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In lumina hpiinerii tovarășului Micatae Ceausescu la plenara C C. al P.C.H.
PROPRIETATEA SOCIALISTĂ, 

PROPRIETATEA COMUNĂ A ÎNTREGULUI POPOR
marele izvor al progresului multilateral al patriei

„într-o perioadă istorică scurtă, România a parcurs mai multe etape istorice 
și a trecut la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. în această epocă 
de mari transformări revoluționare au fost lichidate, pentru totdeauna, proprie
tatea capitalistă-moșierească asupra mijloacelor de producție, exploatarea și asu
prirea de clasă, s-a realizat o economie unitară în industrie și agricultură, bazată 
pe proprietatea comună a oamenilor muncii, ca proprietate a întregului popor, și 
pe proprietatea cooperatistă asupra mijloacelor de producție, s-a asigurat înfăp
tuirea principiului socialist de repartiție a produsului social și venitului național în 
conformitate cu principiile eticii și echității noii orînduiri“.

între sărbătorile mult prețuite, a- 
țezate la mare înălțime în cugetul și 
simțirea națiunii noastre, se numără 
și ziua de 11 iunie. O fericită coinci
dență istorică a făcut ca în aceeași 
zi de 11 iunie în care revoluția din 
1848 a chemat la înfăptuirea înaltului 
ideal al lui Bălcescu „domnirea po
porului prin popor", cu o sută de 
ani mai tîrziu, în 1948, clasa munci
toare, întregul popor muncitor să 
realizeze, prin curajosul act al națio
nalizării, „exproprierea expropriato
rilor", încununind astfel procesul cu
ceririi, prin aspre bătălii, a întregii 
puteri din mîinile claselor exploata
toare. Astfel s-a pus capăt definitiv 
exploatării omului de către om in in
dustrie, a fost desființată ca clasă 
burghezia industrială și financiară,

s-a deschis larg drumul către condu
cerea planificată a economiei, către 
făurirea economiei socialiste, unitare.

Privind acest act de la înălțimea 
celor aproape trei decenii și jumă
tate de mari împliniri pe toate pla
nurile vieții noastre economico-so- 
ciale, înțelegem mai limpede istorica 
sa însemnătate. Pe temelia proprie
tății socialiste, România a depășit 
intr-o perioadă scurtă de timp îna
poierea economico-socială. a parcurs 
în ritmuri inalte treptele stadiului 
de tară in curs de dezvoltare, aflin- 
du-se in prezent in faza tranzitorie 
spre nivelul mediu de dezvoltare 
economică. Ca urmare. România dis
pune astăzi de o avuție națională in 
bunuri materiale acumulate de 3 400 
miliarde lei. din care fondurile fixe

NICOLAE CEAUȘESCU
reprezintă 2 100 miliarde lei. ceea ce 
înseamnă de 9 ori mai mult decît 
în anul 1950.

Factorul de multiplicare rapidă a 
proprietății socialiste l-a constituit 
politica partidului de industrializare 
a tării pe temeiul alocării din veni
tul national a unei cote importante 
pentru dezvoltarea puternică a for
țelor de producție. Fără această op
țiune strategică fundamentală Româ
nia ar fi ratat pentru o lungă perioa
dă demarajul său industrial. înscrie
rea sa pe orbita progresului și civi
lizației moderne. Fără forța indus
triei create în anii socialismului am 
fi continuat să rămînem și azi in 
afara conului de lumină al statistici
lor internaționale, trecuți cu vederea 
ca mărime neglijabilă în cîmpul pro

ducției materiale. Or, tocmai bazîn- 
du-se pe o puternică industrie multi
lateral dezvoltată. România socia
listă și-a creat o prestigioasă „carte 
de vizită" in rîndul producătorilor 
de bunuri materiale ale lumii, aflin- 
du-se în unele domenii printre „cele 
citeva țări ale lumii" — cum se spu
ne de obicei cînd este vorba de mari 
performante tehnice și tehnologice.

Fără o temeinică bază industrială 
n-am fi putut dobindi mai nimic din 
ceea ce am dobindit, iar avuția so
cietății ar fi fost incomparabil mai 
scăzută. Este greu, dacă nu chiar 
imposibil, să identificăm între pu
terile industriale ale lumii o națiune 
săracă, dar fără nici un efort îi pu-
(Continuare in pag. a II-a)
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Pentru dezarmare și pace in întreaga lume!
Milioane

de semnături 
în întreaga

țară
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OAMENI Al MUNCII DE PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚĂRII!

TINERI Șl VÎRSTNICI, BĂRBAȚI Șl FEMEI!

In spiritul înaltelor îndemnuri ale președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să răspundem vibrantei chemări din APELUL 
POPORULUI ROMÂN la pace și dezarmare, prin semnăturile voinței 

și conștiinței noastre, prin acțiuni hotărite pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd dezarmare 
nucleară, prin unirea glasului românesc de pace cu glasul de pace 

al tuturor popoarelor, lumii!

\
\
\
\ 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, pe 
șefii delegațiilor participante la lu
crările Reuniunii de cooperare bal
canică multilaterală in domeniul e- 
r.ergiei și materiilor prime energe
tice, care s-au desfășurat la Bucu
rești : Dimităr Iliev — adjunct 
al ministrului energeticii al R. P. 
Bulgaria ; Dionissis Polihronopou- 
los — secretar general în Minis
terul Industriei si Energiei din 
Grecia ; Djuro Podunavici — vice
președinte al Comitetului Federal 
pentru Energetică și Industrie din 
R.S.F. Iugoslavia; Erdemir Karakaș 
— subsecretar de stat la Ministerul 
Energiei și Resurselor Naturale din 
Turcia.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

Au fost de față Michel Cottakis, 
ambasadorul Greciei, și Nahit Ozgiir, 
ambasadorul Turciei la București, 
insărcinații cu afaceri ad-interim ai 
Bulgariei — Atanas Gheorghiev și 
Iugoslaviei — Milan Marinkovici.

Conducătorul delegației române. 
Trandafir Cocârlă. ministrul energiei 
electrice, a informat despre desfășu
rarea lucrărilor reuniunii, despre re
zultatele obținute, relevînd dorința 
comună de a dezvolta colaborarea în 
domeniul energiei și materiilor pri
me.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat schimbul de păreri și experien
ță ce a avut loc la București în do
meniul energiei și materiilor prime 
și a subliniat ca în continuare să se 
acționeze în mod concret în scopul 
promovării unei colaborări mai acti
ve pe plan bilateral și multilateral 
între țările balcanice în forme accep
tabile. reciproc avantajoase, care să

contribuie la dezvoltarea economico- 
socială. la ridicarea bunăstării lor.

Președintele României a apreciat 
că această conlucrare se jnscrie în 
politica generală a statelor și po
poarelor din Balcani pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a prie
teniei, colaborării. încrederii si bu
nei vecinătăți și în perspectivă fără 
arme nucleare. în lupta pentru pace, 
destindere, securitate in Europa și 
în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită șefilor de stat ai 
țărilor participante Ia reuniunea de 
la București salutul său călduros și 
cele mai bune urî i. împreună cu do
rința Româncei d a continua colabo
rarea în acest irr irtant și actual do
meniu economic.

întrevederea a ’ icurs într-o atmos
feră de caldă co.dialitate și priete
nie.

Ambasadorul Republicii Sierra leone
cu prilejul

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-

URGENTE

ALE ACESTOR

ZILE

prezentării scrisorilor de
amiază, pe Eya Etoam M’Bayo, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordinar

acreditare
și plenipotențiar al Republicii Sierra 
Leone in tara noastră. (Continuare 
în pagina a V-a).

IN AGRICULTURĂ:

• Pregătirea 
recoltării

9 Irigarea 
culturilor

Publicăm în pa
gina a lll-a relatări 
din județele : Dîm
bovița, Constanța și 
Călărași.

Priorități economice: DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME

Acțiuni hotărite, eficiente pentru realizarea 
integrală a planului la producția de țiței

în ansamblul acțiunilor menite să asigure înfăptuirea obiectivului 
economic prioritar — independența energetică a țării în cursul aces
tui deceniu — realizarea unor producții sporite de țiței și gaze con
stituie una din sarcinile de o deosebită importanță. Ziarul nostru a 
înfățișat, in ultimul timp, preocupările și rezultatele activității a nu
meroase colective de petroliști, care acționează cu răspundere și ab
negație pentru a obține producții cît mai mari de țiței. Prezentăm 
azi, in convorbirea avută cu tovarășul GHEORGHE VLAD, ministrul 
petrolului, modul în care acționează muncitorii și specialiștii din in
dustria petrolului pentru realizarea sarcinilor ce le revin în acest an, 
în spiritul cerințelor formulate de secretarul general al partidului la 
recenta plenară lărgită a C.C. al P.C.R. Firesc, punctul de pornire a 
discuției l-au constituit rezultatele înregistrate în cinci luni din 
acest an.

ministerului au realizat producții 
medii zilnice la nivelul planificat, iar 
două trusturi de petrol au atins nive
lul de plan la producția zilnică de 
țiței.

— Rezultă din răspunsul dumnea
voastră că in numeroase unități s-a 
acumulat pină acum o bună experi
ență in organizarea producției și a 
muncii, care a asigurat îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan. în 
ce constă această experiență și ce se 
întreprinde pentru generalizarea ei 
In toate unitățile ?

Responsabilitatea 
omului de cultură

— Activitatea petroliștilor în pri
ma parte a acestui an s-a concreti
zat într-o serie de rezultate poziti
ve, între care menționez depășirea 
planului la producția de gaze cu a- 
proape 748 milioane mc și 655 tone 
la gazolină, îndeplinirea prevederilor 
de plan la investiții, export și coo
perare economică cu străinătatea. 
Dar aceste rezultate nu pot să ne 
mulțumească atîta vreme cît in 
această perioadă a anului nu s-a rea
lizat nivelul prevăzut Ia extracția de 
țiței. Deși producția de țiței a marcat 
un progres — față de perioada co
respunzătoare din 1981 s-au ex
tras în plus 45 mii tone — aceasta 
nu s-a ridicat la nivelul prevederilor 
planului. Este adevărat că in aceste 
luni balanța energetică a fost com
pensată prin livrări suplimentare de

Convorbire cu tovarășul Gheorghe VLAD, ministrul petrolului

gaze naturale, dar restanțele la pro
ducția de țiței, de. care sintem răs
punzători, au provocat greutăți în 
asigurarea cu combustibili și mate
rii prime a altor ramuri ale econo
miei naționale.

Așa după cum ne-am angajat In 
fața conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care urmă
rește îndeaproape activitatea din 
acest sector vital al economiei, sîn- 
tem hotăriți ca in cel mai scurt timp 
posibil să ridicăm producția de țiței 
Ia nivelul sarcinilor stabilite. Dealt
fel, in cursul lunii mai, opt schele 
de extracție din cele 19 din cadrul

— în actualul cincinal, care va 
marca o sporire continuă a nivelului 
producției de țiței extras, in toate u- 
nitățile de foraj și extracție, colecti
vele iși mobilizează eforturile și în
treaga energie creatoare pentru în
deplinirea obiectivelor stabilite de 
conducerea partidului. în cadrul în
trecerii petroliștilor, desfășurată sub 
deviza „Țării, cit mai mult petrol", 
s-au cristalizat o serie de inițiative 
bune și metode de organizare, al că
ror efect s-a reflectat în sporurile 
de producție obținute. In primul 
rind vreau să menționez experien
ța cîștigată in ultimele luni in ex

ploatarea optimă a fondului de sonde 
și puterea de mobilizare a petroliș
tilor din. schelele Videle. Moșoaia, 
Tirgoviște. La Schela Tîrgoviște, 
prin repunerea in funcțiune a 
sondelor vechi calamitate sau a- 
bandonate, s-a reușit o sporire 
a nivelului de extracție peste sarci
na de plan, în timp ce la Schela Vi
dele, metodele moderne de urmărire 
a funcționării sondelor din parcurile 
petroliere au asigurat operativitatea 
maximă in acțiunile brigăzilor de 
intervenție.

Tehnologiile moderne de extracție, 
care vizează in principal sporirea 
randamentului de exploatare a ză
cămintelor, au dat rezultate foarte 
bune pe structurile din zona Subcar- 
paților de curbură. De pildă, facto
rul final de recuperare a ajuns la 
48 la sută in zona Mănești-Drăgă- 
nești. iar Schela Tîrgoviște ob‘ine oe 
această bază peste 40 la sută din 
cantitatea de țiței extras. Rezultate 
pozitive s-au înregistrat și în fora
jul și punerea în exploatare a son
delor de mare adîncime.

De asemenea, o preocupare de bază 
a colectivelor din unitățile petrolului o

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cînd am citit ex
punerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „Cu 
privire la stadiul ac
tual al edificării so
cialismului în tara 
noastră, la problemele 
teoretice, ideologice și 
activitatea politică, 
educativă a partidu
lui". cu nerăbdare și 
un interes lesne de 
Înțeles mi-am în
dreptat in primul rind 
atenția asupra capi
tolului privitor la 
„sarcini centrale in 
activitatea ideologi
că. politică și cultu- 
ral-educativă. în dez
voltarea creației lite- 
rar-artistice". Cu bu
curie am constatat nu 
numai spațiul larg pe 
pe care-1 ocupă, in
tr-un document-pro
gram dă o asemenea 
importantă și amploa
re. problemele spe
cifice vieții artistice, 
dar și confirmarea din 
nou a aprecierilor oo- 
zitive și încrederii 
acordate artistului si 
intelectualului în ge
neral. ca factor din ce 
in ce mâi activ, mai 
dinamic, mai respon
sabil in edificarea noii 
societăți.

Se dovedește astfel 
incă o dată că asa- 
zisa situație de infe
rioritate a activității 
intelectuale în com
plexul vieții noastre 
sociale este una din 
cele mai neadevărate 
și perfide insinuări. 
Accentul pus în acest 
capitol al raportului 
pe „diversitatea de 
stiluri", pe „originali
tate" și „personalita
te". ne „specific" etc.. 
adică pe aspectele 
cele mai intime ale 
actului de creație, vă
dește mai mult decît o 
apreciere de ordin 
general. Bazată pe a- 
semenea nuanțe, for
mularea „creația li- 
terar-artistică din pa
tria noastră trebuie 
să fie originală, pa
triotică și umanistă" 
nu aoare doar ca un 
deziderat abstract, ca 
o directivă generală, 
ci ca definire a unei 
realități vii. plină de 
miez, o legitate a mo
mentului spiritual ro
mânesc. Trebuie să 
mărturisesc că toate 
aceste lucruri și mul
te altele mi-au apă
rut clar în urma lec
turii atente a întregu
lui document-pro
gram. în care ele își 
găsesc lumina nece

sară si își demon
strează articularea ri
guroasă in vastul 
complex de probleme 
ce definesc stadiul 
actual de dezvoltare 
a societății noastre.

Există la noi. des
tul de răspindit. obi
ceiul de a judeca pe 
felii si deci îngust, 
tendința de a deveni 
oarecum miopi de în
dată ce ieșim din cer
cul imediat al preo
cupărilor sau intere
selor noastre. Azi 
apare mai limpede ca 
oricind că scriitorul 
sau orice alt artist 
care s-ar cantona în 
limitele profesiunii 
sale, dind chiar do
vadă de virtuozitate

de Horia
LOVINSSCU

in meserie sau de 
probitate în compor
tare. nu-și poate îm
plini cu adevărat mi
siunea fără cunoaș
terea și înțelegerea 
tuturor aspectelor vie
ții poporului său. Des
tinul artistic al crea
torului nu mai poate 
fi desfăcut de desti
nul colectivității și — 
dacă vorbele nu ar 
părea prea mari — aș 
spune de destinul 
umanității.

Turnul de fildeș — 
în a cărui existentă 
serioasă n-am prea 
crezut niciodată — 
reprezintă nu atît o 
infidelitate fată de 
semenii noștri, cît un 
act de autoanulare 
profesională.

Dealtfel. în cuvîn- 
tarea rostită de secre
tarul general al parti
dului la încheierea 
lucrărilor plenarei, a- 
cesta arăta răspicat că 
problemele care au 
tăcut obiectul plena
rei „nu trebuie dez
bătute în mod izolat, 
separate de întregul 
complex de prob’eme. 
de întreaga activitate 
de construcție socia
listă" și sublinia incă 
o dată „unitatea intre 
baza materială. între 
activitatea de dezvol
tare a forțelor de Dro- 
ducție și activitatea 
științifică. teoretică, 
ideologică".

Iată de ce nu mai 
putem vorbi in ter
meni vagi și uneori 
redondanti despre

responsabilitatea ar
tistului și omului de 

tură. Această res- 
:abilitate apare ca 

c ?t angajată in cu- 
n>. ’rea și rezolva
rea uupă puterile și 
munca fiecăruia a ne
numărate probleme 
concrete de interes 
vital pentru stadiul 
actual al edificării so
cialismului în tara 
noastră. Cred că ni
ciodată aria de răs
punderi ce ne revin 
tuturor nu a fost mai 
larg și mai bine con
turată. că niciodată 
însuși termenul de 
răspundere nu a avut 
un conținut mai pal
pabil. mai lipsit de 
ambiguitate. Fie că 
e vorba de cunoaște
rea contradicțiilor 
care „există și vor 
continua să apară în 
orice societate" și care 
„nu se pot soluționa 
printr-o atitudine de 
negare" ; fie că e 
vorbi de cunoaște
rea istoriei milenare 
a ooporului nostru 
și a legităților dez
voltării societății care 
nu permit reprezen
tări idilice : fie că e 
vorba de perfecțio
narea relațiilor socia
le. a formelor de con
ducere a societății 
sau de necesitatea 
realizării unității dia
lectice între adevăru
rile generale si reali
tățile concrete econo- 
mico-sociale. istorice 
și naționale ale fie
cărui popor — pen
tru a nu enumera de
cît citeva din proble- 
mele-cheie ale socie
tății noastre — inte
lectualul. omul de 
artă și cultură se gă
sește pus în fata unei 
multitudini de situa
ții. de întrebări crea
toare. de frămîntări 
fertile care lărgesc 
considerabil timpul 
său de orosnectie și 
stimu'esză noate cel 
mai nobil har al tn- 
tentului : puterea nu 
num’i de a vedea în 
tre"’’’ și prezent, ci si 
de ‘ prevedea.

pa " .onside-ă- 
rilor i . si auto
critice. , „ și cea a 
constatărilor cu bă
taie imediată, coti
diană. poate fi depă
șită. căci problema
tica viitorului, cuprins 
în simbure in ziua de 
azi. se oferă larg cer
cetării îndrăznețe și 
avide de adevăr.
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PENTRU DEZARMARE Ș[ PACE lN ÎNTREAGA LUME
Milioane de semnături în întreaga țară

Sintem recunoscători tovarășului 
pentru tot ce face 
și al păcii in lume“

Nicolae Ceaușescu 
în folosul poporului
în cadrul unui însuflețit miting, 

colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de țevi „Republi
ca" — importantă citadelă muncito
rească a Capitalei — și-a spus răs
picat cuvintul în sprijinul păcii, 
dezarmării și înțelegerii intre po
poare, a semnat Apelul poporului 
român adresat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. In- 
dreptindu-se în coloane dense spre 
uriașa hală a uzinei de țevi din 
oțeluri aliate, unde a avut loc mi
tingul consacrat dezarmării, miile de 
muncitori scandau : „CEAUȘESCU 
— PACE !“ ; „NU — RĂZBOIU
LUI!" ; „NU — RACHETE NU
CLEARE ÎN EUROPA!" ; „DEZAR
MARE — PACE !“ ; „VOM MUNCI 
ȘI VOM LUPTA, PACEA O VOM 
A PARA !“.

Exprimînd gîndurile tuturor celor 
prezenți, tovarășul Ion Vlădan, 
maistru mecanic, a spus : „Sintem 
un popor iubitor de pace. Străduin
țele noastre sînt îndreptate spre 
înflorirea patriei socialiste. Produ
sele întreprinderii noastre, care sînt 
exportate in peste 30 de țări, le 
considerăm tot atîtea mesaje de 
pace, prietenie și colaborare. în 
slujba acestor țeluri este pusă poli
tica partidului și statului nostru. 
Ne mindrim cu faptul că numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
devenit cunoscut pretutindeni ca un 
simbol al luptei pentru apărarea și 
întărirea păcii în lume. Vrem ca și 
la sesitinea specială a O.N.U. să se 
facă puternic auzită voința de pace 
a poporului român. Semnătura 
noastră pe Apel, alături de cea a 
milioane și milioane de oameni din 
țara noastră și din alte țări, să-i 
facă pe participanții la sesiune să 
înțeleagă că popoarele cer opri
rea cursei înarmărilor, înfăptuirea 
dezarmării și că voința lor trebuie 
respectată !“.

în cuvîntu! său. tovarășul îon 
Moldovan, directorul întreprinderii, 
a spus : „Colectivul fabricii noastre 
este preocupat să realizeze sarcini
le de plan ce îi revin, să ridice 
continuu calitatea muncii — așa 
cum ne-a cerut secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, cu prilejul vizitelor fă
cute in întreprinderea noastră, pre
cum și în cuvîntările rostite zilele 
acestea la Oradea și Arad. Pentru 
a atinge obiectivele mărețe spre 
care ne călăuzește partidul avem 
nevoie de pace. Dar pacea lumii 
este astăzi amenințată de armele 
nucleare cu o nemaipomenită pu
tere de distrugere. Iată de ce noi 
spunem răspicat : „NU ! politicii de 
înarmări !", „NU ! rachetelor nucle
are in Europa !“. E timpul ca teri
bilele arme să fie date la fier vechi, 
fierul să fie retopit și oțelul să ser
vească la fabricarea de țevi pentru 
scopuri civile, pașnice. Cu aceste 
ginduri, semnăm noi Apelul către 
O.N.U.".

La rindul său, tovarășul Tudor 
Păun, lăcătuș, a subliniat : „Prin 
semnătura noastră pe Apel dăm 
expresie voinței tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră de a se 
opri cursa spre dezastru. Aceasta 
este și voința milioanelor de oa
meni din alte țări care nu mai vor 
să trăiască sub spectrul amenință
rii atomice. Despre această voință 
vorbesc manifestările pentru pace 
din țările Europei și din multe alte 
țări de pe toate continentele, care 
în ultimul timp s-au înmulțit și 
mai mult. Fie ca sesiunea specială 
a O.N.U. să demonstreze că mesa
jul voinței de pace a popoarelor 
lumii a fost înțeles, că acolo s-au 
adoptat hotărîri care deschid calea 
spre o lume fără arme și fără răz
boaie".

Cuvinte pornite din inimă, rostite 
și de alți membri ai colectivului, 
ca tovarășii Ion Dragne, lăcătuș, și 
Mihaeîa Ticu, operator la statia de 
calcul, au dat expresie sentimente
lor de adeziune la Apelul poporului 
român.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm. miile de participant! la 
miting au adoptat o telegramă 
adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune: „Vă mulțumim din 
inimă centru activitatea neobosită 
ce o desfăsurati pentru fericirea 
poporului nostru, pentru pacea si

La întreprinderea de țevi „Republica** din București, oamenii muncii sem
nează Apelul adresat sesiunii speciale a O.N.U. consacrată dezarmării

„Voința noastră unanimă: a trăi 

și a munci în pace"

liniștea întregii planete". în moțiu
nea adresată sesiunii speciale a 
O.N.U. se cere ca participanții să 
facă totul pentru adoptarea de mă
suri concrete pentru oprirea cursei

înarmărilor și pentru trecerea Ia 
dezarmare. în continuarea mitingu
lui, toți cei de față au semnat 
Apelul poporului român. (N. Plo- 
peanu).

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.

Din APELUL POPORULUI ROMAN adresat sesiu
nii speciale a Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării

Sute și sute de oa
meni ai muncii — ro
mâni, maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități — de la între
prinderea „23 August" 
din Satu Mare s-au 
adunat in curtea, scăl
dată In razele soare
lui. a acestei mari u- 
nități producătoare de 
aparate de uz casnic, 
spre a-și manifesta 
adeziunea la „Apelul 
poporului român adre
sat sesiunii speciale a 
O.N.U. consacrată de
zarmării". care expri
mă aspirațiile lor și 
ale Întregii națiuni de 
a trăi și munci în 
pace, la adăpost de a- 
menințarea războiului 
atomic.

în cuvintul său. to
varășul Iacob Pașca 
șeful secției acoperiri, 
a spus : „Sintem pro
fund recunoscători 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru gri
ja ce o poartă desti
nelor păcii, pentru 
dăruirea și pasiunea 
cu care militează neo
bosit pentru a se opri 
cursa înarmărilor și 
trece la dezarmare. 
Din expunerea sa la 
recenta plenară, din 
cuvîntările rostite în 
aceste zile la Oradea 
și Arad a reieșit și 
mai puternic cerința 
de a se acționa fără 
zăbavă, cit nu este 
prea tirziu, pînă nu 
vor cădea bombele 
nucleare. Miile de 
semnături pe care 
poporul nostru le 
pune in aceste zile pe

Apel arată o dată mai 
mult că toți cetățenii 
patriei, fără deosebire 
de naționalitate, sus
țin din adîncul ființei 
lor politica de pace a 
României socialiste, 
sînt hotărîți să lupte, 
alături de toate forțe
le iubitoare de pace, 
pentru ca dezideratul 
dezarmării să devină 
o realitate".

în numele femeilor 
din întreprindere, a 
luat cuvintul Eva 
Sziraczki, analist-pro- 
gramator. care. în 
cuvinte pline de emo
ție. a arătat : „în 
România socialistă, 
patria comună a tutu
ror fiilor ei. indife
rent de naționalitate, 
femeile și bărbații, ti
neri și vîrstnici. nu au 
năzuință mai fierbin
te decît aceea de a 
trăi și munci în pace, 
a-și clădi astfel un vi
itor luminos. Dar fe
meile, care întotdeau
na au plătit un greu 
tribut în războaie, tre
mură pentru viata co
piilor lor, acum, cînd 
planeta e din nou în 
pericol, ca urmare a 
acumulării de arme 
cu o putere de dis
trugere de neimagi
nat. Iată de ce femei
le. mamele din între
prinderea noastră, a- 
lături de femeile și 
mamele din întreaga 
tară și din întreaga 
lume, cer participan- 
ților la sesiunea spe
cială a O.N.U. să 
facă totul pentru a 
hotărî oprirea cursei

înarmărilor și a se 
trece neintirziat la 
înfăptuirea dezarmă
rii".

„Semnăm Apelul 
conștienti de forța pe 
care o reprezintă as
tăzi popoarele. Mișca
rea pentru pace din 
Europa și din întrea
ga lume demonstrează 
că este în interesul 
întregii omeniri să fie 
oprită cursa spre de
zastru. Este timpul să 
se tină seama de a- 
ceastă aspirație una
nimă" — spunea în 
cuvintul său Al. Wag
ner. maistru la secția 
presă.

în același spirit de 
înaltă responsabilitate 
și angajare au mai 
vorbit electricianul 
Mircea Nemeș, mais
trul Ionel Dărăban, 
inginer Szilagyi Ta
mas. tehnicianul îoan 
Gheorghe. Și, ca o do
vadă a înțelegerii sem
nificației gestului lor, 
toți participanții și-au 
pus semnătura pe A- 
pelul poporului român. 
A fost, de asemenea, 
adoptat textul unei te
legrame adresate C.C. 
AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care 
se exprimă aprobarea 
și sprijinul față de în
treaga activitate des
fășurată de România 
in scopul promovării 
telurilor păcii, dezar
mării, înțelegerii și 
colaborării internațio
nale. (Octav Grumeza, 
corespondentul „Scin- 
teii“l.

„Cerem ca O.N.U. 

să adopte măsuri 

concrete

și eficiente
3 H

de dezarmare"
La terminarea schimbului, peste 

300 de oameni ai muncii de la în
treprinderea de poduri din beton 
din municipiul Giurgiu s-au adunat 
în sala de festivități pentru a da 
glas năzuințelor lor fierbinți de 
pace și a semna Apelul adresat se
siunii speciale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

Deschizind mitingul, tovarășul 
Tudor Pencea, secretarul comitetu
lui de partid, a spus : „Poporul 
nostru, prin nobilul țel pe care și 
l-a propus, acela de a construi so
cietatea socialistă, este puternic in
teresat în statornicirea unei păci 
trainice. Dealtfel, toate popoarele 
vor să fie eliberate de primejdia 
nucleară, de poverile tot mai grele 
pe care le aruncă pe umerii lor 
cursa înarmărilor. Țara noastră, 
prin glasul președintelui ei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a prezen
tat nu o dată propuneri îndreptate 
spre acest obiectiv. Din nou, pe 
baza mandatului dat de Marea A- 
dunare Națională delegației ță
rii noastre la sesiunea specială 
a O.N.U. consacrată dezarmării. 
România va face totul pentru ca 
această sesiune să dea rezultatele 
așteptate de popoare, să ia măsuri 
concrete de dezarmare. Semnăturile 
noastre pe Apel, ca și manifestări
le pentru pace care au loc pretutin
deni în lume, sînt menite să arate 
că popoarele veghează la destinele 
păcii și că nu pot admite ca spe
ranțele lor in realizarea dezarmă
rii să fie permanent spulberate. Ce
rem participanților la sesiunea 
O.N.U. să ia măsuri concrete și 
efective de dezarmare". Luînd cu
vintul in continuare, inginerul Ale
xandru Cambera a spus : „Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, conducăto
rul de partid și de stat care propa
gă cu neostenită forță ideile păcii 
și care acționează neobosit pentru 
înfăptuirea lor, ne-a chemat la re
centa plenară și în cuvîntările ros
tite în aceste zile la Oradea și 
Arad să dăm un nou imbold luptei 
pentru dezarmare, acum cind se 
desfășoară sesiunea specială a 
O.N.U. Răspundem cu însuflețire 
acestui îndemn, 6emnăm cu hotă- 
rîre Apelul poporului român pentru 
pace și dezarmare și ne afirmăm 
hotărârea de a întări această sem
nătură prin noi fapte de muncă. O 
facem in interesul poporului nos
tru. al păcii în lumea întreagă". în 
același spirit, au mai vorbit munci
torul Eugen Căciulan și Vasile Că
lin. directorul întreprinderii.

în încheierea mitingului, parti- 
cipantii au adresat o tele
gramă TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se exprimă 
deplina adeziune la inițiativele și 
propunerile României îndreptate 
spre înfăptuirea dezideratului vital: 
dezarmarea.

Asemenea mitinguri, urmate de 
semnarea Apelului, au avut loc și 
la Fabrica de zahăr și întreprin
derea de mobilă din Giurgiu. (Pe
tre Cristea, corespondentul „Scin-

Aspect de la mitingul pentru pace ;i dezarmare de la întreprinderea de piese radio și semiconductor:’ Băneosa Foto : S. Cristian

Să facem totul
„Să facem totul a- 

cum, cit mai sintem 
încă în viață, pentru 
că miine va fi prea 
tîrzlu" — iată un apel 
izvorît din rațiune, lu
ciditate, dragoste de 
oameni, respect pentru 
valorile vieții. L-a ros
tit secretarul general 
al partidului nostru, in 
consens unanim cu 
tara întreagă, in con- 
>ens cu toate forțele 
iubitoare de pace, cu 
toti oamenii lumii. 
Căci spectrul războiu
lui, azi, amenință pe 
tofi, la fel, indiferent 
de orinduire socială, 
indiferent de locul in 
care se găsesc pe pla
neta noastră.

Artiștii iși dedică 
viața studierii civiliza
ției umane, îmbogăți
rii morale și spirituale 
a oamenilor, descifrind 
cu emoție mărturiile 
lăsate de înaintași. Dar 
un război mondial, 
pentru care au fost 
perfecționate arme care 
să distrugă de mii de 
ori o planetă ca Terra, 
amenință cu „tăcerea" 
totală civilizația uma
nă, cu dezagregarea 
ultimei fărîme de via
ță. Acum, cind nu au 
tăcut încă muzele, cit 
nu au tăcut legile vie-

acum, pină nu
ții, să facem ca vocile 
locuitorilor Terrei să 
pronunțe, la intensita
tea maximă, o lege a 
legilor, cea mai mare 
și cea mai scurtă lege 
a lumii, alcătuită din- 
tr-un singur cuvint : 
PACE.

Din România răsună 
peste 20 de milioane 
de voci, de apeluri 
adresate conștiinței u- 
manității, popoarelor si 
conducătorilor lor. Ele 
exprimă cea mai fier
binte dorință a unul 
popor, necesitatea lui 
vitală, comună cu a tu
turor celorlalte po
poare. Pace, in toate 
limbile lumii. Pace 
semnată de copiii, ti
nerii, părinții și bunicii 
omenirii, ca un ultim 
avertisment pentru cei 
care gindesc la un 
război. Am în față do
cumentele premergă
toare celui de-al doi
lea război mondial și 
constat că și atunci, in 
anii ’29—'30, România 
a fost printre primele 
care au spus, prin ma
nifestări de masă, in 
tară, un NU categoric 
ascensiunii fascismului 
și războiului ; că un 
român, Nicolae Titu- 
lescu, in calitatea lui 
de președinte al Ligii

e prea tirziu!
Națiunilor, la Geneva, 
a dat afară din sală 
pe reprezentanta fas
cismului lui Mussolini.

Astăzi, România a 
înălțat din nou steagul 
Păcii pe culmile cele 
mai înalte, prin ample 
manifestări de masă, 
exprimînd voința în
tregului nostru popor, 
prin mesajele adre
sate de președinte
le tării noastre. Nicolae 
Ceaușescu, tuturor sta
telor lumii.

Apelul poporului ro
mân adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. pen
tru dezarmare este a- 
pelul nostru unanim, 
exprimă cea mai scum
pă năzuință a națiunii 
noastre : pentru pace, 
pentru fericirea uma
nității întregi.

Noi, oamenii de artă 
și cultură avem dato
ria ca, prin operele 
noastre, prin întreaga 
noastră ființă, acum, 
„cit mai sintem incă 
in viată" să facem ca 
muzele noastre să im
pună vibrant cele trei 
dimensiuni indestruc
tibile ale supraviețuirii 
Terrei: OMUL, VIAȚA, 
PACEA.

Gheorghe 
VITANID1S
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CUNUNI DE PACE
Pentru piinea rumenă, din tavă 
Spicu-n lan de aur cînd se coace, 
Soarele din razele-i de slavă 
împletește mari cununi de pace.

Pentru pacea zărilor albastre 
Cînd in ramuri și zefirul tace 
Un bărbat în fruntea țării noastre 
Impletește-n zori cununi de pace.

Vasile MUSCALU
electrician, mina Rogojelu
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Ca și celelalte popoare euro
pene, poporul român cere în 
mod ferm oprirea amplasării și 
dezvoltării de noi rachete nu
cleare cu rază medie, retrage
rea și distrugerea rachetelor 
existente, eliminarea totală a 
armamentului nuclear de pe 
continent.

Din APELUL POPORULUI ROMAN adre
sat sesiunii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată dezarmării

„Vom întări semnătura pe Apel prin realizările in producție!"

Proprietatea 
socialistă

(Urmare din pag. I)

în numele existenței oamenilor, al 
viitorului umanității, ne adresăm Orga
nizației Națiunilor Unite, tuturor state
lor și popoarelor cu chemarea de a 
trece peste orice considerente și ob
stacole și de a hotărî oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la înfăptuirea de
zarmării, și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare!

Pină nu au căzut primele bombe 
nucleare, să trecem la dezarmare! Cînd 
vor începe să cadă bombe, va fi prea 
tirziu I

Din APELUL POPORULUI ROMAN adresat sesiu
nii speciale a Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării

Peste 3 000 de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de sirmă și 
produse din sirmă Buzău — uni
tate reprezentativă a industriei 
metalurgice românești — au parti
cipat la un însuflețit miting. în ca
drul căruia și-au manifestat ade
ziunea la inițiativele de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la 
pozițiile și propunerile României, 
care și-au găsit o nouă materiali
zare in Apelul către sesiunea spe
cială a O.N.U. consacrată dezarmă
rii.

Mitingul a fost deschis de mais
trul Stan Cazan, secretarul comi
tetului de partid pe întreprindere, 
care a dat expresie sentimentelor 
de adincă prețuire și mîndrie pa
triotică ale metalurgiștilor bu- 
zoieni față de neobosita activitate 
a secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, pusă 
nemijlocit în slujba intereselor de 
pace și progres ale poporului ro
mân. comune cu ale tuturor popoa
relor lumii.

„în uzina noastră producem 
sirmă și produse din sirmă și 
vrem — a spus laminoristul Gheor
ghe Ciuculan — ca ele să serveas
că numai și numai pentru construc
ția de case, pentru industria de 
pace, pentru agricultură, astfel ca 
să se ridice continuu bunăstarea 
celor ce muncesc. De la noi și din 
țările unde se exportă produsele 
noastre. Nu mai poate fi si nu mai 
trebuie tolerată risipa care se face 
pe plan mondial cu resurse din

cele mai importante — fierul, me
talele nobile, petrolul — care se 
irosesc acum in butoiul fără fund 
al înarmărilor. Noi cerem ca se
siunea specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării să adopte măsuri con
crete si efective care 6ă ducă la 
reducerea cheltuielilor militare, 
astfel ca uriașele resurse umane si 
materiale irosite pentru înarmări 
să fie puse in 61ujba progresului 
și bunăstării, lichidării subdezvol
tării. Această cerere este conți
nută in Apelul poporului român 
și tocmai de aceea noi îl semnăm 
cu toată convingerea".

Ducînd mai departe această idee, 
muncitoarea Maria Stoian, de la 
secția cord metalic, a spus : „Sem
nătura noastră pe apel este un an
gajament de a munci mai bine, de 
a da produse de mai bună cali
tate — asa cum ne-a cerut secre
tarul general al partidului la re
centa plenară și in cuvîntările de 
la Oradea și Arad. Sintem con
știenti că prin aceasta vom contri
bui nu numai la înflorirea patriei, 
dar si la lupta mondială pentru 
pace".

în același spirit, maistrul Ion 
lenceanu de la secția T.O.M., 
maistrul Mircea Chiru de Ia sec
ția electrozi, economista Zoie Tran
dafir, maistrul Nicolae Carabașa 
de la secția zincare. subinginerui 
Ion Pleșoianu, inginerul Gheorghe 
Ghcorghiță, inginerul Eugen San
du, directorul întreprinderii, și-au 
exprimat întreaga adeziune la Ape

lul poporului român adresat se
siunii speciale a O.N.U.. precum 
și hotărîrea de a onora semnătura 
pusă pe el prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție. 
Minute în șir, participanții la adu
nare au scandat : „Vrem pace pe 
pămînt !“ „Ceaușescu și po
porul, pacea lumii, viitorul !“, 
„Ceaușescu-România. pacea si 
prietenia !“.

In încheierea adunării, particlpan- 
ții au adresat o telegramă TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
în care se spune : „Este o mare fe
ricire pentru noi că. în aceste vre
muri de grea încercare pentru în
treaga omenire, vă avem în frun
tea partidului și statului nostru. 
Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom susține 
prin fapte neobositele acțiuni și 
inițiative în folosul păcii, care 
poartă semnul pasiunii cu care mi
litați pentru asigurarea păcii mon
diale". în moțiunea adresată se
siunii speciale a O.N.U. se exprimă 
convingerea că problemele înscrise 
pe ordinea de zi vor fi examinate 
cu atenția și înțelegerea pe care le 
reclamă, că se va da dovadă de ra
țiune și răspundere, adoptîndu-se 
măsuri concrete. în consens cu de
zideratul popoarelor de a se eli
mina pericolul războiului și a se 
promova destinderea, cooperarea 
și pacea în întreaga lume. Toți cei 
3 000 de participanți la miting au 
semnat apoi apelul. (Stelian Chi- 
per, corespondentul „Scînteii")

tem afla pe toți săracii lumii de azi 
în rindul țărilor slab dezvoltate, lip
site de o forță industrială cit de cit 
notabilă, dar „păstrătoare" ale unor 
ancestrale structuri agrare.

Peisajul economic al României de 
azi — modern, armonios, echilibrat 
în toate componentele sale — ritmu
rile de dezvoltare realizate în acești 
ani se impun drept o strălucită ilus
trare a imenselor avantaje, a supe
riorității proprietății socialiste, ca 
sursă a progresului economico-social 
rapid, a propășirii materiale și spiri
tuale a întregului popor ; drept do
vada cea mai convingătoare că clasa 
noastră muncitoare a știut și știe să 
conducă și să rînduiască rosturile 
țării infinit mai bine decît clasele 
exploatatoare, indeplinindu-și exem
plar misiunea de răspundere pe care 
și-a asumat-o în urmă cu 34 de ani 
față de întregul popor.

Partidul cere astăzi clasei munci
toare. întregului popor acel efort, 
acea concentrare de energie creatoa
re în măsură să asigure saltul ne o 
nouă treaptă de dezvoltare a econo
miei. care să permită, incă în acest 
cincinal, depășirea condiției de țară 
în curs de dezvoltare, înscrierea ei 
fermă în rindul statelor cu nivel me
diu de dezvoltare economică. în a- 
ceastă generoasă perspectivă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu cere clasei 
muncitoare să se preocupe în cel mai 
inalt grad de modul in care este 
folosit uriașul potențial productiv 
creat în cele aproape trei decenii si 
jumătate de construcție socialistă, să 
vegheze cu deosebită grijă ca miile 
de fabrici înălțate in acești ani să 
funcționeze cu maximă eficientă 
pentru prosperitatea tării, pentru 
creșterea rapidă a bunăstării noa .tre 
materiale.

Chemînd clasa muncitoare să ri
dice la un nivel si mai înalt spiri
tul de bun gospodar al avuției na
ționale. partidul a creat, totodată, 
cadrul organizatoric adecvat pentru 
manifestarea mai puternică a oame
nilor muncii in calitatea lor de pro
prietari. producători si beneficiari. 
Există o legătură organică între 
actul naționalizării de acum 34 de 
ani. prin care clasa muncitoare, oa
menii muncii au devenit proorietari 
ai mijloacelor de producție din in
dustrie, si măsurile adoptate în anii 
din urmă, de dezvoltare a autocon- 
ducerii muncitorești si autogestiunii, 
aceste măsuri asigurînd o afirmare 
si mai puternică a calității de pro
prietari a celor ce muncesc, trans
ferarea directă asupra lor a respon
sabilității administrării întreprinde
rilor.

Acest proces cunoaște o si mai pu
ternică dezvoltare în prezent, ca ur
mare a măsurilor initiate de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. privind 
perfecționarea principiilor de pro
prietate. de organizare socială, a 
principiilor noului mecanism econo
mic, in ideea exercitării mai bune 
de către toti oamenii muncii a ca
lității de proprietari asupra părții 
din proprietatea întregului popor 
încredințate lor spre gospodărire si 
dezvoltare. Cu alte cuvinte, este vor
ba de întărirea conștiinței de 'pro
prietari a oamenilor muncii prin 
participarea directă cu anumite 
sume bănești la dezvoltarea mijloa
celor de bază, a mijloacelor de pro
ducție ale întreprinderilor în care 
muncesc.

în acest sens tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia la plenară că 
„oamenii muncii dintr-o întreprin
dere trebuie să înțeleagă faptul că 
ei sînt proprietarii acelei întreprin
deri. că ei poartă direct răspunderea 
pentru păstrarea și apărarea pro
prietății. pentru dezvoltarea ei. că 
datoria lor este de a obține, cu mij
loacele de care dispun, creșterea 
continuă a eficientei economice, asi- 
gurind pe această cale și mijloacele 
necesare retribuirii lor si participă 
rii la beneficii, si mijloacele neec. 
re acumulării, dezvoltării forțelor de 
producție, precum și satisfacerea 
unor necesități generale ale statului, apărării țării".

Este evident faptul că manifesta
rea mai puternică a calității de pro
prietari a oamenilor muncii se reali
zează ne temeiul creșterii cointere
sării materiale a acestora, pentru ca 
mina de bun gospodar a fiecărui om 
al muncii să se simtă în absolut 
toate aspectele activității întreprin
derilor, cu deosebire în ce privește 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie si combus
tibil. folosirea cu indici superiori a 
mașinilor și utilajelor. îmbunătățirea 
calității produselor, ridicarea pro
ductivității muncii, promovarea lar
gă a cuceririlor revoluției stiintifico- 
tehnice contemporane, ridicarea ni
velului calitativ al produselor, creș
terea gradului lor de competitivitate 
Pe piața externă. întărirea ordinii 
si disciplinei în muncă.

Dovedind magistral în acești 34 
de ani că știe să edifice o economie 
puternică, diversificată si să obțină 
foloase tot mai mari de pe urma ei, 
clasa noastră muncitoare este în mă
sură să se ridice la nivelul marilor 
exigente pe care i le-a pus în față 
recenta plenară a partidului, mobi- 
lizindu-si mai puternic resursele de 
creativitate, spiritul de bun gospo
dar pentru a valorifica superior va
lențele de progres ale proprietății 
socialiste — chezășia făuririi unei 
vieți tot mai prospere pentru între
gul popor, a înaintării României 
sure comunism.

SUCEAVA:

Producție fizică 
peste prevederi

Oamenii muncii din industria 
județului Suceava depun efor
turi stăruitoare pentru realiza
rea ritmică și la toate sorti
mentele a producției fizice. Ac
centul pus pe utilizarea inte
grală a timpului de lucru și fo
losirea la parametri superiori a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor a avut ca rezultat obți
nerea unor cantități importante 
de produse peste plan. Astfel, 
în perioada care a trecut din a- 
cest an. au fost realizate în plus 
683 788 mp plăci fibrolemnoase, 
96 855 mp furnire estetice. 17 500 
mp placaje din lemn. 6180 mp 
plăci înnobilate. 8 600 mc che
restea. 5 288 tone pirită. 59 tone 
utilaje pentru exploatarea si 
prelucrarea lemnului, mașini- 
unelte de prelucrat metale prin 
așchiere în valoare de 21.7 mi
lioane lei. confecții textile in 
valoare de 3,2 njilioane lei și 
alte produse. (Sava Bejinariu).
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Urgențe ale acestor zile în agricultura

PREGĂTIREA RECOLTĂRII IRIGAREA CULTURILOR
DÎMBOVIȚA

La recepția utilajelor - exigență pentru calitatea 
reparațiilor și evitarea pierderilor de recoltă

Programul recoltării păioaselor în
tocmit de direc,ia agricola a județu
lui Dîmbovița prevede stringerea 
in trei zile a orzului de pe 16 624 
hectare și in 14 zile a griului de pe 
44 427 hectare. Recent, am insoțit 
prin citeva secții de mecanizare și 
centre de reparații o comisie de re
cepție condusă de ing. Constantin 
Coman. directorul Trustului S.M.A. 
Dîmbovița. Ce s-a realizat, ce a mai 
rămas de făcut pentru ca toate uti
lajele să fie gata să intre în lanuri ?

La început o constatare cu caractzr 
general : un interes deosebit pentru 
executarea unor reparații de calitate 
și pentru evitarea pierderilor de re
coltă. Atelierul S.M.A. Titu este spe
cializat în repararea și revizuirea 
combinelor „Gloria". Aici, 71 din cele 
76 de combine din dotare, au fost 
reparate, li s-au făcut remedierile 
după recepție și au fost trimise în 
secții. Ultimele cinci combine apar- 
ținînd I.A.S. Crevedia au fost recep
ționate în prezența inginerului-șef 
al unității și a mecanicului-șef. 
Maistrul Marin Iordăche, șeful ate

neului, și-a notat observațiile și a 
organizat pe loc punerea la punct 
pînă la ultimul șurub a combinelor.

S.M.A. Tărtășești. 66 din cele 74 de 
combine erau trimise în secții, iar 
comisia de recepție urma să contro
leze modul in care au fost rezolvate 
obiecțiile făcute la recepția internă. 
Care este situa'ia celorlalte combi
ne ? Ne răspunde ing. Valentin 
Cicani, directorul S.M.A. „Una se 
află pentru reparații capitale de trei 
ani (? ! ?) la Ulmeni (Călărași), alta 
a fost transformată în... cositoare (cu 
avizul cui ? — n.n.), iar pentru alte 
șase lipsesc curelele de 3 450“. Aflăm 
că celelalte utilaje au fost reparate 
în totalitate. Oprim la secția nr. 6 
Brezoaiele. Era ziua stabilită pentru 
controlul remedierilor. Toate com
binele erau aliniate în curte. în ju
rul lor se aflau mecanizatorii.

Urmărim la fiecare combină în ce 
măsură au fost executate remedie
rile cerute de prima recepție. La 
combina la care lucrează mecaniza
torul Ghiță Florea, din procesul ver
bal rezultă că trebuiau efectuate 26 
de reglaje, finisări și etanșeizări. 
„Cam multe — a apreciat șeful sec
ției, Marin Panait. Dacă n-a fost 
atent la atelier, zăbovește mai mult 
in secție, dar pină la urmă in lan va 
merge ca ceasul". Specialiștii de la 
trust, directorul S.M.A. pornesc mo
torul și verifică „cu acul" toate an
grenajele combinei după observațiile 
din procesul verbal. Calificativul 
„foarte bine" a fost însoțit de o su
gestie cu aplicabilitate generală : 
montarea unui dispozitiv simplu, 
compus dintr-un cablu și o tijă care 
să permită reglarea din mers a tu
rației rabatorului in funcție de starea 
lanului, de ora la care se lucrează. 
Este urmărită in mod deosebit efec
tuarea corectă a reglajelor prin care 
să se evite pierderile de boabe. Un 
exemplu. La combina mecanizatoru
lui Alexandru Păun se făcuse obser
vația că nu era etanșeizat elevatorul 
de la transportorul central. „Cînd 
am făcut recepția internă, intra mina 
prin deschizătură. Acum nu pătrund s 
nici bățul de chibrit", a spus direc- 
tprul S.M.A. Cu răbdare și atenție 
. .si fost verificate toate combinele. 
S-a înțeles bine că fiecare oră de 
întrerupere în timpul campaniei în
seamnă de două ori pagubă : pier
deri de producție prin scuturare, în- 

tîrzierl la insămînțarea culturii a 
doua.

Comisia nu s-a limitat la o veri
ficare de rutină a combinelor. Con- 
trolind lada de scule a unui meca
nizator, directorul trustului a făcut 
două observații foarte concrete. Pri
ma s-a referit la detalii aparent 
mărunte, dar care uneori dau mare 
bătaie de cap în campanii. „Se rupe 
un cuțit de la dispozitivul de tăiere 
și trebuie înlocuit. Orice mecanizator 
poate să facă această operație în 
cîteva minute, cu condiția să aibă 
citeva nituri și un dorn. Dar de cele 
mai multe ori nu le are și pină să 
vină «asistența» trec ore prețioase". 
Iată și a doua observație : „Să se 
revadă cu atenție reglajul distanței 
dintre bătător și contrabătător la in
trarea vrafului de spice de grîu in 
combine și la ieșirea paielor. Și iată 
de ce. Cînd distanța e prea mică la 
intrare se zdrobesc boabele, se toacă 
paiele, iar cînd e mai mare nu se 
bat spicele. Și într-un caz și in
tr-altul efectul e același : se pierde 
griul".

Recuperarea plevei, a spărturilor, a 
semințelor de buruieni — care con
stituie un furaj excelent — este în 
acest an o obligație a tuturor unită
ților agricole. în acest scop s-a luat 
hotărirea ca toate combinele să fie 
dotate cu dispozitive speciale. în ju
dețul Dîmbovița e nevoie de 686 ase
menea echipamente, dar pină în mo
mentul de față, în afara unor 
piese izolate, n-a ajuns în unităti 
nici un echipament complet. Direcția 
mecanizării din M.A.I.A. trebuie să 
ia neintîrziat măsuri în vederea re
zolvării în timp util a acestei si
tuații.

La S.M.A. Crînguri. recepțiile in
ternă si definitivă se fac în atelie
rele de reparații de la centru și 
Mătăsaru. unde sint concentrate toa-

călărași ; Probleme care se cer grabnic soluționate
Unitățile agricole din județul Că

lărași au de recoltat in campania a- 
gricolă de vară 74 480 ha cu grîu, 
37 750 ha cu orz. 8 700 ha cu orzoai- 
că și de însămînțat peste 106 000 ha 
cu culturi duble. La executarea aces
tor lucrări vor fi folosite 1 866 com
bine C 12, 848 prese de balotat. 703 
mașini de adunat și căpițat. 2 375 re
morci de tractor, peste 5 700 tractoa
re și alte echipamente și mașini pen
tru eliberarea și pregătirea terenului 
și însămînțat.

Desfășurarea secerișului în numai 
opt zile bune de lucru, așa cum s-a 
stabilit, impune ca o condiție de bază 
punerea în funcțiune a tuturor trac
toarelor și mașinilor agricole, ca și 
crearea condițiilor pentru utilizarea 
neîntreruptă a acestora pe tot timpul 
campaniei. Iată insă că stațiunile de 
mecanizare din acest județ întimpi- 
nă anumite greutăți în procurarea 
unor piese de schimb și a diferite 
materiale necesare încheierii repara
țiilor la combine, prese și alte utila
je. La comitetul județean de partid 
ne-a fost pusă la dispoziție o listă de 
piese de schimb și materiale ce tre- 

te cele 63 de combine. ..Cu excep
ția a zece remorci din 93. în mo
mentul de fată toate utilajele care 
vor lucra in campanie sint repara
te — a precizat ing. Marin Ungu- 
reanu. directorul unității. Am amî- 
nat cu citeva zile recepția defini
tivă pentru că am adus unele îm
bunătățiri funcționale combinelor. E 
vorba. în special, de instalația de 
colectare a plevei. Nu ne-au sosit 
de la furnizori, așa că a trebuit să 
le realizăm noi". Am urmărit îm
preună. în cele două centre de re
parații. modul în caie au fost reali
zate îmbunătățirile de care ni s-a 
vorbit : echipamentul de recuperare 
a plevei. spărturii și semințelor de 
buruieni de la curățirile I și II, sis
temul de transmisie laterală care 
evită întreruperile datorate deselor 
defecțiuni care apar la descărcarea 
buncărelor. cuplarea angrenajelor de 
la curățirea a II-a prin tubulatură 
la echipamentul de recoltat pleavă, 
înlocuirea bielei verticale cu un me
canism care transmite mișcarea de 
la axul din spate al scuturătorului. 
Maistrul Stelian Cristea. sef de a- 
telier. pornește prin sondai cîte o 
combină de la fiecare din cele trei 
secții — Mogoșesti. Dragodana și 
Mătăsaru — care și-au trimis uti
lajele să fie reparate la Mătăsaru. 
Combinele răspund bine la toate co
menzile. directorul unității si ceilalți 
specialiști se declară mulțumiți de 
calitatea lucrărilor.

Timpul care a rămas pînă la de
clanșarea secerișului orzului si griu
lui este scurt și. de aceea, trebuie 
folosit la maximum pentru pregăti
rea în cele mai bune condiții a tu
turor combinelor si utilajelor nece
sare ca recolta să fie strînsă cit ma‘ 
repede și fără pierderi.

C. LUCIAN

buie asigurate într-un timp cit mai 
scurt. Concret, despre ce este vorba?

• Din cauza lipsei unor piese de 
schimb nu pot fi încheiate reparații
le la 60 de combine C 12 și nu pot fi 
create stocurile tampon de piese 
de schimb cu grad ridicat dfe uzu
ră, pentru a exista garanțîa tupctio- 
nării neîntrerupte a intfegulur pard 
de combine în timpul campaniei. In 
principal, se înregistrează deficite 
mari la variatoare. pompe, site, dife
rite curele și lame-cuțit. De aseme
nea, lipsesc în întregime piesele de 
schimb de la presele de balotat cu; 
înnodătoare de sfoară, ceea ce afec
tează punerea în funcțiune a 60 de 
prese.

® Perftru tractoare, combine și re
morci este nevoie de 2 008 de anve
lope de diferite dimensiuni.

• In vederea pornirii și funcționă
rii celor 1 800 combine C 12 și a ce
lor 2 000 de motopompe sînt strict 
necesari 2 000 de acumulatori. Men
ționăm că, pînă acum. Direcția gene
rală a mecanizării din Ministerul A- 
griculturii nu a livrat nici un dispo
zitiv de pornire mecanică a combi
nelor și motopomoelor.

® Pentru încheierea reparațiilor și 

în județul Constanța, soarele con
tinuă să încingă cimpul. 30 de grade 
la sol fiind în aceste zile caniculare 
o temperatură minimă. Mult aștep
tata ploaie care a căzut marți — 5-6 
litri în medie pe metru pătrat — 
n-a reușit să stingă setea pămîntu- 
lui. A avut însă un efect pozitiv fie 
și de scurtă durată : diminuarea se
cetei atmosferice. Ce întreprind or
ganele agricole județene pentru a 
compensa lipsa precipitațiilor ?

..Irigăm, zi și noapte, fără întreru
pere. cu toate utilajele — ne-a spus 
inginerul Dumitru Anghelina. direc
tor general al direcției agricole jude
țene Constanța. In județ există 
326 000 hectare amenajate pentru iri
gat. Dacă unitățile agricole vor apli
ca udările la timp, producțiile nu nu
mai că nu vor fi afectate, ci se va 
realiza un Însemnat spor de recoltă. 
Avem tot ce ne trebuie — energie și 
motorină. Am intîmpinat la Început 
unele greutăți, dar pentru moment 
au fost înlăturate". Cum se îndepli
nește programul de aplicare a udări
lor ?

Așa cum se arăta In „Scînteia" din 
6 iunie. în săptămîna 29 mai — 4 iu
nie. programul de irigații în județul 
Constanta a fost realizat pe 92 la 
sută din suprafața prevăzută de 
48 528 hectare. De ce numai atît ? A- 
flăm că au existat unele dereglări 
In ce privește aprovizionarea si dis
tribuirea motorinei la punctele de lu
cru. în alimentarea cu energie elec
trică. că au apărut defecțiuni la sis
temele noi de irigații, la care s-au 
adăugat și unele cauze de natură 
organizatorică. Pornind de la situația 
existentă, determinată de insuficien
ta apei din sol. organele agricole ju
dețene au evaluat disponibilitățile 
sistemelor de irigații și ale unităților 
agricole și au stabilit ca. în perioada 
5—11 iunie, să se aplice udări pe 
61 215 hectare, cu un ritm mediu zil
nic de 8 745 hectare. Corespunde a- 
ceastă cifră capacităților existente ? 
In mod sigur se poate iriga ' mai 
mult. Dealtfel, viteza zilnică stabili
tă de Ministerul Agriculturii pentru 
județul Constanta este de 14 479 hec
tare. Și din constatările de pe teren

CONSTANȚA

Mai mult decit in alte zone ale țării, culturile 
au mare nevoie de apă!

reiese că sînt condiții să se irige 
suprafețe suplimentare. Se acționează 
cu toată energia in această direcție ?

Ceea ce merită consemnat ca un 
fapt pozitiv este mobilizarea masivă 
de forțe de irigat. Cimpul e impinzit 
de conducte și motopompe. stațiile 
de pompare funcționează la capaci
tatea solicitată, canalele sînt pline de 
apă. Lichidînd o serie de deficiențe 
organizatorice, unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Topraisar și 
Chimogeni, care n-au irigat în săp
tămîna precedentă 2 540 de hectare, 
în primele trei zile ale acestei săp- 
tămîni au avut o restantă mai mică 
— și anume, de 560 de hectare. Dar 
asta nu înseamnă că toate lucrurile au 
fost puse la punct. în aceste zile de 
caniculă, realizările parțiale nu pot fi 
acceptate! La fel. în săptămîna tre
cută. cooperativele agricole din con
siliul agroindustrial 23 August au a- 
vut o restantă la irigat de 434 hecta
re. „Cu toate că suprafețele prevăzu
te a fi irigate au crescut în această 
săptămînă. programul z'lnic a fost 
realizat cu regularitate. Ba mai mult, 
s-a reușit să se recupereze o bună 
parte din rămînerile în urmă" — 
ne-a spus Inginerul Virgil Badea, șe
ful sistemului. Merită retinut că în 
unitățile din acest consiliu agroin
dustrial se acționează pentru integra
rea în ritmul cerut, dar se putea face 
mult mai mult. Iată despre ce este 
vorba. La C.A.P. Techirghiol. o lu- 
cernieră era ..punctată" de cîteva zile 
de baloți de fin. „Cei de la baza fura
jeră n-au venit să-i ridice!" — ni s-a 
explicat. Din această cauză — am mai 
întîlnit asemenea situații — în loc 
să fie instalate aripile de ploaie pe 
terenul eliberat, acestea stau pe ve-

Verificarea combinelor la S.M.A.
Caracal, județul Olt

Foto : D. Constantinescu

chea poziție. Și un alt aspect : de la 
stația de punere sub presiune nr. 7 
vedem o aripă de ploaie (și nu era 
singura) la care, din cauza unei de
fecțiuni. un aspersor se transforma
se în fîntînă artez'ană. Intrucît pre
siunea era redusă, celelalte asnersoa- 
re împrăștiau cantități mic: de apă. 
la numai 2—3 metri distantă. în a- 
ceastă situație nu putea fi respecta
tă norma de apă stabilită; într-un 
loc era surplus de apă, iar în altul 
plantele erau însetate.

Ne deplasăm și în cîteva unităti 
din sistemul de irigații Nicolae Băl- 
cescu. unde. în primele patru zile 
ale săptămînii. graficul de udări a 
fost depășit cu 50 de hectare și unde 
se semnalează existența celei mai 
scăzute cantități de apă în sol. Ne 
așteptam să vedem funcționind din 
plin toate aspersoarele. Iată însă că, la 
cooperativa agricolă Nicolae Bălcescu, 
o întreagă aripă de ploaie era scoasă 
din circuit. Motopompa funcționa în 
gol. „E hidrantul rupt, așteptăm să-I 
repare — ne-a spus Constantin Min- 
druță. din echipa de udători. Pînă a- 
cum cîteva zile era bun. dar au in
trat tractoarele la prășit și l-au lo
vit". Un simplu accident ? Nu. O 
deprindere dăunătoare, un caz de 
indisciplină de care se fac vinovati 
deopotrivă tractoristul și șeful de 
fermă. Din această cauză n-au putut 
fi irigate 7 hectare.

La I.A.S. Nicolae Bălcescu. pe o 
solă cultivată cu sfeclă de zahăr au 
fost concentrate la prășit toate for
țele din unitate, inclusiv mecanicii 
de la atelier și funcționarii, pentru a 
fi instalate aripile de ploaie. Notăm 
totuși un aspect negativ, care nu se 
datorește unității. Pină la mutarea 
aripii de ploaie, una din cele două 
motopompe. condusă de mecaniza
torul Constantin Bălașa funcționa de 
două ore în gol. consumind inutil 
motorina. Și nu era singura. Cauza? 
Lipseau bateriile de acumulatori 
și exista riscul să fie oprite mo
toarele. Este o situație care pune 
din nou în evidență necesitatea 
ca Direcția generală a mecanizării 
din Ministerul Agriculturii să acțio
neze cu mai multă insistentă pentru 

realizarea dispozitivelor de pornire 
mecanică a motopompelor.

Lipsa precipitațiilor impune, ori
unde e posibil, folosirea la maxi
mum a utilajelor, a oricăror surse 
de apă, extinderea irigațiilor oria 
brazde într-un cuvînt acțiuni J,’r- 
me care să ducă la diminuarea efec
telor secetei. Unii spun așa : „Atâta 
e programul, atîta irig !“ Deaitfe:. 
așa s-a procedat la C.A.P. Doroban- 
tu. In intervalul 5—3 iunie, planul la 
udări a fost realizat. Pămîntul cere 
totuși mai multă apă. Ne interesăm 
de posibilitățile existente în acest 
sens și aflăm că această cooperativă 
are aripi de ploaie și motopompe ne
folosite. Tot aici, deși trebuie să se 
irige prin brazde 294 hectare de po
rumb din cele 327 hectare amenajate 
sub această formă, practic nu se ac
ționează în nici un fel pentru ca apa 
să ajungă la rădăcina plantelor. De 
ce ? In loc să se afle pe cîmp. unde 
să identifice solele pe care se poate 
introduce apa prin brazde, pre
ședintele cooperativei, inginerul-șef, 
doi șefi de fermă și alte cadre din 
conducerea cooperativei se aflau la 
ora 14 la sediu. în așteptarea unei 
ședințe. Or, in aceste zile, cind plan
tele au atîta nevoie de apă. cînd se 
decide nivelul recoltei acestui an. 
cadrele de conducere și specialiștii 
din unități.Je agricole au datoria să se 
afle permanent pe cîmp, unde să 
acționeze cu toată răspunderea pen
tru irigarea culturilor cu cantitățile 
de ppă prevăzute.

Plantele de pe ogoarele județului 
Constanța au mare nevoie de apă ! 
Ea poate și trebuie să fie dată acum 
în cantitățile stabilite și pe supra
fețe mai mari. Și pentru aceasta, or
ganele și organizațiile de partid, con
siliile populare, consiliile agroindus
triale si conducerile unităților agri
cole au datoria să ia toate măsurile 
pentru buna funcționare a sisteme
lor de irigații, să mobilizeze cît mai 
multi oameni la efectuarea udărilor, 
să nu admită nici un fel de abateri 
de la programele stabilite I

Lucian C1UBOTARU

Acțiuni hotărite, eficiente pentru realizarea
producția de țițeiintegrală a planului la

(Urmare din pag. I)
constituie gospodărirea rațională a 
resurselor materiale, economisirea 
strictă a combustibililor și energiei. 
Nu uităm nici un moment că indus
tria extractivă de țiței și gaze este 
nu numai un producător de combus
tibili, ci și un important consumator 
de energie. Pentru fiecare 1 000 tone 
țiței extras se consumă in medie 35 
tcc. iar pentru 1 000 metri forați se 
utilizează 110—130 MWh energie e- 
lectrică. Așa cum a indicat condu
cerea partidului, in întreaga ramură 
s-a declanșat o acțiune susținută 
pentru reducerea accentuată a aces
tor consumuri prin promovarea unor 
noi tehnologii de extracție și foraj, 
folosirea intensivă a capacităților, e- 
liminarea mersului in gol. buna în
treținere și exploatare a instalațiilor, 
utilizarea resurselor energetice re- 
folosibile.

Ce vreau să subliniez prin aceste 
exemple ? Practic, în fiecare schelă 
de extracție s-au cristalizat expe
riențe și inițiative valoroase, unele 
dintre ele avind condiții de genera
lizare. Schimburile de experiență 
care se organizează, în principal la 
nivelul trusturilor și schelelor, urmă
resc in primul rînd prezentarea celor 
mai bune idei tehnice și metode de 
organizare a producției și a muncii. 
Totodată, specialiștii din institutul 
nostru de cercetare și proiectare, cei 
din aparatul ministerului, a căror ac
tivitate și-a mutat centrul de greu
tate în unitățile de producție, acțio
nează pentru promovarea acelor ex
periențe care și-au dovedit eficiența.

— Cum se acționează la nivelul mi
nisterelor, al trusturilor, dar, mai 
ales, in schelele de extracție pentru 
recuperarea restanțelor la producția 
de țiței ?

— Din capul locului doresc să pre
cizez că răspunderea pentru neinde- 
plinirea integrală a planului la ex
tracția de țiței in prima parte a anu
lui ne revine in primul rind nouă, 
celor care lucrăm in industria pe
trolului. Pentru a recuoera restan
țele la producția de țiței extras, se 
acționează eu fermitate pentru eli
minarea cauzelor care le-au generat. 
Trebuie să arăt că. deși am stabilit 
încă din anul trecut, la nivelul mi
nisterului, trusturilor și schelelor 
programe cuprinzătoare de îmbună
tățire a activității de producție, une
le măsuri nu au fost duse la înde
plinire. punerea in practică a altora 
a intîrziat nejustificat. De pildă, nu 
am reușit să intărim pe măsura po

sibilităților de care dispunem acti
vitatea de intervenții, probe de pro
ducție și reparații capitale la sonde. 
Din cele 12 000 sonde de țiței, care 
formează capacitatea de producție a 
schelelor noastre, la sfîrșitul lunii mai 
un număr de 500 sonde erau oprite 
pentru reparații capitale și interven
ții. Dacă numai jumătate din sondele 
oprite ar fi fost redate producției, 
schelele ar fi realizat zilnic un plus 
de circa 200 tone țiței. Ne-am pro
pus ca pină la sfîrșitul lunii iunie 
să reducem substanțial numărul de 
sonde oprite, astfel incit una din 
principalele cauze ale răminerilor în 
urmă la extracție să fie înlăturată.

O atenție deosebită acordăm îm
bunătățirii activității de cercetare 
geologică și celei de foraj de cerce
tare și exploatare, îndeosebi de mare 
adincime, cît și perfecționării meto
delor de creștere a afluxului de țiței 
în sonde. Consiliile oamenilor muncii 
din trusturi și schelele de petrol, co
lective de specialiști din minister și 
cercetare-proiectare au analizat cu 
cea mai mare atenție neajunsurile 
înregistrate, problemele de care de
pindea redresarea activității in fie
care unitate și secție de producție. 
Soluțiile stabilite cu acest prilej au 
drept obiectiv atingerea nivelurilor 
de extracție planificate în toate cele 
19 schele de extracție în luna iunie. 
De menționat că producția medie 
zilnică de țiței a crescut in luna mai. 
față de aprilie, cu 330 tone pe an
samblul unităților ministerului. Tot
odată. se acționează pentru ex
tinderea cercetării geologice pe noi 
structuri cu perspective de a conține 
hidrocarburi și deschiderea de noi 
zone de mare interes in creșterea 
producției de țiței și gaze Virteju, 
Stoenița (județul Gorj). Mihai Bravu. 
Nădlac, Seitin (Arad), Contești (Ba
cău). Ghelința (Covasna) — zone care 
au intrat in exploatare, unele cu pro
ducții zilnice importante.

La Umbrărești și Independența 
(Galați), Mamu și Mitrofani (Vilcea) 
continuăm lucrările de foraj, atit de 
cercetare, cit și de exploatare. La 
aceste măsuri de ordin tehnic se 
adaugă acțiunile hotărite care se în
treprind in schele și secții de pro
ducție pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, creșterea răspunderii în 
muncă pe toate nivelurile ierarhice, 
deoarece de respectarea disciplinei, 
atit tehnologice, cît și a muncii, de
pinde in ultimă instanță îmbunătă
țirea activității de producție.

— Cind apreciați că vor fi recupe
rate restanțele ?

— Repet : răspunderea principală 
pentru nerealizarea planului la pro
ducția de țiței revine petroliștilor. 
Fără a subaprecia propriile neajun
suri, consider necesar să menționez 
că unitățile noastre s-au confruntat 
cu o serie de greutăți datorate ne- 
respectării obligațiilor contractuale de 
către o serie de întreprinderi din in
dustria metalurgică, constructoare de 
mașini, chimică. în cinci luni nu am 
primit din cantitatea contractată 2 200 
tone burlane din oteluri superioare, 
617 tone țevi de extracție din oțeluri 
aliate, 1 000 tone conducte filetate. 
815 tone prăjini de foraj. 69 motoare 
termice pentru instalații de foraj și 35 
unități de pompaj, importante canti
tăți de chimicale destinate procese
lor de extracție.

Pentru atenuarea neajunsurilor pro
vocate de unii furnizori, in toate trus
turile și întreprinderile petroliere se 
desfășoară acțiuni permanente în 
vederea mai bunei gospodăriri a ma
terialelor și utilajelor, creșterii du
ratei de funcționare a acestora, re
ducerii consumurilor specifice. In ul
timele luni. în urma unei inventa
rieri a materialelor și utilajelor exis
tente din dotarea unităților, au fost 
reintroduse în circuitul productiv o 
serie de unități de pompaj, prăjini 
de foraj, țevi și tije de extracție, di
verse alte materiale în valoare de» 
4,6 milioane lei.

Subliniez încă o dată că activita
tea noastră nu se poate desfășura la 
nivelul exigențelor puse in fața noas
tră de conducerea partidului fără un 
sprijin mai substanțial din partea 
furnizorilor de echipamente destina
te unităților din industria de extrac
ție a țițeiului și gazelor. Ritmul de 
recuperare a restantelor depinde in- 
tr-o măsură importantă și de asigu
rarea de către furnizori a materiale
lor și echipamentelor solicitate. Tre
buie bine înțeles — și conducerea 
partidului a spus limpede acest lu
cru — că fără o creștere, mai . accen
tuată a extracției de țiței se creează 
mari dificultăți in mecanismul eco
nomiei naționale. în balanța energe
tică a tării.

Neajunsurile pe care le-am amin
tit sînt posibil de înlăturat, iar res
tanțele pot fi recuperate în lunile ur
mătoare. Pentru aceasta este nece
sar. este obligatoriu ca toti factorii 
implicați să acționeze pentru solu
ționarea grabnică a problemelor de 
care depind creșterea producției de 
țiței extras, precum și realizarea 
producției de gaze, gazolină și etan.

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,
Intre resursele energetice de care 

dispune țara noastră, apele geoter- 
male exploatabile, din zona de vest 
îndeosebi (județele Bihor, Arad, Satu 
Mare, Timiș), constituie o categorie 
ce poate da răspuns la o multitudine 
de cerințe, permițînd destul de în
semnate economii de combustibil 
convențional. Intr-adevăr, cite între
buințări nu pot avea aceste ape ex
trase din adîncul scoarței terestre ? 
De la cele curente — de încălzire a 
unor hale industriale, blocuri de lo
cuințe, sere, solarii, de preparare a 
apei calde menajere — la. cele de 
perspectivă. în principal de conversie 
a energiei geotermice in energie e- 
lectrică. Dealtfel, energia geoterma- 
lă este luată in considerare în Pro- 
gramul-directivă de cercetare și dez
voltare in domeniul energiei, elabo
rat de Congresul al XII-lea al parti
dului, ca una din sursele noi de e- 
nergie, lesne de exploatat și fără in
vestiții prea costisitoare.

Cu ocazia recentelor vizite de lu
cru în județele Bihor și Arad, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sublinia nece
sitatea utilizării integrale si fără în- 
tîrziere a acestei resurse energetice 
oferite de natură.

In acest context, cercetarea știin
țifică. proiectarea sint chemate să 
vină cu soluții, tehnologii și instalații 
cît mai adecvate si eficiente atît in 
ce privește extragerea fluidului pur
tător de căldură, prevenirea sau com
baterea efectelor negative ce înso
țesc utilizarea acestuia, cît si valori
ficarea mai completă a căldurii.

Realizări valoroase, dar și 
acțiuni râmase la jumătatea 
drumului. Care este 'a ora actua,s 
zestrea de sonde permițînd exploa
tarea energiei anelor geotermale din 
Cîmoia de vest ? 45 în Bihor. 19 in 
Timiș. 15 în Satu Mare. 14 în Arad. 
Mare parte din potențialul energetic 
total nu este insă utilizat. Aceasta se 
datorează în primul rînd faptului că 
o serie de sonde, rezultate din cer
cetarea geologică, au debite și tem
peraturi modeste, iar altele zac ne
folosite. in principal — oricit ar pă
rea de incredibil, dar aceasta este 
explicația ce ni se dă 1 — din lipsa 
unor... beneficiari. De pildă, in ju-

Apele geotermale-o sursă inepuizabilă 
de energie oferită de natură

Cum sînt gospodărite, cum
dețul Bihor, înzestrat cu cel mai 
mare număr de sonde, 20 dintre a- 
cestea mai așteaptă incă punerea în 
exploatare.

Nici aportul energetic al sondelor 
aflate în funcțiune nu este insă la 
nivelul posibilităților. Astfel, tot în 
Bihor, din potențialul energetic de 
circa 50 Gcal/h. cît totalizează cele 
25 de sonde in funcțiune, efectiv 
consumate in 1981 de către diverșii 
utilizatori au fost numai 25 Gcal/h 
(respectiv jumătate), ceea ce repre
zintă un aport energetic de circa 
22 000 tone combustibil convențional. 
Aflăm, de pildă, că la Săcueni. unde 
se încălzește cu apă geotermală o 
mică fabrică de mobilă, din capaci
tatea sondei de circa 2 Gcal/h. se u- 
tilizează doar 0,54 Gcal. apa din retur 
deversîndu-se la o temperatură ce 
nu a cobori t în cursul iernii sub 60 
de grade Celsius.

Cărui fapt se datorează această si
tuație ? De la specialiști ai Grupului 
de foraj și exploatare a apei geo
termale Oradea aflăm că de vină sînt 
pompele supradimensionate, precum 
și instalația de încălzire subdimen
sionată și cu randament scăzut, nea
decvată specificului apelor geoter
male din zonă, ape de temperatură 
moderată cuprinsă între 70 și 90 de 
grade. Se folosesc instalații concepu
te pentru agent termic (apă. abur) la 
temperaturi între 90 și 140 grade.

Utilizarea in trepte — o 
cale spre valorificarea mai 
rațională a resurselor geo* * 
termale Pentru valorificarea com
plexă si practic integrală a potenția
lului apelor geotermale nu e sufici
entă insă adaptarea instalațiilor de 
încălzire Ia specificul acestor ape. 
Creșterea gradului de utilizare a 
sondelor si implicit a numărului de 
beneficiari de oe urma acestei ener
gii ieftine impune neapărat utiliza
rea apelor geotermale în trepte suc
cesive oînă la „stoarcerea" celei mai 
mari părți din căldura conținută.

remedierea defecțiunilor în cîmp, 
mai sint necesare 20 tone de carbid 
și 150 tone de cărbune de forjă,

• Direcția de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii trebuie să li
vreze cit mai urgent cele J30 de se
mănători M.S.C.N.-6 planificate, pen
tru semănaj; direct în mirișțe.
• Există un deficit de 7 500 tone 

capacitate de transport pe zi. Aceasta 
deoarece organele de specialitate din 
Ministerul Agriculturii au inclus in 
calculul mijloacelor de transport si 
remorcile din dotarea stațiunilor de 
mecanizare, care însă in acest an 
vor fi atașate în spatele combinelor 
pentru colectarea plevei.

Supunem aceste probleme atenției 
Ministerului Agriculturii si Ministe
rului Transporturilor si Telecomuni- 
catiilo- pentru a lua cit mai grabnic 
măsurile ce se impun. Sprijinul este 
necesar cu atît mai mult cu cit mai 
șint puține zile pină la începerea 
secerișului și, tocmai de aceea, tre
buie create toate condițiile ca recol
ta de cereale păioase să fie strînsă 
și depozitată în cel mai scurt timp și 
fără pierderi.

Aurel PAPADIUC

In această direcție s-au făcut cîțl- 
va pași, prin găsirea unor soluții de 
utilizare a apelor geotermale intr-o 
primă etapă ca sursă de energie ter
mică și abia apoi ca apă tehnologică. 
Astfel de soluții vor începe să se a-

sînt puse în valoare în folosul economiei naționale ?
plice curind la două din cele patru 
întreprinderi de topire a inului și ci- 
nepii (din județele Timiș și Arad), 
care folosesc aoa termală, amesteca
tă in prealabil cu apă rece, ca apă 
tehnologică. La Jimbolia. de pildă, 
apa termală va acoperi, intr-o primă 
treaptă de utilizare, o parte din ne
cesarul de energie termică al unei 
fabrici de ceramică, urmînd ca apoi 
să servească drept apă tehnologică. 
In timp ce la Nădlac, mai întii se vor 
asigura încălzirea și apa caldă me
najeră pentru citeva blocuri de lo
cuințe și numai după aceea apa ter
mală va fi returnată la utilizatorul 
inițial.

Pentru promovarea cît mai largă a 
utilizării in trepte a apelor geoter
male ar trebui realizată însă fără în- 
tîrziere cuplarea mai multor utiliza
tori intr-un sistem integrat de valo
rificare a acestora. Cu alte cuvinte, 
e nevoie să se treacă de fa relația 
simplă : sursă geotermală — consu
mator unic (urban, industrial sau a- 
grozootehnic) la cuprinderea a cît 
mai multor consumatori din zonă, de 
toate categoriile. Aceasta impune 
însă necesitatea unui coordonator de 
ansamblu care să asigure o legătură 
strînsă între beneficiari, proiectanți, 
executanți și forurile lor tutelare.

Capitole de preocupări 
pentru cercetarea științifică 
și proiectare. In calitatea 83 de 
responsabil de program pentru pro
movarea apelor geotermale. Ministe
rul Geologiei, prin întreprinderea 
de foraj si lucrări geologice 
speciale București, de care apar
ține Grupul de secții Oradea, 
pe lingă problemele dificile ri
dicate de forajul și mai ales cerce
tarea evoluției în exploatare a zăcă
mintelor de aoe geote-male tre
buie să se ocupe și de proble
ma valorificării acestora. Pen
tru a avea un rol hotăritor în valori
ficarea superioară a energiei din 
adincuri, este nevoie însă de multă 
forță de influență asupra unităților 
utilizatoare, asupra diverselor unități 
de cercetare-proiectare vizate. Și a- 
ceasta pentru a putea determina atît 
schimbarea la nevoie a parametrilor 
instalațiilor, utilizarea in trepte a e

nergiei, cît și orientarea pe viitor 
privind cercetarea și proiectarea pen
tru optimizarea valorificării.

Desigur că pentru cercetările inter- 
disciplinare pe care le impune crea
rea sistemelor zonale integrate de 
valorificare a căldurii din apele geo
termale, rolul de coordonator revine 
în mod firesc Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, in ca
drul căruia există un compartiment 
vizind dezvoltarea surselor necon
venționale de energie. Cît privește 
preluarea rezultatelor obținute de 
cercetare și proiectare, rolul de coor
donator ar putea fi însă foarte bine 
preluat de consiliile populare jude
țene. In plus, ele ar putea asigura 
colaborarea largă și corelarea dintre 
institutele de cercetare și proiectare 
ale industriilor din zonă (aparținînd 
de ministere diferite) și propriii lor 
proiectanți.

La Institutul de învățămîrit supe
rior din Oradea au fost create deja 
o serie de premise apte să ușureze 
luarea de decizii privind realizarea 
unor sisteme integrate de valorifica
re a apelor geotermale. stabilirea so
luțiilor tehnice adecvate. Rectorul 
institutului, prof. dr. Teodor Pop. ne 
vorbește, despre realizarea unui mo
dul integrat de utilizare în trepte șl 
pe tot parcursul anului a apei geo
termale, realizare tehnică aflată in
tr-o primă fază de finalizare. Despre 
recenta premieră mondială realizată 
aici prin folosirea unei surse de tem
peratură moderată, pentru producerea 
de energie e'ectrică. realizare ce des
chide o nouă direcție prioritară în 
valorificarea apelor geotermale din 
zonă. Mai întii energie electrică, abia 
aooi încălzirea clădirilor și aoă caldă 
menajeră. Cercetările avansează și 
pe terenul realizării celei de-a doua 
etane de desăvîrșire a modulului, 
care constă in utilizarea ultirrelo" 
trepte de căldură pentru producerea 
de biorrasă. cit și în extragerea unor 
substanțe utile din aceste ape.

Așadar, rezolvarea prob'emelor 
tehnice, economice, organizatorice 
privind valorificarea cît mai comple
tă a apelor geotermale implică ce
rința unor eforturi susținute, o largă 
mobilizare și corelare a forțelor, cu 
sprijinul activ al consiliilor populare.

Ioana DABU



PAGINA 4 SClNTEIA - simbăfă 12 iunie 1982

faptul
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înlemniți, 
fi strivit-o 
floare. Dar 

acest lucru. 
plonjat și a

Gest salvator
Lume multă pe peronul gării 

din Vaslui. Sosește un nou tren. 
Deodată, din mijlocul călătorilor, 
de pe peron, țișnește o fetiță de 
2 ani, drept intre șinele de fier. 
Trenul se apropia tot mai ame
nințător. Distanța de fetiță se 
micșorează văzind cu ochii, iar 
călătorii privesc 
...Și locomotiva ar 
pe fetiță ca pe o 
nu s-a intimplat 
pentru că un om a .
smuls fetița din fața locomoti
vei, riscindu-și propria viață. 
Coincidență fericită : fetița Lo- 
redana locuiește pe strada Fero
viari din noul cartier Gară, iar 
cel care i-a salvat viața este tot 
un ceferist, mecanic de locomo
tivă, aflat in trecere prin Vaslui.

I
I
I
I
I

Nici da, nici nu
Și-a redeschis porțile, renovat 

și bine dotat, centenarul hotel 
„Caraiman" din Sinaia. Totul e 
plăcut, funcțional. Cu o singură 
excepție : liftul. Nu merge. Echi
pa de instalatori de la l.F.M.A. 
București, sosită acum o lună in 
stațiune pentru a pune liftul in 
funcțiune, n-a făcut decit să ser
vească o masă copioasă și să 
plece imediat acasă. Fără nici o 
explicație. In schimb, ne „expli
că" necăjit directorul adjunct al 
O.J.T. Prahova, Dumitru Chiro- 
iu : „Deși am făcut numeroase 
apeluri la conducerea l.F.M.A., 
nimeni nu ne învrednicește 
măcar cu un răspuns. Nici da — 
și cind ?, nici nu — și de ce 7*.

■ Trandafirul galben : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 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.
■ Un om in loden ; CENTRAL
(14.12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
■ Proprietarii : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
■ Un echipaj pentru Singapore : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Calculatorul mărturisește : GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Cariera mea strălucită — 10; 12;
14; 16; Convoiul — 18; 20 : STUDIO 
(59 53 15).
■ întoarce-te și mai privește o dată: 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Drumul oaselor : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Tnghițltorul de săbii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Bujorul roșu i VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Dumbrava minunată — 9; 10,45;
Cele 12 munci ale lui Asterix — 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,15 : DOINA
(16 35 38).
■ Ultimul cartuș ; Capcana : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 28 15) — 18.
■ Misterele de la castel ; BUZEȘTI 
(50 43 56) — 15; 17; 19.
■ Fericire de țigan : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

— Scăpați-mă, că mă omoară !
Apelul disperat nu venea din 

partea vreunei femei sau a vreunui 
bărbat atacat de răufăcători, de 
huligani, ci... chiar din partea unui 
răufăcător, a unui huligan.

Trei femei îl țineau de chică și 
de miini pe un individ și îi admi
nistrau o probă de corecție — și vă 
asigurăm că o făceau bine, chiar 
foarte bine, în modul cel mai ener
gic si bărbătesc cu putință — de 
unde și strigătul disperat al huliga
nului adresat echipajului de miliție 
pe care l-am însoțit în grabă la 
fața locului. Faptul s-a petrecut 
chiar lingă Tribunalul din București.

Tocmai acolo, in fața Tribunalu
lui. un individ acostase, tirziu din 
noapte, o femeie care iși vedea li
niștită de drumul ei. adresindu-i 
insulte șl injurii grosolane, imposi
bil să le suporte hîrtia, după care 
a bruscat-o, i-a sustras banii din 
poșetă și a încercat să dispară. N-a 
mai apucat, pentru că autorul aces
tui condamnabil act de huliganism 
și tîlhărie Ia drumul mare s-a po
menit strîns ca in chingi de cele 
trei femei aflate intîmplător pe 
stradă și din miinile cărora nu l-a 
mai „scăpat* decit miliția, arestîn- 
du-1. Huliganul care o făcuse pe 
zmeul în fața pașnicei trecătoare, 
huliganul care făcuse cunoștință cu 
prima lecție corecțională din partea 
celor trei femei, devenise acum. în 
fața oamenilor în uniformă albas
tră, un mielușel. Se numește 
Nelu Miu, de fel din Piatra Neamț, 
strada M. Kogălniceanu nr. 10. cu 
domiciliul flotant în Capitală. A fost 
arestat și trimis în fața instanței 
de judecată.

— Astfel de fapte care contravin 
și încalcă flagrant normele de con
viețuire socială, care tulbură ordi
nea și liniștea publică, atentînd Ia 
integritatea fizică și morală a omu
lui — ne spune tovarășul colonel 
Corneliu Diamandescu. locțiitor al 
șefului Miliției municipiului Bucu
rești — sint pedepsite de legile 
noastre cu toată severitatea. Și pe 
bună dreptate. Intrucit autorii lor 
sint. de regulă. Indivizi fără căpătîi. 
care caută gîlceavă cu luminarea, 
care provoacă scandaluri și sar la

Cineva trebuie să instaleze or
dinea și printre... instalatori.

I

I
caseto- 
aparat 
aparat

măr fu-

I
I
I

Fârâ alegere
Roți de rezervă, cricuri, 

delcou, manometre, termometre, 
triunghiuri reflectorizante, filtre 
de ulei, ferodouri, stopuri, truse 
de scule, truse medicale, 
foane, zeci de casete, 
radio, țigări străine, 
foto...

Sint numai citeva din 
rile găsite la Petrică Chițu (str. 
Timotei Cipariu nr. 40), Anton 
Găgiulescu (aceeași stradă nr. 
36), Valentin Negoiță (str. Unirii 
nr. 185), toți trei din Buzău. De 
unde atitea mărfuri ? Din raidu
rile nocturne făcute de cei trei 
prin autoturisme proprietate 
personală, de unde furau tot ce 
găseau. Acum așteaptă răsplata.

I
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Pușculifa 
cu surprize

Frumoasă și lăudabilă ___
celor de la fabrica de mase plas
tice „Viitorul" din Oradea de a 
le face copiilor o surpriză 
plăcută : „ceasul-pușculițâ". A- 
rătos și colorat, ceasul-pușculiță 
constituie o mare atracție pentru 
prichindei. Numai că atunci cind 
ll scot din punga de plastic 
rămin ca la dentist. Lucru care 
s-a intimplat cîtorva copii din 
Bacău. Pentru că pușculița cu 
pricina are locul fixat de intro
dus banii, are și cheia pentru a 
deschide, dar nu are capacul din 
spatele ceasului, care capac, de 
fapt, trebuie deschis cu cheia. 
Unul din respectivele ceasuri cu 
surprize : 
95-990-77.
fabricării respectivelor jucării, 
controlul de calitate era plecat 
in concediu. S-o fi întors ?

cel cu numărul 
Probabil că in ziua

I pre- 
dnu-
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O făcea pe... 
sfîntul

Se dusese vestea despre 
dicile pe care le ținea un __
me Petru Dumitru din comuna 
Sinandrei, județul Timiș, in fața 
„fraților" săi din secta „Marto
rii lui Iehova". Toți „frații" care 
il ascultau cu pioșenie pot să 
depună „mărturie" ci nu era 
predică In care I.D. să nu-i po- 
vățuiască :

— Să nu care cumva să cădeți 
in păcatul alcoolului, pentru că 
tare se supără Pe voi mai ma
rele nostru, căruia li place nu
mai apa.

Și se mal dusese vestea și 
despre mașina personală a lui 
P.D., dichisită și îngrijită, cu 
care iși vizita „frații". Pină 
deunăzi, cind la un filtru obiș
nuit al agențllor de circulație, 
predicatorul Petru Dumitru a 
fost găsit la volan beat criță. 
Martoră stă însăși fiola înverzi
tă pini la refuz. Fapt pentru 
oare „sfintul" păcătos suferă a- 
cum rigorile legilor pămintești.

Aveți cuviritul!
fntlmplare istorisită de citito

rul nostru Gheorghe Giureanu : 
„tndrăgostindu-se, cum se zice, 
lulea, de o muncitoare de la în
treprinderea de stofe Sighișoara, 
Nedelcu Simian i-a spus intr-o 
zi ci dacă nu-l ia de bărbat, el 
iși pune capăt zilelor, că fără ea 
nu mai poate trăi. S-au căsătorit 
și au adus pe lume două fetițe, 
Cristina și Ana-Maria, una mai 
frumoasă ca alta. Dar tatăl lor 
ă uitat repede rugămințile și ju
rămintele făcute cindva mamei 
lor și, intr-o zi, beat, cuc, s-a 
urcat in primul tren și a dispărut 
fără urmă. Pină la urmă i s-a 
dat de... urmă la Petrila și legea 
l-a obligat să plătească pensie 
alimentară pentru cele două 
fetițe. N-a trimis nici un ban, 
motivind că nu poate trăi fără o 
altă aleasă a inimii. Lucia Gin- 
dac, cu care are „greutăți finan
ciare". Părăsit de Gindac, și-a 
ales o altă... aleasă a inimii, Lu- 
creția Găină, și iar a motivat că 
are și cu Găină „greutăți finan
ciare". A fost condamnat la un 
an închisoare, dar prin muncă, 
pentru a-și achita obligațiile față 
de copii. Să sperăm ci după 
Gindac și Găină n-o să dea și 
peste vreo... bibilică".

Rubrică realizată de 
P. PETRE .
ți corespondenții „Sclnteil"d
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IN INTIMPINAREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

FRUMUSEȚILE PATRIEI 
permauenie ale artei noastre 

Convorbire cu pictorul Ion POPESCU NEGRENI

In istoria artei, dintotdeauna si 
de pretutindeni, dragostea de patrie 
a fost și este una din trăsăturile 
definitorii. Legătura creatorului cu 
sufletul unui întreg popor, aparte
nența la valorile sale spirituale si 
morale au generat de-a lungul se
colelor autentice creații artistice. 
Convorbirea cu maestrul Ion Po
pescu Negreni, ale cărui lucrări au 
purtat și poartă de-a lungul anilor 
o nedezmințită dragoste pentru pei
sajul românesc, a început tocmai 
cu acest aspect al creației :

— Peisajul a constituit și continuă 
să reprezinte pentru foarte mulți 
creatori un constant punct de ple
care în definirea unui limbaj artis
tic propriu, tn ce măsură credeți 
că peisajul poate exprima acest 
profund sentiment al dragostei față 
de pământul natal 7

— Pentru mine, peisajul tării este 
un inepuizabil subiect de creație. 
Am călătorit destul de mult ; am 
trecut prin Italia și Franța. Nu am 
putut niciodată sta acolo foarte 
mult. Pasiunea pentru peisajul ro
mânesc m-a adus mereu, din nou, 
acasă. îmi plac peisajele pe care 
le-am cunoscut din copilărie. îmi 
plac crîngurile, pădurile de stejar 
sau fag, sălciile, peisajul de cîmpie 
și mai ales peisajul dobrogean cu 
culorile lui calde, cu livezile lui 
bogate. Am mers mult prin aceste 
peisaje cu șevaletul și cutia de cu
lori in spate. Natura tării noastre 
este foarte variată. Nu avem nu
mai munți sau numai cîmpie. Avem 
Dunărea, cu delta și lunca ei deo
sebit de frumoase, colinele Carpați- 
lor și minunata cetate a Transilva
niei. Ne aflăm la o latitudine la 
care varietatea peisajului, generată 
de natura solului sau de variația de 
altitudine, oferă creației (unui pic
tor peisagist mai ales) inepuizabile 
subiecte. Personal, am fost atras de 
spațiile largi, și nu de pitorescul 
mărunt al peisajului. Mi-au plăcut 
întotdeauna acele peisaje care dau 
un sentiment al măreției aces
tui spațiu și implicit al măre
ției omului care-și desfășoară
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existența în acest cadru natural.
— Intrucit peisajul ca temă a 

creației reprezintă una din constan
tele artei românești, vă puteți referi 
la citeva exemple de prestigiu din 
istoria artei noastre 7

— M-aș referi în primul rind la 
Andreescu. care a descoperit. în 
urma unei dureroase experiențe, 
frumusețea pămîntului românesc 
pe care l-a prins în neuitate ima
gini. înfrigurarea generată parcă de 
un presentiment al trecerii scurte 
prin viată dă acestor lucrări un 
fior neegalat încă în arta noastră. 
M-aș referi, apoi, la paleta de 
asemenea inegalabilului Luchlan, 
gîndită în funcție de mari, de per
sonale simplificări cromatice. Iser 
sau Tonitza, pentru a mă referi la 
exemple de prestigiu ale artei 
interbelice românești, au fost, de 
asemenea, atrași de peisaj, de ima
gini citadine sau marine. Varieta
tea peisajului românesc a lncintat 
retina unui Bunescu. ale cărui ierni 
bucureștene mi se par remarcabile. 
Sever cu el însuși. Ressu, pentru a 
aminti o altă personalitate a pictu
rii interbelice, a creat, de aseme
nea. peisaje fără a avea o prea 
mare libertate cromatică.

Aparenta peisajului te fură ade
seori. Cu cît un peisaj e mai fru
mos, cu atît te simți furat mai mult 
de aspectele lui exterioare, cu atît 
verdele ierbii, albastrul cerului șau 
reflexele apei te fac să pierzi din 
vedere esența peisajului, să pierzi 
controlul asupra a ceea ce formează 
orchestrația creatoare a unui tablou. 
Conștient de toate aceste capcane, 
Ressu a fost mult prea sever cu 
sine, mult prea lucid In ceea ce 
privește culoarea.

— Ce rol acordați, in creația dum
neavoastră, temelor inspirate de 
natură ?

— Orice motiv din natură se poa
te face demn de a fi tradus în ima
gine, de a fi pictură. Alegem mo
tivul prin puterea și simpatia ce o 
purtăm în noi fată de ceea ce ne 
înconjoară și prin meșteșug și pri
cepere, in acord cu emoția, trecem

■ New-York, New-York s EFORIE 
(13 04 83) — 9; 12; 16; 19.
■ Vacanța cu clinele : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30, GRADINA TOMIS (21 49 46) — 
21.
■ Unde ești, dragoste?: POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Adio arme : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12; 16; 19, la grădină — 21.
■ Visul de argint al alergătorului $
SCALA (11 03 72) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18; 20.30, FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) «*
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,lg.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15. GRĂDINA AURORA 
(35 04 66) — 21.
■ Bonner fiul : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină - 21, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
■ Tess : LIRĂ (317171) — 15,30; 19, 
la grădină — 21.
B Cinci pentru infern : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Pilot de formula I : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
B Cei șapte fantastici : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Asociatul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Atenție la pana de vultur : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
B Superpolițistul: FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Polițistul ghinionist : ARTA 
(21 31 86) — 9,30; 11,30; 13,30; 17,30;
19,30, la grădină — 20,45.
B împrumută-mi vocea astă-seară : 
GRĂDINA BUZEȘTI (50 43 58) — 21.
B Kramer contra Kramer : GRADI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 21.

bătaie din te miri ce și cărora le 
cad victime oameni nevinovați, 
cinstiți, care-și văd de treburile și 
rosturile lor.

Așa cum s-a intimplat și cu Geor- 
geta Paraschiv — și încă ziua in a- 
miaza mare — în Piața Obor. Mer
gea femeia, ca orice gospodină, după 
cumpărături. I-a tăiat calea un in
divid. Femeia a dat să se ferească, 
să-l ocolească, dar huliganul a pus 
mina pe ea. încercînd s-o oprească. 
Văzind că nu-i chip, a început s-o 
insulte, s-o jignească. De la injurii

Un climat sănătos de ordine și liniște publică
Măsuri ferme împotriva celor care încalcă legile, normele de conviețuire socială

Dină la lovire n-a mai fost decit 
un pas. pe care individul nu s-a 
sfiit să-1 facă — și încă în văzul lu
mii. Lovită, femeia a strigat după 
ajutor. Nici n-a apucat bine subofi
țerul de miliție Mihai Atudosei să-1 
legitimeze pe scandalagiu, că acesta 
a și dat să fugă. A fost imobilizat 
de Nicolae Eftimie. Cristinel Rusu 
și alți cițiva bărbați aflati tn 
preajmă.

Era un oarecare Gheorghe Nicu, 
zis ..Chibrit*,  de fel din Sinești 
— Ialomița. Sănătos tun și nu
mai bun de muncă, zisul Chibrit 
ajunsese, la virsta de 24 de ani, un 
recidivist înrăit, periculos. Mai fu
sese condamnat pentru tentativă de 
viol, dar eliberat condiționat. Înain
te de termen, cu 9 luni și 26 de 
zile. Pentru ultraj contra bunelor 
moravuri și tulburarea ordinii și 
liniștii publice, infractorul a fost 
condamnat de Judecătoria Sectoru
lui 2 la 3 ani închisoare, la care se 
adaugă și cele 9 luni și 26 de zile 
rămase neexecutate, precum și in
terdicția, pe timp de 5 ani după 
ispășirea pedepsei, de a mai pune 
piciorul in Capitală.

LA MOGOȘOAIA, 1965 - lucrare de Ion Popescu Negroni

în planul artei aspecte șl lucruri 
din natură oricît de șterse și neîn
semnate ar părea ele la prima ve
dere. De cele mai multe ori fru
mosul prea frumos din natură mă 
deconcertează și privirea și atenția 
mi se apleacă spre lucruri pline de 
umilă și nebăgată în seamă trăire. 
Există și în natură lăudăroșenie și 
zorzoane pentru îneîntarea privirii 
noastre. Ele fac bucuria ochilor, dar 
pot in egală măsură genera imagini 
pline de răceală.

— O privire retrospectivi asupra 
picturii românești poate, cred, dez
vălui privitorului de azi indiscuta
bile fenomene de continuitate. In ce 
fel credeți că spiritualitatea artei 
tradiționale poate constitui o sursă 
a modernității 7

— Pictura modernă este dominată 
de o fugă, creată mai ales de este
ticieni, după original și nou. Ni
meni nu neagă faptul că arta tră
iește prin inedit. Acest nou tre
buie însă să vină de la sine, tre
buie să exprime temperamentul fie
cărui artist, el trebuie să apară in 
urma lucrului îndelungat. Cred că 
arta este în primul rînd gîndire 
sensibilă și mai cred că un creator 
adevărat nu trebuie să-și impună în 
mod programatic să facă „nou“. Un 
asemenea exemplu l-ar putea a- 
duce. de pildă. Ressu. printre alti 
pictori reprezentativi pentru arta 
noastră interbelică, care s-au opus 
tendințelor sămănătoriste afirmate 
in pictura succesorilor Iui Grigo- 
rescu. Este greu de conceput astăzi 
că s-ar mai putea picta ..care cu 
boi“ în manieră grigoresciană. Na

B De la 9 Ia B s GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
B Incident la graniță : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
B Copie la Indigo : GRADINA PARC- 
HOTEL — 21.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A treia țeapă — ÎS; Cheile 
orașului Breda — 20; (sala Atelier): 
Așteptlndu-1 pe Godot — 19.
■ Teatșul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(săla schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 ÎS) : Poezia muzicii 
tinere — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) 1 Pluralul 
englezesc — 19,30.
■ 'teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : Lec
ția de engleză — 20.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Leo
nard — 19,30.
■ Teatrul de comedie (16 64 60, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Pețltoa- 
rea — 20 .
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cinci romane de amor —
19,30.
■ Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase“ 
(15 56 78, sala Savoy) : Vorba Iul Tă- 
nase — 19,30; (grădina Boema) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită... 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La flntîna dorului — 18,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, 
grădina Cișmigiu) : Tlndală... cloșcă 
— 19,30.
■ Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" — 
16; 19,30.
■ studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Troliu» și Cresida —
19,30.

Cind au aflat această sentință 
rămasă definitivă, după respingerea 
recursului, cetățenii care fuseseră 
de față la fapta reprobabilă petre
cută în Piața Obor, care ajutaseră 
organele de ordine să-1 aresteze pe 
huligan și care se oferiseră să de
pună mărturie, n-au putut să nu-și 
exprime satisfacția :

— Așa da, să vadă și el, și alții 
ca el, că legea-i lege și nu te joci 
cu ea — spunea Nicolae Eftimie 
din Sărulești — Călărași. Sincer să 
fiu, mie mi-a plăcut și interdicția

aia de 5 ani, adică după ce iese 
din închisoare să nu mai intre in 
București. Ce să facă . unul ca el 
in Capitală 7 Să muncească acolo 
de unde este, că dacă muncește, 
nu-i mai arde de scandal.

Intr-adevăr, în timpul documen
tării pentru această anchetă, inso- 
țindu-i pe ofițeri de la Serviciul 
judiciar al Miliției Capitalei, ca și 
din discuțiile purtate cu practicieni 
ai dreptului, lucrători ai procu
raturii și ai judecătoriilor sec
toarelor 2 și 5. aveam să ne con
vingem că aproape toți autorii unor 
astfel de infracțiuni sint indivizi 
fără ocupație sau care și-au părăsit 
locurile de muncă, „obosind*  prea 
repede, care trăiesc pe spinarea pă
rinților ori din truda unor soții 
bătute și amenințate că vor fi a- 
lungate din casă cu copii cu tot. 
indivizi care întrec măsura cu bău
tura sau pe care unii ospătari, în 
mod nepermis, îi servesc pină cad 
sub masă. Caz tipic in această pri
vință, R. Gheorghe, zis „Potaie*.  
Discutăm cu el împreună cu It.-co
lonelul Isaia Popa, intr-o Încăpere 

tura obiectivă trebuie, desigur. îm
brățișată cu simpatie. Investigarea 
microcosmosului făcută cu instru
mente moderne poate oferi uneori 
uluitoare frumuseți plastice.

Tematica în sine nu se vulgari
zează. ea depinde de epocă si mai 
ales depinde de felul în care o 
privești. Cred, in această ordine de 
idei, că stilul nu e un mod superfi
cial de a te deosebi. Stilul tine de 
efortul de a comunica, de a trans
mite privitorilor emoția pe care ai 
încercat-o în fata motivului, emo
ție care îmbracă cămașa artei. în
cărcătura emoțională iși caută for
ma, limbajul prin care Bă emoțio
neze. să transmită ginduri. Căutări
le formale nu trebuie să fie străi
ne de conținutul emotiv — atit de 
diferit, de la artist la artist, ca in
tensitate. Stilul ține, cred, de sin
ceritatea modalității de a te face 
înțeles prin mijloacele tale — neal
terate de influențe. Stilul e o vibra
ție a inimii, care vrea să cuvinte in 
cuvinte, care vrea să glăsuiască în 
culori. în sunete și forme spațiale. 
Stilul e confesiunea inimii. Dușma
nul stilului : modele și efemerele 
glorii care țin de modă. Cind vrei 
să te inalti mai presus decit ceea 
ce s-a făcut pină la tine, să inovezi 
trebuie să pui neapărat ceva dura
bil. valoros în loc — ceva ce va 
deveni normă pentru viitor, altfel 
originalitatea devine șarlatanie, 
speculație pe setea eternă a omului 
către Înnoire:

Convorbire consemnată de
Marina PREUTU

VĂ INFORMĂM DESPRE
Vacanța școlară de vară
• 3,4 milioane de preșcolari, elevi și studenți participant! 
la activități educativ-recreative • Peste S 000 de cluburi de 
vacanță • Vacanța „In haine de lueru" pe șantiere națio
nale și județene • Elevii — prezenți pe marea scenă a 

Festivalului național „Cintarea României”
bere vor marca — prin vers și cîn-Ca în fiecare an, vacanta de vară 

va oferi tineretului școlar și uni
versitar un bogat program de ma
nifestări și acțiuni politico-educa
tive și cultural-sportive, menite să 
contribuie deopotrivă la odihna și 
recreația binevenite după un an de 
învățătură, la îmbogățirea orizon
tului de cunoștințe, la dezvoltarea 
aptitudinilor. După cum am fost in
formați la direcția de specialitate 
din Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, se estimează că în aceste 
acțiuni vor fi cuprinși circa 3,4 mi
lioane de preșcolari, elevi si stu
denți.

Vacanta „la mare și la munte*  
a fost inaugurată și in această vară 
de preșcolari. La Năvodari și pe 
Valea Prahovei, 27 000 de preșco
lari vor fi cuprinși în colonii 
de 12 și 21 de zile. La rindul 
lor. 310 000 de elevi și studenți 
își vor petrece o parte a va
cantei în taberele organizate pe li
toralul Mării Negre, în zonele mon
tane. pe malurile apelor, în alte 
zone pitorești ale țării. Continuind. 
cu mijloacele și în cadrul specific 
al vacanței, activitatea politico-edu- 
cativă din timpul anului școlar, pro
gramele cultural-recreative din ta-

de la Circa 18 miliție. Fusese „cules*  
Împreună cu alții ca el, care-și 
semnează zilnic condica de prezen
tă prin bufetele din Ferentari si 
aproape că nu e zi tn care unui 
sau altul să nu facă scandal. Acum, 
„Potaie*  avea urme de zgirieturi și 
o falcă umflată.

— Măseaua 7 — l-am întrebat 
— Bătaia I — ne-a răspuns eL 
— Cine 7
—-Nu știu, că au fost mai mulți. 
A mai fost condamnat de trei ori 

pină acum, tot pentru scandaluri

și huliganism. Ultima oară a ieșit 
din închisoare aproape de trei luni, 

4dar de muncit nu „muncea*  decit 
cu paharul.

— Din ce trăiești 7
— Din ce ciștigă soția.
Și soția trudește din greu 6â 

crească două fetițe de 5 și 9 ani 
și să-i mal „asigure*  și lui bani 
de băutură. Copii care n-ar trebui 
să știe ce-1 scandalul, copii care 
n-ar trebui să-și vadă tatăl cu fal
ca umflată, copii care ar trebui — 
si trebuie să crească — frumos șt 
drept. Să nu ajungă și ele ca frații 
Minciu. Cam la un ceas după mie
zul nopții, frații Mihai si Marin 
Minciu au Început să se certe și să 
se imbrincească în fata restauran
tului ..Cișmigiu*  din plin centrul 
Capitalei. Gălăgia si strigătele lor 
sculaseră oamenii din somn. Au in
tervenit. Bpre a-1 despărți și po
toli. subofițerul Nicolae Piesa și 
elevul de miliție Nicolae Bogdan. 
Văzind că sint împresurați și de 
alții din preajmă gata să inter
vină. cei doi s-au năpustit fulgeră
tor asupra oamenilor legii li. fă-

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Guver
nului Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez sincere 
condoleanțe In legătură cu Încetarea din viață a tovarășului Zurab Aleksan- 
drovici Pataridze, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. Gruzine.

Vă rog să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat
;i Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

HAVANA
Aflind cu întristare vestea despre pierderile umane și materiale provocate 

de recentele inundații, vă exprim dumneavoastră și poporului cubanez prieten 
sentimente de sinceră compasiune din partea poporului român și a mea 
personal.

Vă rog să transmiteți condoleanțe familiilor celor dispăruți.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am apreciat în mod deosebit mesajul pe care Excelența Voastră a avut 
amabilitatea să mi-1 adreseze, precum și prezența înaltului dumneavoastră 
reprezentant. Excelența Sa Gheorghe Rădulescu, la funeraliile fostului pre
ședinte Sunay. O asemenea mărturie de simpatie constituie dovada legătu
rilor de prietenie dintre țările noastre.

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere și expresia gratitudinii na
țiunii turce.

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii T-utvia

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 13 

Iunie, ora tt — 15 Iunie, ora 31. tn 
tară ! Vremea se va încălzi ușor, men- 
tinlndu-se răcoroasă la Începutul Inter
valului In jumătatea de nord-est a tă
rii. Cerul va ti schimbător. Vor cădea 
averse Izolate de ploaie, mal frecvente 
In zonele de deal și de munte. Vlnt

tec patriotic, revoluționar, prin vi
zite și evocări, prin inttlniri cu ve
terani ai mișcării muncitorești și ai 
războiului antifascist, cu fruntași în 
producție și specialiști din domeniul 
științei și artei — importante mo
mente aniversare ale anului, vor 
face cunoscute tinerilor aspecte 
fundamentale ale politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. Tabere de profil, naționale șl 
lnterjudețene. vor oferi celor mai 
talentati elevi — circa îl 000. din 
clasele VII—XII — distinși la con
cursurile școlare pe meserii si dis
cipline de lnvățămînt. prilej de 
odihnă activă, de îmbogățire a cu
noștințelor in domeniile îndrăgite, 
de rodnice dialoguri cu specialiști.

Mult îndrăgite de elevi, excursiile 
și drumețiile pe traseele pitorești 
ale tării vor întruni un mare nu
măr de participanți : circa 450 000 
de elevi din clasele I—XII In 
excursii județene de 1—2 zile ; circa 
150 000 de elevi din clasele V—XII 
în excursii lnterjudețene de 3—7 
zile ; peste 2,5 milioane pionieri și 
elevi in drumeții. Bazele turistice 
amenajate in unitățile de invăță- 
mfnt le vor asigura pentru cazare 

cindu-st loc eu brutalitate, unul a 
început să fugă spre Universitate, 
iar celălalt spre Grădina Cișmigiu. 
Dar si trecătorii aflati pe stradă la 
acea oră tirzie din noapte s-au 
„împărțit*,  instantaneu. în două ta
bere. care au pornit pe urmele lor. 
Unul a fost prins în fata cinema
tografului „Capitol*,  iar al doilea, 
la intrarea in Cișmigiu. Judecăto
ria Sectorului 5 l-a condamnat pe 
Marin Ia 2 ani șt 6 luni Închisoare, 
iar Mihai, minor, de 17 ani și 8 
luni, a fost trimis la o scoală de 

reeducare pe timp de doi ani. cu 
mențiunea că minorul nu era la 
primul conflict cu legea. El mai 
fusese condamnat pentru scandal 
si vagabondaj.

Am stăruit în prezentarea aces
tor cazuri de devieri comporta
mentale. de destine in derivă, pen
tru că ele se constituie in tot 
atitea fațete ale huliganismului de
numit in termeni penali „ultraj 
contra bunelor moravuri si tulbu
rarea liniștii publice*  si care se 
pedepsește cu Închisoare de la 6 
luni la 5 «ni. tn toate cazurile de 
recidivă, cind se constată că o 
faptă sau alta prezintă un grad 
mai mare de pericol social, legea 
se aplică ferm, astfel că toate pe
depsele — inclusiv limita ma
ximă de 5 ani — sint privative 
de libertate. Și e firesc să fie așa. 
de vreme ce huliganismul lezează 
nu numai pe cel care-i cade vic
timă. ci pe fiecare dintre noi. in
trucit tulbură ordinea și liniștea 
firească, normală, a conviețuirii 
sociale. $1 este bine de știut că. 
sub orice formă s-ar manifesta, 
aceste acte profund dăunătoare 

moderat cu Intensificări temporare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 5 și 15 grade, izolat mal coborîte 
tn depresiuni, cele maxime vor oscila 
Intre 18 șl 28 de grade, local mal ridi
cate. Izolat, condiții de grindină, tn 
București : Vreme !n curs de Încălzire. 
Cerul va fi schimbător, favorabil aver
sei de ploaie la Începutul Intervalului. 
Vlnt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 10 șt 13 grade, 
cele maxime Intre 34 șt 27 de grade. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

circa 14 000 locuri pe noapte.
Din bogata paletă de acțiuni a 

vacantei purtătorilor cravatei roșii 
cu tricolor, ce va fi inaugurată de 
manifestările sărbătorești ale „Zilei 
pionierilor*  de la 20 iunie, spicuim 
doar citeva. Tradiționalele forumuri 
ale pionierilor — intre 21 iunie și 
10 iulie pe județe, între 24 iulie — 6 
august Forumul național (în jude
țul Timiș) — vor prilejui o amplă 
dezbatere a modalităților de ridicare 
a nivelului calitativ și a eficientei 
educative a activității organizației 
revoluționare a ''copiilor patriei, 
în cadrul larg stimulativ al Festiva
lului național „Cintarea României*,  
formațiile pionierilor și elevilor vor 
fi prezente pe marea scenă a tării 
cu : concursul școlar „Copiii Româ
niei socialiste cintă pacea**,  festiva- 
lul-concurs al cîntecului patriotic 
și dansului pionieresc „Omagiu pa
triei socialiste" (14—21 iulie. Năvo
dari), participarea celor mai talen- 
tați școlari la „Serbările mării*  ca 
și la festivalul internațional „Co
piii lumii doresc pacea*  (26—30 
iulie. Năvodari).

Vacanța „in haine de lucru*  sau 
vacanța „salopetelor albastre*,  cum 
sint denumite sugestiv acțiunile de 
muncă patriotică ale elevilor, va, 
marca prezența activă a tineretu' 
lui școlar pe șantierele de construc
ții. naționale și județene, la lucrări 
de larg interes economic, la cele de 
sezon de pe ogoare, din grădini și 
livezi, la înfrumusețarea și îngri
jirea localităților natale.

Pentru tineretul studios care-și va 
petrece vacanta în localitățile natale 
vor fi organizate peste 5 000 de clu
buri de vacantă.

Florica DINU1ESCU

primesc — și trebuie să primească 
in modul cel mai hotărit și efi
cient cu putință — riposta prom
ptă și energică a opiniei publice, 
forța coercitivă a legii.
_—_ Iată de ce cadrele de mili

ție în general, șl noi. cei care lu
crăm în domeniul judiciar. în spe
cial — ne spune tovarășul colonel 
Corneliu Diamandescu — avem nu 
numai obligația de a-i depista pe 
scandalagii pentru a-și primi pe
deapsa cuvenită, ci și răspunde
rea — o mare și deloc ușoară răs
pundere — de a împiedica produ
cerea unor astfel de acte de na
tură 6ă aducă prejudicii fizice si 
morale semenilor noștri, de â-i 
izola pe cei care atentează la li
niștea și interesele lor. In ultimul 
timp, am organizat și organizăm 
tot mai multe intilniri cu cetățe
nii pe categorii de virstă. de pro
fesii si preocupări. în cadrul că
rora răspundem la întrebări, le 
aducem la cunoștință legi și nor
mative in vigoare, le solicităm 
sprijinul in organizarea de ac
țiuni comune de prevenire, iar 
pentru unii scandalagii sugerăm 
punerea în discuția colectivelor 
de muncă din care fac parte 
sau îi aducem in fața adună
rilor cetățenești din cartiere și 
asociații de locatari. în ce ne pri
vește. așa cum sublinia la recenta 
plenară secretarul general al parti
dului. vom acționa cu neslăbitâ 
vigilență și fermitate. Împreună 
cu organele de procuratură și 
justiție, pentru a se lua „măsu
rile cele mai severe împotriva 
celor care comit abateri, nereguli, 
care încalcă legile șl normele de 
conviețuire socială*,  tn Îndepli
nirea acestei misiuni, ne vom bi
zui tot mai mult pe sprijinul oa
menilor muncii, al tuturor cetățe
nilor. pentru ca in fiecare bloc sau 
local, oe fiecare stradă si în fle
care cartier bucureștean să dom
nească ordinea șl liniștea publică, 
ambianta propice desfășurării fi
rești a activităților materiale si 
spirituale proprii unei metropole 
socialiste modeme, civilizate.

Petre POPA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Sierra Leone

Cuvîntarea tovarășului Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al guvernului român, 

la ședința sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
(Urmare din pag. I)

Inminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul EYA ETOAM M’BAYO 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pros
peritate pentru poporul român din 
partea președintelui dr. Siaka Ste
vens și a poporului din Sierra Leone.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt evocate raporturile de prie
tenie dintre România și Sierra Leone 
și, în acest cadru, sint apreciate 
cooperarea și conlucrarea largă a tă
rii noastre cu țările în curs de dez
voltare, cu popoarele care luptă pen
tru apărarea și afirmarea indepen
denței lor naționale, pentru dezvol
tare liberă pe calea progresului și ci
vilizației. „Sprijinul pe care guvernul 
dumneavoastră îl acordă popoarelor 
oprimate, care se mai află încă sub 
jugul dominației străine, al neocolo- 
nialismului și discriminării rasiale, se 
bucură de cea mai înaltă apreciere în 
țara noastră" — se arată în cu- 
vîntare.

în continuare este relevată atenția 
deosebită pe care Republica Sierra 
Leone o acordă mișcării de nealiniere, 
dezarmării, instaurării unei noi ordini

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășului Constantin Dăscălescu

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

Domnule prim-ministru,
Sint fericit să vă adresez sincerele mele felicitări cu ocazia preluării noii 

funcții.
Doresc să vă urez succes în Îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni. 

Sînt convins că bunele relații dintre țările noastre vor cunoaște, datorită 
eforturilor comune, dezvoltări care să permită adîncirea pe mai departe a 
prieteniei dintre cele două popoare și întărirea cooperării noastre.

PIERRE MAUROY

★

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
mai primit telegrame de felicitare, 
cu ocazia alegerii sale în funcția de 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, din partea 
președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, Zia-ul Haq, primului mi
nistru al Malayeziei Dato Seri Dr. 
Mahathir Mohamad, precum și din

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările Reuniunii de cooperare bal
canică multilaterală în domeniul e- 
nergiei și materiilor prime energe
tice. Timp de cinci zile, delegațiile 
statelor participante au examinat, 
într-un spirit de înțelegere și res
pect reciproc, problemele actuale și 
de perspectivă ale cooperării în do
meniul energiei și materiilor prime 
energetice, precum și posibilitățile de 
intensificare a cooperării bilaterale 
și multilaterale între țările din zonă. 
S-a r ' șt cu satisfacție că reuniu
nea de -a București reprezintă o nouă 
acțiune concretă ce răspunde intere
selor țărilor balcanice și constituie 
în același timp o contribuție la apli
carea Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

In ultima zi a lucrărilor a fost a- 
dootat prin consens Documentul fi
nal al reuniunii, care conține reco
mandări privind interconectarea re
țelelor electrice de transport ale ță
rilor balcanice, proiectarea, real’zarea 
și exploatarea amenajărilor hidro
energetice. tehnologii de exploatare 
și utilizare ootimă a resurselor ener
getice. metode si soluții vizind asi
gurarea utilizării rationale a ener
giei în economie, valorificarea sur
selor noi si regenerabile de energie, 
recuperarea șt folosirea deșeurilor 
rezultate din exploatarea resurselor 
energetice, cooperarea pe terțe piețe.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 11 IUNIE 1982

EXTRAGEREA I : 40 60 39 68 17 73 13 50 38
EXTRAGEREA A II-A : 76 3 83 63 1 16 59 7 45
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1 319 233 lei, din care 500 000 lei report 

la categoria 1 și 52 280 lei report la categoria 2.

• Cea de-a 14-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de popice s-a 
încheiat vineri seara la Brno cu un 
remarcabil bilanț pentru concurentii 
români, care au ocupat primul loc 
in clasamentul pe națiuni, cucerind 
7 medalii, dintre care 2 de aur (e- 
china masculină și perechea Ana Pe
trescu. Elena Pană) 1 de argint (Io
sif Tismănar) și patru de bronz (for
mația feminină, perechile Iuliu Bice. 
Gheorghe Silvestru și Silvia Berinde, 
Maria Zsizsik, precum și Ana Pe
trescu la individual).

• Ieri au început în Capitală 
Campionatele Internationale de tir 
ale României. în prima zi. proba 
feminină de pușcă cu aer compri
mat (10 m) a fost ciștigată de sporti
va româncă Daniela Popa, cu re
zultatul de 381 puncte. La pușcă li
beră masculin. în proba de 60 focuri 
poziția culcat, primul loc a fost o- 
cuoat de W. Rechtenbacher (R.D. 
Germană), cu 597 puncte.

• în sala complexului sportiv 
„23 August" din Capitală au început 
vineri întrecerile Concursului inter
national de lupte greco-romane și 
libere, competiție la care participă 
luptători din Bulgaria. Canada. 
R.P.D. Coreeană. Cehoslovacia. Cuba, 
Egipt. R.F. Germania. Iran. Iugo
slavia. Polonia. S.U.A.. Turcia. Un
garia. U.R.S.S. și România.

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma zi : lupte greco-romane : cate
goria 48 kg : Ion Asaftei (România) 

economice internaționale, păcii șl 
securității în întreaga lume.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutul și urările 
ce i-au fost adresate și a transmis, la 
rindul său, președintelui Republicii 
Sierra Leone, urări de sănătate șl fe
ricire personală, de progres, prospe
ritate și pace pentru poporul leonez 
prieten.

După ce se subliniază că România, 
preocupindu-se de asigurarea condi
țiilor pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, des
fășoară, totodată, o susținută activi
tate pe plan internațional, în slujba 
cauzei păcii, destinderii, dezarmării, 
înțelegerii și colaborării între națiuni, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, în cuvîntarea de 
răspuns a șefului statului român se 
spune :

„Constatăm cu satisfacție că rela
țiile româno-leoneze se dezvoltă 
fructuos, pe baza stimei și respectu
lui reciproc. în conformitate cu acor
durile existente intre țările noastre. 
Doresc să reafirm hotărîrea noastră 
de a întreprinde toate măsurile în 
vederea înfăptuirii înțelegerilor con
venite. a realizării de noi acțiuni de

Prim-ministru al Republicii Franceze

partea lui Mikulas Beno, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în telegrame se exprimă convin
gerea în dezvoltarea și consolidarea 
pe mai departe a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările res
pective și țara noastră.

(Agerpres)

precum și participarea organismelor 
competente din sistemul Națiunilor 
Unite.

Cuvîntul de Încheiere a lucrărilor 
a fost rostit de conducătorul delega
ției țării noastre, tovarășul Trandafir 
Cocârlă, ministrul energiei electrice, 
care a arătat că reuniunea de la Bucu
rești marchează un moment deosebit 
in evoluția colaborării balcanice mul
tilaterale, deciziile și recomandările 
adoptate dind certitudinea că noile 
posibilități de cooperare identificate 
cu acest prilej vor conduce la creș
terea numărului acțiunilor concrete 
de colaborare și schimburi și vor a- 
sigura. in același timp, continuarea 
dialogului în vederea menținerii di
namicii cooperării multilaterale din
tre țările balcanice în domeniul e- 
nergiei. Găzduirea la București a 
reuniunii balcanice asupra energiei 
— a subliniat vorbitorul — ilustrea
ză interesul tării noastre pentru cul
tivarea și întreținerea unui dialog 
permanent, a unei cooperări continue 
în cele mai diverse domenii între 
țările din Balcani. România fiind 
gata să sprijine orice acțiune meni
tă să favorizeze dezvoltarea și apro
fundarea colaborării in această zonă, 
în încheiere, vorbitorul a adresat 
oaspeților mulțumiri. în calitate de 
gazdă, pentru contribuția lor la lu
crările reuniunii, la eforturile comu
ne de colaborare și pace.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
întrece la puncte pe Șopov (Bulga
ria) ; categoria 52 kg : M. Ștefan 
(România) b.p. Skroklewski (Polo
nia) ; categoria 82 kg : Ion Draica 
(România) întrece Pe Batalov 
(U.R.S.S.) ; lupte libere : categoria 
52 kg : Gheorghe Bîrcu (România) 
întrece la puncte pe V. Buclea 
(România) ; Z. Spinozzoli (S.U.A.) 
întrece prin tuș pe Z. Vajach (Ce
hoslovacia) ; categoria 57 kg : Hîncu 
(România) învinge prin tuș ne Nagy 
(Ungaria).
• Astăzi se vor desfășura meciurile 

ultimei etape a campionatului divi
ziei A la fotbal. în Capitală, două 
partide : Steaua — F. C. Constanța 
(stadionul Steaua) si Sportul studen
țesc — A.S.A. Tg. Mureș (stadionul 
Politehnica).

Iată celelalte întîlniri : Corvinul — 
C. S. Tîrgoviște. F.C.M. Brașov — 
Dinamo. S. C. Bacău — Jiul. U. T. 
Arad — Chimia. Politehnica Timi
soara — F. C. Argeș. Universitatea 
Craiova — Progresul Vulcan. F. C. 
Olt — Universitatea Cluj-Napoca. 
Toate meciurile încep la ora 18.
• Au fost desemnați arbitrii celor 

36 de meciuri ale primului tur al 
turneului final al campionatului 
mondial din Spania. Printre aceștia 
figurează și românul Nicolae Rainea 
(aflat pentru a treia oară la o fază 
finală), căruia i s-a încredințat con
ducerea unei partide din grupa' a 
6-a : U.R.S.S.—Scoția, ce se va dis
puta pe 22 iunie la Malaga. 

cooperare economică — acestea con
stituind o bază trainică pentru cursul 
ascendent al raporturilor de cola
borare dintre țările și popoarele 
noastre.

Reafirm, totodată, dorința tării 
mele ca. odată cu dezvoltarea rapor
turilor bilaterale pe toate planurile, 
să Întărim și mai mult conlucrarea 
dintre România și Sierra Leone pe 
plan internațional, in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii rasiste 
șl de apartheid, pentru sporirea con
tribuției țărilor noastre — alături de 
alte state mici și mijlocii si țări în 
curs de dezvoltare și nealiniate — la 
soluționarea constructivă a probleme
lor cu care este confruntată în pre
zent omenirea, la afirmarea politicii 
de pace, independentă națională, des
tindere și Înțelegere între națiuni".

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, 
intr-o atmosferă cordială, cu amba
sadorul Eya Etoam M’Bayo.

La solemnitate și la convorbire 
au participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Regatului Unit

al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, ambasadorul Paul Cecil 
Holmer a oferit, vineri la amiază, o 
recepție.

Au participat Gheorghe Rădulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe Petres
cu, viceprim-ministru al guvernului, 
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, Magdalena Filipaș, 
prim-adjunct al ministrului industriei 
ușoare, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Asociației de prietenie 
România—Marea Britanie, reprezen
tanți ai unor ministere și instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Paul Cecil Holmer a rostit, vineri 
seara, o cuvin tare la posturile noas- 

’tre de" radio și televiziune.' '
< (Agerpres)

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Milos MelovSki, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisori
lor de acreditare.

(Agerpres)

tv

Sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc se întrunește 
anul acesta într-un moment impor
tant al actualei etape de făurire a 
noii orînduiri sociale în țările mem
bre ale C.A.E.R.

în ce privește România, cel de-al 
VII-lea plan cincinal elaborat pe 
baza directivelor Congresului al 
XII-lea al partidului prevede — ca 
obiectiv fundamental — creșterea in 
continuare a forțelor de producție, 
trecerea României la un nou stadiu 
de dezvoltare, de la țară socialistă 
în curs de dezvoltare la tară socia
listă mediu dezvoltată. Orientările 
stabilite de Congresul al XII-lea au 
fost reconfirmate și aprofundate de 
recenta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., care a adoptat expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la stadiul edificării socialis
mului în țara noastră, la probleme
le teoretice, ideologice și activitatea 
politico-educativă, ca document pro
gramatic al partidului.

Un accent deosebit punem pe dez
voltarea mai puternică în tară a 
surselor energetice, a bazei de ma
terii prime și, totodată, pe progresul 
mal rapid ai agriculturii — ca una 
din ramurile principale ale econo
miei românești. Alocăm acestor sec
toare însemnate investiții spre a 
asigura un echilibru mai bun și o 
bază mai trainică pentru creșterea 
in continuare a întregii economii 
naționale. Totodată, acționăm pen
tru a diminua cit mai mult influ
ențele crizei economice mondiale, 
care se manifestă în aproape toate 
statele lumii, cu efecte deosebit de 
grele, mai ales în țările in curs de 
dezvoltare, avînd implicații și asu
pra evoluției economiei românești. 
Problemele care confruntă în pre
zent țările noaștre, situația econo
mică și politică internațională, im
plicațiile crizei economice mondiale 
determină România să considere cu 
atît mai necesar ca țările noastre 
să caute stăruitor modalități con
crete de întărire și extindere a 
schimburilor și colaborării interna
ționale, îndeosebi a cooperării în 
cadrul C.A.E.R.

în aceasta vedem noi sensul prin
cipal al lucrărilor actualei sesiuni a 
consiliului. în ce o privește, delegația 
română este hotărită să depună 
toate eforturile pentru ca. împreună 
cu delegațiile celorlalte țări mem
bre, să se ajungă la soluții construc
tive. de natură să contribuie la re
zolvarea problemelor economice ce 
ne stau în față, să ducă efectiv la 
impulsionarea colaborării, să asi
gure creșterea eficientei activității 
organizației noastre.

Acțlonlnd ferm în această direc
ție, ne călăuzim după hotăririle 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, potrivit cărora 
România pune în centrul relațiilor 
sale externe dezvoltarea colaborării 
cu toate statele socialiste. în primul 
rînd cu cele vecine, cu țările mem
bre ale C.A.E.R. Așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară, colaborarea econo
mică între țările membre ale 
C.A.E.R. are un rol important. Ti- 
nînd seama de ponderea țărilor so
cialiste în economia mondială, se 
poate aprecia că ele dispun astăzi 
de posibilitatea de a-și soluționa în 
cadrul acestei colaborări multe pro
bleme ale dezvoltării economico-so- 
ciale. ale construcției socialiste și 
ridicării bunăstării popoarelor lor.

în raportul prezentat sesiunii de 
Comitetul Executiv sint înfățișate 
pe larg o serie de realizări obținute 
în dezvoltarea colaborării reciproce 
dintre țările membre ale consiliu
lui. Au intrat în funcțiune o serie 
de capacități de producție constru
ite în colaborare ; a continuat ac
tivitatea de pregătire și sem
nare a unor noi convenții care de
curg din programele speciale de 
colaborare pe termen lung ; au fost 
elaborate sau sînt in curs de pre
gătire programe de măsuri și alte 
documente referitoare la orientarea 
colaborării multilaterale economice 
și tehnico-știintifice în perioada 
1981—1985, precum și pînă în 1990. 
în domeniile construcțiilor de ma
șini, tehnicii de microprocesoare, 
televiziunii în culori etc.

Cu toate realizările obținute pînă 
acum, sintem nevoiți să constatăm 
că în activitatea de colaborare mul
tilaterală continuă să se manifeste 
neajunsuri și deficiențe, iar pentru 
unele probleme de însemnătate vi
tală pentru progresul țărilor mem
bre nu s-au găsit soluții corespun
zătoare în cadrul organizației. După 
părerea noastră, C.A.E.R.-U1 trebuie 
să se manifeste tot mai mult ca 
un cadru de soluționare operativă 
a problemelor concrete ale colabo
rării economice de importantă ma
joră pentru progresul economic și 
social al țărilor noastre. însuși Ra
portul Comitetului Executiv relevă 
că, in anul precedent, nu s-a reu
șit să se folosească pe deplin posi
bilitățile colaborării pentru spori
rea eficientei economiilor naționale 
și pentru intensificarea dezvoltării 
acestora.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare, pe larg, la cîteva dintre pro
blemele majore ce se impun a fi 
soluționate neîntîrziat in cadrul 
C.A.E.R. : asigurarea bazei de ma
terii prime, combustibili și energie

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — To
varășul Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului român, a avut o întreve
dere cu tovarășul Grișa Filipov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, șeful delegației bul
gare la sesiunea C.A.E.R.

în cadrul întîlnirii. desfășurată In
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate probleme ale rela
țiilor bilaterale, în primul rînd ale 
colaborării și cooperării economice 
dintre cele două țări. Ambele părți 
au exprimat dorința de a dezvolta 
și mai puternic relațiile economice 
bilaterale, de a transpune neabătut 
în viată hotăririle și înțelegerile con
venite cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor 
Jivkov, pentru a adînci cooperarea în 
producție pe baze reciproc avanta
joase.

La întrevedere a participat Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, iar din partea bulgară

— care continuă să rămînă cea mai 
complicată și mai dificilă problemă 
înscrisă ca un obiectiv fundamen
tal șl colaborării în Programul com
plex. căreia i-a fost consacrat un 
program special de colaborare pe 
termen lung, problemă ce a fost 
treptat scoasă din preocupările or
ganizației noastre, fiind lăsată prac
tic în sfera raporturilor bilaterale. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la problemele specializării șl coope
rării în producția de mașini și echi
pamente moderne, folosirii mai 
bune a capacităților existente in 
țările noastre, îndeosebi în con
strucția de mașini, industria petro
chimică și producția mărfurilor in
dustriale de consum, convenirea 
unor acțiuni de colaborare multi
laterală, care, prin prețuri stimula
tive în comerțul recioroc. să contri
buie la sporirea producției si a ex
portului de produse agroalimentare; 
s-a subliniat totodată faptul că 
trebuie sporită contribuția efectivă 
a colaborării în cadrul C.A.E.R. la 
accelerarea procesului de egalizare 
a nivelurilor de dezvoltare economi
că a țărilor membre ale C.A.E.R. A 
fost subliniat cu acest prilej faptul 
că asemenea probleme importante 
nu-și găsesc încă locul cuvenit în 
cadrul preocupărilor C.A.E.R. ; 
atunci cînd au fost adoptate hotă- 
rîri șl programe în acest sens nu 
întotdeauna s-a acționat suficient 
pentru transpunerea lor în viață.

Ținînd seama de problemele com
plexe cu care țările noastre sînt 
confruntate în actuala conjunctură 
economică mondială, plenara Co
mitetului Central al partidului nos
tru a apreciat că în cadrul C.A.E.R. 
s-a ajuns într-o asemenea etapă 
încît se impune, ca o necesitate 
obiectivă, îmbunătățirea activității 
acestuia, lărgirea conlucrării multi
laterale în toate domeniile a țărilor 
membre. pomindu-se neabătut de 
la asigurarea dezvoltării indepen
dente a fiecărei economii naționale.

Pornind de la aceste considerente, 
conducerea partidului nostru a pro
pus încă din luna mai 1980 să se 
organizeze o consfătuire la nivelul 
secretarilor generali și primilor se
cretari al partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre ale 
C.A.E.R., la care să fie examinate 
și să se convină măsuri pentru so
luționarea problemelor majore ale 
colaborării economice. Avînd în ve
dere că în ultima perioadă proble
mele au devenit și mai complexe și 
acute, conducerea partidului m-a îm
puternicit ca, în legătură cu aceasta, 
să ne pronunțăm pentru organizarea 
consfătuirii la nivel înalt încă în 
cursul acestui an. urrnînd ca în ca
drul ei să se acorde prioritate exa
minării și soluționării problemelor 
urgente ale actualului cincinal. A- 
ceasta ar da posibilitatea ca încă în 
1983 să se poată trece la aplicarea 
măsurilor care vor fi convenite.

Partidul nostru consideră, totodată, 
necesară organizarea unei consfă
tuiri speciale la nivelul secretarilor 
generali — primilor secretari pe pro
blemele colaborării în domeniul 
agriculturii. Propunem ca această 
consfătuire, temeinic pregătită, să 
aibă log cîț mai’ curind. eventual în 
anul 1983.

în legătură cu punctele înscrise în 
ordinea de zi. doresc să mă refer. în 
primul rînd. la problemele legate de 
îndeplinirea convenției de speciali
zare și cooperare in producția și 
livrările reciproce de utilaje pentru 
centrale nuclearoelectrice. Interesul 
nostru pentru o colaborare activă in 
acest domeniu pornește de la hotă- 
rirea recentă a C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea potențialului energetic 
al tării pînă in 1990. care — în ca
drul unui vast complex de măsuri
— prevede accelerarea lucrărilor de 
construcție în România a. centrale
lor nuclearoelectrice. în acest scop, 
se preconizează si construcția unei 
centrale nuclearoelectrice dotate 
cu trei grupuri electroenergetice cu 
reactori de tip WER-1000. din care 
cel puțin un grup ar urma să fie dat 
în funcțiune pînă în anul 1990. Sîn- 
tem convinși că în acest domeniu 
vom putea realiza o 6trînsă și fruc
tuoasă cooperare cu celelalte țări 
participante la convenție. în primul 
rînd cu Uniunea Sovietică. Ne ba
zăm în această privință pe faptul că 
industria românească dispune de ca
pacități de producție moderne si de 
cadre calificate pentru o participare 
însemnată la această cooperare.

Ne exprimăm satisfacția în legă
tură cu încheierea convențiilor 
interguvernamentale pentru colabo
rarea multilaterală în domeniile teh
nicii de microprocesoare și roboților 
industriali. Considerăm că după sem
narea acestor convenții este necesar 
să se treacă de îndată și în mod te
meinic la organizarea conlucrării 
țărilor interesate, pe baza unor 
relații contractuale directe la nivelul 
organizațiilor corespunzătoare din 
aceste târî. în cadrul cărora să fie 
convenite condițiile concrete privind 
desfășurarea cooperării între parte
neri.

Totodată, este important ca în 
aplicarea acestor convenții și in ra
porturile ce se vor stabili să se aibă 
în vedere posibilitățile fiecărui 
partener, să se pornească efectiv de 
la principiul întrajutorării si îndeo
sebi al sprijinirii țărilor mai puțin

ÎNTREVEDERI ALE PRIMULUI MINISTRU 
cu prilejul sesiunii C.A.E.R.

Andrei Lukanov. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul perma
nent al R.P. Bulgaria in C.A.E.R.

★
Joi dimineața, tovarășul Constantin 

Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului român, 
s-a întîlnlt cu tovarășul Gyorg.v 
Lazar, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ungare, 
șeful delegației ungare la sesiunea 
C.A.E.R.

Intr-o atmosferă prietenească au 
fost discutate, în spiritul înțe
legerilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr, unele pro
bleme ale relațiilor economice dintre 
cele două țări, ale colaborării și 
cooperării româno-ungare. exprimîn- 
du-se dorința comună de a dezvolta 
relațiile economice bilaterale.

La întrevedere au participat — din 
partea română — Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Victor Bolojan, ambasadorul 
României la Budapesta, iar din par

dezvoltate, iar eforturile de partici
pare. ca și efectele cooperării să fie 
distribuite echitabil — după criteriul 
dimensiunilor producției și exportu
lui pe care le va realiza fiecare 
participant.

în același spirit, dorim să partici
păm la cooperarea cu alte țări mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul pro
ducției de televizoare color și dotării 
tehnologice a producției respective, 
precum și în asigurarea necesarului 
de echipamente pentru studiouri. 
Delegația română este de acord cu 
prevederile în aceste probleme în
scrise in proiectul de hotărire a 
sesiunii, cu adoptarea programelor 
de colaborare respective și este îm
puternicită să semneze convențiile 
guvernamentale de colaborare multi
laterală in aceste domenii.

Experiența acumulată de țările 
membre ale C.A.E.R. evidențiază 
necesitatea și utilitatea coordonării 
planurilor naționale, ca metodă prin
cipală a organizării colaborării re
ciproce. Pornind de la directivele 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a fiecărei țări adoptate de congre
sele partidelor comuniste si munci
torești. coordonarea planurilor per
mite relevarea obiectivelor concrete 
ale cooperării și stabilirea compo
nentelor de bază ale creșterii în 
continuare a volumului schimburilor 
de mărfuri pe perioade cincinale.

în acest scop și tinînd seama de 
împrejurările deosebite care preced 
viitorul cincinal', lucrările de coordo
nare trebuie concentrate îndeosebi 
spre soluționarea problemelor esen
țiale privind asigurarea pe termen 
lung a necesarului țărilor membre 
de produse de importantă primor
dială pentru bunul mers al econo
miei : combustibili, energie, materii 
prime, mașini, utilaje tehnologice 
moderne, produse agroalimentare șl 
mărfuri industriale de larg consum, 
în acest fel, coordonarea planurilor 
va putea să contribuie într-o mă
sură mult mai mare la creșterea con
tinuă și eficientă a economiilor na
ționale. Cu aceste considerente, de
legația română este de acord cu a- 
doptarea programului de coordonare 
a planurilor economice ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1986—1990 și cu prevederile cores
punzătoare ale proiectului de hotă- 
rire a sesiunii.

în ce privește graficul prevăzut în 
program, apreciem că activitatea or
ganelor de planificare din târî, pre
cum și a organelor corespunzătoare 
ale C.A.E.R., consacrată coordonării 
planurilor, trebuie organizată de așa 
manieră încît termenele din pro
gram să fie considerate drept ter
mene limită, orice devansare a lor 
fiind in avantajul evident al țărilor 
și colaborării reciproce. Totodată, 
considerăm că eficiența activității 
de coordonare a planurilor, utilita
tea lor pentru activitatea de plani
ficare națională vor continua să de
pindă de stabilirea cit mal precisă a 
acțiunilor de cooperare și de con
venirea cît mal amănunțită a livră
rilor reciproce de mărfuri pentru 
următorul cincinal. De asemenea, 
considerăm că ar fi în interesul 
dezvoltării planificate a colaborării 
dintre țările noastre ca în coordo
narea planurilor și In acordurile de 
lungă durată să fie incluse și schim
burile de mărfuri devenite tradițio
nale și care în prezent se comer
cializează In devize libere.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la unele probleme ale comer
țului reciproc al țărilor membre ale 
C.A.E.R., subliniind că este necesar 
ca țările membre să acorde o aten
ție de prim ordin realizării reco
mandării actualei sesiuni privind fo
losirea mai deplină a posibilităților 
de majorare a schimburilor recipro
ce de mărfuri încă în anii 1983—1985. 
în cadrul acestor tratative un loc 
important ar trebui să-l ocupe ope
rațiile de schimb cu produse pe 
care țările noastre și le procură de 
pe terțe piețe, ceea ce ar duce la 
diminuarea plăților în devize libere.

în legătură cu completarea coor
donării planurilor cu convenirea de 
către țările interesate a politicii eco
nomice. partea română consideră, 
așa cum s-a pronunțat și la alte re
uniuni ale organizației noastre, că 
această activitate trebuie să fie o- 
rlentată spre impulsionarea coope
rării în domeniul producției mate
riale, pe baza respectării principiilor 
și normelor care călăuzesc ansamblul 
colaborării noastre Ea ar urma să 
se refere la tipuri alese de produse, 
îndeosebi în domeniile combustibili
lor, energiei, materiilor prime, ma
șinilor și utilajelor moderne, de 
mare complexitate șl al altor pro
duse deficitare.

Pentru bunul mers al colaborării 
este foarte important ca aceste lu
crări să se materializeze în coope
rări stabile, pe baza unor acorduri 
pe perioade de 15—20 de ani, care 
să prevadă condiții concrete și an
gajamente ferme. Definind în acest 
mod direcțiile de dezvoltare în per
spectivă a colaborării economice am 
crea un cadru și mai propice pentru 
activitatea de coordonare a planuri
lor pe perioade cincinale.

Cerințele întăririi solidarității tu
turor țârilor socialiste, ale sporirii 
contribuției lor la politica de pace, 
destindere și colaborare impun lăr
girea conlucrării economice dintre 
toate statele care făuresc noua orin- 

tea ungară Janos Nagy, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe.

★
Tot în cursul zilei de joi, tovarășul 

Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui român, s-a întîlnit cu tovarășul 
Lubomir Strougal, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace, aflat la sesiunea 
C.A.E.R. în fruntea delegației ceho
slovace.

Cu acest prilej, tovarășul Lubomir 
Strougal a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, din partea tovară
șului Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, un cald salut 
tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și succes în activitate, iar 
poporului român urări de noi reali
zări în dezvoltarea socialistă multi
laterală a patriei.

Mulțumind, tovarășul Constantin 
Dăscălescu l-a rugat pe premierul 

duire socială. Totodată, în viziunea 
Partidului Comunist Român, țărilor 
socialiste le revine un loc impor
tant in eforturile generale pentru 
realizarea obiectivelor majore ale 
dezvoltării stabile și echilibrate a 
economiei mondiale. Viata a confir
mat că există o economie mondială 
unică, tot mai interdependentă. Eco
nomia țărilor socialiste, ca și econo
mia țărilor capitaliste constituie 
parte integrantă a economiei mon
diale, iar problemele ce a,par în e- 
conomla mondială, inclusiv criza e- 
conomică, se reflectă într-o formă 
sau alta în aceste țări. Așa cum sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„noi considerăm că este necesar ca 
toate statele să dea dovadă de înaltă 
responsabilitate, să acționeze îm
preună pentru depășirea crizei eco
nomice și a problemelor grave din 
economia mondială, pornind de la 
realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale, de la un spri
jin puternic pentru țările în curs de 
dezvoltare".

Interdependența crescîndă între 
țările cu economii și orînduiri so
ciale diferite impune concluzia că o 
colaborare activă și largă între toate 
statele lumii constituie o cerință 
fundamentală pentru progresul ge
neral al popoarelor, pentru securi
tate și pace. Răspunzînd acestei ce
rințe, țările membre ale C.A.E.R. 
dezvoltă — pe baza raporturilor lor 
bilaterale — largi legături econo
mice cu toate statele lumii, indife
rent de orânduirea socială. Ele dis
pun totodată de posibilități de a 
promova și colaborarea lor multila
terală în raporturile cu terțe țări, 
îndeosebi cu țările în curs de dez
voltare. în numeroase domenii ale 
economiei.

In opinia noastră, accentul princi
pal în această activitate trebuie pus 
pe realizarea unor acțiuni concrete 
de colaborare și cooperare, mai ales 
pentru construirea de obiective eco
nomice și livrarea de mașini, utilaje 
și instalații. Programele de colabo
rare multilaterală adoptate în acest 
sens în organizație nu se realizează 
însă satisfăcător. De aceea, efortu
rile principale trebuie orientate. îh 
prezent, spre organizarea tratative
lor pe fiecare obiectiv în parte, între 
organizațiile și întreprinderile de co
merț exterior interesate, evitîndu-se 
tendința de a se orienta această ac
tivitate spre probleme cu caracter 
de organizare și de elaborare a noi 
documente normative. De asemenea, 
în spiritul prevederilor Programului 
complex, partea română se pro
nunță pentru intensificarea. între 
părțile interesate, a schimbului de 
informații Si realizarea unor ample 
consultări, pe diferite probleme de 
interes reciproc ale relațiilor cu 
țările terțe.

Acționînd pentru dezvoltarea largă 
a colaborării economice reciproc a- 
vantajoase între toate statele, indi
ferent de orânduirea socială, Româ
nia se pronunță cu hotărâre împo
triva oricăror „sancțiuni" și măsuri 
cu caracter discriminatoriu care con
travin normelor general-acceptate în 
dreptul internațional, prevederilor 
Cartei O.N.U. și Actului final ai 
Conferinței pentru seCUrltate și co
operare, în Europa, aducînd preju
dicii intereselor economice aîe tu
turor popoarelor și subminind baze
le încrederii între națiuni. Interesele 
păcii, destinderii și colaborării in
ternaționale cer ca S.U.A. și alte țări 
membre ale N.A.T.O. să renunțe la 
astfel de măsuri anacronice și dă
unătoare, să elimine din relațiile 
internaționale orice fel de acțiuni 
care înseamnă un amestec în trebu
rile altor popoare.

Mai mult ca oricînd se impune ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor 
țărilor, ale tuturor forțelor progre
siste și democratice pentru comba
terea politicii de forță și confrun
tare, pentru o politică activă de 
pace, înțelegere și colaborare, pen
tru soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state. Tocmai de aceea, primind cu 
satisfacție orice inițiativă menită să 
ducă la oprirea actualului curs pe
riculos, România socialistă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu au salutat 
începerea negocierilor de la Geneva 
privind rachetele cu rază medie in 
Europa și apropiata începere a ne
gocierilor sovieto-americane în pro
blema reducerii armamentelor stra
tegice.

Țârilor socialiste le revine me
nirea nobilă — și România acțio
nează cu fermitate în această direc
ție — de a se afla în primele rân
duri ale luptei pentru pace, destin
deri și securitate internațională, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării, pentru rea
lizarea năzuințelor celor mai arză
toare ale omenirii — făurirea unei 
lumi fără arme și războaie, a unei 
lumi a securității, independentei na
ționale și colaborării pe întreaga 
planetă.

Mentionînd că delegația română 
este în principiu de acord cu pro
iectul de hotărâre a sesiunii, elaborat 
de Comitetul Executiv, vorbitorul a 
adresat, în încheierea cuvintării sale, 
conducerii de partid și de stat un
gare, tovarășului Gybrgy Lazar, mul
țumiri călduroase pentru ospitalita
te, pentru condițiile create în ve
derea bunei desfășurări a lucrărilor 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, 

cehoslovac să transmită din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial și cele mai calde urări 
de sănătate și succese tovarășului 
Gustav Husak, iar popoarelor Ceho
slovaciei prietene urări de fericire și 
prosperitate.

Cei doi șefi de guvern au exami
nat. într-o atmosferă caldă, priete
nească, unele probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare și 
cooperare economică dintre România » 
și Cehoslovacia și aspecte ale deru
lării schimburilor comerciale. întări
rea conlucrării bilaterale pe multiple 
planuri.

S-a exprimat cu acest prilej voința 
comună de a identifica noi posibili
tăți pentru dezvoltarea pe mal de
parte a colaborării economice re
ciproc avantajoase în spiritul în
țelegerilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

La întrevedere au participat — din 
partea română — Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior șl 
cooperării economice Internationale, 
iar din partea cehoslovacă L. Gerle, 
vicepreședinte al Guvernului R.S.C., 
și Jan Stracar. adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Programul 1
11,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei. Sta

tornici pe acest pămtnt. Șase mi
lenii In străluciri de aur. Simbio- 

,za daco-romană
11.30 A 8-a ediție a Festivalului Timi

șoara muzicală
13,10 Profil teatral. Teatru! Național 

„Vasile Alecsandrl" — Iași
13.30 La sfirșit de săptămină
18.20 Reportaj pe glob : Flliplne
18.45 Săptămina politică
19,00 Telejurnal ■ Sport
19.30 Teleenclclopedia
20.15 Virtuozi al instrumentelor popu

lare
20.30 Film serial „Lumini șl umbre* — 

episodul 15
21.20 Intilnlrea de simbătă seara. Spec

tacol de varietăți umoristice, mu
zicale, coregrafice (I)

22.15 Telejurnal
22.30 tntîlnlrea de simbătă seara. Spec

tacol de varietăți umoristice, 
muzicale, coregrafice (II)
Programul 2

19.00 Telejurnal ■ Sport
19.30 Cintarea României
20.15 Proprietari, producători, benefi

ciari
30.45 Profil componistic — Theodor 

Grigorlu
33.15 Telejurnal

Meciul de deschidere Argentina— 
Belgia (13 iunie, la Barcelona) va fi 
arbitrat de cehoslovacul Wojtech 
Christov.
• Au continuat întrecerile tur

neului internațional de tenis de la 
Mestre (Veneția). Jucătorul român 
Florin Segărceanu l-a eliminat cu 
6—2, 6—3 pe iugoslavul Marko Ostoia. 
iar argentinianul Clerc a cîștigat cu 
6—4, 1—6, 6—1 jocul susținut în com
pania compatriotului său Castellan. 
Alte rezultate: Kurelewitz (S.U.A.) — 
Panatta (Italia) 6—3, 3—6. 6—1 ; 
McNamara (Australia) — Tiberti (Ar
gentina) 6—3, 6—0.
• în cadrul concursului internatio

nal atletic de la Zagreb, sportiva ro
mâncă Mitica Junghiata a cîștigat 
probele de 800 m și 1 500 m cu timpu
rile de 2'06”52/100. $1. respectiv,
4’14”61/100. în cursa feminină de 400 
m, victoria a revenit atletei românce 
Stela Manea, înregistrată cu timpul 
de 53”65/100.
• Cu o rundă înainte de încheierea 

turneului internațional de șah de la 
Pemik, în clasament conduc maes
trul român Mihai Ghindă și bulga
rul Doncev, cu cîte 7 puncte, urmați 
de Savon (U.R.S.S.), Makropoulos 
(Grecia), Zaharov (U.R.S.S.) — cîte 
6,5 puncte, Semkov (Bulgaria) — 6 
puncte etc.

în runda a 10-a, Ghindă a remizat 
cu Grigorov.



O cerință de prim ordin subliniată la sesiunea specială a O.N.U. consacrată dezarmării EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN LIBAN

STATELE LUMII TREBUIE SĂ MANIFESTE RESPONSABILITATE 
PENTRU SOARTA UMANITĂȚII

NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul 
Agerpres, Neagu Udroiu. transmite: 
Insistînd asupra necesității ca actuala 
sesiune specială să fie abordată cu 
«imțul responsabilității depline pen
tru viitorul umanității, Petar Stam- 
bolici, președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, a subliniat că principalul 
obiectiv trebuie să fie înlăturarea 
primejdiei nucleare, garantarea secu
rității tuturor statelor la cel mai 
scăzut nivel posibil de armament și 
forte militare.

Măsurile practice de dezarmare, 
chiar și cele de mai mică amploare, 
vor avea, oricum, un impact pozitiv
— a opinat vorbitorul. Iugoslavia — 
a continuat el — acordă cea mai 
mare importantă democratizării me
canismelor internaționale pentru ne
gocieri privind dezarmarea și înde
osebi creșterii rolului Națiunilor Uni
te în acest domeniu. „Deschiderea 
procesului de dezarmare în Europa
— a spus el — este un imperativ 
absolut", exprimînd speranța că di
ficultățile întîmpinate de reuniunea 
de la Madrid vor fi depășite, astfel 
incit să poată adopta hotărîrea pri

vind convocarea unei conferințe pen
tru dezarmare pe continentul eu
ropean.

Vorbitorul a relevat dorința Iu
goslaviei ca Mediterana să se trans
forme intr-o regiune a păcii și coope
rării și importanța excepțională a 
transformării Balcanilor într-o zonă a 
păcii și cooperării, realizarea acestei 
idei presupunînd dezvoltarea rela
țiilor între statele balcanice, bazate 
pe deplinul respect al principiilor su
veranității, integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile interne, 
coexistenței pașnice, pe continua 
orientare spre relații de bună veci
nătate.

Exprimînd preocuparea țării sale 
față de intensificarea cursei înarmă
rilor, ministrul de externe al R.D. 
Germane a subliniat necesitatea ca 
actuala sesiune să fie marcată de res
ponsabilitate și de realism politic. Se
siunea va trebui să încurajeze miș
carea pentru pace, care a atins o am
ploare ce nu poate fi ignorată, și să-i 
acorde întregul său sprijin. R.D.G. — 
a spus vorbitorul — acordă importan
ță negocierilor oficiale cu privire Ia 
limitarea și reducerea armamentelor

nucleare, care urmează să înceapă la 
Geneva, și așteaptă ca ele să reali
zeze progrese.

Dacă împrejurările internaționale 
potrivnice au împiedicat orice pro
gres în direcția dezarmării pe linia 
măsurilor stabilite de prima sesiune 
specială — a spus ministrul de ex
terne pakistanez — este imperios 
necesar ca la această sesiune să se 
realizeze un acord cu privire la pro
gramul cuprinzător pentru dezarma
re,, care să promoveze procesul global 
și integrat de oprire și schimbarea 
sensului cursei înarmărilor, de o ma
nieră care să asigure securitatea tu
turor statelor, a adăugat vorbitorul.

Primul ministru al Finlandei. Ka- 
levi Sorsa, a arătat că securitatea nu 
trebuie concepută prin recurgerea la 
înarmări, ci dimpotrivă prin măsuri 
de dezarmare. Statele care nu pose
dă arme nucleare — a continuat el 
— trebuie să ia, împreună. în con
siderare măsuri de protecție împo
triva pericolului nuclear. O aseme
nea măsură ar putea lua forma unor 

. garanții din partea puterilor nuclea
re că nu vor folosi împotriva lor 
arme nucleare.

Opinia publică își spune cuvintul
Marea dezbatere asupra proble

mei „supraviețuirii umanității", în
cepută la New York la 7 iunie, se 
desfășoară, practic, pe două planuri. 
In Palatul Națiunilor, sub cupola 
marii săli de ședințe a Adunării 
Generale, cu participarea reprezen
tanților oficiali ai celor 157 de state 
membre, și in afara sediului O.N.U., 
sub cupola albastră a cerului, unde 
delegați ai zeci de organizații ne
guvernamentale de pe glob vorbesc 
in numele a sute de milioane de 
oameni de toate națiile. Intre cele 
două „forumuri" s-au stabilit, din 
prima zi, multiple legături — ofi
ciale și neoficiale — reflectind în
țelegerea faptului că înlăturarea 
primejdiei de război, înfăptuirea 
dezarmării reprezintă o cauză sacră 
a întregii umanități.

Forumul diplomației mondiale 
„și-a lăsat în jos podurile", făcind 
posibil accesul larg al opiniei pu
blice. in holul principal al clădirii 
secretariatului O.N.U. s-a creat, 
pentru perioada sesiunii, un vast 
birou al organizațiilor neguverna
mentale, punct de contact intre or
ganizațiile și mișcările pentru pace 
din toată lumea. Tot cu sprijinul 
O.N.U. s-a deschis chiar in fața 
Palatului Națiunilor un oficiu de 
informații, care difuzează buletine, 
afișe, broșuri, studii consacrate 
dezarmării. In aceste zile a reapărut 
o publicație bine cunoscută încă la 
prima sesiune specială, „Disarma
ment Times", publicată sub auspi
ciile comitetului pentru dezarmare 
al organizațiilor neguvernatnentale, 
exemplu, al acestei simbioze intre

activitățile din cadrul O.N.U. și cele 
din afara sa.

Dincolo insă de asemenea aspecte, 
este impresionantă ambianța de în
țelegere și conlucrare umană prile
juită de sesiune. Joi după-amiază, 
pe terasa rezervată publicului, din 
partea de nord a clădirii Adunării 
Generale, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
primit, in cadrul unei ceremonii 
speciale, o petiție însumind 90 de 
milioane de semnături în favoarea 
dezarmării, care au fost strînse din 
opt țări de pe diferite continente. 
In curînd, acestor semnături li se 
vor adăuga milioanele și milioanele 
de nume ale cetățenilor din patria 
noastră, care, răspunzînd înflăcăra- 
tului îndemn al președintelui țării, 
semnează în aceste zile Apelul po
porului român adresat sesiunii spe
ciale. In cuvintul rostit la ceremo
nia amintită, J. P. de Cuellar a adus 
elogii eforturilor depuse de organi
zațiile ne guvernamentale, de miș
cările pentru pace din întreaga 
lume în vederea promovării cauzei 
dezarmării — „una din preocupări
le majore și de cea mai mare ur
gență ale Națiunilor Unite in zilele 
noastre".

Cele două mari manifestări para
lele — cea oficială, de la sediul 
O.N.U., și cea neoficială, din afara 
clădirii de pe East River — au pro
grame de desfășurare și „reguli de 
procedură" diferite. Comună este 
preocuparea in fața pericolului 
uriaș, nemaicunoscut incă in în
treaga istorie a umanității, creat de

armamentul nuclear acumulat pe 
glob.

La ora cînd reprezentanții oficiali 
ai statelor se îndreaptă spre sediul 
O.N.U., reprezentanții opiniei publi
ce se află de mult pe locurile lor 
de pe „First Avenue", ca și de pe 
străzile care dau spre marea arteră 
din Manhattan. De fapt, din prima 
zi se află aici pichete de veghe 
permanentă în fața Națiunilor Uni
te. La fiecare citeva minute, zi și 
noapte, din piața „Dag Hammarsk- 
jold" pornesc grupuri mici de citeva 
persoane pe un traseu cunoscut sub 
numele „Marșul copiilor pentru 
viață". O acțiune comună cu parti
ciparea unor adulți și copii pe care 
îi recunoști după pancartele pe care 
le poartă, cu o emblemă simbolică : 
un pantof de copil din care răsare 
un buchet de flori. „Noi sperăm că 
delegațiile la sesiunea specială a 
O N.U. pentru dezarmare — declara 
unul din organizatorii acestui marș 
— vor înțelege cit de mare este răs
punderea lor pentru viitorul aces
tor copii, al tuturor copiilor lumii".

Atenția generală este captată de 
pregătirile pentru marele „marș 
pentru dezarmare nucleară", pro
gramat să aibă loc simbătă, 12 iu
nie, la New York, care va re
uni peste 500 000 de persoane, fiind 
apreciat de presă și cercurile de aici 
drept una din cele mai mari mani
festații internaționale organizate 
vreodată în S.U.A.

Dumitru ȚINU
Națiunile Unite

Se intensifică acțiunile și manifestările 
pentru o lume fără arme și fără războaie

„Europa nu are nevoie de noi rachete"

Cea mai mare demonstrație antirăzboinică din istoria R.F.G.
Joi, la Bonn a avut loc o impre

sionantă manifestație pentru dezar
mare și pace, la care au participat — 
potrivit organizatorilor — peste 
400 000 de persoane, în majoritate 
tineri între 20 și 25 de ani. După 
cum transmite agenția FRANCE 
PRESSE, este vorba de cea mai 
mare acțiune de acest gen din în
treaga istorie a R.F.G. Manifestanții 
s-au adunat în parcul situat pe 
malul drept al Rinului, in partea 
opusă cartierului guvernamental 
unde se desfășura reuniunea la 
nivel înalt a N.A.T.O., protestînd cu 
hotărîre împotriva planurilor acestei 
organizații de a amplasa noi rache
te nucleare in Europa occidentală. 
Ei au cerut să se pună capăt cursei 
înarmărilor, să fie întreprinse mă
suri energice pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a de
zarmării nucleare.

Agențiile internaționale de presă

Pentru crearea 
unei zone denuclearizate 

în nordul Europei
OSLO 11 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Partidului Comunist-din 
Norvegia a adresat un apel guver
nului țării de a se pronunța pen
tru anularea hotăririi N.A.T.O. de 
la Bruxelles privind amplasarea de 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune în Europa 
occidentală. Totodată, C.C. al parti-

precizează că autoritățile vest-ger- 
mane au concentrat importante e- 
fective polițienești pentru menținerea 
ordinii, dar că manifestația s-a des
fășurat fără incidente. Aceleași 
surse subliniază că, în ultima vre
me, mișcarea pentru pace a luat o 
deosebită amploare în R.F.G,, rea
mintind că in toamna anului trecut 
tot la Bonn a avut loc o mare 
demonstrație, la care au participat 
300 000 de persoane.

Marșuri pentru pace 
în Grecia

ATENA 11 (Agerpres). — Peste 
30 000 de persoane, ce au luat parte 
la trei marșuri pentru pace, s-au 
reunit joi în centrul capitalei Gre
ciei in cadrul uneia din cele mai 
mari demonstrații antirăzboinice din 
ultimul timp din această țară. Parti- 
cipanții s-au pronunțat pentru 
desființarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul Greciei și re
tragerea țării din N.A.T.O.,. pentru 
o Europă fără rachete, pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii.

dului a cerut parlamentului și gu
vernului Norvegiei să acționeze în 
vederea organizării de consultări 
intre țările nordice ale Europei cu 
privire la crearea unei zone denu
clearizate în această parte a conti
nentului.

Frintre sutele de mii de participant) la uriașa demonstrație de la Bonn s-a 
numărat și un grup de militari vest-germani. Ei au desfășurat o mare ban
derolă pe care era scris „Soldații N.A.T.O. se pronunță împotriva rache
telor atomice*1, lozincă ce dă expresie stării de spirit antirăzboinice, 

inclusiv în rîndul trupelor alianței atlantice
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DESFĂȘURATE LA LUSAKA, la 
Ministerul Educației si Culturii al 
Republicii Zambia, a fost oferit un 
set de cârti românești cuprin- 
zind operele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, editate — in tară și pes
te hotare — în limba engleză, do
cumente ale partidului nostru, pre
cum și alte lucrări social-politicc.

VIZITA UNOR PARLAMEN
TARI VEST-GERMANI IN R.D.G. 
Agenția A.D.N. informează că mem
bri ai Comitetului pentru muncă și 
politică socială al Camerei Populare 
a R.D. Germane s-au întîlnit, la 
Berlin, cu membri ai grupului de 

L_

lucru pentru politica socială al 
fracțiunii Partidului Liber Democrat 
in Bundestagul vest-german. care 
efectuează o vizită in R.D.G. In 
cursul schimbului de vederi parla
mentarii din R.D.G. și R.F.G. au 
evidențiat interesele lor pentru 
continuarea unei politici care să fa
vorizeze tratativele și colaborarea.

PREȘEDINTELE KENYEI, Da
niel Arap Moi. care este si pre
ședintele in exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, a anuntat 
că a ordonat retragerea din Ciad a 
Forței interafricane pentru menți
nerea păcii.

DISTINCȚIE INTERNAȚIONALA 
PENTRU EDITURA „EMINESCU". 
Juriul celei de-a șasea trienale in
ternaționale a cărților și periodice
lor de teatru care se desfășoară la 
Novi Sad a decernat anul acesta 
Editurii „Eminescu" placheta de ar
gint pentru colecțiile sale de teatru.

POPULARA GLOBULUI

• Trupele israeliene au primit ordinul sâ încefeze operațiu
nile militare • Siria acceptă încetarea focului, bazată pe 
retragerea trupelor israeliene de pe teritoriul libanez • O.E.P. 
precizează că nu se consideră implicată în decizia de înce
tare a focului • Pierderi grele înregistrate în rîndul unită

ților combatante și al populației civile

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A

TEL AVIV 11 (Agerpres). — După o 
reuniune a guvernului Israelului, 
secretarul general al cabinetului. Dan 
Meridor, a anunțat, la 11 iunie, ora 
10,00 G.M.T., că trupele israeliene au 
primit ordin să pună capăt oricărei 
activități militare pe teritoriul Liba
nului. Intr-o declarație, citată de 
agențiile internaționale de presă. Dan 
Meridor a precizat că încetarea focu
lui nu are in vedere și forțele pales
tiniene.

DAMASC 11 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint oficial sirian a decla
rat, vineri, că în timpul intîlnirii cu 
Philip Habib, trimisul special ameri
can, președintele Hafez Al-Assad a 
arătat că Siria este de acord cu înce
tarea focului, bazată pe retragerea to
tală a trupelor israeliene de pe teri
toriul libanez — transmite agenția 
SANA. Se precizează că trupele siriene 
din Liban au primit ordinul să res
pecte aplicarea încetării focului cu 
începere de vineri, ora 10,00 G.M.T.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint palestinian a decla
rat că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei nu este parte la acest 
acord și nu se consideră implicată 
in încetarea focului anunțată de Is
rael, transmite agenția WAFA, ci
tată de A.F.P.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că, in cursul dimineții de vi
neri, trupele israeliene și-au concen
trat atacurile asupra capitalei Libanu
lui — orașul Beirut. Zona aeroportu
lui internațional a fost supusă unor 
intense tiruri de artilerie de pe uscat 
și de pe mare, precum și bombarda
mentelor aviației trupelor de invazie. 
Aviația israeliană — informează agen
ția France Presse — a bombardat 
pentru prima oară cartierul Basta, 
unul dintre cele mai vechi și mai 
populate cartiere ale capitalei.

La trei ore de la anunțarea încetării 
focului, artileria israeliană a bombar
dat sistematic periferiile Beirutului și 
unele cartiere ale acestuia. Tirurile 
s-au concentrat in jurul capitalei asu
pra localităților Abey, Chemlan, Da- 
nour și Khalde, transmite postul de 
radio Beirut, citat de A.F.P. și M.E.N.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului, Menahem 
Begin, a avut, vineri, o întrevedere 
cu trimisul special al președintelui 
S.U.A. în Orientul Mijlociu. Philip

Habib, sosit în aceeași zi în capitala 
israeliană. venind de la Damasc. Au 
fost examinate probleme legate .de 
situația din Liban.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Aproxi
mativ 10 000 de civili libanezi și pa
lestinieni au fost uciși sau răniți de 
la începutul invaziei israeliene în Li
ban — a relevat, potrivit agenției 
France Presse. o sursă a Semilunii 
Roșii palestiniene. Este vorba de un 
bilanț provizoriu — afirmă aceeași 
sunsă.

DAMASC 11 (Agerpres). — Arma
ta siriană a pierdut joi 194 de mili
tari, iar alți 312 au fost răniți în 
cursul luptelor1 din Liban cu trupele 
israeliene — s-a anunțat, potrivit a- 
genției France Presse. intr-un co
municat militar sirian. El a afirmat 
că Siria a pierdut, totodată, șase e- 
licoptere de atac, șapte avioane, din
tre care două de tipul „MIG-23". 83 
de tancuri, 17 tunuri și două unități 
de rachete, precizează agenția.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Gene
ralul israelian Yekoutiel Adam și un 
colonel au fost uciși, joi, în Liban 
— a anunțat un purtător de cuvînt 
militar israelian. citat de agenția 
France Presse. Joi, 23 de soldați is- 
raelieni au fost uciși, unul este dat 
dispărut și 116 — răniți. Potrivit a- 
celeiași surse, după cinci zile de 
lupte in Liban, pierderile Israelului 
se ridică la 68 de morți, 420 de ră
niți și opt dispăruți.

TRIPOLI 11 (Agerpres). — Jama- 
hiria Libiană a cerut vineri, convo
carea. în decurs de 24 de ore. a unei 
reuniuni arabe Ia nivel înalt în le
gătură , cu invazia Israelului in Li
ban — a anunțat agenția libiană de 
presă JAN A, citată de agențiile France 
Presse și Reuter. Potrivit agenției 
JANA. Siria, Algeria. R.P.D. Yemen, 
Kuweitul și Emiratele Arabe Unite 
și-au dat acordul pentru ținerea a- 
cestei reuniuni, al cărei loc de des
fășurare ar putea fi Tripoli sau Tu
nisul, sediul Ligii Arabe.

PARIS 11 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Franceze, Franțois 
Mitterrand, a primit, vineri, pe mi
nistrul saudit de externe. Saud al 
Faisal, informează agenția France 
Presse. După întrevedere, ministrul 
saudit a declarat că au fost exami
nate probleme în legătură cu inter
venția israeliană în Liban,

PALATUL BUCKINGHAM — LONDRA
Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua națională a 

Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord — îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa cordiale urări de fericire personală, iar poporului bri
tanic de bunăstare și prosperitate.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare 
statornicite intre țările și popoarele noastre se vo-r dezvolta și in viitor, în 
interesul reciproc al celor două țări, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Convorbiri între președintele Irakului 
și regele Iordaniei

BAGDAD 11 (Agerpres). — La 
Bagdad s-au încheiat joi convorbiri
le dintre președintele Irakului,. Sad
dam Hussein, și regele Hussein al 
Iordaniei, care a efectuat o vizită în 
capitala irakiană. Cei doi șefi de 
stat, informează agenția Q.N.A.. au 
examinat ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu, ca urmare

a brutalei agresiuni israeliene îm
potriva Libanului, situația din regiu
nea Golfului, alte probleme de in
teres comun. S-a procedat, de ase
menea. la un schimb de păreri a- 
supra unor aspecte legate de viitoa
rea reuniune la nivel irialt ă țărilor 
nealiniate, ce va avea loc în toamna 
aceasta la Bagdad.

Aspră condamnare a acțiunilor agresive 
ale Israelului

ROMA 11 (Agerpres). — ..Gu
vernul italian condamnă fără ezitare 
agresiunea Israelului impotriva Li
banului și o consideră o violare a 
dreptului internațional și a normelor 
coexistentei", a declarat vineri. în 
parlament, ministrul de externe al 
Italiei, Emilio Colombo. „Israelul tre
buie să se retragă fără condiții, de
oarece singura condiție pentru res
taurarea coexistentei civice in Liban 
este ca locuitorilor săi să li se per
mită să-și restabilească ei înșiși co
existența lor națională", a arătat el.

CAlftO 11 (Agerpres). — Organi
zația de Solidaritate cu Popoarele 
Al'ro-Asiatice (O.S.P.A.A.) și-a ex
primat sprijinul total față de po
poarele libanez și palestinian — re
latează agenția M.E.N. Intr-un co
municat, dat publicității in cursul 
unei conferințe de presă tinute la 
Cairo, este condamnată cu tărie in
vazia israeliană in Liban, care con
stituie o violare flagrantă a dreptu
lui internațional și care expune în
treaga regiune unei noi situații ex
plozive. în comunicat se cere retra-

gerea imediată și necondiționată a 
Israelului din Liban.

DAR ES SALAAM 11 (Agerpres). 
— Guvernul tanzanian și-a exprimat 
sprijinul fată de Organizația pentru 
E’iberarea Palestinei și a cerut re
tragerea imediată a forțelor israelie
ne agresoare din Liban, arătînd că 
invazia • israeliană amenință insăși 
supraviețuirea poporului Palestinian.

SINGAPORE 11 (Agerpres). — în
tr-o declarație difuzată la Singapo
re, miniștrii afacerilor externe ai ță
rilor membre ale Asociației națiuni
lor din Asia de sud-est (ASEAN) au 
condamnat invazia israeliană in Li
ban.

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Agre
siunea pe scară largă impotriva Li
banului, dezlănțuită de guvernul Me
nahem Begin, a declarat Meir Vilner, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Israel, în- parlamentul israelian, con
travine în întregime intereselor reale 
ale Israelului și. generează consecințe 
imprevizibile pentru viitorul tării.

ÎN INSULELE MALVINE (FALKLAND)

Ciocniri sporadice între forțele 
argentiniene și cele britanice

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
Statul major comun argentinian a 
informat, vineri, că avioane britanice 
au atacat. în ultimele 48 de ore. po
zițiile argentiniene fără a provoca 
victime sau pierderi materiale — 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Pe de altă parte, se precizea
ză că forțele argentiniene care apără 
capitala Malvinelor (Falkland) și-au 
intensificat presiunea asupra trupe
lor britanice, obligîndu-le să se re
tragă de pe poziții și să abandoneze 
armament si muniție. Totodată, avia
ția și artileria argentiniană au supus 
unui tir puternic pozițiile britanici
lor din zona muntelui Kent, la 25 
de kilometri de Puerto Argentino.

LONDRA 11 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a dat

publicității un comunicat în care 
anunță că forțele britanice din Insu
lele Malvine (Falkland) au conti
nuat. joi. să-și consolideze pozițiile. 
Forța de intervenție britanică a 
bombardat instalații argentiniene. 
Forțele argentiniene au ripostat, dar 
nici o navă nu a fost lovită. De 

asemenea, au Continuat operațiunile 
de infiltrare si patrulare. în timpul 
uneia dintre incursiuni a fost anga
jată o luptă in care au fost uciși 
cinci militari argentinieni.

DUBLA PERFORMANTA A UNUI 
CENTENAR. La un spital din o- 
rașul francez Caen, unui pacient 
in virslă de 102 ani i-a fost 
implantat un stimulator cardiac. 
Pacientul a solicitat o astfel de o- 
peratie pentru a putea continua să 
practice ciclismul, sportul său fa
vorit. Dealtfel, la puține zile după 
operație, amatorul de plimbări cu 
bicicleta, pe nume Henri Perignon, 
și-a putut relua cursele zilnice.

va atinge 6,1 miliarde de persoane în anul 
2000, înainte de a se stabiliza la 10,5 miliarde în anul 2110, se estimează 
în raportul pe anul 1982 al Fondului Națiunilor Unite pentru activități 
in problemele populației, dat publicității la Geneva. Astfel, în anul 2000 
numărul locuitorilor planetei noastre va fi inferior cu 1,4 miliarde previ
ziunilor făcute cu 20 de ani in urmă.

Reuniune consacrată 
surselor noi și regenerabile 

de energie
ROMA 11 (Agerpres). — La Roma 

au început lucrările sesiunii Comite
tului interimar interguvernamental 
O.N.U. pentru surse noi și regenera
bile de energie. La reuniune parti
cipă o delegație română condusă de 
ambasadorul țării noastre în Italia, 
Ion Mărgineanu. care a fost ales 
membru al Biroului și raportor al Co
mitetului interimar interguvemamen- 
tal. în intervenția făcută în cadrul 
sesiunii plenare, șeful delegației ro
mâne a subliniat importanta acordată 
de România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu soluționării problemelor 
energiei, inclusiv a celor privind dez
voltarea și utilizarea surselor noi și 
regenerabile de energie, ca acestea 
să fie concepute ca parte integrantă a 
procesului de instaurare a noii ordini 
economice internaționale, de natură 
să asigure progresul social-economic 
al tuturor țărilor și în primul rind 
al celor în curs de dezvoltare.

Peisajul, adesea bîn- 
tuit de furtuni, al Mă
rii Nordului s-a îm
bogățit în ultimii ani 
cu siluetele, devenite 
acum familiare, ale 
platformelor de foraj 
maritim. Cu o tenaci
tate specifică și sub 
presiunea crizei pe
trolului, Marea Brita
nic a reușit, într-o pe
rioadă foarte scurtă, 
să pună în valoare 
uriașe zjjcăminte de 
„aur negru", devenind 
din importatoare o 
țară exportatoare de 
combustibil ; de la 
citeva zeci de . mii de 
tone extrase în 1974, 
s-a ajuns în prezent la 
o producție de circa 
100 milioane tone. Pe 
lingă spiritul între
prinzător și-a spus în 
această privință cuvin
tul capacitatea teh- 
nico-științifică a po
porului acestei țări, 
denumită in trecut „a- 
telierul lumii".

Cu toate că, pe lin
gă petrol și gaze, țara 
mai dispune și de 
mari rezerve de căr
bune de înaltă calita

te, britanicii depun e- 
forturi pentru a pune 
in valoare sursele noi 
și regenerabile de e- 
nergie : țara dispune 
deja de o serie de cen
trale atomo-electrice; 
sint in producție sau 
în curs de construcție 
centrale care folosesc 
forța valurilor și ă 
mareelor, a vîntului, a 
soarelui etc.

în condițiile de azi, 
cînd pe plan interna
țional sc impun cu tot 
mai multă insistență 
extinderea colaboră
rii dintre state, lărgi
rea și diversificarea 
circuitului de valori 
materiale și spirituale, 
bunele relații stator
nicite între România 
și Marea Britanie răs
pund acestor cerințe 
ale contemporaneită
ții. După cum este cu
noscut, persoective din 
cele mai largi a des
chis acestor relații pe 
tărim economic, teh- 
nico-științific. cultu
ral, cit și în alte do
menii istorica vizită 
de stat întreprinsă în 
Marea Britanie de că

tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invita
ția reginei Elisabeta a 
Il-a și a ducelui de 
Edinburgh, viata, re
zultatele rodnice ale 
vizitei dovedind că 
atunci cind există vo
ința politică de coo
perare nici un fel de 
deosebiri de orînduire 
sau apartenență la 
grupări politice nu pot 
împiedica extinderea 
conlucrării reciproc a- 
vantajoase.

Evoluția pozitivă a 
legăturilor româno- 
britanice, valorificarea 
posibilităților ample 
de lărgire in-eo'stinua- 
re a colaborări/ fruc
tuoase dintre cefe două 
țări, găsirea unor noi 
forme de cooperare in 
cele mai diverse ra
muri de activitate sint 
menite să creeze con
diții pentru o continuă 
apropiere și înțelegere 
reciprocă, marcind o 
contribuție de seamă 
la cauza destinderii, 
securității și cooperă
rii in Europa și în 
lume.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
MANILA

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Filipine, am deosebita 
plăcere de a vă transmite dumneavoastră și doamnei Marcos calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate po
porului filipinez prieten.

Exprim convingerea că bunele relații existente între țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta și diversifica in continuare, in avantajul reciproc 
al popoarelor român și filipinez, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Așezată pe o fișie 
de pămint formată de 
delta fluviului Pasig, 
Manila, capitala Repu
blicii Filipine, își tra
ge numele din cu
vintul „mila", care in 
limba celor ce i-au 
pus bazele înseamnă 
„floare de indigo". 
Este doar una din ne
număratele „flori" ale 
șiragului de insule 
alcătuind țara care, în 
urmă cu 84 de ani. și-a 
proclamat indepen
dența.

Dispunînd de însem
nate resurse umane și 
materiale, Republica 
Filipine. stat în curs 
de dezvoltare, depune 
eforturi în direcția 
creării unei industrii 
proprii și a unei agri
culturi prospere. Ex
presie grăitoare în 
această direcție o con
stituie înfăptuirea cu 
succes a „Programului 
noii societăți", inițiat 
și condus de președin
tele Ferdinand Marcos

șl care vizează pro
funde transformări de 
ordin economic, social, 
politic. Au fost astfel 
înălțate topitorii de 
cupru și aluminiu, 
furnale, laminoare, 
fabrici de hirtie si 
furnir, numeroase uni
tăți ale industriei 
ușoare. O atețitie deo
sebită este acordată 
valorificării tuturor 
resurselor energetice, 
astfel ineît să se poa
tă asigura autoaprovi- 
zionarea cu energie ; 
există de pe acum în 
funcțiune mai multe 
centrale geotermice, 
Filipinele ocupind unul 
din primele locuri In 
lume în acest dome
niu.

Intre România și Fi
lipine s-au stabilit și 
se dezvoltă relații de 
colaborare, care cu
nosc, in special în ul
timii ani. o evoluție 
favorabilă. O contri
buție hotărîtoare în 
această direcție a

adus-o vizita efec
tuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in 
Filipine, convorbirile 
la nivel înalt care au 
avut loc și înțelegerile 
realizate deschizind 
orizonturi larst con
lucrării muL^>.rale 
prietenești •f^aâno- 
filipineze.

Cele două țări con
lucrează activ pe arena 
internațională in rea
lizarea noii ordini 
economice mondiale, 
în asigurarea unor re
lații echitabile și a 
unei păci trainice pe 
întreaga planetă.

Dezvoltarea și adîn- 
cirea in continuare a 
relațiilor româno-fili- 
pineze corespund pe 
deplin intereselor și 
aspirațiilor celor două 
țări și popoare, cerin
țelor generale ale 
păcii, progresului și 
înțelegerii in lume.

Escalada ostilității față de muncitorii imigranți 
în Europa occidentală

Declarația șefului delegației marocane la Conferința socie
tăților de cruce roșie și semilună roșie din zona Mediteranei

MADRID 11 (Agerpres). — La 
Palma de ^Majorca (Spania) se des
fășoară lucrările celei de-a doua 
conferințe a societăților de cruce 
roșie și semilună roșie din zona 
Mediteranei, informează agenția 
France Presse. Luind cuvintul. șe
ful delegației maroca'ue, dr. Moha
med Nesh-Nash, a afirmat că țările 
membre ale Pieței comune sint tea
trul unei escalade a fenomenului de 
xenofobie și de persecuții violente 
față de muncitorii marocani și de 
altă naționalitate care lucrează in 
aceste țări. Vorbitorul a citat în a- 
cest sens Franța, Marea Britanie,

R.F.G., Belgia și Olanda, unde lu
crează circa 12 milioane de mun
citori străini. Imigranții in aceste 
țări, a spus reprezentantul maro
can, sint supuși unor grave forme 
de discriminare. Această discrimi
nare se manifestă in primul rind 
prin condițiile de viață și de muncă 
impuse imigranților, iar in al doi
lea rind prin legile vexatorii insti
tuite impotriva miinii de lucru 
străine.

La lucrările conferinței, care se 
vor încheia simbătă, participă de
legații din 17 țari.

„Calea socialistă de dezvoltare
— un proces ireversibil"

Declarația reprezentantului Partidului Eliberării Dominicane 
la alegerile prezidențiale

SANTO DOMINGO 11 (Agerpres), 
— într-o declarație făcută la Santo 
Domingo, Juan Bosch, fost președin
te al Republicii Dominicane, candi
dat la funcția supremă în alegerile 
de la 16 mai din țară din partea 
Partidului Eliberării Dominicane, a 
arătat că viitorul țărilor centroame- 
ricane nu poate fi pe calea capitalis
tă c)e dezvoltare — transmite agenția 
E.F.E. „Nu există soluții pentru a- 
ceste țări în sistemul capitalist" — 
a arătat Juan Bosch, menționind că

„alegerea de către aceste state a căli 
socialiste de dezvoltare este un pro
ces ireversibil". „Singurul mijloc de 
stimulare a dezvoltării economice a 
țărilor din America Centrală este ob
ținerea deplinei independențe eco
nomice a acestor țări și promovarea 
unor programe sociale care să eli
mine nedreptățile, să combată co
rupția și să conducă la ridicarea ni
velului general de viață al popula
ției" — a arătat Juan Bosch.
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