
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
va face o vizită oficială de prietenie în Republica Irak

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

cialiste România va efectua o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Irak, la invitația secretarului gene

ral al Partidului Baas Arab Socialist, 
Saddam Hussein, președintele Repu
blicii Irak, la mijlocul lunii iunie a.c.
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cuvîntarea rostită la încheierea moțiuniIn 
lucrărilor plenarei lărgite a Comitetu
lui Central al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că trebuie 
dat un nou imbold și o nouă expresie 
voinței de pace a poporului nostru, or- 
ganizind noi și noi manifestări acum, 
în perioada in care se desfășoară se
siunea specială a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării, manifestări care să 
includă și trimiterea de telegrame și

la Organizația Națiunilor 
Unite. Milioanele și milioanele de sem
nături vor da expresie voinței de pace 
a poporului român, de a nu admite pe 
teritoriul țării arme atomice, de a face 
ca în Europa să nu existe armament 
nuclear.

începînd de astăzi se va desfășura 
în întreaga țară o largă campanie 
pentru strîngerea de semnături pe 
„Apelul poporului român adresat se
siunii speciale a Organizației Națiuni

APELUL POPORULUI

lor Unite consacrată dezarmării**. Fie
care semnătură, alăturîndu-se milioa
nelor de semnături ale muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, studenților, 
elevilor, femeilor casnice, reprezentan
ților cultelor, altor categorii de cetă
țeni — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — va constitui o pu
ternică expresie a voinței de pace a 
poporului român, de a se face totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru realizarea dezarmării, și în primul 
rind a dezarmării nucleare.

ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, marți dupâ-amia- 
ză.. pe ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București, Hayssam 
Barakat, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a fost transmis

tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia. un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad. împreună cu un 
cald salut și cele mai alese senti
mente pentru șeful statului român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
salutul său și cele mai bune urări 
președintelui Hafez Al-Assad.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

La zi în AGRICULTURĂ

întreținerea exemplară a culturilor I

adresat sesiunii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată dezarmării

Pentru dezarmare, pentru o Europă fără arme nucleare, pentru o lume a păcii!

îngrijorați de intensificarea cursei 
înarmărilor, care creează o mare pri
mejdie pentru pacea și însăși existența 
popoarelor, în fața pericolului crescînd 
la adresa păcii și securității, noi, cetățenii 
Republicii Socialiste România, întreaga 
noastră națiune adresează - în aceste 
împrejurări internaționale deosebit de 
grave - Apelul lor solemn către sesiunea 
specială a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării de a adopta 
măsuri concrete care să determine tre
cerea la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, la reducerea cheltu
ielilor militare, pentru ca uriașele resurse 
materiale și umane, eliberate prin oprirea 
și diminuarea cursei înarmărilor, să fie 
pî în slujba progresului și bunăstării, 
lichidării subdezvoltării economice.

Ca și celelalte popoare europene, 
poporul român cere în mod ferm oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare cu rază medie, retragerea și 
distrugerea rachetelor existente, elimina
rea totală a armamentului nuclear de 
pe continent.

Astăzi, în fața întregii omeniri se pune 
problema de a alege între calea războiului 
sau cea a păcii. Nimic nu poate justifica 
politica de înarmare și de război.

. Organizația Națiunilor Unite, condu
cătorii tuturor statelor și guvernelor - ai 
căror reprezentanți sînt reuniți în cadrul 
acestei sesiuni speciale - poartă o înaltă

răspundere în fața popoarelor, a viitoru
lui civilizației umane, pentru eliberarea 
lumii de povara înarmărilor, de spectrul 
înspăimîntător al unui război nuclear, 
pentru a opri cursa spre dezastru, pentru 
salvgardarea și consolidarea păcii.

în numele existenței oamenilor, al 

viitorului umanității, ne adresăm Organi

zației Națiunilor Unite, tuturor statelor și 

popoarelor cu chemarea de a trece peste 

orice considerente și obstacole și de a 

hotărî oprirea cursei înarmărilor, trecerea 

la înfăptuirea dezarmării, și în primul 

rînd a dezarmării nucleare!

Pînă nu au căzut primele bombe nu

cleare, să trecem la dezarmare! Cînd vor 

începe să cadă bombe, va fi prea tîrziu!

Poporul român, alături de toate po

poarele lumii, cere să se acționeze cît mai 

grabnic acum, pînă cînd nu este prea 

tîrziu, pentru a se asigura dreptul funda

mental al oamenilor - dreptul la pace, la 

viață, la libertate!

Cerem cu toată hotărîrea ca glasul po

poarelor să fie auzit, ca voința lor de a 

trăi în pace să fie respectată!

• Este necesară o largă 
și intensă participare la 
muncă a tuturor locui
torilor de la sate

• Sub semnul urgenței : 
încheierea primei pra- 
șile la porumb și a pra- 
șilei a doua la floarea- 
soarelui și alte culturi

• Pretutindeni, maximă 
răspundere pentru men
ținerea densității opti
me a plantelor

în ultima săptămînă a plouat in
termitent în cea mai mare parte a 
tării. Sînt ploi folositoare pentru a- 
gricultură, deoarece în multe zone 
umiditatea solului era destul de scă
zută. După cum am fost informați la 
Institutul de meteorologie și hidro
logie, de la 1 la 8 iunie, apa rezultată 
din ploi a însumat 10—30 litri pe 
metru pătrat în Transilvania. 20—30 
litri în estul și nordul Munteniei, 
partea centrală a Banatului și Crișa- 
nei. Ploile au fost mai reduse — 7—10 
litri pe metru' pătrat — în Moldova, 
Bărăgan și Dobrogea. Chiar dacă a 
plouat mai mult sau mai puțin. în 
orice, condiții este necesar ca lucră
rile de întreținere a culturilor să fie 
continuate în ritm intens, mobilizîn- 
du-se pretutindeni la efectuarea lor 
ample mijloace mecanice și forte de 
muncă, practic, toți locuitorii satelor.

Care este stadiul lucrărilor de în
treținere a colturilor ? Potrivit date
lor furnizate . de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pînă

la 7 iunie, a doua prașilă mecanică 
la sfecla de zahăr a fost executată 
pe 56 la sută din suprafețe, iar cea 
manuală — pe 84 la sută ; la floa- 
rea-soarelui, această lucrare s-a efec
tuat mecanic pe 65 la sută din supra
fețe, iar manual — pe 29 la sută. Cît 
privește porumbul, prima prașilă me
canică s-a realizat pe 86 la sută din 
suprafețe, iar cea manuală — pe 62. 
la sută.

Din datele ce ne-au fost puse la 
dispoziție de ministerul de resort re
zultă însă că între județele situate 
în zonele din sudul și sud-vestul tă-, 
rii, unde plantele sînt mai dezvolta-' 
te. există — procentual — diferențe 
mari în ce privește suprafețele pră
șite. Este concludentă in acest sens 
proporția în care s-a executat pri
ma prașilă la porumb : Dolj — 79 la 
sută, mecanic și 73 la sută manual; 
Olt — 98—94; Teleorman — 94—81;
Giurgiu — 100—86 ; Ialomița — 99— 
71 ; Călărași — 84—50 ; Constanța — 
73—19; Tulcea — 95—55; Brăila — 
100—62; Buzău — 100—92; Timiș — 
55—7; Arad — 83—56; Mehedinți —

80—76. Din aceste date se desprinde 
concluzia că prășitul porumbului, 
mai ales cel manual, este întirziat 
în județele Timiș, Călărași și Con
stanța.

Ne aflăm într-un moment hotărî- 
tor pentru recolta acestui an și. de 
aceea, pretutindeni, și îndeosebi în 
județele unde stadiul „la zi“ al în
treținerii culturilor este necorespun
zător, trebuie să se ia măsuri energi
ce pentru accelerarea la maximum a 
prășitului. Sub semnul urgentei este 
terminarea primei prașile la porumb. 
Totodată insă, trebuie să se încheie 
prașila a doua la floarea-soarelui. 
deoarece în multe locuri această 
plantă crește atît de repede și vigu
ros. incit, in scurt timp, mijloacele 
mecanice nu vor mai butea să intre 
pe teren. De asemenea, este necesar 
să fie grăbite lucrările de întreținere 
și la celelalte culturi prășitoare. Și 
eforturile pentru executarea în ritm 
intens a prășitului trebuie să se îm
pletească peste tot cu răspunderea 
pentru menținerea densității optime 
a plantelor la hectar 1

CETĂȚENI Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA! '

Cu conștiința înaltei datorii față de prezentul și viitorul patriei, 
față de destinele întregii omeniri, semnați Apelul poporului român 
pentru dezarmare, pace, pentru o Europă fără arme nucleare, 
pentru o lume a păcii!

Faceți să răsune tot mai puternic în lume voința fiicelor și fiilor 
milenarului pămînt al patriei de a se face totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru realizarea dezarmării, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare !

MUREȘ : însemnate

economii 
de combustibil 

și energie
Antrenate cu toate forțele în 

modernizarea fluxurilor tehnolo
gice și eliminarea mersului in 
gol al instalațiilor de care dispun, 
colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului Mureș 
obțin realizări deosebite în spo
rirea producției pe seama dimi
nuării consumurilor energetice. 
Astfel; în cursul lunii mai. un 
mare număr1 de unități. între 
care întreprinderile de sticlărie 
și faianță din Sighișoara. ..Elec- 
trocentrale** Mureș, cea de pie
lărie și mănuși din Tg. Mureș, 
au economisit peste 1 000 tone 
combustibil convențional. iar 
consumul propriu a fost dimi
nuat cu aproape 4 milioane 
kWh energie electrică. Aceste 
economii echivalează cu necesa
rul de combustibil, pe timp de o 
lună, al unei întreprinderi ea 
„IMATEX“ din Tg. Mureș. (Gh 
Giurgiu).

MARAMUREȘ :

Producție suplimentară 
de minereu

Colectivul de muncă al Ex
ploatării miniere din Cavnic. 
județul Maramureș, situat De 
primul loc pe tară in întrecerea 
dintre unitățile de profjl în pri
mele patru luni, a încheiat si p.e 
cinci luni un bilanț pozitiv la 
extracția minereurilor neferoa
se. De la începutul anului, aici 
s-au realizat în mod suplimen
tar peste 9 000 tone de mi
nereu. precum și metale nefe
roase în concentrate în valoare 
de 13 milioane lei. Minerii din 
Cavnic sînt hotărîți. după cum 
se vede, să-și mențină și în 
continuare locul fruntaș pe care 
l-au obținut. (Gh. Susa).

CONSTANȚA : Un nou

mineralier 
de 65 000 tdw

La Șantierul naval din Con
stanta a fost lansat cel de-al 
cincilea mineralier din seria de 
65 000 tdw. La construcția sa, 
navalistii au ridicat procentul 
de folosire a tablelor de otel 
la peste 91 la sută, realizînd 
astfel importante economii de 
metal, iar montajul în doc a 
fost redus cu o lună si jumăta
te fată de prevederi. Noul mi
neralier este dotat cu instalații 
de înaltă tehnicitate. (George 
Mihăescu).

Astăzi, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Bihor a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi va 
avea loc în municipiul Oradea o adunare populară pe care 
posturile de radio și televiziune o vor transmite direct în jurul 
orei 16,30.

’ \

Cartea noastră decăpătîi
De milenii, genera

țiile succesive ale aces
tui popor își constru
iesc cuibul viețuirii lor 
cu gîndul la viitorul 
urmașilor. De milenii, 
spiritualitatea distinctă 
hotărîtă de mediul na
tural in care ne-arrt 
zămislit și de ascen
denții noștri își caută 
și-și materializează ori
ginea despre rostul 
unei comunități um'ane 
pe pămînt, cu vocația 
păcii și prieteniei, a 
creațiilor artistice și a 
pătrunderii științifice 
în tainele materiei. De
sigur, pe spirala deve
nirii, masele făuritoare 
ale istoriei intilnesc 
adesea obstacole, se 
ooticnesc împiedicate 
de cele mai felurite di
ficultăți, născute pe te
ren propriu sau abătu
te din afară de vînturi 
neprielnice și dușmă
noase, din slăbiciuni 
și delăsări omenești 
trecătoare. Momentele 
de stagnare sau de re
gres ale unui popor cu 
vitalitate de ființă ti- 
nără, care este menită 
să spună ceva impor
tant omenirii prin re
prezentanții lui cei mai 
de seamă sint tot
deauna urmate de 
înălțări in lumina eroi
că a faptelor cu trepte 
largi de respirație de 
care trebuie să se tină 
seamă în planul con
viețuirii popoarelor pe 
planeta noastră.

A ști bine cine ești, 
de unde vii și încotro 
ți se îndreaptă pașii în
seamnă a merge cu si
guranță, înarmat spiri
tual cu tot ceea ce dă 
imbold spre desă
vârșire.

La plenara lărgită 
a Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, printre atitea 
probleme importante 
de politică internă și

externă pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
le-a înfățișat cu clarvi
ziunea sa cunoscută, 
problemele muncii, po
litico-educative și cul
turale, a cercetării ști
ințifice, a învățământu
lui și a rolului pe care 
trebuie să-l joace presa 
și radioteleviziunea au 
ocupat un spațiu im
portant. Un adevărat 
compendiu al istoriei 
noastre, expus cu căl
dură și convingere, a 
atins momentele cru
ciale ale evoluției

Prof. univ. dr. 
Emilia ȘT.

MILICESCU

noastre ca popor, de la 
geneza lui multimile
nară pină azi. Greșeli 
mai mari sau mai mici 
in munca educativă, cu 
toate sectoarele ei, nu 
pot să se ivească decit 
din neglijarea rolului 
pe care îl are cunoaș
terea gloriosului nostru 
tiecut ori a renunțării 
la convingerea că lupta 
dintre vechi și nou nu 
încetează si nu va în
ceta niciodată, ea fiind 
de fapt forța motrice a 
progresului societății. 
Trecutul „reprezintă 
cea mai prețioasă 
moștenire a poporu
lui nostru", aprecia 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expu
nerea sa — idee de la 
care în mod firesc s-a 
ajuns la apelul pe care 
îl face — direct și in
direct — la erudiții 
noștri istorici, arheo
logi, etnografi, folclo
riști și lingviști să ne 
dăruiască in cel mai 
scurt timp lucrări in 
care să se oglindească 
complexa viață a po

porului nostru de-a 
lungul mileniilor, in 
baza căreia avem 
drepturi imprescripti
bile in concertul po
poarelor lumii. Sintem 
o națiune cu o limbă, 
un folclor, o literatură 
impresionante, opere 
de artă plastică și mu
zicală remarcabile, 
sintem pe primele 
locuri în istoria avia
ției, matematicii, geo
grafiei și școala noas
tră de medicină, dar și 
de gimnastică sint ves
tite, strălucim prin aș
tri de primă mărime 
ca Eminescu, Creangă, 
Caragiale, Sadoveanu, 
Arghezi, Brâncuși, E- 
nescu, un român a zbu
rat in Cosmos, culturi 
străvechi cu ceramica 
lor in smalțuri calde, 
cu costume de un rafi
nament în simplitate 
unic pe lume, toate ne 
dau dreptul la prețui
rea omenirii. Dar îna
inte de orice trebuie si 
ni le studiem temeinic, 
să fim conștienți de 
valoarea lor, ca să nu 
rîvnim la zorzoane 
străine, să nu ne lăsăm 
tentați de sterila imita
ție și să smulgem, 
acolo unde mai apare, 
buruiana cosmopolitis
mului.

Evident, epopeea ro
mână, in toată dimen
siunea ei, pe care o su
gerează tuturor cerce
tătorilor tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
nu se poate închega de 
pe o zi pe alta, dar ea 
trebuie să fie telul fie
căruia dintre noi, ca și 
al instituțiilor de cultu
ră și educație socia
listă. Procedînd pe eta
pe, numeroasele ei vo
lume să se adune in 
memoria fiecărui cetă
țean al României și, ci-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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acum cînd se desfășoară sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării

I Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la plenara C.C. al P.C.R.

Poporul român își manifestă cu vigoare voința de pace, se 
pronunță cu fermitate pentru încetarea cursei înarmărilor, 

pentru eliberarea omenirii de primejdia nucleară!
In toata țara — însuflețite mitinguri și adunări ale oamenilor muncii

Aspect de la adunarea de la întreprinderea ..23 August" din Capitală Foto ; E. Dichiseanu

O strălucită sinteză 
a spiritului creator, 

propriu politicii partidului
In întreaga sa activitate teoretică, ideologică, politico- 

educativă, partidul nostru se bazează pe concepția revoluționară 
a materialismului dialectic și istoric, pe ideile înaintate ale 
socialismului științific. Partidul nostru a pornit și pornește de 
la necesitatea cunoașterii și aplicării creatoare a adevărurilor 
și legităților general obiective la condițiile concrete din țara 
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI:

„Susținem cu însuflețire neobositele acțiuni 
și inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 

îndreptate spre asigurarea păcii in lume!"
întreprinderea „23 August" din 

București este o citadelă a indus
triei Capitalei și a republicii noas
tre socialiste, care reunește o ar
mată a muncii pașnice formată din 
peste 18 000 oameni. In sala 
de festivități a clubului în
treprinderii, numeroși muncitori, 
ingineri, maiștri, economiști, pre
sent! la miting, au dat glas 
ieri năzuinței fierbinți de a trăi la 
adăpost de amenințarea războiului, 
exprimind în cuvinte insuflețitoare 
totala lor adeziune la îndemnul 
adresat întregului nostru popor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
expunerea la plenara C.C. al P.C.R., 
de a intensifica eforturile în lupta 
împotriva cursei înarmărilor, de a 
contribui activ la victoria cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

„Ceaușescu — pace“ : „Ceaușescu 
— România, pacea și prietenia" — 
aceste lozinci scandate dc partici- 
panții la reuniune au reliefat min- 
dria poporului nostru de a avea în 
persoana secretarului general al 
partidului un dirz militant pentru 
cele mai nobile aspirații ale întregii 
omeniri.

„Munca noastră zilnioă pentru În
florirea patriei — spunea Marian 
Avram, șef de echipă, Erou al Mun
cii Socialiste — este dublată de 
voința și hotărârea de a acționa îm
preună cu celelalte națiuni ale Eu
ropei. astfel incit pe continentul 
nostru să nu mai existe armament

CLUJ-NAPOCA
„Statele lumii să se întreacă in domeniul muncii pașnice, 

nu in crearea de bombe, ucigătoare!"
„Statele lumii să se întreacă în 

domeniul muncii pașnice, nu în 
crearea de bombe ucigătoare !“ — 
aceste cuvinte rostite la adunarea 
oamenilor muncii de la întreprin
derea „Unirea" din Clu.i-Napoca au 
exprimat în mod plastic gîndurile 
si sentimentele participantilor la 
adunare. Lozincile „Ceausescu — 
pace !“. „Ceaușescu și poporul, 
pacea lumii, viitorul „Pace și 
securitate !“. „NU rachete în Eu
ropa!" au reflectat în egală mă
sură năzuințele tuturor celor pre- 
zenți.

Adunarea a fost deschisă de că
tre ing. Ioan Giurgea, directorul în
treprinderii. după care a luat 
cuvîntul Octavian Cfco, secretarul 
comitetului de partid si președinte 
al consiliului oamenilor muncii, 
care a reafirmat adeziunea entu
ziastă a colectivului muncitoresc 
clujean la inițiativele de bace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Expunerea secretarului genera! al 
partidului la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.. a spus vorbitorul, ex
primă voința unanimă a tuturor ce
tățenilor patriei noastre, fără deo- 
șebire de naționalitate, de a se opri 
cursa spre o catastrofă rțucleară. de 
a nu se precupeți eforturile pentru 
asigurarea dreptului la viată, la e-

Popoarele vor dezarmare —
Peste 500 lucratori, maiștri, ingi

neri de la întreprinderea mecanică 
Nicolina au luat parte la insufle- 
titorul miting pentru pace care s-a 
ținut în sala de festivități a între
prinderii. Grupuri compacte de 
partlcipanți scandau : „VREM 
PACE PE PAMlNT !“, „NU ! — 
armelor nucleare !". „CEAUȘESCU 
— ROMANIA — PACE !“.

Deschizind mitingul, tovarășul 
Nicolae Chirilă, secretar al comi
tetului municipal de partid, pre
ședintele consiliului municipal al 
F.D.U.S., a relevat că poziția con
secventă a României în favoarea 
dezarmării a fost' reafirmată cu 
putere în expunerea programati
că prezentată ’de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. în care s-a subli
niat că înfăptuirea dezarmării este 
voința popoarelor șî trebuie să se 
țină seama de ea.

„In numele tovarășilor mei de 
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atomic. Este. Intr-adevăr, momen
tul să ne spunem deschis și răspi
cat cuvîntul acum. în perioada cînd 
se desfășoară sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
ca dezbaterile să se incheie cu hotă
rî ri corespunzătoare intereselor în
tregii omeniri.

,.Deschiderea sesiunii O.N.U. —a 
spus la rîndul său Gheorghe Buruc, 
șef de echipă. Erou al Muncii So
cialiste — are loc in momentul în 
care cursa înarmărilor a ajuns la 
asemenea proporții incit un nou 
război mondial ar duce la distru
geri incalculabile, punind in pericol 
însăși existenta omenirii. Nouă, oa
menilor muncii, nu ne este indi
ferentă această situație. Iată de ce 
fiecare dintre noi. după puterea și 
munca sa, ne angajăm să apărăm cu 
toată ființa realizările noastre, 
bucuria copiilor și oamenilor de a 
trăi în pace. Să spunem un N.U 
hotărit războiului nuclear !“

In cuvîntul rostit de ceilalți vor
bitori — ing. Constantin Dumitru, 
directorul general al întreprinde
rii, Constantin Matache. maistru, 
Flbrea Dobre, frezor, Angela Vă- 
cărenco, strungar, mamă a trei co
pii — s-a dat glas hotărîrii oa
menilor muncii de la întreprin
derea „23 August" de a susține po
litica externă a României, propu
nerile și inițiativele neobosite de 
pace ale țării noastre, angajamen
tului de a munci exemplar spre a 

xistență liberă, al tuturor popoare
lor". In același sens a vorbit si ing. 
loan Anastasescu, președintele Or
ganizației democrației și unității 
socialiste din întreprindere, care a 
omagiat activitatea neobosită a pre
ședintelui tării in slujba idealuri
lor de pace si progres ale întregii 
umanități.

Cuvintele simple, pornite din 
inimă, ale muncitorului Harasz 
Ștefan — „Sînt printre noi oameni 
care cunosc ororile războiului, 
le-au trăit ; eu am văzut cum că
deau bombe ucigătoare, chiar pe 
locul unde este uzina noastră ; așa 
ceva nu trebuie să se mai intîm- 
ple niciodată, nicăieri să nu mai 
cadă bombe" — au fost întîmpi- 
nate cu aprobare de întreaga adu
nare. ca si cele rostite de maistrul 
Mathe Adalbert : „Planeta noastră 
trebuie să fie o planetă a păcii 
între toate popoarele. Dacă cu to
ții ne vom uni forțele, sînt con
vins că voința popoarelor va im
pune să fie ascultat glasul rațiu
nii. să se renunțe la ambițiile de 
dominație, să se acționeze pentru 
dezvoltarea pâsnică a întregii ome
niri".

Participantii Ia adunare au ex
primat gratitudinea pentru politi
ca în sprijinul idealurilor celor mai 

muncă — a spus Vasile Sto- 
ian. maistru la secția utilaj te- 
rasier — vreau să exprim aci în
treaga adeziune față de activitatea 
neobosită pe care partidul și sta
tul nostru. personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o desfășoară 
neîncetat pentru a contribui la slă
birea încordării internaționale, 
care a sporit atit de mult in ulti
ma vreme, la înfăptuirea unei po
litici de pace — așa cum dorim 
noi, oamenii muncii din țara noas
tră. ca si toate popoarele lumii".

Continuînd această idee. Mihai 
Brașoveanu. maistru la se< ,ia forjă, 
a spus : „Uind se vorbește despre 
război și pace nu pot să nu-mi 
amintesc de anii celui de-al doi
lea război mondial, de nopțile 
de groază petrecute în adăpos
turi improvizate, de uruitul avioa
nelor care semănau moartea șî 
ruina. Dar ' oricît de distrugătoare 
au fost armele folosite atunci, ele 
nu se pot compara cu cele existen- 

spori avuția țării, bunăstarea între
gului nostru popor.

In încheiere, participantii au 
adresat o telegramă C.C. AL 
P.C.R., SECRETARULUI GENE
RAL AL PARTIDULUI. TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se subliniază : „Intr-o aseme
nea etapă, cînd pentru poporul 
român pacea constituie problema 
fundamentală de realizare a obiec
tivelor programului partidului, vom 
face totul, alături de toate po
poarele lumii, pentru a se opri ori
ce acțiune îndreptată sore distru
gerea omenirii, pentru ca rezulta
tele muncii noastre să fie puse în 
slujba progresului si a păcii".

De asemenea, a fost adresată o 
moțiune sesiunii O.N.U. în care se 
exprimă speranța că hotărîrile ce 
vor fi adoptate in acest forum in
ternațional vor tine seama de de
zideratul tuturor popoarelor privind 
înfăptuirea unei Ipmi fără arme si 
fără războaie, o lume a prieteniei, 
colaborării si păcii. (P. Stăncescu).

★
Adunări și mitinguri consacrate 

păcii și dezarmării au mai avut loc 
la întreprinderile „Griyița Roșie" 
și „Electronica", la întreprinderea 
de construcții și prefabricate din 
beton, la Institutul de proiectări 
hidrotehnice, Universiiatea Bucu
rești, la alte întreprinderi, institu
ții de învătămint. unități sanitare 
etc.

scumpe ale întregii omeniri pro
movată cu strălucire de secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii. într-o telegramă in care 
se spune, printre altele: „Vă a- 
ducem un fierbinte omagiu dum
neavoastră. conducător iubit al po
porului nostru, personalitate mar
cantă a vieții internaționale, ex
primind hotărîrea noastră fermă, a 
tuturor muncitorilor, tehnicienilor 
si inginerilor de la întreprinderea 
„Unirea" de a sprijini prin fapte 
demne de muncă si prin mobili
zare exemplară în îndeplinirea sar-„ 
cinilor de plan politica internă și 
internațională a partidului si sta
tului nostru, convinși că în acest 
mod contribuim la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trepte de pro
gres și civilizație".

Asemenea adunări au mai avut 
Joc la întreprinderea mecanică de 
material rulant „16 Februarie", la 
Combinatul de pielărie si încăl
țăminte „Clujana". Ia Combinatul 
de celuloză și hîrtle — Dej, la Sa
lina Ocna Dej, întreprinderile de 
sticlărie și „Chimica" — Turda, 
precum si la Combinatul de lianți 
și materiale refractare Turda. (AI. 
Mureșan, corespondentul „Scîn- 
teii“).

să se țină seama de
te în prezent, care amenință să 
prefacă în ruifiă tot globul, să 
curme orice viață pe Pămînt. Iată 
de ce trebuie făcut totul pentru a 
opri, cit nu este prea tirziu. căde
rea bombelor atomice !“.

La rîndul său. Ionel Sandu, lăcă
tuș, secretar al comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, a spus : „Noi. ti
nerii, susținem cu tot elanul tine
reții noastre inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. propunerile 
României îndreptate spre dezarma
re și pace și ne angajăm să contri
buim prin fapte la înflorirea scum
pei noastre patrii, la instaurarea 
unei păci trainice in EuroțJa și în 
întreaga lume".

în cuvinte pornite din inimă, alți 
vorbitori, intre care maistrul Au
rel Danciue, de la secția mecano- 
energelică, inginera Elena Șotropa, 
președintele consiliului de educa
ție politică și cultură socialistă, in
giner Florin Oproiu. de la turnă
torie, au reliefat temeiurile pro-

CRAIOVA

„Sâ facem,totul 
pentru a bara calea 
războiului nuclear!“

Teri, la Craiova, mii si mii 
le oameni ai muncii, elevi 
și studenți, bărbați și femei, 
de la întreprinderea „Elec- 
troputere", Combinatul chi
mic, Universitate, din alte 
unități cconomico-sociale și 
culturale, Întruniți în cadrul 
unor mitinguri, au spus un 
NU hotărit războiului, cursei 
înarmărilor. „Ceaușescu . — 
pace", „Ceaușescu — Româ
nia, Pacea și prietenia", „Nu 
înarmărilor!" — iată expresii 
ale voinței craiovenilor în
scrise pe pancartele purtate 
de participantii la însufleți- 
toarele mitinguri pentru 
pace.

,',Noi, chimiștii craloveni, a 
spus în cuuîntul rostit la 
adunare tovarășa Ileana 
Georgescu,. secretar al comi
tetului de partid dc la Com
binatul chimic, unde își des
fășoară activitatea peste 7 000 
oameni ai muncii, dorim ca 
prin munca noastră să con
tribuim la arsenalele păcii, nu 
ale distrugerii, la realizarea 
unei lumi a păcii, dreptății și 
bunăștării. La rîndul său, 
inginer Constantin Marcu, 
director in cadrul combina
tului. arăta:. „Cu regret con
statăm că o parte însemnată 
a chimiștilor lumii iși pune 
inteligența în serviciul creă
rii unor tot mai sofisticate 
arme de exterminare. Noi, 
chimiștii români, care avem 
un strălucit exemplu in per
soana tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, nu dorim arme 
chimice, nu dorim dezinte
grarea acestei superbe crea
ții care este omul".

„Facem apel la O.N.U. sâ 
se judece cu toată seriozita
tea situația la care s-a a- 
juns și să se stabilească mă
surile de salvare a păcii pe 
Pămint. Nu trebuie cruțat 
nici un efort pentru a bara 
calea războiului nuclear", a 
subliniat, la rindul său. su
dorul Gheorghe Gherghi- 
nescu.

Cuvinte pline de însufleți
re în sprijinul păcii au rostit 
și alți vorbitori, intre care 
Tanța Pirvu, Dumitru Stan
ca, Nicolae Marin, Lina 
Bălan.

In textul telegramei adre
sate C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune : „Vă 
asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a 
ne aduce o contribuție spo
rită la întărirea patriei, sus- 
ținind cu toată însuflețirea 
neobositele acțiuni si iniția
tive al căror promotor sînteti. 
pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră". (Nicolae 
Petolescu, corespondentul 
„Scînteii").

voința lor!"
funde ale voinței de pace ale colec
tivelor lor, ale întregului nostru 
popor, au cerut hotărit participan- 
ților la actuala sesiune soecială a 
O.N.U. sâ facă totul pentru reali
zarea unor progrese reale pe calea 
dezarmării.

în încheierea mitingului, partici
pantii au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOI AE CEAUȘESCU o telegra
mă în care se spune : „Acum, cînd 
se desfășoară lucrările sesiunii spe
ciale a O.N.U. consacrate dezarmă
rii, noi cerem să se facă totul pen
tru găsirea soluțiilor menite să 
ducă la încetarea imediată a cursei 
înarmărilor. în vederea evitării 
unui cataclism nuclear, a întăririi 
păcii in întreaga lume".

Asemenea mitinguri au avut loc 
și la întreprinderea de mătase 
„Victoria", la întreprinderea de an
tibiotice, depoul C.F.R. și alte uni
tăți economice. în școli, spitale etc. 
(Manole Corcaci, corespondentul

Dacă ne-am nropune să desprin
dem una din trăsăturile definitorii 
ale expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.. aceasta ar fi neîndoiel
nic profundul spirit dialectic si no
vator care străbate ansamblul teze
lor teoretice, strălucita analiză a 
stadiului actual al edificării socia
lismului in România. Indiferent de 
tema abordată — fie ea din dome
niul economiei sau al instituțiilor 
democrației socialiste, al activității 
partidului sau al vieții inter
naționale — impresionează pro
funzimea analizei. preocuparea 
pentru a surprinde elementele noi. , 
determinatiile si conexiunile mul
tiple in care se găsesc plasate pro
blemele respective, caracterul fun
damentat al tezelor, bogăția con
cluziilor fiind rezultata! nemijlocit 
al acestui demers dialectic si crea
tor.

Prin spiritul revoluționar, nova
tor în care sînt tratate o serie de 
probleme de stringentă actualitate, 
prin deschiderile către aspectele de 
ordin practic, prin soluțiile prefi
gurate. expunerea se constituie în- 
tr-un adevărat document progra
matic. ce îmbogățește zestrea teo
retică. ideologică si politică a par
tidului. tezaurul de idei ale comu
nismului științific. Ea pune cu pu
tere în relief marile virtuți dialec
tice. revoluționare ale gîndirii se
cretarului general al partidului, ro
lul său hotărttor In aplicarea crea
toare a adevărurilor generale ale 
materialismului dialectic si istoric 
1a particularitățile tării noastre si 
ale etapei actuale. In generalizarea 
teoretică a experienței si construc
ției socialiste din România. în ex
punere se regăsește viziunea dia
lectică de amplă cuprindere a în
temeietorilor socialismului științific 
cu privire Ia factorii care asigură 
progresul social. Atenția de prim 
ordin acordată dezvoltării forțelor 
de producție, perfecționării relații
lor sociale corespunde rolului ho- 
tăritor ce revine acestor elemente 
în modelul marxist de modernizare 
socială. Preocuparea pentru dez
voltarea amplă a democrației so
cialiste. pentru crearea cadrului 
menit să asigure participarea ce
tățenilor la conducerea tării repre
zintă răspunsul societății noastre 
la principiul materialismului isto
ric potrivit căruia masele au un 
rol hotăritor în victoria idealului 
socialist. Tezele si aprecierile pri
vind creșterea rolului conducător al 
partidului, sporirea funcțiilor sta
tului în organizarea vieții sociale 
învederează sesizarea importantei 
pe care factorul conștient, subiec
tiv o are în succesul operei de con
strucție socialistă.

Intr-un profund spirit revoluțio
nar. de amplă deschidere fată de 
problemele cu care se confruntă 
construcția socialistă si lumea con
temporană în general, expunerea 
secretarului general definește cu 
limpezime rolul si importanta acti
vității teoretico-ideologice în viata 
partidului, in conducerea de an
samblu a societății. Sporirea in
terdependentelor dintre diferitelo 
laturi ale vieții sociale, creșterea 
complexității proceselor economi- 
co-sociale. apariția unor tendințe 
si fenomene noi. care nu-si află 
răspuns în nici o lucrare a clasi
cilor impun intensificarea activită
ții de elaborare si reelaborare teo
retică. de studiere a acestor pro
bleme si de identificare a unor 
răspunsuri si a unor soluții eficien
te. In condițiile în care edificarea 
noii orinduiri se desfășoară in îm
prejurările deosebite, create de a- 
firmarea puternică a revoluției 
tehnico-stiintifice. de transformă
rile profunde pe care le-a determi
nat aceasta în viata socială, de 
contextul internațional deosebit în 
care are loc construcția socialistă 
— caracterizat prin cronicizarea cri
zei societății capitaliste, prin feno
mene de instabilitate — activitatea 
teoretico-ideologică de studiere cu 
maximă atenție a problemelor noi 
capătă o importanță deosebită în 
conducerea științifică a societății, 
în fundamentarea riguroasă a op
țiunilor. conditionînd in fond suc
cesul operei de făurire a socialis
mului. Din această perspectivă își 
dezvăluie importanța deosebită 
pentru însuși progresul construcției 
socialiste din România cerința, 
subliniată în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a se elabora 
un amplu program de activitate 
teoretică și ideologică, menit să 
stimuleze preocupările în direcția 
abordării creatoare. în spiritul con
cepției noastre despre lume și 
societate, a tuturor fenomene
lor interne si internaționale, să 
călăuzească partidul și poporul in 
opera de transformare revoluționa
ră a societății.<_____

Faptul că ideologia partidului 
nostru are un caracter unitar nu 
trebuie înțeles în sensul unei uni
formizări. al diminuării preocupări
lor pentru cercetare originală. Dim
potrivă, cercetările și dezbaterile 
teoretice urmărind o finalitate co
mună pot și trebuie să îmbrățișeze 
o gamă variată de puncte de ve
dere. Cu privire la același aspect, 
să spunem organizarea forțelor de 
producție, dialogul de idei. con
fruntarea unor puncte de vedere 
diferite nu fac decit să creeze pre
misele pentru alegerea formelor 
optime, a soluțiilor care se dove
desc mai eficiente, mai indicate.

O majoră semnificație teoretică 
prezintă aprecierea secretarului ge
neral al partidului privitoare la 
rolul istoriei nu numai in educarea 
patriotică socialistă a oamenilor, ei 
și in conceperea și orientarea ac
tivității teoretico-ideologice și po
litico-educative. Prezența Istoriei în 
acest document programatic nu are 
doar un scop evocator. Ea nu ur
mărește doar să releve strălucita 
lecție de demnitate pe care o oferă 
istoria poporului nostru, de stăruin
ță în înfăptuirea propriilor idealuri. 
Este vorba despre ceva mult mai 
amplu si mai complex. Istoria’este 
mișcarea reală în care un popor își 
plămădește ființa. își definește tră
săturile si idealurile. Permanențele 
existenței istorice a poporului nos
tru, alături de celelalte particulari
tăți de ordin economic, definesc

personalitatea sa și ele se cer luate 
în considerare in aplicarea legități
lor generale ale făuririi noii orîn- 
duiri, situate la baza strategiei și 
tacticii revoluționare.

A cultiva in continuare asemenea 
valori ale istoriei naționale cum 
sint atașamentul ferm fată de 
cauza libertății și independentei, 
pentru unitate și propășire, a le 
așeza la baza întregii activități teo
retico-ideologice înseamnă în fond 
a asigura premisele dezvoltării po
porului pe liniile de forță care i-au 
asigurat progresul de pînă acum, a 
crea condiții pentru ca el să-si am
plifice contribuția la îmbogățirea 
culturii si civilizației universale.

Dacă studiul istoriei oferă funda
mentele activității teoretice si poli
tico-educative, țelul acestei activi
tăți, al multiplelor forme sub care 
se desfășoară trebuie să fie Indis
cutabil cultivarea atașamentului 
față de orinduirea noastră, a încre
derii in socialism. Inițiind o ana
liză pătrunzătoare, realistă a sta
diului actual al construcției socia
liste în România, secretarul general 
al partidului dezvoltă teze și apre
cieri care au, în multe privințe, o 
valabilitate mai largă decit cadrul 
tării noastre, reprezentînd o auten
tică îmbogățire a fondului de idei ’ 
al socialismului științific. Se cuvi
ne relevat, cu deosebire. în acest 
sens faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu previne asupra perico
lului reprezentat de acele vizitini 
idilice despre socialism, care iau 
naștere prin raportare la un model, 
la un tip ideal de societate, și nu 
la orinduirea socialistă, așa cum se 
prezintă ea în viață. Persistența 
acestor optici triumfaliste poate 
juca un rol nociv. în sensul că ele 
alimentează o serie de atitudini de 
pasivitate, de așteptare ca, mersul 
istoriei să lucreze în favoarea noii 
societăți, pe de o parte, iar pe 
de alta, de dezorientare, atunci 
cind orinduirea noastră este con
fruntată cu o serie de dificul
tăți. Expunerea secretarului ge
neral deschide o perspectivă cla
ră a mersului noștru înainte, 
înarmează nu colorînd în roz reali
tatea, ci analizînd-o cu luciditate si 
realism, evidențiind posibilitățile 
superioare ale orînduirii noastre de 
a se dezvolta și a-și afirma superio
ritatea.

Definirea liniamentelor de bază 
ale strategiei revoluționare în etapa 
actuală atestă nu numai profundul 
atașament față de valorile socialis
mului, voința de a face ca ele să 
triumfe, ci și o rară capacitate de 
a asimila esența revoluționară a 
teoriei marxiste, de a gîndi o serie 
de raporturi de cardinală impor
tanță, cum sînt cele dintre legile 
sociale obiective și realitatea spe
cific națională, dintre baza mate
rială și conștiința socială, dintre 
tradiție și contemporaneitate, din
tre partid, stat, democrație și lega
litate, dintre factorii interni și in
ternaționali ș.a.m.d. în dialectica 
firească a evoluției lor, în multitu

dinea determinărilor și 
rilor im care se găsesc

Trăsătura dominantă 
strategii o constituie | 
consecvenți a laturilor e 
dezvoltării. Aceasta rid 
de exigențe eminamer 
toate planurile activități 
co-sociale.

Promovarea cu consee 
litativului în dezvoltare ...
primul rind, creșterea rolului și im
portanței factorilor sociali și spiri
tuali ai dezvoltării. In lumina aces
tui adevăr verificat de viață, in ex
punere își găsesc o amplă tratare 
teoretică aspecte cu o pregnantă 
dimensiune filozofică, printre cam 
perfecționarea relațiilor sociale, 
creșterea rolului maselor și dezvol
tarea democrației socialiste, condi
ții esențiale ale progresului social 
în etapa actuală.

O deosebită însemnătate prezintă 
în această perspectivă tezele cu
prinse în expunere privind evolu
ția funcțiilor statului, raporturile 
dialectice dintre stat și partid, stat 
și societate, stat și democrație. 
Ideea centrală care se «găsește în 
toate aceste contribuții teoretice vi
zează diversificarea posibilităților 
de a îmbina activitatea organisme
lor democratice cu cea a statului 
și a partidului, pentru a asigura 
exercitarea de către clasa munci
toare. de către întregul popor • 
funcțiilor de conducere !n societa
te, a controlului colectiv asupra 
întregii activități sociale.

Profund semnificative pe planul 
practicii sociale și teoriei materia
lismului istoric se dovedesc preci
zările privind rolul istoric al na
țiunii. Pe primul plan se situează 
în acest context evidențierea rolu
lui națiunii ca forță motrice de sea
mă a dezvoltării social-politice a 
lumii contemporane. In condițiile 
epocii actuale, cînd diferiți ideologi 
occidentali teoretizează teza „de
clinului inevitabil" al națiunii, elo
giind virtuțile instituțiilor supra- 
naționale, această poziție 
dului dobindește o deosebi 
nificație internațională.

Cum este și firesc, cind 
de premisele sociale și a 
ale dezvoltării avem in v« 
primul rind omul, factorul 
tor al progresului patriei 
Parcurgerea atentă a expun 
gajă concluzia că succesul 
de construcție socialistă este intr-o 
măsură decisivă condiționat de for
marea și educarea unor oameni in 
măsură să înțeleagă imperativele 
dezvoltării sociale, profund atașați * 
idealurilor și valorilor noastre, ho- 
tăriți să facă totul pentru izbân
da lor.

în fond, întreaga expunere pro
iectează o nouă și puternică lumi
nă asupra răspunderii în calitate de 
comuniști, de oameni ai muncii, 
față dc destinele socialiste ale pa
triei.

Secretarul generai procedează la 
o reevaluare * rolului și importan
ței factorilor obiectivi și subiectivi 
în evoluția societății contemporane 
în general, in cea a orînduirii so
cialiste in special. Conferind facto
rilor de ordin obiectiv importanța 
lor principală, dar detașîndu-se net 
de acele concepții și puncte de ve
dere care mergeau pînă la fetișiza
rea acestor aspecte, expunerea eva
luează la justa lor valoare rolul 
factorilor de ordin subiectiv, al 
condițiilor umane, culturale, spiri
tuale ale progresului societății 
noastre. O serie de greutăți și di
ficultăți reale, care au apărut ta 
construcția socialistă se datorează, 
așa cum sugestiv aprecia secretarul 
general al partidului, nu faptului 
că in cazurile respective s-ar fi dat 
dovadă de prea mult socialism, ci 
de prea puțin. Identificăm aici se
sizarea veritabilei esențe a socia
lismului, care înseamnă înainte de 
țoale creație, muncă, răspundere. 
Acestea sînt armele principale ale 
societății noastre, izvoarele sale de 
prosperitate și progres. Orice greu
tate poate fi învinsă dacă munca 
și activitatea sînt temeinic organi
zate, dacă 6int folosite așa cum se 
cuvine aceste pîrghii de progres ale 
societății contemporane — știința 
și tehnica — dacă cultivăm în con
știința oamenilor stăruința pehtru 
izbinda țelului socialist.

Insușindu-și spiritul creator al 
materialismului dialectic și istorie, 
al gîndirii secretarului general al 
partidului, activitatea teoretico- 
ideologică trebuie să se integreze 
temeinio operei istorice de con
strucție socialistă, să contribuie la 
făurirea premiselor spirituale ale 
progresului nostru, să influențeze 
permanent mersul înainte al socie
tății, conștiința și gindirea revolu
ționară a oamenilor.

Paul DOBRESCU

r
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FURAJE, CÎT MAI MULTE FURAJE!
în toate unitățile agricole trebuie grăbită recoltarea, depozitarea și însilozarea în cele mai bune condiții

Critica a fost folositoare^ starea 
de lucruri s-a schimbat mult în bine

Revenim in județul Argeș, la 10 zile după-publicarea articolului 
„NUTREȚURILE SĂ FIE STRlNSE IN PRIMUL RlND PENTRU 

FIN ARE Șl SILOZURI!"

După 10 zile de la apritia artico
lului „Nutrețurile să fie strînse în 
primul rind pentru fînare si silozuri!“, 
am revenit in județul Argeș pentru 
a consemna ce anume măsuri au 
fost luate de organele județene in 
vederea eliminării neajunsurilor ce 
se făceau atunci simțite la strinsul și 
depozitarea furajelor. In locul unui 
răspuns, tovarășul Matei Georgescu, 
directorul direcției agricole județene, 
ne propune mai întii spre analiză o 
situație comparativă privind stadiul 
recoltării și depozitării furajelor, 
după care facem o deplasare pe te
ren, încercînd pe cit posibil să recon
stituim itinerarul parcurs cu prilejul 
documentării anterioare.

DE LA PRIMA COASA - MAI 
MULTE NUTREȚURI VALOROA
SE DECÎT S-AU DEPOZITAT PE 
TOTA ^CURSUL ANULUI TRE
CUT. Referindu-ne in articolul pre
cedent la rezervele mari de furaje 
valoroase existente In acest an în 
unitățile agricole din județul Argeș, 
am criticat mai ales tendința unor 
specialiști de a tergiversa în mod 
nejustificat recoltarea lor. asteptînd

așa-zisul moment ideal, atunci cînd 
plantele ating dezvoltarea maximă. 
Or, cu forțele de care dispun majo
ritatea unităților agricole, strinsul fu
rajelor nu se poate efectua doar în 
citeva zile, atunci cînd într-adevăr 
se realizează cea mai mare cantitate 
de iarbă și de substanțe nutritive la 
unitatea de suprafață, ceea ce face 
ca recoltarea nutrețurilor să se pre
lungească cu mult peste perioada 
optimă și astfel să se piardă o 
bună parte din recoltă. Pornind toc
mai de la această stare de lucruri, 
comitetul județean de partid a dispus 
și a asigurat, în același timp, prin 
activiștii săi introducerea “"imediată 
in brazdă a tuturor forțelor mecanice 
stabilite prin programul de desfășu
rare a campaniei de recoltare a fu
rajelor. Rezultatul : în mai puțin de 
o săptămînă a fost strînsă aproape 
întreaga cantitate de nutrețuri ajun
se la maturitate. Și nu numai că a 
fost strînsă. dar a și fost conservată 
în condiții calitative foarte bune. 
Pentru edificare, prezentăm compa
rativ stadiul recoltării furajelor la 
data de 4 iunie, față de realizările 
de acum 14 zile și față de cantitățile 
stabilite prin programul județean :

■ Producția 
prevăzută 

în program
Producția 
evaluată

Cantitățile recoltate
La data de 

21 mai
La data de

4 iunie

Fin (tone) 21 000 26 000 1 000 20 000
Semisiloz (tone) 40 000 45 000 5 100 » 40 000

Practic, au mai rămas de recoltat 
doar suprafețele cultivate cu borceag 
printre plantațiile de pomi, precum 
și fînețele din zonele premontane, 
unde iarba nu a atins stadiul optim 
pentru a fi cosită. Spre a reda di
mensiunea reală a saltului înregistrat 
în acest an în asigurarea furajelor 
necesare perioadei de stabulatie. vom 
arăta doar că. pe ansamblul unită
ților agricole din județ, se va realiza 
încă de acum, de la prima coasă, mai 
multe nutrețuri valoroase decît' s-au 
obținut în 1981 pe întreaga perioadă 
de recoltare a furajelor. Iar acest 
plus de nutrețuri nu se explică în 
primul rind prin creșterea suprafețe
lor arabile destinate plantelor fura
jere. ci îndeosebi prin mai buna 
gospodărire a resurselor de nutrețuri. 
Sînt de consemnat în acest sens ac
țiunile întreprinse in ultimul timp 
pentru economisirea furajelor de pe 
pajiștile cultivate, care, spre deose
bire de alti ani. au fost cosite pentru

fîn, și nu pentru a se asigura hrana 
de dimineață și de seară a anima
lelor.

PÂȘUNATUL - ORGANIZAT 
MAI BINE Șl CU REZULTATE 
SUPERIOARE. Deși cu o oarecare 
întîrziere, pină la urmă în unitățile 
agricole din județul Argeș s-a reușit 
să se realizeze în practică ceea ce 
foarte bine era stabilit prin progra
mul județean : adică să fie scoase la 
păscut aproape toate taurinele, in
clusiv vacile pentru lapte, care în 
multe locuri își asigură hrana ne
cesară, în această perioadă, numai 
de pe pășune. La C.A.P. Căteasca. 
unde am revenit după 10 zile, graj
durile erau acum goale, iar îngriji
torii disponibili lucrau la curățirea 
și repararea lor. Nu numai aici, dar 
și la Rătești. Teiu. Negrași, Moză- 
ceni, la complexele de creștere a

taurinelor din Izvoru și Căteasca 
ne-am convins la fața locului că au 
fost înlăturate neajunsurile legate de 
practica dăunătore a furajării ani
malelor la iesle ; totodată, am reți
nut că programul de pășunat a fost 
stabilit astfel încît el să corespundă 
necesităților reale de hrănire a ani
malelor. în fermele mici, de tip 
gospodăresc, unde mulsul nu durează 
mai mult de un ceas, animalele sînt 
scoase la pășune imediat după ora 6 
și ținute acolo pînă la mulsul de 
după-amiază. după care sînt duse 
din nou pe pășune pînă seara târziu. 
Pe această cale, se realizează o eco
nomie importantă de furaje si. tot
odată. sînt eliminate cheltuielile mari 
și neeconomicoase legate de recol
tarea și transportul zilnic al furaje-, 
lor verzi pentru hrana animalelor la 
iesle.

ARGUMENTE PENTRU RE
CONSIDERAREA LUCERNEI. 
Mult timp s-a acreditat ideea că 
lucerna nu ar găsi condiții normale 
de dezvoltare în unitățile agricole; 
din județul Argeș. Această idee se 
baza mai ales pe datele și studiile 
cercetătorilor de la stațiunea din 
Albota. care au susținut că trifoiul 
este furajul cel mai valoros pentru 
această zonă. Așa s-a ajuns la scoa
terea lucernei din cultură, chiar de 
pe cele mai fertile terenuri din 
lunca Argeșului. Valoarea lucernei 
ca nutreț, incomparabil superioară 
tuturor celorlalte furaje, a fost re
descoperită recent de cîtiva specia
liști inimoși din unele, unități agri
cole. care, dincolo de orice alte 
teorii, au demonstrat — mai ales 
prin sporurile de substanțe nutritive 
care se obțin de la lucerna pe uni
tatea de suprafață — cît de păgubi
toare au fost pentru zootehnia jude
țului acele cercetări care, în mod si
gur, nu au depășit în acest caz cîm- 
pul cercetătorilor din împrejurimile 
stațiunii. La ferma zootehnică din 
Rătești. aparținînd I.A.S. Leordeni, 
inginerul loan Eftimie ne-a prezen
tat o cultură de lucernă de pe care 
s-au obținut, la o singură coasă, 6 
tone de fîn la hectar și de pe care, 
după părerea lui, urmează să se mai 
realizeze cel puțin 2—3 coase în 
acest an. Și nu orice fîn. ci unul 
verde, vitaminos, așa cum erau cele 
150 tone depozitate in fînar. După 
aprecierile inginerului, de pe cele 
25 de hectare cu lucernă se vor 
realiza în acest an peste 350 tone de 
fîn, adică tot atît cît se obține în 
mod curdnt pe 45 hectare cu trifoi.

In unitățile agricole din județul Olt se intensifică recoltarea și depozitarea furajelor, lată două imagini concludente. Recoltarea mecanizată a culturii 
de lolium la C.A.P. Brincoveni (fotografia din stingă) și balotarea lucernei pe terenurile fermei nr. 8 Poiana a I.A.S. Drăgănești-Olt (fotografia din 

dreapta) Foto : I. Herțeg

Dar lucerna mai prezintă șl avan
tajul de a se conserva mai bine, cu 
pierderi foarte mici de substanțe 
nutritive. Ea are în același timp o 
viață mai lungă în cultură, puțind 
constitui o foarte bună premergă
toare într-un asolament de dimen
siuni mari. Fapt este că specialistul 
de la ferma din Rătești- a extins în 
acest an cultura de lucernă la 115 hec
tare. Iar din discuțiile avute cu con
ducerea I.A.S. Leordeni am rjținut 
că nu este singura fermă zootehnică 
a întreprinderii unde lucerna ciștigă 
teren în competiția cu celelalte plan
te furajere. Argumente pentru re
considerarea acestei culturi oferă 
astăzi numeroasele parcelute cu lu
cernă aflate pe loturile din gospo
dăriile populației, care nu numai că 
nu s-au restrîns pe parcursul anilor, 
dar au devenit preponderente în 
structura culturilor de nutrețuri ale 
gospodarilor din multe zone ale ju
dețului. Iată deci una din căile de 
sporire a resurselor de nutrețuri în 
județul Argeș spre care trebuie în
dreptată în continuare toată aten
ția.

★
Din cele relatate se desprinde că 

în acțiunea de strîngere și depozitare 
a furajelor în județul Argeș au 
intervenit multe schimbări în bine 
în marea majoritate a unităților 
agricole. De fapt, măsurile în
treprinse nu constituie altceva decit 
materializarea punct cu punct a 
programului întocmit în acest sens 
de organele județene de partid și 
agricole încă la începutul campa
niei. De aici reiese că semnalele 
critice din articolul precedent, chiar 
dacă pentru un moment au supărat 
pe unii, au avut efectul pozitiv 
dorit. Și aceasta in interesul asigu
rării unei baze. furajere îndestulă
toare pentru hrana animalelor in 
timpul iernii, pentru dezvoltarea 
zootehniei din județ.

Florea CEAUȘESCU 
Iosit POP

IALOMIȚA: Exemplul bun 
nu trebuie doar aplaudat, 

ci și urmat!
Cu două luni în urmă, 

la cooperativa agricolă 
Gheorghe Doja din jude
țul Ialomița a avut loc 
un schimb de experiență 
pe tema finului. Coope
ratorii din această uni
tate agricolă fruntașă au 
prezentat rezultatele pe 
care le obțin în produc
ția zootehnică prin strin- 
gerea și depozitarea an 
de an, sub formă de fîn, 
a mari cantități de lu
cerna și alte plante fura
jere. Ei au construit fi- 
nare simple, în care finul 
se păstrează fără pier
deri. „Cine le urmează 
exemplul ?“ — s-a pus
atunci întrebarea. „Toți" 
— a fost răspunsul dat 
de participanții la schim
bul de experiență. După 
aceea Insă, unii au pro
cedat așa, alții nu. Să 
luăm doar două unități 
vecine, cu aceleași con
diții pedoclimatice, dar 
în care rezultatele la 
depozitarea finului sînt 
_cu totul diferite. La 
C.A.P. Dridu au fost 
strînse și depozitate 200 
tone de fin, la care se 
adaugă și 1630 tone si
loz ; în schimb, la co
operativa agricolă vecină

— din Adincata — s-au 
realizat doar 40 de tone 
fîn.

Un caz. izolat ? Nici
decum ! Sînt și alte uni
tăți agricole de stat și 
cooperatiste din- județ 
care nu au strîns și depo
zitat cantități suficiente 
de fîn. Ca urmare, pro
gramul județean de strîn
gere, depozitare și con
servare a furajelor a fost 
realizat cu un minus de 
1 250 tone fîn în între
prinderile agricole de stat 
și de 8175 tone fîn în 
cooperativele agricole.

Se desprinde, așadar, 
concluzia că organizarea 
unui schimb de experien
ță nu constituie un scop 
în sine, o acțiune for
mală, ci un prilej de în
sușire a ceea ce e pozitiv 
și avansat în activitatea 
unei unități fruntașe, care 
apoi să fie aplicat în 
practică. Ca atare, este 
bine și absolut necesar 
ca în toate unitățile agri
cole din județ restanțiere 
la acest capitol să se ia 
de îndată măsuri pentru 
a se aduna și depozita 
cantități cît mai mari de 
fîn. (Mihai Vișoiu, co
respondentul „Scînteii").

DOLJ: Oare numai starea 
utilajelor de recoltat explică 

„golurile" din fînare ?
La începutul discuției 

cu dr. Eugen Stănescu, 
director ajunct la direc
ția agricolă județeană, 
i-am adresat întrebarea : 
de ce în județul Dolj a 
îhtîrziat recoltarea și de
pozitarea finului ?

— Pentru că unitățile 
agricole din județ se 
confruntă cu unele pro
bleme legate de funcțio
narea utilajelor necesare 
recoltării și transportării 
furajelor. Cu mici ex
cepții, acestea corespund 
din punct de vedere al 
capacității. Necorespun
zătoare este însă starea 
lor de funcționare. Astfel, 
nu pot fi utilizate decît 
jumătate din cele 219 gre
ble și 600 prese de balo
tat, rested fiind defecte. 
Unele dintre ele sînt atît 
de uzate, încît nu mai pot 
fi reparate, iar pentru 
altele nu există piese de 
schimb.

— Și totuși a fost strîn
să masa verde de pe su
prafețe mari. De ce nu a 
fost conservată pentru 
iarnă sub formă de fîn 
sau furaje însilozate ?

— Bună parte din masa 
verde recoltată a fost 
dată în hrana anima
lelor...

— De ce se însilozează 
lucerna și diferite ierburi 
în dauna producerii fi
nului ? .

— Condițiile atmosfe
rice au impus acest lu
cru. Neajunsul mare con
stă in aceea că in unele 
cooperative agricole a 
fost făcut fîn din ce nu 
trebuia să se facă și cînd 
nu trebuia. în alte coope
rative agricole — Coșo- 
veni, Radomir, Leu etc. 
— suprafețele cu lolium 
nu au fost recoltate la 
vreme. Plantele au ră
mas pe cîmp pînă au fă
cut sămîntă. Problema la 
care ne referim nu se va 
soluționa decît in mo
mentul în care toate 
utilajele vor fi puse în 
Btare de funcționare. Tre
buie găsite soluții, altfel 
riscăm ca de la un an 
la altul să fie deterio
rate și utilajele care încă 
se mai află în stare de 
funcționare.

— Oare numai starea 
utilajelor să fie de vină 
că în fînare și silozuri 
au ajuns puține furaje 7

La această întrebare nu 
am primit un răspuns 
concludent. (Nicolae Pe- 
tolescu, corespondentul 
„Scînteii").

Să colectăm hîrtia, 
pentru a ocroti pădurea! (im
Rețeaua comerciala „con

sumă" în acest an 2 000 ha 
de pădure. Cite din acestea 
ar putea fi cruțate de la tă
iere ? In acest an* 13 dispozitia u" 
nităților comerciale, ale cooperației 
meșteșugărești și ale cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor urmează a fi puse peste 
212 000 tone hîrtie. Spre cunoștința 
cititorilor trebuie să spunem că pen
tru a se produce această cantitate de 
hîrtie este necesar să se taie lemnul 
de pe mai bine de 2 000 hectare de 
pădure, să se consume o cantitate de 
energie care, echivalată în petrol, 
costă aproximativ 9 milioane dolari 
și să se utilizeze circa 60 000—64 000 
tone maculatură.

O parte din cantitatea alocată este 
constituită din produsele din hîrtie 
și ambalajele pentru mărfurile vin- 
dute populației; o altă parte servește 
drept materie primă pentru confec
ționarea unor produse sau ambalaje 
în unitățile cooperatiste. Dar cu toții 
știm că în unitățile comerciale și ale 
cooperației rămîn încă mari cantități 
de hîrtie și cartoane. în principal 
sub formă de ambalaje nerecircula- 
bile. Deci, ce cantitate de maculatura 
trebuie să restituie aceste unități in
dustriei de reciclare? Prin plan, abia 
15 la sută din cantitatea de hîrtie 
care le-a fost pusă la dispoziție, 
adică abia jumătate din volumul de 
maculatură care se consumă pentru 
fabricarea hîrtiei respective...

Este mult ? Este puțin ? Pentru 
început consemnăm doar că planul 
de recuperare la hirtie este stabilit 
la un nivel cu 8 850 tone inferior 
rezervelor potențiale de hîrtie care 
rămîn în unitățile comerțului și 
cooperației, iar în primul trimes
tru din acest an planul la co
lectarea hîrtiei nu a fost îndeplinit 
cu 137 tone în unitățile Ministerului 

Comerțului Interior, cu 404 tone în 
cele ale Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor, cu 223 tone 
în unitățile UCECOM. în total, res
tanta primului trimestru este de 764 
tone maculatură. Fenomenul ne- 
realizării sarcinilor de colectare a 
hîrtiei a persistat și în lunile aprilie 
și mai. dacă lucrurile vor merge 
așa și în continuare se estimează o 
restanță posibilă pe întregul an de 
circa 3 000 tone de hîrtie.

Și, pentru ca să nu se creadă că 
ar fi vorba de o cantitate mică, este 
suficient să arătăm că maculatura 
respectivă servește ca materie primă 
pentru fabricarea a 37,5 milioane e- 
xemplare de ziar, a 7,5 milioane 
caiete și a 1.2 milioane cutii de am
balaje.

Pentru a sublinia cîteva din cau
zele acestei situații, prezentăm in 
continuare concluziile anchetei efec
tuate de șase reporteri și corespon
denți ai „Scînteii" în 30 de unități 
comerciale și cooperatiste.

Posibilitățile mari, consu
murile mici, iar realizările și 
mai mici. Ne re^ateaza sîivestrî 
Aileneî. corespondentul ..Scînteii" 
pentru județul Botoșani :

„în primele patru luni ale anului, 
unitățile comerciale botoșănene au 
predat mai bine de jumătate^ din 
cantitatea, de hîrtie planificată pe 
întregul an. Unele unități și-au în
deplinit chiar planul anual. Cu toate 
acestea, directorul întreprinderii de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile Botoșani. Mihai Ar- 
năutu. nu este prea mulțumit. De ce? 
După părerea sa. planul de recupe
rare a hîrtiei transmis direcției co
merciale a județului de către Minis
terul Comerțului Interior , este cu 
mult sub posibilități.

Intrăm, mai întîi. la magazinul ge
neral „Botoșani". Aici s-au luat o 

serie de măsuri bune pentru recupe
rarea hîrtiei: există spatii special 
amenajate în magaziile de mînă ale 
fiecărui raion; cutii colectoare la în- 
demîna tuturor gestionarilor; coșuri 
cu inscripția „Numai pentru hîrtie" 
la dispoziția cumpărătorilor, iar la 
parter, în locul pe unde se face a- 
provizionarea unității, a fost amena
jată o magazie în același scop. 
„Trebuie să recunoaștem că vom face 
planul anual al întregului magazin 
numai din ceea ce recuperăm de la 
un singur etaj" — apreciază Mișu 
Moscovici, șeful raionului de bunuri 
electrocasnice. Iar dacă planul e mic 
și poate fi lesne realizat, nici gestio
narii nu fac eforturi pentru a stringe 
toată hirtia. Astfel, observăm cum, un 
cetățean, după ce a cumpărat’ o 
geantă de voiaj, a aruncat cartoanele 
și hîrtia din interiorul acesteia nu în 
coșul „numai pentru hîrtie", ci in cel 
de gunoi. Iar de aici, cu „ajutorul" 
personalului de serviciu, ambalajele 
și-au urmat drumul pînă la capăt. 
Adică, la depozitul de gunoi, și nu 
la cel pentru colectarea hîrtiei. Dar 
ambalaje aruncate la gunoi am în- 
tîlnit și la magazinele „Bucuria co
piilor" și „Gospodarul", la unitățile 
alimentare cu autoservire din Piața 
1907 și strada Sucevei, la cofetăriile 
din parcul „Mihai Eminescu". de pe 
bd. Lenin și din strada Unirii. La un 
Ioc. numai din unitățile amintite am 
fi putut colecta pe puțin 30—40 kg 
de hîrtie sau cartoane. Și asta într-o 
singură zi.

„Să fiu cît se poate de concret — 
își începe relatarea din Miercurea 
Ciuc corespondentul „Scînteii", I. D. 
Kiss. Am intrat în Alimentara nr. 4 
și m-am adresat șefului unității. 
Laszlo Bako:

— Ce cantitate de hîrtie aveți de 
predat în acest an ?

— Trimestrial. 2 000 kilograme.
— Cît ați predat pînă în prezent?
— Sincer să fiu nu vă pot spune 

exact, n-am stat lingă cintar. Evi
dența de predare se află le un to

varăș care se ocupă special de a- 
ceastă treabă. .

— Ce stoc aveți la ora actuală în 
depozit?

— Cred să tot fie vreo 200—300 ki
lograme.

Deci, aproximații. O fi fost o în- 
tîmplare, ne spunem. De aceea intrăm 
și in restaurantul de pe bu
levardul Frăției, aparținînd coo
perației de consum din localitate, 
îi comunicăm Luizei Bogoș, șefa 
unității, scopul vizitei noastre. Sîntem 
priviți cu atîta curiozitate de parcă 
i-am fi cerut un pronostic privind 
viitoarea campioană mondială de 
fotbal.

— Eu nu știu nimic — ne spune 
interlocutoarea — n-am fost înștiin
țată că am avea și plan de predare 
a hîrtiei...

Restaurantul Harghita, aparținînd 
O.J.T Băile Tușnad :

— într-adevăr, trebuie să mani
festăm o maximă grijă față de hîr
tie — este de părere Irina Danei, 
șefa unității. Am primit din partea 
conducerii oficiului chiar o circulară 
in acest sens.

Cînd ne interesăm despre canti
tatea de hîrtie prevăzută a fi predată 
pe unitate, lucrurile se complică. Se 
dau telefoane la serviciile plan și 
contabilitate. Și, în sfîrșit, aflăm 
„secretul secretelor" — anume că 
planul anual de predare ar fi de 
5 tone hîrtie pentru restaurantele 
Harghita și Bradul laolaltă, din care 
pînă în prezent au fost predate 140 
kilograme ! Pentru exactitatea aces
tor date nu ne asumăm însă nici o 
răspundere, intrucit ele au fost adu
nate și furnizate în mare grabă.

în spiritul și litera legii I 
Fotoreporterul „Scînteii", Eugen Di- 
chiseanu, ne relatează :

Complexul comercial A—16 din 
Drumul Taberei nr. 124, București. 
Soar% vecinătate de blocuri noi. lume 
zorită la cumpărături. Asta-i ce se 
vede din stradă. Pentru că în spatele 
complexului se face curățenie. O fe
meie din personalul unității apare 
cu un vraf de cartoane de ambalaje 
și le aruncă pe trotuar. „Vin. maică, 
gunoierii și mai strîngem și noi pe 
aici" (!)

Ne interesăm la șefa complexului, 
Vocheci Marieta, unde se depozi
tează pentru recuperare hîrtia ră
masă de la desfacerea mărfurilor. 
Intrăm printre șiruri înalte de am
balaje de toate felurile depozitate 
între două ziduri, într-un spațiu aflat 
sub cerul liber și aflăm locul cu pri
cina : o cantitate de aproape trei 
sute de kilograme de deșeuri de hîr
tie amestecată cu resturi de lădițe 
din lemn, cutii, gunoaie, așa cum 
atestă fotografia alăturată. Nu ne 
mai miră nimic, din moment ce în 
discuții șefa complexului, referin- 
du-se la maculatură, o denumește 
întotdeauna .hîrtie fără valoare". 
Este mai mult decît o expresie, ea 
trădează o anumită mentalitate.

împreună cu tovarășul Alexandru 
Cristea. împuternicitul Centralei pen

tru recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile. trecem prin 
citeva unități comerciale din cartie
rul Berceni din Capitală.

BIG — Berceni. tn containerele cu 
gunoi și pe lingă ele se află hîrtii. 
materiale plastice, resturi de lemn, 
de metal ș.a. „Dacă mai aveam un 
conteiner, nu găseați resturile îm
prăștiate pe jos" — ne spune cu nai
vitate Gheorghe Boteanu. șeful raio
nului electrice. Abia apoi realizează 
sensul nedumeririi noastre si începe 
cu justificări : „E greu să facem se
pararea materialelor, putem să ne și 
tăiem la mină cu tabla !“

Cum se colectează hîrtia în unele unități comerciale
Desen de Viorel SANDV

Fără comentarii 1
Intrăm în curtea interioară a com

plexului cooperației meșteșugărești 
din piața Berceni Sud 1. Rareori 
ne-a fost dat să vedem atîta risipă 
de materiale refolosibile ; pe lingă 
hîrtie — material care face obiectul 
anchetei noastre — textile, mase plas
tice, diferite metale, toate aruncate 
la gunoi.

CETĂȚENI!
Pentru a fabrica o tonă de hîrtie se taie cinci arbori ma

turi, care produc în fiecare oră oxigen pentru 320 de oameni și 
purifică 24 000 metri cubi de aer.

O tonă de maculatură înlocuiește o tona de celuloză, ma
teria primă de bază pentru fabricarea hîrtiei.

Putem tăia mai puțini arbori pentru fabricarea hîrtiei prin 
acțiuni gospodărești de colectare a tuturor hîrtiilor și cartoa
nelor refolosibile, fără a mai consuma materii prime, energie 
și muncă omenească!______________ :__________J

Ne mai plimbăm prin piața Ber
ceni Sud t și. deodată, vedem ieșind 
un fum subțirel dintr-o pubelă de 
gunoi. Ne uităm : ardea hîrtia. 
Scrum de hîrtie și în pubelele ală
turate. „Proprietarul" pubelelor: 
cofetăria nr. 5. aparținînd de între
prinderea de cofetării și răcoritoare 
nr. 2. Foarte revoltat că l-am între
bat de ce distruge hîrtia. tovarășul 
Ștefan Constantin Viorel, care s-a 
recomandat a fi responsabil al uni
tății. are la un moment dat o repli
că care ne-a uluit : „Ar trebui să 
știm și noi că există o asemenea 
lege, care nu ne dă voie șă ardem 

hîrtia 1“ Dar față de lege nu te poți 
ascunde după deget, așa că împu
ternicitul Centralei pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile îi întocmește proces-ver- 
bal de contravenție, stabilindu-i o 
amendă de 3 000 lei. Amendă fixată 
în conformitate cu Decretul Consi
liului de Stat nr. 465/1975, care pre
vede :

Ari. 50 — Constituie contravenții :

c) distrugerea sau degradarea re
surselor materiale recuperabile, in 
afara cazurilor prevăzute de lege.

Și în articolul următor se preci
zează că aceste contravenții se sanc
ționează cu amendă dc la 3 000 la 
7 000 lei.

Conform acelorași prevederi, pen
tru abateri asemănătoare. în ultimul 
timp au mai fost amendați cu aceeași 
sumă Chima Floarea, responsabila 
cofetăriei Fistic (din cadrul I.C.R. 
— 2) Șerban Mușa (responsabila u- 
nitățil 23 din cadrul Alimentarei 2), 
Dumitrescu Silviu Valentin, respon
sabilul unității 3 mobilă din șoseaua 
Pantelimon 284.

Ce trebuie subliniat 
in concluzie ?

• In primul rind, din cele 
citeva fapte prezentate și din 
altele asemănătoare care nu au 
încăput in aceste rînduri re
zultă că este necesară revederea 
de către forurile de resort ale 
unităților comerciale și coopera
tiste a sarcinilor de colectare a 
hirtiei stabilite pentru unitățile 
din subordine, in sensul dimen
sionării lor exacte, in funcție de 
posibilitățile reale mult mai 
mari existente in rețeaua co
mercială.

• In al doilea rind, sint ne
cesare verificări riguroase, per
severente atît din partea orga
nelor de control specializate cit 
și a forurilor de resort ale 
unităților comerciale și coope
ratiste asupra felului cum se 
recuperează și valorifică hirtia, 
.prilejuri cu care trebuie să se 
atragă atenția lucrătorilor asu
pra prevederilor legale și, acolo 
unde este cazul, să se aplice 
strict sancțiunile stabilite.

Comellu CÂRLAN
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S-a intim plat 
in Călimani

Acum. cind termometrele 
apropie, pe zi ce trece, de 30
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IN INTIMPINAREA CONGRESULUI EDUCAțlEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE^
x * •

Mesajul teatrului contemporan, 
mesaj militant, patriotic

se
_ , - .___ .___ ______ de 

grade, pe virful munților Căli
mani abia se topește grosul ză
pezii de peste iarnă. O încăl
zire bruscă a făcut ca piraiele 
declanșate de straturile de zăpa
dă să coboare vertiginos și să 
pună in pericol echilibrul iazutui 
de decantare de la stația de pre
parare a minereului.

Ce era de făcut ? Un singur 
lucru : să se pună stavilă in ca
lea ni,-ațelor și să fie dirijate Și 
colectate pe o altă matcă. Ușor 
cit zis, greu de făcut. Dar nu im
posibil ! Mai. multi mineri suce
veni, în frunte cu inginerii Mir-' 
cea Bucșă și Gavril Gherghel, cu 
maistrul Vasile Florea și alții, au 
dus o aspră bătălie cu apa. Și, 
nu în ultimul rind, cu frigul, ca 
iarna. Două zile și o noapte în
treagă ei n-au știut ce-i odihna, 
pină n-au văzut piraiele imblin- 
zițe, iazul salvat.

120 de milenii 
de istorie

Săpăturile efectuate pe șantie
rul Canalului Dunăre-Marea 
Neagră au scos la iveală nu
meroase mărturii arheologice : 
obiecte din piatră, ceramică, os, 
bronz, fier și altele.. Specialiștii 
consideră că aceste vestigii aco
peră o perioadă de... 120 de mi
lenii, Printre cele mai valoroasa 
descoperiri se numără uneltele 
din silex — 450 la număr — cele 
din os și un cap dc statuetă' ase
mănător „Ginditorului" de la 
Cernavodă, descoperit in ace
lași loc Și provenind din ace
eași perioadă cu celebrul exem
plar al statuetei de referință. A 
fost descoperită la Poarta Albă 
chiar 6 așezare întreagă datină 
de... 100000 de ani !

Doi frafi
Aflat la C.A.P. Moftinu Mare, 

corespondentul nostru pentru ju
dețul Satu Mare, Gctav Grume- 
za, l-a intilnit pe inginerul Iosif 
Rozs, șeful unei ferme vegetale 
din această unitate, cunoscut ca 
un bun specialist. intimplarea a 
făcut ea tot corespondentul nos
tru să se deplaseze, după citeva 
zile, in comuna Santău, aflată in 
altă parte a județului, unde a in- 
tîlnit la ferma vegetală a coope
rativei agricole aceeași figură 
cunoscută de ia Moftinu Marc.

— Dar cind v-xtfi transferat la 
Santău, că doar- acum citeva 
zile erați la Moftinu Mare ? — 
l-a întrebat el.

— Nu e vorba de nici un 
transfer. Eu sint fratele geamăn 
al celui de la Mcftinu Mare ți 
sinț toi inginer agronom. Amin
doi am absolvit facultatea la Ti
mișoara și amîndoi sintem șefi 
de fermă. Atita doar că pe mine 
mă, cheamă
Incolo...'

Încolo, 
lucrători și 
relor.

Carol ți pe el Iosif,

amindoi pasionați 
specialiști at ogoa-

Copiii 
din Pădureni

Revenit in satul natal. Pădu
reții, . din județul Vaslui, învăță
torul Temistecle Diaconu a for
mat un ansamblu muzical-care- 
grafie numai din capii .de țăraniI

I cooperatori. I șe zice ansamblul 
„stejireiul", inspirat de la nu- 
mele satului Pădureni. „Ștejă-

I
I
I
I
I
I

retul" a devenit cunoscut in toa
tă țara — și nu numai in țară. 
Copiii-artiști și-au confecționat 
singuri frumoasele costume 
populare in care apar pe scenă. 
Pentru interpretarea măiastră a 
cintecelor și jocurilor populare 
din zona Hușilor, „Stejireiul" a 
obținut marile premii la Festiva
lul național „Cintarea Româ
niei", la „Serbările mărti" și la 
alte mari întreceri de anvergură. 
Ba, mai mult, copiii din Pădu
reni au cules aplauze „la scenă 
deschisă" și la festivaluri inter
naționale prestigioase din Belgia, 
Cehoslovacia și Franța. Nu de
mult a avut loc în sat ȘÎ premie
ra unui film cu genericul „Copiii 
din Pădureni".
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Ingeniozitate
La întreprinderea de construc

ții ngvale și prelucrări la cald 
din Drobeta-Turnu Severin se 
construiesc nave moderne de 
mare complexitate tehnică. Prin
tre constructori se află si uu ti- 
năr inginer, Dumitru Piștirică. 
Numărul invențiilor și inovațiilor 
realizate de el pină acum depă
șește numărul anilor pe care-i 
are. Și încă o „depășire" saluta
ră, rezultată dintr-un 
foarte exact: valoarea . 
miilor realitate in urma ingeni
oaselor sale soluții tehnice tre
ce de 10 (zece) milioane lei.

Multe înainte l

caicul 
econo-

I

| Ca la carte i

IFrumoașe aetivilăti pianiereșM . 
se desfășoară la Școala generală I 
din comune Dobraieșii, județul • 

(Teleorman. In microfermele lor, . 
școlarii de aici șe iau la între- I 
cere cu părinții in obținerea unor 1 
recorduri în producție. Și dacă ■ 
la cultivarea legumelor, a po-

I rumbului și sfeclei de zahăr, ca I 
și la îngrijirea pomilor fructiferi I

Idin HOadă, școlarii! s-au „specia
lizat" de mai multă vreme, iată-i 1 
că au devenit acum și crescători I

I de iepuri și nutrii. Cuștile pen- • 
I tru iepuri au fast confecționate, 
Idin materiale refolosibile, tot de I 

ei, in atelierele școlii. Și tot ei I 
sint cei cara’i îngrijesc,., ca la

. carte. i

Rubrici reqlizatâ de
Petre POPA
și corespondenții

Teatrul și filmul beneficiază de 
impactul cel mai direct cu specta
torii, un public ce include — și tre
buie să includă — categorii din ce in 
ce mai largi de oameni. Recepta
rea mesajului celor două arte, cu 
un conținut dens și mai explicit ca 
al altora, este și individuală, dar, in 
același timp., colectivă, dacă ne gin- 
dim la comunitatea de trăire și 
simțire ce reunește oamenii dintr-o 
sală de spectacole. Teatrul joacă un 
rol important ca instrument al 
educației morale, sociale și politice. 
Referind.u-se ia această importantă 
funcție socială, educativă a teatru
lui, la plenara, lărgită a C.C. al 
P.C.R., secretarul general al parti
dului sublinia : „Cinematografia și 
teatrul sint mijloace importante in 
educarea conștiinței revoluționare 
a oamenilor muncii, a tineretului și 
trebuie să facem astfel incit ele 
să-și Îndeplinească în mai bune 
condiții rolul pe care îl au în so
cietatea noastră". Accentuînd mi
siunea artelor românești contem
porane în formarea omului nou, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu releva totodată 
că „Se impune să acordăm însă 
mai multă atenție conținntithii fil
melor, pieselor de teatru, mesaju
lui lor educativ".

Mai e puțin timp pină la înche
ierea stagiunii, moment cu atît mai 
potrivit bilanțului cu cit exact in 
aceste zilș se meditează intens la 
definitivarea repertoriilor sezonu
lui teatral ce va urma. O sinteză 
ințopruUă de către direcția de spe
cialitate % C.C.E.Ș. arată că pe afi
șele teatrelor au apărut 309 spec
tacole noi (70 la sută fiind țomâ-

I nești), dintre care 127 de piese au, 
aparținut autorilor noștri contem
porani. Multi Iubitori ai teatrului 
(din cele cinci milioane ale acestei 
stagiuni) au preferat piesa- româ
nească contemporană, văaînd in ea 
instanța propice a unui prețios 
dialog și a unei substanțial» medi
tații spirituale-

In ce măsură, așteptările lor au
, fost răsplătite, oferta teatrelor re

simțită ca satisfăcătoare ? Cafegor 
ric, și prin creația originală pro
movată, ca și prig întreaga lor ac
tivitate, teatrele au pornit de Ia 
premisa că gradul de competență, 
ca si exigenta estetică a spectato
rilor de azi sia.t mult mai ridicate, 
deschiderea la substanță ideati
că. la valoare estetică, recep
tivitatea fată de nou — fiind 
tot ațîtea premise ale unei cres- 
cinde omogenități a publicului. 
Scena a dat. in genere, o măsură a 
culturii spirituale a societății noas
tre aetuaie. „conștiința teatrului" 
■păstriud pasul cu conștiința so- 
ciaj.ă — nu o dată tranșformînd 
mentalitățile și mobilizind forța 
de acțiune a maselor. Repertoriul 
nu a coboFÎt în genere sub un 
anume nivel — angajind (dincolo 
de mal tradiționalul plan etic) as
pecte însemnate ale devenirilor so
ciale. tinzind la suprema demni
tate și, as zice, modernitate a tea
trului politic. în cadrul acestui gen 
de teatru, lpcul tezelor a fost luat 
de confruntări de idei, mai reușit 
încarnate dec'rt altădată în atitu
dini umane. Fără îndoială, peisa
jul dramaturgiei românești pre
zintă și un, notabil grad de di
versitate tematică și ideatică, 
în centrul atenției au fo=t puse 
astfel. într-o măsură mai mare ca 
în perioadele precedente, aspecte 
fundamentale ale devenirii satului 
și țăranului român în anii socialis
mului (piesele lui Marin Preda, 
Paul Everac. Dinu Săraru). istoria 
recentă fiind surprinsă dincolo de 
eveniment —s prin ecourile ei su
fletești, prin mutațiile spirituale pe 
care le-a determinat. N-au lipsit, 
desigur, piese inspirate din uni
versul oamenilor șantierelor (Du
mitru Radu Popescu. Cristian Mun
teanul. lucrările respective reflec- 
tînd conflicte de muncă, conflicte 
individuale relationate proceselor 
perfecționării sociale și autodepăși- 
rii. Au apărut scrieri însemnate 

l reflectind fenomene din sfera însu

șirii și aplicării. în viată a mecanis
melor democrației socialiste (Paul 
Everac. Mircea Radu lacoban). co
medii de situații si caracter, satire 
cu. miză de substanță (vizînd fe
nomene de inautenticitate, osificări 
de mentalitate, inaderențe la nou, 
mai bine sau mai rău disimulate, 
tendințe de căpătuială fără muncă 
și prin „arta relațiilor", manifestări 
păgubitoare de individualism si eli- 
tarism, simptome îngrijorătoare ale 
lipsei- de personalitate și. opinie) 
au continuat, să dețină un loc în
semnat pe afișe (Teodor Mazilu, 
Tudor Popescu. Meheș Gybrgy, 
Ion Băieșu). Dramaturgii au propus 
interesante reconsiderări ale unor 
mițuri românești fundamentale 
(Dan Tărchilă). Abordînd teme 
existențiale grave, punind în dis
cuție probleme ale creației și crea
torului (calitatea observației în ac
tualitate, relația artei cu adevărul, 
a scriitorului cu eroii și cu publi
cul său), dramaturgii le-au con
vertit în apeluri la responsabi
litate umană și artistică, (Nelu> 10t 
nescu, Dumitru Solomon. Constan
tin Munteanul,

Cpnsemnînd asemenea realități

Opinii despre piesa 
de actualitate 

In repertoriul stagiunii 
pozitive nu putem, să nu con
statăm că au rămas destule pete 
albe și zone nesatișfăcător. dacă, 
nu superficial, explorate. -Teatrul 
nu reflectă totdeauna, cu deschide
re și profunzime maxima, com
plexitatea și uneori nici esen
ța frămintărilor omului contempo
ran. tipurile de conflicte care ii 
angajează existenta. El nu ilus
trează suficient de convingător e- 
forturile sale pentru a transforma 
idealurile revoluționare ale socie
tății in înfăptuiri, modul în care 
conflicte, conflicte adevărate, pu
ternice. a.ngajante. șînt depășite 
prin autoperfecționare individuală 
și. mai ales, prin revolutionarea 
mentalităților și practicilor socia
le. Aflăm pe afișe si Plase ce mi-, 
țiează dimensiuni socișl-polițice 
șau. deschideri filozofice, probind, 
în fond, o cantonare (cind pedes
tră. cind mai ingenioasă sub ra
port estetic) în tradiționalele in
trigi de familie. într-o. sferă sen
timentală dealul, dp banală, in. uni
versul — de fapt — al ‘ relațiilor 
și moralei burgheze. Mai sint pie
se în care ambiția către șubstanța 
(fără suport în viziune și nici in 
talent) dupe la speculații literare 
artificiale, la delnontâri aride si 
fără sevă a unor mecanisme arhi
cunoscute (lucrări pe ați pot fi 
definite, asa cum o pretind, drept 
metafore, tocmai prin tezismul și 
schematismul lor supărător).

Iată, este uh lucru arhicunoscut 
că marea majoritate a suporteri
lor teatrului sint tinerii, Oricîte 
speculații psihologice și etice s-ar 
face, adolescenții au ..problemele" 
lor specifice, fie că. ne referim la 
intensitatea unică a trăirilor lor 
afective și intelectuale si la forța 
aparte a credinței in idealuri înal
te, fie la relația lor cu celelalte 
generații, ori la fenomene legate 
de formarea lor morală și pro
fesională, integrarea lor socială, 
în procesele muncii, ca și în 
relațiile sociale lupta dintre nou 
și vechi continuă in forme ine
dite. în procesele transformării 
revoluționare a societății asistăm 
cu adevărat la nașterea unor oa
meni noi. Or. iată că atit tinerii, 
cit H acești eroi nu numai repre
zentativi, dar și din ce in ce mai 
numeroși in viată, apartinind 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității apar destul de rar 
— conflictele multor piese ce le 
sint consacrate rămînînd schema
tice. convenționale, minore sau fi-
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ind contextualizate artificios, A 
adinei universul unei anuiuxte ca
tegorii de virstă sau. cum se șpu- 
ne. socio-profesionale. nu este 
o comandă extraestetică. ți. o cale, 
a dirijării spectatorului de la cu
noscut, la necunoscut, de la eviden
tă la substrat, o modalitate de a 
vorbi în limba ce ii e proprie, aceea, 
a neliniștilor, speranțelor si aspira
țiilor lui ; o șansă de a oferi pro
blematicii umane ceiei mai. subtile 
suportul condeierii, o șansă de a 
conferi artei adevăr și eficiență. 
Tot. așa : cunoașterea vieții consti
tuie atit o cale a implicării mai au
tentice in conflictele și problemele 
actualității, in adevărurile și eve
nimentele istoriei, cit si o sursă a 
accentuării dimensiunii reflexive, 
și nu in ultimul rînd prospective 
a artei. Se cuvine să mai amintim 
apoi că. tocmai realismul observa
ției și profunzimea investigării vie
ții specifice poporului căruia apar
ține artistul sint șl argumentele 
cele mai convingătoare ale recep
tării unei arte naționale în. plan 
universal.

Date fiind deci aceste aspec
te legate de prezența insuficient 
de concludentă. în stagiunea ce 
se anropie de sfîrgit. a unora din 
dimensiunile majore, din aspecte
le de prim rang ale actualității 
(cum. este, de pildă, revoluția agra
ră, componentele și rezonanțele 
ei upiane). a unora din tipurile 
cele mai reprezentative pentru 
ceea ce numim om nou (definit 
prip spirit revoluționar, autodepă- 
șire și creativitate), ca șf a unor 
lucrări de teatru ante să contri
buie mai profund la educația pa
triotică și mai eficient la cea ma- 
terialist-stiintifică. repertoriile e- 
tapei următoare se cer îmbunătă
țite. Sint necesare inițiative du
blate de operativitate și exigentă, 
de natuță să stimuleze creația, să 
contribuie la o mai bună selectare 
si ierarhizare a valorilor, nstfel 
înqlt, în forma sa definitivă, struc
tura afișului teatral să fie optimă, 
în acest sens, credem ță modelul 
secretariatelor literare, consiliilor 
oamenilor muncii din teatre (țâre 
au, purtat tratative cu scriitorii, 
lansind. comenzi. solicitînd oișse 
mai strins, legate de tradițiile si 
realitățile locului, ori de cțrerea 
întemeiată a ' spectatorilor) șe 
cere urmat șl de alte teatre, am
plificat ; că in fruntea acestei ac
țiuni se cuvine să aflăm ..naționa
lele" e o datorie ce nu mai nece
sită argumentări. Credem, de ase
menea,, că șste utilă o nopă inves
tigare (de data aceasta centralizat, 
Ia nivelțil direcției teatrelor din 
C.C.E.S.) a pfertei dramaturgilor. 
Șantierele dramaturgice fiind am
ple și incluzind diverse si multi
ple tentative creatoare, se cuvin 

.reținute șț stimulate cu deosebire 
acele scrieri oe răspund țnai. di
rect imperativului unui conținut 
bogat și substanțial, angajării ide
ologice șț DOii.ti.ee a teatrului ro
mânesc.

Comanda socială nu este un con
cept general, ea presupune un apel 
energic, activ la mobilizarea unor 
resurse sufletești și de inteligență 
sub semnul idealurilor comunis
mului. Pe linia tradiției teatrului 
românesc — care a fost aceea a an
gajării patriotice, aceea a trans
formării șcenei in oglindă a soci
etății si tribună a adevărurilor sl 
idealurilor celor mai înalte ale 
poporului — dramaturgilor de azi 
le, revine menirea de a fora cu 
înaltă răspundere civică aria as
pectelor conflictuale, de a surprin
de mecanismele progresului, de a 
analiza, dezbate și stimula fenome
nele ce determină mutații revolu
ționare în conștiință.

Fără îndoială, criteriul conținu
tului tematic, ideologic se cere .co
roborat organic, cu cel al necesită
ții unei mai nțari diversități sti
listice și mai presus de orice tre
cut prin filtrul exigenței valorii 
estetice, al originalității. Un tea
tru al timpului de azi menit să se 
adreseze, deopotrivă, contempora
nilor și generațiilor viitoare.

Natalia STANCU

O ipostază poetică a lumii
Deși pictura lui se re

vendică dintr-o solidă 
tradiție autohtonă. Vasile 
Grigore e modern în 
sensul preocupărilor și al 
viziunii, originalitatea lui 
e de sensibilitate și pro
blematică autentică. Ca și 
in manifestăriie anterioa
re, ța și in, expozițiile 
țâre au relevat de-a lun
gul anilor datele persona
lității lui, pictura atestă 
o ațeeași, dpr mereu nouă 
tensiune intre luciditate 
și senși.bijjtate. Ordinea, 
limitarea de sine pe țâre, 
aparent, q impune aceas
tă luciditate șe dovedește 
de fapt a fi la Vasile Gri
gore o foarte’ acută con
știință de sine a sensibi
lității, care in cazul său 
înseamnă receptare, largă 
cuprindere a lumii.

Nevoia’ de înțelegere 
poetică a lumii înconju
rătoare ne apare la. fel de 
acută ca și aceea de a-i 
percepe materialitatea. 
Lirismul riguros si muzi
cal pe care orice privitor 
al lucrărilor îl poate con
stata pune de fapt in va
loare, in ipostaze și tona
lități diferite, variațiuni 
pe țîtșva teme care revin 
frecvent în creația picto
rului : imaginea atelieru
lui, naturile statice, pei
sajele marine. Dincolo de 
ele, artistul a încercat să 
prindă ceva din frumuse
țea, unei lumi vegetale și 
minerale în care este atit 
de mult implicată viața 
omului. Am putea dealt
fel afirma că pictura sa 
a regăsit, odată cu aces
te motive, acea dimensiu
ne romantică ce vine din

adîncul firii și. pe care o 
putem identifica în cele 
mai autentice creații pic
turale.

Discipol al maestrului 
Alexandru Ciucurencu, 
dar cu o, mai exuberantă 
modalitate concretă de 
folosire a substanței cro
matice in sens emoțional, 
Vasile Grigore șira aflat 
un fon al său, spiritual și 
liric, alimentat de contac
tul cu existenta in datele

sau „Metamorfoza timpu
lui". „Scoica" sau „Ate
lier", . ele iți datorează 
farmecul explicit puterii 
de iradiere a tonurilor 
luminoase. O umbrelă, o 
scoică înconjurate de tă- 
lăzuirea înspumată a va
lurilor într-o lucrare si
tuată, pe. unul din panou
rile centrale devin sim
boluri. repere menite să 
sugereze o atmosferă so
lară. pusă in. valoar» preg

EXPOZITIA DE PICTURĂ VASILE GRIGORE

ei funciare. Menținîn- 
du-se din punct de vedere 
al motivelor creației în- 
tr-un registru al figura
tivului evanescent, al vo
lumelor care-și dizolvă în 
lu,mină concretețea tran
șantă, oprindu-se la ima
ginea florilor, a naturilor 
statice, a numeroaselor 
variante ale atelierului, a 
vibrației țulorii-lumină, 
ele au o spațialitate care 
se datorează culorii si nu 
rigorilor unei acuzate 
perspective lineare. Cu
loarea reprezintă dealtfel 
pentru el un mijloc de 
expresie cu forță de su
gestie directă, un mijloc 
prin care poate aduce un 
cald elogiu frumuseții vi
zibile a lumii, bucuriei 
de a o privi, de a selec
ta acele elemente care i 
șe par a fi încărcate de 
semnificații. Fie că se nu
mesc „Plajă" sau „Stu
diu", „Contrast cromatic"

nant prin contrapunerea 
unor mari pete de culoa
re. fără a le supralicita 
dimensiunile sau semni
ficațiile, ci doar suplini- 
indu-le solaritatea, ac- 
centuindu-le, în alte lu
crări, prin contrast cu 
forța negrului.

Există in aceste imagini 
o simplitate atit de eloc
ventă și atit. de intens 
expresivă, o siguranță a 
liniei și gamei cromatice, 
un freamăt al cromatis
mului fluent capabil să 
transmită o anume inten
sitate vitală. Există pre
tutindeni în aceste picturi 
un triumf al gratiei, al 
vaporozității, al alunecă-’ 
rii repezi și suav undu
ioase. surprinzătoare prin 
claritate, prin limpezimea 
muzicală a expresiei.

Guașele și desenele 
prezentate în. primai, sală, 
a expoziției, ca și pictu
rile dealtfel, atestă, a- 
ceeași raportare la date-

le fundamentale ale ate
lierului de creație, ale 
peisajului marin sau ale 
expresivității trupului o- 
menesc, capacitatea de a 
Prinde din citeva trăsă
turi de pensulă sau. pe
niță gratia mlădiată a 
unei mișcări. Dominate de 
frumusețea imaginii, de. 
elocventa ei; simplitate, 
desenele evidențiază fap
tul că pentru. Vasile Grir 
gore figurativul nu și-a 
epuizat posibilitățile de 
expresie. O scoică, ele
mentele unei, naturi sta
tice. un portret capătă o 
forță de iradiație poetică, 
cristalizînd în jurul lor o 
atmosferă de liniște, de 
calm și>, visare. Fără a a- 
vea njmic djn pitorgsțul 
exterior pe care, l-ap fi 
putut presupune aceste 
teme, o simiplâ trăsătură, 
de pensulă capă1! ’ >lori 
de picturalitate, », ,;-ea-
ză. fără a descrie, plina, in 
valoare aceeași îndrăz
neală a sugestiei ușoare, 
fine, rapide, aceeași lu
minozitate. aceeași sono
ritate aproape muzicale, a 
limbajului.

Citeva din aceste dese
ne. imprimate Si, multi
plicate cu mijloacele gra
vurii. sint prezentate, în 
somptuoase mape, publi
cului. Este o ingenioasă 
soluție de a' facilita ac
cesul mal larg al iubito
rilor de artă la citeva din 
rezultatele unei creații 
care, în urma unor ani de 
ipunță, pasipoata. a ajuna 
la o sinteză personală

Marina PREUTU

Ieri s-a inaugurat noua aerogara de /q Suceava

Ieri, în prezența reprezentanților 
organelor județene de partid și de 
stat și ai Departamentului aviației 
civile, a fost inaugurată noua aero
gara de ta Suceava., Construirea sa 
a fost impusă de creșterea de la 
un an la altul a traficului de călă
tori. Noul edificiu, realizat in sti
lul arhitecturii bucovinene, are o 
capacitate pentru circa 250 de călă
tori pe ora de virf. cu fluxuri pen
tru plecări și șpșirl simultane de 
cunse interne și externe.

Dispunind de aparatură de diri
jare și control de înaltă tehnicitate, 
aeroportul din Suceava permite de
colarea și aterizarea aeronavelor 
de tip AN 24, BAC 1—11 și IL 18. 
între București și Suceava operea
ză zilnic două curse interne. De a- 
semenea, compania TAROM orga
nizează curse Charter pentru turiș
tii străini care vizitează monumen
tele istorice și de artă din nordul 
Moldovei. (Sava Bcjinariu).

Foto : Dumitru Vințilă
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Din sumar articolele : „Amplu 
program ideologic de angajare co
munistă, revoluționară, pentru edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate". „Activitatea paii- 
tico-ideotagică în, strinsă legătură' cu 
realitățile vigiii" „Factori sociali ai 
fenomenului re li gips și cerinței» e- 
ducației materiălist-științifice , „Ce 
așteaptă societatea de la învâță- 
mint „Permanenta militantismu
lui în arta plastică", „Măsuri ferm» 
pentru creșterea eficienței în pro
ducția zootehnică", „Eficienta eco
nomică — preocupare constantă în 
activitatea de partid", „O bogată ți 
valoroasă resursă economică — ma
terialele refolosibile", „Concepție 
nouă, modernă, asupra calității în 
construcția de mașini", „Natura șl 
manifestările crizei ecqnO' mon
diale", „Ce înseamnă Jk, <țt.mpune 
efortul propriu în dezvoltarea eco
nomiei naționale ?“, „O. pledoarie a- 
mericană împotriva pericolului nu
clear".

Sumarul revistei include, de ase
menea. rubricile „Cărți și semnifica
ții", „Revista revistelor", „Cuvîntul 
cititorilor".
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O zi senină de primăvară. împre
ună cu Corneliu Ifrim. corespon
dentul nostru pentru județul Brăi
la, ascultăm, în curtea unei splen
dide vile din oraș, răcnetele pe 
care le lansează in văzduh un băr
bat și o femeie.

— Domnule Stejar, doamnă — 
spunem după citeva minute — ar 
putea vecinii să creadă că strigați 
la noi. N-gți vrea șă Intrăm, totuși, 
în casă ?

Intrăm; și două ore iar se stri
gă, de astă dată și la noi din cind 
în crnd. Pe cine sint atit de mi
ntoși soții Aurelia și Gheorghe 
Stejar ? E mai ușor de spus pe 
cine nu sint. Imploră „puterile ce
rești" să trimită mai toate urgiile 
cunoscute asupra unor vecini de 
stradă, a ziariștilor, a judecători- 
lors asupra credincioșilor cultului 
penticostal, a miliției, asupra a doi 
copii din prima Căsătorie a Aure
liei Stejar, a procuraturii. Mai a- 
prinsă, femeia îți exprimă dorința 
cuvioasă „să sfișie cu nțîinile ei 
carne de pe... (un coleg ziarist cafe 
a mai scris o dată despre ea)“.

Suportăm cu greu această revăr
sare de ură. acest torent de fana
tism care izvorăște dintr-o gîndire 
primară, din rudimente de jude- 
decățj. într-un tîrziu, riscăm:

— Am mai cunoscut oameni care 
credeau adine în dumnezeu. Dar 
am constatat la ei comportări nor
male — pe care văd că dumnea
voastră nu le aveți. De ce stți^ațț 
tot timpul, de ce sînteți violerțți?

...Au urmat alte strigăte. Cura — 
din punct de vedere psihologic vor
bind — întăreau prezumțiile exis
tente la acea oră. Iar țu aceasta 
ațn ajuns in punctul ia oare se cu
vine să explicăm ce pe iți
vila soților Stejar. Venisem pe ur
mele unei scrisori primite de 
ia muncitorul Vasile Țiripâ, în 
Virstă de 22 de. ani, care nâ 
cerea ajutorul ințr-o chestiune 
foarte importantă. „Cam pe oind 
aveam ă UUi — ne scria pi — 
mama mea, care actualmente se 
numește Stejar Aurelia, a aderat la 
o sectă religioasă. Cind eu aveam 
vreo 12—13 ani, ea a fost exclusă

din acea sectă și, împreună cu ac
tualul ei soț, Stejar Gheorghe, și cu 
alții au întemeiat o altă sectă, pen
ticostalii dizidenți, care nu este 
permisă de lege. Eu și cei doi frați 
mai mici am suferit foarte mult 
pentru că mama ne lăsa singuri șn 
casă fără mâncare, fără îngrijire. O 
dată ne-a lăsat o săptimină în
treagă și a plecat la slujbe la Brăi
la (pe atunci, familia Țiripa locuia 
in comuna Gropeni — n.n.), eu fi
ind. bolnav și ne fiind în stare nici 
să fac focul, lntrucit tata era trac-

bani pentru construcția casei și al
tele. Cind am mai crescut și am în
ceput să judec, am văzut că prea 
coincidea pe spusese „sfintul duh" 
cu ce discutaseră ea cu Stejar mai 
înainte.

— Altceva ce se mai întîmpla ?
— Altă practică era „răpirea" — 

adică actuala doamnă Stejar leșina. 
Asta însemna că... a răpit-o sfințul 
duh. Stătea așa citeva minute, poa
te cinci, și pe urmă își revenea și 
spunea că a fosț jn al nouălea cer 
unde s-a intilnit cu sfintul duh

dusele chimiei moleculare, trăiesc 
asemenea „fosile vii" ne dădea sen
timentul straniu că ne-am intilnit 
cu preistoria. Ca exploratorii din 
Mato Grosso; numai că venise peș
tera înspre noi...

★
Stăm de vorbă cu Dumitru Adas- 

călu, credincios al oultului penti
costal legal.

— Aurelia Tiripa și Gheorghe Ste
jar au fost excluși din cultul nos
tru in 1973 pentru imoralitate (nu 
putem transcrie cuvîntul cronică-

(sici). într-un galimatias indescrip
tibil dăm de pasajul revelator :

„Darurile duhului sfint sint însu
șiri supranaturale cu care Dumne
zeu înzestrează pe unii credincioși. 
Ele sint următoarele: darul tămă
duirilor, darul de a face minuni 
(vom vedea cum a fost utilizat a- 
cest dar — n.n.), darul feluritelor 
limbi (...pe care nu le vorbește ni
meni — h.n.), darul tălmăcirii lim- , 
bilor" (s-a adăugat ți un post de 
translator in schemă, poliglotul ne- 
fiind capabil după conferință să se
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Replica ferma obscurantismului
Fapte, mărturii care dezvăluie nocivitatea unei secte

torisț și lucra ht Insula Mare a 
Brăilei, de noi aveau grijă mai 
mult vecinii. Tata ne iubea foarte 
mult și din această cauză și din 
cauză că el nu voia să adere la 
sectă între ei erau dese discuții. 
Tata mai era supărat și pentru că 
mama ue ducea și pe not la slujbe
le de noapte de la secta ei".

★
— Ce sa întîmpla la slujbele as- • 

tea de noapte, la dizidenți, Vasile?
— Citeau din biblie și pe urmă 

interpretau — cam cum facem noi 
o analiză literară. La un moment 
dat, unul sau mai mulți începeau 
să tremure și pe urmă „vorbeau în 
Umțți",

— In limbi străine?
— Nu, nței o limbă cunoscută, 

numai bolboroseli. După ce le tre
cea delirul, cineva tălmăcea...

— Un fel de translator.
— Așa. Asta era aproape întot

deauna biata mama- Ea traducea 
bîlblielile și spunea mereu ce îi 
convenea ei și lui Stejar : că "„fra
tele" cutare trebuie să se insoare cu 
„sora" cutare, că trebuie să dea

care l-a transmis niște mes^e pen
tru cei din adunare. Probabil că 
vorbiseră „pe repede înainte1', pen
tru că mesajele țineau și două-țrei 
ore.

— Și oamenii credeau?
— Credeau, vai de capul lori Și 

eu și alți copii credeam și ne în- 
spăimmtam- Vedeți, la dizidenții 
ăștia vin oameni foarte simpli, fără 
școală... Cei mal mulți cred un timp 
și pe urmă își revin.

— Și cei care nu-șț revin, cum 
SÎnț soții Stejar ?

— Ăștia au interese bănești sau 
mgi știu eu ce alte interese.

...Am ascultat înfiorați destăinui
rile tinărului. De obicei, cind se 
vorbește despre ritualurile sectelor, 
se invocă „obscurantismul evului 
mediu"; acum aveam însă impresia 
că involuasem pe scara timpului cu 
20—30 OftO da ani, in vremurile cind 
Omul de-abia învăța să vorbească, 
In timpii cind granița dintre el și 
restul viețuitoarelor de-abia se în
firipa. Gîndul că în secolul nostru, 
printre blocuri și automobile, că
lătorind cu trenul' și purtînd pro-

resc pe care l-a folosit — n.n.). Ea 
și-a lăsat casa și copiii și s-a mutat 
aici, la Brăila — la un altul pe care 
l-am exclus, Vachente Mihai — îm
preună cu Gheorghe Stejar și au 
trăit în necurățenie, fiindcă ea avea 
bărbat. Noj am făcut o adțmare; la 
început n-au recunoscut, dar pe 
urmă au recunoscut și au fost ex
cluși.

Aflăm de la tovarășul Milea 
Niță, inspector județean al Depar
tamentului Cultelor :

— Cuțțul penticostal este un cult 
legal- în 1973, Gheorghe Stejar, 
concubina lui și alți cițiva (printre 
ei Mihai șj Silvia Vachente) s-au 
constituiț într-o biserică ilegală, a 
„penticostalilor dizidenți". Ulterior, 
au aderat la o așa-zisă „grupare 
universală" care funcționa la Arad, 
grupare ce reunea excluși din toa
te sectele neoprotestante. în ulti
mul timp, nucleul da aici, de la 
Brăila, a întemeiat ilegal un cult 
autonumit „Biserica apostolică pri
mară".

Iată un program al acesta! „bise
rici", intitulat „Proiect de statut"

exprime și în limba maternă — 
n-n.). Documentul nu menționează 
„darul răpirii"; poate fiindcă este 
monopolul Aureliei Stejar? Si nici 
darul prorociei — frecvent practicat 

-de sectanții dizidenți- Ciudat...
★

Să vedem acum cum s-au folosit 
soții Stejar de „darul de a face mi
nuni". El este strungar și are o re
tribuție tarifară de 2 672 lei. Ea nu 
a avut și nu are „darul muncii"; 
nici o unitate economică nu se 
poate lăuda că i-a sțnnls vreodată 
o semnătură pe vrei® ștat. Intr-o 
perioadă, ei au avut in sarcină trei 
copii, acum au doi. Și totuși... In 
Brăila se înalță o splendidă vilă cu 
două niveluri, cu șapte camere tota- 
lizind 120 mp. o construcție nouă. 
Alături de ea, a doua casă, tot pro
prietate personală, in care locuiesc 
părinții lui Gheorghe Stejar, aduși 
da undeva din județul Botoșani. A 
treia minune: casa aste mobilată și 
utilată cu toata cele de trebuință-.

Dar dacă ar fi numai atitl Au
reli» Stejar a mai făcut o minune: 
i-a dat unui „frate" din așa-zisa

grupare universală de la Arad, cu 
iflipriimut, 12 000 lei. Acela nu nu
mai că nu a restituit banii, dar 
peste o vreme... să-i dăm însă 
cuvîntul chiar celei în cauză:

— A rugat pș credincioșii din 
Brăila să facă rost de 50 000 de lei 
zicînd că are scandal cu cetățeanul 
in cauză cu care s-a certat în bise
rică și l-a amenințat că dacă nu îi 
restituie banii are să-l omoare. 
(Ce departe sintem de... pacea di
vină, de iubirea frățească 1 — n.n.). 
Noi. guzind de această situați», am 
hptărit să facem rost de o sumă și 
i-am trimis 40 000 și nici pină as
tăzi nu am primit acești bani.

Precis, Aurelia Stgjar este proroc 
mincinos ! Dacă ar fi fost proroc- 
proroc. nu i-ar fi dat arădeanului 
52 000 lgi, căci aț fi prevăzut pă °- 
cesta va estonia prin escrocherii 
circa 300 000 de lei șl va fi arestat. 
Cine nu prorocește bine, plătește ! 
îțjtrucit iii „comunitatea" de la 
Brăila sint mai mulți proroci, aț fi 
de dorit să-și pună la un lop haruri
le și așa. reuniți, să răspundă la trei 
întrebări : 1. Cit vor plăti soții Ste
jar ca urmare a percutării în con
formitate cu prevederile Legii pri- 
yind controlul averilor ? 2. Ce va 
spune legea CU privire la materia
lele sustrase din avutul obștesc și 
găsite în vilă ? 3... dar la punctul X 
este uri lucru grav, mult prea grav 
pentru a discuta despre el pe to
nul adoptat în aceste ultime para
grafe.

*
Să revenim la scrisoarea luî Va

sile Țiripa : „In ziua de 13 ianua
rie 1975, cam la orele W dimineața, 
tatăl meu, pe care nu îi maț văzu
sem cam de un an de zile, se plim
ba prin fața blocului (din Brăila, 
unde locuiau cei trei frați Țiripa, 
mama lor si concubinul acesteia. 
Stejar, cu toții găzduiți de soții Va
chente — u.u.). Eu m-am .iu» la el. 
Vrind sd mai vorbim, am plecat cu 
tatăl meu pe jos către complexul 
din cartierul Radu Negru, tu tim
pul discuției cu tatăl meu, am vă
zui că sintem urmăriți de Vachente
(Continuare in pag. a V-a)
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Tovarășului YANNIS BANNIAS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia (interior)

Alegerea dumneavoastră în funcția de secretar al Comitetului Central 
aii Partidului Comunist din Grecia (interior) îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa calde felicitări și urări de succes în activitatea dumneavoastră de 
înaltă răspundere.

Folosesc și această ocazie pentru a sublinia evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Roman și Partidul 
Comunist din Grecia (interior), bazate pe stimă și respect reciproc, și tmi 

■exprim convingerea că acestea 6e vor dezvolta în continuare în interesul 
celor două partide, al popoarelor român și elen, al destinderii, păcii și 
colaborării in Balcani, în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
„Expunere cu privire la stadiul actual al edi
ficării socialismului în țara noastră, la pro 
blemele teoretice, ideologice și activitatea po 

litieă, educativă a partidului" 
prezentată la plenara lărgită a Comitetului Central al Parti 

dului Comunist Român din 1—2 iunie 1982
Cuvîntare la încheierea lucrărilor plenarei

Editura politică

A MlUt AGRICOLE DE PRODUCIIE
într-un climat de puternic entu

ziasm și deplină angajare revoluțio
nară generate de strălucita expune
re a tovarășului Nicolae Ceausescu 
la recenta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., marți s-au desfășurat In Ca
pitală lucrările plenarei Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

A luat parte tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național ar 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor.

Au participat membrii consiliului 
ai comisiei de revizie, 
uniunilor județene ale 
or agricole de producție, 

«■ți ai unor ministere și 
e centrale, activiști ai
il expunerii secretarului 
xirtidului, plenara a ana- 
igență. tn spirit critic și 
activitatea desfășurată de 
ițională, uniunile ■ județe- 

_  ,. _.„_nele colective de condu
cere din unitățile agricole coopera
tiste pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin în domeniul muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, pen
tru formarea omului nou. cu o înal
tă conștiință patriotică, revoluționa
ră, in strinsă legătură cu mobiliza
rea întregii țărănimi la înfăptuirea 
obiectivelor fundamentale ale noii 
revoluții agrare, a sarcinilor ce re
vin agriculturii cooperatiste din 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Participanții la plenară au dezbă
tut, totodată, în lumina indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceausescu, pre
vederile Legii referitoare la produ
cerea și folosirea rațională a resur
selor de nutrețuri, stadiul realizării 
programului de asigurare a bazei 
furajere și au examinat măsurile ce 
se impun pentru buna întreținere a 
culturilor prăsitoare și pregătirea 
exemplară a campaniei de recoltare 
a cerealelor păioase.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe Stoica.

într-o atmosferă de vibrantă și 
unanimă aprobare, plenara Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție a adoptat 
o telegramă adresată COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUSESCU, in 
care se spune : într-o deplină uni
tate de gînd și de simțire cu între
gul popor român, cu întreaga noas
tră națiune socialistă, plenara Con
siliului Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, în 
numele milioanelor de țărani coo
peratori — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — dă o 
Înaltă apreciere magistralei expuneri 
ne care dumneavoastră, conducătorul 

dîrz și neobosit al partidu- 
țării. ați prezentat-o la re- 

enară lărgită a Comitetului 
al Partidului Comunist 

tent-program de o Inestima- 
>are teoretică și practică, de 
sabilă ținută politică și filo- 
uprinzind o analiză profun- 
«iesului istoric de dezvoltare 
iii și societății românești, a 
irii construcției socialiste în 

patria noastră, expunerea ilustrează 
cu deosebită strălucire marea însem
nătate pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, o acordați activității teore
tice, ideologice și cultural-educative 
in opera de formare a omului nou, 
cu o inaltă conștiință patriotică, re
voluționară, făuritor al tuturor bu
nurilor materiale și valorilor spiri

tuale ale țării, constructor conștient 
a! unei activități noi, superioare pe 
strămoșeasca vatră românească. Spi
ritul militant, cutezanța revoluționa
ră, realismul, principialitatea, clari
tatea și obiectivitatea cu care sint 
tratate in cuprinsul expunerii pro
bleme fundamentale ale vieții so
ciale, politice și ideologice ale țării 
noastre și ale lumii contemporane, 
modul magistral in care ați definit 
stadiul actual al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România și ați jalonat direcțiile 
principale de acțiune pentru viitor, 
tezele, ideile și orientările noi pe 
care le-ați formulat, pun pregnant 
in lumină profunda și pătrunzătoa- 
rca gindire revoluționară și prodi
gioasa dumneavoastră personalitate, 
constituindu-se în contribuții de ines
timabilă valoare la dezvoltarea teo
riei revoluționare.

Exprimindu-ne Întreaga aprobare 
față de bogatul conținut al expune
rii, reafirmăm și de această dată 
adeziunea totală a țărănimii, a tutu
ror lucrătorilor ogoarelor la politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru.

Militind pentru formarea unui om 
nou, cu o inaltă conștiință patrioti
că, socialistă, ne angajăm să per
fecționăm permanent și să diversifi
căm formele și metodele muncii po
litico-educative, să ne ocupăm stă
ruitor de ridicarea pregătirii profe
sionale a cooperatorilor, a celorlalți 
lucrători din agricultura cooperatis
tă. Intensifieindu-ne permanent e- 
forturile, vom antrena întreaga ță
rănime la ample și variate acțiuni 
politico-educative și profesional-cul- 
turale, in cadrul marelui Festival 
național al muncii și creației „Cinta- 
rea României", inițiat de dumnea
voastră, punind un accent deosebit 
pe promovarea progresului tehnic, 
pe valorificarea și dezvoltarea moș
tenirii cultural-artistiee din satele 
și comunele noastre, pe desfășura
rea unor largi manifestații de masă 
consacrate apărării bunului celui mai 
de preț al omenirii — pacea.

Participanții Ia plenară vă asigură 
că vor acționa cu fermitate pentru 
organizarea recoltării la timp, depo
zitării și conservării în cele mai 
bune condiții a tuturor furajelor, 
pregătirea terenului și semănatul 
furajelor în culturi suceesive, execu
tarea lucrărilor de curățire și ame
najare a pășunilor și fînețelor. res
pectarea strictă a normelor tehnolo
gice privind creșterea producției de 
masă verde și linuri, inclusiv pe 
suprafețele dc păduri pășunabile. 
asigurind astfel realizarea condiției 
de bază pentru creșterea producției 
animaliere.

Profund recunoscătoare pentru a- 
tenția deosebită pe care o acordați 
agriculturii, stimulată puternic de 
expunerea dumneavoastră la recenta 
plenară lărgită a C.C. al P.C.R., 
de complexul de măsuri adoptat în 
ultima vreme în vedereg creșterii 
producției agricole, harnica noastră 
țărănime, aflată in aceste zile in 
plină activitate pentru asigurarea 
unei recolte cit mai mari, vă asigu
ră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, eă, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
va munci cu și mai multă rîvnă 
pentru înfăptuirea obiectivelor fun
damentale ale noii revoluții agrare, 
in vederea obținerii unui belșug de 
produse agrualimentarc, sporindu-și 
neîncetat contribuția la fondul cen
tralizat al statului, la buna aprovi
zionare a populației, Ia întărirea și 
înflorirea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

(Urmare din pag. a IV-a)
Mihai și Stejar Gh., care aveau o 
rangă, respectiv un baston, învelit 
în hirtie. (Mai departe, relatează că 
tatăl său voia actele de naștere ale 
copiilor pentru a solicita o locuință 
la Galați. Mama nu a vrut să le 
dea). La ora 12,00 am plecat la 
școală cu Vachente Lucian, de ace
eași vîrstă cu mine. La școală m-a 
căutat tata și mi-a spus că merge 
să discute cu mama. Eu i-am spus 
să nu se ducă pentfai ci Stejar și 
Vachente sint înarmați și au ură pe 
el.

Tata nu m-a ascultat și s-a dus. 
Ctnd m-am întors, seara, de la 
școală am aflat că tata fusese omo
rî! acolo, in easă, în jurul orei 
16,00."

•ăt
Peste o vreme. Mihai Vachente, 

40 de ani, șofer, este condamnat la 
18 ani închisoare. Recunoscuse din 
prima clipă că l-a ucis pe Nicolae 
Țiripa ]ovindu-l cu ranga în cap. 
Din depoziția sa : „Uitîndu-mă pe 
vizor i-am spus soției mele că Ia 
ușă se află Țiripa, iar aceasta l-a 
anunțat pe Stejar Gheorghe. (Des
chide, Țiripa intră, Vachente pune 
mina pe rangă și lovește). Țiripa 
Nicolae nu a făcut nici un scandal 
la ușă, ci doar a apăsat pe sonerie 
și nici cînd a intrat nu a spus ceva. 
In momentul cînd l-am lovit pe Ți
ripa. în holul de intrare venise Ste
jar Gheorghe (...) împreună cu Ste
jar Gheorghe i-am legat mîinile Ia 
spate.". Din depoziția lui Stejar 
Gheorghe : „-.Țiripa a căzut pe ci
ment și din cap îi curgea singe. 
Vachente a propus ca să-l legăm, 
împreună cu Vachente l-am legat 
pe Țiripa cu mîinile la spate în 
locul unde căzuse". Din depoziția 
Silviei Vachente : „Soțul meu și 
cu Stejar Gheorghe l-au legat cu 
miinUe la spate pe Țiripa". Din 
depoziția Stelei Pantea, o altă sec
tantă, pe atunci minoră : „Stejar 
Gheorghe I-a legat pe Țiripa de 
mîini. timp în care Vachente stă
tea în apropiere cu bara ia mină."

La 14 ianuarie, Nicolae Țiripa

moare fără să-și mai fi recăpătat 
cunoștința.

La 22 ianuarie, după opt zile. 
Gheorghe Stejar și Aurelia — fostă 
Țiripa,. se căsătoresc.

★
Mai departe, din scrisoarea lui 

Vasile Țiripa : „Pantea Steluța, 
altă sectantă, care, in momentul 
cind s-a intimplat crima se afla in 
casa lui Vachente, mi-a povestit 
că tata a fost omorît de către Va
chente Mihai și Stejar Gheorghe, 
eu ranga și cu bastonul-,

★
— Lucian Vachente, mai ești in 

sectă 1
Tînărul surîde trist, scurt!
— Nu.
— Soții Stejar cred cu adevărat T
— Poate că la început au cre

zut... dar de atunci au apărut și 
banii...

Ii povestim cele aflate de la Va
sile Țiripa. Este departe de a fi 
surprins.

— Am participat și eu la urmă
rirea lui Nicolae Țiripa de către 
tata și Stejar. Stejar avea in mină 
un baston confecționat de el din 
materiale dure și grele și tata 
ranga.

— Ce crezi despre împrejurările 
în care a avut loc crima ?

Tace. Apoi :
— Spuneți-mi, dacă Stejar doar 

a privit cum Țiripa era lovit cu 
ranga în cap (eeea ee eu nu cred!) 
și după ce a căzut, cit era incă 
viu, cu sîngele șiroind, l-a legat 
cu mîinile la spate, asta nu este 

. complicitate ? Fiindcă asta a recu
noscut la anchetă toată lumea — 
inclusiv Stejar.

— Știu că a recunoscut. Lucian. 
Stejar mi-a spus și mie că a par
ticipat la legarea Iui Țiripa.

— Atunci ?
— Nu știu acum răspunsul. Să 

vedem ce vor spune oamenii legii.
★

Din scrisoarea lui Vasile Țiripa S 
„După crimă, autorii ei și cei pre- 
zenți s-au sfătuit și au hotărît ca 
să apară un singur criminal. Ei au 
făcut acest lucru pentru că sint a

Cronica zilei Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Rumania.

Lucrările reuniunii de cooperare balcanică 
multilaterală in domeniul energiei 

și materiilor prime
■ Bl

Marți, in cadrul reuniunii de coo
perare balcanică multilaterală in do-' 
meniul energiei și materiilor prime 
a continuat dezbaterea generală, in 
cadrul căreia a luat cuvîntul Tran
dafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice. După ce a trecut In revistă 
preocupările actuale ale tării noastre 
și realizările obținute în anii con
strucției socialiste in valorificarea 
cit mai rațională și eficientă a re
surselor energetice, vorbitorul a sub
liniat că Programul aprobat de pro
ducere a energiei în cincinalul 1981— 
1985 și dezvoltarea bazei energetice 
a țării pini în 1990 are la bază ideea 
fundamentală că necesitățile de con
sum trebuie să fie puse într-un a- 
cord cit mai deplin cu cerințele reale 
ale unei economii moderne bazate pe 
consumuri energetice strict norma
te, în cadrul unor acțiuni de conser
vare a energiei în toate ramurile 
consumatoare. în ceea ce privește 
modul de satisfacere a acestui con
sum, politica Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a ramurii ener
getice, are în vedere folosirea resur
selor energetice proprii, cu deosebire .

cărbuni inferiori și șisturi bitumi
noase, amenajarea potențialului hi
droenergetic, producerea combinată 
a energiei electrice și termice, scăde
rea ponderii hidrocarburilor consu
mate in 
realizarea 
trice.

Arătînd
și sprijină elaborarea studiilor de in
terconectare balcanică, vorbitorul a 
arătat, in concluzie, că această re
uniune, care ar putea fi continuată 
în viitor de altele de acest gen. ofe
ră un bun prilej de a ne uni efor
turile pentru dezvoltarea energeticii 
în țările ce fac parte din zona 
noastră.

în continuarea lucrărilor, au fost 
examinate propunerile prezentate de 
delegațiile țărilor participante in le
gătură cu stadiul și perspectivele in
terconectării sistemelor energetice 
ale țărilor balcanice, precum și cu 
posibilitățile de cooperare privind 
proiectarea, realizarea și exploatarea 
amenajărilor hidroenergetice.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

centralele termoelectrice, 
de centrale nuclcaroelec-

că țara noastră a sprijinit

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

POPICE
• Campionatele mondiale de po

pice de la Brno au continuat ieri eu 
prima parte a întrecerilor la perechi 
(masculin și feminin), după prima zi 
aflîndu-se pe primele locuri cuplu
rile din România. La feminin. Ana 
Petrescu și Elena Pană au realizat 
872 p.d. (450 p.d. plus 422 p.d.). un 
rezultat valoros cu care le-au între
cut pe deținătoarele titlului mondial, 
iugoslavele Biserica Permann și Ste- 
fica Kristoff. La masculin, se află in 
frunte luliu Bice și Gheorghe Sil
vestru (România) — 1805 p.d.

Referindu-se la probele, pe echipe, 
agenția cehoslovacă de presă C.T.K. 
subliniază performanța reprezentati
vei masculine a României, care a 
reușit să cîștige titlul mondial după 

■ ce, Ia jumătatea întrecerii, avea un 
handicap important. Pregătirea fizi
că și tehnică foarte bune, omogeni
tatea și tradiționala putere de luptă a 
românilor, se arată in comentariu, 
le-au adus o victorie detașată, abso
lut meritată. La rîndul său. agenția 
iugoslavă Taniug relevă succesul po
picarilor români, cu un rezultat foar
te bun. succes completat de medalia 
de bronz obținută în întrecerea fe
minină.

Astăzi se încheie probele de pe
rechi. iar vineri are loc concursul 
individual.

Brașov; Universitatea Cluj-Napoca— 
S. C. Bacău ; Dinamo — Corvinul 
(stadionul Dinamo) ; A.S.A. — U. T. 
Arad ; C. S. Tîrgoviște — Sportul 
Studențesc. Toate partidele incep la 
ora 18.

AUTOMOBILISM
• Automobiliștii noștri, pilotînd 

mașini „Dacia-1300", au avut o com
portare apreciată la ediția a Xl-a a 
..Raliului Gunaidîn". disputat în 
Turcia. întrecere contînd ca etapă 
în campionatul european si campio
natul balcanic. Echipajul FI. Matees- 
cu — Fi. Nută a ocupat primul loc 
la clasa 130Q (grupa 2). iar M. Cos- 
tineanu — Gh. Barbu tot locul întii, 
la clasa 1300 (grupa A). în clasa
mentul general — primul a terminat 
bulgarul 1. Petrov (pe Porsche 
rera) — echipajele noastre au 
pat poziții bune : Mateescu — 
locul 8. Costineanu — Barbu.
9. din 76 dc echipaje prezente la 
start. Raliul a măsurat 968 km. din 
care 270 km în 26 probe speciale.

HANDBAL

TENIS
• în turneul internațional de te

nis de la Sofia, inclus în circuitul 
„Balkanturist ’82“. pentru sferturile 
de finală s-a calificat și jucătorul 
român Liviu Mancaș, alături de 
Bogomilov (U.R.S.S.), Stunsbery 
(S.U.A.). Matos (Brazilia), Ilekovici 
(Iugoslavia) etc.

FOTBAL
• Astăzi au loc meciurile celei 

de-a 33-a etape a campionatului di
viziei A la fotbal, lată programul în- 
tîlnirilor ; Chimia — Politehnica Ti
mișoara ; Progresul Vulcan — F.C. 
Olt (stadionul Progresul) ; Jiul — U- 
niversitatea Craiova : F.C. Argeș — 
Steaua ; F. C. Constanța — F.C.M.

grupare mică (penticostali dizi- 
denți) și Stejar Gheorghe este 
fruntașul ei și este foarte activ.

Eu aveam pe atunci 15 ani și 
încă nu mă desprinsesem de învă
țămintele sectei pe care mama mi 
le băgase în cap. La anchetă am 
spus minciunile pe care ei mă în
vățaseră să le spun. Pe măsură ce 
m-am debarasat de concepțiile stu
pide ale sectei, ajutat de școală, de 
U.T.C., de presă, mi-am dat seama 
că tata a fost un om bun, cumse
cade și ne iubea din toată inima. 
El a fost ucis de fanatismul, de în
tunericul sectanților dizidenți".

Cutremurătoare cuvinte: a fost 
ucis de 
sărmanul 
se gindea 
piii și le . , .
la mama copiilor săi. Apasă pe bu
tonul soneriei și nu știe că de
clanșează mecanismul destinului. 
Dar... mecanismul crimei se pre
gătea de mult mai multă vre
me. Se pregătea din nopțile cînd 
membrii sectei se isterizau re
ciproc, tremurind. bițiindu-se și 
bolborosind, cmițind gemete ani
malice și tînguiri, explozii de vio
lență ; se pregătea în lungile „tăl
măciri" cînd, obsesiv, se vorbea de 
„cel rău", de dușmani, de judeca
ta necruțătoare ce va veni, de vio
lențele la care vor fi supuși ne
credincioșii ; se pregătea prin at
mosfera de fanatizare, de imbiba- 
re cu ură la adresa tuturor celor 
ee nu sint de acord cu profetesa 
Aurelia : și, normal, primul care 
nu era de acord cu ea, cti practicile 
barbare ale sectei, cu violul spiri
tual a! propriilor săi copii, era Ni
colae Țiripa. în „gîndirea" sectei, 
el devenise diavolul...

„Tatăl meu a fost ucis de fana
tismul sectanților". Trebuie sâ fa
cem tot ceea cg depinde de noi 
pentru ca niciodată în țara aceasta 
un tînăr să nu mai fie în situația 
de a scrie aceste cuvinte.

Opinia publică, oamenii legii au 
cuvintul.

întuneric ! într-adevăr ; 
Nicolae Țiripa. care nu 
decît că își iubește co- 
vrea binele, vine pașnic

Georqe-Radu CH1ROV1C1

Car- 
ocu- 
Nuță 
locul

• Tradiționala competiție,.interna
țională feminină de handbal „Trofeul 
Iugoslaviei", desfășurată la Novi Sad. 
a fost ciștigată de echipa U.R.S.S., 
care in finală a învins cu 29—13 
(C—rS) selecționata Iugoslaviei. Pe 
locul trei, reprezentativa Cehoslova
ciei. învingătoare cu 25—18 (12—8) 
în partida cu Olanda.

BOX
• Pugilistul francez Lucien Rodri- 

guez si-a apărat cu succes centura 
de campion al Europei Ia categoria 
grea. în Sala care a avut loc la 
Paris. Rodriguez l-a învins !a punc
te. după 12 reprize, oe șalangerui 
său. spaniolul Alfredo Evangelista.

r a
Timpul probabil pentru intervalul * 

iunie, ora 21 — 12 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme în general rece, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse locale de 
ploaie mai frecvente în estul și sudul 
țării, vintul va sufla moderat, cu in
tensificări trecătoare. Temperaturile 

. minime vor fi cuprinse intre 2 șt 12 
grade, izolat mai coborîte in depre
siuni, cele maxime vor oscila Intre 12 
și 22 de grade, local mai ridicate în a 
doua parte a intervalului. La munte. Ia 
altitudinea de peste 1 500 de metri, se 
va semnala lapoviță și ninsoare. Izolat, 
condiții de grindină. In București : 
Vreme în general rece mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse de ploaie. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 11 grade, cele ma
xime vor oscila între 19 șl 22 de gra
de, mai ridicate In a doua parte a in
tervalului. (Margareta Struțu, meteoro
log de serviciu).

c i n e m a

Marți, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit pe 
Antoine Dakoure. noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Volta Superioară în tara 
noastră, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Cu prilejul apropiatei sărbători 

naționale a Republicii Filipine, Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Asociația de 
orietenie rotnâno-filipineză au orga
nizat. marți după-amiazâ. in Capi
tală. o manifestare culturală. în ca
drul căreia ziaristul Ion Ivanici, a 
împărtășit impresii de călătorie din 
această țară. Programul manifestării 
a cuprins, de asemenea, prezentarea 
unui film documentar filipinez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Asociației de priete
nie româno-filipineză, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. un numeros public.

Au fost prezenti Mario C. Belisa- 
rio, ambasadorul Republicii Filipine 
la București, și membri ai amba
sadei.

*
La București a avut Ioc. marți, o 

consfătuire de lucru cu caracter de 
schimb de experiență, organizată de 
Consiliu! Central al U.G.S.R.. Minis
terul Muncii și Ministerul Sănătății, 
avînd ca temă îmbunătățirea acti
vității de protecția muncii, preveni
rea și combaterea bolilor profesio
nale. reducerea morbidității cu in
capacitate temporară de muncă.

La consfătuire au participat vice
președinți al comitetelor uniunilor 
sindicatelor pe ramuri, președinți ai 
comisiilor sociale de la consiliile 
județene, municipale și orășenești 
ale sindicatelor, președinți ai co
mitetelor sindicatelor si inspectori 
obștești cu protecția muncii din 
unități industriale și agricole. Au 
luat parte, de asemenea, șefii in
spectoratelor teritoriale de stat pen
tru protecția muncii și ai comparti
mentelor de protecția muncii din 
ministerele economice, directorii di
recțiilor sanitare județene si ai po
liclinicilor de pe marile platforme 
industriale, cadre cu funcții de răs
pundere de Ia C.C. al U.T.C.. Con
siliu! Național al Femeilor. Ministe
rul Muncii. Ministerul Sănătății.

în spiritul exigențelor reieșite 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din ,1—2 iunie, participan
ții au dezbătut activitatea desfășu
rată pentru crearea unor condiții de 
muncă din ce în ce mai bune. în 
toate ramurile economiei naționale, 
precum și acțiunile ce trebuie între
prinse in vederea prevenirii acci
dentelor și îmbolnăvirilor profesio
nale și întăririi stării de sănătate a 
personalului muncitor.

Consfătuirea a constituit un larg 
schimb de experiență si de opinii, in 
care s-a afirmat necesitatea unei 
impljcări mai hotărite a sindicate
lor, a celorlalți factori cu atribuții 
în acest domeniu, pentru infăptulrea 
politicii sociale a partidului și statu
lui nostru, astfel incit uriașele efor
turi materiale pe care statul le face 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață ale 
celor ce muncesc să determine înlă
turarea riscurilor de accidente și îm
bolnăviri și să asigure păstrarea in
tegrală a capacității de muncă a oa
menilor. (Agerpres)

Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, vă rog să primiți, în numele Consiliului Executiv 
Federal și al meu pensonal, felicitări călduroase și cele mai bune urări de 
succes in îndeplinirea acestei înalte funcții de răspundere.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima convingerea tn dezvoltarea tn 
continuare cu succes a relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri 
dintre țările noastre socialiste vecine și prietene.

MILKA PLANINȚ
Președintele

CoMitiului Executiv Fedenl al R.S.FX

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, cu prilejul numirii dumnea
voastră in funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, in spiritul prieteniei ce caracterizează relațiile dintre cele două 
țări ale noastre, sincere felicitări din partea guvernului italian șl a mea 
personal, împreună cu cele mai bune urări de succes în Îndeplinirea înaltei 
misiuni care v-a fost încredințată.

GIOVANNI 5PADOLINI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

t
Programele 1 ți l

18,00 Telex
19,03 Muzică populară

tn jurul orei 16,30 — Transmi
siune directă : adunarea popu
lară din municipiul Oradea pri
lejuită de vizita de lucru, in 
județul Bihor, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

20,80 Telejurnal
20,30 Pentru dezarmare șl pace — po

ziția activă și constructivă a

Centenarul Spitalului
La Constanța a avut loc, marți, o 

adunare festivă consacrată sărbători
ții a 100 de ani de atestare docu
mentară a spitalului militar din lo
calitate.

Cu acest prilej, participanții la a- 
dunarea festivă au adresat o tele
gramă C.C. al R.C.SL. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele : Medicii, întregul per
sonal sanitar din Spitalul militar 
Constanta dau glas astăzi sentimen
telor lor de aleasă gratitudine pentru 
atenția deosebită ce o acordați poli
ticii sanitare, dezvoltării unei puter
nice baze materiale și formării unui 
corp de cadre cu o înaltă calificare 
profesională.

Decorarea instituției noastre cu 
Ordinul „Meritul Sanitar" clasa I —

NicolagRomâniei, a președintelui Ceaușescu
21,10 Telecinemateca. Ciclul 

zări după opere literare". ___ _
Ioanide". Premieră TV. Produc
ție a Casei de filme patru. Cu : 
Ion Pacea, Constantin Codrescu, 
Marga Barbu, .Olga Tudorache, 
Leopoldina Bălănuță. OvlcUu lullu 
Moldovan. Tănase Cazlmir. Ștefan 
Tordache, Petre Gheorghiu, Octa
vian Cotescu, Gheorghe Dinică, 
Mthai Pălădescu, Carmen Galln, 
Ion Caramitru. Mircea Constantl- 
nescu. Scenariul : Eugen Barbu. 
Regia Dan Pi ța. Partea L

22.15 Telejurnal
Programul î

Ecrani- 
„Btetul

20,00 Telejurnal
20,30 Viata economică
21,20 Buletinul rutier al Capitalei
21,38 Muzică de cameră
22,15 Telejurnal
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militar din Constanța
înaltă apreciere ce onorează realiză
rile obținute pe parcursul unui secol 
de existentă — ne obligă să con
tribuim Ta progresul continuu al me
dicinii militare, la încorporarea in 
practica asistentei medicale din ar
mată a unor metode noi și eficiente, 
în baza sarcinilor ee ne revin din 
Directiva privind pregătirea militară 
și politică a armatei.

Vă asigurăm, tovarășe comandant 
svprem. că vom acționa cu toată 
competenta pentru transformarea 
actului medical intr-un moment de 
maximă responsabilitate si inaltă 
probitate profesională, fâcîndu-ne in 
orice împrejurări exemplar datoria 
de apărători ai sănătății militarilor, 
de ostași ai României socialiste.

Cartea noastră de căpătîi
(Urmare din pag. I)
tit pe îndelete, conținutul 
lor să pătrundă construc- 

■ tiv tn tainița sufletului 
tdu, modelindu-l continuu. 

Va fi mult de lucru.
Prin arhivele din țară și 
din străinătate pe care 
le-am cercetat am aflat 
un număr imens de do
sare și cutii cu documen
te in care de zeci de <tnt, 
și uneori de sute de ani, 
n-a pătruns decit fumul 
industrial, înnegrindu-le. 
Și ele conțin informații 
prețioase despre istoria 
noastră, despre începutu
rile organizării muncito
rești la noi, cu nume și 
adrese precise, despre 
atiția remarcabili intelec
tuali români care au tre
cut prin universitățile a- 
pusene (2 000 de teze de 
licență și doctorat numai 
in Franța, în decurs de un 
veac etc.), din adunarea 
cărora istoria culturii ro
mânești capătă consistentă 
și greutate imposibil de 
neglijat chiar de cele mai 
înverșunate porniri.

Stabilirea locului in is
torie, a originii și conti
nuității in'bazinul carpato- 
dunirean ale poporului 
român constituie funda
mentul oricărei activități 
ideologice, teoretice și po
litico-educative.

„Nu se poate vorbi de 
educație patriotică so
cialistă fără cunoașterea

și cinstirea trecutului, a 
muncii și luptei înaintași
lor noștri", spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară lărgită a 
Comitetului Centrat at 
P.C.R.

Lucizi șl" stdpîni pe în
vățămintele pe care ni te 
dă desfășurarea propriei 
noastre istorii, ca și a altor 
popoare din diferite etane 
și din prezent, toți fiii 
acestei țări, sub condu
cerea P.C.R. și a secreta
rului său general. se 
încordează ca un singur 
om să înlăture greutățile 
ce se ivesc, să elimine 
șovăielile eventuale ale 
celor mai slabi, arătin- 
du-le că nici reprezenta
rea idilică a societății so
cialiste, dar nici încruci
șarea brațelor a neputință 
la cea mai mică nereușită 
nu sint binevenite, ci chiar 
periculoase și dăunătoare. 
Societatea socialistă 
crește de la sine,
efortul conjugat al tutu
ror cetățenilor ; nu este 
posibilă o dezvoltare fără 
incidente de 
însemnătate 
ei, dar de 
scornit de 
cauzele și a

„O istorie unitară", care 
să cuprindă esențialul 
vieții, muncii și luptei po
porului român pentru îm
plinirea marilor sale nă
zuințe de libertate națio
nală și dreptote socială, in

creștere, fără 
in ansamblul 

reținut, în 
a Se depista 

le tămădui.

lumina adevărului probat 
de documente și fapte în
scrise în piatra monu
mentelor scoase la iveală 
de cercetările arheologi
lor, din care se desprind 
cu claritate și lupta celor 
mulți și productivi împo
triva profitorilor exploa
tatori, și rolul marilor 
conducători pe care i-a 
născut acest pămint bine
cuvântat. In spiritul con
cepției materiatist-dialec- 
tice și istorice, cartea 
noastră de căpătîi — is
toria poporului român —, 
în care se include is
toria Partidului Comu
nist Român, va trebui
— arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să fie ela
borată de un singur insti
tut de istorie națională, la 
care să se alăture și So
cietatea de științe istorice, 
iar cine va vrea să-și 
umple privirile cu imagi
nile vestigiilor materiale 
și documentele trecutului 
să le găsească într-un 
muzeu central de istorie 
națională, in cele regiona
le aflîndu-se copii, 
ales ale celor ce 
zona respectivă.

Fericita idee a 
rutui general de a 
ceastă Epopee
— cum îmi 
numesc 
mare circulație — va face 
ca intr-un răstimp scurt 
poporul român, cu toate 
vifornițele istoriei lui, să

mai 
privesc

scereta- 
edita a- 

națîonală 
permit s-a 

in limbile de

toată lu- 
respectat 
lui spiri-

fie cunoscut in 
mea, prețuit și 
pentru valoarea 
tuală, pentru rolul pe care 
Fa. jucat in istoria uni
versală.

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pune 
accent deosebit pe necesi
tatea educării — cu grijă 
— a tinerei generații. 
Instruire serioasă și mul
tilaterală, formare in spi
ritul prieteniei și al dra
gostei de pace, de muncă, 
școala trebuie să-și asu
me rolul de a veghea a- 
supra conștiinței tineretu
lui, de creaire a unui cli
mat în care patriotismul 
să devină forță sufletească 
necesară combativității și 
spiritului revoluționar, a- 
vlnd îndreptar prețios 
cartea cea mare a istoriei 
poporului nostru. La „ava 
vie" a vieții lui milenare, 
la pămintul luminat cu 
sudoarea și sîngele înain
tașilor, la leat ia mereu 
nepieritoare a celor care 
au deschis drumuri noi in 
știință și artă, in tehnică 
și in dificila artă a con
ducerii poporului să ne 
adresăm in permanență, 
fără ispita păgubitoare a 
băuturilor sofisticate, să 
acționăm așa cum ne în
vață sc eretax ul general al 
partidului, șl greutățile se 
vor ușura, zările se vor 
limpezi și glasul nostru se 
va auzi departe in lume, 
intonind imnul păcii și al 
prieteniei intre popoare.4

.....................-.... . s ............ -
■ Trandafirul galben : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 16;
90,13. BUCUREȘTI (15 61 54) — 6,43;
11; 13,30; 16; 18.15; 20,30, MELODIA 
(12 06 68) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.■ La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45: 19.15.
■ Ediție specială : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,13: 13.30; 15,43: 18; 20.
■ Trei scrisori secrete i 
NOI (15 6110) — 9; 11.15;17.45; 20.■ Un echipaj pentru 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
15,45; IU; 20.15. AURORA 
9; 11.15; 13.30; 15,43; 13; 30.
■ Calculatorul mărturisește : GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11.15: 13,30;
15.45: 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,13; 13.39: 15.45; 18; 20.
B Campioana mea : SALA MICA A 
PALATULUI — 12; 15: 17,15; 20.
B Cariera mea strălucită — 10: 12;14. Prin cenușa imperiului — 16; 19 : 
STUDIO (59 53 15).
H ti’.toarce-te și mai privește o dată: 
PACEA (60 30 85) — 15,30 .. .............
COSMOS (27 54 93) — 9,30 
15,30; 17,30; 19,30. ,
B Drumul oaselor : 
(11 48 03) — 15,30; 17,30;
B Inghițitorul de săbii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
SS Bujorul roșu : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B 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).

TIMPURI
13,15; 15,30;
Singapore :
11,15: 13,30;
(33 04 86) —

17,30; 19,30,
11,30; 13,30;

VIITORUL 19,30.

t

■ Misterele de Ia castel : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; H; 13.
■ Fericire de țigan : DACIA (50 33 94)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
■ Cintecele mării : EFORIE (13 04 83)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.■ Vacanța cu cîinele : DRUMUL SĂ
RII (31 23 13) — 1«; 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 ? : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.■ Adio arme ; CAPITOL (1S 29 17) — 
9; 12; 16; 19, la grădină — M.
■ Visul de argint al alerg.Ytorului :
SCALA (11 03 72) — 8.45; 11; 13,15;
15.30; 18; 20,30, FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11.15? 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.H Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
FEROVIAR — (30 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15, GRADINA AU
RORA (35 04 66) — 21.■ Bonner fiul ; EXCELSIOR (63 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, FLAMURA (85 77 12) - 9: 11; 13,15; 15.3Q; 17,43; 20.
■ Tess • LIRA (317171) — 15,30; 19, 
la grădină — 21.
K Cinci ------ --------------
(49 48 48) 
M Pilot 
(33 29 71)
CULTURAL (83 50 13) 15,45: 18; 20,15.
■ Cei șapte fantastici ; VOLOA 
(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.
■ Superpolițistul: FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.

fl Polițistul ghinionist : ARTA 
(213186) — 9,30; 11,30; 13,30; 17,30;
19,30, la grădină — 20,45.
B luiprurnută-mi vocea aslă-spară : 
GRADINA BUZEȘTI (5» 43 58) — 21. B Kramer contra Kramer : GRADI
NA FESTIVAL <15 63 84) - 21.
B De la S la 5 : GRADINA GLORIA 
(47 46 TS> — îl.
B Incident In graniță : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.

B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : Imaginile Blnt imagini — 17.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
BU-AU — 17.
B Circul București (110120) : Spectacolul „Circul Mare din Moscova" — 
19.30.

expoziți i
teatre

pentru infern : COTROCENI
— 15,3»; 17,43; 30.
de formula I : FLQREASCA
— 9; 11; 13; 15,3»; 17,45; 20. 

........... 9; 11,15; 13,30;

B Teatrul Național (14 7171. sala mică) : Caligula — 19.30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 17.
B Filarmonica „George Enescit" 
(16 00 6o. Ateneul Român) : Concert de 
orgă. Valentin Radu — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Mormtntul călărețului avar — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei) : Cabala bigo- ților — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) ; Pluralul englezesc — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mî- 
riiala — 20.
B Teatru! de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19,30.
R Teatrul „Notttira"- (59 31 03, sala 
M agite ru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30.
B Teatrul Qiulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pericie *
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
H-lea — 1SU9; (grădina Boema» : Frumosul din pădurea zăpăcită... — 
19,30
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintîna dorului — 18,30.

19.30.

■ Muzeul de artă al Republicii Socialiste România : Expoziția de artă 
flaiuando-olandeză din colecțiile ro
manești ; Hanș Hermann, grafică ; 
expoziție de pictură Q sculptură ro
manească contemporană „Pacea — 
bunul cel mai dc preț al omenirii" ; expoziția „Documente privind istoria 
României din colecțiile britanice" ; 
Vasile Grig ore, pictură.
■ Sala Dalles : expoziția „Țărănimea in lupta revoluționară pentru 
progresul social și edificarea socialis
mului tn România".
■ Galeria Orizont ; Valeriu Boborelu, 
pictură.■ Galeria Simeza : Dan Băncilă, sti
clă.
■ Galeria Căminul artei (parter) : Sabina Neiguiescu Florian, pictură ; 
(etaj) : Horia Cucerzan. pictură.
■ Galeria Eforie : expoziția „Pro- 
design" (Propunere — Proiect — Pro
totip — Producție).
■ Galeria Calateea : Cristina Crin- 
teanu, expoziție de modă.
■ Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei) : 
Design vestimentar de inspirație fol
clorică.
■ Galeria municipiului București : 
Marla Cbeisoi, pictură.
■ Muzeul satului : expoziția „Cera
mica populară tradițională și creația 
industrială".



SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

Un imperativ vital al vremurilor noastre - 
înlăturarea primejdiei nucleare, trecerea 

îără întîrziere Ia măsuri elective de dezarmare
de președintele sesiunii

Se extinde colaborarea științifică 
și tehnologică româno-austriacă

LUCRĂRILE CELEI DE-A XXXVI-A ȘEDINȚE A SESIUNII 
CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC <

Cuvîntările rostite de secretarul general al O.N.U. și 
în ședința inaugurală

NAȚIUNILE UNITE 8 - Trimisul Agerpres, Neagu Udroiu, transmite : In 
ședința de deschidere a sesiunii speciale a Adunării Generale consacrate 
dezarmării; secretarul general al O.N.U., JAVIER PEREZ DE CUELLAR, a 
lansat, luni, tuturor șefilor de guvern din lume apelul de a acționa, pină 
nu va fi prea tirziu, pentru a se pune capăt risipei enorme de resurse și 
pericolului pe care le presupune cursa nesăbuită a înarmărilor, ce ame
nință întreaga omenire cu un holocaust nuclear.

Relevind faptul câ speranța obți
nerii securității pe calea înarmărilor 
s-a dovedit a fi iluzorie, vorbitorul a 
arătat: Criteriul securității naționale, 
care constituie o preocupare 'pentru 
toate statele, trebuie revizuit, tinîn- 
iiu-se și mai mult seama de riscurile 
unei conflagrații mondiale.

Tn continuare. Cuellar a oferit ci
fre elocvente în privința risipei pe 
care o implică cursa înarmărilor si 
a consecințelor ei economice și so
ciale.

Astfel, el a relevat că omenirea 
deține în prezent o capacitate dis
tructivă echivalentă cu peste un mi
lion de bombe de tipul celei lansate 
asupra Hiroșhimei. Cheltuielile mi
litare anuale se cifrează Ia peste 
600 miliarde de dolari, ceea ce re
prezintă 112 dolari pentru fiecare 
locuitor al globului, cifră superi
oară — la rîndul ei — produsului 
național brut pe cap de locuitor al 
unor țări In curs de dezvoltare. In 
fiecare minut în lume se cheltuiesc 
peste un milion de dolari. în timp 
ce zilnic mor 40 000 de copii din 
țările în curs de dezvoltare ca ur
mare a condițiilor precare de trai și

„4 sosit ora pentru oprirea cursei înarmărilor, 
a sosit ora pentru începerea cursei spre pace"

Deschizîndu-și larg ușile ■pentru 
cea de-a doua sesiune specială con
sacrată dezarmării, Palatui Națiu
nilor Unite din New York este des
chis in aceste zile spre lume, spre 
popoarele de pe toate continentele 
In ședința inaugurală, președintele 
sesiunii, Ismat Kittani, evidenția 
marea -răspundere pe care partici
panta la acest jorum și-au asu
mat-o 'în fața popoarelor, intr-un 
moment „de extremă tensiune, de 
amenințări și conflicte armate", 
„cind războiul este in jurul nostru". 
O mare răspundere in fața sutelor 
de milioane de oameni care urmă
resc dezbaterile cu speranță, cu 
preocupare și cu teamă. Speranța 
— că se. vor face pași înainte spre 
soluționarea celei mai mari dileme 
a timpurilor noastre, preocupare — 
pentru consecințele pe care le-ar 
avea cursa înarmărilor asupra uma
nității dacă nu va fi infrinată, 
teama — că acest nou demers in
ternațional ar putea eșua. $i pre
ședintele sesiunii, salutând cu căl
dură prezența la această amplă 
dezbatere a numeroase organizații 
ne guvernamentale din întreaga lu
me — in sală, dar și în afara clă
dirii — conchidea : „Mai avem încă 
o șansă. Mai avem încă timp, dar 
nu prea mult. A venit ora să punem 
capăt cursei înarmărilor și să în
cepem o cursă a păcii". în numele 
speranțelor ardente ale tuturor 
popoarelor.

„Adunarea Generală a O.N.U. 
este, fără îndoială, locul de întâl
nire a guvernelor — arăta, la rîn
dul său, în aceeași ședință, secre
tarul general al organizației, Javier 
Perez de Cuellar. Să nu uităm însă 
că preambulul Cartei O.N.U. începe 
cu cuvintele : „Noi, popoarele..." 
deși guvernele sînt acelea care iau 
parte, la negocieri, activitatea lor 
aici se desfășoară în numele po
poarelor, al tuturor popoarelor. 
Ne-am asumat, așadar, o uriașă 
răspundere în fața întregii uma
nități".

Confruntați cu această mare răs
pundere, reprezentanții statelor 
membre se află, la actuala sesiune,

în numeroase tari, se intensifica acțiunile

și manifestările pentru o lume fără arme
„Să fie înghețate imediat arsenalele nucleare"
BONN. 59 deputați ai Bundestagului vest-german au adresat o scri

soare președintelui S.U.A., Ronald Reagan, in care subliniază atașamentul 
for față de politica de destindere și de relațiile cu țările socialiste. „In 
R. F. Germania - subliniază scrisoarea — s-a constituit o amplă mișcare 
pentru pace. Sute de mii de cetățeni, nu numai tineri, demonstrează 
pentru pace și dezarmare. Cu ocazia sesiunii N.A.T.O. de la Bonn, in 
capitala țării se așteaptă să sosească sute de mii de persoane din cele 
mai diferite categorii sociale. Pe acești oameni îi unește teama pentru 
destinele păcii". Semnatarii scrisorii apreciază că „președintele S.U.A 
trebuie să facă uz de puterea ce i-a fost încredințată pentru a îngheța 
acum înarmăriie nucleare și pentru a realiza dezarmarea totală”.

„Diminuarea riscului unei confruntări militare 
în Europa — sarcină primordială a momentului actual"

DUBLIN. — Salvarea omenirii de 
pericolul unui război nuclear, lupta 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
— iată sarcinile primordiale ale 
momentului actual, se subliniază 
într-o declarație a partidului Sinn 
Fein — partidul muncitoresc din 
Republica Irlanda. Documentul re
levă că Irlanda, ca țară neutră, 
trebuie să joace un rol activ în 
apărarea păcii și în politica de des

Moțiune a deputaților canadieni
OTTAWA. — Deputății canadieni 

au adoptat in unanimitate o moțiu
ne in sprijinul celei de-a doua se
siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării. Ca

de asistență medicală. Cu prețul a 
două bombardiere strategice de ulti
mul tip (circa 200 milioane de 
dolari) s-ar putea finanța cu succes 
o campanie pentru lichidarea anal
fabetismului in lume. In multe ca
zuri. cheltuielile pentru înarmări ale 
țărilor in curs de dezvoltare depă
șesc resursele pe care aceste state 
le consacră sănătății publice, pro
ducției de alimente și invățămîntu- 
lui.

Cuellar a lansat apelul ca statele 
să-și asigure securitatea pe baza 
unor niveluri constant mai mici, mai 
puțin periculoase șl mai puțin cos
tisitoare ale înarmărilor. în cadrul 
unui proces care să ducă la o dez
armare generală și completă. El a 
apreciat ca fiind încurajatoare și de 
bun augur recentele evoluții pe 
planul reluării negocierilor de dezar
mare. între care declarațiile pre
ședinților Brejnev și Reagan.

La rîndul său. președintele sesiu
nii, ISMAT KITTANI (Irak), a de
clarat că sesiunea specială consacra
tă dezarmării a fost cdnvocată într-o 
perioadă în care situația în lume 

în plină lumină a reflectoarelor, în 
fața opiniei publice internaționale. 
La deschiderea sesiunii, lojile re
zervate publicului erau arhipline, 
dar în sală se mai aflau în plus 
reprezentanți ai unui număr de 
aproximativ 80 de organizații ne
guvernamentale. Contactul este per
manent și cu cei de afară, cu miile 

' de delegați ai nenumăratelor miș
cări pentru pace din întreaga lume 
prezenți la New York in aceste zile. 

Luni la prinz, cind printre zgirie- 
norii din Manhattan a început să 
răsune dangătul clopotelor de la 
toate catedralele, pentru 10 minute, 
în semn de chemare la rațiune, la 
oprirea cursei înarmărilor nucleare 
și salvarea civilizației umane, pe 
esplanada din fața sediului Națiu
nilor Unite.iși făcea apariția flacăra 
olimpică adusă de pe muntele Olimp 
după ce a străbătut Europa și nor
dul America. Reprezentanții mișcă
rilor pentru pace, purtătorii torței 
olimpice au fost salutați oficial de 
Jan Martenson, secretar general 

i adjunct al O.N.U. pentru probleme
le dezarmării. „Sentimentul că a- 
ceeași profundă năzuință de pace 
este împărtășită de milioane de oa
meni din toate țările lumii trebuie 
să întărească în noi toți speranța 
că dezarmarea nu este o fantomă, 
o iluzie, ci o realitate care trebuie 
să izvorască din efortul comun al 
popoarelor și al guvernelor", a spus 
el. „Simbolica flacără" adusă de pe 
Olimp a fost înmânată unuia din co
piii ce vor participa la marele marș 
pentru viață, programat pentru sim- 
bătă 12 iunie, pentru a fi purtată 
mai departe in timpul acestei isto
rice demonstrații.

De la tribuna adunării generale, 
președintele sesiunii avea să anunțe 
mai tirziu, in mod solemn, lansarea 
oficială a campaniei mondiale pen
tru dezarmare. O dovadă în plus că 
problemele dezarmării nu mai sînt 
privite doar ca subiect de negocieri 
diplomatice, desfășurate cu ușile în
chise, ci o problemă de interes 
vital pentru întreaga omenire, și ele, 
popoarele, cele direct vizate, au de 
spus un cuvint hotărîtor. Potrivit 

tindere, să manifeste inițiativă în 
direcția diminuării pericolului unei 
confruntări militare pe continentul 
european.

Sinn Fein cheamă guvernul Re
publicii Irlanda să declare terito
riul țării zonă denuclearizată, să-și 
aducă contribuția concretă la lu
crările celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U, 
în problemele dezarmării.

mera Comunelor a cerut participan- 
ților la sesiune să manifeste in ca
drul lucrărilor „bună credință și 
maximum de bunăvoință spre a se 
pune capăt cursei înarmărilor și a 
se realiza o pace stabilă in lume". 

este caracterizată de tensiune, tulbu
rări și conflicte, cind pacea și 
securitatea internațională sînt tot 
mai amenințate. Vorbitorul a de
nunțat tendința ereseîndă a anumi
tor cercuri de a accepta ideea unui 
„război nuclear limitat11, a inevitabi
lității războiului și pretenția unui 
stat sau a altuia că poate cîștiga un 
război nuclear, apreciind că aceste 
concepții sînt deosebit de pericu
loase.

Declarînd că de la ultima sesiune 
specială consacrată dezarmării s-a 
înregistrat o creștere alarmantă a 
potențialului militar în lume, in
clusiv în direcția folosirii spațiului 
cosmic în scopuri militare, și că 
speranțele pentru realizarea unui 
tratat cuprinzător asupra interzicerii 
experiențelor nucleare sînt mai mici 
decît în 1978, Ismat Kittani a apre
ciat pozitiv hotărîrea U.R.S.S. și 
S.U.A. de a relua negocierile asupra 
armelor strategice : el a subliniat că 
principalele țări posesoare de arme 
nucleare trebuie să deschidă ele în
sele calea în acest domeniu, dacă se 
urmărește să se înregistreze progrese 
în direcția eliminării cursei înarmă
rilor. Vorbitorul a relevat cu satis
facție fenomenul de sensibilizare 
ereseîndă a opiniei publice mondiale 
în favoarea păcii și dezvoltarea am
plă a mișcărilor pentru pace.

Președintele Adunării Generale a 
O.N.U. a anunțat lansarea oficială a 
unei „campanii mondiale pentru 
dezarmare11.

hotărîrii sesiunii, se au în vedere 
un șir de măsuri pe plan național, 
regional și internațional, sub auspi
ciile O.N.U., orientate in trei mari 
direcții : să informeze, să educe și 
să mobilizeze opinia publică, po
poarele in sprijinul obiectivelor 
Națiunilor Unite in direcția dezar
mării. Si nu întâmplător, președin
tele sesiunii aprecia această hotărî- 
re ca „primul pas substanțial" în
treprins de marele fotum.

Firește, campania mondială pen
tru dezarmare s-a declanșat, de 
fapt, înaintea hotărîrii adoptate de 
O.N.U. : valurile neîntrerupte ale 
manifestațiilor mereu mai ample și 
mai puternice desfășurate pe toate 
meridianele globului constituie cea 
mai concludentă dovadă în acest 
sens. Caravanele păcii s-au pus în 
mișcare înainte de momentul so
lemn al deschiderii sesiunii. Trenu
rile speciale și autobuzele păcii care 
urmează să ajungă simbătă'la New 
York au fost planificate fără să 
existe o rezoluție a O.N.U. Cele 30 
de milioane de semnături aduse la 
O.N.U. din Japonia, cerînd abolirea 
definitivă a armelor nucleare, pen
tru ca omenirea să nu mai cunoască 
o nouă Hiroshima, alte milioane de 
semnături din țările scandinave în 
sprijinul unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, nenumăratele ape
luri și moțiuni trimise în aceste zile 
pe adresa O.N.U. au fost expediate 
înainte să se adopte hotărîrea de 
lansare a campaniei mondiale. A- 
ceastă hotărîre vine însă să con
sacre legătura firească dintre dez
baterile forului mondial și frămân
tările justificate ale popoarelor, să 
confere mai multă eficiență acțiu
nilor pentru evitarea unei con
flagrații pustiitoare și salvgardarea 
păcii.

Privită din acest unghi de vedere, 
sesiunea specială a O.N.U. poate în
scrie de pe acum la capitolul bilanț 
realizarea acestei legături directe 
cu înseși popoarele, în interesul și 
în numele cărora se vorbește aici.

Dumitru UNU
Națiunile Unite

„Se impun măsuri 
hotărîte pentru a elimina 

spectrul unui război 
atomic"

STOCKHOLM. — Peste 70 000 de 
suedezi și-au pus semnătura pe o 
petiție care cheamă la eliberarea 
Europei de pericolul unui război 
nuclear. Documentul, care a fost 
înmînat primului ministru al Sue
diei de o delegație a militanților 
pentru pace din această țară, cere, 
între altele, ca guvernul suedez să 
acționeze la cea de-a doua sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, pre
cum și în alte foruri internaționa
le, pentru realizarea unor măsuri 
concrete de dezarmare nucleară, 
precum și pentru crearea unor zone 
denuclearizate, inclusiv în nordul 
Europei.

Apelul 
Comitetului Internațional 

al Crucii Roșii
GENEVA. — Comitetul Interna

țional al Crucii Roșii a adresat ce
lei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. in pro
blemele dezarmării un apel prin 
care cheamă guvernele să oprească 
cursa înarmărilor și să ia toate mă
surile necesare în vederea realiză
rii unei dezarmați generale și to
tale, sub un conlțpl internațional 
eficient.

VIENA 8 (Agerpres). — Cu ocazia 
prezenței sale la Viena. prof. Ioan 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a avut o intîlnire 
cu dr. Hertha Firnberg, ministrul 
federal pentru știință și cerce
tare al Austriei. A fost examinat 
stadiu) înfăptuirii programelor de 
colaborare științifică și tehnologică, 
stabilite în spiritul înțelegerilor la 
nivel înalt / dintre cele două țări, 
fiind discutate, de asemenea, o serie 
de acțiuni și proiecte specifice de 
cooperare științifică și tehnologică în 
domeniile chimiei, construcțiilor de 
mașini, agriculturii, resurselor noi 
de energie și fizicii nucleare. A fost 
analizat în context stadiul pregăti
rilor pentru sesiunea subcomisiei 
româno-austriece de colaborare teh
nică și științifică, care urmează a 
avea loc la București.

în spiritul inițiativelor și activi
tăților Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea11 — 
prezidat de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim-vîceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, au 
fost abordate, totodată, aspecte ac
tuale vizînd intensificarea Conlucră
rii oamenilor de știință din cele două 
țări în lupta împotriva cursei înar
mărilor — în primul rînd a înarmă

BELGRAD: Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 8 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. ' care a analizat 
stadiul pregătirilor în vederea celui 
de-al XII-lea Congres al U.C.I. care

ITALIA

Succes electoral al
ROMA 8 (Agerpres) — Partidul 

Socialist Italian (P.S.T.) a înregis
trat un șucces net în alegerile mu
nicipale parțiale desfășurate, du
minică și luni. în 180 de orașe și co
mune din Italia și care au întrunit 
la urne 900 000 de alegători — 2 la 
sută din corpul electoral, relatează 
agenția France Presse.

Cu cele 13,7 la sută din sufragiile 
obținute, P.S.I. aproape îsi dublează 
voturile în localitățile unde s-a des
fășurat scrutinul, în raport cu ulti
mele alegeri legislative din 1979, 
cind a obținut 7,6 la sută din vo
turi. Acest cîștig a fost realizat în 
cea mai mare parte pe seama demo- 
crat-creștinilor. care au regresat de 
la 34,3 la sută la 32,8 la sută.

Evoluția conflictului anglo-argentinian
• Pe frontul din Malvine (Falkland), acțiuni militare limitate 

• Declarații oficiale ale părților implicate
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). —

Forțele armate agentiniene din Mal
vina (Falkland) au continuat acțiu
nile de hărțuire a trupelor britanice 
situate în imediata apropiere a capi
talei arhipelagului. Puerto Argentino 
(Port Stanley) — transmit agențiile 
Prensa Latina și E.F.E.. citind comu
nicate oficiale date publicității la 
Buenos Aires. Acțiunile infanteriei 
marine argentiniene au fost sprijinite 
de aviație și de bateriile de artilerie 
din dispozitivul de apărare al capi
talei Puerto Argentino. Totodată, 
avioane de luptă' și bombardament de 
tip „Canberra11 au atacat, în mai mul
te rînduri, pozițiile britanice de pe 
Muntele Kent, iar artileria a respins 
incursiunea a trei avioane engleze 
„Harrier11 deasupra pozițiilor argenti
niene. Bateriile de artilerie britanice 
au încercat, fără succes însă, să îm
piedice aprovizionarea trupelor ar
gentiniene J din Puerto Argentino cu 
alimente și tehnică de luptă aduse 
pe calea aerului de pe continent — a 
arătat Statul Major argentinian.

într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, președintele Argentinei, ge
neralul Leopoldo Galtieri, a reafir
mat dorința tării sale de a se soluțio
na criza Malvinelor prin negocieri po
litice. arătând însă că dreptul Argen
tinei de a-și exercita suveranitatea 
asupra arhipelagului nu poate fi pus 
în discuție — relatează agenția E.F.E.

Agențiile de presa 
pe scurt

PREȘEDINTELE EGIPTULUI, 
Hosni Mubarak, l-a primit pe 

IM’hamed Boucetta, ministru de 
stat pentru afacerile externe al 
Marocului, sosit in vizită la 
Cairo. Oaspetele marocan a trans- 

Imis președintelui Egiptului un 
mesaj din partea regelui Has
san ăl II-lea al Marocului. Mi- 

I nistrul marocan de externe a 
conferit cu Boutros Ghali, mi
nistru de stat pentru afaceri ex- 

I terne. Au- fost examinate probleme 
de interes comun, printre ele aflîn- 
du-se ultimele evenimente din Li
ban, situația din zona Golfului si 

I chestiuni africane.
* CONDAMNARE. Comitetul pen-

Itru Reunificarea Pașnică a Patriei 
(C.R.P.P.) din Coreea a dat publi
cității un comunicat prin care de
nunță decizia regimului din Coreea

Ide Sud de a impune fostului pre
ședinte al Partidului Nou Demo
cratic, Kim Yong Sam, din nou

I arest forțat la domiciliu. Comuni
catul apreciază că acest act repre
zintă o nouă escaladare a ofensivei

I împotriva personalităților cu vederi 
democratice, menită să oprească, 
prin teroare, valul profundei ne
mulțumiri populare. Documentul

Icere încetarea imediată a măsuri
lor luate împotriva lui Kim Yong 
Sam și a altor democrați din Co- 

Ireea de Sud.
UN PROGRAM DE COMBATERE 

A ANALFABETISMULUI a fost 
I elaborat de guvernul din Zimbab

we. Pină în anul 1985 urmează să 
învețe să scrie și să citească 2,5 

I milioane de persoane. Programul 
de alfabetizare va cuprinde întrea
ga populație a țării, indiferent de 

. vîrstă și sex. 

rilor- nucleare, a pericolului de răz
boi. pentru dezarmare și pace in 
Europa și în lume.

Evocind cu plăcere întâlnirile si 
convorbirile avute cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. dr. Hertha Firnberg a 
rugat să i se transmită cele mai cal
de urări de bine și noi împliniri în 
activitățile dedicate afirmării in 
continuate a științei și tehnologiei 
în România și in eforturile consa
crate promovării păcii. înțelegerii și 
cooperării - internaționale.

Mulțumindu-se pentru mesajul a- 
dresat tovarășei Elena Ceaușescu, 
s-au transmis ministrului federal 
Hertha Firnberg urări de sănătate și 
succes în activitatea pe planul știin
țific și al cercetării, în slujba păcii 
și securității în lume.

La intîlnire a luat parte Octavian 
Groza, ambasadorul țării noastre în 
Austria.

Cu același prilej, a avut loc o 
suită de întâlniri cu academicieni și 
cadre didactice universitare, oameni 
de știință si cultură, cu reprezen
tanți ai unor organizații naționale și 
internaționale cu preocupări în acest 
domeniu, in cadrul cărora au fost 
înfățișate pe larg acțiunile Comite
tului național- român „Oamenii de 
știință si pacea11. în lumina lucră
rilor recentei sesiuni a Biroului Exe
cutiv al Comitetului.

va avea loc în a doua parte a lunii 
iunie si a adoptat proiectele de do
cumente ce vor fi supuse dezbaterii 
congresului — relatează agenția Ta- 
niug.

Partidului Socialist
Vorbind in numele Partidului Co

munist Italian, Armando Cossutta, 
membru al Direcțiunii P.C.I., a de
clarat Că in general comuniștii și-au 
menținut pozițiile, dar este evident 
că în cadrul consultării' electorale 
au avut greutate „factorii locali11. 
In ansamblu, a adăugat Cossutta, 
se confirmă , tendința de regres a 
pozițiilor democrației creștine și de 
ameliorare a celor ale Partidului 
Socialist Italian și ale partidelor 
numite intermediare (republicani și 
liberali).

Agenția A.N.S.A. evidențiază, 
totodată, slaba participare la vot a 
electoratului la scrutinul local par
țial de duminică și luni.

Șeful statului argentinian s-a pro
nunțat pentru o retragere simultană 
a forțelor combatante din Malvine. 
pentru administrarea temporară a 
insulelor de către un delegat al 
O.N.U. și inițierea de negocieri con
structive și limitate în timp privind 
statutul viitor al arhipelagului — 
menționează agenția citată.

LONDRA 8 (Agerpres). — Forțele 
britanice din Insulele Malvine (Falk
land) continuă să bombardeze pozi
țiile argentiniene din jurul centrului 
administrativ al arhipelagului — Port 
Stanley (Puerto Argentino) și efec
tuează misiuni de patrulare pentru 
a-și consolida pozițiile — a anunțat 
Ministerul Apărării de la Londra. Se 
precizează, totodată, că misiunile de 
patrulare ale forțelor britanice sînt 
efectuate deopotrivă în direcția capi
talei insulelor, precum și în spatele 
liniilor britanice. în scopul lichidării 
punctelor de rezistență argentiniene.

Ministerul Apărării a precizat, pe 
de altă parte, că în ultimele zile nu 
s-au înregistrat ciocniri directe între 
forțele britanice și cele argentiniene. 
lăsînd să se înțeleagă, potrivit agen
ției France Presse, că ofensiva finală 
britanică nu a început încă. Se men
ționează. de asemenea, că avioane ar
gentiniene de tip „Canberra11 au bom
bardat, în ultimele zile, forțele brita
nice care asediază Port Stanley.

ÎNTREVEDERE AMERICANO — 
BRITANICA. Președintele S.U.A., 1 
Ronald Reagan, aflat într-o vizită i 
oficială la Londra, a avut marți o 
întrevedere cu primul ministru I 
Margaret Thatcher. Tot marți, pre
ședintele Reagan a rostit un dis- I 
curs in fața Camerelor reunite ale | 
Parlamentului britanic.

CONFERINȚA REGIONALA A
F.A.O. (Organizația Națiunilor Uni- 1 
te pentru Alimentație și Agricultu- . 
ră) și-a deschis lucrările la Jakar
ta. Inaugurind lucrările reuniunii, | 
președintele Indoneziei, generalul 
Suharto, a subliniat că pentru eli- I 
minarea foametei și a sărăciei, care | 
reprezintă un flagel ce afectează 
numeroase țări eliberate de sub do- > 
minația colonială, este necesară i 
cooperarea tuturor statelor lumii • 
indiferent de sistemul lor economic . 
și social. La conferință iau parte I 
peste 260 de delegați reprezentând | 
28 de țări din Asia și bazinul Ocea
nului Pacific.

CUTREMURE DE PAMINT IN 1 
MEXIC. O serie de 22 de seisme , 
au fost înregistrate luni in Mexic.
Primul cutremur, cu o intensitate | 
de 6,5 grade pe scara Richter, a 
avut o durată de peste două minu- I 
te. ceea ce a provocat panică în I 
capitală, precum și in provinciile 
Guerrero, Morelos și Puebla. Cutre- ■ 
murul a provocat moartea a cmci I 
persoane, precum și pagube mate- I 
riale importante.

INUNDAȚIILE DIN S.U.A. au | 
provocat moartea a 18 persoane, iar 
alte circa 1 300 de persoane smt si- I 
nistrate. Statele afectate de mun- I 
dații sînt Connecticut, Massachu- I 
setts și Rhode Island. .

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
Marți au început la Budapesta lu
crările celei de-a XXXVI-a ședințe 
a sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care participă de
legații din țările membre — R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Repu
blica Cuba, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, R. P. Ungară, 
U.R.S.S., R. S. Vietnam — precum și 
o delegație din R. S. F. Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în calitate de 
observatori, delegații din R. D. Afga
nistan, R. P. Angola. Etiopia Socia
listă, R. D, P. Laos, R. P. Mozambic 
și R. D. P. Yemen.

Delegația țării noastre este condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului român.

La deschiderea lucrărilor, delega
țiile au fost salutate de tovarășul 
Gyorgy Lăzâr. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare, pre
ședintele celei de-a XXXVI-a șe
dințe a sesiunii C.A.E.R.

In continuare au fost adoptate or
dinea de zi a ședinței și regulamen
tul de desfășurare a lucrărilor.

Cea de-a XXXVI-a ședință a se
siunii C.A.E.R. va dezbate stadiul

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R
MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 

Minsk a avut loc ședința a 53-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul construc
țiilor. la care au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum si o delegație din R.S.F.I.

Comisia a analizat modul de în
deplinire a prevederilor unor con
venții *de specializare în producție 
si de colaborare tehnico-știintifică, 
adoptând măsuri pentru, dezvoltarea 
in continuare a colaborării in dome
niile respective. O atenție deosebită 
s-a acordat intensificării colaborării 
multilaterale pe problemele econo
misirii resurselor materiale, a ener
giei si combustibililor în activitățile 
din construcții, din industria mate
rialelor de construcții și din indus
tria sticlei si ceramicii.

Comisia a adoptat planul colabo
rării tehnico-stiințifice pe perioada 
1981—1985. precum și propunerile 
privind dezvoltarea colaborării țări
lor membre ale C.A.E.R. pe proble
me de interes reciproc din sfera pro
ducției materialelor de construcții.

Continuă acțiunile agresive ale trupelor israeliene in Liban
BEIRUT 8 (Agerpres). — Agresiu

nea Israelului împotriva Libanului a 
continuat marți, forțele israeliene 
atingînd o linie ce se întinde de la 
Damour, la 12 km sud de periferia 
Beirutului, Ia Nabatiyeh — in est.

In tot cursul zilei de marți, avia
ția militară israeliană a bombardat 
orașul Damour și podul care trece 
peste rîul din apropiere. Bombarda
mentele au vizat pozițiile deținute de 
forțele comune palestiniano-progre- 
siste libaneze — a anunțat agenția 
palestiniană de presă — W.A.F.A., re
luată de agențiile internaționale de 
știri. Totodată, avioane israeliene au 
survolat în mai multe rînduri. la mică 
altitudine, capitala libaneză, artileria 
antiaeriană a forțelor comune ri
postând.

O coloană blindată israeliană a pă
truns marți în munții Chouf. la sud- 
est de Beirut. Alte forțe israeliene se 
află pe coasta Mediteranei. între lo
calitățile Saida și Saadiyat. Noi tru
pe israeliene au fost debarcate din 
elicoptere marți după-amiază. pe.pla
toul Batloun. la nord de rîul Damour, 
în munții Barouk, la cîțiva kilometri 
de vîrful Munților Liban, care do
mină cîmpia Bekaa.

Localitatea Jezzine. care este secto
rul cel mai avansat al Forței Arabe

Ședința Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.H.U. 
s-a întrunit, marți, la ora 16,30 
G.M.T., la cererea Libanului, pentru 
a examina situația creată prin „a- 
gresiunea deosebit de brutală11 a Is
raelului împotriva teritoriului liba
nez — relatează agenția France 
Presse.

Aspră condamnare 
împotriva

BEIJING. Purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a dat publicității o de
clarație în care se arată că agre
siunea brutală a Israelului în Liban 
constituie o nouă provocare flagran
tă împotriva popoarelor libanez și 
palestinian, a popoarelor arabe. în
răutățind grav situația din Orientul 
Mijlociu și periclitînd astfel pacea 
și securitatea în lume. în declarație 
se subliniază necesitatea ca Israe
lul să aplice rezoluțiile Consiliului 
de Securitate și să-și retragă trupe
le agresoare de pe teritoriul libanez 
imediat și necondiționat.

HAVANA. In calitate de președin
te în exercițiu al Mișcării țărilor 
nealiniate. Fidel Castro Ruz. preșe
dintele Consiliului de Stat și al Con
siliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, a adresat un apel pentru în
cetarea agresiunii israeliene in Li
ban și retragerea imediată a trupe
lor israeliene din teritoriile ocupate.

SOFIA. Bulgaria condamnă cu ho- 
tărire agresiunea israeliană. cerînd 
încetarea imediată a invaziei și re
tragerea trupelor israeliene de pe 
teritoriul Libanului — se spune în 
declarația agenției bulgare de pre
să, B.T.A. In document se sublinia
ză necesitatea de a se depune efor
turi colective în vederea unei regle
mentări atotcuprinzătoare, juste și 
durabile a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

ANKARA. Ministerul de Externe al 
Turciei a dat publicității o declara
ție în care se subliniază că actuala 
agresiune a Israelului împotriva Li
banului reprezintă o gravă amenin
țare. la adresa securității și păcii în 
Orientul Mijlociu. Declarația cere 
încetarea imediată a acțiunilor mi
litare agresive împotriva Libanului. 

realizării convenției de specializare 
și cooperare multilaterală internațio
nală în producție și livrările recipro
ce de utilaje pentru centrale nuclea- 
roelectrice pe perioada 1981—1990 ; 
proiectul programului de coordonare 
a planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe anii 1986— 
1990, precum și informarea cu pri
vire la stadiul realizării acțiunilor 
de colaborare convenite în cadrul 
coordonării planurilor pe anii 1981— 
1985 și la posibilitățile de extindere ; 
proiectul programului de colaborare 
în legătură cu dezvoltarea și folosi
rea largă în economiile naționale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. a tehni
cii de microprocesoare ; alte probleme 
ale dezvoltării relațiilor economice 
dintre țările membre ale C.A.E.R.

S-a trecut apoi la discutarea pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi a 
ședinței.

In cadrul lucrărilor a luat cuvîntul 
coriducătorul delegației Republicii 
Socialiste România, tovarășul Con
stantin Dăscălescu.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
conducătorii celorlalte delegații, pre
cum și reprezentanții țărilor care iau 
parte la lucrările ședinței în calitate 
de observatori.

Lucrările ședinței continuă.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească si de 
lucru. în spiritul deplinei înțelegeri.

SOFIA 8 (Agerpres). — La if * 
a avut loc ședința a 39-a a C<. 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul statisticii, la care 
au luat parte delegații ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.. precum si o 
delegație din R.S.F. Iugoslavia. S-au 
examinat problemele ce-i revin din 
hotăririle ședințelor Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.. măsurile pri
vind informarea statistică reciprocă 
în domeniul specializării si cooperă
rii internaționale în producție, pre
cum si o serie de materiale cu ca
racter metodologic. S-au efectuat 
consultări si schimb de experiență 
în probleme ale statisticii progresu
lui tehnicO-știintific și protecției me
diului înconjurător.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare tovărășească 
si înțelegere reciprocă.

de Descurajare (F.A.D.) din partea 
centrală a sudului Libanului, «a fost 
supusă ticurilor blindatelor israeliene.

Agenția W.A.F.A. relatează că in 
noaptea de luni spre marți artileria și 
aviația israeliene au bombardat fără 
întrerupere orașul Saida, situat la 40 
km sud de Beirut. Marți la amiază, 
forțele comune palestiniano-progre- 
siste libaneze au respins asaltul blin
datelor israeliene asupra taberei Ain 
Al-Hilweh, distrugind trei tancuri. 
Lupte grele continuă să se desfășoa
re în apropierea așezării, spre nord 
și sud.

Un purtător de cuvînt militar pales
tinian a făcut următoarea declarație : 
Inamicul pătrunde acum intr-un nu
măr de sate țlin zona regiunii Chouf, 
unde nu există o, prezență a O.E.P. 
sau a forțelor sale militare. Aceasta 
relevă că obiectivele actualei acțiuni 
merg mult mai departe decît cele a- 
nunțate anterior.

Agenția W.A.F.A. arată că forțele 
comune palestiniano-progresiste liba
neze dețin poziții-cheie care domină 
zona de coastă. Agenția meniiflp«)«ță 
că forța invadatoare israeliană ji Li
ban a fost întărită cp noi efective de 
15 000 de militari. în prezent ea nu- 
mărînd în total 60 000 de oameni.

Reprezentantul permanent al Li
banului la O.N.U., Ghassan Tueni. a 
prezentat, în discursul său. situația 
tragică a populației civile libaneze 
din zona operațiunilor militare.

Dezbaterile consiliului au fost a- 
mînate, marți seara, pentru o dată 
care se va stabili pe baza consultă
rilor între membri acestui organism.

a atacului Israelului 
Libanului

TEL AVIV. — O demonstrație stu
dențească a avut loc marți în orașul 
Nablus, din Cisiordania, teritoriu aflat 
sub ocupația Israelului, în sprijinul 
luptei Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei împotriva invaziei israe
liene din Liban, informează agenția 
U.P.I.

La aceaștă demonstrație spontană, 
desfășurată la Universitatea A-Najah, 
din Nablus, au participat sute de 
studenți.

Manifestația a fost dispersată de 
forțele militare israeliene de ocupație, 
care au intervenit utilizind arme 
de foc.

BERLIN. — Comitetul Central 
al P.S.U.G., Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ale R.D.G, 
condamnă agresiunea Israelului îm
potriva Libanului — transmite a- 
genția A.D.N. Această nouă agre
siune — se arată — este( cu atât 
rtiai gravă, cu cit Israelul atacă Li
banul intr-un moment în care pe 
olan internațional se cere imperios 
ca problema Orientului Mijlociu să 
fie rezolvată pe calea tratativelor.

LONDRA. — Secretarul' de stat al 
S.U.A., Alexander Haig, care-1 înso
țește pe președintele Reagan în vi
zita oficială în Marea Britanie, a de
clarat că forțele israeliene trebuie 
să se retragă imediat din Liban și 
să respecte încetarea focului.

MADRID. Ministerul de Externe 
al Spaniei a dat publicității o decla
rație prin care condamnă operațiu
nea militară întreprinsă de forțele 
israeliene în sudul Libanului.

DELHI. India condamnă noua a- 
gresiune israeliană împotriva Liba
nului, acțiune ce este in afara legii 
și demonstrează încălcarea gravă de 
către Israel a normelor Internațio
nale, a declarat un purtători de cu
vînt al guvernului de la Delhi.
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