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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA PLENARA C.C. Al P.C.R

INDUSTRIALIZAREA
opțiune fundamentali a partidului ți poporului
nostru in edificarea socialistă a țării
••

„Dezvoltarea puternică a industriei socialiste, amplasarea, forțelor de producție și progresul
industriei în toate județele au constituit și constituie factorul esențial al victoriei socialismului,
al trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la plenara lărgită a C. C. al P.C.R. are
caracterul unei profunde argumentații și de
monstrații științifice a proceselor economice,
O necesitate istorică
,
absolută
Analiza epocii modeme și con
temporane pune, cu toată claritatea
in lumină faptul că națiunile care
au izbutit să-și dezvolte Necontenit
forțele de producție au fost și sint
cele care au făcut și fac din indus
trie locomotiva dezvoltării ior. în
suși nivelul inalt intensiv al agri
culturii acestor țâri constituie ex
presia dezvoltării lor industriale.
Edificarea si creșterea industriei
moderne in țările capitaliste dez
voltate s-a caracterizat prin ex
ploatarea unor imense imperii co
loniale și utilizarea, după împreju
rări, a tuturor politicilor comercia
le posibile de imaginat : de la protecționismul ă outrance, radical,
cînd se simțeau mai slabe, pină la
liberalismul economic, atunci cînd,
sub steagul lui, își puteau învinge
mai ușor concurențli. declarîndu-Ie
pe rînd „ultimul cuvînt" al științei,
dar renuntînd ori revenind cînd la
una. cînd la alta șau combinîndu-le
In cele mai neașteptate forme, după
cum le-au dictat interesele. Tot
aceste interese au stat la baza lan
sării unor teorii care negau capaci
tatea și dreptul altor popoare de a
se industrializa sau care, atunci
cînd tendința acestora spre indus
trializare a devenit de neînfrint.
au căutat s-o devieze spre direcții
și structuri care să mențină mono
polul industrial al Occidentului.
Nu-i de mirare deci că intere
sele puterilor industriale occiden
tale îmbinate cu cele ale forțelor
înapoiate din interior au fost cele
care au generat și faimoasa pseudoteorie a „României — tară emina
mente agricolă", potrivit căreia
țării noastre i se rezerva locul de
complement economic exploatat de
puterile industriale. A rămas ce
lebră exclamația unui consilier
german venit în 1939 în România :
„De cîte ori văd la dv. un furnal,
y^mi se strînge inima pungă... Noi,

sociale și politice, de mare anvergură ale edificarii socialismului, a numeroaselor fenomene
complexe din lumea contemporană. Ca o idee
fundamentală se detașează aceea care privește

germanii. avem o tară eminamente
industrială, pe cind voi aveți o țară
eminamente agricolă".
în aceste condiții de diviziune in
ternațională a muncii bazată pe ex
ploatarea țărilor slabe economicește
de către cele
*
puternice, România
făcea parte, așa cum scria Francis
Delaisi în cartea sa „Les deux Europes", apărută la Paris, dih „Eu
ropa B“, a calului de tras, agricolă
pină și în civilizația sa urbană,
spre deosebire de „Europa A", in
dustrializată pină și în agricultura
sa. în 1938, anul de vîrf al econo
miei românești sub capitalism, circa
patru cincimi din populația activă
era ocupată în agricultură. Indus
tria era slabă ; 95
la sută din mași
nile și motoarele
necesare se im
portau. Agricul
tura era tehnicește înapoiată.
Despre gradul ei
de înzestrare în
săși „Enciclopediai României", publicată în 1940, in
i volumul III,
la pagina 337, arată’ că „36,94 la
sută din exploatări nu dispun de
nici o vită trăgătoare" : tot. atunci, numărul tractoarelor se ri
dica abia la 4 685. Din totalul de
9 195 de localități ale țării, doar
565 erau alimentate cu energie elec
trică. La toate acestea se adăuga
o imensă suprapopulatie relativă,
rurală. Venitul național pe locuitor
era de 15—20 de ori mai mic decit
în țările dezvoltate, iar pentru a
plăti o tonă de marfă străină im
portată trebuia să exportăm in me
die 10 tone de marfă românească,
(în timpuil crizei din 1929—1933
chiar 30, 40 și 50 de tone către
unele țări).
Toată această situație genera mizerie, suferință și o nesiguranță
crescîndă pentru masele largi de
oameni ai muncii, iar țara întreagă
constituia obiect de exploatare pen
tru monopolurile internaționale.
Starea de înapoiere și dependență

locul și rolul industrializării țării in ansamblul
factorilor de o mare complexitate ai victoriei
socialismului și făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

economică față de puterile indus
trializate conducea la subordona
rea politică a României de către
ele ; nu o dată chiar și componența
guvernelor se decidea in capitalele
străine, iar nu la București ; pină
și apărarea militară a țării răminea
la discreția livrărilor din străină
tate. ■
Curmarea acestei stări de lucruri,
care punea in pericol insuși viitorul
națiunii, cerea neapărat industria
lizarea țârii. Industrializare pentru
a crea locuri de muncă milioanelor
și milioanelor de locuitori ai sate
lor, care nu-și găseau condiții de
existență nici acolo și nici la orașe,
ca și noilor generații de tineri ; in
dustrializare pen
tru a scoate tara
— inclusiv agri
cultura ei — din
inapoierea tehnico-economică in
care se afla si a
face din economia noastră natională un complex modern de
înaltă eficientă ; industrializare
pentru a spori masiv productinaționale si
vitatea muncii
,
_____
.. ve,
nitul național pe locuitor ; indus
trializare pentru a ridica puternic
economia tuturor zonelor și a crea
locuitorilor tării, indiferent de na
ționalitate si indiferent de re
giunea în cane se află, posibilități
civilizate de trai și acces larg la
marile cuceriri ale științei și cul
turii ; industrializare pentru a di
versifica și perfecționa posibilită
țile noastre de participare la cir
cuitul economic mondial, incadrind
mai favorabil România in diviziu
nea internațională a muncii și realizînd un raport de schimb inter
național radical imbunâtățit pentru
produsele muncii românești ; in
dustrializare pentru ca dezvoltarea
organică, modernă a economiei
noastre să constituie temelia inde
pendenței politice a țării, pornind
de la constatarea că interdependen
țele internaționale, fără asigurarea
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independenței fiecărei tari, duc Ia
dependență : industrializare pentru
a ne asigura ca progresul econo
mic. social, cultural, științific mul
tilateral al poporului să se îmbine
organic cu posibilitățile sale teh
nice $i economice de a se apăra
atunci cind nevoia o cere.

infăptuiri trainice pe drumul
transformării României într-o
țară industrial-agrară
Această sarcină națională urgen
tă. uriașă, atit de complexă, pe
care capitalismul nu a reușit s-o
realizeze in România în aproape un
secol, a revenit istoricește socia
lismului, și aceasta in condițiile in
care inseși termenele trebuiau dras
tic reduse. Este meritul Partidului
Comunist Român — acest partid al
oamenilor muncii — că a făcut din
realizarea ei steaua sa călăuzitoare.
Pe baza transpunerii consecven
te in practică ,a acestei politici,
printr-un efort propriu remarca
bil, România a lichidat starea
de Înapoiere economică și s-a
transformat intr-o (ară indus
trial-agrară, cu o Industrie pu
ternică și o agrteuMură in pii»
progres, ce înaintează rapid spre
nivelul de țară cu dezvoltare economică medie. Complexul nostru economic national dispune ac
tualmente de o bază tehnico-materială modernă, ce favorizează creș
terea puternică și armonioasă a
economiei cu toate ramurile ei —
industria, agricultura, construcțiile,
transporturile etc, — valorificarea
la un nivel tot mai înalt a resur
selor naturale și a muncii naționale,
dezvoltarea științei. învătămîntului,
culturii. în acest context, industria
făurită prin eforturile susținute ale
întregului popor constituie real
mente acea locomotivă care trage

Prof. univ. dr. doc.
N. N. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit. luni,
delegația Senatului Regatului Hașemit al Iordaniei, condusă de Bahjat
Talhouni, președintele Senatului, care
a efectuat o vizită în tara noastră,
la invitația Marii Adunări Naționale.
Din delegație fac parte Subhi Amin,
Hasan El Kayed. Foud Kakish. șeicul Qassi'm Al Eitan, senatori.
La primire au luat parte Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Nationale, loan Sălăjan, președintele
Comisiei constitutionale Si juridice a
M.A.N., Decebal Urdea, deputat.
A fost de față Nasir Batayneh,
ambasadorul Iordaniei la București.
După ce a exprimat calde mulțu
miri din partea sa și a membrilor
delegației pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea oferită de a
vizita România și de a cunoaște
unele dintre realizările importante
obținute de’ poporul român în dez
voltarea multilaterală a patriei, pre
ședintele Senatului iordanian a arătat
că are plăcuta misiune de a transmi
te președintelui Nicolae Ceausescu
un călduros salut și cele mai bune
urări din partea Maiestății Sale
regele Hussein Ibn Talal, a poporului
iordanian, iar poporului român prie
ten succese tot mai importante în
' edificarea noii societăți.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae
Ceausescu a transmis regelui Hussein

Realizare de prestigiu
a constructorilor
de mașini din Buzău
La întreprinderea de utilaj
tehnologic Buzău a intrat in
probe tehnologice la rece cup
torul rotativ pentru instalația de
bicromat de sodiu — utilaj de
înaltă complexitate tehnică, des
tinat exportului. Cuptorul are o
greutate de 230 tone, 53 metri
lungime și un diametru
5 300
milimetri. Realizat la un înalt
nivel calitativ, cuptorul rotativ
constituie o premieră tehnică și
este o realizare de prestigiu a
industriei constructoare de ma
șini buzoiene, care atestă price
perea și competenta profesională
a specialiștilor și muncitorilor de
la întreprinderea de utilaj teh
nologic Buzău. (Stelian Chiper).

■:

MAREA LECȚIE
DE PATRIOTISM A ISTORIEI
Ca unul care de jumătate de
veac am studiat, am scris și am
predat de la catedră istoria, cele
ce s-au spus despre istorie la re
centa plenară lărgită a Comitetu
lui Central al partidului, prin gla
sul președintelui țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, mi s-au așezat
adine in suflet. Pentru că orice om
află în ele nu numai oglinda ade
vărată a trecutului nostru, mai în
depărtat ori mai apropiat, ci mai
ales frumoase ginduri despre ma
rea insemnătate a istoriei pentru
viața de astăzi, pentru ziua de miine a unui popor.
„Nu se poate vorbi de educația
patriotică socialistă fără cunoaște
rea și cinstirea trecutului, a mun
cii și luptei înaintașilor noștri" —
spunea la
plenară
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Intr-adevăr,
oricine iubește prezentul și nădăj
duiește în viitor nu se poate să nu
cunoască, să nu prețuiască istoria,
acest prezent consumat, devenit,
prin nobilele fapte ale înaintașilor
pildă vrednică de urmat cu avint.
Pentru că, în fond, trecutul se în
corporează vieții de zi cu zi, iar
fără sprijinul, fără bogăția de ex
periență a trecutului am fi foarte
săraci și singuri, am rătăci, neaju
torați, prin vălmășagul devenirii,
pentru că, fiind un cumul infinit
de forme de viață inferioare și su
perioare, vrednice de oprobriu sau
de laudă, istoria se înalță pe ver
ticală ca „tribunalul lumii", cum
ar zice Schiller.
Celor care ne-ar învinui de „păr
tinire intru istorie" le-aș aminti o
afirmație aforistică : „tot ceea ce
noi sintem este . datorat tradiției,
care, ca un lanț nesfirșit, șerpuieș
te prin tot ce este trecător, deci
prin ce aparține trecutului, și care
ne-a păstrat și transmis ceea ce
înaintașii noștri au descoperit".
Pentru că orice-am spune, înain
tașii sint colaboratorii noștri cei
mai fideli, adică aceia care ne in
dică punctul fierbinte al oricărei
porniri spre înainte. Dar pentru ca
istoria ,să-și poată împlini rolul ei
formațional in conștiința indivizi
lor și a popoarelor, ea trebuie să
fie cunoscută și prețuită. Dorința
^și plăcerea de a ști și povesti is-

toria neamului izvorăște din ne
ostoita rivnă de a-i prelungi via
ta, din nevoia certitudinii că stăm
pe o temelie solidă, că nu plutim
in văzduh, după voia vinturilor.
Chiar imaginației ii place să se
perinde prin universurile veacuri
lor, cum îi place albinei să colinde
corolele mirifice ale florilor boga
te in nectar.
De bună seamă că o epocă este
mare, luminoasă prin ceea ce cre
ează, prin ceea ce îmbogățește pa
trimoniul național și universal.
Dar nu există moment mare care
să nu fi slăvit efortul, lupta, jert
fa înaintașilor. De cite ori gindesc
la cele trei momente ale Unirii —
Dumitru ALMAȘ
1600, 1859, 1918 — nu pot să nu
semnalez și rolul jucat de istorie
întru împlinirea lor. Ce impresio
nant și grăitor este, dc pildă, res
pectul și dragostea pentru istorie
a generației de la 1848. Pașoptiștii
nu găseau nici o antinomie intre
revoluție și tradiția istorică, tot
deauna încărcată de modele in lup
ta pentru libertate și dreptate,
unitate și independență. Ei au in
corporat organic trecutul în viața
și activitatea de zi cu zi. Prin ceea
ce Bălcescu ori Kogălniceanu des
copereau în cronici au socotit tre
cutul un sprijin și un mare ade
văr, fără de care nu credeau că
și-ar fi putut atinge telurile revo
luționare. Nu greșim deloc cînd
spunem că au făcut revoluția și cu
baladele Istorice ale lui Bolintineanu, și cu informațiile culese despre
trecut din „Magazin istoric pentru
Dacia", și cu lecțiile de istorie
națională ale lui Kogălniceanu,
care arăta contemporanilor câ
„după priveliștea lumii, după mi
nunile naturii, nimic nu este mai
interesant, mai măreț, mai vrednic
de luarea noastră aminte decit is
toria". Din trecut, din pildele stră
moșilor se inspira poetul cînd stri
ga contemporanilor : „Cei ce poar
tă jugul și-a trăi mai vor, / Meri
tă să-l poarte spre rușinea lor...“

Pentru înflăcărată generație a ’48ului, Mircea, Ștefan și Mihai erau
contemporanii lor. Bâlcescu scria,
testamentar, „Românii supt Mihai
voievod Viteazul". Iar Andrei Mureșanu striga pentru ,.Mihai, Ște
fan, Corvine, româna națiune". Ar
gumentul istoric funcționa ca o
premisă a revoluției insăși, istoria
ca o armă de luptă.
în jumătate de veac de profesare
a istoriei, de studiu asupra docu
mentelor și de surprindere a înțe
lepciunii culeasă din trecut, am
avut posibilitatea să mă conving de
cîteva adevăruri indispensabile
oricărui cetățean, oricărui popor,
oricărui stat din lume. Că oricit
de sonoră ar fi istoria altora, cea
mai aproape de cugetul, de inima,
de mentalitatea ta rămîne istoria
națională. Că dacă un popor devi
ne o comunitate granitic’ închegată
prin idealuri, prin lupte pentru țe
lurile comune, prin aspirațiile spre
viitor și astfel iși alcătuiește o is
torie, această istorie este opera lui
capitală, prin care și pentru care
trăiește și se așazâ in rîndul po
poarelor lumii.
De aceea nu pot avea o satisfac
ție, o mulțumire și o bucurie mai
mare decit aceea de a constata că
tovarășul Nicolae Ceaușescu se
preocupă direct și stăruitor de pro
blema elaborării istoriei poporului
român ca o „istorie unitară care să
redea corespunzător fiecare etapă
de dezvoltare economico-soeială,
fiecare perioadă istorică și luptele
sociale, activitatea politică, să ca
racterizeze, in lumina adevărului
bazat pe fapte și documente, atit
rolul claselor sociale, al poporului,
cit și al diferifilor conducători ai
statului și personalități politice,
științifice, culturale". Această vi
ziune clară, științifică, atit de
proprie președintelui nostru pri
vind înțelegerea
istoriei po
porului român, ca o uriașă și ne
întreruptă succesiune de fapte des
fășurate de-a lungul veacurilor pe
scena rotundă a întregii noastre
patrii, cu tot ce a avut și are ea
lumină și umbră, ne ajută pe noi,
istoricii, în scrierea și predarea
(Continuare in pag. a III-a)

metafore in beton și sticla
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TELEORMAN

Producție fizică peste plan
Desfășurînd larg în
trecerea socialistă, oa
menii muncii din uni
tățile economice ale
județului Teleorman
au produs și livrat su
plimentar în perioada
ce a trecut din acest
an 10 200 tone țiței,
1 160 tone țevi sudate
din otel, 226 tone uti
laje chimice. 120 000
de rulmenți, mașini șl
utilaje agricole în va-

loare de 14 milioane
lei, 2199 metri cubi
prefabricate din beton
armat, 870 metri cubi
cherestea și altele. De
pășirile au fost obți
nute îndeosebi pe sea
ma creșterii producti
vității muncii, a per
fecționării tehnologii
lor și proceselor de
producție, ca și prin
valorificarea superi-

oară a materiilor pri
me. între unitățile cu
cele mai bune rezul
tate se află Schela de
extracție Videle. în
treprinderea de țevi
sudate Zimnicea, în
treprinderea de utilaj
chimic Turnu Măgu
rele, întreprinderea de
rulmenți și prefabrica
te din beton din Ale
xandria. (Stan Ștefan).

CONSTANȚA

Un nou ansamblu de Locuințe
La Constanta, pe
bulevardul Tomis,
a început construcția
unui nou ansamblu
de locuințe cu peste
500 de apartamente,
care va avea la par
ter numeroase ma
gazine comerciale și
unități prestatoare de
servicii; De la în-

ceputul anului și oină
In prezent, construc
torii constănțeni au
realizat blocuri de lo
cuințe însumind 1100
de apartamente in
Constanta și în orașe
le Medgidia. Năvo
dari. Hîrșova. Manga
lia și Cernavodă. Nu
meroase alte blocuri

se află în prezent în
faza de finisare. Pînă
la sfîrșitul acestei
luni, numărul apar
tamentelor nou construite se va......
ridica
la 2 000, cu peste 250
mai multe decît pre
vederile planului se
mestrial. (George Mihăescu).

Ibn Talal un cordial salut din partea
sa și a poporului român, urări de
pace, prosperitate și progres poporu
lui iordanian prieten.
în cadrul întrevederii
au fost
subliniate bunele raporturi de prie
tenie și colaborare dintre România
și Iordania, care cunosc o evoluție
ascendentă, evidențiindu-se rolul
important pe care l-au avut și îl au
întîlnirile și convorbirile la nivel
înalt româno-iordaniene. înțelegerile
la care s-a ajuns cu acest prilej în
dezvoltarea acestor raporturi. S-a
apreciat, totodată, că există condiții
pentru dezvoltarea în continuare a
colaborării româno-iordaniene pe
pian politic, economic, tehnico-științific și cultural, corespunzător as
pirațiilor de progres și prosperitate
ale celor două țări și popoare. în
acest cadru, s-a relevat rolul parla
mentelor • din Cele două țări la ex
tinderea și diversificarea conlucrării
pe multiple planuri dintre România
și Iordania.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte ale actualității poli
tice internaționale, îndeosebi pro
bleme privind evoluția situației din
Orientul Mijlociu. în acest context,
s-a subliniat necesitatea continuării
eforturilor pentru a se ajunge la o
soluție politică, care să conducă la o
reglementare globală a conflictului
din această zonă, la o pace justă și
durabilă, bazată pe retragerea Is-

raelului din teritoriile arabe ocupa
te în 1967, pe rezolvarea problemei
poporului palestinian și asigurarea
dreptului său la autodeterminare,
inclusiv prin constituirea unui stat
propriu, independent.
Membrii delegației au dat o înaltă
apreciere poziției constructive a
României în legătură cu solutiona
rea problemelor Orientului Mijlociu,
activității deosebite a șefului statu
lui român în vederea instaurării în
această zonă a unei păci durabile si
drepte.
în timpul întrevederii s-a relevat
necesitatea rezolvării pe cale politică a situației complexe ce s-a creat
în Liban — care complică și mai
mult situația din Orientul Mijlociu
— respectării independentei și inte
grității teritoriale ale acestui stat,
creării condițiilor pentru ca poporul
libanez să-și poată consacra efortu
rile dezvoltării pașnice, conform as
pirațiilor sale de pace, progres și
bunăstare.
S-a relevat, de asemenea, impor
tanța sporirii contribuției parlamen
telor și parlamentarilor din întreaga
lume la solutionarea marilor proble
me care confruntă in prezent ome
nirea. în lupta pentru dezarmare,
pentru edificarea unei noi ordini
economice și politice, pentru victoria cauzei păcii și Înțelegerii internaționale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

Lă zi în AGRICULTURĂ

FURAJELE SA FIE RECOLTATE
MAI REPEDE
ȘI BINE DEPOZITATE!
• Nicăieri lucerna și loliumul să nu fie lăsate' să
„îmbătrînească“
• Maximă preocupare pentru conservarea unor
cantități cît mai mari de nutrețuri sub formă
de fîn
• Să gospodărim cu grijă resursele furajere pen
tru a umple de pe acum fînareie și silozurile
Ne aflăm intr-o perioadă cind,
odată cu intensificarea lucrărilor
de întreținere a culturilor și a pre
gătirilor pentru recoltarea cereale
lor păioase, oamenii muncii din
agricultură au de efectuat un mare
volum de lucrări pentru stringerea
și depozitarea tuturor resurselor
de furaje. Această acțiune — re
coltarea și depozitarea, etapă cu
etapă, a milioane de tone de fu
raje — este de importanță vitală
pentru creșterea efectivului de
animale și a producției animaliere,
pentru dezvoltarea mai puternică a
zootehniei. în repetate rînduri,
conducerea partidului, personal
tovarășul Nicolae Ceaușescu au
subliniat ca în fiecare județ, in
fiecare unitate agricolă să fie or
ganizate temeinic producerea, strin
gerea și depozitarea furajelor. La
consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din 14—15 mai, pornindu-se
de la realitatea că în fiecare județ
creșterea animalelor constituie o
problemă de bază a activității uni
tăților agricole, s-a indicat să se
acționeze cu toată fermitatea pen
tru asigurarea in acest an a unor
cantități cit mai mari de furaje. Ce
concluzii se desprind acum, ‘la o
lună și ceva de la declanșarea ac
țiunii de recoltare și depozitare a
furajelor 1
înainte de toate, se poate aprecia
că, într-un șir de județe, furajele
au fost recoltate de' pe întinse su
prafețe. Totuși, situația de ansam
blu in ce privește stringerea recol
tei de furaje cultivate, în compa
rație cu prevederile programului
pe lunile mai și iunie, nu poate fi
considerată corespunzătoare. Cri
ticabil este faptul că, in nu puține
unități, mai ales din județele Te
leorman, Olt, Buzău, Timiș și Dolj,
din cauză că nu au fost strinse la
timp, culturile de lolium și lucerna
sint imbătrinite. Aceasta înseamnă
că s-a depășit momentul optim de
recoltare, cînd plantele au cel mai
mare conținut de substanțe nutri
tive. Este o situație care pune in
evidență atît faptul că unele cadre
de conducere și specialiști din uni
tățile agricole nu își înțeleg cum
se cuvine răsptui’derile care le re
vin în asigurarea bazei furajere
pe acest an, cit și insuficientul
control din partea organelor agri
cole județene respective. Iată de
ce, pentru a se evita deprecierea
^calitativă a nutrețurilor prin creș-

terea conținutului de celuloză,
plantele furajere cultivate trebuie
recoltate cit mai repede, fără nici
o aminare !
O altă chestiune ce se impune
atenției este disproporția dintre
cantitățile de furaje prevăzute a se
conserva sub formă de fin și sub
formă de siloz, pe de o parte, și
dintre cantitățile efectiv conserva
te pină acum, pe de altă parte.
Trebuie spus că in unele județe,
față de cerințele asigurării unei fu
rajări raționale a animalelor, prin
programele stabilite s-a prevăzut
conservarea unor cantități reduse
de fin, in favoarea silozului. Este
o stare de lucruri ce face necesară
intervenția promptă a Ministerului
Agriculturii pentru ca. pretutindeni
unde este posibil, să se producă
cantități cit mai mari de fin, care
este mult mai bogat in substanțe
nutritive și se păstrează mult mai
sigur pe timpul iernii. Și, in acest
an, datorită temperaturilor ridicate
și lipsei precipitațiilor, este posi
bil să se conserve cantități cit mai
mari de furaje sub formă de fin I
Totodată, în multe județe cantitățile de furaje depozitate pînă
acum, atît sub formă de fin,
cit și sub formă de siloz, sint
mult mai mici comparativ cu cele
raportate că au fost recoltate. Unde
este restul masei verzi recoltate ?
Ar exista două explicații posibile.
Ori că se află încă pe cimp in
brazde sau căpițe, ori că au fost
date pentru consumul animalelor.
Și intr-un caz, și in celălalt, nu
mai de simț gospodăresc nu poate
fi vorba ! Cămara de iarnă a zo
otehniei se umple acum, iar pentru
aceasta consumul curent al anima
lelor trebuie să se asigure în pri
mul rînd prin scoaterea lor la pă
șuna t,
♦ Sint doar
‘__ citeva
Zi__ concluzii
___ ~_ ii care
___
impun ca organele județene de
partid și consiliile populare județene să urmărească stăruitor ca
specialiștii din direcțiile agricole și
consiliile unice agroindustriale,
conducerile unităților agricole să
acționeze energic, cu toată răspun
derea pentru ca întreaga cantitate
de furaje prevăzută în programele
pe lunile mai și iunie să fie strînsă, transportată și depozitată • cit
mai repede, spre a se asigura încă
din această etapă nutrețuri îndes
tulătoare pentru hrana animalelor
în timpul iernii.
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EXCEPTIONAL bdCUME^
REVOLUȚIONARĂ A ÎNTREGULUI PARTID, A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR

r
i< 0 concepție științific fundamentată
despre rolul Industriei ca factor
ț esențial
al dezvoltării economico
ț sociale a României socialiste
ț
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• Dacă România, trecînd pe calea con •V
strucției socialiste, nu ar fi acționat pentru *
dezvoltarea puternică a forțelor de producție, *
pentru realizarea unei industrii moderne pe *
baza tehnicii celei mai avansate, am fi rămas
în continuare o țară slab dezvoltată, depen
*
dentă de țările industrializate.

• Astăzi industria românească produce
de 48 de ori mai mult decît în 1938. Dar chiar
în comparație cu 1950, anul în care am trecut
la primul plan cincinal, deci la construcția de
fapt a societății socialiste, țara noastră a cu
noscut o impetuoasă dezvoltare economică
și socială.
• Tocmai pe baza dezvoltării puternice a
forțelor de producție, a industriei, am putut
asigura înfăptuirea revoluției agrare, tre
cerea agriculturii pe calea socialismului,
creșterea producției agricole de 3 ori și ju
mătate în comparație cu 1950. Pe această
bază s-au înfăptuit profunde transformări re
voluționare în structura socială a țării, creș
terea clasei muncitoare, precum și reducerea
ponderii țărănimii de la 80 la sută la mai pu
țin de 30 ia sută în 1980.

• Creșterea forțelor de producție, indus
trializarea, dezvoltarea celorlalte ramuri eco
nomice, progresul puternic al agriculturii au
constituit factorii esențiali ai înfloririi științei,
învățămîntului și culturii, ai lichidării analfa
betismului și înfăptuirii revoluției culturale
prin generalizarea învățămîntului obligatoriu
de 10 ani și dezvoltarea unei puternice acti
vități cultural-educative în rîndul maselor
largi populare. Pe această bază s-a asigurat
creșterea continuă a bunăstării materiale și
spirituale a întregului popor.

\
\
\
\
\
\

*

• Privind în perspectivă, economia Româ
niei va trebui să se bazeze pe o industrie mo
dernă, puternic dezvoltată, pe o agricultură
modernă de înaltă productivitate, continuînd
să rămînă și în viitor o țară industrial-agrară.
Pe această bază se vor asigura dezvoltarea
forțelor de producție, progresul general al
societății, ridicarea bunăstării materiale și
spirituale a poporului.
Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la plenara lărgită a C.C. al P.C.R.
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Corespondenții voluntari despre probleme
privind AUTOAPROVIZIONAREA
Precizări practice pentru extinderea

unei îndeletniciri avantajoase
„în decursul anilor am prins in
teres pentru creșterea iepurilor de
casă. Stimulat de recentele indica
ții cu privire la creșterea iepurilor
in gospodăriile populației. în cadrul
măsurilor de autoaprovizionare,
m-am decis să trec și eu la aceas
tă Îndeletnicire atit de avantajoasă ;
atit ca sursă de venituri suplimen
tare, cit și de satisfacere a nevoi
lor de consum personal.
Pentru a-mi pune in aplicare această dorință trebuie să găsesc insă
răspunsuri unor probleme practi
ce. Astfel aș vrea să știu, cine ne
poate pune lâ dispoziție iepuri-

matcă pentru reproducție ; cu cine
putem incheia contractele ; cine ne
va asigura asistența medicală și ne
va da indrumările necesare cu pri
vire la ingrijirea și creșterea iepu
rilor de casă".

Gh. GIRJOABĂ

strada Lazâr Șeineanu nr. 15,
București
Nota redacției : Pentru a răspun
de solicitărilor cititorului, precum
și ale altor corespondenți voluntari
care și-au exprimat dorința de a
crește iepuri în gospodăriile proprii,

INDUSTRIALIZAREA
(Urmare din pag. I)

după ea toate ramurile pe drumul
progresului tehnic și economic
rapid, determinind, in același timp,
profunde schimbări structurale de
ordin economic și social. Fată de
1938, in 1980 producția globală in
dustrială a fost de 18 ori mai mare,
cea agricolă — de 2,58 ori, iar ve
nitul national pe locuitor a crescut
de 10 ori, aproape 60 la sută din
el fiind creat de industrie. Numai
intre 1950 și 1980 numărul locurilor
de muncă a sporit cu peste 5 mili
oane și s-au construit 4,6 milioane
de locuințe, ceea ce înseamnă că
aproximativ 70 la sută din popu
lație beneficiază dc locuințe noi.
Aproape patru cincimi din investi
țiile in mașini, utilaje și instalații
făcute in economia națională sint
acoperite acum de către propria
industrie. Drept urmare. dacă
luăm ca exemplu agricultura, atit
de înapoiată in trecut, ea dis
pune acum de circa 150 000 tractoare
fizice, circa 45 000 combine, de
apreciabile cantități de îngrășămin
te chimice, de vaste sisteme de iri
gații etc., iar toate localitățile sint
electrificate. în fond, toate județe
le tării constituie adevărate șan
tiere ale progresului multilateral,
tehnic, economic, social și cultural.
Ca expresie a succeselor politicii
de industrializare a tării, in peri
oada 1950—1981 volumul schimburi
lor comerciale externe a crescut de
aproximativ 44 dc ori. Reflectind
schimbările calitative intervenite în
economie, importul și exportul au
suferit profunde schimbări struc
turale. Dacă in trecut România era
cunoscută ca un exportator specia
lizat in materii prime, actualmente
construcția de mașini, industria
chimică șl alte ramuri industriale
furnizează împreună peste două
treimi din exportul ei. Sintem
astăzi cunoscuti în lume ca un va
loros exportator de instalații și uti
laje complexe, de mașini și mo
toare moderne, de uzine întregi, de
produse chimice, de bunuri ale
industriei ușoare. Geniul românesc
a infirmat astfel, pentru totdeauna,
pseudoteoriile interesate care ne
gau poporului nostru capacitățile
tehnice și industriale.

Un decalaj tot mai redus
față de țările dezvoltate
Drept rezultat al înfăptuirii poli
ticii P.C.R. de dezvoltare economică
bazată pe industrializare. România
a redus enorm decalajul fată de
țările dezvoltate la venitul national
pe locuitor, de la 15—20 ori, cit era
în anul 1950, la numai 4—5 ori
(in funcție de țara de refe
rință). Cit privește producția pe
locuitor, la o șgj'ip de, prodțțse,
tara noastră a ajuns din urmă sau
chiar a depășit o seamă de țări cu
veche tradiție industrială. Bună
oară, la fontă și feroaliaje (față de
Marea Britanie și Norvegia), oțel
(față de Suedia, Marea Britanie,
S.U.A.. Olanda), cauciuc sintetic
(față de Cehoslovacia, Italia. Marea
Britanie), fire și fibre sintetice
(față de Austria, Canada, Cehoslo
vacia, Franța), aparate de radio
(față de ♦nada, Cehoslovacia. Ita
lia. Marea Britanie), ciment (față
de R.F. Germania. Marea Bri
tanie, Olanda. Norvegia), țesături
de bumbac (față de Japonia. R.D.
Germană), țesături de lină (fată de
Marea Britanie. Japonia, R.F. Ger
mania) ș.a.m.d. Chiar și la con
sumul mediu de energie pe locui
tor. in echivalent-huilă. România a
ajuns la nivelul celui din Japonia
și Italia.
Pe bună dreptate spunea secre
tarul general al partidului la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral că România a depășit in multe
domenii caracteristicile unei țări în
curs de dezvoltare. întrebarea care

ne-am adresat tovarășului Ciprian
Isacu, director al Direcției zooveterinare a municipiului București, care
ne-a precizat că la recensămintul
animalelor din februarie a.c. au fost
înregistrați in Capitală peste 13 000
de iepuri de casă, crescuți în gos
podăriile populației și in_ cadrul
unităților socialiste. După 'calcule
estimative, pină la sfîrșitul anului,
numărul lor va ajunge la circa
100 000. Pentru asigurarea iepurilormatcă, se va organiza încă din acest an cite o crescătorie in fiecare
sector al Capitalei, cu un efectiv
de cite 500 capete, precum și una
în sectorul agricol Ilfov cu 1 000 de
capete. Pină cînd aceste crescătorii
vor începe să producă, Cooperativa
de producție, achiziții și desfacerea

se pune acum este : care ar fi fost
nivelul economic actual al Româ
niei dacă aceasta s-ar fi mișcat in
continuare după modelul capitalist
de dezvoltare, care o caracterizase,
și nu după modelul aplicat de po
litica promovată de P.C.R. și statul
nostru socialist ?
Un răspuns îl desprindem tot din
Enciclopedia- României, de data aceasta volumul IV. pagina 964 : cu
excepția a doi ani (1928 și 1929),
oină in 1938 venitul național al
României a fost sistematic sub ni
velul aceluia din 1926. De precizat
că în 1926 fusese de 267 miliarde,
iar in 1938 — de 263 miliarde lei de
atunci. Cu alte cuvinte. întreaga
experiență a deceniului antebelic
demonstrează că modelul de atunci
al dezvoltării nu oferea României
nici o perspectivă de progres, ci de
stagnare pe lungi perioade ; este
cert că ea ar fi rămas mai departe
o tară înapoiată economiceste si
exploatată de puterile industriale.
Practic, a fost necesară o revolu
ție profundă pentru a scoate țara
din această situație (agravată la
rindu-i de reducerea aproximativ

DEZBATERI
IDEOLOGICE^
la jumătate a venitului național în
cursul celui, de-al doilea război
mondial). Și aceasta a fost revoluția
socialistă, însoțită de industrializa
rea socialistă. Numai din 1950 pină
in 1965 socialismul a sporit venitul
național de circa 4,5 ori, pentru ca
in 1980 să fie de circa 15 ori mai
mare.
Exigențe sporite
pentru afirmarea deplină
a noii calități
Evident, dezvoltarea economică a
tării, avind ca fundament indus
trializarea. nu a fost un proces
idilic, triumfalist, fără greutăți, ne
ajunsuri și chiar erori, ci un proces
amplu, complex, în cursul căruia
partidul a trebuit să invingă difi
cultăți de ordin obiectiv și subiec
tiv, interne și internaționale, să va
lorifice temeinic condițiile reale de
înfăptuire a sarcinilor propuse, să
analizeze critic fiecare etapă par
cursă, să elaboreze o politică eco
nomică dinamică, in stare să asi
gure realizarea țelului de progres
al României și să mobilizeze ma
sele largi de oameni ai muncii la
infâptuirea obiectivelor construc
ției socialiste.
Intrarea economiei românești in
faza dezvoltării Intensive, cînd
creșterea productivității muncii,
reducerea cheltuielilor materiale
pe unitatea de efect util, ridicarea
calității producției, cu un cuvint
sporirea puternică a eficientei
economice constituie factorul deci
siv al creșterii economice, pune în
prezent in fața noastră exigențe
noi comparativ cu cele din peri
oada in care ea evolua preponde
rent extensiv. La rîndul lor. aceste
exigențe au fost amplificate de
intrarea economiei mondiale într-o
criză complexă și îndelungată, ce
evidențiază contradicțiile interne și
dificultățile structurii economice,
în condițiile in care creșterea a
pornit de la premisa resurselor
energetice și de materii prime ief
tine și considerate ca fiind nelimi
tate. în plus, tocmai datorită crizei
economice mondiale, concurența pe
piața internațională s-a inăsprit si
mai multi iar cursa ilogică a înar
mărilor ține omenirea într-o stare
de incertitudine și apăsare. Este un

merit al partidului nostru comu
nist, al secretarului său general, de
a fi trasat la timp — și aici Con
gresul al XII-lea ocupă un loc de
onoare — căile directoare și eficace
ale rezolvării complexelor proble
me care stau acum in fața econo
miei noastre, creindu-i noi condiții
necesare inaintării pe drumul pro
gresului. în centrul acestei strategii
stau intărirea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale. creșterea
continuă a eficienței economice, in
calitate de fundament trainic al
dezvoltării societății și ridicării
bunăstării poporului. Un rol deo
sebit în această operă au măsurile
adoptate pentru lărgirea sectoare
lor extractiv și energetic ale indus
triei, dezvoltarea puternică a ^£riculturii, accelerarea restructurării
industriei prelucrătoare in concor
danță cu noile tendințe din econo
mia mondială, cu cerințele redu
cerii consumurilor specifice de
energie și materii prime pe uni
tatea de efect util, promovarea mai
rapidă a progresului tehnic in eco
nomie și intensificarea rolului cer
cetării științifice in procesul de
modernizare a economiei.
Cu îndreptățire sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara
din 1—2 iunie 1982 a Comi
tetului Central al partidului :
„In decursul actualului cincinal,
rolul hotăritor al dinamismului eco
nomiei noastre revine creșterii pro
ductivității muncii, sporirii conti
nue a producției nete industriale și
a producției agricole, valorificării
maxime a produselor românești pe
piața mondială". Iar în continuare
arăta : „Privind in perspectivă,
economia României va trebui să se
bazeze pe o industrie modernă, pu
ternic dezvoltată, pc o agricultură
modernă de inaltă productivitate,
continuind să rămină și in viitor
o tară industrial-agrară. Pe această
bază se vor asigura dezvoltarea
forțelor de producție, progresul ge
neral ai societății, ridicarea bună
stării materiale și spirituale a po
porului".
în acest proces de însemnătate
istorică, sporirii eficientei economi
ce in industrie ii revine un rol
fundamental. El reiese cu claritate
dacă avem în vedere că industria
deține actualmente 45 la sută din
fondurile fixe ale economiei națio
nale. iar. așa cum arată calculele
planificatorilor, majorarea cu nu
mai un procent a eficienței totalu
lui fondurilor fixe productive din
economia națională la nivelul Iui
1982 poate asigura un venit națio
nal suplimentar de circa 5 ori mai
mare decît cel pe care ii aduce un
procent al acumulării.
înfăptuirea sarcinilor de ridicare
puternică a eficientei economice șt
a competitivității internaționale’ a
producției noastre industriale fiste
cu atit mai stringentă Cu cit
România a devenit și o țară care
importă cantități importante de
materii prime și combustibil. De
altfel, in această situație este nu
numai tara noastră. Țări ca Italia
și Japonia depind în și mai mare
măsură de astfel de importuri. în
tr-o lume a interdependențelor eco
nomice internaționale, cum este cea
de astăzi, nici nu se poate altfel.
Fapt este că industria noastră dis
pune acum de un potențial tehnicoproductiv și științific modern și pu
ternic, care, utilizat în mod rațio
nal, permite soluționarea celor mai
complexe probleme ale dezvoltării
in continuare a economiei româ
nești. Deosebit de important este
insă ca acest potențial să fie folosit
cit mai bine, să fie înfrînte toate
inerțiile, înlăturate toate piedicile
care mai stau in calea creșterii pu
ternice si mai rapide a eficien
tei tuturor ramurilor și a tuturor
produselor industriei noastre ! Este
absolut, necesar, in acest scop, să
fie înlăturată de urgență rugina bi
rocratică ce mai îngreunează, în nu
puține cazuri, funcționarea in bune
condiții a mecanismului economic
in industrie și frineazâ inițiativa
sau ocolește răspunderea. îngreu
nează decizia sau o face ineficien
tă. De asemenea, creației științifice
și tehnice eficace din punct de ve
dere economic trebuie să i se dea
un impuls mai puternic, iar intro
ducerea și difuzarea p’ baze eco
nomice a progresului tehnic trebuie
să fie puse realmente in centrul
preocupărilor tuturor organelor de
stat, unităților și lucrătorilor. Nu
trebuie uitat că intr-o epocă de re
voluție științifică și tehnică in care
știința inainteazâ exponențial iar
uzura morală a fondurilor fixe se
accelerează, factorul timp este de
cisiv. Să-1 utilizăm în folosul nos
tru ! întreaga dezvoltare a econo
miei in actuala etapă cere deci o
profundă schimbare a mentalități
lor și o orientare decisivă a tuturor
acțiunilor spre eficacitate.

mărfurilor a municipiului Bucu
rești, cu sediul în strada Nițu Vasile, rămine singura unitate care li
vrează populației iepuri-matcă, în
cheie contractele și va achiziționa,
totodată, carnea și blana de iepuri
de la crescătorii din Capitală.
Pentru dezvoltarea acestei ramuri
zootehnice, Consiliul popular al mu
nicipiului București, consiliile popu
lare de sector și comunale au alcă
tuit planuri de măsuri speciale me
nite să asigure crescătorilor de
iepuri sprijinul de care au nevoie.
Prin organele de specialitate li se
acordă, astfel, asistență tehnică și
sanitar-veterinară, li se repartizea
ză cu prioritate loturi in folosință,
fiind și ajutați la cultivarea lor cu
plante furajere. (Dumitru Manole).

Amenajări simple, cu eficiență mare
„Acum cițlva ani am urmat un
curs de specialitate organizat de
I.A.S. Mogoșoaia in sprijinul culti
vatorilor de ciuperci. Ca un bun
cunoscător al acestei Îndeletniciri
utile și rentabile doresc să exprim
și eu citeva păreri.
1) Pentru a realiza o cultură de
ciuperci cu bună productivitate este
nevoie de un minimum de cunoș
tințe teoretice. De aceea, propun să

se organizeze cursuri de pregătire.
ca acelea pe care le-am urmat eu la
Mogoșoaia, in toate județele. Su
gerez, în același timp, să fie edi
tate mai multe pliantă, publicate
mai multe articole de specialitate,
astfel Incit să fie popularizate
continuu, pe toate căile, un mini
mum de cunoștințe necesare fie
cărui cultivator de ciuperci.
2) O producție de 50 000 tone, cum

se preconizează pentru anul 1985,
nu se poate realiza in ghivece de
flori sau in lădite de fructe. E
nevoie de amenajări simple și efi
ciente în spațiile existente in fie
care gospodărie, in cooperativele
agricole. întreprinderi agricole de
stat, consilii intercooperatiste. Mă
refer îndeosebi la pivnițe, la locu
rile complet neproductive din jurul
gospodăriei, unde pot fi realizate
bolți etajate și supraetajate.
3) Aparent ciupercile sint foarte
puțin pretențioase, totuși producția
scade dacă nu le apărăm de dău
nători. Este de aceea nevoie ca
unitățile comerciale din toate lo
calitățile să aibă la desfacere antidăunătorii necesari.
Pentru ca toate aceste măsuri șl,
firește, și altele să poată fi trans
puse in viață, iar cultivarea ciuper
cilor pe scară largă, în interesul
autoaprovizlonării să devină un
fapt real, propun, de asemenea,
ca — eventual sub conducerea și
îndrumarea tehnică a întreprinde
rii de legume și fructe — să se
înființeze o asociație a crescători
lor de ciuperci, după modelul celor
ale crescătorilor de albine, animale
mici ș.a.m.d.",

C. PUȘCARIU
inginer

Chemare patriotică de a ridica permanent

calitatea muncii in agricultură
Sint țăran, nepot al
martirilor care au stro
pit cu singele lor glia
strămoșească in aprigile bătălii de clasă de
la 1907. Atunci, in co
muna noastră, la Stănești, mulți din moții
noștri și-au dat singe
le lor pentru acest pămint pe care-l muncim
astăzi cu pasiunea și
dragostea pe care ță
ranul le are pentru
munca făcută pe pămintul lui, pentru bi
nele întregii țări. Mi
au mers la inimă cu
vintele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, om
cu o mare înțelepciu
ne și cu o neegalată
iubire de țară și de
neam.
Are
multă
dreptate : agricultura
de azi și de mltne nu
este o treabă ușoară
și cel ce o practică
are nevoie de multe
cunoștințe, de o per
fecționare
continuă,
cerută de tehnica cu
care este dotată acum
agricultura
noastră.
Am citit tovarășilor
mei un pasaj din ex
punerea
tovarășului
secretar general, care

nu numai că atrage
atenția asupra impor
tanței deosebite pe
care o are agricultura,
dar ne oferă, nouă, ță
ranilor, fiilor noștri, pe
care trebuie să-i atra
gem mai mult spre această muncă lăsată de
străbuni, perspectiva
unei noi și puternice
afirmări.
tn acest an, avind la
dispoziție mașini și în
grășăminte, am lucrat
ogoarele la un înalt
nivel calitativ, am insămințat in condiții
optime și acum privim
cu multă bucurie mîndrețea recoltelor noas
tre. Munca noastră din
acest an este edifica
toare pentru valorifi
carea marilor rezerve
ce există în folosirea
intensivă a pămîntului..
Am terminat prașilele
manuale și mecanice
la sfeclă și la porumb.
Din dorința de ă obți
ne o producție superi
oară de porumb, pen
tru prima oară vom
semăna in cultură du
blă porumb prin ră
sad. Este o noutate
pentru agricultorii noș

tri, atit pentru specia
liști, cit și pentru țăra
nii care vor să vadă cu
ochii lor cum se plan
tează răsadul de po
rumb, așa cum am fă
cut-o de ani și ani cu
tomatele, cu ardeii, cu
varza. Vom cultiva 350
de hectare cu răsad de
porumb pentru care
ne-am pregătit foarte
atent. Am semănat
deja porumbul pentru
răsad, care a și răsărit
și crește viguros. Ime
diat după ce vom re
colta orzul și griul
vom planta răsadul.
Este și acesta un mod
de a ridica calitatea
muncii noastre, de a
privi cu încredere
noul, de a acționa cu
îndrăzneală pentru in
troducerea lui și tn agricultură, pentru a
înfăptui cu adevărat
revoluția agrară pe
pămintul
românesc
străbun.

Constantin
VOICU
președintele C.A.P.
' Ghizdaru,
comuna Stâneștl,
județul Giurgiu

Egalitatea in drepturi a tuturor fiilor țării
— temelia adevăratei demnități
Mă aflu încă sub
profunda impresie pro
dusă de magistrala ex
punere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la
recenta plenară lărgi
tă a C.C. al P.C.R. Ex
punerea este un docu
ment politic de o ex
cepțională însemnăta
te, în care problemele
vaste ale istoriei pa
triei, ale rolului națiu
nii, partidului și sta
tului în viața economi
că, politici și socialculturală a societății
își află o impresionan
tă și cuprinzătoare analiză și definire mar
xistă,
revoluționară.
Logica argumentației
și prospețimea gindirii, care străbat expu
nerea in întregul ei,
constituie o vastă sur
să de inspirație și otientafe și pentru noi,
educatorii tineret ge
nerații, ca dealtfel
pentru întregul front
ideologic, pentru în
treaga societate. Ascultind-o, iar apoi ci
tind-o cu creionul în
mină, mi-am rememo
rat la un moment dat
un fapt din viața mea.
Sint fiică de țărani
cooperatori din Odorheiu Secuiesc. Ca și
alți tineri din Odorhei,

din întreaga țari de
fapt, am avut șansa de
a-mi începe studiile in
anii in care egalitatea,
unitatea, frăția tuturor
oamenilor muncii din
patria noastră, fără
deosebire de naționa
litate, era un fapt îm
plinit. Era temelia adevăratei demnități înfăptuite de partid.
M-am întrebat : altfel
aș fi putut visa ca o
biată fiică de țăran
maghiar să ajungă
profesoară de matema
tică, iar de patru ani
și directoare adjunctă
a acestui reputat liceu
transilvănean ? Firește
că nu. Or, cum le ex
plic nu o dată elevi
lor mei, cînd Știm Și
vedem din activitatea
de zi cu zi, din fabrici,
de pe șantiere și ogoa
re, din știință și învățămînt, din artă Și
cultură că edificarea
noii
orinduiri
în
România este rodul eforturilor comune ale
poporului român și
ale
naționalităților
conlocuitoare, apar in
tr-o jalnică lumină
încercările unor așaziși istorici și politi
cieni care răstălmăcesc
tendențios istoria pa
triei noastre. Riposta

cea mai fermă dată unor asemenea încer
cări cu iz științific
vine de la fapte, de la
realitățile înseși din
țara noastră. Spun aceasta gindindu-mă că
expunerea ne înar
mează nu eolorînd in
roz realitatea, eludind
dificultățile, contradic
țiile, influențele ne
faste, ci examtnindu-le
deschis, cu perspica
citate și putere de pre
viziune, reliefind posi
bilitățile de care dis
punem, uriașa forță pe
care o constituim lao
laltă — românii, ma
ghiarii, germanii și cei
de alte naționalități,
Numai găsindu-ne me
reu, în toate împreju
rările, umăr la umăr,
vom reuși să transpu
nem în fapt mărețele
idealuri înscrise tn
Carta de aur a națiu
nii noastre, care este
Programul Partidului
Comunist Român.

Frof.
LUKACS Erzsăbet
director adjunct
la Liceul
„Alexandru
Papiu llarfan
*
din Tg, Mureș

înalta răspundere a întregii societăți pentru

educarea comunistă a tinerei generații
Asemenea
fiecărui
om al muncii din
România, am urmărit
cu deosebit interes
strălucita expunere a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu la recenta
plenară lărgită a C.C.
al P.C.R., expunere ce
reprezintă o excepțio
nală contribuție la cla
rificarea și jalonarea
direcțiilor de dezvolta
re a societății contem
porane, a problemelor
majore ale construcției
socialiste in țara noas
tră.
Din bogăția de idei
dezvoltate în magistra
la expunere, am reți
nut, încă o dată, răs
punderea covîrșitoare
:e revine tuturor facto
rilor participanți la
amplul proces de edu
care a tinerei generații.
Chemarea adresată de
tovarășul Nicolae
Ceaușescu — „Să îm
pletim învățătura cu
munca, să pregătim ti
neretul pentru viață și
muncă, pentru conti

nuarea operei de con
strucție socialistă și co
munistă si ridicarea
patriei noastre socia
liste pe noi culmi de
progres și civilizație",
— constituie pentru
toți, virstnici sau ti
neri, un nobil imbold
la responsabilitate in
activitatea de educare
comunistă, revoluțio
nară, de formare poli
tică, profesională și
morală a tinerei gene
rații. Ne bucură grija
statornică pe care o
manifestă
secretarul
general al partidului
pentru educarea tinerei
generații, îndemnul pe
care-l adresează per
manent școlii, institu
țiilor de cultură, orga
nizațiilor de masă și
obștești de a se pre
ocupa de formarea și
educarea patriotică a
tinerei generații, de a
se înțelege că forma
rea tineretului, forma
rea omului nou al so
cietății de mtine tre
buie să fie opera în

tregii noastre societăți.
Din această mobiliza
toare perspectivă și
noi, tinerii comuniști
din cadrul întreprinde
rii de strunguri din
Arad, vom pune in
prim planul activității
noastre educarea prin
muncă și pentru mun
că, cultivarea respectu
lui față de făuritorii
bunurilor materiale, a
dragostei față de pa
trie, partid și popor,
spiritul de sacrificiu
pentru interesele pa
triei, ale socialismului.
Noi, cei ce sintem
Investiți cu mandatul
de a face parte din
comitetul U.T.C., ne
propunem si mobili
zăm toți tinerii uzinei
pentru a da expresie
convingerilor și atitu
dinii noastre prin fap
te de muncă.

Teofil GAVAZIUC
secretar al comitetului
U.T.C.
de la întreprinderea
de strunguri Arad

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Roditoarele „grădini" din fața porților. Locuitorii comunei Drăgoești,
județul Vilcea, și-au amenajat pe terenul din fața porților straturi de
legume și zarzavaturi pe care le recoltează pentru consumul propriu.
Bunele rezultate obținute de ei au determinat și pe sătenii din alte
localități să le preia inițiativa. Astfel, pe traseul Drăgoești—Drăgășani,
aproape în fata fiecărei gospodării se pot vedea adevărate „grădini" de
legume. (Ionel Stătioiu, comuna Drăgoești, județul Vilcea) • îndelet
nicire rentabilă. în satul Zimbru, situat intr-o zonă necooperativizată,
principala ocupație a oamenilor o constituie creșterea animalelor, care
le aduc venituri substanțiale. Bunăoară, săteanul M. Dionisie. care are
în gospodăria sa un număr de 15 bovine, a contractat cu statul 6 bovine
tinere și peste 5 000 litri lapte de vacă ; un alt consătean al său. Mihai
Bisorca, a contractat 4 viței și o mare cantitate de lapte. In situația lot
sint și alți numeroși locuitori ai satului. (Alexandru Herlău, comuna
Gurahonț, județul Arad) • Terenul părăsit.., în vecinătatea blocurilor
111 A și 116 A din strada Măgura Vulturului din Capitală, un teren in
suprafață de peste 1 300 mp a fost transformat intr-un maidan plin cu
gunoaie. Așteptăm sprijinul Administrației domeniului public din sectorul
2 pentru curățirea acestuia in vederea cultivării cu legume și zarzavaturi
ori amenajării ca spațiu verde. (Comitetul asociației locatarilor din
blocul 116 A, Măgura Vulturului, București) • Culturi suplimentare. La
Combinatul de prelucrarea lemnului Pitești, prin modernizarea depozi
tului de lemn de stejar al fabricii de tananți, a fost eliberată o suprafață
de teren de 4 ha ce a fost cultivată cu porumb, cartofi, sfeclă. Alte
4 ha au fost redate agriculturii de colectivul combinatului, prin folosirea
vensanților rîului Bascov din apropiere și micșorarea zonei C.F.R. (Crinu
Gheorghe Apostol, Pitești)
•
Din gospodăria-anexă. Cantinele și
microcantinele Schelei de extracție Țicleni, la care servesc masa un
număr însemnat de petroliști, se autoaprovizionează cu legume și zar
zavaturi proaspete din serele unității. Gospodăria-anexă a schelei dis
pune. de asemenea, de o crescătorie de porci, care asigură o mare parte
din cantitatea de carne necesară consumului. (Gheorghe Lupu, Țicleni).
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Excelenței Sale
Domnului BELISARIO BETANCOUR CUARTAS
Președintele ales al Republicii Columbia
Cu prilejul alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al
Republicii Columbia, vă adresez felicitări cordiale, împreună cu cele mai
bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru
pacea și prosperitatea poporului columbian prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente
între Republica Socialistă România și Republica Columbia vor cuTWaște o
continuă dezvoltare, spre binele popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii in
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dăm o înaltă apreciere cordialului dumneavoastră mesaj de felicitare
adresat cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a glorioasei Revoluții din Mai.
Vă rugăm. Excelență, să primiți cele mai bune urări ale noastre de
sănătate personală deplină, de progres și prosperitate pentru poporul dum
neavoastră.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele
Republicii Democratice Sudan

Cronica

zilei

Delegația Senatului Regatului Hașemit al Iordaniei, condusa de Bahjat Talhouni, președintele senatului,
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale a făcut o vizită in tara noas
tră. a părăsit, luflj după-amiază. Ca
pitala.
Delegația a fost salutată, pe aero
portul Otopeni. de Nicojae Giosan,
președintele Marii Adunări Naționale,
loan Sălăjan. președintele Comisiei
constituționale și juridice. Decebal
Urdea, deputat.

Au fost de față Nasir Batayneh,
ambasadorul Iordaniei la București,
membri ai ambasadei.
★

Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit pe
Eya E. M’Bayo, noul ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Sierra Leone în țara noastră,
în legătură cu apropiata prezentare
a scrisorilor de acreditare.
(Agerpres)

Consfătuire de lucru organizată
de Consiliul Central al U.G.S.R.
Acționind in spiritul orientărilor
de excepțională însemnătate teoreti
că și practică cuprinse în expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din
1—2 iunie și al plenarei C.C, al
P.C.R. din 31 martie din acest an,
Consiliul Central al U.G.S.R, a orga
nizat luni, la București, o consfă
tuire de lucru cu caracter de schimb
de experiență.
Pe ordinea de zi a consfătuirii au
fost incluse probleme privind for
mele și metodele folosite de sindi
cate pentru extinderea inițiativelor
muncitorești „Contul colector de
economii al grupei sindicale" și „Să
lucrăm o zi pe lună cu combustibil,
energie sau materiale economisite",
asigurarea unui caracter de masă ac
țiunilor pentru colectarea și valori
ficarea tuturor materialelor recupe
rabile și refolosibile.
Au luat parte președinții comisii
lor pentru problemele economice.,
p'rofesionale și autoconducerii mun
citorești de la consiliile județene,
municipale și orășenești ale sindica
telor, președinți ai comitetelor sindi

vremea
Timpul probabil pentru intervalul S
Iunie ora 21 — 11 iunie ora 21. In tgră:
Vremea va fi in general instabilă în
deosebi la începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea averse

catelor din mari unități economice
din țară, reprezentanți ai unor mi
nistere economice.
Au fost analizate, intr-un spirit de
exigență, munca desfășurată și sar
cinile ce revin organelor și organi
zațiilor sindicale in extinderea și
generalizarea inițiativelor muncito
rești, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, recu
perarea și refolosirea resurselor
existente in fiecare unitate economi
că, cultivarea unei atitudini înain
tate față de muncă, întărirea ordinii
și disciplinei in producție, stabilindu-se, în acest sens, măsuri concrete
pentru activitatea viitoare.
Participanții la consfătuire s-au
angajat să militeze pentru creșterea
gradului de conștiință și răspundere
al fiecărui om al muncii în calitate
de proprietar, producător și benefi
ciar, să lupte cu toată hotărîrea
pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce revin sindicatelor din
expunerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la recenta plenară lărgită
a C.C. al P.C.R.
locale de ploaie, Însoțite de descărcări
electrice, vijelii, căderi de grindină,
mai ales tn jumătatea de est a țării.
Cantitățile de apă
vor depăși,
pe
alocuri, 10—15 litri pe metrul pătrat în
24 de ore. Vîntul va sufla moderat, cu
intensificări trecătoare. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 5 și 15
grade, izolat mai scăzute la început,
iar cele maxime între 18 și 28 de gra
de, local mal ridicate.

Reprezentativa masculină de popice
a României - campioană mondială
Aseară, la Bmo. au fost decerna
te primele titluri ale celui de-al
14-lea campionat mondial de popice,
ne cea mai înaltă treaptă a podiu
mului urcînd reprezentativa mas
culină a României (Iosif Tismânar,
Iuliu Bice. Gheorghe Silvestru. Ilie
Hosu. Stelian Boariu, Alexandru Cătineanu). care cucerește medalia de
aur in urma unei strălucite compor
tări. Această splendidă victorie a
adus echipei noastre cel de-al 5-lea
titlu suprem din istoria campionate
lor mondiale, după succesele înregis
trate in 1966 (București), 1974 (Eppel
heim). 1978 (Lucerna) și 1980 (Mangalia-Nord). Iată clasamentul final
al probei masculine pe echipe : 1.

România — 5 416 *pd — campioană
mondială ; 2. R.F. Germania — 5 356
pd ; 3. Iugoslavia — 5 348 pd.
Succesul selecționatei masculine a
fost completat cu o meritorie me
dalie de bronz obținută de echipa
feminină a României (Elena Andreescu. Maria Zsizsik. Elena Pană,
Margareta Cătineanu. Ana Petrescu
si Silvia Berinde). cu 2 459 pd. Pe
locul I s-a clasat reprezentativa Iu
goslaviei — 2 506 pd. iar medalia de
argint a revenit formației Ceho
slovaciei — 2 475 pd.
Astăzi si miine se vor desfășura
întrecerile la perechi, urmind ca,
după o zi de pauză, competiția să
se încheie cu concursul individual.

Marea lecție de patriotism a istoriei
(Urmare din pag. I)

acestei nobile științe. Ne ajută la
educarea generațiilor, la afirmarea
corectă a adevărurilor despre noi
in fața conștiinței noastre, ca și in
fața judecății lumii întregi.
Și am mai avut, deopotrivă, po
sibilitatea să mă conving, in ju
mătatea de veac în care am slujit
pe Clio, că orice istorie, cintărită
pe balanța timpului, verificată in
vijelia trecerii veacurilor, este un
lucru sfînt, și nu are nimeni, ab
solut nimeni, dreptul de a o dena
tura, de a o batjocori. Noi am res
pectat și respectăm trecutul tutu
ror popoarelor, pornind de la ideea
că istoria este cheia existenței
oricărui popor, a oricărui stat, este
tezaurul vieții iui cel mai de preț,
mai necesar, mai indispensabil, mai
drag și mai sfint. Dar totodată am
căutat să arăt studenților și tine
retului care mi-au trecut prin față
cită dreptate are G. Barițiu cînd
afirmă că : „istoria fără adevăr iși
pierde toată însemnătatea", că, in
fond, „ea nu mai este istorie", ci
minciună ticluită pentru a justifi
ca tiraniile, nedreptățile, jafurile,
cuceririle, crimele și tot ce înjoseș
te viața indivizilor, popoarelor,
statelor. Și dator mă simt a sem
nala justețea îndemnului dat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu : să
redăm istoria așa cum este, căci
din aceasta nu avem declt de cîștigat. Mai ales că, așa cum a sub
liniat din nou la plenară secreta
rul general al partidului, forța
noastră militară am pus-o secol
după secol numai și numai in apă
rarea ființei poporului, a indepen
denței naționale. Mai ales că noi
avem o istorie dreaptă, cinstită,
eroică, in decursul căreia am fost,
de multe ori, asupriți și umiliți,
dar n-am asuprit și n-am umilit
niciodată, pe nimeni. Am căutat
intotdeauna să arăt că istoria este
stilpul, coloana vertebrală a exis
tenței oricărui popor, a oricărui
stat. Că e mai fericită, mai vred
nică de slavă în istorie generația
care se sacrifică pentru o idee de-

cit cea care trăiește larvar ori go
nește după desfătări.
Noi avem mindria și demnitatea
propriei noastre istorii, iar dacă
n-am jignit, prin batjocura trecu
tului, prin insulta istoriei cuiva, nu
vom permite nimănui — așa cum
s-a subliniat la plenară — să ne
falsifice, să ne denigreze trecutul,
măsluind faptele și ascunzînd ade
vărul. .Istoria, zic eu, este rubinul
cel mai de preț al strădaniei noas
tre ca popor, strădanie și luptă de
milenii. Păstrăm rubinul istoriei în
sipetul de aur al inimii și nu în
găduim nimănui să-i Întineze stră
lucirea cea fără pată. Clnd urc la
Sarmizegetusa Regia ori pe Turnul
Chindiei, cînd mingii ruinele cetă
ții Suceava ori ascult cum bate
ceasul Turnului din Sighișoara,
cînd trec Transfăgărășanul ori mă
așez sus pe barajul de la Vidraru,
lingă soclul statuii închinate energlei electrice, cind mîndru nu
măr cu cite zăgazuri am împodobit
Oltul, ori cînd mă opresc oriunde,
în cea mai acută actualitate pri
vind lupta noastră pentru pace,
simt că tot istorie gîndesc și în
făptuiesc. Pentru că tot ce con
struim, ’ in această măreață epocă,
sub conducerea partidului, se nu
mește dreptul nostru la existență,
la libertate, la independență, la
cultură și civilizație. Adică dreptul
nostru la istorie, cel mai propriu,
mai necesar și mai sfînt dintre
toate drepturile lumii. Idealuri
atît de înălțător afirmate în magis
trala expunere prezentată plenarei
partidului de secretarul general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Să ne cunoaștem profund și să
ne apărăm, cu toată dîrzenia, isto
ria — să facem din ea o forță în
opera de formare, de educație pa
triotică — este îndemnul adresat
frontului ideologic, frontului isto
riografie la recenta plenară de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Afirmind-o, in nezdruncinatele ei
adevăruri, pe noi înșine ne afir
măm. Dacă invățăm, cunoaștem și
ocrotim istoria, obrazul generației,
cinstea poporului, demnitatea țării,
viitorul nostru insuși îl învățăm, îl
cunoaștem, îl apărăm.

Pentru a participa la lucrările celei de-a XXXVI-a

Urgențele ecestor zile in egricultură:

ședințe a sesiunii C.A.E.R.

0 delegație a Republicii Socialiste România,
condusă de tovarășul Constantin Dăscălescn,
prim-ministru al guvernului, a plecat la Rudapesla
Luni după-amiază a plecat la
Budapesta delegația Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al
guvernului, care va participa la lu
crările celei de-a XXXVI-a ședințe
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.
Din delegație fac parte tovarășii
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R.. Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al României in
C.A.E.R.. Emilian Dobrescu. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Comitetului de Stat al Planificării.
Gheorghe Dpjgu. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Ion Stoian.
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale. Ștefan Stancu. vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare si cooperare eco
nomică și tehnică, Grigore Bârgăoanu. locțiitorul reprezentantului
permanent al României în C.A.E.R.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de to
varășii Ion Dincă, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului. Gheorghe Stoica, secre

tar al C.C. al P.C.R.. viceprim-minis
tru al guvernului. loan Florea, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții.
Au fost prezenți Sandor Rajnai,
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. membri ai ambasadei.
★
La sosirea la Budapesta, delega
ția a fost întîmpinată de Gydrgy
Lâzâr. membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.S.U.. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P.U.. Havasi
Ferenc, membru al Biroului Politic
al P.M.S.U.. secretar al C.C. al
P.M.S.U.. Marjai Jozsef, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
reprezentant permanent al R.P.U. în
C.A.E.R.. Faluvegi Lajos. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării, Mehes Lățos, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
ministrul industriei, Nagy Janos, se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, Ambrus Janos, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior. S. Meizel. locțiitorul repre
zentantului permanent al R.P.U. in
C.A.E.R.. de alte persoane oficiale,
precum si de Nikolai Faddeev, se
cretarul C.A.E.R.
Au fost prezenți, de asemenea,
Victor Bolojan, ambasadorul Româ
niei la Budapesta, si membri ai
ambasadei.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada R. D. Germane
în legătură cu încetarea din viață
a tovarășului Albert Norden, fost
membru al Biroului Politic, secretar
al Comitetului Central al Partidului
Socialist Unit din Germania, la Am
basada Republicii Democrate Ger
mane la București a avut loc. luni,
prezentarea de condoleanțe.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de
Stat si a Guvernului Republicii So

cialiste România au transmis con
doleanțe tovarășii Petru Enache,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului
de Stat. Aurel Duma, membru al
C.C. al P.C.R.. ministru secretar de
stat la Ministerul Afacerilor Externe.
Alexandru Szabo, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R.
Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere în fata portretului
îndoliat al defunctului și au semnat
în cartea de condoleanțe.

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Executarea la timp a
prășitului impune, in aceste zile, ca toți locui
torii satelor să participe
la muncă, în cimp. Or. in
anumite unități agricole
din județul Călărași,- în
treținerea culturilor a
întirziat tocmai datorită
faptului că forța de
muncă de la sate nu este
utilizată judicios. Tocmai
de aceea, biroul comite
tului județean de partid
a luat măsuri ca organi
zațiile de partid și consi
liile populare comunale
să acționeze energic in
vederea mobilizării la
lucrările agricole de se
zon a tuturor locuitorilor
de la sate. Potrivit regle
mentărilor legale. în afa
ra cooperatorilor, la în
treținerea culturilor ur
mează să participe per
sonalul TESA din unită
țile agricole, personalul
muncitor din celelalte
unități și instituții de
pe raza comunelor, iar in
perioadele de vîrf — și
elevii de la școlile de
toate gradele, precum și
navetiștii care domicilia
ză in mediul rural.
Am urmărit ce se în
treprinde pentru aplica
rea acestor măsuri în
unitățile agricole din
consiliul
agroindustrial
Mănăstirea, din care fac
parte cooperativele agri
cole Mănăstirea. Coconi,
Spanțov
și
Chiselet,
I.A.S. Mănăstirea și Aso
ciația
Intercooperatistă
pentru producerea legu
melor Chiselet. Ne-am
oprit mai mult timp în
fermele asociației de pro
ducere a legumelor. .Si
nu întîmplător ! Dacă în
cooperativele agricole din
acest consiliu agroindus
trial lanurile de sfeclă
de zahăr, floarea-soare-

La București au Început, luni, lu
crările reuniunii de cooperare bal
canică multilaterală în domeniul energiei și materiilor prime. Această
reuniune de experți reflectă însem
nătatea acordată de statele din zonă
continuării șl'consolidării eforturilor
comune consacrate întăririi și extin
derii cooperării economice și tehnico-științifice, in contextul dezvoltă
rii relațiilor lor de prietenie și bună
veci nătate.
Reuniunea de la București își pro
pune să analizeze stadiul cooperării
multilaterale in domeniul de maxim
interes al producerii și utilizării energiei, al valorificării și gospodă
ririi cu eficiență sporită a resurse
lor energetice, să evalueze perspec
tivele acestei conlucrări șl să exa
mineze propunerile prezentate de
țările participante. Dintre acestea,
se remarcă problemele legate de in
terconectarea sistemelor energetice
ale țărilor balcanice, de proiectarea,
realizarea și exploatarea amenajări
lor hidroenergetice, o serie de tehno
logii șl echipamente pentru valorifi
carea surselor energetice noi și re
generabile (solară, geotermală. eo
liană). identificarea unor posibilități
de cooperare pe^terțe piețe, partici
parea organismelor competente din
sistemul Organizației Națiunilor Unite la realizarea unor proiecte de
interes comun în Peninsula Balca
nică.
La reuniune participă delegații
din : Bulgaria — condusă de Dimităr Iliev. adjunct al ministrului energeticii ; Grecia — condusă deDionissis Polihronopoulos, secretar
general in Ministerul Industriei și
Energiei ; Iugoslavia — condusă de
Djuro Podunavaci. vicepreședinte al
Comitetului Federal pentru Energe
tică și Industrie ; Turcia — condusă
de Erdemir Karakaș. subsecretar de
stat la Ministerul Energiei și Resur
selor Naturale.
Delegația română este condusă de
Trandafir Cocârlă. ministrul energiei
electrice.
Iau parte ca observatori repre
zentanți ai C.E.E./O.N.U.. UNESCO,
O.N.U.D.I.. P.N.U.D. si G.A.T.T.
La ședința inaugurală au fost pre
zenți ambasadorul Turciei la Bucu
rești. Nahit Ozgiir, însărcinați! cu
afaceri ad-interim ai Greciei — Elie
Clis, și Iugoslaviei — Milan Marinkovici.
Erau de față reprezentanți ai pre
sei centrale. Radioteleviziunil, ai al
tor publicații, precum și corespon
denți ai presei străine acreditați în
țara noastră.
Luînd cuvîntul în ședința inaugu
rală, șeful delegației țării noastre a
exprimat, in numele Guvernului Re
publicii Socialiste România, satis
facția față de desfășurarea la Bucu
rești a lucrărilor reuniunii balcani
ce, menită să contribuie la dezvolta
rea economică și socială a țărilor din
zonă, la întărirea încrederii, bunei

teatre
■ Filarmonica
„George
Enescu"
(16 00 60, Ateneul Român) : Recital
Martha Kessler — mezzosoprană. Use
Maria Reich — orgă, tși dau con
cursul Virgil Frîncu — flaut, Jeanine
Costescu — violă — 13,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Menajeria de stidlă — 19,30;
(sala
Grădina Icoanei) Tartuffe — 19.
■ Teatrul de operetă
(13 98 48) :
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Baladă cotidiană — 20.
■ Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Concurs de frumusețe — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Jocul vieții și al morții —
19,30, (sala
Studio) : O sărbătoare
princiară — 19.
■ Teatrul Ciulești (sala Majestic,

înțelegeri, cooperării și securității în
regiune.
Referindu-se la atenția acordată
de țara noastră dezvoltării, vorbito
rul a subliniat că România a acțio
nat cu consecventă pentru promo
varea unei politici de înțelegere;
respect reciproc și conlucrare activă
între statele balcanice. Șeful delega
ției române a evidențiat importanța
atribuită de președintele Repu
blicii Socialiste- România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, situației din Bal
cani, in contextul eforturilor depuse
pentru realizarea securității euro
pene, însemnătatea soluționării pe
calea tratativelor a tuturor proble
melor dintre țările acestei regiuni, a
dezvoltării unei largi colaborări in
tre ele, transformării Balcanilor !ntr-o zonă lipsită de arme nucleare,
ca parte a înfăptuirii unei Europe
fără armament atomic. Vorbitorul a
reamintit propunerea recentă a to
varășului Nicolae Ceaușescu referi
toare la convocarea unei întâlniri la
nivel înalt a statelor din regiune,
consacrată analizării căilor de întă
rire a încrederii, colaborării și păcii
in Balcani, larătind că o asemenea
reuniune, ce trebuie pregătită temei
nic, s-ar înscrie ca un' act deosebit
de pozitiv în viata continentului
nostru.
Pornind de la aprecierea rolului
important al colaborării multilate
rale, conducătorul delegației Româ
niei a menționat că existenta in zonă
a unor state cu orînduiri sociale di
ferite nu poate constitui o piedică în
realizarea unei conlucrări rodnice, ci
un motiv în plus de a se acționa
pentru dezvoltarea unor relații am
ple intre statele balcanice, bazate pe
deplina egalitate în drepturi, respec
tul suveranității și independenței
naționale, pe principiile coexistenței
pașnice. Arătind că acest gen de co
laborare, pe care apropierea geogra
fică il înlesnește, corespunde intere
selor tuturor popoarelor din Balcani,
vorbitorul a precizat că pentru în
făptuirea sa este necesară o poziție
activă a tuturor guvernelor, spriji
nirea diferitelor organisme de co
laborare existente și crearea altora
noi. Organizarea de noi reuniuni gu
vernamentale, crearea unui comitet
sau grup de lucru pentru traducerea
în viață a propunerilor făcute sint
in măsură să stimuleze schimburile
si cooperarea între țările balcanice,
să asigure premisele unei conlucrări
efective, continue în domeniul ener
giei și materiilor prime energetice,
ceea ce ar reprezenta o contribuție
importantă la dezvoltarea, colaborării
regionale, la progresul și indepen
dența fiecărei țări balcanice. 1» edi
ficarea securității și întărirea coope
rării în Europa și în lume.
In continuare au luat cuvîntul șefii
delegațiilor Bulgariei, Greciei, Tur
ciei și Iugoslaviei.
Lucrările reuniunii continuă.
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzical ,,C. Tănase"
(15 56 78, sala Savoy) ; Belmondo al
Il-lea — 19,30; (grădina Boema) :
Frumosul din pădurea zăpăcită». —
19,30.
■ Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : La flntina dorului — 18,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 10; Snoave cu măști
— 17.
■ Teatru! „Țăndărică" (18 23 77) : Aventurtle lui Plum-Plum — io.
■ Circul București (1101 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.

cinema
■ Trandafirul
galben :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15. BUCUREȘTI (13 61 54) - 8,43;
11; 13,30; 1«; 18,18; 20.30, MELODIA

a convocat la o nouă dis
cuție pe președinții celor
patru cooperative agrico
le asociate, pentru a se
rezolva această proble
mă".
Seara am participat la
această ședință. Erau
prezenți Guță T. Vasile,
președintele C.A.P. Mă
năstirea, Gheorghe A.
Ciupitu,
președintele
C.A.P. Coconi, Ion Lazăr,

CĂLĂRAȘI

De lucrările ce trebuie
făcute acum depinde

recolta din toamnă
o

lucra. Unitățile agricole
asociate s-au angajat să
asigure, proporțional cu
suprafața cu care parti
cipă. 560 de cooperatori.
Ei ne ajung doar pentru
efectuarea lucrărilor obișnuite. Pentru perioa
dele de vîrf, cum este
acum la întreținerea cul
turilor pentru a face față
volumului de lucrări avem nevoie de încă 450
de oameni. Cooperativele
agricole asociate nu înțe
leg să ne ajute. Mai mult,
nu ne asigură in totali
tate nici forța de muncă
stabilită prin protocolul
de înființare al asociației.
Azi am avut la lucru cu
40 de oameni mai puțin.
Deseară,
președintele
consiliului agroindustrial

președintele C.A.P. Span
țov, Dumitra Dragomir,
primarul comunei Mă
năstirea, Stelian Marcu,
inginerul-șef al consiliu
lui, și Tudor Rotaru, pre
ședintele consiliului agro
industrial. Cererea direc
torului asociației legumi
cole ca, timp de două-tr?i
zile, cele patru coopera
tive asociate să asigure
125 de oameni pentru
prășitul roșiilor a stîrnit
din capul locului împo
trivirea președinților coo
perativelor amintite. Inu
til să redăm firul discu
țiilor și al lamentărilor.
Fiecare invoca propriile
greutăți pentru a se jus
tifica. S-a desprins cu
claritate că reprezentan
ții celor patru coopera

tive consideră asociația
de legume drept o uni
tate unde producția s-ar
realiza de la sine. Ei
pierd din vedere că pri
ma lor obligație este de a
sprijini permanent aso
ciația cu forță de muncă
pentru a-și realiza sarci
nile de plan. Și mai ales
acum,- cind executarea
lucrărilor de întreținere a
culturilor constituie o
condiție hotăritoare pen
tru realizarea producții
lor și a beneficiilor pla
nificate.
Este pozitiv faptul că
așa cum arăta tovarășa
Dumitra Dragomir, pri
marul comunei Mănăsti
rea, circa 200 de oameni
din personalul instituții
lor și unităților de pe
raza comunei s-au anga
jat să lucreze în acord
global diferite culturi la
unitățile agricole. Dar aceasta nu epuizează re
zervele de sporire a for
ței de muncă. „în satele
comunei noastre sint citeva sute de navetiști —
spunea tovarășul Tudor
Rotaru, președintele con
siliului. Ei ne-ar putea fi
de un mare ajutor. Așa
cum a hotârit comitetul
județean de partid, două
zile pe săptămină aceștia
ar trebui să participe la
muncile cimpului". Dar
aceasta rămîne incă un
deziderat, pentru că, in
practică, nu s-a făcut mai
nimic.
Am insistat asupra acestei situații tocmai pen
tru a sublinia că acum,
la întreținerea culturilor,
este nevoie ca toți locui
torii satelor să lucreze la
prășit.

Rodica S1M1ONESCU
Aurel PAPAJMUC

STRlNGEREA FURAJELOR

IERI AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

Lucrările reuniunii de cooperare balcanică
multilaterală in domeniul energiei
și materiilor prime

lui și porumb sint fără
buruieni, cele ale asocia
ției nu sint întreținute
corespunzător. „Mai avem
circa 200 de hectare cu
roșii care trebuie să fie
prășite neîntirziat pentru
a se distruge buruienile
și sparge crusta de la
suprafața solului — ne
spunea tovarășul Iacov
Todorici. directorul aso
ciației. Dar nu are cine

MUREȘ
Exemple bune,

dar și manifestări
inadmisibile

de comoditate
In județul Mureș, potrivit pro
gramului stabilit de organele de
specialitate, trifolienele. ierburile
cultivate și cele de pe fînetele na
turale urmează să asigure o canti
tate de 123 550 tone fin. Din datele
existente la .direcția agricolă jude
țeană rezultă că, pînâ la sfîrșitul
săptămînii care a trecut, au fost ob
ținute abia 11 500 tone fin. Tinind
seama de condițiile specifice din
această primă jumătate a anului —
precipitații puține — comandamen
tul agricol județean a indicat ca
masa verde care se cosește să fie
destinată, cu prioritate, preparării
unor cantități sporite de fin de ca
litate superioară. „Am declanșat o
veritabilă campanie a finului — ne
spune inginerul Petru Solyom. di
rector cu zootehnia la direcția agri
colă județeană. Urmărim ca prin
imprimarea unui înalt spirit gos
podăresc să fie evitate risipa si de
gradarea recoltei".
Însoțiți de Tiberiu Gâll, inginer
principal cu baza furajeră la direc
ția agricolă, am intreprlns un raid
prin citeva unități. Prima consta
tare : în numeroase cooperative
agricole se acționează energic pen
tru a se strînge și depozita cantități
cit mai mari de fin. „După cite
vedeți, cosim, adunăm și depozităm
tot ce ooate contribui la umplerea
fînarelor — ne spune Berekmeri
Francisc. președintele C.A.P. Dumbrăvioara. Pentru cele 800 de tau
rine vom asigura 650 tone de fin".
Aici, peste 200 cosași lucrau pe cele
89 hectare de finețe naturale. 37
hectare cu lolium și 11 hectare cu
trifoi. Era cosită și iarba de pe ră
zoare și șanțuri. Alți . cooperatori
incărcau și transportau finul uscat
spre finare.
Cu totul altfel stau lucrurile la
C.A.P. Breaza, unitate care în anul
precedent a cumpărat 554 tone de
fin în valoare de 1 157 000 lei. Pre
ședintele. ca și cei patru specialiști
ai cooperativei n-au întreprins mai
nimic pentru a grăbi stringerea și
recoltarea furajelor de pe cele 279
hectare cu finețe. 40 hectare cu
trifoi. 10 hectare cu lucernă si 20
hectare cu lolium. în schimb, au
fost păscute, fără nici un discernămint și total nerațional, peste 120
hectare. „Nu am început cositul

tV
PROGRAMUL 1
Telex
Profesiunile agriculturii
Pentru curtea și grădina dv.
Roman foileton : „Drumuri". Epi
sodul 4
12,20 Cadran mondial
12,45 Tară nouă, mtndră țară — pro
gram de cintece

11,IM
11,05
11,25
11,35

(12 06 88) — (; 11,15; 13,30; 18,45; 18;
20,15.
■ La Est de Java : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
■ Ecaterina Teodoroiu :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Facerea lumii : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
■ Un echipaj pentru Singapore :
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, AURORA (35 04 66) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Calculatorul mărturisește : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
13,45; 18: 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Campioana mea : SALA MICA A
PALATULUI — 12; 15; J7.15; 20.
■ Cariera mea strălucită — 10; 12;
14, Ultima noapte de dragoste — 16;
19 : STUDIO (59 53 15).
■ Intoarce-te și mai privește o dată:
PACEA (60 30 85) — 15.30; 17,30; 19.30,
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
■ Drumul
oaselor :
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.

Astfel, dacă In consiliile agroin
pentru că furajele n-au ajuns Încă
la maturitate" — încearcă să ne ex
dustriale Murgeni. Dimitrie Canplice tovarășul Benko Francisc, pre
temir, Fălciu și Huși prima coasă
s-a și încheiat de citeva zile, in
ședintele cooperativei. Așa să fie
oare ? Nicidecum! în cimp. unde
unitățile agricole din consiliile Ivăne-a insoțit, lanurile de trifoi, lu
nești. Puiești, Crasna. Codăești și
cernă. lolium, ca și ierburile, cres
altele, plantele furajere de pe
cute pînă la briu. dar căzute din
aproape 4 000 hectare (lucernă și
cauza vintului, erau înflorite. îmlolium) așteaptă încă să fie strînse
bătrinite. In schimb, specialiștii de
repede.
aici așteptau... să plouă ca să mai ,
Sesizînd ritmul inegal în care se
crească iarbă. „De miine, incepem
lucra, discrepantele dintre unitățile
să recoltăm cu două vindrovere"
agricole din același consiliu, co
— ne spune președintele.
mandamentul județean pentru agri
— Dar cosașii? — întreabă spe
cultură a luat măsuri operative
cialistul direcției agricole.
care să urgenteze lucrarea. Cum ?
— Care cosași ? Noi n-avem
în primul rînd, prin mai buna uti
forță de muncă — răspunde con
lizare a întregii forțe mecanice și
trariat președintele.
mai cu seamă prin mobilizarea la
Pe străzile comunei se plimbau
recoltarea furajelor a tuturor forțe
însă zeci de oameni tineri. în floa
lor satelor. îndeosebi in unitățile
rea vîrstei. între ei se afla și Vass
agricole
din consiliile Bîrlad. Vas
Sandor, șeful secției de meca
lui, Negrești, Crasna, Zorleni,
nizare Breaza, care, la ora 15.30, se
s-au format echipe de cosași
plimba cu bicicleta. întrebat despre
care adună iarba ce se găsește din
stadiul dezvoltării și recoltării cul
belșug și în zonele căilor ferate,
turilor furajere, șeful secției res
drumurilor, precum și în păduri. La
pective nu a putut da răspuns nici
Tutova, Costești, Munteni de Jos,
măcar în ce privește locul unde se
Stefan cel Mare. Murgeni, Fălciu,
află parcelele cu furaje. Firește,
Drînceni și în alte cooperative agri
pină una. alta, cei de aici urmează
cole. cosașii lucrează nu numai pe
a fi sancționați — ne asigură spe
coaste, unde nu pot fi folosite
cialistul de la direcția agricolă.
utilaje mecanice, ci și în locurile
Foarte bine! Unii au mai fost sanc
inundabile, în liziere de păduri,
ționați. Dar cei din Breaza (și nu
unde de obicei ierburile se pier
numai ei) ar trebui să știe că sanc
deau. Astfel, sporește cantitatea de
țiunile. oricît de aspre ar fi. nu țin
fin adunată zilnic. Si trebuie să
loc de furaje.
sporească deoarece pînă acum în
județ s-au depozitat doar 12 186 de
Gh. GIURGIU
tone de fin, din cele peste 50 000
corespondentul „Scînteii**
de tone prevăzute. în unitățile din
consiliul agroindustrial Tătărani.
bunăoară, n-a fost conservat nici un
VASLUI
kilogram de fin din cele 1 376 tone
planificate ; in cele din consiliul
agroindustrial Ivănești — doar 115
Un ceas mai devreme, tone,
din cele peste 8 000 prevăzute,
iar la Puiești — 480 tone din cele
un finar mai plin
peste 7 000. De ce ? „Producția de
furaje a fost slabă" — ni se
„Vremea-i bună și frumoasă, dar
spune la consiliul agroindustrial
noi pierdem prima coasă". Am re
Ivănești. Adevărat, dar pe lingă
produs titlul unui articol de la
aceasta o mare cantitate de iarbă
gazeta de perete a comitetului co
a fost utilizată în hrana animale
munal de partid Ivănești pentru că lor si nu conservată, așa cum tre
el este foarte semnificativ pentru
buie să procedeze bunii gospodari.
multe unități agricole din județul
Si asta s-a întimplat în timp ce
Vaslui. Care este situația acestei
s-a recurs prea puțin la pășunatul
lucrări în consiliul agroindustrial
direct. P.e de altă parte, foarte
Ivănești, la care se referea articolul
multe unități s-au orientat spre încu pricina ? Aici mai sint de cosit
silozarea furajelor. Treabă mai co
aproape 1 600 hectare. Pină dumi
modă. firește ! De aceea. în unele
nică, in județul Vaslui, din cele
11 520 hectare cu plante perene
consilii agroindustriale ca Birlad,
pentru furaje au fost recoltate abia
Banca, Codăești, Fălciu, Zorleni,
72 la sută. Așadar, pe mai mult de
Negrești, cantitățile de siloz sint de
un sfert din suprafețele prevăzute
2—3 și chiar de 4 ori mai mari
nu se efectuase incă prima coasă.
decît cele prevăzute.
Care este cauza ? Aici, ca și în alte
consilii agroindustriale, această lu
Petru NECULA
crare a început cu oarecare întîrcorespondentul „Scînteii
*
ziere și s-a lucrat cu forțe puține.

13,00
18,00
16,05
16,25

16,35
17,10
17,50
18,00
20,00
20,23

închiderea programului
Telex
Viața școlii
Un partid" avem și-o țară.
Pro
gram de muzică patriotică și re
voluționară
Clubul tineretului
Universul femeilor
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal ■ Activitatea econo
mică
Pentru dezarmare și pace — pozi
ția activă șl constructivă a Româ

■ tnghițltorul de săbU: PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Bujorul roșu : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Dumbrava minunată
— 9; 10,45,
Cele 12 munci ale lui Asterix — 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,15 : DOINA
(16 35 38).
■ Misterele de la castel : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
■ Fericire de țigan; DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,80; 15,45; 18; 20.
■ Dragoste la zero grade : EFORIE
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Vacanța cu elinele : DRUMUL SA
RI! (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30, GRADINA
TOMIS
(21 49 46)
— 21.
■ Unde ești, dragoste 7 : POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Adio arme : CAPITOL (16 29 17) —
9; 12; 16; 19, la grădină — 21.
■ Visul de argint al alergătorului :
SCALA (11 03 72) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18; 20,30, FESTIVAL (15 63 84) —
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO

niei,
a președintelui
Nicolae
Ceaușescu
20,45 Un vast program de
activitate
politlco-ldeologică
21,05 Teatru TV : „Nedreapta singură
tate" de Gheorghe Robu. Premie
ră pe țară
32.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal ■ Activitatea econo
mică
20,25 Salonul TV al artelor plastice
21,15 Mic dicționar de operă și balet
22.20 Telejurnal

RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră :
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA AURORA
(35 04 66) — 21.
■ Bonner fiul î EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
■ Tess : LIRA (317171) — 15,30; 19,
la grădină — 21.
■ Cinci pentru infern : COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
■ Pilot de formula 1 : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
■ Cei șapte
fantastici :
VOLGA
(79 71 26) —'9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Asociatul : MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Atenție la pana de vultur : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
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Măsuri pentru extinderea colaborării
în Balcani

UN IMPORTANT EVENIMENT AL ACTUALITĂȚII INTERNAȚIONALE
Deschiderea sesiunii speciale a Adunării
Generale a 0. N. U. consacrate dezarmării

Conferința comisiilor naționale pentru UNESCO
din țările balcanice

ta

NAȚIUNILE UNITE 7 — Trimisul Agerpres, Neagu
Udroiu, transmite : Luni s-au deschis la New York lu
crările celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrate dezarmării. Pe ordinea
de zi a sesiunii figurează următoarele probleme de
fond : dezbaterea generală, incluzînd examinarea și
evaluarea situației internaționale, avînd în vedere ne
cesitatea presantă de a se adopta măsuri concrete și
concertate în vederea eliminării pericolului de război,
in special de război nuclear ; examinarea aplicării
deciziilor și recomandărilor adoptate de Adunarea Ge
nerală în cadrul primei sale sesiuni speciale consa
crate dezarmării,; examinarea și adoptarea progra
mului global de dezarmare ; modul de aplicare a de
clarației prin care anii ’80 au fost desemnați de Na
țiunile Unite drept cel de-al doilea Deceniu pentru

ATENA 7 (Agerpres). — La Ate
na s-au desfășurat lucrările celei
de-a X-a Conferințe a comisiilor '
naționale pentru UNESCO din țări
le balcanice. Delegațiile participan
te au fost conduse de președinții co
misiilor naționale pentru UNESCO
din Bulgaria. Grecia. Iugoslavia,
România și Turcia. Au fost prezenți.
în calitate de observatori, delegați
din Ungaria si Austria, precum și
reprezentanți ai UNESCO.
Au fost dezbătute probleme pri
vind colaborarea în domeniile ști
inței. tehnicii, culturii si educației,
al seismologiei, precum și în alte do
menii. Au fost stabilite modalități
le practice menite să ducă la extin
derea colaborării balcanice in dome
niile amintite.
Intervenind în dezbateri, pre
ședintele Comisiei naționale pentru
UNESCO din România, prof. Geor
ge Ciucu. a prezentat ne larg pozi-

dezarmare ; îmbunătățirea eficacității mecanismelor
de negocieri în domeniul dezarmării și întărirea ro
lului organizației în acest domeniu, inclusiv eventuala
convocare a unei conferințe mondiale pentru dezar
mare : măsuri menite să sensibilizeze opinia publică
mondială în favoafea dezarmării ; adoptarea sub for
mă adecvată a documentelor celei de-o doua sesiuni
speciale a Adunării Generale consacrate dezarmării.
Se prevede ca dezbaterile generale să se desfă
șoare în perioada 8-23 iunie, in continuare vor fi
ascultați reprezentanți din partea a aproape 80 or
ganizații internaționale neguvernamentale și instituții,
cu preocupări în domeniul dezarmării și păcii, prezenți
la sesiune. După 25 iunie s-a stabilit în principiu ca
sesiunea să-și continue lucrările in organe subsidiare,
incluzînd comitetul plenar, precum și grupuri de lucru.

Glasul opiniei publice mondiale
Eveniment de cea mai mare im
portanță al actualității internațio
nale, sesiunea Organizației Națiuni
lor Unite concentrează atenția și in
teresul popoarelor de pe toate con
tinentele, ea avînd loc intr-un mo
ment în care înarmările au ajuns la
un asemenea nivel incit un nou
război mondial ar duce la distrugeri
incalculabile, ar pune in pericot
însăși existența omenirii. Pornind
de la această realitate, reprezentan
ții. celor 157 de state membre ale
organizației vor lua in dezbatere,
pe parcursul celor cinci săptămîni
programate pentru desfășurarea lu
crărilor, respectiv intre 7 iunie — 9
iulie, problemele cardinale de care
depind oprirea cursei înarmărilor,
trecerea la acțiuni concrete de
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară.
De o deosebită importantă este
faptul că în cadrul sesiunii vor fi
adoptate o serie de „măsuri menite
să contribuie la mobilizarea opiniei
publice in favoarea dezarmării",
respectiv, să creeze posibilitatea unei manifestări directe a voinței
popoarelor, care sint direct și vital
interesate în oprirea cursei înarmă
rilor. Este semnificativ că, in prima
sa ședință. Adunarea a hotărit. prin
consens, deschiderea oficială a
CAMPANIEI MONDIALE PENTRU
DEZARMARE. Ca o expresie a
acestei noi orientări spre desfășu
rarea lucrărilor „cu ușile deschise",
în fața intregii lumi, în partea a
doua a sesiunii vor avea prilejul
să-și expună pozițiile 56 de organi
zații neguvernamentale și 23 de in
stituții de cercetare pentru pace și
dezarmare, între care și Comitetul
național român (.OAMENII DE
ȘTIINȚA ȘI PACEA".
In spiritul poziției sale consec
vente în problemele dezarmării, de
înaltă răspundere pentru destinele
păcii, pentru viitorul intregii ome
niri, poziție reafirmată cu toată
claritatea, de tovarășul Nicolae
t^Ceaușescu in expunerea la recenta

plenară lărgită a C.C. al P.C.R.,
România socialistă participă la sesiune cu dorința de a acționa ca
forumul mondial al națiunilor să
■adopte hotărîri concrete și să de
termine trecerea la dezarmare, in
primul rînd la dezarmare nucleară.
La deschiderea sesiunii, în fața
sediului O.N.U., s-au adunat sute
de persoane, formând așa-numite
pichete de veghe ale mișcărilor pen
tru pace din diferite țări ale lumii.
De aici, din piața Dag Hammarskjoeld, a pornit un „marș pentru
viață", inițiat de cinci organizații de

De la trimisul nostru
special
copii, acțiune ce va dura pină la
sfîrșitul săptăminii. Și iată un mo
ment inedit, impresionant prin sem
nificația sa umanistă : un grup de
atleți aduc în fața Națiunilor Unite
Flacăra olimpică a păcii, aprinsă la
15 mai, la Olympia, in Grecia, și
purtată prin Europa pină la Montreal,
pentru a ajunge în final aici, la New
York, ca simbol al păcii și înțele
gerii între popoare.
Dezbaterile din Adunarea Gene
rală vor fi, practic, dublate de cele
organizate în numeroase săli din
afara incintei Națiunilor Unite. Ast
fel, după Comitetul juriștilor pen
tru o politică nucleară, care a
dezbătut problema „moralității și
legalității armelor nucleare" (demonstrind de fapt caracterul imoral
și ilegal al tuturor armelor de dis
trugere în masă), după dezbaterile
de două zile ale conferinței „Oame
nii de știință și războiul nuclear",
după reuniunea internațională „Pri
mejdia nucleară ; ce pot face femei
le" — vor urma nenumărate alte
manifestări de o extraordinară di
versitate : simpozioane, seminarii

Țările nealiniate se pronunță pentru soluționarea

și mitinguri cu participarea re
prezentanților a zeci de organiza
ții neguvemamentale, gale de filme,
spectacole de teatru
'
și poezie dedicate păcii.
Orașul este literalmente inundat
de afișe care cheamă cetățenii de
toate vîrstele și
. de. toate
___ convinse
_____ 
rile să ia parte la marșuri. „12 iunie
— o zi in sprijinul păcii, o zi is
torică" — scrie pe unul din afișe. Și.
intr-adevăr, manifestația progra
mată a avea loc in această zi va
fi fără precedent atît prin amploa
rea sa. cit. și prin larga participare
internațională, ea reunind sute de
organizații și mișcări pentru pace
din întreaga lume.
Se poate afirma că poate nicvodată în istoria O.N.U. nu a avut
loc o reuniune internațională la care
popoarele de pretutindeni să-și facă
simțită prezența intr-o asemenea
impresionantă măsură; și nu se
poate crede ca oamenii politici, re
prezentanții celor 157 de state mem
bre ale organizației să nu simtă
„suflul opiniei publice mondiale"
împotriva iraționalei curse spre
neant, a pregătirilor ce se fac în
vederea perfecționării armamente
lor și care amenință ca zeci de mii
de puncte de pe glob să devină
epicentre ale unor explozii nuclea
re devastatoare, capabile să distrugă
întreaga omenire, civilizația treată
de geniul uman de-a lungul mi
leniilor.
Popoarele sint mai conștiente ca
aricind că au „și număr și putere"
și că, acționînd unite, pot să im
pună pacea, să clădească un viitor
de liniște, securitate și colaborare.
Acesta era mesajul acelui de ne
uitat final al simfoniei beethoveniene, Oda bucuriei, cîntată în cor în
ajunul deschiderii sesiunii O.N.U.,
într-o renumită sală newyorkeză,
de miile de persoane reprezentind
mișcări pentru pace de pe toate
continentele.

Dumitru ȚINU

problemelor divergente pe cale pașnică
Rezoluția reuniunii de la Havana
H AVAN A 7 (Agerpres). — Lucră
rile reuniunii ministeriale a Biroului
de coordonare a țărilor nealiniate de
la Havana s-au încheiat cu adopta
rea unei rezoluții finale care reafir
mă principiile respingerii agresiunii,
sprijinirii luptei popoarelor pentru
independentă și soluționării proble
melor divergente De cale pașnică —
informează agențiile Prensa Latina,
Taniug și France Presse. După ce
trece in revistă problemele majore
cu care este confruntată în prezent
omenirea, rezoluția consideră că abe
ranta cursă a înarmărilor este in
compatibilă cu dezvoltarea economi
că și socială si cu edificarea unei
noi ordini economice internaționale. •
în context, documentul afirmă spri
jinul țărilor din mișcarea de neali
niere pentru cea de-a doua sesiune
specială a Adunării Generale a
O.N.U. consacrată dezarmării.
Rezoluția consemnează sprijinul
față de lupta forțelor populare din
Salvador, exprimă îngrijorare în le
gătură cu creșterea tensiunii în

I

al președintelui S.U.A.
— Agențiile
PARIS 7 (Agerpres)
._ .
internaționale de presă au difuzat
textul declarației . adoptate, duminică. la încheierea reuniunii de la
Versailles a șefilor de stat și de gu
vern ai principalelor șapte țări occi
dentale industrializate. Recunoscind
gravitatea situației economice mon
diale și necesitatea îmbunătățirii
acestei situații, declarația stipulează
cinci linii principale de acțiune asu
pra cărora au convenit participanții. Astfel, conducătorii de stat și
de guvern din S.U.A. . R.F.G.. Ja
ponia. Franța. Marea Britanie. Ita
lia și Canada au apreciat că reali
zarea unei creșteri economice și a
sporirii folosirii forței de muncă se
poate face pe o bază durabilă numai
dacă se vor înregistra succese per• manente în lupta împotriva infla
ției. Acest fapt — adaugă declara
ția — va contribui, de asemenea, la
reducerea ratei dobînzilor, în pre
zent „inacceptabil de ridicate", si la
o mai mare stabilitate a ratelor de
schimb, scop în care „cel șapte" in
tenționează să urmeze o politică
monetară „prudentă", să controleze
mai strins deficitele bugetare și
aă-și intensifice cooperarea econo
mică și monetară.
Participanții au evidențiat, necesi
tatea creșterii comerțului mondial
sub toate aspectele, declarind că in
scopul promovării stabilității și fo
losirii forței de muncă prin comerț
și creștere economică se vor opune
presiunilor protecționiste și practi
cilor care perturbă comerțul. în
continuare. în declarație se relevă
că progresul realizat oină acum nu
diminuează necesitatea continuării
eforturilor în vederea economisirii
pe termen lung a energiei. în spe
cial prin mecanismul preturilor, și
promovării surselor alternative, in
clusiv energia nucleară și cărbunele.
Inițierea de negocieri globale —
menționează documentul — consti
tuie un obiectiv politic major apro
bat de toți participanții la reuniunea
de la Versailles. Apreciind drept
util ultimul proiect de rezoluție di
fuzat de Grupul „celor 77". declara
ția de la Versailles menționează
opinia că el va servi ca bază pentru
consultări cu
țările interesate.
„Considerăm că există acum o per
spectivă bună pentru inițierea grab
nică si succesul negocierilor glo
bale" — relevă semnatarii documen
tului, care se declară dispuși să
continue și să dezvolte colaborarea
practică cu țările în curs de dezvol
tare pe diferite căi.
Subliniind necesitatea dezvoltării
științifice și tehnice, a noilor tehno
logii pentru revitalizarea și creșterea
economiei mondiale. în special pen
tru crearea a noi locuri de muncă,
participanții declară că au hotărit să
înființeze imediat un grup de lucru
format din reprezentanți ai guverne
lor respective șl ai C.E.E. care să elaboreze, în strînsă consultare cu in
stituțiile internaționale corespunză
toare. în special cu O.E.C.D.. propu
neri care să contribuie la atingerea
acestor obiective. Grupul urmează să
prezinte un raport pînă la 31 de-

cembrie 1982. Concluziile raportului
și măsurile care trebuie luate pe această bază vor fi analizate la viitoa
rea reuniune economică la nivel
înalt a „celor șapte", care va avea
loc in S.U.A.. in 1983.
★
Comentind rezultatele reuniunii la
nivel înalt de la Versailles, agenția
France Presse estimează că „liderii
occidentali au ajuns, duminică, la
un compromis economic si monetar,
umbrit de o actualitate internațio
nală încinsă".
Astfel, „consensul minim" la care
apela președintele Franței, Franțois
Mitterrand, a fost atins, nu fără une
le ciocniri de idei si ambiguități, prin
adoptarea unui text care nu este în
nici un caz obligatoriu. în domeniul
monetar — adaugă France Presse —
acordul realizat nu are amploarea
pe care ar fi dorit-o anumiti euro
peni. în special Franța. Participan
ta se vor limita să studieze moda
litățile de reglementare'a piețelor de
schimb și recunosc că un eventual
remediu nu poate fi valabil decit pe
termen mediu. Dealtfel — subliniază
A.F.P. — „nici un element nou n-a
apărut in problema ratei înalte a
dobînzilor americane". Totodată, agentia notează că „cei șapte" s-au
declarat conștienți de importanta co
merțului liber, dar nici de data aceasta n-au propus o veritabilă li
nie de conduită obligatorie.
Pe de altă parte. A.F.P. remarcă
„o anumită deblocare a pozițiilor într-un domeniu care părea să fie ruda
săracă a reuniunii — dialogul NordSud — neglijat, dacă nu absent, din
preocupările țărilor occidentale dez
voltate".
Reuniunea — conchide France
Presse — a fost marcată de latura
ei de studiu (aproximativ 25 de ore
de discuții), dar și de „schimbul de
păreri vii" și de „cuvinte tari". „Pre
ședintele american a părut. în mai
multe rînduri. izolat, dar el nu în
frunta o coaliție". Japonezii au ju
cat cu un anumit succes discreția
lor obișnuită, iar Canada — adaugă
France Presse — si-a manifestat in
dependenta fată de marele vecin
nord-american.
La rîndul său. cunoscutul cotidian
vest-german „Die Welt" comenta. în
ediția sa de luni : „Rareori politica
economică a celor „șapte mari" s-a
prezentat atît de scindată, rareori
filozofiile lor au fost atît de diver
gente. E drept că s-a făcut un
schimb de argumente — ceea ce într-o epocă de războaie și războaie
comerciale constituie deja o valoare
în sine — dar mal mult s-au arun
cat reproșuri de o parte si de cea
laltă a mesei, tot atît de elegant
cum se schimbau. în secolul al
XVII-lea, bilețelele galante... Strate
gia comună vizînd asigurarea depli
nei ocupări a forței de muncă, a
creșterii economice si a echilibrului
social rămîne încă de căutat".

ROMA 7 (Agerpres). — în cadrul
turneului pe care îl întreprinde în mai
multe țări vest-europene. președintele
S.U.A., Ronald Reagan, a făcut luni
o scurtă vizită oficială la Roma, unde
a avut întrevederi cu președintele
Italiei, Alessandro Pertini, și cu pri
mul ministru, Giovanni Spadolini, in
formează agenția United Press Inter
national.
Au fost examinate cu prioritate
probleme . privind agravarea situației
din Orientul Mijlociu, ca urmare a
intervenției forțelor israeliene în su
dul Libanului, și conflictul anglo-argentinian asupra Insulelor Malvine
(Falkland). în cadrul convorbirilor au
fost, de asemenea, abordate proble
mele economice ale lumii occidentale,
subliniindu-se necesitatea unor ac
țiuni comune împotriva inflației și a
șomajului.
★
în seara aceleiași zile, șeful execu
tivului american a sosit la Londra,
unde urmează să efectueze o vizită
oficială de două zile.

PLENARA C.C. AL P.C.
DIN NORVEGIA
OSLO 7 (Agerpres). — La Oslo
s-au desfășurat lucrările plenarei
C.C. al P.C. din Norvegia. Au fost
dezbătute probleme politice interne
ale tării, activitatea comuniștilor in
sindicate, sarcinile partidului pentru
întărirea sa organizatorică, politică
si ideologică și unele probleme ale
situației internaționale actuale. în
declarația privind situația politică
internă se subliniază necesitatea în
tăririi unității clasei muncitoare în
lupta împotriva ofensivei forțelor de
dreapta. în apărarea intereselor oa
menilor muncii.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc ședința Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru comerț
exterior. Delegația română a fost
condusă de Dumitru Bejan. ministru
secretar de stat Ia Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale. La ședință s-au
examinat rezultatele tratativelor și
încheierii între țările membre ale
C.A.E.R., precum și R.S.F.I.. a pro
tocoalelor privind schimburile reci
proce de mărfuri pe anul 1982.
Potrivit protocoalelor încheiate,
comerțul reciproc al țărilor membre
ale C.A.E.R.. precum și schimburile
lor comerciale cu R.S.F.I. vor conti
nua să se dezvolte. Creșterea acestor
schimburi este influențată tot mai
mult de livrările de produse speciali
zate, inclusiv produse ale construc
țiilor de mașini.
La ședința comisiei s-au adoptat
hotărîri îndreptate spre majorarea în
continuare a livrărilor peste contin
gentele prevăzute în acordurile co
merciale pe termen lung și protocoa
lele comerciale anuale. Comisia a
examinat și alte probleme ale dez
voltării colaborării țărilor membre

BEIJING 7 (Agerpres). — Ji Pengfei, consilier de stat al R. P. Chine
ze, a primit luni, la Palatul A.N.R.P..
din Beijing, delegația de activiști ai
P.C.R. condusă de Natalia Jipa, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului județean Neamț al P.C.R.
Au fost evocate, cu acest prilej, re
lațiile de prietenie și colaborare în
continuă dezvoltare dintre cele două
partide, țări și popoare, subliniin-
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DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI
PAKISTANULUI. Președintele Pa
kistanului. Mohammad Zia-ul Haq,
|_ a apreciat că în prezent există con-

I

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în
U.R.S.S. a avut loc cea de-a 60-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniul ener
giei electrice, la care au participat
delegații din țările membre ale
C.A.E.R., precum și o delegație din
R.S.F. Iugoslavia. Au fost examinate
probleme legate de funcționarea in
terconectată a sistemelor energetice
ale țărilor europene membre ale
C.A.E.R., precum și de realizarea
convenției și programului de cola
borare privind asimilarea blocurilor
energetice de 1 000 MW pentru centralele nuclearoelectrice.
în cadrul comisiei au fost audiate
informări referitoare la ____
stadiul realizării acțiunilor prevăzute în Convenția generală privind colaborarea
în dezvoltarea sistemelor electroenergetice interconectate, inclusiv, reali
zarea liniilor electrice de interco
nexiune de 400—750 kW.
Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

du-se importanța contactelor dintre
activiștii celor două partide pentru o
mai bună cunoaștere a experienței în
construcția socialistă din România și
China. La întîlnire’a participat Qiao
Shi, șeful Secției relații externe a
C.C. al P. C. Chinez. A fost prezent,
de asemenea. Dumitru Mocioiu, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei
României la Beijing.

Evoluția conflictului anglo-argentinian
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). —
Statul Major Comun al forțelor ar
mate argentiniene a anunțat că. în
ultimele 24 de ore. în preajma ca
pitalei Malvinelor — Puerto Argen
tino' (Port Stanley) a avut loc o
ciocnire între patrule de recunoaș
tere argentiniene și forțe de' co
mando britanice care au încercat să
pătrundă în dispozitivul de apărare
argentinian — transmit agențiile
E.F.E. și France Presse. Schimburi
le cele mai intense de focuri au avut loc pe versantul sudic al Mun
telui Kent, apreciat drept „poarta de
intrare în capitala Malvinelor" și ele
s-au soldat cu retragerea forțelor
britanice pe aliniamentul avut an
terior. în spatele poziției Fitz Roy.
Cu acest prilej, forțele britanice au
abandonat un număr de vehicule mi
litare.

catalan, Jorge Pujol, și a altor personalități oficiale spaniole, la Barcelona
s-a deschis cea de-a 50-a ediție a Tirgului internațional de mostre. Țara
noastră participă cu un pavilion național in care sint reprezentate diverse
zectoare ale economiei românești, printre care industria construcțiilor de
mașini, industriile de mașini-unelte, electrotehnică, electronică, chimică, fo
restieră, ușoară etc. La inaugurare, pavilionul românesc a fost vizitat de
regele Juan Carlos.

PERU NU VA PARTICIPA LA MA
NEVRELE NAVALE COMUNE „UNITAS-82", s-a anunțat oficial la Lima.
La aceste manevre, o serie de țări
latino-americane urmau să participe
alături de forțele navale ale S.U.A.
Anterior, Venezuela, Brazilia și Ecuadorul și-au făcut cunoscut refuzul de
a participa la manevrele „Unitas82“.

ale C.A.E.R. in domeniul comerțului
exterior.

Vizita în R. P. Chineză a delegației
de activiști ai P.C.R.

I Agențiile de presă transmit
I prezența
TIRGUL INTERNAȚIONAL DE MOSTRE DE LA BARCELONA. In
regelui Spaniei, Juan Carlos, a președintelui guvernului autonom

I

Guatemala și a riscurilor de inter
venție in Nicaragua', precum și cu
intensificarea actelor ostile ale im
perialismului la adresa Cubei. în
document, este exprimat sprijinul ță
rilor nealiniate fată de dreptul Ar
gentinei de a-si exercita suverani
tatea asupra Insulelor Malvine.
în legătură cu problemele conflictuale din unele zone ale Asiei și
Orientului Mijlociu, rezoluția se
pronunță pentru soluționarea aces
tora pe cale pașnică, în baza prin
cipiilor mișcării de nealiniere. Do
cumentul condamnă menținerea co
lonialismului. neocolonialismului și
rasismului in Africa. în context, este
condamnată agresiunea Republicii
Sud-Africane împotriva Angolei, Mozambicului și a altor state din
„prima linie". Exprimînd îngrijora
rea fată de creșterea tensiunii în
Europa, rezoluția subliniază necesi
tatea obținerii unor rezultate pozi
tive la reuniunea pentru securitate
si cooperare de la Madrid.
i

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R

Turneul vest-european

PARIS

tiile consecvente ale tării noastre
privind dezvoltarea cooperării pe
multiple planuri în Balcani. în acest context, reprezentantul român a
reamintit propunerea președintelui
Nicolae Ceausescu privind convo
carea unei conferințe la nivel înalt a
statelor din Balcani consacrate căi
lor si metodelor practice de întărire
a încrederii, colaborării și păcii.
Participanții la conferință au pri
mit cu interes propunerea României
privind participarea comisiilor na
ționale pentru UNESCO din țările
balcanice la pregătirea Anului in
ternațional al tineretului, din 1985.
S-a convenit ca. atît ne plan națio
nal. cit si internațional, să se or
ganizeze programe de educație și in
formare a tinerei generații în spi
ritul idealurilor demnității umane,
al cooperării internaționale si al
păcii.

diții pentru a se încerca reglemen
tarea pe cale pașnică a conflictului
dintre Irak și Iran și că este necesar, in primul rind, un acord de incetare a focului.
SITUAȚIA DIN CIAD. Forțele
armate din nordul Ciadului conduse de fostul prim ministru Hissene Habre au preluat controlul asupra capitalei țării, orașul Ndjamena, transmit agențiile France
Presse si Reuter. în jurul capitalei
și în cîteva puncte din oraș au avut
loc lupte sporadice între aceste
forțe militare și trupele fidele șefu
lui statului, Goukouni Oueddei.

Artileria argentiniană a avut, la
rîndul ei. un schimb de focuri cu
cea britanică.
în opinia unor observatori, citați
de agenția France Presse. bătălia
decisivă a forțelor britanice pentru
cucerirea capitalei Malvinelor ar fi
fost declanșată prin operațiunile mi
litare de duminică seara și. ca ata
re. șe așteaptă o intensificare a
luptelor in regiune.
LONDRA 7 (Agerpres). — Primul
ministru al Marii Britanii, Margaret
Thatcher, a prezidat, luni, la Londra
o reuniune a așa-numitului „cabinet
de criză", consacrată examinării ul
timelor evoluții in conflictul angloargen.tin.ian asupra Insulelor Malvine (Falkland). Nu au fost făcute
precizări oficiale asupra conținutu
lui dezbaterilor.
Avioane argentiniene au bombar
dat. în ultimele 24 de ore, unitățile
britanice care înaintau spre Port
Stanley (Puerto Argentino). cen
trul administrativ al Insulelor Malvine (Falkland), a anunțat purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Apără
rii de la Londra, citat de agenția
‘A.P. Aceeași sursă a menționat că
unitățile britanice își „consolidează
pozițiile" în apropierea perimetrului
defensiv al forțelor argentiniene. Aceeași sursă a confirmat debarcarea
în arhipelag a aproximativ 3 000 de
militari transportați la bordul pa
chebotului „Queen Elisabeth II".
care se alătură astfel celorlalți 5 000
de militari aflați deja pe poziții in
apropiere de Port Stanley.

Majorări de preturi
în R. P. Ungară
BUDAPESTA 7 (Agerpres). —
După cum relatează agenția M.T.I.,
de la data de 7 iunie, în R.P. Ungară
au fost majorate prețurile la benzină
în medie cu 14,5 la sută, iar cele la
uleiuri pentru motoare cu 15 la sută.
De la aceeași dată, prețurile la
bere se scumpesc în medie cu 19,2
la sută.

Declarația Agenției române de presă „Agerpres"
în legătură cu situația din Liban
Opinia publică din România a luat
notă cu profundă îngrijorare și ne
liniște de escaladarea periculoasă a
tensiunii din Liban, ca urmare a in
vaziei masive a trupelor israeliene
pe teritoriul acestui stat, la 6 iunie
1982. după ce, cîteva zile, numeroase
localități libaneze fuseseră victime
ale atacurilor repetate ale aviației
israeliene. soldate cu numeroase pier
deri umane și materiale.
Guvernul român condamnă cu toată
fermitatea această acțiune agresivă
a Israelului, care complică situația
— și așa foarte încordată — din
Orientul Mijlociu și îndepărtează
incâ o dată șansele realizării unei
păci globale, juste și durabile în această zonă atit de frămîntată a lu
mii. Nimeni și nimic nu poate justi
fica încălcarea integrității terito
riale a unui stat independent și su
veran. nesocotirea gravă a principii
lor care trebuie. să guverneze rela
țiile dintre state.
Pornind de la interesele popoarelor
din regiune, inclusiv ale poporului
israelian. de la necesitățile păcii în
zonă și în lume, poporul român cere
încetarea imediată a acțiunii milita
re israeliene din Liban și retragerea
necondiționată a trupelor israeliene
in limitele frontierei internaționale
dintre cele două țări stabilite prin
acordul de armistițiu din 1949. Tot
odată. este necesar ca toate părțile
in conflict să evite orice acțiune care
ar putea duce la angajarea de noi
ostilități militare, să încurajeze și să
participe activ la eforturile pe care
le desfășoară comunitatea interna
țională pentru a se ajunge la o nouă
înțelegere privind încetarea focului
și. in acest scop, să pună în aplicare
neîntîrziat rezoluțiile adoptate de
Consiliul de Securitate al O.N.U.
Recrudescența tensiunii din Liban
dovedește o dată in plus necesitatea
intensificării eforturilor pentru rea
lizarea pe cale pașnică, prin nego

cieri, a unei reglementări globale,
juste și durabile a situației din
Orientul Mijlociu, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe
ocupate după 1967, pe soluționarea
problemei poporului palestinian, por
nind de la recunoașterea drepturilor
sale inalienabile, inclusiv a dreptu
lui la autodeterminare și crearea unui stat propriu, independent, precum
și pe garantarea independentei și su
veranității tuturor statelor din re
giune. Așa cum a subliniat de ne
numărate ori tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,
în scopul realizării unei asemenea
reglementări ar fi deosebit de utilă
convocarea unei conferințe interna
ționale, sub auspiciile și cu partici
parea activă a O.N.U., cu participa
rea tuturor părților interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, în calitatea sa de
reprezentant unic al poporului pales
tinian. precum și a Uniunii Sovie
tice și a Statelor Unite, ca și a altor
state care pot aduce o contribuție
pozitivă în eforturile pentru soluțio
narea problemelor complexe din
Orientul Mijlociu.
Totodată, România apreciază că
trebuie făcut totul pentru asigura
rea independenței, suveranității și
integrității teritoriale a Libanului.
România socialistă lansează un
apel la rațiune tuturor părților în
conflict, pentru a se abține de la in
tensificarea și proliferarea acțiuni
lor și actelor de violență, pentru a se
pune capăt suferințelor la care este
supusă populația nevinovată, pentru
retragerea urgentă și necondiționată
a trupelor israeliene din Liban și re
glementarea problemelor în dispută
prin negocieri, singurele in măsfar.i
să ducă la instaurarea unei păci du-'
rabile, echitabile, de care să se
bucure toate popoarele din Orientul
Mijlociu.

luptele dintre forțele comune palestiniano-progresiste
libaneze și trupele invadatoare
BEIRUT 7 (Agerpres). — Agresiu
nea israeliană din sudul Libanului a
continuat luni in tot cursul zilei, pe
o adîncime de 40 de km, de la orașul-port Tyr pînă la nord de Saida,
și pe un front de 60 km de la coas
tele Mediteranei pină la înălțimile
muntelui Hermon, relatează agenții
le internaționale de presă.
în sectorul de vest luptele se des
fășoară in regiunea Tyr, unde se
află incă de duminică duipă-amiază
o brigadă blindată israeliană care
operează de-a lungul șoselei de
coastă. Din diferite surse — citate
de agenția France Presse — se arată
că forțele comune palestiniano-progresiste libaneze opun o rezistentă
îndîrjită forțelor israeliene. Spre
nord se semnalau lupte în jurul po
durilor peste Litani, îndeosebi la
Kasmieh. la 10 km nord de Tyr. De
barcări de trupe israeliene au mai
fost semnalate la vărsarea fluviului
Zahrani și la Saădiyat.
Postul oficial de radio libanez, re
luat de agenția France Presse. trans
mite că trupele israeliene au încer
cuit orașul-port Saida, după ce au
efectuat duminică noaptea o debar
care pe coasta Mediteranei. în apro
pierea fluviului Awali.
Sectoarele de vest și de sud ale
Beirutului s-au aflat luni in stare de
război ca urmare a raidurilor repe
tate ale aviației militare israeliene.
Potrivit unui purtător de cuvînt al
Forței interimare O.N.U. în Liban,
citat de agențiile internaționale de

presă, forțe israeliene au atacat uni
tăți ale UNIFIL pe podul Khardali,
pentru a le obliga să cedeze zona.
Un comunicat militar palestinian
reluat de agenția WAFA șl citat de
agențiile Internaționale de presă ara
tă că peste 45 000 de militari israelieni sint angajați în prezent în ope
rațiunile din Liban.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Agenția
palestiniană de presă — WAFA —
informează că trupele israeliene au
bombardat de pe mare și din aer
zona de nord a orașului Saida, ca și
colinele învecinate in momentul în
care unitățile israeliene debarcate în
acest loc încercau să înainteze spre
oraș. O altă debarcare a avut loc la
12 km nord de Saida. în apropiere de
Saadiyat, sprijinită de un bombarda
ment naval și tiruri de elicoptere de
luptă. Blindatele forțelor comune palestiniano-progresiste libaneze au
oprit Înaintarea unităților blindate
israeliene.. adaugă WAFA.
La 17 km sud de Saida, în regiu
nea Zahrani, forțele comune palestiniano-progresiste libaneze au obli
gat forțele israeliene sâ se retragă,
continuă agenția,
în sectorul de est al sudului Liba
nului, forțele comune au oprit înain
tarea israeliană în satul Qilya și au
lansat o contraofensivă asupra pozi
țiilor israeliene care se găsesc în
acest sector, a adăugat agenția
WAFA.

Rezoluția Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate a adoptat,
in noaptea de duminică spre luni,
in unanimitate, o rezoluție prin care
cere Israelului „să-și retragă ime
diat și necondiționat toate forței^
militare pînă la frontierele Libanu
lui, recunoscute pe plan internațio
nal" — informează agențiile de pre
să. De asemenea, Consiliul de Secu

ritate cere tuturor părților „să înce
teze imediat și simultan toate acti
vitățile militare pe teritoriul libanez
și peste frontiera îlbanezo-israeliană“ și le solicită să comunice secret
tarului general' al O.N.U., într-un
interval de 24 de ore, respectiv pînă
marți, la ora 3 GMT, acceptarea acestei rezoluții.

Luări de poziție în legătură cu atacul
armat al Israelului împotriva Libanului
TUNIS 7 (Agerpres). — Secretarul
general al Ligii. Arabe, Chedli Klibi,
a adresat președintelui Libanului.
Elias Sarkis, și președintelui Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser Ara
fat. un mesaj de sprijin din partea
tuturor țărilor arabe. Chedli Klibi afirmă că țările arabe vor folosi toate
mijloacele de care dispun pentru a
apăra suveranitatea Libanului și a
sprijini mișcarea palestiniană.
KUWEIT 7 (Agerpres). — Kuweitul
. și-a exprimat sprijinul față de po
porul libanez și poporul palestinian
împotriva agresiunii Israelului în Li
ban — relatează agenția Kuna. Mi
nistrul de stat pentru problemele
cabinetului, Abdul-Aziz Hussein, a
calificat, agresiunea drept un „act
barbar care urmărește să lovească
cartierele rezidențiale și pe cetățeni".
RABAT 7 (Agerpres). — Marocul
cere în mod insistent retragerea com
pletă și necondiționată a forțelor is
raeliene din teritoriul libanez și în
cetarea agresiunii israeliene — se
arată într-o declarație dată publici
tății de ministrul de stat marocan
pentru afaceri externe, Mohamed
Boucetta. Marocul își reafirmă spri
jinul acordat Libanului în lupta sa
pentru apărarea suveranității și in
tegrității teritoriale. El sprijină, tot
odată, poporul palestinian pentru afirmarea drepturilor sale legitime,
precizează declarația, relatează agen
ția M.A.P.

DOHA 7 (Agerpres). — Qatarul de
nunță agresiunea brutală a forțelor
Israelului împotriva popoarelor liba
nez și palestinian — se arată într-o
declarație a ministrului de stat pen
tru afacerile externe, șeicul Ahmed
Ben Seif Al Thani, relatează agenția
Q.N.A. Această agresiune, contrară
normelor dreptului internațional, ur
mărește lichidarea cauzei juste a po
porului palestinian și incălcarea su
veranității de stat a Libanului, se
menționează în declarație.
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Uniu
nea Sovietică, condamnînd agresiu
nea israeliană împotriva popoarelor

libanez și palestinian, cere încetarea
acțiunilor militare ale Israelului în
Liban și retragerea trupelor sale in
limitele granițelor naționale — se
spune într-o declarație a agenției
T.A.S.S.
Agresiunea Israelului împotriva Li
banului și a poporului palestinian, se
arată in document, aduce Orientul
Mijlociu la o limită periculoasă. O
datorie de primă urgentă a țărilor
și popoarelor iubitoare de pace și
dreptate este de a nu permite în Orientul Mijlociu o nouă explozie mi
litară. ce ar pune în pericol pacea
generală.

TEHERAN 7 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Iranului
a dat publicității o declarație în care
condamnă invazia Israelului în su
dul Libanului, informează agenția
IRNA. Totodată, declarația exprimă
întregul sprijin pentru lupta justă
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

BELGRAD 7 (Agerpres). — Gu
vernul R.S.F. Iugoslavia condamnă
sever agresiunea Israelului împotri
va Libanului, care constituie o în
călcare flagrantă a suveranității și
integrității teritoriale a unei țări ne
aliniate și iubitoare de pace — se
arată într-un document transmis de
agenția Taniug. Iugoslavia apreciază
că a sosit cu adevărat momentul ca
întreaga comunitate internațională
să întreprindă măsurile cele mai
ferme pentru a pune capăt agresiu
nii israeliene. pentru a determina
retragerea unităților israeliene din
Liban și a preveni agravarea situa
ției in această zonă a lumii.

ATENA 7 (Agerpres). — Guver
nul Greciei a dat publicității o de
clarație în care se pronunță pentru
convocarea unei reuniuni extraordi
nare a miniștrilor de externe ai Pie
ței comune pentru a dezbate situa
ția creată în Orientul Mijlociu prin
acțiunile agresive ale Israelului în
sudul Libanului. Documentul subli
niază că aceste acțiuni au anulat
toate eforturile Îndreptate spre re
glementarea pașnică a situației din
regiune.
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