

Creativitatea s-a dovedit a fi una 
dintre trăsăturile caracteristice ale 
omului. întrucit presupune crin defi
niție activitatea Îndreptată spre obți
nerea a ceva nou, fie că este vorba 
de un bun material sau spiritual, de 
o valoare individuală sau socială, de 
un mod de a trăi, de a ființa in
tr-un anumit mediu sau de a dura 
în timp. Manifestarea nestînjenită și 
largă a acestei capacități a omului, 
valorificarea tuturor aptitudinilor, 
talentelor, a fanteziei si inventivi
tății au fost vreme îndelungată limi
tate extrem de mult prin efectele 
exploatării, ale diviziunii sociale în
guste a muncii, ale incapacității si 
lipsei de interes a claselor sociale 
stăpînitoare de a stimula afirmarea 
liberă a tuturor indivizilor, realiza
rea lor multilaterală.

Dintotdeauna. de fapt, omul si-a 
afirmat superioritatea asupra tuturor 
viețuitoarelor prin aceea că a oferit 
semenilor săi un produs sau o exis
tentă originală, că a fost în stare să 
se depășească pe sine si să depă
șească rutina, șablonul, cunoscutul, 
construind si propunind celorlalți 
ceea ce nu exista încă, investind 
caratele mintii si sufletului său în 
geneza noului.

Pentru aceasta, omului i-au trebuit 
fantezie, inventivitate, curai și o 
bună stăpînire a domeniului in care 
acționa. Pentru a rămine realmente 
inovator, el nu s-a putut afirma insă 
decît prin negarea stării de fapt, 
prin lărgirea spațiului spiritual exis
tent. prin prelungirea activităților 
umane in desfășurarea istorică, prin 
ciocnirea cu spiritul conservator și 
rutinar. Firește, nu toate activitățile 
umane sint creatoare, dar depășirea 
îngustimilor, fragmentarismului. ba
nalului implică in toate domeniile 
— muncă, tehnică, știință, artă, mo
rală. sport — in intregul curs al is
toriei însăși. intervenția înnoirilor, 
transformările, revoluția

Revoluția socialistă este aceea care 
a pus pentru prima dată in istorie 
problema esențială a desființării 
opoziției dintre personalitățile care 
creează si masele care ar trebui să 
le urmeze orbește, fără nici o con
tribuție personală. „consumind" ce 
li se oferă si nu participînd efectiv, 
pe măsura imenselor lor resurse, la 
vasta si multipla activitate de con
strucție a valorilor materiale si spi
rituale. După cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu în recenta sa 
expunere în fata activului central 
de partid si de stat, astăzi ..se emit 
sau se reiau păreri potrivit cărora 
oamenii de literatură si artă ar fi 
niște «aleși», cărora le-ar reveni 
monopolul înțelegerii a ceea ce este 
bun și rău in lume, monopolul este
ticii, al gustului. Se afirmă că aceștia 
sint cei care trebuie să mode
leze gustul public. Jar masele largi, 
societatea, trebuie să-și însușească 
in mod pasiv si absolut gusturile, 
opiniile si creațiile lor". Combătînd 
asemenea concepții, expresie a pozi
țiilor celor mai reacționare care în
cearcă să nege rolul maselor in crea
ție; in făurirea istoriei insăsi. promo- 
vind concepții elitiste și încercind 
fiă perpetueze pe veci această pre
tinsă opoziție dintre cei ce au harul 
creației și marea majoritate a ace
lora care trebuie să se mulțumească 
a consuma ceea ce li se oferă, secre
tarul general a! partidului nostru 
arăta că asemenea teorii, depășite, 
tintesc să rupă arta si literatura, va
lorile in genere de imensa forță 
creatoare a poporului, punindu-le in 
slujba claselor exploatatoare.

Se mai vorbește uneori despre „crea

tori" și „creație", înțelegindu-se prin 
aceasta doar înnoirile pe care le 
aduc în nobila lor activitate scriito
rii si artiștii, dar înțelesul termeni
lor este mult mai larg : fiecare nou 
produs al muncii, fiecare invenție 
tehnică sau descoperire științifică, 
fiecare nouă personalitate si etos 
uman, orice schimbare înnoitoare a 
vieții cotidiene si a desfășurării exis
tentei presupune creație, adică pro
iecție a imaginației, construirea unor 
idealuri noi. valorificarea tezaurului 
de aptitudini si talente și. pe temelia 
acestora, a unor valori nemaiintilnite.

De aceea, îngustarea sferei crea
ției. reducerea ei la domeniul 
literaturii si artei este nu o 
simplă greșeală terminologică, ea 
încearcă să separe valorile aces
tei nobile modalități de afirmare 
umană de creația de alte tipuri, de 
inovație, conferindu-i o aură de 
„tărim intangibil" și contrapunind-o 
in mod fals altor forme de manifes
tare ale ingeniozității. îndrăznelii, 
pasiunii și capacității constructive a

muncii la activitatea conștientă de 
ridicare a unei lumi noi si pentru 
că stimulează capacitățile, talentele, 
măiestria fiecăruia în a se manifesta, 
in a produce acele valori sau bunuri 
care să le schimbe pe cele vechi, in 
a genera acele mentalități, stări de 
spirit care să nu se împace cu exis
tentul. ci să dorească a-1 modifica si 
perfecționa.

Firește, liberul acces la creație al 
tuturor nu înseamnă că toate bunele 
intenții vor deveni fapte, că toate 
dorințele se pot transforma în reali
tate. că simpla voință generează va
lori originale, inimitabile si (repeta
bile. Pentru manifestarea aptitudini
lor și talentelor trebuie insă creat 
un cîmp larg de acțiune, întrucit 
diviziunea socială a muncii, spe
cializarea au făcut ca în decursul 
vremurilor oamenii să se poată ma
nifesta si afirma doar în anumite 
domenii limitate și firește că astfel 
s-au pierdut nenumărate posibilități 
existente virtual, au murit necunos
cute chiar de posesorii lor zeci de

ClilCHIIl HUMIN SPIBIIBI COMBATIV, MIUTANT 
-ATRIBUTE OEFINITORII ALT ACIIVIlATII It CA1ATIE

spiritului uman liber. Cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu in expu
nerea amintită. ..se incearcă reduce
rea sferei creației numai la litera
tură și artă, ignorindu-se creația 
științifică — care, de fapt, deschide 
drumurile noi ale civilizației și pro
gresului societății — precum și 
creația maselor ce făuresc bunurile 
materiale, bogăția materială și spi
rituală a popoarelor... Este necesar 
nu să se opună creația literar-artis- 
tică maselor largi populare, ci să se 
ințeieagă faptul că aceasta nu se poa
te dezvolta decit in strinsă legătură 
cu dezvoltarea forțelor de producție, 
servind poporul, lupta revoluționară, 
progresistă. Numai o asemenea artă 
va servi cauzei progresului și civili
zației 1“ In aceste cuvinte sint ex
primate cu claritate interdependenta 
tuturor modalităților de creație, ca
racterul de integralitate a acțiunii 
sociale eficiente, democratismul și 
umanismul ce tin de esența luptei 
pentru cucerirea noului.

Creativitatea este in esența el un 
factor de progres multilateral, in 
toate domeniile dă activitate. Desi
gur, creativitatea in domeniul artis
tic este o componentă importantă a 
complexului proces de zămislire a 
noului, ea contribuie la progresul 
cunoașterii și educării omului, ta 
îmbogățirea spirituală și morală. 
Acordind așadar toată prețuirea a- 
cestor contribuții la dezvoltarea so
cietății. nu se poate insă nega că, 
acționind in mod nemijlocit asupra 
bazei materiale a societății, asupra 
forțelor de producție, creativitatea 
științifică și tehnică are un rol 
determinant, este implicată direct in 
marile procese de transformare eco- 
nomico-socială. in evoluția orindui- 
rilor sociale. Spunind că astăzi știința 
acționează ca o forță nemijlocită de 
producție, recunoaștem implicit acest 
uriaș rol pe care ea îl joacă în dez
voltarea societății, în deschiderea 
orizontului cultural, a drumurilor noi 
ale civilizației, și progresului.

Socialismul oferă în acest sens un 
cimp larg acțiunii umane creatoare 
pentru că permite pentru prima dată 
in istorie accesul tuturor oamenilor

mii de inclinatii si talente, s-au pier
dut pe drum multe torte capabile de 
înnoire.

tn toate sectoarele vieții materi- 
ale și spirituale, in crearea culturii 
noi. revoluționare, rolul determi
nant ii au masele populare, ge
niul inepuizabil si mereu inovator al 
poporului. Educația socialistă, dez
voltarea culturii revoluționare con
stituie o problemă de cea mai mare 
importantă pentru întreaga societate 
si ea nu poate fi soluționată decît cu 
participarea activă a maselor popu
lare. a întregului nostru popor.

Istoria a demonstrat pe parcursul 
desfășurării sale acest adevăr pen
tru că. în Ultimă instanță, geniile si 
talentele din toate domeniile și-au 
avut întotdeauna rădăcina in popor, 
in aspirațiile si multilateralele sale 
înclinații, aptitudini. înzestrări, dar 
epoca pe care o trăim, mai mult 
ca oricind, impune ca pe o nece
sitate vitală valorificarea la ma
ximum a tuturor „forțelor esen
țiale umane", cum s-ar fi exprimat 
Marx, depășirea oricăror tendințe de 
unidimensionalizare a personalităților, 
ca si a celor de uniformizare si adu
cere la același numitor a acestora.

Imperativul multilateralității este 
astăzi mai acut ca oricind tocmai 
pentru că solicitările tumultuoase ale 
vieții nu pot fi. satisfăcute fără par
ticiparea tuturor, tocmai pentru că 
diversificarea activităților umane 
cere oameni capabili să răspundă la 
cit mai multe nevoi, acțiunea lor 
contribuind direct la propria lor for
mare. Desigur, nimeni nu se va pri
cepe la toate, nu toți vom deveni in
ventatori, artiști de geniu, filozofi, 
creatori de sisteme originale, desco
peritori de noi planete sau particule 
fizice subatomice. recordmani la a- 
tletism sau înot, dar năzuința de a 
lua parte activă la Înlăturarea ve
chiului si la crearea noului trebuie 
să ne caracterizeze pe toți.

Creativitatea îsi are. firește, legile 
ei în fiecare domeniu, ea presupune 
alături de aptitudini si talente o cul
tură bogată si cunoașterea a tot 
ceea ce s-a realizat in sfera respec
tivă. îndemînare si măiestrie, perse
verentă si consecventă. Societatea

noastră stimulează o asemenea ati
tudine tocmai pentru că prin esența 
ei presupune activismul social, iniția
tiva. participarea in cunoștință de 
cauză, pentru că este ostilă pasivi
tății. rutinei, indiferentei si cenușiu
lui monocolor al inactivității. Trebuie 
să luptăm curajos împotriva inerții
lor de orice fel. împotriva conserva
torismului si automultumirii. împo
triva comodității si nepăsării.

Partidul nostru a inițiat numeroa
se acțiuni menite să stimuleze acti
vitatea creatoare a tuturor oameni
lor. începind cu însuși faptul funda
mental că i-a antrenat la construirea 
propriei lor vieți prin răsturnarea 
vechilor rinduieli și edificarea unora 
noi. Punerea invătămintului pe baze 
științifice, integrindu-1 cu cercetarea 
și producția, stimularea creației ști
ințifice. tehnice, artistice, filozofice 
constituie azi un tot unitar, interde
pendent. Manifestări ca Festivalul 
..Ciniarea României" — înțeles ca o 
activitate creatoare complexă, ideolo
gică. tehnico-științifică și artistică 
— sau „Daciada", care au reușit 
deja să scoată din letargie multe 
forte, aptitudini, talente ce stă
teau nevalorificate, determinîndu-i 
pe oameni să-și conceapă în chip 
creator munca, să aspire a-și valori
fica gindirea. talentul in domenii 
multiple, fată de care aveau doar o 
atitudine de consumatori, sint mani
festări la baza cărora stă o concepție 
revoluționară despre educația omu
lui nou. constituie exemple străluci
te de aplicare creatoare, in condițiile 
țârii noastre, a marxism-leninismu- 
lui. a concepției materialist-dialecti
ce si istorice despre lume si viată. 
Nu fiecare serbare artistică va gene
ra capodopere, nu fiecare inovație 
tehnică va atinge valoarea unor des
coperiri științifice de nivelul cunos
cutului ..efect Coandă" in aerodina
mică. dar stimularea creativității fie
cărui om are în vedere sporirea 
fondului activ, de noi valori ale eto
sului socialist. Si chiar dacă nu fie
care exercițiu de gimnastică ne va 
releva o Nadia Comăneci. in fiecare 
tinăr al zilelor noastre va bate mai 
puternic aripa aspirației spre perfec
ționare. spre desăvîrșire in fiecare 
domeniu de activitate. Construirea 
unei personalități umane este un act 
de creație căreia societatea noastră 
ii creează toate condițiile, pe care 
prezentul și viitorul țării il solicită 
de la toți fiii patriei noastre.

Iată de ce trebuie să desfășurăm o 
vastă si neîntreruptă activitate poli- 
tico-educativă, de ridicare neconte
nită a orizontului științific al omu
lui nou. să încurajăm activita
tea cenaclurilor artistice, cercu
rilor științifice sau tehnice, a clubu
rilor si asociațiilor sportive, a con
cursurilor de creație, ca și preocupă
rile individuale, pasiunile pentru un 
domeniu sau altul. întrucit toate la 
un loc contribuie la formarea noas
tră ca oameni capabili să creeze noul 
si totodată receptivi la ceea ce întîl- 
nesc. Creativitatea se manifestă deci 
în toate privințele, ea presupune o 
maximă autorealizare a omului liber 
Si prin aceasta o încununare atît a 
individului, cit și a colectivității in 
sinul căreia se dezvoltă și se mani
festă. Ea conferă celor care ating 
culmile ei demnitatea flintei libere 
de opreliști. îndrăzneala cuceritorilor 
de noi redute incâ necunoscute, cu
riozitatea căutătorilor de comori, pa
siunea celor ce slujesc un ideal.

Ion PASCADI
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cinema
• Taina micilor revoluționari ; 
TIMPURI NOI — 10; 12: 14; 16: 
18: 20.
• O fată aproape cuminte : PA
TRIA — 9 ; 1145 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 ; 20,15. BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. FAVORIT
— 9 ; 11.15 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15.
• întoarcerea : LUCEAFĂRUL —
9.30; 11.45; 14; 16.15; 18.30; 20.45, la 
grădina — 20, FESTIVAL — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
• Melodii, melodii ; SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPI
TOL — 9.15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30-, 16; 18; 20, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRADINA BUZEȘTI — 20,30.
• Brigada specială : VICTORIA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
GIULEȘTl — 9: 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, AURORA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20.
• Dacii : CENTRAL — 9,13; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45; 13; 14,15, Onoarea

pierdută a Katharinel Blum — 
15,30; 18; 20,15 : DOINA.
• Albul Blm — ureche neagră : 
BUZEȘTI - 9; 12,30; 16; 19,30.
• Mark polițistul la Genova :
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20,15. MELODIA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18.15: 20.30, FLAMURA 
— 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Aventurile maimuței Nuky s 
FLAMURA — 9.
• Profetul, aurul șl ardelenii : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• New York, New York : CI
NEMA STUDIO - 101 13; 16: 19.
• Un trecător tn ploaie — 10: 12, 
Soylent Green — 18.45. Umbrelele 
din Cherbourg — 20,45 : CINE
MATECA.

S Nimeni nu aleargă mereu t
RIVIȚA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 

18; 20.15, MODERN — 9: 11,15:
13/30; 16: 18.15; 20,30, la grădină — 
20.
• Ultima cină : LIRA — 13.30 ; 18.
• Cele 12 munci ale tui Asterix : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Mereu tmpreunâ i DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Un pod prea Îndepărtat : BU- 
CEGI — 9; 12,15; 16; 19,30, la gră
dină — 20.

• De partea cealaltă a oglinzii i 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15, 
20,15, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Ediție specială î COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 
15,30. Cum se hrănește un măgar
— 18; 20 : FERENTARI.
• Aventurile lui Robin Hood :
miorița — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• A dispărut o fată : PACEA — 
16: 18; 20.
• Melodiile nopții albe : FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20.
• Hyperion ! POPULAR — 16: 18.
• Adios muchachos : MUNCA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Podul : TOMIS — 9: 11; 13.15;
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20.30
• Ura : VIITORUL — 15,30; 17,45; 
20.
• Program pentru copii — 9,
Transamerica express — 10,30, 13; 
15.30; 18; 20,30, la grădină — 20 : 
FLACĂRA.
• Acțiunea „Autobuzul4* i PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Cîntă pentru mine : GRADINA 
ARTA — 20,15.
• Un milion pentru Jake : GRĂ
DINA DINAMO — 2045.

• Tentacule i GRADINA FESTI
VAL —r 20.
• Jucăfia t GRADINA LIRA —
20 45. 7

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
- 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român) : 
„Mică schuberiiadă" — spectacol 
de sunet și lumină de Theodor 
Drăgulescu fn cadrul „Anului mu
zical Schubert" — 19,30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de
vară Herăstrău) : Profesiunea
doamnei Warren — 20, (la rotonda 
scriitorilor din Clșmigiu) : Spec
tacol de sunet și lumină „Patria 
mea-i pămintul unde-au trăit 
străbunii" —20.30.
• Teatrul șatlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Teatrul Giulești (in Parcul din 
Drumul Taberei) : Spectacol de 
sunet și lumină pe versuri de 
Mlhai Emlnescu „Sara pe deal" 
— 20,30.

FAPTUL
DIVERS
Aeromode

Un nou
în orașul Negrești- 

Oaș — cea mai impor
tantă localitate de pe 
traseul turistic al 
Oașului, s-a dat in 
folosință un nou com
plex hotelier. Arhitec- 
ții au folosit pentru 
realizarea lui elemen
te specifice construc
țiilor din Tara Oașu
lui. El dispune de 108 
locuri de cazare in 
camere confortabile cu 
două paturi, de o

complex turistic în Oaș
sală de restaurant și 
de o grădină de vară 
cu 170 de locuri. în 
zona Țârii Oașului 
s-au făcut șl alte im
portante amenajări 
pentru sporirea con
fortului la complexele 
turistice mai vechi ale 
O.J.T. — de la Căli- 
nești-Oaș și Valea Mă
riei. Totodată, la com
plexul de la Călinești- 
Oaș și-a reluat cursele 
de agrement pe lacul

barajului vaporașul 
„Oșanul", iar la com
plexul Valea Măriei, 
situat la 3 km de șo
seaua Satu Mare — 
Sighetu Marmațlei, în 
punctul comuna Vama 
— s-au amenajat pa
tru izvoare de apă 
minerală din cele 11 
existente aicL (Octav 
Grumeza).

In fotografie t noul 
complex turistic din 
Negrești-Oaș.

DE IA MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI INVĂTĂMINTULUI

Pentru ocuparea locurilor rămase libere după concursul din iulie 
1978 se va organiza un nou concurs de admitere, care se va ține 
intre 4 si 10 septembrie 1978, înscrierea candidaților se va face in pe
rioada 25—31 august 1978.

La concurs pot participa atît candidați neîncorporabili, cit și în- 
corporabili, condițiile de înscriere și disciplinele de concurs fiind cele 
stabilite pentru sesiunea din iulie 1978.

Instituțiile de învățămint superior și profilurile la care se va 
susține concurs sint următoarele :

Institutul politehnic din București
— la profilul Mecanic, pentru subin- 
gineri — seral : Utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții (în
treprinderea de utilai si piese de 
schimb București și Fabrica de gea
muri Buzău) ; Tehnologia sudării 
(întreprinderea de mecanică grea 
București).

Institutul național de chimie din 
București (în cadrul Institutului poli
tehnic . din București) — la profilul 
Mecano-chimic, pentru ingineri — 
zi : Utilajul și tehnologia proceselor 
chimice ; la profilul Chimie, pentru 
subingineri — seral : la Tehnologie 
chimică organică. Tehnologie chimi
că anorganică. Tehnologie chimică 
anorganică (Combinatul chimic Fă
găraș).

Institutul politehnic din Cluj-Napo- 
ca — profilul Construcții, pentru sub
ingineri — seral : Construcții civile, 
industriale și agricole.

Institutul politehnic din Iași — Ia 
profilul Construcții, pentru subingi
neri — seral : Construcții civile, in
dustriale și agricole ; la profilul Chi
mie, pentru subingineri seral : 
Tehnologie chimică anorganică. Teh
nologia maselor plastice. Tehnologie 
chimică organică (Combinatul petro
chimic Borzești), Tehnologia maselor 
plastice (Combinatul de fibre sinte
tice Săvinești) ; la profilul Mecanic, 
pentru subingineri — seral : Utilaj 
pentru industria materialelor de con
strucții (I.U.P.S. Suceava).

Institutul politehnic din Timișoara
— la profilul Construcții, pentru sub
ingineri — zi : Construcții hidroteh
nice ; pentru subingineri seral : Con
strucții civile, industriale și agricole.

Institutul de subingineri din Hune
doara — la profilul Metalurgie, pen
tru subingineri — zi : Furnale și o- 
telării. Deformări plastice și trata
mente termice- ; pentru subingineri
— seral : Furnale și oțelării. Defor
mări plastice și tratamente termice ; 
la profilul Electric, pentru subingi
neri — seral : Electromecanică teh
nologică : la profilul Construcții, 
pentru subingineri — seral : Con
strucții civile, industriale și agricole.

Institutul de subingineri din Reșița
— la profilul Mecanic, pentru subin
gineri — zi : Tehnologia sudării ; la 
profilul Metalurgie, pentru subingi
neri — zi ; Turnătorie, deformări 
plastice si tratamente termice : la 
profilul Mecanic, pentru subingineri
— seral : Tehnologia construcțiilor de 
mașini. Tehnologia sudării.

Institutul de mine din Petroșani : la 
profilul Mine, pentru ingineri — zi : 
Mine : la profi'ul Mecanic, pentru 
ingineri — zi : Mașini și instalații mi
niere : la Profilul Mine, pentru sub
ingineri -- zi ; Mine : la profilul 
Mine, pentru subingineri — seral : 
Mine.

Institutul de invătămint superior 
din Baia Mare — ia profilul Mine, 
bentru subingineri — zi : Mine.

Institutul de petrol si gaze din Plo
iești — la profilul Petrol, pentru in
gineri — zi : Foraiul sondelor si ex
ploatarea zăcămintelor de petrol si 
gaze : pentru subingineri — zi : Fo
raiul sondelor si exploatarea zăcă
mintelor de petrol si eaze : bentru

subingineri — seral: Foraiul sonde
lor si exploatarea zăcămintelor de 
petrol si gaze.

Institutul agronomio din București
— la profilul Construcții, pentru in
gineri — zi : îmbunătățiri, funciare.

Universitatea din București — la 
profilul Geologie, pentru ingineri — 
zi : Inginerie geologică' si geofizică.

Universitatea din Cluj-Napoca — la 
profilul Geologie, pentru Ingineri — 
zi : Inginerie geologică si geofizică : 
la profilul Economic, invătămint fără 
frecventă : Contabilitate si economie 
agrară.

Universitatea din Iași — la profilul 
Geologie, pentru ingineri — zi : In
ginerie geologică si geofizică: la pro
filul Filologie. invătămint de zi : 
Limba si literatura rusă — limba 
română sau a doua limbă străină.

Universitatea din Brașov — la pro
filul Mecanic, pentru subingineri — 
seral : Automobile (întreprinderea 
mecanică „Muscel" — Cimpulung), 
Tehnologia construcțiilor de mașini 
(întreprinderea de piese auto și trac
toare — Miercurea Ciuc), Utilai pen
tru industria materialelor de con
strucții (C.P.L. Pitești și I.U.P.S. 
Sibiu) ; la profilul Metalurgie, pen
tru subingineri — seral : Deformări 
plastice și tratamente termice („Trac
torul" — Brașov).

Universitatea din Craiova — la 
profilul Mecanic, pentru subingineri
— seral : Utilaj pentru industria ma
terialelor de construcții (Combinatul 
de lianți și azbociment — Tg. Jiu) ; 
la profilul Energetic, pentru subingi
neri — seral : Centrale termoelectri
ce (Centrala termică — Rovinari) ; 
la profilul Construcții, pentru subin
gineri — seral : Construcții civile, 
industriale și agricole ; la profilul 
Economic, invătămint fără frecven
ță : Contabilitate și economie agrară.

Universitatea din Timișoara — la 
profilul Economic. Invătămint fără 
frecventă : Contabilitate și economie 
agrară.

Academia de studii economice din 
București — la profilul Economic, 
învățămint fără frecvență : Contabi
litate și economie agrară.

Institutul de invătămint superior 
din Constanța — la profilul Filolo
gie, invătămint de zi : Limba rusă
— limba engleză.

Conservatorul de muzică din Bucu
rești — la profilul Muzică : Compo
ziție muzicală — muzicologie.

Conservatorul de muzică din Cluj- 
Napoca — pentru profilul Muzică : 
Compoziție muzicală — muzicologie.

Conservatorul din Iași — la profi
tul Muzică : Compoziție muzicală — 
muzicologie.

Institutul de artă teatrală și cine
matografică din București — Ia pro
filul Actorie : Actorie (limba ger
mană) .

Institutul de teatru din Tg. Mureș
— la profilul Actorie : Actorie (lim
ba maghiară).

Institutul de marină „Mircea cel 
Bătrin" din Constanta — la Facul
tățile de navigație și electromecanică 
navală, pentru flotele de transport și 
pescuit oceanic. La acest institut în
scrierile se fac între 15 și 22 august.

A dispărut 
o schela și tot 
se mai cautâ 
răspunzătorii

Sub titlul „A dispărut o schelă", în spa
țiul rubricii noastre din 4 iunie a.c. era 
relatată tirzia descoperire a lipsei unei 
schele metalice și ciudata ei imputare unui 
om care nu mai lucra de peste patru ani 
in unitatea respectivă — cooperativa „Con
structorul" din București. Pentru temeiuri 
lesne de înțeles (decizia de imputație fiind 
emisă cu mare întîrziere și fără ca vino
văția celui găsit bun de plată să poată fi 
dovedită), instanțele de judecată, atît în 
fond, cit și in recurs, au hotărit anularea 
deciziei de imputație.

Ne-a sosit, după o lună de la publicarea 
acestei relatări, un răspuns din partea con
ducerii cooperativei „Constructorul". Ne 
așteptam să ni se comunice și să informăm, 
la rindu-ne, cititorii asupra cauzelor acestor 
neorinduieli gospodărești și măsurilor luate 
în consecință, dar... După ce ni se descriu 
încă o dată faptele, în finalul răspunsului 
nu aflăm altceva decit că : „avind în ve
dere că unitatea noastră a rămas păgubită 
cu suma de lei 11 862, urmează să recupe
răm prejudiciul de la persoanele cu funcții 
de conducere care aveau obligația, potrivit

Legii nr. 5/1970, de a organiza anual inven
tarierea întregului patrimoniu al unității in 
perioada 1973—1976". Atît. Cine sînt aceste 
persoane cu „funcții de conducere" nu se 
știe și nu ni se spune, cind se vor clarifica 
toate aspectele privind dispariția fără urmă 
a unui bun din patrimoniul obștesc și ce 
învățăminte s-au tras — dacă s-au tras — 
iarăși nu ni se spune.

De ce o fi conducerea cooperativei „Con
structorul" atît de discretă ?

Poveste cu... 
rozătoare

...Intr-o ogradă, pe lingă celelalte viețui
toare, se strecuraseră și cîteva rozătoare. 
Nu toate deodată, ci pe rînd și fără semne 
după care să fi fost recunoscute imediat. 
Nu se cunoșteau, la început, nici intre ele 
și desigur că făceau eforturi să nu pară 
deloc a fi ceea ce s-au dovedit a fi : ro
zătoare. Dar cum ograda in care se viriseră 
era ograda unei întreprinderi mărișoare, cu 
nume frumos, de floare albă, cu tulpina 
înaltă, n-a trecut . multă vreme și prima 
rozătoare și-a dat în petic.

Fiindcă rozătoarea cu pricina era... con
tabil, nu avea de-a face decit cu scriptele, 
tot hîrtii, dar mai puțin gustoase decit 
bancnotele, așa cum le vedea teancuri- 
teancuri la casierie. Dar iată, aici s-a în- 
timplat să fie tot o rozătoare și înțelegerea 
cu „rozătoarea contabil" s-a făcut repede. 
Unul întocmea state de plată fictive, celălat

aranja cu banii... Și să te ții ronțăială. 
Sute și sute de mii I

Credeți că s-a găsit cineva care să ia 
seama la atitea ronțăituri 7 Nici pomeneală, 
doar nu era vorba de „rozătorism" amator. 
S-au „sesizat" de lucrătură alte... rozătoare. 
Că mai erau încă trei : în posturi de calcu- 
latoare-retributii. Ca atare, s-au pus si ele 
pe ronțăit. Să nu credeți însă că fiind mai 
mici in ierarhie o făceau cu mai puțin 
spor. Dimpotrivă, nelăsîndu-se cu nimic 
mai prejos, au făcut să dispară mai multe 
sute de mii decit primele.

Se vor găsi unii să întrebe : oare rozătoa
rele astea erau chiar așa. de capul lor. ca 
intr-o ogradă pustie 1 Ce făcea gospodarul, 
n-avea și el măcar o „pisică" să stea de 
veghe și să facă niscaiva controale î

Nu, alte întrebări nu mai puneți. Fiindcă 
noi nu știm a răspunde la ele. Poate știe 
cineva de la întreprinderea „Crinul" din 
București. In ograda căreia s-au ronțăit 
fonduri de 1 200 000 lei. Ce au păzit orga
nele de control, de asemenea, nu știm. Din 
dosarul penal aflăm doar că Procopie Er- 
molae, șeful serviciului financiar, cel care 
punea viza de control preventiv, a pus-o 
cu ușurință. Cu ochii fnchiși. I-a deschis 
abia acum, !n fata unei condamnări de 
5 ani. Și mai știm, tpt din dosar, cu ce 
s-au ales atentatorii la banul public : pe
depse intre 9 și 18 ani închisoare pentru 
Gheorghe Rădulescu, fost contabil-șef, Ana 
Pascaru. casieră, și calculatoarele Constanta 
Bădin, Petruta Georgescu și Maria Oproiu.

Aceasta, in privința a ceea ce se știe. 
Ce nu se știe este unde anume vor fi fost, 
acolo, la „Crinul", grija și controlul gospo
darilor pentru avutul ce le fusese încredin
țat. De aceea si așteptăm cuvenitele clari
ficări de la cei în cauză.

Marinică 
„amorezul"

...Plăcută mai este viața în stațiune. La 
Bușteni, de pildă. Aer de munte, plimbări, 
cunoștințe interesante... Mai schimbi □ 
vorbă, mai împărtășești niscaiva impresii, 
legi prietenii. Așa l-a intilnit Mariana pe 
Marinică. Tinerel și simpatic... Au continuat 
să se vadă apoi și in București. L-a primit 
de cîteva ori și in vizită la ea acasă... în
datoritor șt galant, a invitat-o si el in oraș, 
la local. Au stat pină seara tîrziu...

Poate chiar prea tîrziu : Intorcîndu-se 
acasă. Mariana a găsit-o vraiște : ia mag
netofonul de unde nu-i, radiocasetofonul 
așijderea, prin dulapurile de haine batea 
vîntul... Plinset și suspine din belșug, de
geaba încerca Marinică (prezent și el la 
locul dezastrului, fiindcă venise, s-o con
ducă) s-o imbuneze, să fie tare, să nu-și 
facă inimă rea. Mariana nu mai contenea .

— Am fost prădată, jefuită I Mi-au intrat 
hoții in casă...

Ceea ce era adevărat. Intraseră hoții și 
veniseră la sigur. Și — cum s-a dovedit 
mai tîrziu — aveau toate motivele să 
meargă la sigur. Fiindcă autorii furtului 
— Daniel Manolache (bd. Ion Șulea nr. 29) 
și Gabriel Stănia (Calea Grivitei nr. 112). 
doi indivizi fără ocupație —- fuseseră bine 
instruiți. De către cine ? Chiar de către 
Marinică cel galant și curtenitor ca un 
amorez : „eu o scot în oraș și trag de timp 
cit pot., să vă duceți acasă și faceți treaba...".

Acum, pe lingă ceilalți doi, s-a ales și

el cu o condamnare penală. Mal suspină 
și acum Mariana de dorul lucrușoarelor ei. 
Și ce frumos era la Bușteni...

Din caietul 
grefierului

„Banii pe care l-am sustras H văzusem 
ieșind din buzunarul pârtii vătămate și 
atita neglijentă m-a tentgt și determinat să 
mi-i însușesc...".

(Din declarația inculpatului. Dosarul 
nr. 3 240/1978, Judecătoria sectorului 4)

„Sus-numitul pîrît a venit la mine acasă., 
să ceară in căsătorie pe sora mea și căzind 
de acord urma ca nunta să fie pe 28 au
gust 1977 si am făcut toate cheltuielile, in 
valoare de 30 mii lei. angajind și lăutari. 
Pe 23 august piritul a venit însă și mi-a 
luat din casă 5 000 lei, lăsindu-ne cu nunta 
baltă și cu cheltuielile făcute... Bineînțeles 
insă că nunta a trebuit să meargă înainte, 
deoarece mai erau doar două zile pină la 
data fixată și a trebuit să găsim un băiat 
care să dorească să fie ginere la această 
nuntă...".

(Din dosarul nr. 424/1978, al Jude
cătoriei Cimpulung, județul Argeș. 
Relatarea aparține tovarășului Ște
fan Catrina, procurorul șef al Procu
raturii locale Cimpulung)

Dinu POPESCU
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listele...
la înălțime»

In jurnalul vacanței din acest 
an. purtătorii cravatelor roșii 
din județul Vaslui au înscris un 
succes de prestigiu : echipa de 
aeromodele a județului a obți
nut titlul de campioană pe tară 
la recentul concurs desfășurat 
la Săliște (Sibiu). Printre pre- 
mianți s-au numărat două aero- 
modeliste : Anca Radu. din 
Birlad — locul I la proba de 
rachetoplane, și Rodica Toderaș, 
din comuna Perieni — locul I 
la rachete cu ștramăr. De unde 
se vede că și fetele au reale 
înclinații pentru sporturile... 
aripi.

învățătorul♦

CU

„premiant"
învățătorul Remus Bujor 

satul Aluniș, comuna __
(Bistrita-Năsăud). s-a urcat zi
lele trecute la volanul autotu
rismului său l-BN-2451 și a por
nit cu toată viteza inainte. Deși 
drumul era drept. R.B, a început 
să dea 
cum se 
Obligat 
In fiola 
înverzit 
ales cu 
miliției : 500 lei amendă, 
suspendarea permisului de con
ducere. In vacantă fiind. învăță
torul R.B. are acum suficient 
timp de meditație asupra com
portării sale.

din 
Zagra

lecții celor de pe șosea 
poate merge in viraj, 
să oprească și să sufle 
alcoolscop, aceasta s-a 
intens. Si astfel. s-a 
un „premiu" din partea 

plus
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ca melcul
In piața „30 Decembrie" din 

Galați există un magazin ali
mentar cu firma „Rapid". Nu 
intimplător i-a fost ales acest 
nume: cu cițiva ani in urmă, 
cind a fost înființat, aici se pu
teau servi la iuțeală produse 
lactate, iar celelalte cumpărături 
— de preparate din carne și 
brinzetui-i — puteau fi efectuate 
cu operativitate. Acum firma 
„Rapid" este pe cale de a fi 
compromisă, deoarece una din
tre cele două case de marcat a 
fost abandonată. Și astfel cum
părătorii pierd minute in șir 
pină le vine rindul. Ce-i de fă
cut ? — se întreabă gălătenii. Să 
se schimbe firma ? Poate comer- 
cianții gălățeni găsesc altă solu
ție. Ar fi de preferat.

Imprudență
îndemnul la prudentă, Ia un 

plus de atenție este perfect va
labil nu numai în cazul depla
sărilor pe drumurile publice cu 
mașina, ci și cu căruța. în caz 
contrar, consecințele sint dintre 
cele mai grave. O atestă și ur
mătoarea intîmplare petrecută 
în județul Alba. Nicolae Spînu, 
de la întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport 
Sebeș, transporta cu căruța ali
mente pentru forestierii de pe 
Valea Sebeșului. La un moment 
dat. din neatenție i-au scăpat 
hățurile din mină. In timp ce 
se apleca să le ridice, a fost lo
vit de copita unui cal. Lovitura 
a fost 'fatală.

Înșelătorie... 
timbrată

— Lemne extra, fără noduri... 
500 lei avans și in două săptă- 
mini ai marfa in curte.

Si pentru a fi cit mai convin
gător in tranzacțiile sale, vin- 
zătorul de lemne Ion Dănilă, ce 
se dădea drept tehnician la Oco
lul silvic Năruja (județul Vran- 
cea), inmina credulilor cite o 
chitanță.

— Uite, ti pun și timbru — a- 
dăuga „tehnicianul". Ca totul 
să fie tn regulă.

Dar timbrate, chitanțele nu 
vor putea tine de cald la iarnă 
amatorilor de lemne cumpărate 
in condiții dubioase. Pentru sim
plul motiv că „tehnicianul" 
de fapt un escroc sadea.

Telefoane
fără ton

era

pe-Ion Negoiță. a lucrat o 
rioadă foarte scurtă de timp la 
telefoanele din Ploiești. Iar in 
scurta sa carieră de telefonist, 
I.N., in loc să instaleze aparatele 
la cei ce aveau aprobare, le in
stala la 
noștlnte 
tate". ii 
cite 500 
servească decit vreo 5 prieteni 
că a și fost dibuit și înlăturat 
din unitate. Amatorii de tele
foane... pe ciubuc au 
astfel cu ;buza umflată 
ton și cu banii luati. 
urmează să fie chemat

unele „cunoștințe". Cu- 
care, pentru „amabili- 
ofereau telefonistului 

lei. Nu a apucat I.N. să

| * instanței de judecată.

rămas
- fără

I.N.
fata

iar 
in

i
Rubricâ realizata de
Mlhai IONESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"



SCÂNTEIA — duminică 6 august 1978 PAGINA 5

OAMENI LA PROVĂ
sărbătoarea națională a boliviei

An de an, în prima du
minică a lunii august, po
porul nostru sărbătorește 
Ziua marinei. De fiecare 
dată, cu prilejul acestei 
zile, urmașii luntrașilor 
daci și ai navigatorilor 
romani, strănepoții co- 
răbierilor lui Mircea cel 
Bătrîn și Ștefan cel Mare, 
continuatorii tradițiilor
marinărești luminoase
făurite la Măcin in 1877, 
ori la Constanța. Cerna
vodă sau Turnu Severin 
in august-septembrie 1944 
raportează patriei și 
partidului importante 
realizări. Marinarii flotei 
comerciale se mindresc cu 
vase de mare tonaj lan
sate 
între care și nava ami
ral — petrolierul ..Inde
pendenta". de 150 000 tdw 
— și mineralierul „Cala- 
tis", de 55 000 tdw. Pavi
lionul românesc poate fi 
văzut astăzi fluturînd în 
peste 300 de porturi de De 
toate continentele. Flota 
de pescuit oceanic a spo
rit an de an, ajungînd la 
aproape 40 de nave. La 
rindul său. flota fluvială 
a fost dotată permanent, 
atingînd o capacitate de 
429 000 tdw. O dezvolta
re continuă cunosc por
turile și șantierele na
vale, care țin pasul cu 
efortul de modernizare 
a Întregii marine, a în
tregii economii, 
acestea sînt 
locvente ale 
care partidul, 
său general.
Nicolae Ceaușescu. o a- 
cordă dezvoltării multi
laterale, armonioase a 
patriei, a tuturor sectoa
relor de activitate.

Urmînd exemplul insu-

in ultimul timp,

Toate 
expresii e- 

grijil pe 
secretarul 
tovarășul

fletitor al oamenilor 
muncii, marinarii mili
tari — asemenea tuturor 
ostașilor țării — tși fac 
datoria cu abnegație și 
dăruire în posturile în
credințate.

...La ordinul căpitanului 
de rangul I Costică Mîrșu, 
navele se pun, pe tind, 
în mișcare. E o diminea
ță obișnuită, iar pentru 
echipajele vinătoarelor de 
submarine ea reprezintă 
un nou examen la școala 
mării. La posturile lor,

pentru a treia oară con
secutiv titlul „Unitate de 
frunte".

...Căpitanul de rangul I 
Costică Mîrșu este unul 
dintre „veteranii" unită
ții. Prin mina lui au 
trecut douăzeci de pro
moții de marinari. El a 
văzut crescînd, sub ochii 
lui, contingent după con
tingent. numeroși ofițeri 
de marină. I-a luat ca 
„boboci" la începutul ca
rierei, i-a învățat, treptat, 
ce știa și el. i-a ajutat

AZI, „ZIUA MARINEI0
*

timonierii, hidrolocatoriș- 
tii, mecanicii, radiotele
grafist» — echipajele în 
totalitatea lor răspund 
cu promptitudine solici
tărilor de fiecare clipă. 
Seriozitatea antrenamen
telor executate in larg, 
strădania echipajelor de 
a înscrie în cronica tra
dițiilor unității noi fapte 
ostășești atestă hotărîrea 
fiecărui militar de a 
transpune în viată sarcina 
formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidu
lui nostru, in legătură cu 
transformarea cantității 
într-o nouă calitate, su
perioară. Marinarii vlnă- 
toarelor de submarine, a- 
semenea tuturor ostașilor 
marinari, tuturor milita
rilor forțelor noastre ar
mate, sînt hotăriti să a- 
sigure pregătirii politice, 
de luptă , și de specialita
te un conținut tot mai 
bogat. Pe această bază, ei 
se străduiesc să mențină

să promoveze. Multi din
tre aceștia sint astăzi co
mandanți de navă, for
mați aici. Așa cum s-a 
format și el, tot aici., 
Cea dinții învățătură ln 
profesia aleasă de ofițe
rul Mîrșu aceasta a 
fost 1 Să-ti iubești cu pa
siune nava, Să lupți pen
tru onoarea pavilionului. 
Așa cum' face, de altfel, 
și fratele său mai mic, o- 
fițer in marina comercia
lă din 1975, acum ofițer 
secund al cargoului „Do- 
brogea". Dragostea de 
mare, dorința de a sluji 
cu intreaga ființă patria 
s-au constituit ca adevă
rată tradiție ln această 
familie, transmlțîndu-se 
de la o generație la alta, 
de Ia o promoție mai 
virstnică la una mai ti- 
nără...

Căci marina întinerește 
și prin nave, si prin oa
meni...

Marina întinerește prin 
nave...

Locotenentul-major Duță 
Victor comandă o navă 
de producție românească, 
Anul acesta o furtună a 
surprins nava in larg și 
a încercat-o la valoarea 
maximă prevăzută în 
„actul de naștere". Nava 
a rezistat cu succes, spre 
lauda celor care-au fău
rit-o. $1 a celor care-au 
preluat-o, căci echipajul 
a purtat și continuă 
poarte titlul : „Navă 
frunte"...

Marina întinerește, 
primul find, prin 
meni... '

Vînătorul de submarine 
al cărui ofițer secund este 
locotenentul Petria Gheor
ghe are echipajul format 
numai din tineri. Comu
niștii de la bord alcătu
iesc puternicul nucleu 
care polarizează eforturi
le echipajului spre desâ- 
virșirea măiestriei mari
nărești. Ei promovează in 
rindul organizației de ti
neret hotărîrea si dîrze- 
nia proprii comuniștilor 
pentru îndeplinirea misiu
nilor la înalt! indici ca
litativi. însuși faptul că 
ofițerul secund — func
ție importantă la bordul 
unei nave — este un lo
cotenent promoție 1976 
ne dă O idee despre ti
nerețea echipajului. La o 
misiune complexă, desfă
șurată în larg, avînd ca 
temă Căutarea tintei sub
marine în cooperare cu 
elicopterele, acest echipaj 
și-a dovedit din nou iscu
sința. elanul și dorința de 
a învfrtge : a obținut ca
lificativul „foarte bine". 
Remarcînd aceste rezulta
te mai adăugăm : peste 
80 la sută din efective
le navelor sint militari de 
frunte : majoritatea mi
siunilor în largul mării 
au fost executate în con
dițiile calificativului „foar
te bine" ; crește mereu 
numărul specialiștilor de 
clasă 1 în unitate dom
nește o disciplină milita
ră fermă, care asigură cli
matul optim pentru des
fășurarea calitativă a pro
cesului de pregătire.

Cuvîntul „calitate" s-a 
implantat trainic in lim
bajul curent al marinari
lor. Prin faptele lor. prin 
muncă neobosită, colecti
vele de marinari de pe 
navele vînătoare de sub
marine vor face, în a- 
cest an, un salt către o 
calitate nouă, superioară, 
a pregătirii. Ceea ce, în 
fond, înseamnă noi con
tingente de marinari bine 
instruiți si educați, oa
meni înscriși cu fapte no
tabile în cartea 
lor marinei și a 
navale în care-și 
toria in slujba 
dragi — România socia
listă !

Excelenței Sale
Domnului general JUAN PEREDA ASBUN

Președintele Republicii Bolivia

La aniversarea Zilei naționale a Republicii Bolivia, 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, 
porului prieten bolivian.

LA PAZ 
vă adresez cordiale 
de prosperitate po-

CEAUȘESCU

U. R. S. S

EXPANSIUNEA „AURULUI ALB“
NICOLAE

Președintele
Republicii Socialiste România

zileiCronica
Sîmbătă dimineața, tovarășul An

gelo Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii si 
industriei alimentare, a primit dele
gația Ministerului Agriculturii si 
Pădurilor al Italiei, condusă de Giu
seppe Zurlo. subsecretar de stat in 
minister, care face o vizită in tara 
noastră.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
acțiunilor de cooperare economică si 
tehnică între cele două ministere.

*
Slmbătă a părăsit Capitala, lnche- 

lndu-si misiunea in tara noastră. AH 
Zakarla Al-Ansarl, ambasador extra
ordinar si plenipotențiar al Statului 
Kuweit în Republica Socialistă Româ
nia.

tradiții- 
unității 
fac da- 
patriei

Maior Ion ARAMA y

+
Ansamblul artistic de copil din 

orașul Nankin, R. P. Chineză, care 
întreprinde un turneu prietenesc in 
țara noastră, a susținut o serie de 
spectacole pe litoral și In județele 
Brașov și Vîlcea. Sîmbătă seara, for
mația oaspete a prezentat primul 
spectacol la București, evoluind pe 
scena Ansamblului „Rapsodia româ
nă". Micii artiști, selecționați din 
diferite formații de amatori create cu 
două decenii in urmă in R.P. Chine-

ză, au prezentat un program plin de 
culoare și inedit. Copiii-artiști au in
terpretat, cu dăruire și talent, lucrări 
din repertoriul național, precum și 
melodii și dansuri românești, care 
s-au bucurat de o frumoasă primire 
din partea .asistenței, fiind aplaudate 
cu deosebită călduri

★
Ieri. 5 august. în Parcul Băniei din 

Craiova a fost dezvelit grupul sta
tuar „Frații Buzești". omagiu adus 
celor trei căpitani din oastea lui 
Mihai Viteazul, cel care în urmă cu 
aproape 380 de ani a înfăptuit, sub 
sceptrul său. unirea românilor in- 
tr-o singură tară. La festivitate au 
participat tovarășul Petre Preoteasa, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din municipiul Craiova. Cu acest 
prilej, a vorbit tovarășul Stefan 
Negreț, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid, primarul Cra- 
lovei. Amplasată în fata liceului cu 
același nume, compoziția sculpturală, 
înaltă de aproape 7 metri, este cio
plită in piatră de Boris Caragea. ar
tist al poporului.

(Ageroree)

IN STEPELE UZBECE
Bumbacul, acest „copil al soare- 
i“, este prezent pretutindeni 

Uzbekistan — la 
propriu sau simbolic: 
deschis, pe stradă, in 
bazare de tip oriental, 
bile moderne sau în case .
— în întreaga viață a oamenilor de 
aici. El a fost Înălțat, de altfel, la 
rangul de simbol suprem — pe ste
ma republicii, alături de spicele de 
grîu. Un specialist in materie, A. 
Imamaliev, directorul Institutului 
pentru cultura bumbacului din Taș
kent, îmi enumera mai bine de 20 
de întrebuințări diverse ale preți
oasei plante, pe lingă principala ei 
utilizare, ca materie primă de 
în țesătorii. Lista, incompletă, 
ma interlocutorul, include 7 
cole tehnice, 12 categorii de 
stante organice cu 
largă utilizare in
dustrială. 3 pro
duse alimentare 
de bază si 0 se
rie de substanțe 
biochimice — toate 
bumbac. „Piala" (ceașca fără toar
tă), in care uzbecul îți oferă cu ne
dezmințită ospitalitate ceaiul ver
de tradițional — are forma capsu
lei de bumbac deschise. Imaginea 
„coșulețului" bumbacului In floare 
este imprimată pe țesături, stilizată 
ln desenele covoarelor orientale, pe 
nelipsita „tibiteică" a uzbecului, in 
ornamentele locuințelor și edificii
lor, pe strada principală a capita
lei uzbece. La Tașkent și felinarele 
electrice au tmprumutat forma 
capsulei de bumbac.

Dar expansiunea cea mai uimi
toare a ..aurului alb" se vădește în 
adevărata-i amploare în nemărgi
nita Stepă Flămîndă ca și în Stepa 
Karsi, unde hidroamelioratorii, în
armați cu mijloace tehnice mo
derne, asaltează deșertul, instalînd 
în noile sisteme de irigații plantații 
masive de bumbac. Specialiștii a- 
trag atenția că — deși este cultura 
de bază a agriculturii uzbece, iar 
republica este principalul producă
tor de bumbac din U.R.S.S. 
pectiva plantă nu se află 
tuatia de „monocultură". 
în avangardă, pe măsura 
de noi sisteme de irigații în 
tlvele zone de deșert, ea deschide 
cale liberă altor plante iubitoare de 
soare și umiditate. în fiecare an. 
precizează amelioratoril, smulgem 
50—60 mii de hectare pustiurilor și 
le redăm în circuitul agricol pen
tru a fi cultivate, cu precădere, cu 
bumbac. Pînă acum s-a izbutit să 
se introducă în patrimoniul funciar 
aproximativ jumătate din cele un 
milion de hectare, apte să fie cul
tivate ln Stepa Flămîndă. Suprafe-

modul 
ln cimp 
vechile 

ln imo- 
tărănești

bază 
afir- 
arti- 
sub-

t

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 august. în țară : După o răcire de 
scurtă durată, vremea se va Încălzi din 
nou. Cerul va fl Variabil. Vor cădea 
ploi Izolate Îndeosebi in nordul și es-

tul tării. Vlntul va sufla slab pînă Ia 
moderat, predominînd din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, local mai co- 
borite ln depresiuni, iar cele maxime 
Intre 22 și 30 de grade, izolat mai ridi
cate ln sudul țării. în București : Vre
mea va 11 in general frumoasă cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă dura
tă la începutul intervalului. Vlntul Vă 
sufla în general slab. Temperatura ușor 
variabilă.

înalte distincții bunilor gospodari

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație
DIN NOU, ATENȚIE COPII!
Acum, în vacanța mare, copiii se 

bucură de mult timp liber, petrecind 
cea mai mare parte a zilei afară, la 
joaca. Din păcate, nu toți părinții 
sau persoanele in grija cărora sint 
lăsați copiii se preocupă de supra
vegherea lor atentă. în decurs de o 
săptămină, au avut loc 29 accidente 
de circulație, de pe urma cărora 
copii și-au pierdut viața și 20 
suferit vătămări corporale.

Citeva constatări pe marginea a- 
cestor accidente oferă învățăminte 
utile atit. pentru șoferi, cit si pentru 
părinți- Statistica arată că. în medie, 
unul din trei accidente se soldează 
cu pierderea unei vieți, iar in cazul 
vătămărilor corporale^ acestea sint 
aproape întotdeauna foarte grave. în 
comuna Crețești, județul Vaslui, de 
pildă, o fetiță în virstă de 8 ani, 
chemată de mama ei, care se afla pe 
partea opusă a șoselei, a apărut 
brusc în fața unui autobuz, fiind ac
cidentată mortal. Nu era oare de da
toria mamei ca, înainte de a-și 
chema copilul, să se încredințeze că 
traversarea drumului nu prezintă 
nici un pericol ? Un alt caz. la fel 
de tragic, s-a petrecut în comuna 
Rediu, județul Iași : in timp ce pă
rinții se aflau la o nuntă, copilul 
lor, in virstă de 4 ani, lăsat fără su
praveghere. a ieșit pe șosea, fiind 
accidentat mortal de un autoturism. ■

Aceeași statistică relevă și faptul 
că două treimi dintre accidentele 
soldate cu victime din rindul copiilor 
se comit in mediul rural. Iată de ce 
se impune o atenție sporită din 
partea șoferilor în timp ce trec prin 
sate, unde apariția copiilor este mai 
frecventă decit in mediul urban.

După virstă, se constată că două 
treimi dintre copiii care și-au pier
dut viața ori au fost vătămati in 
accidente aveau între 6 și 14 ani. Cu 
alte cuvinte, este vorba de elevi că
rora li predat in scoală, potrivit 
programei de invătămînt, lecții de 
circulație, participind si la alte forme 
de instruire rutieră. O constatare 
care trebuie să dea de gîndit fiecă
rui părinte și cadru didactic.

9 
au

IN INTERSECȚII — 
PRIORITATEA NU ESTE 

FACULTATIVA
După cum se știe, normele de 

prioritate au menirea de a regle
menta ordinea de trecere a două 
vehicule ce se apropie simultan de 
un loc pe unde nu ar putea trece 
in același timp. încălcarea acestor 
reguli generează accidente grave, 
adeseori cu urmări ireparabile.

Radiografia unui șir de accidente 
care au avut loc in ultimele zile 
din pricina nerespectării regulilor de

soldate cu 3 morți. 12 ră- 
avarierea autovehiculelor, 
evidentă următoarele : 9

prioritate, 
niți și 
scoate in . _________
din cele 10 accidente au fost Săvîr- 
șite in orașe ; 6 au fost provocate de 
șoferii din alte localități 
tranzit ; tot in 6 cazuri 
culpă se aflau la volanul 
turisme. Unul din aceste 
s-a petrecut la ieșirea din 
Urziceni. in intersecția șoselelor 
duc către Buzău și Ploiești.
Suciu, din Mediaș, cu autoturismul 
2-SB-3807, nu a respectat semnifica
ția indicatorului „Cedează trecerea", 
tamponindu-se cu un autocamion. 
Cel în cauză și soția sa au fost grav 
răniți.

Aceste fapte surprind cu atît mai 
mult, intrucît dintre toate genurile 
de accidente de circulație, cel mai 
lesne de evitat sînt cele generate de 
neacordarea priorității.

aflati in 
șoferii in 
unor, auto- 

accidente 
orașul 

ce 
Gh.

DEPĂȘIREA — O MANEVRA 
CARE CERE MULTA 

PRUDENȚA ,
Depășirea constituie una din cele 

mai dificile manevre pe care le are 
de executat un automobilist. Ea cere 
din partea acestuia decizii rapide și 
eficiente, pe baza asigurării preala
bile temeinice că manevra nu peri- 

' clitează siguranța circulației, apre
cierii corecte și rapide a distantelor 
(laterale și ln adîncime), demarării 
la timp pentru efectuarea dublării 
pe o distantă cit mai scurtă. Depăși
rea trebuie făcută numai atunci 
cind este absolut necesară și cind 
poate fl realizată fără nici un risc.

Un număr de zece accidente pro
vocate de depășiri neregulamentare, 
riscante (luate în ordine cronologi
că. fără nici o selecție) s-au soldat 
cu 10 morți și 9 răniți. Reține aten
ția faptul că 7 din cele 10 accidente 
s-au comis pe drumurile din afara 
localităților. 2 în comune și 1 in 
oraș. Rezultă, prin urmare, că in 
afara localităților tentatia depășirii 
sporește simțitor. Din păcate, nu toti 
conducătorii auto Înțeleg să o efec
tueze în deplină siguranță. In a- 
'propiere de comuna Sînmartin. ju
dețul Harghita, automobilistul Liviu 
Diaconescu s-a angajat în depășirea 
unui autobuz. Pierzind controlul a- 
supra volanului, șoferul s-a tampo
nat succesiv de doi copaci de pe 
partea stingă a șoselei, după care 
s-a răsturnat. Automobilistul și fiul 
său. în virstă de 13 ani. si-au pier
dut viața, iar sofia a fost grav ră
nită.

în concluzie 1 înainte ca un șofer 
să se angajeze într-o depășire tre
buie să-și ia toate măsurile de Si
guranță. pentru a evita orice factor 
de risc.

Rezultatele întrecerii socialiste pe anul trecut 
între consiliile populare municipale, orășenești și comunale
Desfășurată sub conducerea orga* 

nizațiilor locale de partid și de stat, 
întrecerea socialistă intre consiliile 
populare municipale, orășenești și 
comunale privind îndeplinirea si de
pășirea sarcinilor de plan, social- 
culturale, buna gospodărire șl înfru
musețare a localităților, pe anul tre
cut. a polarizat interesul unor mase 
largi de oameni ai muncii din în
treaga țară.

Bilanțul intrecerii consemnează 
următoarele rezultate : pe locul I — 
consiliile populare ale municipiilor 
Pitești, județul Argeș, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Județul Bacău, ora
șelor Rădăuți, iudetul Suceavă. Jibou, 
județul Sălaj, comunelor Costești, 
județul Vaslui, Variaș. județul Ti
miș. Stoicănești, județul Olt. Jilava, 
municipiul București. Vintu de Jos, 
județul Alba, Iernut, județul Mureș, 
Țepu, județul Galați. Miercurea Si
biului. județul Sibiu. Vulcan, jude
țul Brașov, și Valea Călugărească, 
județul Prahova ; pe locul II — con
siliile populare ale municipiilor Hu
nedoara. județul Hunedoara, Alba 
Iulia, județul Alba, orașelor Macin, 
județul Tulcea, t Buziaș. județul Ti
miș. comunelor Comești, județul

Dimbovița, Oprișor, județul Mehe
dinți, Girbovi, județul Ilfov, Bivo
lari, județul Iași, Parincea, 
Bacău, Iclod, județul Cluj, 
seni, județul Buzău, Uriu, 
Bistrița-Năsăud, Odoreu, 
Satu Mare, și lila, județul 
cioara ; pe locul III — consiliile 
populare ale municipiilor Cluj-Nâ- 
poca, județul Cluj, Piatra Neamț, 
județul Neamț, orașelor Aiud. județul 
Alba. Nădlac. jbdetul Arad, comune
lor Roma, județul Botoșani. Furcu- 
lești. județul Teleorman, Gheorghe 
Doja. județul Ialomița. Somcuta Mare, 
județul Maramureș. Bumbesti-Jiu. ju
dețul Gorj, Buzoești. județul Argeș, 
Vișani. județul Brăila. Sînzieni. ju
dețul Covasna, Trifești. județul 
Neamț, si Săcueni. iudetul Bihor ; pe 
locul IV — consiliile populare ale 
municipiilor Constanța, județul Con
stanța. Tg. Jiu, județul Gorj, orașe
lor Curtea de Argeș, județul Argeș, 
Nucet, județul Bihor, comunelor 
Ovidiu, județul Constanța, Goicea, 
județul Dolj, Vinga, județul Arad, 
Cornu Luncii, județul Suceava, He- 
reclean, județul Sălaj. Șutești, jude
țul Vîlcea. Glimboca. județul Caraș- 
Severin, Străoane, județul Vrancea,

județul 
Gheră- 
județul 
județul
Hune-

Turcoaia, județul Tulcea, și Reme- 
tea, județul Harghita ; pe locul V — 
consiliile populare_ale 
Brașov, județul 
județul Suceava.
Silvaniei. județul Sălaj, si Săveni. 
județul Botoșani ; pe locul VI — 
consiliile populare ale orașelor Med
gidia. județul Constanța, și Horezu, 
județul Vîlcea ; pe locul VII — con
siliile populare ale orașelor- Zămești 
și Rupea, județul Brașov ; pe locul
VIII — consiliile populare ale ora
șelor Bala Surie, județul Maramureș. 
Si Șiret, județul Suceava ; pe locul
IX — consiliul popular al orașului 
Borsec. județul Harghita ; pe locul
X — consiliul ponular al orașului 
Odobești, județul Vrancea, iar 
locul XI — consiliul popular al 
șuiul Făurel, județul Brăila.

municipiilor
Brașov, Suceava, 

orașelor Simleu

pe 
ora-

★
Pentru rezultatele deosebite obți

nute în anul 1977 in întrecerea so
cialistă, prin Decret prezidențial au 
fost conferite „Ordinul Muncii" clasa 
I localităților care s-au clasat pe 
locul I, „Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a — localităților clasate pe locul II. 
„Ordinul Muncii" clasa a III-a — loca
lităților care s-au clasat pe locul III, 
iar celor clasate pe locurile IV—XI 
— „Diploma de onoare".

obți-

țe importante își așteaptă rindul in 
Stepa Karsi.

Fructificînd munca hldroamelio- 
ratorilor, colhoznicii și muncitorii 
din sovhozurile înființate in noile 
pămînturi, care au preluat exploa
tarea sistemelor de irigații. își fac 
un titlu de onoare din sporirea pro
ducției de bumbac, ca și a altor 
plante, la hectar.

In 1977, bunăoară, Uzbekista- 
nul a înregistrat o producție de 
bumbac-brut record : 5 680 400 tone 
(față de 4,5 milioane tone în 1971), 
depășind substantial prevederile 
stabilite și apropiindu-se de cifra 
programată pentru finele cincinalu
lui (3,8 milioane tone în anul 1980). 
Potrivit precizărilor oficiale, o 
treime din întregul spor de produc
ție provine din noile suprafețe 

atrase In circui
tul economic, iar 
două treimi sint 
rezultatul măririi 
recoltelor la hec
tar. Eforturile ma

teriale, financiare și umane ce se 
depun in această privință se justi
fică din plin, arată economiștii și 
planificatorii, care precizează că, 
sub raport valoric, fiecare kilogram 
de bumbac brut obținut echivalea
ză cu circa zece kilograme de ce
reale.

După cum e și firesc, o dezvol
tare ascendentă a cunoscut sec
torul producător de utilaje textile 
și de mașini pentru mecanizarea 
cultivării și prelucrării primare a 
bumbacului. Astfel, in Uzbekistan 
se produc, pentru nevoi locale, ce
rințe ale altor republici, precum și 
pentru export 95 la sută din flyere, 
87 la sută din utilajele de egrenat, 
fiecare a cincea mașină pentru fi
laturile de bumbac și fiecare al 
zecelea tractor-cultivator. împre
ună cu întreaga gamă de mașini 
pentru însămînțarea și Întreținerea 
culturilor tehnice textile. Combinele 
de recoltat bumbacul — a căror 
producție este concentrată la uzi
nele „Taselmas" din Tașkent — 
permit culegerea simultană a capsu
lelor de bumbac de pe mai multe 
rînduri, fiecare din aceste combine 
înlocuind munca a 70—80 de cu
legători manuali.

Cultivarea bumbacului pe supra
fețe tot mai largi, preocuparea pen
tru sporirea continuă a randamen
tului ogoarelor, precum și indus
triile ce se dezvoltă pe această bază 
oferă uzbecilor ocupații și meserii — 
adevărate „brățări de aur". înflo- 
tindu-și continuu plaiurile străve
chi, ei se bucură din plin de roa
dele muncii lor.

Însemnări de călătorie .

derlvtnd din

— res
in si- 

Plasată 
creării 

respec-

Mlhai CORUȚ

PROGRAMUL 1
8,00 Gimnastica la domiciliu 
8,18 ‘ ‘
9.10
9,20

Tot Înainte 1
Șoimii patriei
Film serial pentru copil : Don 
Quijote. Episodul 11
Pentru căminul dumneavoastră
Viața satului
Bucuriile muzicii
De strajă patriei
Telex
Album duminica!
Campionatele europene de tenis 
de cimp. (Aspecte din întilnirlle 
finale — Transmisiune directă de 
la Brașov)

17,50 Film serial î „Linia maritimă One- 
din". (Episodul 50)

18,40 Micul ecran pentru cei mici. întll- 
nlre cu A.B.C.

19,00 Telejurnal 
19,20 --------------- ------ '

19,40

ll,30

12,40
22,50

Programul partidului — programul 
poporului
Gala antenelor — Moldova, 
participarea județelor : Bacău, Bo
toșani, Galați, Iași, Neamț, 
ceava, Vaslui, Vrancea
Film artistic : „Vînătorii de uraga
ne". Premieră pe tară. Cu : Larry 
Hagman, Jessica Walter, Fran 
Suton, Barry Sullivan. Regia : 
Jerry Jameson
Telejurnal • Sport 
închiderea programului

16.00 Emisiune în limba maghiari 
19,00 Meridianele clnteculul
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal • Adeziune deplină la 

luminoasele Idei ale expunerii 
secretarului general al partidului 
• întrecerea socialistă * 
marii sărbători

19,50 Panoramic • Priorități 
mie — enunțate de 
Nicolae Ceaușescu ln 
punerii la adunarea 
central ‘ ‘
Adunările generale ale oamenilor 
muncii — tribună a afirmării 
autoconduceril muncitorești • 
Transportul mărfurilor — activi
tate furnizoare de valută • A 
ix-a ediție a Tîrgulul de mostre 
de bunuri de consum

«0,20 Roman foileton : Familia Palllser. 
Episodul 24

21,16 Mal aveți o 
un fenomen 
țat

21,45 Virtuozi al 
lare

22,00 Cadran mondial
22.20 Telejurnal

ln cinstea

ln econo- 
tovarășul 

finalul ex- 
cu activul 

de partid țl de stat •

tntrebare 7 Clima — 
care poate fi lnfluen-

Instrumentelor popu-

Cu

Su
PROGRAMUL t
Cenacluri ale tineretului 
Pentru căminul dv.

15,55

PROGRAMUL 2
Concert educativ — W. A. Mozart 
închiderea programului

LUNI, 7 AUGUST
PROGRAMUL 1
Telex

16.30
17,05_______________
17.20 Intilnire cu satira șl umorul 
' Bucureștlul necunoscut 

Muzică populară 
în alb și negru • Baobab 
1001 de seri 
Telejurnal • 
luminoasele 
secretarului
• întrecerea ______,_ _______
marii sărbători
Concert naiv 
incursiune ln cotidian
Văpaia — poem coregrafic 
Film serial : Om bogat, om sărac. 
Reluarea episodului 8

17.50
18.15
18.30
19.20
19.30

19,50
20,10
20.30
21,40

Adeziune deplină ia 
idei ale expunerii 
general al partidului 

socialistă ln cinstea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS I

Două splendide victorii românești
BRAȘOV 5 (Agerpres). —- Proba de 

simplu femei din cadrul celei de-a 
X-a ediții a Campionatelor europene 
de tenis de la Brasov s-a Încheiat 
cu o splendidă victorie a sportivei 
noastre Virginia Ruzici. învingătoare 
cu 6—4. 6—2 in finala susținută cu 
Renata Tomanova (Cehoslovacia).

După un Început ceva mat echilibrat. 
Virginia Ruzici s-a desprins 
cistigătoare. prin acuratețea 
si precizia locului său.

Un al doilea succes pentru
Ie sportive românești a fost _____
in proba de dublu femei de către cu
plul Virginia Ruzici. Florența Mihai.

clar in 
tehnică
euiori- 
obtinut

»
care a cucerit titlul european intre- 
cind in finală cu 6—3. 7—6 perechea 
Renata Tomanova. Resina Marsikova 
(Cehoslovacia).

tn finala probei de simplu fete (ti
neret). Iva Budarova (Cehoslovacia) 
a invins-o cti 6—4, 6—3 pe coechipiera 
sa Caterina Skronska.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Dacă se va scrie o isto
rie a tenisului românesc 
— si nu se poate ca o 
asemenea generoasă temă 
să nu inspire un condei 
încercat, o istorie care să 
înceapă cu începutul, să 
continue cu frații Vizlru, 
cu Ion Tiriac și apoi cu 
Iile Năstase — .un capi
tol va fi consacrat, fără 
îndoială, acestei admira
bile sportive care se nu
mește Virginia Ruzici. 
Pentru că, iată, anul 1978 
este anul consacrării ei 
depline in arena mondia
lă a „sportului alb".

Rt n-au trecut decit 
patru ani de cind fiica 
fostului fotbalist Ruzici 
de la Cimpia Tufzii st de 
la Rapid, astăzi studentă 
la I.E.F.S., era încă o ne
cunoscută. o fetită cu 
(undiță căreia Iile Năsta
se îi lumina un premiu de 
încurajare, fiindcă i se 
spusese că are talent. Dar 
timpul a curs în favoarea 
Virginiei Ruzici. După ce 
a cucerit de citeva ori 
titlul de campioană a

României, după ce „a ie
șit in lume" și a cistigat 
citeva turnee internațio
nale, a venit acest an 78 
cu o suită de strălucite 
performanțe Internațio
nale : victorie absolută la 
„Roland Garros", finalistă

slovace Renata Tomanova.
Ce dorești să știe iubi

torii tenisului 
tine 1 — a fost 
Virginia Ruzici. 
răspuns simplu, 
că are încredere 
ei, dar pentru ea cel mai

CAPITOLUL

despre 
întrebată 
Si ea a 

modest, 
in jocul

VIRGINIA RUZICI
la dublu pe gazonul de 
la „Wimbledon" si cla
sarea printre cele mal 
bune opt rachete ale lu
mii la același celebru 
turneu, locul întii in 
turneele de la Gstaad si 
Kitzbuehel, campioană 
balcanică la Plovdiv, lat 
aseară, la Brasov, cam
pioană europeană de ama
tori printr-o entuzias- 
rnantă evoluție (mai ales 
în primul set) în fața re
dutabilei sportive ceho-

Important rămlne, pînă 
la urmă, publicul. Dacă ll 
simte că tine cu ea, joacă 
mai bine decit crede că 
este în stare. De victo
riile sale cel mai mult se 
bucură ea ; de tristețile 
sale sportive cel mai mult 
suferă mama ei. Cind are 
o si liberă, îmbracă in 
mod excepțional rochia, 
ca să nu-i mai spună ve
cinii că este băietoasă. 
Asta se intlmplă însă 
atit de rar ! Marea majo-

rltate a timpului, se în
țelege, o petrece pe te
renul de tenis si in biblio
tecă. Altfel nu se poate 
să intri in elita tenisului 
si în corpul profesoral. 
Or, ea le dorește atit de 
mult pe amindouă !

...Faptele demonstrea
ză că Virginia Ruzici se 
ține de cuvint. Perfor
manța ei de ieri — cind 
pentru prima dată o 
sportivă româncă iși în
scrie numele pe lista lau- 
reaților acestui campionat 
european 
numai exemplul cel 
recent, Fiindcă, 
convinși, turul ei de 
ță (din luna mai 
acum are peste 50 
partide clștigate și 
mai două înfringeri) 
continua. Capitolul 
zici", deschis în acest an 
în istoria tenisului româ
nesc, mai are, deci, multe 
file care-si așteaptă per
formantele. Succes. Vir
ginia !

G. M1TROI

constituie 
mai 

sintem 
for- 
pină 

de 
nu- 

va 
„Ru-

• Turneul international de rughi 
de la Harkov, dotat cu premiul zia
rului „Industria Socialistă" s-a în
cheiat cu victoria selecționatei se
cunde (de tineret) a României, care 
a întrecut ln finală cu scorul de 16—4 
(0—4) reprezentativa U.R.S.S. în me

ciul pentru locul trei echipa 
Ucrainene a învins cu 10—4 
formația Cehoslovaciei.

• Cea de-a 22-a ediție a ____
cicliste internaționale „Cupa Voința", 
disputată în 5 etape, a revenit ru
tierului dinamovist Teodor Vasile, 
urmat in clasamentul general de 
Mircea Romașcanu la 26”, T. Sîrbu 
la 35” și maghiarul Szuromy la 40”. 
Ultima etapă. Vălenii de Munte — 
Sinaia — Ploiești (163 km) a fost clș- 
tigată de Teodor Vasile, cronometrat 
cu timpul de 4h 07T5” (medie orară 
39,600 km).

• în ziua a doua a concursului 
atletic pentru juniori „Cupa priete
nia", ce se desfășoară pe stadionul 
Republicii din Capitală, in proba de 
2 000 m obstacole pe primul loc s-a 
clasat Zdenek Steiskal (Cehoslovacia), 
în 5’43” 72/100. Concurentul român 
Mihai Drăgoi s-a situat pe locul 3. cu 

5’45” 49/100. Alte rezultate : lungime 
fete : Eloina Tariente (Cuba) — 6,22 
ni ; 400 m plat băieți : J. Breschner 
(R.D.G.) — 47” 39/100 ; greutate bă
ieți : R. Magiura (Cehoslovacia) — 
16,87 m.
• în orașul cehoslovac Prerov au 

continuat Campionatele europene __ 
tenis pentru juniori. în semifinalele 
probei de simplu masculin (juniori 
sub 14 ani), suedezul Willander l-a 
întrecut cu 6—1, 6—4 pe Emil Hnat 
(România), iar italianul Irodat a ciș- 
tigat cu 7—5. 6—1 partida cu france
zul Courteau.
• Echipa vest-germană de fotbal

R.S.S. 
(4—0)

cursei

de

Fortuna DUsseldorf, viitoarea adver
sară a formației Universitatea Craio
va in „Cupa cupelor", a susținut un 
joc amical pe teren propriu cu cu
noscuta echipă olandeză Feyenoord 
Rotterdam. Fotbaliștii de la Fortuna 
DUsseldorf au obținut victoria cu 
scorul de 1—6 (0—0).
• Sîmbătă la Constanța, în com

petiția feminină de baschet „Cupa 
Mării Negre", selecționata de tineret 
a României a întrecut cu scorul de 
68—60 (36—25) reprezentativa Unga
riei. în timp ce echipa Cehoslovaciei 
a învins cu 66—33 (34—22) formația 
R. D. Germane.

• în primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Spania, echipa 
de fotbal Dinamo București a ter
minat la egalitate : 1—1 (1—1) cu 
formația Malaga. Golul echipei ro
mâne a fost înscris de Augustin.

• Meciurile din ziua a doua a 
competiției internaționale de bas
chet pentru echipe de junioare 
..Cupa prietenia", care se desfășoară 
la Szeged (Ungaria), s-au 
cu următoarele rezultate 
Polonia 
România 
64—46.
• Cea 

pentru titlu] mondial de șah dintre 
Anatoli Karpov, și Viktor Korcinoi 
s-a întrerupt la mutarea a 41-a și va 
fi continuată astăzi. Scorul este pînă 
acum 1—0 In favoarea lui Karpov.

• Francesco Carraro. președintele
federației italiene de fotbal, a fost 
ales ca _ 
olimpic al 
succede __ ___________
Onești. Francesco Carraro. în virstă 
de 38 de ani. a făcut parte din echi
pa Italiei, campioană a lumii la schi 
nautic (1958. 1959 și 1960).

încheiat 
___________ : U.R.S.S. — 

70—S0 ; Cehoslovacia —
64—61 ; Ungaria — Cuba

de-a 9-a partidă a meciului

președinte al comitetului 
' Italiei (C.O.N.I.). El îl 

la conducere pe Giulio
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împotriva oricărei forme de colaborare Manifestări peste hotare Poziția P. C. Portughez in legătură cu soluționarea
cu regimurile rasiste din Africa australă consacrate zilei de 23 August crizei de guvern DE PRETUTINDENI

Rezoluții adoptate de Consiliul Economic și Social al O.N.U
La în- 
a celei 
Consi- 
O.N.U.

___________ ____ ___ ,__ o se
rie de rezoluții care cer izolarea „re
gimurilor minoritare rasiste din Afri
ca australă".

Astfel, într-una din rezoluții, 
ECOSOC cere tuturor statelor „să 
pună capăt oricărei forme de cola
borare a resortisanților lor, societă
ților transnaționale și altor societăți 
de sub jurisdicția lor cu regimurile 
minoritare rasiste din Africa austra
lă". O altă rezoluție cere societăților 
transnaționale și investitorilor să nu 
recunoască „măsurile adoptate de pu
terile ocupante, regimurile coloniale, 
rasiste sau cele ce practică apart
heidul", pentru ca în acest fel să 
poată fi protejate resursele naturale 
ale respectivelor teritorii.

ECOSOC a cerut, de asemenea, 
să fie acordat un sprijin economic 
sporit unor țări africane, între care 
figurează cele din zona Sahelului.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
cheierea, vineri, la Geneva, 
de-a doua sesiuni anuale a 
liului Economic și Social al 
(ECOSOC) au fost adoptate

Prin consens, membrii ECOSOC 
au convenit, în principiu, asupra or
ganizării în anul 1980 a unei confe
rințe în scopul încheierii unui acord 
internațional privind combaterea plă
ților cu caracter ilicit în tranzacțiile 
economice internaționale.

DAR ES SALAAM. — Luptătorii 
din mișcarea de eliberare naționa- 

i acționea- 
rasist sud- 

mod siste- 
de tortură. 

Organizației 
de Sud-Vest 

Documentul arată că

lă din Namibia care 
ză împotriva regimului 
african sînt supuși în 
matic diferitelor forme 
relevă un comunicat al 1 
Poporului din Africa 
(S.W.A.P.O.).
cea mai mare parte a detinutilor sînt 
victimele unor torturi permanente, 
începînd din anul 1966. Se mențio
nează că detinutii din Închisoarea de 
pe Insula Robben sînt constrînsi să 
efectueze munci foarte grele, iar ce
lor bolnavi li se administrează medi
camente cu efecte nocive asupra să
nătății lor.

In Departamentul francez Manche 
a fost inaugurată, cu prilejul zilei de 
23 August, o „Lună a culturii româ
nești". In sala de festivități a ora
șului Lessay a avut 
a patru expoziții — 
Iară, de artă naivă, 
sculptură a artistului 
liu Marinescu si de carte — donație 
făcută bibliotecii din localitate de 
Ambasada României la Paris. Au 
fost proiectate, cu acest prilej, filme 
documentare despre România.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de apropiata sărbătoare națională a 
poporului român, revista săptămîna- 
lă „Ser", care apare la Ciudad de 
Mexico, a publicat un articol 
sacrat concepției partidului și 
tului nostru privind problemele 
armării : „România în lume — 
armarea".

Un program de emisiuni speciale 
a fost consacrat si de televiziunea 
mexicană, care a evidențiat marile 
realizări ale poporului nostru în edi
ficarea noii societăți, prezentînd, în
tre altele, filmele documentare 
„România 1977“ și „România astăzi".

în întîmpinarea aceluiași eveni
ment. televiziunea columbiană a ini
țiat un ciclu de filme documentare 
românești înfățișînd dezvoltarea eco
nomică și socială a României, aspec

loc vernisajul 
de artă popu- 
de pictură si 
plastic Come-

con- 
sta- 
dez- 
dez-

Prl-

Negocierile privind reconcilierea națională în Ciad
N’DJAMENA 5 (Agerpres). 

ma reuniune cu ușile închise a Co
misiei politico-militare bipartite, 
constituită în baza acordului semnat 
la Khartum, la 22 ianuarie, între 
guvernul Ciadului și Consiliul Co
mandamentului Forțelor Armate din 
Nord (C.C.F.A.N.), s-a deschis vineri 
la N’Djamena, transmite agenția 
France Presse.

In alocuțiunea sa de deschidere,

Azi, alegeri parlamentare 
In Panama

CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — în Republica Panama au 
loc duminică alegeri pentru reînnoi
rea Adunării naționale a reprezen
tanților populari, organul suprem al 
puterii legislative.

Cei 505 membri al Adunării națio
nale a reprezentanților populari care 
vor fi aleși în cadrul acestui scrutin 
urmează să desemneze. în octombrie, 
pe noul președinte al 
perioada 1978—1984.

Potrivit declarației 
Tribunalului electoral._ . .
ca peste 80 la sută din electoratul 
panamez (787 000 persoane) să se 
prezinte la urne. în pofida campaniei 
pentru abținere declanșate de forțele 
de dreapta din tară. La scrutinul de 
duminică votează pentru prima dată 
peste 200 000 de tineri între 18 și 20 
de ani.

Mamari Djime Ngakinar, vicepre
ședintele Consiliului Superior Mili
tar (C.S.M.) al Ciadului, a precizat 
obiectivul lucrărilor comisiei, 
constă în 
practice de 
la Khartum. 
Ngakinar a 
de C.S.M. și de guvernul 
„tuturor tendințelor de opoziție pen
tru ca ele să se ralieze eforturilor 
destinate apărării patriei ciadiene, 
salvgardării integrității teritoriale și 
progresului Ciadului".

Acordul realizat în luna Ianuarie 
la Khartum prevede în esență con
stituirea Unui guvern provizoriu de 
uniune națională care să fie capabil 
să asigure climatul favorabil reali
zării procesului de reconciliere na
țională cu tendințele de opoziție.

care 
stabilirea modalităților 
aplicare a acordului de 
Totodată, Mamari Djime 
reafirmat apelul lansat 

ciadian

tării pentru

directorului 
se așteaptă

te ale vieții cultural-artistice. obiec
tive turistice. Printre ele se numără 
„România 1977". 
tala României", 
gurile Dunării", 
„Delta Dunării".

La Lima. în cadrul acțiunilor cul
turale dedicate zilei de 23 August, 
Ministerul Muncii din Peru a orga- 

.,Balada"

„București, capi- 
.,Gigantul de la 
„Sigiliul Romei",

nizat vizionarea filmelor 
și „România, țara mea".

Federația societăților de 
întreaga Indie a organizat la Delhi 
o manifestare similară, fiind prezen
tate filmele artistice „Columna" si 
„Tudor".

Pentru a marca același eveniment. 
Biblioteca română din New York a 
participat la organizarea unei emi
siuni radio consacrate României. In 
cadrul emisiunii, prof. Edward Tat
nall Canby a prezentat aspecte pri
vind trecutul istoric milenar al ro
mânilor. tradițiile glorioase ale cul
turii si civilizației românești, bogăția 
si profunzimea moștenirii culturale 
daco-romane.

In cadrul manifestărilor culturale 
dedicate zilei de 23 August, radio
difuziunea portugheză a transmis pe 
primul său program opera ..O noap
te furtunoasă" de Paul Constanti- 
nescu. după piesa cu același nume 
de Ion Luca Caragiale.

Festivalul de la Havana
Intîlnirl ale delegației române

HAVANA 5 (Agerpres). — In pen
ultima zi a Festivalului mondial al 
tineretului și studenților, reprezen
tanții tineretului român au participat 
la comisia politică ce dezbate tema 
„Lupta popoarelor, a tineretului și 
studenților din Africa împotriva agre
siunilor imperialiste. împotriva colo
nialismului. pentru suveranitate, in
dependentă națională, democrație și 
progres" și la mitingul „Pentru soli
daritate antiimperialistă. pace1 și 
prietenie".

Conducătorul delegației tineretului 
român, tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C.,

încheierea reuniunii miniștrilor de externe 
ai S.U.A. și țărilor membre ale A.S.E.A.N.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — La 
încheierea reuniunii de la Washing
ton a miniștrilor de externe ai S.U.A, 
și statelor membre ale A.S.E.A.N. 
(Indonezia, Malayezia, Filipine, Sin
gapore și Tailanda) a fost dat publi
cității un comunicat comun, care în
corporează o serie de măsuri de co
operare economică și în alte domenii 
convenite de Statele Unite și statele 
membre ale acestei organizații
gionale. Părțile au căzut de acord 
asupra sporirii investițiilor private

re-

Atentat terorist la sediul Biroului 
O.E.P. din Islamabad

ISLAMABAD 5 (Agerpres). — 
Simbătă dimineața, un grup de per
soane a comis un atac terorist la 
Islamabad. la sediul Biroului Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) din Pakistan. informează 
agenția palestiniană de știri Wafa. 
După cum relevă agențiile interna
ționale de presă, bilanțul acestui nou 
act terorist se ridică la patru morti : 
un polițist pakistanez, ucis la in-

trarea In imobil, si trei palestinieni 
care se aflau în sediul Biroului 
O.E.P.

Reprezentantul O.E.P., Youssouf 
Abu Hantash, nu era în acel moment 
la locul atacului.

Agenția France Presse adaugă că 
autorii atacului au reușit să dispară, 
iar politia pakistaneză a lansat o 
vastă operațiune pentru descope
rirea lor.

americane în țările membre ale 
A.S.E.A.N., asupra sprijinirii proiec
telor industriale ale acestor state de 
către „EXIMBANK" (Banca de ex
port-import americană). De aseme
nea, S.U.A. s-au angajat să acționeze 
pentru reducerea măsurilor protec- 
ționiste și să joace un rol construc
tiv în cadrul dialogului Nord-Sud. 
S-a hotărît crearea unui „Consiliu de 
relații" comun, format din reprezen
tanții S.U.A. și ai statelor membre 
ale A.S.E.A.N., în scopul promovării 
cooperării în diferite domenii.

Purtătorul de cuvint al delegațiilor 
A.S.E.A.N., ministrul de externe al 
Filipinelor, Carlos Romulo, a decla
rat că, în calitate de țară industria
lizată, S.U.A. au anumite responsa
bilități privind participarea la efor
turile de dezvoltare ale acestor state.

Agenția France Presse menționează 
că în cadrul reuniunii de la Wa
shington miniștrii de externe ai unor 
țări membre ale A.S.E.A.N. au ac
centuat asupra importanței pe care o 
are cooperarea dintre toate statele 
din sud-estul asiatic, subliniind, in 
context, legăturile de colaborare sta
bilite de aceste state cu R.S. Viet
nam.

(Urmare din pag. I)
nou, ea constituind una din trăsă
turile definitorii ale imperialismului ; 
înseși cele două conflagrații mon
diale, cu uriașul lor cortegiu de pier
deri umane și distrugeri materiale, 
sînt expresia cea mai brutală a ten
dințelor de obținere de poziții domi
nante, de modificare a hărții politice 
și economice a lumii, de acaparare 
de noi teritorii și aservire a unor 
etate mai slabe. Este însă ușor de 
imaginat ce primejdii incalculabile 
comportă asemenea tendințe in zilele 
noastre, cînd în arsenalele mondiale 
s-au acumulat arme cu o putere de 
distrugere nemaicunoscută în istoria 
omenirii. Insistența cu care partidul 
nostru, prin glasul secretarului său 
general, atrage atenția asupra gra
velor pericole pentru dezvoltarea e- 
conomioo-socială independentă a po
poarelor, pentru pacea și securitatea 
întregii omeniri, pe care le creează 
politica de reîmpărțire a lumii, con
stituie un semnal de alarmă, un în
demn la vigilență și acțiunea unită 
și fermă a popoarelor, pentru a con
tracara la timp această politică, pină 
nu este prea tirziu. In concepția 
partidului nostru, se impune cu cea 
mai mare stringență a înfățișa des
chis, cu toată limpezimea și sinceri
tatea, a proiecta o puternică lumină 
asupra diferitelor forme, directe sau 
insidioase, de manifestare a acestei 
politici, pentru ea popoarele, în de
plină cunoștință de cauză, să poată 
acționa prompt, să-și apere cu fermi
tatea și energia necesare propriile in
terese vitale, independența și suve
ranitatea, pacea generală.

Tocmai de aceea se pot aprecia ca 
deosebit de importante precizările' 
aduse de tovarășul Nicolae Ceausescu 
în legătură cu cele două forme sau 
tendințe principale de manifestare a 
politicii de dominație, respectiv, pe 
de o parte, tendința de recurgere Ia 
forță, la căile militare, iar pe de 
altă parte, tendința de folosire in 
principal a mijloacelor economice.

Dintre aceste două forme, asa cum 
evidențiază expunerea, cea mai peri
culoasă pentru pacea mondială este 
folosirea forței, recurgerea la mij
loacele militare. în scopul promo
vării politicii de dominație. Tipică 
în această privință este situația 
deosebit de gravă creată in Africa, 
continent care. în ultima vreme, este 
teatrul unui șir de conflicte, al unor 
stări de încordare, generînd perma
nent primejdia Izbucnirii a noi con
fruntări. Aceste stări de lucruri — ca 
și situațiile similare din alte părți ale 
lumii — își au originea în probleme 
de ordin teritorial sau etnic, moște
nire a îndelungatei dominații colo
niale : întreținerea artificială a aces
tor litigii, ațîțarea motivelor de vraj
bă, care creează teren propice inter
vențiilor militare directe sînt expresii 
— in formă nouă — ale vechii poli
tici de subordonare și dominație, au 
ca scop. în ultimă instanță, să ciun
tească sau chiar să lichideze inde
pendenta abia dobîndită a noilor

state, să le readucă în situații de 
aservire colonială.

Se cuvine arătat că manifestările 
pe linia confruntărilor armate îsi gă
sesc expresie nu numai si nu neapă
rat în acte de intervenție militară di
rectă a promotorilor acestei linii, ci 
și în politica de a împinge alte state 
in conflicte și ciocniri militare, ceea 
ce deschide drum propriilor tendințe 
de dominație. Aceluiași obiectiv i se 
circumscriu și asa-zisele 
militare", care urmăresc atragerea 
unor țări slab dezvoltate în vîrtejul 
cursei înarmărilor, ceea ce aruncă 
noi și grele poveri asupra țărilor 
respective, le determină să aloce. în 
pofida marilor nevoi ale dezvoltării 
economice, o parte însemnată din 
venitul national în scopuri militare, 
le face să devină tot mai dependente

„ajutoare

Panoplia modalităților utilizate este 
din cele mai diverse — de la 
acorduri inechitabile sau condiționate 
și folosirea schimburilor comerciale 
ca mijloace de presiune si ingerințe 
pină la orientarea creditelor în așa 
fel îneît să se împiedice crearea unei 
baze proprii a industriei prelucră
toare în țările slab dezvoltate. Toate 
aceste mijloace urmăresc, in fond, 
unul și același scop : perpetuarea 
subdezvoltării, crearea unor legături 
de subordonare de tip neocolonialist. 
Se poate spune că promovarea poli
ticii de dominație prin mijloace eco
nomice formează esența politicii si 
practicilor neocolonialiste.

In lumina tocmai a acestor fapte, 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu subliniază în mod deose
bit necesitatea sprijinirii dezvoltării

film pe

s-a intîlnit cu Emesto Ottone, pre
ședintele Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, și cu Alejandro 
Montesino. președintele Uniunii In
ternaționale a Tineretului Socialist. 
Au fost abordate. între altele, pro
bleme privind colaborarea dintre 
U.T.C. și aceste organizații.

O declarație a secretarului general al partidului, Alvaro Cunhal
LISABONA 5 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută presei la sfîrșitul 
convorbirii pe care a avut-o. vineri 
seara, cu președintele republicii, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Portughez. Alvaro Cunhal. a 
menționat că P.C.P. acceptă princi
piul constituirii unui guvern de ini
țiativă prezidențială, dar, a subliniat 
el, „trebuie să se țină seama de ro
lul important pe care trebuie să-1 
aibă Partidul Socialist în constituirea 
oricărui guvern". Cea mai bună so
luție pentru criza de guvern — a 
spus Cunhal — ar fi- trebuit găsită

în cadrul parlamentar, dar această 
ipoteză nu mai este viabilă, dat 
fiind faptul că expiră termenul acor
dat de șeful statului partidelor pen
tru ca acestea să ajungă la o înțe
legere.

înaintea întrevederii cu secretarul 
general al P.C.P., președintele Ra- 
malho Eanes i-a primit pe 
Centrului Democratic și 
Partidului 
și-au exprimat, 
cu propunerea 
se constitui un 
prezidențială.

liderii 
Social și 

Social-Democrat. ' care 
la rîndul lor. acordul 
șefului statului de a 
guvern de inițiativă

Portugalia: Demonstrație a oamenilor muncii din orașul Porto împotriva 
creșterii costului vieții și a șomajului
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agențiile de presă transmit
Convorbiri chino-libiene.

La Pekin a avut loc sîmbătă o con
vorbire între Den Siao-pin. vlcepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, si Abdel Salam Jalloud. 
membru al Secretariatului General 
al Congresului General Popular al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste. La convorbire au partici
pat Aii Abdessalam Triki. secretar 
pentru afacerile externe al Jamahi
riei Libiene, și ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze. Huan Hua,

Primul ministru ui Fran
ței, Raymond Barre, a răspuns 
negativ la cererea primului se
cretar al Partidului Socialist Fran
cez, Francois Mitterrand, de a 
convoca o sesiune extraordinară a 
Adunării Naționale consacrată exami
nării problemelor pe care le ridică 
preconizata aderare la C.E.E. a Gre
ciei. Spaniei si Portugaliei. A.F.P. 
precizează că. în răspunsul care jus
tifică acest refuz, primul ministru 
francez s-a referit la articolul 52 al 
Constituției, care prevede că „pre
ședintele republicii negociază si rati
fică tratatele". Barre a apreciat, cu 
același prilej, că negocierile dintre

ce duce la tensiuni si încordări în 
relațiile internaționale.

înfățișînd deschis aceste fenomene 
negative, punînd în evidentă perico
lele pe care le comportă, expunerea 
arată, totodată, cu toată claritatea 
afirmarea tof\ mai puternică a for
țelor care militează pentru o politică 
nouă, în interesul cauzei păcii si pro
gresului. Analiza științifică pe care 
o face expunerea asupra raportului 
de forte între cele două mari ten
dințe de pe arena mondială arată că 
există posibilități reale ca viata in
ternațională să cunoască o evoluție 
pozitivă, ca popoarele să-si impună 
tot mai mult voința de a trăi intr-o 
lume a păcii si colaborării, de a se 
dezvolta și a conlucra libere, pe calea 
progresului economic și social, a bu
năstării și civilizației.

Din întreaga expunere se desprin-

Popoarele slot capabile să impună.

de furnizorii de arme si tehnică 
militară.

Amenințlnd serios dezvoltarea so- 
cial-economică independentă a state
lor continentului, un asemenea curs 
al evenimentelor este de natură să 
pericliteze pacea nu numai din zonă, 
dar și din întreaga lume. Iată de ce. 
punînd în evidentă primejdiile deo
sebit de serioase pe care le compor
tă căile militare în promovarea po
liticii de obținere sau consolidare a 
zonelor de dominație. România socia
listă se pronunță cu 
pentru rezolvarea de 
in cauză, ele insele 
sau din alte părți

atîta hotărîre 
către popoarele 
— din Africa 

__  _T„ ___ ale lumii — a 
problemelor in suspensie, excluzîn- 
du-se orice intervenție armată sau 
orice amestec de altă natură din 
afară — aceasta fiind unica modali
tate de apărare a intereselor dezvol
tării de sine stătătoare a statelor sl 
popoarelor.

Experiența arată că. în condițiile 
actualului raport de forte. în condi
țiile cînd angajarea directă în con
flictele militare ar spori considerabil 
primejdia unei conflagrații mondiale, 
unele țări pun accentul principal în 
promovarea politicii de dominație pe 
mijloacele economice, care — chiar 
dacă nu Îmbracă forme atît de vi
rulente, cum este cazul cu cele mi
litare — amenință, la rindul lor. In 
mod serios independenta popoarelor.

economice de sine stătătoare a tutu
ror națiunilor, ca latură esențială, in 
momentul de fată, a întregii vieți 
internaționale, formulîndu-se teza de 
o mare însemnătate teoretică și prac
tică că lupta pentru întărirea inde
pendentei economice și politice a 
noilor state, pentru o colaborare cu 
adevărat echitabilă cu aceste țări, 
pentru lichidarea cit mai grabnică 
a subdezvoltării reprezintă o con
tinuare a luptei pentru eliberare na
țională a popoarelor.

Realitățile arată că. în mod prac
tic, ambele căi de dominație — mi
litară și economică — sînt folosite 
în mod activ, punîndu-se accentul 
cînd pe una sau alta. în funcție de 
condițiile specifice si mijloacele dis
ponibile. Astfel, dacă unele țări ca, 
de pildă, S.U.A., folosesc cu predi
lecție mijloacele economice în pro
movarea politicii lor de dominație, 
alte state, care dispun de posibilități 
mai limitate de ordin economic, re
curg la folosirea forței militare, la 
intervențiile armate, la furnizarea de 
arme și împingerea altor state pe linia 
confruntărilor militare, pentru a-șl 
promova interesele. în ultimă instan
ță. atît calea intervențiilor militare, 
cit și cea a presiunilor economice 
tind spre același scop : reîmpărțirea 
zonelor de influentă, cîstigarea de 
noi poziții dominante de către diver
se state și grupări de state — ceea

de perspectiva, profund generatoare 
de optimism, că. deși în viata inter
națională se manifestă. în momentul 
de fată, serioase contradicții, stări de 
încordare și conflict, deși, paralel cu 
creșterea avîntului luptei popoarelor 
pentru libertate. independentă și 
progres, asistăm si la momente de 
reflux, de scădere a intensității a- 
cestei lupte. în ansamblu tendința 
generală a evoluțiilor mondiale este 
pozitivă, ideile socialismului, inde
pendentei si progresului afirmindu-se 
tot mai viguros. Concluzia mobiliza
toare care se desprinde este aceea că 
există forte din cele mai largi capa
bile să impună un curs nou în viața 
internațională — imperativul arzător 
al actualității fiind întărirea pe toate 
căile a solidarității și unității lor de 
acțiune.

Tocmai răspunzînd acestui coman
dament. România socialistă desfășoa
ră o politică consecventă de dezvol
tare a prieteniei si colaborării strîn- 
se cu toate țările socialiste, conside- 
rînd că existenta unor probleme sau 
divergente între unele din aceste 
țări nu are un caracter esențial — 
precumpănitoare fiind interesele co
mune ale edificării unei lumi lipsite 
de exploatare, imperativele făuririi 
unei lumi a păcii si progresului.

Este răspunderea istorică a țărilor 
socialiste de a sprijini pe toate căile 
politica nouă de destindere, egalita-

„cei nouă" ți țările care doresc să in
tre în Piața comună vor fi Îndelun
gate.

0 nouă rundă de con
vorbiri între secretarii de stat 
din ministerele de externe ale Gre
ciei și Turciei va avea loc la 
17 si 18 septembrie la Atena, a-a 
anunțat oficial în capitala greacă. In 
cadrul convorbirilor vor fi exami
nate probleme legate de traficul 
aerian în zona Mării Egee. Se pre
cizează că întîlnirea înalților func
ționari va fi precedată de o reuniune 
la nivel de experți.

încă 500 militari brita
nici vor fi trimiși în Irlanda de 
Nord, s-a anunțat oficial sîmbătă la 
Londra. Decizia este -motivată prin 
faptul că reprezentanții celor două 
comunități din provincie au anunțat 
organizarea, în zilele următoare, a 
unor manifestații, care în anii tre- 
cuți au degenerat în serioase inci
dente. Totodată, guvernul de la Lon
dra are în vedere sporirea efective
lor și pentru a preveni noi acțiuni 
ale elementelor teroriste, a căror ac-

te. colaborare, de a face totul pen
tru impunerea ei la scară mondială. 
Un rol important in afirmarea și 
promovarea acestei noi politici re
vine unor mari mișcări politi
ce contemporane. în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu se 
subliniază, astfel, inriurirea crescin- 
dă pe care o exercită în lumea de 
azi țările în curs de dezvoltare, dor
nice de a-și asigura progresul eco- 
nomico-social. de a fi stăpîne pe 
destinele proprii si bogățiile națio
nale. de a acționa pentru abolirea 
politicii imperialiste de dominație și 
asuprire. Recenta reuniune la nivel 
înalt a Organizației Unității Africa
ne 'a prilejuit. în acest sens, o expre
sie semnificativă a hotăririi statelor 
continentului de a-si soluționa sin
gure problemele, de a se opune inge
rințelor si intervențiilor din afară și 
a-și consolida independenta.

O forță de seamă în lupta antiim
perialistă reprezintă, așa cum se a- 
rată în expunere, mișcarea de neali
niere. al cărei conținut principal îl 
constituie tocmai respingerea politicii 
de aservire, de subordonare, țările 
nealiniate fiind profund interesate in 
democratizarea relațiilor internațio
nale, în promovarea unei politici de 
deplină egalitate și echitate, in apă
rarea independentei și suveranității 
lor. Fără îndoială, creșterea rolului 
acestor țări în viata mondială va 
contribui în mod însemnat la succe
sul cauzei păcii, securității, progre
sului social.

Pornind tocmai de la rolul care 
revine țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate în promovarea noii 
politici pe plan mondial, România 
dezvoltă larg relațiile cu aceste țări, 
participă la activitățile pe care ele le 
desfășoară, considerind că este nece
sar să se facă totul pentru întărirea 
unității lor.

In numele telurilor fundamentale 
de progres si pace, partidul nostru 
se pronunță si acționează pentru în
tărirea relațiilor cu si între toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pentru extinderea legăturilor cu par
tidele socialiste, social-democratice. 
cu • toate organizațiile si mișcările 
progresiste, cu toate curentele care 
militează pentru echitate si justiție 
internațională, inclusiv cu mișcările 
pacifiste, democratice din țări capi
taliste, care înțeleg pericolele impli
cate de linia înfruntărilor.

După părerea partidului nostru, ce
rința esențială este să se facă totul 
pentru a se pune în acțiune mai e- 
nergic si mai eficient toate aceste 
forte, pentru întărirea solidarității 
lor. pentru a se asigura, prin efortu
rile lor unite și convergente, impu
nerea și generalizarea noii nolitici. 
Așa cum arăta cu toată vigoarea 
secretarul general al partidului la 
marea adunare de la București, 
România este ferm angajată pe a- 
ceastă linie și nu va precupeți nimic, 
nici în viitor, pentru triumful unei 
asemenea politici noi. cu adevărat e- 
chitabile si democratice în viata in
ternațională.

Romulus CAPLESCU

tivltate s-a intensificat în ultimele 
zile. Prin această hotărlre, numărul 
militarilor britanici staționați în 
Ulster se ridică la 14 000.

Guvernul italian a aprobat 
alocarea sumei de 687 miliarde lire in 
favoarea dezvoltării agriculturii. în 
cadrul programului economic pe anul 
în curs. O parte importantă din 
această sumă va fi încredințată gu
vernelor regionale în scopul realiză
rii programelor locale în domeniul 
agricol, acestea avînd in vedere ex
tinderea suprafețelor irigate, crește
rea septetului, protejarea pădurilor.

Nu-
efectuate de oficia- 
americane au stabi-

Beneficii ilegale, 
meroase anchete 
litătile de resort 
lit dă, pe parcursul ultimilor ani, o
serie de companii petroliere din 
S.U.A. au obtinut beneficii ilegale in- 
sumind circa un miliard de dolari 
prin facturări abuzive în dauna dien- 
tilor. Printre companiile încriminate 
se află „Atlantic Richfield" și .,Getty 
Oil". învinuite de a fi încasat în mod 
nejustificat 93 800 000 și. respectiv, 
38 200 000 dolari în intervalul august 
1973—ianuarie 1977.

ACCidOIlt» La '30rcJul submari
nului francez „Le Marsouin", cu un 
deplasament de 1 200 tone, s-a produs 
un incendiu, soldat cu moartea unui 
marinar si rănirea altor cinci, din 
care doi se află în stare gravă. In
cendiul a fost provocat de o scurgere 
de ulei, care a generat apoi o ex
plozie.

• INCRIMINĂRI IN 
CAZUL SEVESO. doi 
ani de la catastrofa survenită 
în localitatea italiană Seveso, 
contaminată de norul de dioxină 
scăpat de la uzina ICMESA, 
a fost dat publicității raportul 
comisiei parlamentare de cerce
tare a cazului. Concentrindu-se 
în direcția găsirii factorilor res
ponsabili pentru accidentul pro
dus, comisia își îndreaptă acu
zațiile, în primul rind. asupra 
conducerii întreprinderii respec
tive. ICMESA n-a anunțat, 
cum ar fi fost legal, schimbă
rile survenite la un moment dat 
în natura producției sale. De a- 
semenea, după producerea ex
ploziei, la 10 iulie 1976, care a 
dus la formarea norului de dio
xină, a lăsat să treacă mai mult 
de 27 ore pînă să aducă aceasta 
la cunoștința autorităților.

• DESEGREGARE Șl 
NU PREA... De curind> ««- 
vernul sud-african a autorizat 
un număr de teatre să primeas
că la reprezentațiile lor specta
tori albi împreună cu spectatori 
de culoare. Cum așa, în „țara- 
model" a separării stricte între 
rase să se admită prezenta la 
spectacole a unui „public ames
tecat" ? au sărit rasiștii cei mai 
vajnici. Și, în semn de „pro
test", la prima reprezentație 
de acest fel a unui teatru din 
Pretoria, în sală au fost lansate 
gaze lacrimogene... Oricum, de- 
segregarea spectacolelor 
teatru ar merita 
așa timidă cum 
cu adevărat vreo 
oficialităților în 
descătușări a majorității 
cane din chingile 
Iluzii false, însă, 
liția sud-africană 
lele trecute, că e 
încă... 200 de perechi de cătușe 
pentru picioare. Motivul ? Nu-i 
mai ajung „instrumentele" de 
care se servește, in mod curent, 
împotriva militanților de cu
loare. Halal descătușare...

de
salutată dacă, 
e, ar 
preocupare 
sensul

ilustra 
a 

unei 
afri- 

apartheidului. 
Dovada ? Po- 
a anunțat, zi- 
în căutarea a

• MORI DE VÎNT 
GIGANT. Una din cele mai 
mari mori de vînt din lume se 
află actualmente în construcție 
în Danemarca. Cînd va fi gata, 
în 1979. va măsura aproape 60 
m înălțime, avînd paletele în 
greutate de cite 5 tone fiecare. 
Problemele energeticii se pun 
acut și în această țară, căreia îi 
lipsesc resursele de combustibili 
fosili, în plus, relieful plat ne- 
permitîndu-i amenajarea de 
hidrocentrale, așa cum e posi
bil, de exemplu. în țările ve
cine din Scandinavia. întrucît 
regiunea daneză de coastă la 
Marea Nordului e una din cele 
mai expuse curentilor de aer 
de pe glob — statisticile meteo 
arată că aici suflă o briză pu
ternică timp de 300 de zile pe 
an — s-a propus ridicarea unor 
mori de vînt gigant. într-o pri
mă fază, experimentală, de fo
losire a energiei eoliene.

• ACT DE VOINȚĂ. 
Englezul Norman Croucher, în 
vîrstă de 32 de ani. a reușit o 
performantă cu totul neobișnui
tă : avînd ambele picioare am
putate în urma unui accident 
feroviar petrecut cu opt ani in 
urmă, dată de la care se depla
sează cu ajutorul protezelor, a 
reușit totuși să cucerească piscul 
Huascaran din Cordilierii peru
ani, înalt de 6 787 metri. 
Croucher este de altfel condu
cătorul unei expediții britanice, 
compusă din opt persoane, ce 
efectuează ascensiuni de dificul
tate in munții din Peru.

putea fi

frapante.

cu una-alta, II se

obiecte pierdute...

N. CORBU

Birourile obiectelor pierdute ar 
neatenției sau neglijenței umane.

Sînt etalate imostre din cele mai

Marile agenții internaționale de presâ nu se ocupă cu anunțuri 
de mică publicitate.

Așa Incit nu ne încunoștințează dacă nu cumva s-a pierdut și se 
caută la biroul obiectelor uitate o piesă cu totul aparte: o recentă 
conferință mondială.

Respectiv, o sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. 
Consacrată expres dezarmării.

intitulate muzeele

...Agenția internațională „Associated Press" 
proiectul creării unui nou sistem de rachete —

Nu, nu! - dar însă totuși
surprinzătoare. Nu 

este vorba,- desigur, de umbrele, fulare și mănuși — care, evident, 
sînt produse în primul rînd pentru a fi uitate și doar în subsidiar 
pentru a proteja de ploaie sau frig. Ori de stilouri și chei sau de 
serviete și poșete, pachete și brichete pe care oricine se respectă 
trebuie să le rătăcească. Măcar din cînd în cînd.

La birourile de obiecte pierdute se găsesc uneori și piese incre
dibile. Se pot găsi, uitate, cărucioare de copii (fără pasagerii lor), 
plăpumi și perne, sau uși de imobile. Sînt cunoscute anunțuri prin 
care se căutau nu numai cîini prea plimbăreți, ci șl elefanți sau 
crocodili uitați prin cofetării, hornuri de casă, căzi de baie sau bărci 
cu vîsle, pierdute în cabinele de telefon sau ia garderobe.

Așa-s oamenii, sînt cîteodată distrați, se iau 
diminuează atenția. Și uită.

Cîte nu se pot găsi, de aceea, la birourile de

relatează despre 
_______  „M-10". Rachetele 
sînt intercontinentale și se pare că reprezintă o reușită splendidă — 
sînt capabile să provoace o mindrețe de distrugeri.

...Agenția internațională „France Presse" informează despre cerința 
comisiei serviciilor armate a Senatului formulată marinei, de a pro
iecta viitoarele submarine la dimensiuni mai mici ; astfel, cu aceleași 
fonduri se vor putea construi submarine mai multe. Se confirmă că 
economia de metal duce la creșterea eficienței economice.

...Agenția internațională „Reuter" informează despre convorbirile 
franco—anglo—vest-germane privind cooperarea în construirea unui 
viitor avion tactic de luptă, în achiziționarea de noi elicoptere 
militare și în pregătirea următoarei generații de rachete.

...Agențiile internaționale informează că langustele, crabii și coralii 
atolului francez Mururoa au avut, zilele acestea, un puternic șoc psi
hologic : a avut loc cea mai puternică explozie atomică respectivă.,

...Agențiile internaționale anunță, la zl, că a fost aprobat de către 
Camera reprezentanților bugetul militar pe noul an financiar, care se 
cifrează la circa 120 miliarde dolari, cu 1,5 miliarde de dolari supli
mentar — peste cît se solicitase de către Administrație. Datorită 
acestui spirit de generozitate și de emulație, 1979 va cunoaște bugetul 
militar record din întreaga istorie a S.U.A.

P.S. — Dar te așteptai, oare, ca imediat după sesiune, chiar așa, 
automat... ?

Nu I Categoric, nu ! Dar însă totuși...
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