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Melovski, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de
ambasador extraordinar și plenipo
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ÎN LUMIJfA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NltlilAl CEAUȘrSCU IA PLENARA C.C. AL PC.R.
LA FORȚE DE PRODUCȚIE MODERNE, O ÎNALTĂ

ÎN NUMELE VIEȚII,
semnăturile întregului popor!
„Prin semnăturile ce le
vom pune pe Apelul pentru

CONȘTIINȚĂ SOCIALISTĂ, REVOLUȚIONARĂ

pace adresat sesiunii speciale
a O.N.U. pentru dezarmare

„Să transformăm activitatea teoretică, ideologică, politico-educativă
într-o forță care să determine dezvoltarea continuă a forțelor de
producție, perfecționarea structurii și relațiilor sociale".

dorim să contribuim la dez
voltarea mai puternică a

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din problemele teoretice si
practice de maximă importantă care
se bucură de o amplă și aprofundată
analiză in expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu rostită la recenta
plenară se referă la raportul dintre
existența socialistă și conștiința so
cialistă.
Ideea că făurirea unei noi societăți
es> inseparabil legată de formarea
uneimoi conștiințe sociale străbate
întreaga istorie a gîndirii sociale și
politice. Sint bine cunoscute limitele
și carențele concepțiilor utopiste și
iluministe, care îsi puneau spe
ranțele de transformare radicală a
societății numai in schimbarea con
științei oamenilor. Alții, care iși dă
deau seama de faptul că apariția
unor oameni noi. cu o conștiință
nouă, este condiționată de schim
barea mediului social', nu puteau ieși
din cercul vicios, așteptind noua
conștiință de la noua societate, iar
noua societate de la o nouă con
știință a
oamenilor.
Reamin
tim faotul că problema schițată nu
prezintă doar un interes istoric :
intr-o formă sau alta, ea a reapărut
In ajunul revoluțiilor socialiste din
epoca noastră, cînd diferite voci pro
puneau „aminarea" revoluției sau
renunțarea la ea pînă la maturizarea
culturală, morală etc. a maselor.
Dacă ideea in sine a corelației din
tre noua societate și noua conștiință
nu este deci inedită, problemele ine
rente ei si-au găsit soluțiile științifi
ce abia in concepția revoluționară a
clasei muncitoare. încă Marx arăta că
cercul vicios în care au intrat materialistii de pină atunci in punerea
problemei de care ne ocupăm poate
jft străpuns numai prin practica revolutionarătiiîb procesul ^revoluției
socialiste se< .șahimbă" atit existența
< socială, cit si conștiința soelftlă. El ă
subliniat nu o dată faptul că menirea
revoluției socialiste este nu numai
de a realiza puterea celor ce mun
cesc. de a transforma radical rela
țiile economice si sociale, dar si. in
egală măsură, de a descotorosi noua
societate de vechile și retrogradele
convingeri, mentalități, concepții.
Experiența transformărilor sociale
din țara noastră, sintetizată cu de
osebită forță și claritate în expunerea
de la plenara lărgită a C.C. al P.C.R.,
confirmă tezele de valabilitate ge

nerală formulate de întemeietorii so
cialismului științific. „Marile trans
formări revoluționare din țara noas
tră — spunea tovarășul Nicolae
Ceaușescu — au dus. in același timp,
la profunde schimbări in concenția,
in nivelul de conștiință socială și
politică a oamenilor muncii, a ma
selor largi populare". In urma aces
tor transformări, atit existența, cit și
conștiința socială au devenit, in
România de astăzi, socialiste. Tot
odată. conducătorul partidului și sta
tului nostru a atras nu o dată aten
ția asupra faptu
lui că procesul
revoluționar din
tara noastră nu
s-a încheiat nici
cu preluarea pu
terii
de către
clasa muncitoare
și aliații ei, nici
cu făurirea relațiilor socialiste în
toate
domeniile
vieții
sociale.
Acest proces revoluționar conti
nuă și in prezent și va conti
nua ne tot parcursul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si comuniste. Ocupindu-se de
transformările
revoluționare din
societatea noastră, tovarășul Nicolae
Ceaușescu sublinia în repetate
rinduri că formarea si dezvol
tarea conștiinței socialiste, a omului
nou constituie unul din principalele
obiective ale partidului si că aceas
tă sarcină este, din numeroase puncte
de vedere, mai dificilă și mai com
plexă chiar decit realizarea obiecti
velor din sfera existenței sociale. De
terminată. în ultimă instanță, de
existența socialistă, conștiința socia
liști nu s-a format și nu se dezvoltă
în mod spontan, ca ut» • rfeflex al
schimbărilor din sfera existențială»;
ca a fost, este și va ■ fi —:wi eglslă mat
sură — rodul muncii teoretice, ideolo
gice. politico-educative a partidului.
Vorbind despre crearea. în socialism
și comunism, a condițiilor pentru for
marea unei concepții teoretice și
ideologice unitare despre lume și
Viață, tovarășul Nicolae Ceaușescu
preciza: „Această posibilitate trebuie
transformată in realitate prin dez
voltarea economico-socială și prin
activitatea
îdeologico-teoretică a
partidului revoluționar pentru în
lăturarea vechilor stări de lucruri.

ca și a concepțiilor teoretice, ideolo
gice, care s-au dezvoltat de-a lungul
mai multor orinduiri sociale. Trebuie
să avem permanent in vedere că
lupta împotriva vechilor concepții
despre lume și viață și afirmarea
concepției revoluționare materialist
dialectice presupun un proces de
lungă durată".
Această ultimă constatare relevă
viziunea realistă a secretarului gene
ral al partidului asupra posibilităților
și necesității dezvoltării continue a
conștiinței socialiste, asupra comple
xității deosebite a
acestui
proces.
Ar fi insă com
plet greșit si pă
gubitor de a in
terpreta această
constatare ca o
fatalitate, de a
considera că nu
este posibilă și necesară o dinamiza
re si urgentare a procesului respec
tiv. O atare dinamizare este cu atit
mai necesară, cu cit conștiința socia
listă nu insotește ea un ..epifenomen"
mișcarea existenței sociale, ci repre
zintă un factor activ al acesteia. Din
această perspectivă, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat că activitatea
ideologică, politico-educativă și rodul
ei. conștiința socialistă, s-au transfor
mat intr-o puternică forță de unire a
eforturilor oamenilor muncii, ale în
tregului popor in opera de făurire a
societății socialiste, au exercitat o
puternică influență in dezvoltarea
forțelor de producție, in perfecționa
rea relațiilor sociale, intr-un cuvint
in dezvoltarea existentei socialiste.
Aceasta este semnificația îndemnului
formulat in expunere : „Să trans
formăm activitatea teoretică. Ideolo
gică. politico-educativă intr-o forță
care să determinel'dezvoltarea con
tinuă a forțelor de producție, perfec
ționarea structurii și relațiilor so
ciale".
Prin această chemare se indică
modalitatea prin care se cere lichi
dată o anumită răminere în urmă a
activității teoretice, ideologice, poli
tico-educative fată de forțele de pro
ducție. de schimbările în relațiile, de
producție și’ structura socială, de
baza societății noastre socialiste. Asi
gurarea concordanței depline intre
existența socialistă si conștiința so-
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cialistă reprezintă un obiectiv stra
tegic fundamental pentru etapa ac
tuală a făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate. Tezele refe
ritoare la această problematică se
cer in mod aprofundat și din toate
punctele de vedere studiate, elucida
te, „operaționalizate" de către toți
cei care sint implicați în activitatea
ideologică, politico-educativă. pentru
a se putea desprinde din ele progra
me acționale corespunzătoare.
La prima vedere, punerea de acord
a conștiinței cu nivelul forțelor de
producție poate suscita anumite
nedumeriri. Se știe doar că for
țele de producție nu determină —
in sine și nemijlocit — conștiința so
cială. Din întregul context al expu
nerii rezultă insă clar că constatarea
nu se referă la acest aspect ai pro
blemei. ci la altceva, anume la faptul
că in etapa actuală una din sarcinile
fundamentale, arzătoare ale dezvoltă
rii conștiinței socialiste a celor ce
muncesc o reprezintă ridicarea- nive
lului lor de cultură profesională, de
calificare, pentru a se putea servi
cu maximum de randament de for
țele de producție existente. Este prin
urmare vorba. înainte de toate, de
rămînerea in urmă a cunoștințelor
științifice, a raționalității științifice
în raport cu cerințele epocii de revo
luție științifico-tehnică și forțelor de
producție corespunzătoare acestei
epoci. Un argument puternic in fa
voarea unei astfel de înțelegeri a
problemei mi se pare explicitarea
ideii in cauză în cuvintarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la în
cheierea lucrărilor plenarei lărgite.
Vorbind despre necesitatea de. a se
acorda o atenție deosebită probleme
lor eficientei, ale științei" ș‘f tehnolo
giei. tovarășul Nicofă^’Cfeșțiseseu^amihtea că „noi am grtșil miilt timp
neglijind tocmai ridicarea nivelului
tehnic, profesional al țărănimii, pen
tru a avea astfel' un lucrător agricol
cu o înaltă calificare". Avem, am
creat cu nu puține eforturi forțele
de producție necesare pentru o impe
tuoasă dezvoltare a economiei, a în
tregii vieți sociale. Dar pentru ca

gerea că popoarele dispun de
forța necesară și, acționînd
unite, ele pot impune pacea,
pot să-și asigure o viață liniș

tită, pot fi sigure că genera
țiile viitoare vor putea trăi
fără un război nuclear, pot

să conviețuiască în pace!"
Se semnează Apelul. Imagine de la întreprinderea
mecanică de material rulant „Grivița roșie"
Foto : S. Cristian

și instituții, de la orașe și sate
SEMNAȚI APELUL PENTRU DEZARMARE SI PACE!
“1

Oameni dăruiri
marilor pasiuni

creatoare
Pe strada Orhideelor din Ce
tatea lui Bucur, intre poezie și
realitate științifică, la capătul
mitului străvechi și în pragul
noului mit de ultramodemitate
nucleară, deci pe strada Orhi
deelor și nu altundeva, se află
sediul administrativ, echipa de
proiectare și o parte din atelie
rele întreprinderii cu titlu lung
și mai. multe inițiale (așa cum
e obiceiul pe la noi...) între
prinderea de montaj și service
pentru automatizări și telecomu
nicații — București (I.M.S.A.T.).
Numai că sub acest titlu și
aceste inițiale pulsează o mare
mîndrie din tehnica de virf a
patriei noastre și viitorul ei

și a altor cereale păioase

CULTURI DUBLE
pe suprafețe cit mai mari!
Acestea sint posibile și absolut necesare pentru a se obține
producții sporite de porumb, legume și furaje

de Al. ANDRIfOIU
La I.A.S. Crevedia, județul Dîmbovița, pe 180 hectare de pe care s-a strîns
masa verde, se seamănă culturi duble
Foto : D. Constantinescu

necesar să se asigure condițiile ca,
imediat după plantare, să fie declan
șată irigarea. Cu cit va fi executată
mai repede această lucrare după
plantarea porumbului, cu atit prin
derea va fi mai sigură.
Cu aceeași stăruință și răspundere
trebuie să se acționeze pentru plan
tarea și insămințarea celor 80 000 hec
tare și. respectiv. 92 000 de hectare cu
legume in cultură succesivă și dublă.
De bună seamă, esențial este înainte
de toate ca in unitățile agricole să se
asigure cantitățile necesare de răsa
duri, care să fie plantate ritmic, din
15 in 15 zile, astfel incit să se obțină
o producție eșalonată de legume
pină toamna tirzi.u.
O mare însemnătate pentru sporirea
producției zootehnice prezintă insă
mințarea Ia timp și in condiții cali
tative superioare a tuturor suprafețe
lor prevăzute a se cultiva cu porumb
pentru boabe și alte plante furajere
care urmează să fie insilozate. Ca o
noutate în această privință consem
năm insămințarea direct in miriște pe
230 000 hectare, folosindu-se in acest
scop noile semănători de tipul

MCSN-6, care execută, concomitent,
pregătirea terenului si semănatul. Im
portant este, așa cum s-a stabiliit, ca
eliberarea terenului de resturi vege
tale să se facă operativ, astfel ca insămințările să se încheie in cel mai
scurt timp după recoltarea plantei
premergătoare.
In spiritul indicațiilor conducerii
partidului, culturile duble și succesive
din această vară trebuie să preocupe
in cel mai înalt grad organele jude
țene de partid și agricole, organiza
țiile de partid de la sate, consiliile
agroindustriale și conducerile unită
ților agricole. In acest scop, lor le
revine sarcina să acționeze cu cea
mai mare răspundere pentru recol
tarea fără intirziere a orzului și a
celorlalte plante premergătoare tim
purii, pentru eliberarea terenului și
trecerea de îndată la pregătirea solu
lui, semănat sau plantat. Realizarea
de producții cit mai mari la cea de
a doua cultură are o însemnătate deo
sebită pentru economia națională, este
în interesul producătorilor agricoli, al
nostru, al tuturor 1

DOLJ: A început secerișul orzului
De ieri. 14 iunie, pe terenurile nisipoase din sudul județului Dolj a
început recoltarea orzului, acolo unde această cultură a ajuns la maturi
tate. După cum am fost informați la direcția agricolă județeană, datori
tă bu-": organizări a activității, in consiliile unice agroindustriale Be
chet. Dăbuleni, Poiana Mare si Rojiște recolta a fost strînsă incă din
prima zi de pe 500 de hectare. (Nicolae Petolescu, corespondentul
„Scînteii").

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la adunarea
populară din municipiul Arad).

Cetățeni, oameni ai muncii din întreprinderi

(Continuare in pag. a Il-a)

Imediat după recoltarea orzului

renului trebuie să se facă operativ,
astfel incit plantarea porumbului și a
legumelor cultivate prin răsad' să se
facă în 48 de ore de la recoltarea
plantei premergătoare, iar semănatul
furajelor — in 3—5 zile, urmînd ca
înainte miriștea să fie pășunată. De
altfel. insămințarea cit mai timpurie
și aplicarea udărilor, acolo unde sta
rea solului reclamă acest Jueru. con
stituie condiții de cea mai mare în
semnătate pentru reușită celei de-a
doua culturi. Care sint prioritățile
acestor zile ?
Cultivarea porumbului prin plan
tarea de răsad pe terenurile ce se eli
berează de orz și alte plante agri
cole care se recoltează acum presu
pune, in primul rind, asigurarea unor
cantități suficiente de răsaduri de
bună calitate. Din datele furnizate de
organele de specialitate reiese că in
unitățile agricole din sudul tării au
fost delimitate terenurile destinate
a se cultiva cu porumb in cultură du
blă și că in multe locuri au fost insămințate suprafețele destinate pro
ducerii răsadului. folosindu-se in
acest scop cele mai diverse metode :
direct in pămînt. in ghivece sau so
luții nutritive. Există însă unități în
anumite județe — Dolj. Olt. Teleor
man. Călărași. Arad. Mehedinți. Pra
hova și DimboVița — unde nu s-au
însămințat toate suprafețele destinate
producerii de răsad. Este posibil și
necesar ca. prin folosirea metodelor
intensive de producere a răsadului,
intirzierea să fie recuperată. Pentru
reușita culturii duble de porumb prin
răsad, important este, totodată, ca-te
renul să fie pregătit și fertilizat co
respunzător. iar plantarea să se exe
cute in cel mai scurt timp. Acolo
unde nu există suficiente mașini de
plantat este nevoie ca această lucra
re să fie făcută manual, ceea ce pre
supune ca incă de pe acuim sâ fie or
ganizate formațiile de lucru, in care
să fie cuprinși cit mai multi dintre
locuitorii satelor. De asemenea, este

mișcărilor pentru pace din
întreaga lume. Avem convin

Prof. univ. dr.
Nicolae HALLOS

La zi in AGRICULTURA

In anumite unități agricole din su
dul țării a început reeditarea prime
lor suprafețe de orz. Pentru a se
obține producții suplimentare de po
rumb. legume și furaje, potrivit
programului intocmit. la indicația
conducerii partidului, de Ministerul
Agriculturii, pe măsura stringerii
orzului și a altor cereale păioase. ca
și a recoltării legumelor timpurii,
o suprafață de 1 035 000 hectare ur
mează să fie insămlnțată cu a doua
cultură. Experiența multor unități
agricole a demonstrat că pămîntul ță
rii noastre poate da mai multe recolte
de-a lungul anului, aceasta consti
tuind o mare rezervă de sporire a
producției agricole, rezervă ce poate
și trebuie să fie pusă cit mai deplin
în valoare.
Corespunzător p’-ogramului amintit,
vor fi cultivate 700 000 hectare cu
porumb pentru boabe, din care
112 000 hectare prin răsaduri, și
172 000 hectare cu legume ; de ase
menea. vor fi însămințate si 763 000
hectare cu diferite Plante furaje-e
destinate, in principal, însilozării. In
fiecare unitate agricolă, consiliu agro
industrial și județ trebuie sâ se în
țeleagă cu toată răspunderea impor
tanța pe care o prezintă realizarea
integrală a planului d-e culturi dub’e
de porumb, legume si furaje. Subli
niem această necesitate intrucit recol
tele care urmează să fie obținute in
cultura dublă au fost luate in calcul
atit nentru aprovizionarea pieței cu
cantităti suplimentare de legume și a
industriei de conserve cu materii pri
me. cit si pentru asigurarea de can
tități îndestulătoare de furaje ne
cesare sectorului zootehnic.
Esențial este ca incă de oe acum,
cînd se desfășoară stringerea prime
lor culturi de legume și incene sece
rișul orzului, să nu se admită nici un
fel de tergiversări, ci să se toacă
imeriat la semănatul ce’ei de-a doua
culturi. Potrivit programului elaborat
de ministerul de resort, eliberarea te

tențiar al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia in tara noastră.
(Continuare a pag. a IlI-a).

energetic : montarea și punerea
în funcțiune a centralelor elec
trice nucleare dispuse armo
nios. ca o constelație, pe vatra
vechilor provincii românești.
Inginerul-șef, Dragoș Butoi,
distins anul trecut cu premiul
„Traian Vuia" al Academiei,
îmi mărturisea că după saltul
spectacular al producerii loco
motivelor electrice diesel, par
ticiparea cu 5 000 de repere de
concepție românească la reali
zarea centralelor e'ectrice nu
cleare și a combinatului chi
mic de apă grea reprezintă un
salt in calitate. Căci patentul
canadian indica fabrici și uzi
ne din străinătate specializate
in reperele de montaj, or
I.M.S.A.T.-ul a purces la proiec
tarea și fabricarea lor in tipare
românești. Lucru foarte anevo
ios dacă ținem seama că pro
ducerea celor 5 000 de repere
cere sclrmbarea structurală,
intr-un singur an. a fluxului și
conceptului tehnologic din în
treprindere. schimbare care, de
obicei, cere răstimp de un cin
cinal dacă nu. uneori, chiar
două. Dar totul se poate cînd
omul pune inimă si minte de
specialist la temelia actelor
sale.
I.M.S.A.T.-ul a pornit „de jos",
de la o simplă întreprindere de
montaj. Un fel de cenușăreasă,
aș zice. La montaje nu se prea
înghesuie specialiștii, experții.
din prejudecata că a monta
ceea ce gindesc și produc alții
este o lucrare relativ simplă
și de rutină. Acum, odată cu
(Continuare in pag. a II-a)
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„Apreciem contribuția României
la dezbaterea și soluționarea
problemelor tinerei generații"
Convorbire cu LETICIA R. SHAHANI, secretar general-adjunct al
O.N.U., șeful Centrului O.N.U. pentru dezvoltare socială și
probleme umanitare
Cu prilejul Mesei rotunde „Tineretul anilor ’80", care a avut loc la Coslinești, desfășurată in preajma celei de-a doua sesiuni a Comitetului Con*:
sultativ al O.N.U. pentru Anul internațional al tineretului (A.I.T.), am
solicitat doamnei Leticia R. Shahoni, secretar general-adjunct al O.N.U.,
șeful Centrului O.N U. pentru dezvoltare socială și probleme umanitare,
de la Viena, să răspundă unor întrebări in legătură cu această importantă
sesiune, prin prisma preocupărilor Națiunilor Unite, in domeniul respectiv,

— Există, evident, o concentrare a
atenției asupra tineretului in lumea
contemporană : proclamarea Anului
internațional al tineretului este o do
vadă in acest sens. Vă rugăm să ne
vorbiți despre interesul O.N.U., al sta
telor membre ale organizației mon
diale pentru problematica generației
viitorului.
— Mai intîi aș dori să arăt că
apreciem in mod deosebit impor
tanta contribuție a României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu. in
dezbaterea și soluționarea probleme
lor tinerei generații.
Comunitatea mondială a recunos
cut, de mult timp, necesitatea ini
țierii și sprijinirii unor programe,
politici și planuri în favoarea tine
retului, atît in cadrul proceselor de
dezvoltare națională, cit și în sfera
internațională. România a fost țara
care a propus, incă din anul 1965. ca
problematica tinerei generații să fie
dezbătută la Națiunile Unite, menținind după aceea un interes con
stant pentru acest domeniu, interes
concretizat in inițiativele și acțiunile
întreprinse în cadrul O.N.U. sau ăl
altor instituții internaționale.
Pe plan intern, guvernul român
promovează o politică favorabilă ti
nerei generații sub toate aspectele:
formare, instruire, locuri de muncă,
participare la viața națională, din
punct de vedere politic, economii și
social. Politica României creează
toate condițiile pentru ca un tînăr
sau o tinără să-și poată valorifica
plenar intregul potențial, astfel incit
să aibă capacitatea de a contribui
activ la dezvoltarea tării sale. Spunind acestea, mă refer și la demersu
rile românești în aria mai largă a
relațiilor internaționale, la eforturile
depuse pentru apărarea păcii, pentru
dezarmare, pentru instaurarea unei
noi ordini economice internaționale,
pentru crearea unei lumi a colaboră
rii și înțelegerii intre toate popoarele.
Esența acestei concepții s-a regăsit
și in ideea României de a se marca
un ..An al tineretului". Statele mem
bre ale O.N.U. au acceptat ideea și
Adunarea Generală a adoptat rezolu
ția prin care anul 1985 a fost procla
mat AN INTERNATIONAL AL TI
NERETULUI: „PARTICIPARE, DEZ
VOLTARE, PACE", permitînd astfel

o abordare pe termen mediu și de
perspectivă a problemelor tineretului.
Cu toate că 1985 va constitui de fapt
anul marcării reale a manifestării, cu
o varietate de activități ce vor fi or

ganizate cu această ocazie, oină
atunci vor fi realizate o serie de
acțiuni concrete, menite să ducă la
ameliorarea situației sociale mondiale
a tineretului și a contribuției acestuia
la dezvoltare.
— Care este stadiul evoluțiilor in
ce privește pregătirea si marcarea
Anului internațional al tineretului ?
— Cum știți, in toamna anului tre
cut, Adunarea Generală a aprobat
programul de măsuri și activități,
care va fi desfășurat înaintea și in
cursul Anului internațional al tine
retului. așa cum a fost adoptat de
Comitetul Consultativ pentru A.I.T. a
cărui președinție este deținută de
reprezentantul României. Adunarea
Generală a cerut secretarului general
al O.N.U. să convoace o a doua se
siune a Comitetului Consultativ, in
cursul anului 1982 și să-i acorde
întreg sprijinul necesar. Ca urmare.
Comitetul Consultativ se întrunește
din nou la Viena în perioada 14—23
iunie pentru a evalua progresele în
registrate in aplicarea programului
de măsuri și activități.
Ce s-a realizat pină acum? La
nivel național, o serie de țări au creat
sau sint pe cale de a crea comitete
naționale de coordonare; multe gu
verne au inițiat programe speciale
de acțiune în cadrul A.I.T., organi
zed. totodată, numeroase reuniuni și
conferințe ale tineretului pentru eva
luarea situației, nevoilor și aspirații
lor sale.
La nivel regional, toate comisiile
regionale O.N.U. au răspuns favorabil
programului concret de măsuri și ac
tivități și analizează căile și mijloa
cele pentru transpunerea in practică
a acestuia. Centrul pentru dezvol
tarea socială și probleme umanitare
cooperează cu acestea în organizarea
a patru reuniuni regionale asupra ti
neretului : in America Latină. Asia și
zona Pacificului, in Asia occidentală
și Africa.
La nivel internațional au fost fă
cute eforturi susținute pentru coor
donarea activităților sistemului O.N.U.
de pregătire a Anului internațional al
tineretului. în martie trecut a avut
loc la Viena o reuniune ad-hoc. care
a recomandat instituirea unui grup
mixt pentru coordonarea activiștilor

Convorbire cons“m->n'o de

Valentin PAUNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Ceramică
multimilenară
In timpul efectuării unor lucrări de desecări intre localităfile Cămin și Căpleni, județul
Satu Mare, au ieșit la iveală
cinci vase de ceramică. Inginerul Nicolae Ba,sa și Victor Titoc, de la unitatea care efectua
lucrări de îmbunătățiri funciare,
le-au luat cu grijă și le-au dus
de îndată la Muzeul județean.
După cum ne informează muzeograful Gheorghe Lazin. este
vorba de o importantă descoperire arheologică. Toate cele cinci
vase — patru in formă de carafă și unul gen fructieră — atestă
geneza culturii și civilizației
tracice in această parte a țării,
datind de la sfirșitul mileniului
III și inceputul mileniului II
înaintea erei noastre. Prima
descoperire arheologică similară
despre aceeași perioadă din istoria patriei a avut loc tot pe
teritoriul județului Satu Mare,
acum 20 de ani.

Pasiune...
I sănătoasă
S-au împlinit 30

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

de ani de
cind familia lui Vasile Munteanu din comuna Lisa, județul
Brașov, se consacră in timpul
verii unei îndeletniciri străvechi
și sănătoase : culegerea și pre
darea către stat a plantelor me
dicinale din flora spontană din
împrejurimi. „Evenimentul" a
fost marcat de predarea kilo
gramului 5000. Adică 5 000 de
kilograme de plante medicinale
strînse in acest an. Pină acum.
Pentru că, pină tirziu in toam
nă, se vor adăuga alte mii de
kilograme. Știți cit a ciștigat —
pină acum, in acest an — fami
lia Munteanu cu plantele me
dicinale ? Fix 50 000 lei !
Veți fi de acord că e vorba
nu numai de o îndeletnicire
străveche și sănătoasă, ci șibănoasă.

Cei trei
din Apahida
Trei inși din Apahida. județul
Cluj, pe numele lor Stefan
Adam, Ioan Prodan și Ioan Sfaiț,
toți trei tăietori de frunze la
clini. s-au gindit să se apuce,
in sflrșit, de o treabă. Au făcut
rost de vreo 7 valize, cite două
de căciulă și una de rezervă,
s-au urcat in tren, au descins in
Capitală, au cumpărat vreo
3 000 de lalele cu un leu bucata,
s-au urcat in primul tren și au
poposit la Bistrița, cu intenția
de a le revinde cu cite 6-7 lei
firul. Dar „negustoria" nu le-a
mers și marfa li s-a confiscat,
Tot mai bună-i munca la
cimp, unde e atita nevoie de
ei...

Amnezia costa
Alexandru Barbu din Sibiu
(cartierul Hipodrom III. bloc 25
A) a închiriat una din camere
unei tinere, de la care a incasat
lună de lună cite 250 lei. Dar de
mai bine de un an de zile, A.B.
a „uitat" să declare acest lucru
organelor financiare și sa plă
tească impozitul cuvenit.
Amnezie cu reacția in lanț :
A.B. a fost amendat contraven
țional pentru realizarea de veni
turi nedeclarate șl t s-a supli
mentat impozitul locativ anual ;
chiriașa a fost amendată și ea
pentru refuzul de a se prezenta
la organele financiare.
De ținut minte !
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Printre consumatorii aflați
într-una din zilele trecute la
un restaurant din Arad se afla
și Maria C. De meserie confec
ționezi, ea a lucrat la „Tri
coul roșu" din localitate.
— Pină cind 2 — a fost între
bată.
— Pină anul trecut, prin apri
lie.
— Și de ce n-ațt mai lucrat
acolo ?
— Nici acolo, nici in altă
parte. Eram așa de obosită, că
mi-am zis să mai fac o pauză.
Oboseala de care vorbește a
intervenit la venerabila si res
pectabila virstă de... 25 de ani.
Acum are 26. Din ce-o fi trăit
un an de zile 2 Ce ginduri are 2
Cine-i fetișcana cu care stă la
masă, printre bărbați, „la o
bere" 2
— E soră-mea. Are 16 ani.
Am scos-o și pe ea în lume, să
cunoască via*a.
Ce fel de viață 2

L

Petre POPA
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și corespondenții „Scînteii"

Balta Albă
Buzău
Ciriău
Mihăilești
Pirscev
Pogoanele
Poșta Cilnău
Rm. Sărat
Rușetu
Săhăteni
Săpoca
Smeeni
Stilpu
Ziduri

Cine neglijează acum stringerea finului
să nu caute justificări la iarnă
IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL BUZĂU
siliile agroindustriale a fost respec
tată întocmai această indicație. Con
cret. iată cum se prezintă situația,
la data de 12 iunie, in cele 14 con
silii agroindustriale din județul
Buzău :

Semisiloz si siloz
realizat

planificat

realizat

planificat

1 740
1 955
60
I 878
991
1 550
605
1 044
2 741
1 521
1 315
4 314
2 217
1 881

1 352
1 237
273
1 355
280
845
647
517
2 360
530
245
I 310
1 880
1 237

500
3 380
50
2 000
—
1 435
250
170
300
100
—
550
6 230
4 410

Din datele prezentate rezultă că
în majoritatea consiliilor agroindus

sub formă de semisiloz si siloz. în
detrimentul finului. Ing. Nicolae
Costache. responsabil cu baza fu
rajeră la direcția agricolă județea
nă. motivează acest lucru prin nu

600
3 660
100
3 785
—
4 550
440
390
900
1 358
—
2 275
3 010
4 150

triale din județ s-a acordat o mai
mare atenție conservării furajelor

mărul insuficient de forte de mun
că. care au fost mobilizate mai ales
la întreținerea culturilor, precum și
prin precipitațiile căzute în ultima
perioadă. „Am recoltat si insilozat
rapid pentru a da posibilitate lu
cerne! să se dezvolte, rămînind ca
din coasele a doua si a treia să
realizăm si chiar să depășim canti
tatea dg fin planificată".
Cert este insă faptul că, așa cum
a reieșit si din analiza care a avut
loc recent la comitetul jude
țean de partid, nu în toate con
siliile agroindustriale s-a declanșat o
adevărată campanie de recoltare și
depozitare a finului. Dealtfel, in în
treprinderile agricole de stat se pre
limina de ne acum un minus în ba
lanța furajeră de circa 5 000 tone
fin. care nu va putea fi compensat
decit partial prin grosiere, suculen
te si frunzare, precum și prin co
lectarea nlevei de orz si griu. Este
o situație din care trebuie să se
tragă toate concluziile acum — și
nu la iarnă, cind va fi prea tir
ziu
Despre valoarea finului în furaja

rea animalelor ne-a vorbit în mod
convingător președintele C.A.P. Pa
dina. Stefan Mazilu : „Subliniez că
vremea ne-a permis să strîngem can
tităti mari de fibroase. în special
fin de lucernă. Personal, sint îm
potriva excesului de siloz, mai^ales
a celui adunat in lunile mai sî iu
nie. Planul la furajele însilozate
poate fi realizat foarte bine din au
gust si pină în noiembrie, cu colete de sfeclă, paie, porumb siloz si
alte resurse furajere. Este păcat să
conservăm lucerna sub formă insilozată. fiindcă valoarea nutritivă a
unui kilogram de fin de lucernă se
apropie de cea a unui kilogram de
concentrate. Menționez că in fînarele unității noastre se află can
titățile stabilite pentru această pe
rioadă si ne vom depăși prevede
rile de plan la fin din coasa a doua
Si a treia".
Iată de ce se impune de urgență
o schimbare de pptică si o mai mare
răspundere din partea multor cadre
de conducere si specialiști din uni
tățile agricole de stat si cooperatis
te din județul Buzău in ce privește
stringerea si conservarea furajelor.
Datoria lor. ca si a organizațiilor de
partid si consiliilor populare comu
nale este ca. in această perioadă, să
pună accentul pe realizarea canti
tăților de fin prevăzute, mobilizînd
la recoltarea furajelor si la con
servarea lor, în primul rind sub această formă, citi mai multi me
canizatori. cooperatori si alti locui
tori ai satelor. Numai prin reali
zarea. etapă cu etapă si pe sorti
mente. a cantităților de furaje pre
văzute. se va asigura animalelor hra
nă îndestulătoare si de bună cali
tate pentru timpul iernii.

Stelian CHIPER
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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
„Pentru soarta recoltei, starea vre
mii, ploile au- importanta lor. dar la
noi țăranii spun adesea că produc
țiile depind, in mare măsură, de mo
dul in care se seamănă și se intrețin culturile, că specialistul este omul
care.„ sfințește locul". Am reprodus
cuvintele tovarășului Teodor Orza,
președintele C.A.P. Nazna. pentru că
ele sint foarte semnificative pentru
mentalitatea multor cooperatori din
agricultura județului Mureș. Însoțit
de tovarășul Ștefan Șimon. director
adjunct al Fabricii de zahăr din Tg.
Mureș, și inginerul loan
Pastor,
șeful biroului agricol, am întreprins
un raid prin citeva unități pentru a
urmări cum se acționează pentru
sporirea recoltei de sfeclă de zahăr
din acest an.
Ora 8. Pe Alexandru Bad. inginerul-sef al C.A.P. Nazna. il întilnim.
alături de cooperatori, pe tarlaua
„Salcia" de 30 ha, unde se lucra la
prașila a treia a sfeclei fie zahăr. „Nu
mă aflu aici dintr-un exces de zel.
Dar eu, ca și șefii de echipă cu care
colaborez bine, caut Să fiu per
manent. in mijlocul cooperatorilor;:
Numai așa pot verifica și îndruma
să se respecte întocmai tehnologia
acestei culturi pentru care ia noi
există un adevărat cult" — ne spune
specialistul. într-adevăr. după cele
două prașile mecanice și două ma
nuale. sfecla arată foarte frumos și
are o densitate medie de peste 90 000

plante la hectar. „în ultimii 10 ani
— adaugă specialistul — am obținut,
in condiții de neirigare. producții
medii de 40 000 kg sfeclă de zahăr
la hectar; anul acesta avem un olan
de 41 000 kg. dar ne-am angajat să
realizăm 50 000 kg la hectar". Secre-

zahăr, un venit de 1 400 000 lei. 2 400
tone borhot. 25 tone melasă și a insi
lozat 600 tone colete. asigurindu-și
peste 60 la sută din necesarul de su
culente.
Deși fac parte din același consiliu,
cu totul altfel stau lucrurile la C.A.P.

Cîteva presupuse cauze și o explicație
reală a golurilor din lanurile de sfeclă
IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL MUREȘ
tul? „Nu e vorba de nici un secret —
il completează președintele coopera
tivei. Acordăm o mare atenție am
plasării acestei culturi, iar pe solele
stabilite (incă cu un an înainte}
lizăm platforme mari cfe gtmdr 'd6'
(grajd. Numai așa reușim'Câ. -ân ’de1
»it peste-90 la sută dift ddle lt>0"Hec
tare cultivate să fie fertilizate cu
Îngrășăminte naturale". Cit de avan
tajoasă este pentru unitate realiza
rea unor producții mari la hectar re
zultă din următorul exemplu: în anul
precedent, cooperativa a realizat, nu
mai de la producția de sfeclă de

Livezeni. unitate care anul trecut a
realizat o producție medie de numai
15 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.
La sediul cooperativei aflăm că Szekpres P§ul. inginerul-șef, era plecat
'la Cluj-Napoca . pentru o problemă
personaM, . iar președintele Nagy
Mârtin era pe post de... funcționar.
După cite am aflat, ambițiile coope
ratorilor din Livezeni sint cu mult
mai modeste — obținerea unei pro
ducții medii de numai 25 000 kg
sfeclă la hectar. Și nu întimplătort
în cimp. unde ne-a Însoțit președin

tele cooperativei, pe două tarlale de
25 ha. situate in pantă, sfecla era
îngălbenită. Pe lingă dezvoltarea ne
uniformă, golurile in cultură erau
evidente la tot pasul. „Nu a plouat
și de aceea. plantele nu s-au dez
voltat" — încearcă să ne explice
președintele. Inginerul loan Pastor,
aflat de față, face o simplă măsură
toare. din care rezultă că pe unele
porțiuni densitatea nu depășea 36 000
plante. în plus, această cultură tehni
că de mare valoare era pe punctul de
a fi sufocată de buruieni. Dar pe
cimp n-am întîînit nici un coope
rator. „Cind veți începe prașila a
treia?" — îl întrebăm pe brigadierul
Victor Oprea, sosit aici intre timp.
„Am numai 59 brațe de muncă, dar
îndată ce terminăm prăsitul la sorg,
trecem la sfecla de zahăr" — ne
spune brigadierul. Pină una-alta,
sfecla era atacată de buruieni și ds
mistreți, cum era. dealtfel, și po
rumbul pe unele parcele. Dar cei cu
care am discutat nu-și făceau din
asta prea mari probleme. „Sintcm obișn'bîti. țcrenul nostru e cam netorespunzător — se lamenta președin
tele. Adevărul e că. prin recoltele
obținute in ultimii ani. nici activi
tatea unor specialiști din această uni
tate nu poate fi apreciată drept co
respunzătoare.

Gheorqhe GIURGIU
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Invitație la Satul de vacanță Constanța
în apropierea pla
jei de la Mamaia, la
extremitatea
cartie
rului Tomis Nord —
Constanța, in perime
trul cuprins intre Ma
rea
Neagră,
Lacul
Siutghiol și Lacul Tăbăcăriei,
originalul
sat de vacanță a de
venit in ultimii ani
un punct de mare
atracție pentru turiș
tii afla'i pe litoral.
Satul de vacanță este
alcătuit din 25 de case
construite
in stilul
gospodăriilor țărănești
din diferite zone ale
țării. Fiecare casă re
prezintă
specificul
unui județ in tot ce
are mai caracteristic
ca stil arhitectonic,

elemente
decorative,
artizanat, port popu
lar și artă culinară.
In marea majoritate
a acestor case' func
ționează unități de
alimentație publică —
mici restaurante în
care oaspeții din țară
și de peste hotare
pot servi mîncăruri
tradiționale.
Nicăieri
in altă parte nu poți
afla pe un spațiu atit
de rest.rins, o varie
tate atit de mare de
produse ale artei cu
linare românești.
Cei ce doresc pot
servi
micul dejun,
prînzul și cina — și
pe? bază de abonament
— la oricare dintre
aceste unități.

An de an, Satul de
vacanță Constanța se
prezintă cu noutăți și
îmbunătă'iri in orga
nizare, aprovizionare
și servire. Unele case,
precum și un camping
oferă și posibilități de
cazare.
Tot aici s-a con
struit un mare bazar
în stil rustic. Bazar’ll
sugerează o frumoasă
curie țărănească, in
interiorul căruia se
desfac articole de ar
tizanat, de plajă, si
de sport, confecții, ga
lanterie, țesături etc.

Oameni dăruiți marilor pasiuni creatoare
(Urmare din pag. I)

noul salt in calitate, de la
planșeta de proiectări la
șantierele în desfășurare,
noua conducere a investit
încredere in o seamă de
tineri. Nu mai puțin de 18
ingineri stagiari absolvenți
străluciți ai secțiilor de
energetică și electronică din
institutele politehnice na
ționale. au pornit spre noi
le șantiere de la Cernavo
dă și Drobeta-Turnu Se
verin. incadrindu-se în ac
tivitate. Același aflux de
energii proaspete și la
așa-zisa „secție de produc
ție secundară industrială".
Nume impropriu, pentru
că fosta secție de mina a
doua în care odinioară
funcționau un singu- ingi
ner și un singur tehnician
la o mină de muncitori de
vine in noua ei ipostază o
secție modernă, cu multi
specialiști, unde se produc
cele 5 000 de repere, in
fond tot atitea invenții sau
inovații. Omologarea celor
5 000 de repere aduce o economie de 8 milioane do
lari anual. Or. imi expli
că inginerul-șef. dacă nu
mai o parte din celelalte
întreprinderi implicate în
destinul viitoarelor cen
trale nucleare ar
face
o economie similară, su
ma investită ar fi recu
perată destul de repede.
Să sperăm că vor face acest
efort patriotic, atit de ne
cesar. In cadrul secției,
mulți tineri au abia 5—6
ani de activitate. Uteciști,
cu excepția șefului de sec
ție. inginerul
Alexandru
Vîlcov. întreprinderea fiind
ca nouă, prin redimenșionarea obiectivelor, are noi

tă, în cabinetul directoru
lui, Gheorghe Cioruțâ, nu
mește șantierele și obiecti
vele din zone. între punc
tul cel mai sudic, Zimnicea,
și cel mai nordic. Sighet,
se lucrează la automatiza
rea unei fabrici de zahăr și,
respectiv, a unei centrale
termice în prelucrarea lem
nului. între extremitatea
estică de la Capul Midia
— petrochimie — la Arad,
chimie — la Galați, o linie
de automatizare pentru la
minoare, la Borzești, Vîlcea
și Pitești, pentru chimie.
Recentul succes in întrecere
— locul III pe țară — stă
mărturie felului cum crește
rea productivității muncii si
reducerea consumului de
metal s-au împlinit com
plementar. Tovarășul Moise
Bugariu, directorul tehnic,
printre cei mai vechi oa
meni ai muncii din între
prindere. imi explică, argu
mentat. ce înseamnă redu
cerea in greutate pe metru
pătrat și trecerea de la
confecții metalice laminate,
costisitoare, la cele de tablă
îndoită, la fel de rezistente
și mult mai ieftine. între
prinderea a izbutit o per
formanță notabilă : 95 de
procente de metal reutilizabi 1.
Palmaresuri de vîrf si
milare sint realizate și oe
șantierele de beste mări și
țări, unde mintea, inima și
brațele românilor impun
încredere și stimă. De la
debutul timid de acum 10
ani. cu exportul unor ca
zane de termoficare. pină
la nivelul atins acum este,
cum s-ar spune stereotip,
o distantă ca de la cer la
pămint. Sau. Invers spus,
de la pămint la cer. Mai

a pămîntului. Ca să nu pierd fișii
prea mari de pămint, cultiv, de
pildă, printre cuiburile de porumb,
dovleci și fasole, cartofi, iar acest
lucru îl fac și printre rindurile de
vie, printre pornii fructiferi din
curte. în al treilea rind. este vorba
de întreținerea culturilor. Anul acesta am prășit porumbul (am plan
tat 1 000 de fire), vița de vie.
cartofii ■ de cite trei ori. am
plivit ceapa și usturoiul de cite
patru ori. iar bârnele și faso
lea le-am prășit de cite două ori.
Udările (am 5—6 butoaie mari cu
apă în fiecare colț al grădinii) le
fac cel puțin de trei ori pe săptămină.
Am înțeles insă cam tirziu că
o mulțime de resturi vegetale
se pierd inutil, că rămin ne
folosite multe petice de pămint.
Iată de ce. incepind chiar din
acest an — de aceea am și plan
tat porumbul — voi crește in gos
podărie și un porc, doi, citeva zeci
de păsări, renunțind astfel in cea
mai mare parte, la cumpărarea de
pe piață a unui șir de produse ali
mentare.

Gheorqhe ROTARU
pensionar

De ce sint refuzate la valorificare
materialele efectiv reutilizabile ?
Asociația economică de stat și
cooperatistă (A.E.S.C.) — Zebil din
județul Tulcea are .in stoc circa 19
mii bucăți țeavă P.V.C., pe care a
fost rulată folia de polietilenă pri
mită in ultimii 2—3 ani pentru aco
perirea solariilor destinate culturi
lor timpurii de legume. In situația
noastră sint încă 5 unități din ju
deț și, probabil, și altele din alte
județe. Am recuperat această țea
vă în. speranța că va putea fi refolosită de Întreprinderile care pro
duc folia sau de alte unități în alte
scopuri. Am făcut tot felul de de
mersuri, ne-am adresat întreprin
derilor de . prelucrare a maselor
plastice din Iași. Buzău. Bistri
ța etc., care ne-au livrat folia. Dar
fără nici un rezultat. De asemenea,
nu putem fi satisfăcuți nici de re-

fiizuTcentrului din Babadag al în
treprinderii județene pentru valo
rificarea și recuperarea materiale
lor refolosibile — Tulcea. deoarece,
fiind vorba de P.V.C., țevile ar pu
tea fi retonite pentru alte utilizări.
Pentru a le găsi, totuși, o întrebu
ințare, ne-am adresat și Bazei de
aprovizionare
tehnico-materiaiă
pentru agricultură București, xlarr'
pină in prezent nu am primit >. /
un răspuns. Sperăm că de aceasu,
dată vom primi sprijinul necesar
să putem reintroduce in circuitul
economic aceste materiale, pentru
producerea cărora s-au cheltuit enet-gie și materii prime.

Inq. Euqen CALIN
directorul Ă.E.S.C. — Zebil,
județul Tulcea

La iarbă verde... in lanul de orz
Cartierul Drumul Taberei diri Ca
pitală se mărginește, pe una din
laturile sale, cu o suprafață de te
ren agricol, de cîteva hectare, cul
tivată cu orz. Prin strădania lucră
torilor de la I.A.S. Bragadiru, că
reia i s-a repartizat acest teren, s-a
reușit să se asigure o recoltă fru
moasă. Dar, datorită cetățenilor care
locuiesc in blocurile amplasate de-a
lungul străzii Valea Oltului, o bună
parte din cultură este distrusă. Aproape în fiecare duminică, Se adu
nă zeci de familii și copii care stau
la soare sau joacă fotbal de-a drep
tul in lanul cu orz. Te doare sufle
tul cind vezi mindrețe de recoltă
culcată la pămint. fără milă.

Aurelian TATOMIR
Nota ’ redacției. Deplasindu-nî îft
zona indicată, duminică 6 iunie n.c.,
am constatat că cele relatate in scri
soare sint reale. Deși există in îm
prejurimi suficiente spații de aprement, între care, chiar în zona res
pectivă, „Parcul Al. Moghioroș",
ștrandul din „Drumul Taberei", nu
meroase grupuri de cetățeni din
cartier s-au obișnuit să iași „ta
iarbă verde", direct pe lanul cu orz
abia dat. in pirg. Ba mai mult, la
plecare lasă in urma lor resturi ae

mlncare, hirtii, pungi de plastic, sti
cle etc. De asemenea, unii cetățeni
și-au croit prin lan „scurtături"
pină spre șosea ; alții au creat aici
adevărate „depozite" de obiecte netrebulncioase (cazane ruginite, oaie,
tigii, chiuvete sparte, frigidere „ră
posate" etc.), obiecte pe care mun
citorii de la l.S.B. refuză, de regu
lă. ■ să le transporte.
Din discuțiile purtate cu factorii
de răspundere din cadrul Admtnistrației domeniului public a sectoru
lui 6, a reieșit că, pentru menține
rea curățeniei în zona respectivă, la
două-trei zile un tractor cu remor
că al întreprinderii străbate această
arteră pentru a aduna gunoaiele.
Respectiva măsură se dovedește
insă, insuficientă. și f(tră legătură
„..
Cuituri. ••
se ...Orsever j,
VbiitrcSl 'jMil «ver
aîn ptme'ă^ conmcer'ii I:A’:S. Braga
diru. a Direcției agricole a munici
piului București și a Consiliului
popular al sectorului 6. Totodată, să
se. procedeze la sancționarea celor
care distrug lanul de orz, precum
șî ă asociațiilor de locatari care to
lerează degradarea zonei respective.
Cine provoacă pagubele să plătească
pentru acoperirea lor — cu atit mai
mult cu cit problema cultivării te
renurilor, obiectivele autoaprovizionării nu sint facultative. (D. M.).

• Metal vechi, recuperat. Colectivul atelierului de întreținere al Q.
nei cocsochimice din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara a co- ’’
lectaț și predat, în acest an, pină in prezent, 27 000 kg fier vechi. 140 kg
alumină. 425 kg plumb cenușă, 86 kg alamă, 300 kg bronz, 50 kg cupru
(Vasile Grigoraș, muncitor) • Solicitudine. Am căutat multă vreme prin
magazinele de specialitate din orașul Caransebeș și din localitățile înve
cinate piese de schimb pentru televizorul marc-a ,,Venus", dar nu am
găsit. în schimb, persoane particulare mi-au oferit piesele respective, dâr
la preturi mai mari. în această situație am apelat, orintr-o scri
soare, ia magazinul „Dioda" din București, din bulevardul 1 Mai nr.
129, șî nu mică mi-a fost bucuria cînd am primit piesele solicitate
prin ramburs poștal. Scriind aceste rinduri, sugerez să se popularizeze
mai mult un asemenea sistem de servire civilizată, deoarece multi ce
tățeni nu au cunoștință desore el. (D. Martin, nensionar. orașul Ca
ransebeș) • Gospodării-anexă. Multe zone verzi din jurul fabricilor de
pe platforma Combinatului chimie Craiova au devenit grădini de zar
zavat. De asemenea, valorificindu-se mai bine unele terenuri libere a
fost creată o gospodărie-anexă. cu ferme de oi si de norci. din pro
dusele cărora se îmbunătățesc meniurile la cantina întreprinderii. (Petre
Bloju, corespondent voluntar).
i

In imagine : „Casa
Oltului" din Satul de
vacanță Constanța.

locuri de muncă în care ti
nerii sint bineveniți.
Place și incintă sufletul
reporterului pasiunea cu
care oameni cu loc de mun
că stabil și comod, de la
oraș, au optat pentru noua
întreprindere. Simțeau că
aici vor lăsa ceva mai mult
în urma lor ? Firește că da.
Inginerul-șef Dragoș Butoi
e .și el proaspăt venit aici,
de la Institutul de proiec
tări pentru automatizări.
Mulți dintre ei au lăsat 0rașul și au ales noile șan
tiere. Inginerul Al. Bătu a
plecat de la I.P.A. Bucu
rești pe șantierul de la
Drobeta-Turnu Severin, in
ginerul Bucur Georgescu
de la I.S.P.E., pe șantierul
de la Cernavoda ca șef de
lot in echipa mecaniculuișef. Și pe șantiere, și in
secția de producție secun
dară tinerii abundă : ingi
nerul Vasile Vlad (șef de atelier) are abia 6 ani vechi
me. Mecanicul Florin Aron
și electricianul Constantin
Brindușescu.
matrițerul
Constantin Oprea, lăcătușii
mecanici Nicolae Fereșteanu sau Mihai Țurlea (șef
de echipă), strungarul An
drei Cazan
plutesc cu
virsta in jurul a 30 de ani.
Și pentru câ tot sîntem la
numele citabile pe panoul
de onoare, vom spune că
pe șantiere, proasnetii ingi
neri Marian Dumitrache și
Mihai Nistor (Cernavoda),
Cornel Stânculescu (Drobeta-Tumu Severin) s-au im
pus valoric, incă din pri
mele contacte cu asprimea
și exigentele șantierelor.
LM.S.A.T.-ul are un no
ian de șantiere în tară si
multe in străinătate. O har

Experiență pilduitoare
Am în folosință, în grădina casei
mele din comuna Băneasa, aproa
pe 3 000 mp de pămint. N-aș putea
spune că sint cel mai bun cultiva
tor de legume din zonă — sint in
jur vecini care se pricep, mai bine
decit mine — dar am dobîndit, mai
ales de cind s-a pus cu ,atita hotărire problema autoaprovizionării, o
experiență pe care doresc s-o îm
părtășesc și altora. în primul rind,
trebuie să spun citeva cuvinte des
pre răsaduri. Dacă vrei să produci
mult și ieftin, in tot timpul verii,
nu e nevoie să cumperi nici o sin
gură sămință. Toate legumele, ro
șiile, dovleceii, varza, ceapa, ba
chiar și loboda roșie fac semințe.
Omul gospodar le adună sezon de
sezon și, incă din iarnă, le așază
in mici solarii sub brazdă. în al
doilea rind. răsadurile astfel obți
nute, trebuie plantate într-o anumi
tă ordine, incit pămintu] după re
coltare să nu rămină necultivat
nici un moment. De exemplu, după
varza de vară pot fi puși cartofii
de toamnă, după lobodă, spanac,
ridichi ș.a.m.d. — varză de . toamnă,
fasole albă pentru boabe, castra
veți, dovleci. Dar există și o altă
tehnică . pentru folosirea intensivă

PE SCURT. DIN SCRISORI

I

Tot el!
1. A intrat in strada Teatrului
din Ploiești pe sens interzis.
2. A oprit in fața florăriei
„Violeta", blocind circulația ru
tieră.
3. A lăsat motorul să meatțtă
in gol o jumătate de oră. consumind zadarnic motorină.
4. A poluat puternic atmo
sfera, datorită arderii incom
plete a combustibilului, deci
defecțiune tehnică.
5. A plecat in cursă cu cogea
mite autocamion de 7 tone
pentru cîteva zeci de fire de
flori aduse de la sere aflate la
mare distanță.
Cinci abateri săvîrșite de ace
lași Constantin Bălan, conducă
torul autocamionului 31—PH—
9 367 al Grupului întreprinderi
lor de gospodărie comunală și
locativă. Ba, colac peste pupăză,
tot el a proferat tnjurii la adresa
celorlalți
conduci’ort
de autovehicule, cărora le blo
case drumul.
Am dat numărul mașinii,
pentru a fl și el „blocat" de
cine trebuie si virat pe drumul
răspunderii.
Rubrică realizată de

mai-iunie să fie destinată, cu prio
ritate. preparării unor cantităti spo
rite de fin de calitate superioară —
element de bază in hrana raționa
lă a animalelor —. nu in toate con

Fin

Consiliul

hhoMmbh!

NUTREȚURILOR

— in tone —

.

Frumoasa...

I obosita

Potrivit programului stabilit de or
ganele agricole pentru lunile maiiunie. în județul Buzău furajele cul
tivate trebuie strinse de ne 16 163 ha.
urmind a fi depozitate sub formă de
fin 25 900 tone, iar prin însilozare —
16 700 tone. Din datele existente la
direcția agricolă județeană rezultă
că oină în seara zilei de 12 itlnie fu
rajele au fost recoltate de pe 16 163
ha. Au fost depozitate sub formă de
fin 13 291 tone si sub formă de semisiloz si siloz 25 108 tone, planul
la fin fiind îndeplinit în proporție
de 51 la sută, iar la insilozări — de
172 la sută. Se cuvine să menționăm
si faptul că in cimp se mai află,
sub formă de căoite sau brazde, cir
ca 6 000 tone de fin. care trebuie
transportat de urgentă si depozitat.
De asemenea, mai sint de recoltat
1 426 ha cu borceag de primăvară și
5 636 ha cu lucernă nouă.
Deși comandamentul
județean
pentru agricultură a indicat ca masa
verde care se coșește în perioada

CUV1NTUL CITITORILOR,
xrTivrriTT nA mrrrKnT hd îurrrNr'TTrXfropwicrij

recent, cifrele uscate de
care ne ferim noi. gazeta
rii. dar care spun totuși
multe, sint următoarele :
dacă luăm ca referință
anul 1980 — 100 la sută, in
anul 1981 — 122 la sută, iar
pe 1982 s-au prevăzut (și se
vor realiza I — mi se asi
gură) o creștere de 151 la
sută.
Am făcut un periplu ima
ginar, împreună cu ingine
rul Nicolae Roșea, șeful
secției export a întreprin
derii. Fiind și secretarul or
ganizației de partid a între
prinderii, numește cu aceeași exactitate pasionată
și pasionantă echipe de lu
cru, oameni luati aparte,
din toate specialitățile, în
tregind un tablou ca un halou de lumină peste țări și
continente.
După cum se știe, centra
lele electrice nucleare vor
asigura nevoia crescindă de
energie a economiei noas
tre socialiste incă intr-un
viitor foarte apropiat. Pre
văzute cu mai multi gene
ratori. ele vor intra mai re
pede în amortizare și vor
conduce la scăderea prețu
lui de cost al energiei elec
trice și. implicit, la econo
misirea materiilor prime
care o produceau pină
acum. Materializarea aces
tei atît de fertile orientări,
promovată de secretarul
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, va
situa România in rindul ță
rilor producătoare’de ener
gie nucleară și va sublinia
eforturile politicii sale in
folosirea acesteia numai in
opere pașnice, generoase,
puse în slujba fericirii și
bunăstării omului.

La forțe de producție moderne, o înaltă
conștiință socialistă, revoluționară
(Urmare din pag. I)

etapa actuală să devină într-adevăr
una a eficienței, a calității, a științei
și tehnologiei mai este nevoie de
cultura profesională și generală co
respunzătoare a celor ce muncesc, de
corelarea mai strinsă a conștiinței
lor cu nivelul forțelor de producție.
Merită a fi remarcat, in această or
dine de idei, faptul că în eseistica si
publicistica noastră se emit, uneori,
rezerve față de o pretinsă supraapre
ciere a rolului și importantei știin
ței in cultura noastră, in conștiința
socialistă a personalității multilateral
dezvoltate. Firește, chiar idealul
multilateralității — atît pe plan so
cial. cit si pe cel individual — ne
pune în gardă împotriva oricărei
unilateralități. Consider însă că în
condițiile noastre și în etapa actuală,
in raport cu dezvoltarea științei si a
eindirii științifice, se impun nu re
zerve sau subaprecieri, ci. dimpotri
vă. deschiderea și asigurarea unor
căi cit mai largi si cît mai libere pen
tru dezvoltarea lor. Este evident că
problemele eu care ne confruntăm se
datorează nu orea multei stiinte. nu
exagerării rolului (științei în spiritua
litatea societății socialiste, ci. mai
degrabă, faptului că încă nu avem
suficientă știință — nu atît în insti
tute șl in domenii anume speciali
zate. cît în conștiința vie a oameni
lor. în conștiința socială a societății
noastre, știință convertibilă si con
vertită în decizii, acțiuni, valori ma
teriale și spirituale.
Prin cele «Duse nu se micșorează
cu nimic importanța celorlalte do
menii și valori spirituale ale con
științei socialiste. în mod deosebit
conștiința politică si morală, con
cepția generală despre lume și viată
au o pondere mare, hotăritoare. în
cadrul conștiinței socialiste. Deși oa
menii muncii au dat și dau dovadă

de înalte calități politice și morale,
manifestate atit în situat» și ocazii
deosebite, cit și in viața si activi
tatea de zi cu zi. se știe că in raport
cu existenta socialistă se pot constata
și aici unele rămineri in urmă, după
cum nici persistenta unor idei și
concepții retrograde, mistice, obscu
rantiste nu este in concordantă cu
realitatea socialistă. însă și in aceste
domenii tocmai insistenta si preocu
parea pentru ridicarea ștlintificitățli
conștiinței politice, filozofice, econo
mice etc., reprezintă calea lichidării
răminerilor in urmă.

tv
PROGRAMUL 1

11,00
11,05
11,25
12,05

12.15
12,40
16,00
16.15

Telex
Profesiunile cincinalului
Roman foileton : Drumuri**
Pentru curtea și grftdina dumnea
voastră
Cadran mondial.
Muzică populară
,.Pe sub munte-n Făgăraș1'. Emi
siune de cintece și dansuri populare
Priorități în învățămînt

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 15
iunie ora 21 — 18 iunie ora 21. In tară:
Vremea va ti răcoroasă, mal ales la
începutul intervalului. Cer schimbător.
Vor cădea ploi locale, însoțite de des
cărcări electrice, îndeosebi in zonele de
deal ți de munte. Vlnt slab pină la
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura va crește în a doua

Iată citeva din considerentele pen
tru care. în opinia noastră, asigura
rea concordantei cit mai depline
dintre conștiința socialistă și existen
ța socialistă reclamă o atitudine hotărită împotriva ideilor, concepțiilor,
spiritualității ne- sau preștiint.ifîce,
afirmarea „fără cruțare" a spiritului
științific îngemănat cu valorile fun
damentale ale socialismului, mai
precis — după formularea inspirată
a tovarășului Nicolae Ceausescu —
ale socialismului in adevărata lui
lumină, ale socialismului de ome
nie.

Clubul tineretului
Irakul contemporan
Eminesciana
1001 de seri
Telejurnal
Semnătura noastră pentru pace
Un vast program de activitate po
litico-ideologică.
21,00 Teatru TV : „Undeva, o lumină*
22.15 Telejurnal
16,35
17.15
17.30
17,50
20,00
20.25
20,40

PROGRAMUL 2

20.00
20.25
21.15
22.15

Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice.
Mic dicționar de operă și balet
Telejurnal

parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 5 și 15 gra
de, izolat mai coborite In depresiunile
din estul Transilvaniei, iar cele maxi
me Intre 18 și 28 de grade, local mai
ridicate. In București : Vreme răcoroa
să la inceputul intervalului, apoi in În
călzire. Cerul va ti schimbător, favo
rabil averselor de ploaie. Vint slab,
pină la moderat. Temperaturile minime
vor fl cuprinse între 11 și 14 grade, iar
cele maxime între 24 șl 27 de grade.
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia
înmînind scrisorile de acreditare,
ambasadorul MILOS MELOVSKI a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu un călduros salut din
partea tovarășului Petar Stambolici,
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, precum și a Prezidiului C.C. al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
împreună cu cele mai bune urări de
succes in activitatea sa.
In cuvintarea prezentată de amba
sadorul iugoslav cu acest prilej sint
evidențiate bunele relații dintre Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia și Republica Socialistă Româ
nia. care se dezvoltă cu succes, pe
bazele trainice ale înțelegerilor din
tre președinții Tito și Nicolae
Ceaușescu și .care au ca trăsătură
esențială respectarea reciprocă a
deplinei
egalități
in
drepturi,
neamestecului. încrederii și respec
tului reciproc. ..Relațiile bune și
prietenești și colaborarea rodnică
dintre Iugoslavia și Republica So
cialistă România — se arată în cu
vintare — constituie un factor în
semnat al stabilității in zona noastră
balcanică și in Europa".
Cuvintarea exprimă apoi îngrijo
rarea Iugoslaviei față de actuala
situație internațională, marcată de o
accentuare a încordării, de cursa
nestăvilită a înarmărilor, de lipsa de
progrese in ce privește problemele
dezvoltării, de existenta unor focare
de conflict ce amenință pacea mon
dială. subliniind hotărirea acestei
țări ca. in strinsă colaborare cu sta
tele nealiniate, cu toate statele iubi
toare de pace — intre care un loc
deosebit 11 ocupă România — să-și
aducă contribuția la oprirea actua
lelor tendințe nefavorabile din lume
și la împiedicarea înrăutățirii în
continuare a situației internaționale.
Se relevă, de asemenea, dorința Iugoslo’-iei^e a se pune capăt acurriu]?**'
arme în Europa, de a se
cr?' ■ > continent o atmosferă de încrec -e și de largă colaborare, de a
acționa pentru succesul reuniunii de
Ia Madrid. „în același spirit — se

spune in cuvintare — Iugoslavia ac
ționează Și este gata să-și aducă și
in viitor contribuția sa sinceră pen
tru promovarea tuturor formelor de
colaborare bi și multilaterală intre
țările balcanice, deoarece stabilitatea
și relațiile bune în Balcani constituie
o parte inseparabilă si de importanță
esențială pentru procesele din Mediterana și. in sens mai larg, din
regiunea Europei".
în finalul cuvintării se arată că
Iugoslavia dă o înaltă apreciere cola
borării cu România pe plan interna
țional și dorește ca și pe viitor să
promoveze această colaborare, manifestindu-și „inalta considerație fată
de contribuția pe care o aduce Româ
nia in această privință, și îndeosebi
președintele ei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu".
Primind scrisorile de acreditare,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
mulțumit pentru mesaj și a adresat,
la rindul său. tovarășului Petar Stam
bolici, precum și Prezidiului U.C.I.
un salut cordial și cele mai bune
urări.
In cuvintarea de răspuns a șefului
statului român sint evocate relațiile
tradiționale de prietenie și colabora
re dintre România și Iugoslavia,
evoluția lor mereu ascendentă, con
tribuția hotăritoare la întărirea prie
teniei și conlucrării dintre partidele,
țările și popoarele noastre pe care
au avut-o intilnirile și convorbirile
cu președintele losip Broz Tito.
După ce exprimă hotărirea condu
cerii partidului și statului nostru de
a face totul pentru dezvoltarea și
diversificarea raporturilor românoiugoslave, in cuvintare se arată :
„Nivelul atins de colaborare dintre
partidele și țările noastre ne dă te
meiul să afirmăm că raporturile
româno-iusoslave constituie un exemplu de conlucrare multilaterală
între două țări socialiste vecine, in
tr-un spirit de deplină egalitate, de
stimă. încredere și înțelegere reci
procă".'
în continuare. în cuvintare este

exprimată îngrijorarea României față
de agravarea situației internaționale
și se subliniază necesitatea de a se
acționa pentru oprirea încordării,
pentru eleminarea politicii de forță
și de confruntare, de consolidare și de
reîmpărțire a zonelor de influență și
dominație, pentru încetarea cursei
înarmărilor și trecerea la dezarmare
nucleară, pentru soluționarea tuturor
conflictelor dintre state pe cale paș
nică, pentru o politică de respect al
independenței și suveranității națio
nale a tuturor popoarelor. „Acordăm
o importanță deosebită — se arată
in cuvintare — înfăptuirii securității
și cooperării în Europa. Ne pronun
țăm pentru oprirea amplasării de noi
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune și pentru retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru eli
minarea totală a armelor nucleare
din Europa".
După ce se relevă că România ac
ționează pentru desfășurarea intr-dn
spirit constructiv a reuniunii de la
Madrid, care să ducă la convocarea
unei conferințe pentru întărirea în
crederii și pentru dezarmare în Eu
ropa. in cuvintare se arată că țara
noastră acordă o mare însemnătate
colaborării și cooperării intre țările
balcanice, transformării Balcanilor
intr-o zonă a colaborării pașnice,
fără arme nucleare.
Cuvintarea subliniază hotărirea
României de a face totul pentru ca
actuala sesiune specială a Adunării
Generale a O.N.U. să adopte hotărîri
concrete care să asigure oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri de dezarmare. în primul rind
de dezarmare nucleară.
După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. într-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul iugoslav. Milos Melovski.
La solemnitate și la convorbiri au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Silviu Curticeanu. secretar prezidențial și al Consi
liului de 'Stat.

Maiestății Sale FAHDIBN ABDUL AZIZ AL SAUD

Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA

Regele Arabiei Saudite
Cu ocazia proclamării dumneavoastră ca suveran al Regatului Arabiei
Saudite. îmi este deosebit de plăcuit să vă transmit calde felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate
poporului saudit.

Președintele Republicii Zimbabwe

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe,
prim-ministru al Republicii Zimbabwe
Aflind cu profundă întristare vestea privind pierderile umane surve
nite in urma accidentului de lingă localitatea Chipuriro, vă exprim dum
neavoastră și poporului zimbabwean prieten sentimente de sinceră compa
siune din partea poporului român și a noastră personal.
Vă rugăm să transmiteți condoleanțe familiilor celor dispăruți.,

Maiestății Sale FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD

NICOLAE CEAUȘESCU

Regele Arabiei Saudite
In legătură cu încetarea din viață a fostului suveran al Arabiei Saudite,
Khaled Ibn Abdul Aziz, transmit Maiestății Voastre și familiei îndoliate sin
cere condoleanțe in numele poporului român și al meu personal.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă sint deosebit de recunoscător pentru urările pe care mi le-ați transmis
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere.
împărtășesc dorința dumneavoastră de a întări raporturile de prietenie
și colaborare dintre partidele noastre.

Președintele Republicii Socialiste România
Junta Guvernului de Reconstrucție Națională și poporul nicaraguan vă
mulțumesc dumneavoastră și poporului român pentru sentimentele exprimate
in mesajul de condoleanțe adresat in legătură cu pierderile de vieți omenești
și bunuri materiale cauzate de ploile torențiale care ău afectat recent țara
noastră.
t

ENRICO BERLINGUER

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
SERGIO RAMIREZ MERCADO
RAFAEL CORDOVA RIVAS

Secretar general
al Partidului Comunist Italian

Membrii Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională
al Republicii Nicaragua
4

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Vasile Chivulescu a fost numit in
calitate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Popu
lară Benin, in locul tovarășului
Octavian Cărare, rechemat în cen
trala M.A.E.
*
Luni, tovarășul Nicolae Constan
tin. ministrul comerțului exterior si
cooperării economice internaționale,
a primit pe Taye Gulilat. secretar
general adjunct la Campania Națio
nală Revoluționară de Dezvoltare a

Etiopiei Socialiste, președintele pâr
tii etiopiene in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-etiopiană de
colaborare economică și tehnico-știintifică.
Cu acest prilej, au fost analizate
posibilitățile de dezvoltare a coope
rării dintre țările noastre in dome
nii de interes reciproc.
Au participat Iustin Rogoz, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, președintele părții române in
comisie, și Nicolae Murgu. adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale.
A fost de față Assefa Woldie, am

„Prin inițiativele sale de pace, tovarășul
Nicolae Ceaușescu apără interesele vitale
ale poporului român, ale tuturor
popoarelor lumii"

basadorul
București.

Etiopiei

Socialiste

Maistrul Mihai Thell-

man a spus : „Sem: nătura pe care o
voi pune pe Apel este
un angajament de a
milita, alături de toți
oamenii muncii din
patria noastră, fără
deosebire de naționa
litate. alături de toa
te forțele înaintate de
pretutindeni, pentru oorirea cursei înarmări
lor. Mă angajez, tot
odată. să-mi onorez
iemnătura prin noi
fapte de muncă, care
să contribuie la întări
rea patriei socialiste și.
implicit, la întărirea
temeliilor păcii".
„Noi vrem, a spus și
laboranta Alexandrina
Mihai, să ne creștem
copiii liberi, fericiți,
intr-o țară liberă, pros
peră, intr-o lume a
păcii, a prieteniei și
înțelegerii cu toate po. poarele. Acesta este
telul căruia ii consa
cră Întreaga sa activi
tate tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cel mai iu
bit fiu al poporului
nostru, luptătorul plin
de abnegație pentru
cauza păcii. pentru
interesele vitale ale
poporului român, ale
tuturor
popoarelor

lumii. Iată de ce.
la îndemnul său. ne
punem semnătura pe
Apel, cu încrederea
că, prin lupta popoare
lor, dezastrul nuclear
va fi preintimpinat,
dezarmarea va fi reali
zată, pacea va tri
umfa". • ■ .■
Ia -același sairiL^au
mai vorbit Boytor Arpăd, subinginer, la
forjă. Vasile Nițu, lă
cătuș în secția rul
menți. Moțiunea adop
tată la miting, in nucele celor 8 000 de oa
meni ai muncii de la
„Rulmentul", cheamă
participantii la sesiu
nea specială a O.N.U.
Să depună toate efor
turile pentru adoptarea
de măsuri concrete
de dezarmare, în pri
mul rind nucleară. în
telegrama
adresată
tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU se expri
mă deplina aprobare
față de politica internă
și externă a partidului
și statului nostru, fată
de mandatul încredin
țat delegației române
la sesiunea specială a
O.N.U., cu convingerea
că. pe baza acestuia.
România va aduce o
nouă contribuție Ia eforturile pentru pro
movarea cauzei dezar
mării. Tn continuare,
participantii. cu simtămintul unei înalte răs
punderi. au semnat
Apelul ponorului ro
mân. (Nicolae Mocanii,
corespondentul „Scinteii").

’in timpul mitingului, Io întreprinderea de strmâ și produse din sirmo Buzău
1
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Oamenii au nevoie de pace,
ca de aerul pe care îl respiră"
Vasile Morar, secretarul organiza
ției U.T.C., au subliniat adeziunea
lor, a tuturoi' cooperatorilor, la po
litica de pace a țării, la acțiunile
întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu in vederea denuclearizării continentului nostru, pentru o
Europă a securității și cooperării.
Profesorul Constantin Manases a
evocat, in cuvinte pline de simțire,
pagini din istoria poporului, nostru,
cate niciodată n-a rivnit la pămintul altora, și-a apărat cu bărbăție
glia strămoșească. El a arătat că
întregul nostru popor este unit in
jurul partidului, al secretarului său
general, in lupta pentru pace și
dezarmare.
Cei prezenți au adoptat, intr-o
atmosferă de puternică Însuflețire,
textul unei telegrame adresate to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
după care, rind pe rind, cei pre
zenți și-au așternut semnătura pe
Apelul poporului român adresat se
siunii speciale a O.N.U. (Alexandru
Mureșan, corespondentul „Scînteii")

„Să mobilizăm toate conștiințele în slujba
făuririi unei lumi fără arme și fără războaie"
La „Casa Scînteii" din Capitală
a avut loc. luni după-amiază,
adunarea lucrătorilor din presă,
prilejuită de semnarea Apelului
poporului român adresat sesiunii
speciale a O.N.U. consacrată de
zarmării. Adunarea, organizată de
Comitetul de partid din presă și
Consiliul ziariștilor, se înscrie ca
o nouă și importantă manifestare
după reuh.ium.93 Internațională a
ziariștilor pentru dezarmare, secu
ritate și pace, care a. avut loc la
București, la inceputul acestui an.
In cuvintul de deschidere, tovarășul Ion Mitran, secretarul ComiV.________________________________

telului de partid din presă, a ară
tat că ziariștii din țara noastră,
avind mereu in față exemplul lu
minos al secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, activitatea sa neobosi
tă pentru salvgardarea păcii, pen
tru promovarea înțelegerii și a
bunelor relații intre națiuni, iși
ridică glasul tot mai puternic in
favoarea păcii, mobilizind conști
ințele oamenilor muncii din Româ
nia. de pe toate continentele in
slujba înaltelor idealuri ale uma
nismului, împotriva cursei inarmă-

*

*

Sub mingîierea sa cuprinzătoare
Ne înflorim iubirile-n copii
Și ne petrecem seva ginditoare
Prin firele de iarbă din cîmpii.

ț

*

)

S-au conturat superbe ipoteze
Sub gînditorul omenirii nimb,
Dar lumii-ntregi n-o să-i aflăm proteze
La inventarul pieselor de schimb.

*
*

*

Să ne-amintim urcind printre minute
In labirintul cu dințate roți
Că opțiunea păcii prin redute
Nu poate fi egală pentru toți.
Avem nevoie
Avem nevoie
Și nu putem
Hrănindu-ne

H

„Semnătura mea exprimă o voin
ță, voința unui om trecut prin
război, de a trăi in pace". Aceste
cuvinte rostite de țăranul coopera
tor Eugen Peter la adunarea din
comuna Baciu, una din cele mai
prospere și mai frumoase localități
ale. județului Cluj, ău fost întimpinate cu aclamații de aprobare de
toți cei de față. ,,Am auzit și am
citit multe despre dezastrul atomic
de la Hiroshima, a spus el. Ce s-ar
intimpla dacă ar porni un nou
război acum, cind nu este vorba de
o singură bombă, ci de mii și mii
de bombe ? Ar pieri omul însuși,
viața pe pâmint. De aceasta noi,
țăranii'din Baciu, români, maghiari
și de al ie naționalități, spunem NU
înarmărilor. NU bombelor atomice,
NU războiului. Avem nevoie de
pace așa cum avem nevoie de aerul
pe care il repirăm".
Teodor Vescan. loan Cociș, Aurel
Dulău, care au trecut și ei prin virtejui
distrugător al ultimului
război. Sfarnic Carol, care a trecut
și prin primul război, precum și

Dacă rostim solemn cuvintul pace
Cu glas înalt în fiecare zi,
Vom învăța că de la cer încoace
Un singur soare poate încălzi.

*

de ozon și piine,
de pâmint fertil
trăi de azi pe mîine
speranța cu trotil.

Uniți de-al păcii crez, în lumea-ntreagă
Să ne gindim la pace ca și cind
Lumina viețuirii ni se leagă
De limpezimea unui singur gind.

$
*
*

George JĂRNEA
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rilor, pentru o lume fără războaie,
mai dreaptă și mai bună,
în cuvintul lor. Dumitru Con
stantin, din partea publicațiilor de
tineret. Paula Carmen Ion. secre
tar al organizației U.T.C., Alexan
dru Păsărin, din partea sindicatu
lui lucrătorilor din presă, și Liviu
Cernăianu, din partea publicați
ilor culturale, au subliniat, de
asemenea, importanța deosebită pe
care ziariștii din Republica Socia
listă România o acordă slujirii no
bilei idei a apărării păcii. Vorbi
torii au arătat că in in condițiile
de azi, în care lumea este con
fruntată cu probleme complexe și
grave de ordin politic, social-eco
nomic, militar și. de altă natură,
cind în lume, și în special pe con
tinentul nostru, s-au acumulat
arme nucleare care pot distruge
pămintul de mai multe ori. tyesa
din țara noastră șl-a făcut un crez
din a prezenta permanent poziția
și inițiativele României, ale tova
rășului Nicolae. Ceaușescu in probletnele dezarmării, ale edificării
securității si păcii, ale instaură
rii noii ordini economice și poli
tice internaționale.
în încheiere.
participantii la
adunare au adoptat o telegramă
adresată tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, in care se spune prin

tre altele: „Ca o .încununare a
multiplelor manifestări
pentru
pace organizate in țara noastră,
toți lucrătorii din unitățile noastre
de presă, semnind Apelul poporului
român adresat sesiunii speciale a
Organizației Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării, au convingerea
fermă că această nouă inițiativă
a României socialiste răspunde pe
deplin aspirațiilor celor mai fier
binți aile poporului nostru, ale
tuturor popoarelor : pacea și
dezarmarea. înțelegerea si cola
borarea intre națiuni', dreptul fie
cărui popor de a-și , hotărî singur
destinele.
însuflețiți permanent de străluci
tul exemplu de muncă și viață pe
care ni-1 oferiți permanent, parti
cipantii la adunarea lucrătorilor din
presă, dind glas sentimentelor de
care sint animați toți ziariștii, toți
cei ce lucrează in presă, se anga
jează solemn de a acționa și in vii
tor pentru binele și viitorul poporu
lui, pentru apărarea progresului umanității, asigurindu-vă că nu vom
precupeți nici un efort pentru a
contribui. împreună cu întregul
nostru popor, la înflorirea patriei
noastre socialiste".
(Agerpres)

în ruină. Iată de ce tovarășul
Ceaușescu cheamă neîncetat la
stingerea focarelor de conflict și 1a
reglementarea problemelor prin
tratative pașnice, la oprirea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării".
Continuînd această idee, Marieta
Chisamera, muncitoare, a spus :
„Nu mai poate fi tolerată risipa
uriașă de resurse materiale și
financiare pentru fabricarea de
arme îndreptate- împotriva omului,
împotriva vieții. Așa ceva este îm
potriva naturii umane. împotriva
rațiunii. înarmărilor nucleare tre
buie șă li se pună capăt ! Fondu
rile irosite în aceste scopuri trebuie
să fie folosite — așa cum se arată
în Apel — pentru progresul și bu
năstarea tuturor popoarelor, pentru
lichidarea subdezvoltării, care con
damnă regiuni ini regi la foamete
și suferințe. Aceasta este cererea
poporului nostru : la fel gindesc
milioane de oameni de pe tot pămîntul, cum o arată grandioasele
manifestări pentru pace care au
avut loc in ultima vreme".
Concretizing aceste gîndurt Vic
toria Ionescu, președinta comisiei
de femei, a adăugat : ..Semnăm
din toată inima Apelul adresat se
siunii speciale a O.N.U. ca să se
știe că poporul român este hotărit
să facă totul pentru ca. împreună,
cu celelalte popoare, să determine
oprirea cursei înarmărilor și. trece
rea la: dezarmate". Și ceilalți vor
bitori — Lucia Enache, Tudor laciu. Constanta Marin — au expri
mat. in cuvinte hotărite. cererea ca
sesiunea specială să deschidă, prin
hotărîrile sale, drum larg dezarmă
rii.
în încheierea mitingului, oarticipanții au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu in
care se exprimă cea mai fierbinte
recunoștință pentru multiplele ini
țiative de pace și strădaniile neo
bosite în vederea anărftrii păcii, afirmării dreptului fundamental al
oamenilor, al popoarelor la viață,
la pace. (Stan Ștefan, coresponden
tul „Scfnteii").

Din cuvintul participanților la adunări
La adunarea oamenilor muncii
care s-a ținut la sediul cooperativei
agricole de producție din satul Li
vezi, comuna Podari, județul Dolj
un cuvint deosebit de impresio
nant a rostit veteranul din răz
boiul antifascist life Anghelescu.
„Eu am cunoscut din plin, spu
nea acest bătrîn trecut de 70 de
ani. cite dureri și suferințe a adus
omenirii cel de-al doilea război
mondial. Să-ți vezi frații sfirtecați
<je obuze, să vezi copii nevinovați
omoriți sub dărimături, să vezi
mame îndoliate și înlăcrimate, si
vezi Și să trăiești orori de neînchi
puit este o tragedie ce nu tre
buie să se mai repete. Mai ales că
acum există arme atomice, care
fiecare poate provoca mai multe
distrugeri decit toate obuzele trase
in războiul trecut. Popoarele devin
tot mai conștiente de aceste uriașe
pericole, îmi dau seama de aceasta
Citind in ziare despre marile de
monstrații împotriva armelor nu
cleare care au loc in atitea țări din
Europa și de pe toate continentele.
$i mă gindesc : Dacă cei mulți vor
fi uniți și hotăriți, sint convins că
— așa cum arată tot timpul marele
om al păcii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu — ei vor putea impune
dezarmarea și pacea*.
t
La adunarea de la Întreprinderea
minieră Petrila, Ștefan Alba, miner
șef de brtgadă, a declarat :
„împreună cu cei 60 de ortaci ai
mei, cu ceilalți mineri ai Văii Jiu
lui, am semnat Apelul poporului
român adresat Sesiunii speciale a
O.N.U. consacrată dezarmării. Am

s

la
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Cu prilejul primului zbor, de
monstrativ. al unei aeronave sovie
tice de pasageri si mărfuri, de tip
„IL-86", pe ruta Moscova — Bucu
rești. la aeroportul Otopeni a avut
loc luni o Conferință de presă. La
bordul modernului aerobuz, șeful re
prezentanței ..AEROFLOT" și co
mandantul aeronavei sovietice au
prezentat caracteristicile aparatului
de zbor, precum si unele aspecte ac
tuale ale colaborării sovieto-române
in domeniul .transporturilor aeriene.

„Ne asociem glasul tuturor popoarelor
care cer sesiunii speciale a O.N.U.
să deschidă drum larg infăptuirii dezarmării"
Colectivul întreprinderii de morârit, panificație și produse făi
noase Teleorman este cunoscut
pentru hărnicia sa : în perioada
1.979—1981 a fost distins de trei ori
consecutiv cri „Ordinul Muncii" cla
sa I. pentru bunele rezultate ob
ținute in producție. Oamenii mun
cii de aici sint constienți că intre
succesele in producție și comanda
mentul apărării păcii există o le, pătură directă. Aceasta a reieșit
clar din desfășurarea plină de în
suflețire .a, mitingului pentru pacp
care a avut loc in curtea unității
din Alexandria, din ambianța în
care au semnat Apelul către se
siunea specială a O.N.U. consacrată
dezarmării.
Deschizind mitingul, tovarășul
Ștefan Pleșa, directorul întreprin
derii. a spus : „Apelul către sesiu
nea specială a O.N.U. consacrată
dezarmării reflectă aspirațiile și
interesele unui popor care de-a
lungul istoriei șale bimilenare și-a
apărat cu ardoare pămintul stră
moșesc și, totodată, a căutat să
trăiască în pace cu toți vecinii, cu
celelalte popoare. Astăzi, vocația
lui de pace iși găsește o puternică
expresie în opera de construire a
socialismului,, in politica pe care o
proriiovează țara noastră pe arena
mondială. Această politică poartă
pecetea gindifii și activității tova
rășului Nicolae Ceaușescu. barbe
tul de stat care militează neabătut
pentru pace, înțelegere și colabo
rare internațională, pentru înfăp
tuirea marelui ■ deziderat al tuturor
popoarelor : dezarmarea".
La rindul ei, Niculina Chită, se
cretar al comitetului de partid, a
spus : „Tabloul lumii de azi este
destul de întunecat. Te uimește cu
cită ușurință sint provocate noi și
noi conflicte, in care se varsă mult
singe omenesc, dar care pot fi
foarte greu reglementate. Cel mai
grav este faptul că din asemenea
conflicte se pot naște incendii uria
șe și chiar un război mondial in
care, folosindu-se arme moderne,
întreaga planetă s-ar transforma

<

zilei

ÎN NUMELE PĂCII, ÎN NUMELE VIEȚII, SEMNĂ TUȘILE ÎNTREGULUI POPOR!

și distrugere. Iar in
cazul unui război ato
mic va fi in joc insăși
existența planetei, lată
de ce, pe drept cuvint,
se spune in Apel câ
nu poate exista justi
ficare pentru politica
de inarmare și de
război".

România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

<7

Intr-una din halele
întreprinderii
„Rul
mentul" din Brașov,
peste 2 500 de oameni
ai muncii — români,
maghiari, germani —
s-au adunat pentru
a-și manifesta ade
ziunea deplină față de
inițiativele tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
îndreptate
spre apărarea păcii și în
făptuirea dezarmării,
față de pozițiile și
propunerile construc
tive ale României, care
și-au găsit o nouă și
puternică afirmare in
Apelul către sesiunea
specială â O.N.U.
După cuvintul de
deschidere al secreta
rului comitetului de
partid, tovarășul Du
mitru Grigorescu. s-au
perindat la tribună
■j» un șir de vorbitori, care
■ au arătat temeiurile ce
„•ii,, determină să sem
ne . ’u toată conving_rei Apelul.
„Omenirea — a spus
Nicolae Curea, rectifi
cator — se află într-un
moment decisiv ai is
toriei sale ; în fața
ei se pune — dubă
cum a arătat tovarășul
Nicolae Ceaușescu in
expunerea la Plenară
și cum se subliniază
si in Aoel — problema
de a alege calea răz
boiului sau cea a pă
cii. Dar experiența tra
gică din trecut si chiar
conflictele singeroase
care au loc in nrezent
arată : calea războiu
lui înseamnă moarte
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Prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
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făcut-o cu toată convingerea. Noi.
minerii, iubim pacea și o apărăm ca
lumina ochilor noștri. Primul mi
ner al țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ne-a chemat să sporim
producția de cărbune pentru a asi
gura energia, necesară dezvoltării și
înfloririi patriei noastre dragi
România, socialistă. Dar pentru aceasfa avem nevoie de pace. De
pace au nevoie toate popoarele. $i
cu toate acestea pacea lumii este
acum in mare pericol din cauza
continuării și întețirlt cursei înar
mărilor. De aceea mi-a mers drept
la inimă chemarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, repetată și la
Oradea și Arad, ca popoarele să se
unească pentru a impune pacea și
dezarmarea*.

Participant Ia , adunarea de Ia
Combinatul de oțeluri speciale.Tîrgoviște, Valentin Cocirță, oțelar, a
spus :
„Sint tînăr oțeldr și învăț pen
tru a. ajunge specialist in meta
lurgie. Programul partidului des
chide in fața noastră, a tinerilor,
cele mai minunate. perspective
pentru o viață frumoasă și demnă.
Ea nu trebuie să fie umbrită
de amenințarea exploziilor atomice.
Iată de ce semnez Apelul poporu
lui român cu convingerea că semnă
tura mea, alături de aceea a milioa
nelor de cetățeni din patria noas
tră, împreună cu manifestările de
tot felul ale tinerilor din țările Eu
ropei și ale celorlalte continente,
vor demonstra că voința popoare
lor este o forță peste care nu se
poate trece".

Au luat parte general-maior Au
rel Răican. șeful Departamentului
Aviației Civile, Liviu Sabău. di
rectorul companiei aeriene „TAROM".
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Ministerului Turismu
lui. ziariști români si sovietici.
Au fost prezenți. L. I. Boiko, mi
nistru consilier al Ambasadei U.R.S.S.,
precum si membri ai ambasadei.
★
în cadrul Complexului expozițional din Piața Scînteii a fost deschi
să. luni, expoziția internațională spe
cializată „Aerotehruca-82“. organizată
de întreprinderea de tirguri și expo
ziții București, de pe lingă Camera
de comerț și industrie a României,
și firma „Glahe International Group"
din R.F.G.
Aflată la a treia ediție, expoziția,
profilată pe produse ale industriei,
aerotehnice și electronice, reunește,
pe lingă întreprinderi de specialitate
din țara noastră, peste 30 de firme
prestigioase din Anglia, Austria, El
veția. Franța, R. F. Germania și al
tele. Cu un stand bogat de expona
te sint prezente Centrul Național da
Aeronautică și întreprinderile de co
merț exterior „Electronum", „Tehnoimportexport" și „Romconsult". Cu
acest prilej, au rostit alocuțiuni Ni
colae Suciu, directorul general al
Întreprinderii de tirguri și expoziții,
și Ron Avis, vicepreședinte al firmei
„Glahâ International Group".
★
Navele americane ,.Harry E Yar
nell" și „Valdez", care au efectuat,
o vizită in portul Constanța, au părăsit apele teritoriale românești.
Pe timpul cit s-au aflat in țara
noastră, membrii echipajelor au vizitat monumente istorice și obiective
culturaJ-.t^rijt^ce ^i^,nțtmiglpiul Con>.
■stanța și de, pe 'litoralul: românesc
~al Mțtrii.-Nggrq..,, .y
Cu acest prilej, oaspeții au depus
o coroană de flori la Monumentul
Victoriei din Constanța.
(Agerpres)
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Știri sportive
Campionatul mondial
de fotbal
Start in turneul final al campiona
tului mondial de fotbal: Destul de
puține au fost fazele de atac dina- I
mice in meciul inaugural Belgia —
Argentina 1—0 (0—0). Cei peste
100 000 de spectatori din tribunele
stadionului din Barcelona au văzut i
jucind două formații foarte bine pre
gătite in toate privințele insă, din
păcate, excesiv de prudente, ceea ce
a diminuat aspectul spectacular.
Belgienii — care se retrăgeau cu
toții în jumătatea lor de teren atunci
cind pierdeau mingea — au reușit
prin această aglomerare să facă' fată
cu brio șarjelor argentiniene. Cei
mai buni dintre belgieni: fundașul
dreapta Gerets (căpitanul echipei),
apoi Pfaff (portarul), Ceulemans și
Czerniatynski. De la argentinieni:
fundașul liber Pasarella și Kempes.
De-acum faimosul Maradona a reali
zat citeva acțiuni frumoase, printre
care și o „bară" la o lovitură liberă,
dar. in general, a părut cam stinghe
rit în fața apărării grupate și deci
se, exercitate cu multă atenție asupra ■
lui de adversarii belgieni. Cealaltă
nouă vedetă argentiniană, cehtrul atacant Diaz, nici nu s-a văzut in joc,
fiind înlocuit pe la mijlocul reprizei
secunde.
Gesturi sportive: la un moment dat
s-a produs accidentarea unui jucător
belgian; arbitrul a lăsat faza să con
tinue; atunci, fundașul dreaptă ar
gentinian a scos ostentativ mingea
în aut; după ce au fost date îngri
jirile medicale celui accidentat, jocul
s-a reluat printr-o aruncare de la
tușă, firește. în favoarea belgienilor:
jucătorul belgian însărcinat cu exe
cutarea repunerii de la tușă a arun
cat balonul fundașului... ‘ argentinian
care trimisese inițial mingea în aut!
Un schimb de gesturi sportive, intr-o
partidă ce n-a dat bătăi de .pap ar
bitrului. deși „miza" era de campio
nat mondial.
Ieri s-au desfășurat meciurile
Italia — Polonia 0—0 (grupa .1) și
Brazilia — U.R.S.S., al cărui rezultat
nu nc-a parvenit pină la închiderea
ediției.
Astăzi se vor disputa următoarele
partide: Peru — Camerun (grupa I).
Ungaria — El Salvador (III) și Scoția
— Noua Zeelandă (VI).

ATLETISM : Foarte bune
rezultate ale unor
sporiivi români
Cu ocazia meciului atletic feminin
România — Ungaria, meci desfășurat
la Debrecen și ciștigat de reprezen
tativa noastră cu 87,5—68,5 puncte,
sportiva româncă Văii Ionescu a ob
ținut la săritura în lungime un re
zultat de valoarfe mondială — 7.05
metri! Acesta este al treilea rezuțtat
din istoria probei feminine, la patru
centimetri de recordul mondial (amintim că o altă săritoare în lungi
me, Anișoara Cușmir. a obținut re
cent 7 metri).
Să adăugăm că. în concursul mas
culin de la Debrecen, și. constănțeanul Gheorghe Cojocaru a avut o sări
tură foarte bună — 8,04 metri, nou re
cord masculin al României.
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„Cea mai amplă manifestare
pentru pace din istoria Americii"

CU PRILEJUL APROPIATEI VIZITE DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN IORDANIA
Deschiderea unei expoziții
de carte românească la Amman

O La Meiv York, pos'o
750 CC3 d© oaznerJ au
participat la o uriașă
demonsîra''ie în fa'a
sediu’ui O.M.U. ponîru
încetarea înarmărilor
nuclearo

AMMAN 14 (Agerpres). - La Universitatea din Amman a avut loc des
chiderea unei expoziții de carte românească organizată cu prilejul apro
piatei vizite oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, în Regatul Hașemit al Iordaniei.

Desfășurată sub egida celui mai
înalt for de învățămînt din Iorda
nia, expoziția cuprinde peste 200 de
volume in limbile arabă și engleză.
La loc de frunte sînt expuse opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, precum și volumele de
dicate vieții și activității șefului
statului român apărute in diverse
țări ale lumii. De o atenție deose
bită s-au bucurat lucrările tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. prezentate in cadrul ex
poziției. Sînt prezentate, de aseme
nea. lucrări referitoare la istoria
multiseculară a poporului român,
precum și lucrări reprezentative ale
literaturii române. Numeroase cărți
din cadrul expoziției se referă la
eforturile pe care Ie face poporul
român pentru dezvoltarea sa econo
mică și socială independentă pe
calea socialismului și a comunis
mului.
Cu acest prilej, dr. Abdul Salem
Al Majali. ministru, președintele
universității, sub patronajul căreia
a fost organizată expoziția, a dat
clas admirației deosebite a cornu
lui profesoral, a oamenilor de știin
ță iordanieni față de personalitatea

• Pe marea scenă a Manhattan-ului, un spec
tacol inedit: „lumea"
așa cum este azi și
cum ar putea fi mâine
dacă s-ar permite Iz
bucnirea războiului nu
clear
• Pateticul avertisment
al supraviețuitorilor de
[
la Hiroshima și Naga
saki
• Chemarea celei mai
tinere generații către
adulții planetei: „Co
piii sînt viitorul — nu
distrugeți viitorul nos
tru, viitorul omenirii!“

• Și o unanimă conclu
zie : după acest istoric
marș, lupta pentru
dezarmare va continua
cu și mai multă vigoare
„Ziua Z“, a grandiosului marș pen
tru dezarmare nucleară de la New
York, a fost „O ZI MEMORABILA
CARE A ZGUDUIT AMERICA", după
cum spunea unul din comentatorii
posturilor de televiziune. Toate mij
loacele de informare americane apre
ciază că aceasta a fost „CEA MAI

ampla manifestare america
na PENTRU PACE DIN TOATE
TIMPURILE".

La orele tîrzii ale serii. de la tri
buna principală din „Central Park14
s-a anunțat că participarea la marș a
depășit orice așteptări. Celor peste
500 000 de oameni cîți trecuseră prin
fața sediului O.N.U. pînă la ora 14. cit
a\d«rat defilarea, li s-au adăugat ne
mările artere a’b New York-itîui alțt
250 000. Așadări WoofFde ție.riSpaWe'aii
luat m total parte la această istorică
manifestație.
A fost evenimentul ce a dominat
buletine’e de informații pe tot par
cursul zilei de sîmbătă. Mari’e rețele
de televiziune au transmis dirert în
treaga sa desfășurare. Echipe’e de re
porteri s-au schimbat de c teva ori.
Zeci si sute dc participanți au fost
intervievați si au vorbit Americii. în
tregii lumi, desnre semnificația aces
tei acțiuni fără precedent, desnre s’mțăm’ntele lor. desnre hotărîrea de a
continua lupta pentru dezarmare,
pentru pace. Si se poate spune că Or
ganizația Națiunilor Unite a cnns’derat acest eveniment ca făc’nd nnrte
din însăși agenda sesiunii — înalți re
prezentanți ai O.N.U. salutîndu-i ne
part’c’nanri si as!m’rind’i-i că această
impresionantă manifestare va avea
eco”’ cuvenit în md-ul d<,’b->te"i’o’-.
...Picta „Don Pammarskiold" o-a 9.
Trt tribuna rid'cștă în fa*a sediului
O.N.U. se dec’ară deschis rare'e
marș. al că-”i traseu c”n-inde ca
punct d-> confi’’en*ă ol f!uv’”or uma
ne ..i'i’-st Avenue". Coloanele se pun
în mișcare...
în fruntea cortegiului, artiști ai
unui cunoscut teatru de păpuși din
New York interpretează pe scena
deschisă a marii artere un spectacol
Inedit. Actori costumați in mantii
albe, purt’nd ingenioase măști, de
scriu ..LUMEA" așa cum este ea : cu
bogati si săraci, cu bancheri aroganți
și slvibasi umili, cu bucuriile și ne
cazurile ei. măști exuberante și măști
triste... O nau’ă. O rimă de răgaz...
Pano"-i alegorice vin să sugereze că
a sort ’.iun ma-ii înre-'-ă-l : -iua in
fernului atomic. ..SFTRȘTTUL LU
MII". Ap-re un panou imens care
p-e-intă o ’rnag’ne aeriană a New
Yo-k-i’l”i de a-’. Urmează ren”ca —
o imagine frecată a ce^a ce a- deveni
marea metro-'nlă dună bnmbr-dnment”l atomic. Se aud znomote’e pro
duse de explozii. Iși fac apoi apa

A.I.T. Acest grup ar urma să cu
prindă Centrul pentru dezvoltare so
cială și probleme umanitare. Organi
zația Internațională a Muncii. Orga
nizația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.). Organzația Mondială a Sănătății,
UNESCO și Universitatea Națiunilor
Unite.
— Cum apreciați, in acest context,
Masa rotundă „Tineretul anilor ’80“ de
la Costinești 2
— Desigur, Masa rotundă „Tinere
tul anilor ’80“ a fost una dintre cele
mai importante acțiuni desfășurate, la
nivel international, in intimpinarea
A.I.T. Organizată intr-un moment
foarte potrivit, ca o finalizare a
discuțiilor purtate în cele cinci re
uniuni regionale anterioare. Masa ro
tundă de la Costinești a oferit cadrul
prooice abordării și dezbaterii pe
multiple planuri a problematicii com
plexe cu care se conf-untă tînăra generarie în lumea contemporană, pri
lejuind. totodată, formularea uno- re
comandări și sugestii extrem de urile
In ne~s">e?ti”a srahmii Comitetului
Cdnsu’tr.tiv de la Viena.
Ca si ceilal’i nart'.cinanți. anrețlind
excelenta organizare, am fost impre

VIENA 14 (Agerpres). — Luni au
început, la Viena. lucrările celei de-a
doua sesiuni a Comitetului Consul
tativ al O.N.U. pentru Anul inter
național al tineretului, organ interguvernamental creat de Adunarea
Generală a O.N.U. și comous din
reprezentanții a 24 de state. între
care România.
Sesiunea comitetului are sarcina
de a elabora recomandări privind
punerea în aplicare a programului
de măsuri si activități ce voi- fi în
treprinse înaintea si în timpul Anu
lui ir/e-național al tfri'-retu'ui
(1985). eveniment ce se va desfășu
ra sub deviza „Participare, dezvol
tare, pace".
Ca expresie a prețuirii deosebite
de care se bucură îri întreaga lume
România, președintele ei. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. contribuția si po
ziția activă a tării noastre în cadrul
Organizației Națiunilor Unite si ținind seama de bunele rezultate ob
ținute la prima sa sesiune. Comite
tul Consultativ a reconfirmat, prin
consens, mandatul de . președinte al
acestui organ oe care il deține to
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al
C.C. al U.T.C.
Ca vicepreședinți au fost realeși
reprezentanții Indoneziei. Guatemalei si Guineei, iar ca raportor, re
prezentantul Olandei.
în alocuțiunea rostită la deschi
derea lucrărilor, președintele Comi
tatului Consultativ al O.N.U. pent™
Anul internațional al tineretu'ui.
tovarășul Nicu Ceaușescu. a subli

Primul
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BONN 14 (Agerpres). — Luni a
sosit la Bonn delegația Marii Adu
nări Naționale a Retpublicdd Socia
liste România, condusă de tovarășul
Nicolae Giosan, președintele M.A.N.,
care face o vizită oficială in R.F.
Germania, la invitația președintelui
Bundestagului, Richard Stuecklen.
în aceeași zi, președintele M.A.N.
a avut întrevederi cu Richard Stue
cklen, precum și cu Wolfgang Mischnik, șeful fracțiunii parlamenta
re din Bundestag a Partidului Liber
Democrat. Au fost abordate cu acest
prilej probleme ale relațiilor dintre
R.S. România și R.F. Germania și a
fost evidențiată contribuția parla
mentelor la dezvoltarea raporturilor
de cooperare dintre cele două țări,
la instaurarea unei atmosfere de
destindere și cooperare pe plan in
ternațional.
Delegația M.A.N. a avut întreve
deri la Societatea de marketing a
economiei agrare și la Comitetul
pentru relații economice cu țările
est-europene din cadrul Federației
industriei din R.F. Germania, in
cursul convorbirilor fiind abordate
probleme legate de dezvoltarea
schimburilor economice și a coope
rării industriale și tehnirio-știintifice
intre întreprinderi și institute de«»
cercetare din cele două țări.
La dineul oferit de președintele

Aspect de la uriașa manifestație din fața sediului O.N.U.

riția sute de toboșari. Sînt pelerinii
veniți la New York de la mii de
kilometri depărtare, de la Hiroshima
și Nagasaki. Bătăile tobelor ritmează
un vaier obsedant, care se aude parcă
de undeva de foarte departe ; bătăile
se întețesc avertizînd : iată ce s-a
intîmplat, iată ce se poate întimpla.
Și apoi se succed, îritr-o viteză amețitoare, panouri pe care scrie
„casa dv.“, — iar dedesubt scheletul
metalic a ceea ce a fost cîndva o casă ;
„biroul dv." — un schelet cu pălă
rie și cravată in fața unor resturi de
seînduri ; „apa" — marea populată
de schelete de pești ; „cimpia" — un
deșert; „aerul" — o pată neagră,
poaptea infinită. „Cei carp ar supra-.
Viețui i-ar invidia pe morți" r— scrie,
profetic pe una din pancartele ce
încheie acest cortegiu apocaliptic.
...își face apariția un grup de de
monstranți purtînd flacăra olimpică,
flacăra-simbol. Aici. în coloanele acestei grandioase manifestații ea re
prezintă ..lumina rațiunii". Și. firesc,
în următorul eșalon sînt capii, cîteva
mii de copii. Multi dintre ei. mai
mărișori, au participat pe parcursul
celor cinci zile de la deschiderea se
siunii speciale a O.N.U. pentru dezar
mare — timp de 120 de ore — la
„marțul pentru viată". Alții, cei mai
mici, care sînt purtați pe brațe de
mamele lor. Pe una din pancartele
purtate se poate citi : „COPIII SÎNT
VIITORUL — NU DISTRUGEȚI
VIITORUL NOSTRU, VIITORUL
OMENIRII".
Urmează, rind pe rind. grupuri
compacte de demonstranți de cele
mai diferite profesii : muncitori și
funcționari de bancă. învățători și
st.'denți. casnice, doctori, ingineri,
văzători. juriști, muzicieni și poeți
și mulți alții care, după cum scrie
..NEW YORK TIMES", „poate nicio
dată nu s-au gindit să participe la
un asemenea marș, dar care s-au pă
șii in rindurile sale, impreună cu alte
sute de mii, aduși de viziunea de
coșmar a unui holocaust nuclear, care
ar transforma Pămintul intr-o pla
netă pirjolită, fără viață".
Un steag uriaș albastru-auriu flu
tura deasupra mulțimii. Este al ve
teranilor americani din războiul din
Vietnam. Steagul este purtat de fos
tul locotenent Thomas Brinson, care
declară : „Noi am cunoscut ororile
războiului și considerăm că războiul
nu. este cu nimic justificat". Alături
de el. soția sa. Șarah. și ei precizea
ză că s-au hotărit să particine la
marș pentru fiul lor. in virstă de doi
ani, și pentru viitorul omenirii.
...Ora 12. în apropierea tribunei din
fața Națiunilor Unite se‘ poate vedea
monumentul instalat cu puține zile
înaintea deschiderii sesiunii specia

le : o mină întinsă, sub care stă
scris : ..Stop WW IJI" („Stop celui
de-al treilea război mondial"). Este
și mesajul miilor de demonstranți
care trec în șiruri neîntrerupte prin
fața tribunei. între ei, circa 10 000 au
venit din diferite țări ale lumii, multi
reprezentînd organizații neguverna
mentale invitate să participe'la se
siunea O.N.U.
Cuvintele celor ce urcă la tribună
exprimă ginduri și sentimente îm
părtășite de sutele de mii de parti
cipant la marș și, pe un plăn măi
larg, de sute de milioane de oameni
de pe întreaga planetă. HELEN CALDICOTT, din partea organizației me
dicilor pentru responsabilitate socia, lă : „Guvernele lumii se află in fața
•unei , răspunderi istorice și ele tre
buie să dea dovadă de înțelepciune
și să acționeze pentru a salva ome
nirea de la dezastru". CORETTA
KING, văduva fostului militant de
culoare Martin Luther King : „Mi
lioane de oameni* americani vor pace
și justiție. Aceasta e dorința milioa
nelor de oameni de pe întreg globul.
Cerem de aceea ca acum să se ac
ționeze pentru dezarmare. Va fi o zi
cînd va fi prea tirziu. Azi putem să
ne opunem cursei înarmărilor. Si ne
vom continua lupta pină cind fiecare
copil al planetei va avea asigurată
viața".
în ..Central Park", mulțimea fremătindâ a ascultat-o pe JOAN BAEZ,
interpretînd. acompaniindu-se la ghi
tară. cintecele ei răscolitoare despre
război și despre suferințele umane,
și despre speranță, și despre pace ;
l-a ascultat pe ORSON WELLES
adresind un patetic aoel la rațiune
pentru apărarea bunului suprem, sa
cru al umanitarii — pacea : pe
JAMES TAYLOR. PETE SEEGER și
RONNIE GILBERT cîntînd laolaltă
cu zecile, sutele de mii de participanți Ia această memorabilă mani
festație.
Toate ziarele americane publică pe
primele pagini ample relatări, inter
viuri. imagini despre „cea mai lungi
și mai tumultuoasă zi din istoria
New York-ului". ..Ce va fi după 12
iunie
întrebarea din editorialul
din ultimul număr al revistei
„DISARMAMENT TIMES". editată
de Comitetul organizațiilor neguver
namentale pentru dezarmare, oferă
și răspunsul : „Lupta pentru dezar
mare va continua, cu conștiința că
opinia publică, popoarele dispun de
forța de a impune guvernelor să ac
ționeze pentru lichidarea armelor
nucleare, a tuturor armelor, pentru a
asigura Pacea pe pămint".

Națiunile Unite

Dumitru ȚINU

sionată de ceea ce am văzut aici.
Simplul fapt că există acest Costi
nești este o dovadă foarte elocventă
a politicii guvernului român față de
organizațiile de tineret, față de mem
brii acestora.
— Prin prisma discuțiilor de la Cos
tinești, ca și a raporturilor derivind
din rolul Centrului de dezvoltare so
cială și probleme umanitare, pe care-l
conduceți, cum apare cea de-a doua
sesiune a Comitetului Consultativ al
O.N.U. pentru A.I.T. 2
— Cum știți. Comitetul Consultativ
este cel care a asigurat și va con
tinua să asigure liniile directoare ale
programului de măsuri și activități
pentru pregătirea și marcarea Anului
internațional al tineretului. Centrul
pe care-l conduc a fost desemnat
să sprijine oe diverse p’anuri activi
tatea Comitetului Consultativ.
în acest cadru, am avut ocazia să
colaborez strins cu domnul Nicu
Ceaușescu, ales președinte al Comite
tului Consultativ, de către cele 24 de
țări membre ale acestui comitet al
O.N.U. Ne-am intilnit și am discu
tat căile-și mijloacele cele mai favo
rabile promovării obiectivelor majore
ale Anului internațional al tineretu
lui. O colaborare fructuoasă, datorită

faptului că în calitatea sa de pre
ședinte al Comitetului Consultativ are
un rol activ, atit in cadrul comite
tului, cit-și prin convorbirile și con
sultările pe care le poartă cu șefi de
state, cu factori responsabili din or
ganizațiile naționale și internaționale
de tineret de pe diferite continente,
în scopul atingerii obiectivelor pre
văzute de A.I.T.
Cea de-a doua sesiune a Comitetu
lui Consultativ este importantă de
oarece va fi singura întilnire de anul
acesta înaintea Adunării Generale a
O.N.U. din toamnă, unde este de
așteptat să fie adoptate decizii pri
vind A.I.T. în această perspectivă,
recomandările și propunerile făcute
Ia Masa rotundă de la Costinești ca
pătă o pondere deosebită pentru lu
crările reuniunii de la Viena. Iată, de
pildă, consider foarte binevenită
propunerea României ca la cea de-a
doua sesiune a Comitetului Consul
tativ să se discute organizarea unei
reuniuni a tineretului la nivel euro
pean, similară manifestărilor conve
nite pentru alte continente. Este o
propunere generoasă, o dovadă a an
gajării tineretului român în dezba
terea și soluționarea problemelor co
mune regionale ale tinerei generații.
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RIAD (Agerpres). — Duminică, re
gele Khaled al Arablei Saudite a în
cetat din viață in virstă de 69 de ani,
in urma unui atac de cord — anunță
agenția saudită de presă, reluată de
France Presse și Reuter. înhumarea
regelui Khaled a avut loc in cadrul
unei ceremonii funerare, duminică, in
capitala saudită. Prințul moștenitor
Fahd Ibn Abdul Aziz Al Saud, fra
tele regelui Khaled, a fost procla
mat, în aceeași zi, rege al Arabiei
Saudite. Noul suveran a desemnat în
calitate de moștenitor al tronului pe
prințul Abdullah Ibn Abdul Aziz, co
mandantul Gărzii Naționale.

Rebele Fahd al Arabiei Saudite a
preluat funcția de prim-ministru, in
formează televiziunea saudită. De ase
menea, un decret dat publicității la
Riad anunță numirea prințului moș
tenitor Abdullah Ibn Abdul Aziz,

Bundesta-gului în onoarea delegației
M.A.N. s-au rostit toasturi in sănă
tatea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nico’ae
Ceaușescu. și a președintelui Repu
blicii Federale Germania. Kari
Carstens, pentru dezvoltarea înțele
gerii și cooperării dintre popoarele
celor două țări.

Sărbătoarea ziarului
„Neues Deutschland"
Simbătă și duminică s-a desfășurat
la Berlin sărbătoarea ziarului „Neues
Deutschland", organ al C.C. al
P.S.U.G. tn cele două zile ale festiva
lului,/pe scenele și estradele amena
jate in minunatul decor natural al
parcului „Friedrichshain", 4 000 de ar
tiști profesioniști și amatori au susți
nut un bogat și variat program cultu
ral-artistic și sportiv, urmărit de sute
de mii de prieteni și cititori ai zia
rului. Au fost organizate, totodată,
expoziții de artă, standuri de cărți și
discuri, concursuri, jocuri sporti
ve ș.a. La manifestările prilejuite de
sărbătoarea ziarului „Neues Deutsch
land" au participat ca invitați repre
zentanți ai ziarelor comuniste și mun
citorești, intre care și .Scmteic
(P. Stăncescu).

RABAT 14 (Agerpres). — La Casa
blanca s-au desfășurat lucrările pri
mului Congres Național al Partidu
lui Democraților din Maroc. Rapor
tul politic a fost prezentat de pre
ședintele Comisiei Naționale a parti
dului. Mohamed Arsalane El-Jadidi,
ministrul muncii.
Congresul a adoptat „carta politi
că" a partidului și a ales noile or
gane conducătoare. In funcția de
secretar general al partidului a fost
ales Mohamed Arsalane El-Jadidi,
ministrul tnuncii.
La lucrările congresului a parti
cipat si o delegație a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, con
dusă de tovarășul Iosif Ujlar. mem
bre al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte
al Consiliului National al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
care a adresat congresului un salut
din partea F.D.U.S.
După încheierea lucrărilor congre

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). —
Forțele armate argentiniene din Malvine (Falkland) au refăcut liniile de
fensive de la Puerto Argentino (Port
Stanley), impiedicind înaintarea în
profunzime a infanteriei marine bri

★

^Agențiile de presa transmit
TIRGUL INTERNATIONAL DE
LA POZNAN și-a deschis porțile.

La actuala ediție participă 1 600
de firme și întreprinderi din 26 de
țări. România este prezentă cu un
pavilion, în care s’nt expuse prin
cipalele produse ale întreprinderi
lor de comerț exterior din dome
niile industriei construcțiilor de
mașini, industriei chimice, indus
triei forestiere, industriei electro
nice etc. Pavilionul românesc a
fost vizitat de Marian Wozniak,
membru supleant al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.M.U.P.,
Janusz Obodowski. vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri, Tadeusz
Nestorowycz. ministrul comerțului
exterior.
ȘEDINȚA COMISIEI PF.RMA1 NENTE C.A.E.R. PENTRU FOLO■ SIREA ENERGIEI ATOMICE ÎN
SCOPURI PAȘNICE a avut loc la

I Sofia. Comisia a examinat sareinile care-i revin din protocoalele
| ultimelor ședințe ale Comitetului

Executiv al consiliului, a elaborat
masuri concrete de' lărgire a co
laborării pentru asimilarea de
blocuri energetic» cu reactori
nucleari de tipul VVER-1 000 și a
stabilit să se pregătească noi ac
țiuni privind lărgirea colaborării
în domeniul energeticii nucleare.
Au fost examinate, de asemenea,
rezultatele colaborării privind cer
cetări legate de fizica reactorilor
de tip VVER ; 6tadiul realizării
programului de colaborare în do
meniul termofuziunii nucleare di
rijate ; mersul colaborării in cadrul convenției de sneci'Tz'irc
internațională in producția de izo
topi radioactivi. precum și materia’e informative cu privire la re
zultatele - exploatării reactoare’or
nucleare pe bază de neutroni
ran’zi.

CONGRESUL CONFEDERAȚIEI
GENERALE A MUNCII (C.G.T.),

cea mai puternică organizație sin
dicală d>n Franța, a început în orasul Lille.

Partidului

Maroc

sului. delegația F.D.U.S. a avut o în
tilnire cu membrii noului IT "r Po
litic al Partidului Democra\
în
cursul căreia a fost exprimat, -rdorința de a adinei colaborarea dintre
cele două organizații politice. în in
teresul relațiilor dintre cele două
țări si popoare. în conformitate cu
hotăririle adoptate cu nri'ejul intilnirilor dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu. secretar general al P.C.R..
președintele
Republicii Socialiste
România, și regele Hassan al II-lea
al Marocului.
Conducerea Partidului Democrați
lor a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceausescu sentimentele
de gratitudine pentru interesul ma
nifestat față de dezvoltarea relațiilor
româno-marocane, precum si în
treaga lor admirație față de activi
tatea desfășurată pe plan internatio
nal dedicată păcii și colaborării între
popoare.

• In pofida hotărîrilor de încetare a focului, forțele israeliene
invadatoare au continuat operațiunile militare în reqlunea
capitalei libaneze. Beirut • Formarea unui Comitet libanez
de salvare națională

BEIRUT 14 (Agerpres). — Forțele
israeliene invadatoare au continuat
in cursul nopții de duminică spre
jjțțțrii' operațiunile ’ militare in regiu
nea capitalei Libanului, încâlcind din
nou încetarea focului intrată in vi
goare cu 24 de ore mai înainte. Uni
tăți blindate israeliene au pătruns
duminică seara în localitatea Baabda
— situată la opt kilometri sud-est de
central Beirutului — unde se af'ă
comandantul Gărzii Naționale, în
Palatul prezidențial. La Baabda de
funcția de viceprerrtier. Potrivit ace
ține poziții armata libaneză. Agenția
luiași decret, ministrul apărării. Sul
palestiniană de știri, WAFA, a anun
tan Ibn Abdul Aziz, a fost numit al
țat că Israelul iși concentrează for
doilea vicepremier. Toți ceilalți mem
țele în zona Baabda-Hadath, pe care
bri ai guvernului au fost reconfir
intenționează să o folosească drebt
mați în funcțiile lor. Pe de altă
bază de atac asupra sectorului de
parte, regele Fahd a anunțat că va
vest al Beirutului.
continua politica predecesorului său.'
Sectorul de vest al capitalei liba
★
neze și periferia de sud a orașului
Regele Fahd al Arabiei Saudite s-a
au fost 6upuse bombardamentelor
■întilnit luni cu președintele Egiptu
israeliene, înregistrindu-se noi vic
lui, Hosni Mubarak, care a efectuat
time.
la Riad o scurtă vizită pentru a pre
Dealtfel, după cum a anunțat poli
zenta condoleanțe, ca urmare a
tia libaneză, citată de agenția Asso
decesului regelui Khaled, informează
ciated Press, aproape 10 000 de per
agenția M.E.N.
soane au fost ucise, iar 16 000 au fost
rănite de la începutul agresiunii is
într-o declarație făcută înainte de
raeliene în Liban. Pierderile umane
reîntoarcerea sa la Cairo, Hosni Mucele mai grele au fost inregistrate
barăk a arătat că există o înțelegere
în taberele de refugiați palestinieni
reciprocă intre el si oficialitățile
din jurul orașelor Es Sour (Tyr) și
saudite asupra diferitelor probleme
abordate, relevă agenția M.E.N.
Saida.
în fața situației create prin înain
tarea forțelor israeliene invadatoare
tot mai aproape de Beirut, guvernul
Libanului, întrunit luni in ședință, a
hotărît formarea unui Comitet de sal
tanice. ale cărei efective sint estima
vare națională, compus din reprezen
te la 7 000—8 000 de
’ oameni, întortanții principalelor forțe ale diferite
mează agențiile internaționale de
lor orientări politice și confesiuni ale
presă.
țării. Comitetul, a anunțat postul de
Un comunicat al Statului Major
radio oficial libanez, citat de agen
comun argentinian, transmis luni.
țiile France Presse și Reuter, este
releva că britanicii au reluat atacul
condus de președintele republicii.
capitalei
arhipelagului,
utiliasupra
Elias Sarkis, și include ne primul mi
zind o „mare cantitate de mijloace".
nistru, Shafic Al-Wazzan. viceoremieEi se află la numai 4 kilometri de
rul și ministrul afocetrior externe.
Puerto Argentino. unde ocupă „ooFuad Boutros, liderul Mișcării Na
ziții-cheie". Forțele argentiniene, pre
cizează comunicatul, fac față atacu
lui britanicilor și își mențin pozițiile.
Atît Marea Britanie, cit și Argen
tina au acceptat propunerea Comite
tului Internațional al Crucii Roșii
privind crearea la Port Stanley a
unei „zone neutre" pentru protejarea
a circa 600 de civili și a rănirilor din
localitate.

din

al

Situația din Liban

Evoluția conflictului anglo-argentinian
LONDRA 14 (Agerpres). — Minis
trul apărării al Marii Britanii.-John
Nott, - a informat că aviația argentiniană a avariat, in cursul unui raid
de bombardament asupra capitalei
insulelor, distrugătorul „Glamorgan";
în timpul atacului. 9 membri ai echi
pajului și-au pierdut viața, iar 17 au
fost răniți. în total, de marțea tre
cută și pînă în prezent, partea bri
tanică a inregistrat 59 de morți și 74
de răniți.
• Pe de altă parte, s-a anunțat că
forțele britanice își mențin presiunea
asupra garnizoanei argentiniene de la
Port Stanley.

niat însemnătatea deosebită a sesiu
nii. care este chemată să adopte re
comandări menite să favorizeze mo
bilizarea eforturilor la scară națio
nală si internațională pentru îmbu
nătățirea radicală a condiției tinerei
generații, tinind seama de locul său
tot mai important în lumea contem
porană. de afirmarea sa ca o puter
nică forță socială a pragresu'ui, a
democrației și păcii. Vorbitorul a
relevat că dezbaterile din comitet
trebuie să faciliteze identificarea
căilor si mijloacelor practice meni
te să sensibilizeze autoritățile națio
nale și organizațiile internaționale
in promovarea drepturilor si respon
sabilităților fundamentale ale tine
rilor, în crearea unei conștiințe mal
acute la scară mondială asupra ne
cesității înfăptuirii păcii și înțele
gerii internaționale, a opririi cursei
inarmări’or si trecerii la dezarmare,
a asigu-ării condițiilor pentru lichi
darea decalajelor economice si in
staurarea unei noi ordini economica
inte-r.a’in-’.ale. bazată pe ne’nril noi.
de deplină egalitate si echitate între
torte natiuni'e.
în cuvîntul său. Leticia Shahanî,
secretar general-adjunct al O.N.U.,
a dat o îna’tă apreciere act’vltătii
desfășurate de România în direcția
promovării cooperării internaționale
in domeniul tineretului, elogiind eforturile depuse, in acest scop, de
președintele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul internațiorril al tineretului.
Lucrările sesiunii continuă.

Național

Democraților

„Apreciem contribuția României"
(Urmare din pag. I)

marcantă a președintelui României.
Manifestările care au loc în aceste
zile în Iordania, a arătat președin
tele universității, sint o expresie a
înaltei stime și considerații pe care
poporul iordanian le are față
de președintele României. Nicolae
Ceaușescu. mare om de stat, perso
nalitate marcantă a vieții politice
internaționale. Totodată, vorbitorul
a exprimat gratitudinea poporului
iordanian pentru eforturile pe care
le face guvernul român prin primi
rea unui însemnat număr de tineri
și tinere din această țară, care îsi
desăvirșesc pregătirea profesională
în universitățile și instituțiile de învătămînt superior din România.
La vernisajul expoziției au luat
parte vicepreședinții universității,
directorul general al bibliotecii uni
versității, înalte personalități ale
vieții politice și culturale din capi
tala Iordaniei, studenti și cadre di
dactice.
Au luat parte Andrei Cervencovici, ambasadorul României in Ior
dania, membri ai ambasadei.
Expoziția va rămine deschisă
timp de o săptămînă, dună care
cărțile vor
donate universității
iordaniene.

Lucrările Comitetului Consultativ al O.N.U.
pentru Anul international al tineretului

ționale Libaneze, Walid Joumblatt,.
șeful . comupjtătii.-.druze. Bechin Ge-'
mayel, comandantul „Forțelor libănejțe"* Nastri Maâlouf, deputat, și;
conducătorul mișcării Amal. Nabih
Ber.ri.
Comitetul s-a întrunit în prima sa
ședință luni după-amiază.
★

Salah Khalaf. membru al Comite
tului Central al mișcării palestiniene
„AI Fatah", a declarat, la postul de
radio Kuweit, că accepta 'a de către
forțele comune palestinlano-progresiste libaneze a încetării focului in
Liban are loc după acordul guver
nului libanez de a respecta această
decizie — relatează agenția M.E.N.
Forțele comune palestiniano-p ogresiste libaneze, a spus Khal
continuă să se opună trap»1 - "ina
mice. adăugind că israe^e
au
eșuat în încercarea lor de a ocupa
sudul Libanului. El a menționat că,
în ciuda faptului că mii de persoane
au fost nevoite să-și părăsească
locuințele si să trăiască în corturi,
rezistenta împotriva agresiunii israe
liene continuă, adaugă agenția.
★

Ministrul israelian de finanțe,
Yoran Aridor, a anunțat, duminică,
mai multe măsuri financiare care
urmăresc amortizarea cheltuielilor
efectuate pentru invazia în Liban —
relatează agențiile internaționale de
presă. Printre aceste măsuri se află
majorarea cu 15 la sută a impozitu
lui pe venit, stabilirea unei taxe de
2 la sută pe toate cîștigurile la bur
să si o taxă suplimentară de 600 de
shekeli la toate biletele de avion
vindute pină la 26 septembrie.
Costul total al operațiunilor mili
tare israeliene din Liban, de la 6 iu
nie pină în prezent, sint evaluate la
11 miliarde de shekeli. aproximativ
500 milioane de dolari — precizează
agenția France Presse.

marginalii

Simbolul alb

de

Iubitorii de sport, și nu numai ei,
au regretat necallficarea echipei
noastre naționale pentru etapa fina
lă, din Spania, a campionatului
mondial de fotbal. O undă de amă
răciune — sportivii noștri nu au fost
reprezentați pe gazonul stadionu
lui din Barcelona la festivitatea
inaugurală.
...Nu au fost prezenti ei — dar,
intr-un alt fel. România a fost re
prezentată, rj incă deosebit de sem
nificativ. Pentru că deschiderea
campionatului a fost precedată de
un amplu spectacol de masă reali
zat sub direcția artistică a regizo
rului de la Opera de Stat din Bucu
rești Hero Lupescu și, pentru aran
jamente muzicale, Paul Urmuzescu.
Care au reușit mai mult decit un
spectacol de certă valrare artistică
— televiziunea spaniolă l-a apreciat
ca „fără precedent".
Mai mult, pentru că, deși n-au
fost prezenți sportivii cu tricourile
și jambierele tricolore, a fost pre
zent in schimb un semnificativ me
saj al poporului — mesajul voinței
sale de pace.
Spectatorii au aplaudat călduros
dansurile
reprezentative
pentru
provinciile spaniole, alegoriile, core
grafia de masă. Dar aplauzele au
dev-mit frenetice cind sutele de ti
neri au înscris pe gazon, din trupu-

la „El Mundial"
rile lor, o imensă minge de fotbal
— care și-a modificat apoi conturul,
transformindu-se in faimosul „Po- ■
rumbei" al păcii al lui Picasso.
Sau cind, inaintind singur-singurel, intr-o liniște adincă, pe imensi
tatea covorului de iarbă, un cop t,
purtind o minge de fotbal in brațe,
i-a desfăcut apoi capacul disimulat,
lăsind să-și ia zborul un porum
bel alb.
Prezenți în tribune, regele Spa
niei, Juan Carlos, alte persoane ofi
ciale au salutat cu deosebită căldu
ră simbolicele expresii ale spiritu
lui de pace, in care ,se regăseau
gindurile bune și aspira'iile ce se
manifestă la noi in țară, cu atita |
vivacitate, chiar in aceste zile.
...La campionatul mondial partici
pă echipe de fotbal din Vest și din 1
Est, din țări bogate sau in curs de
dezvoltare, din Nord sau Sud, de pe
toate continentele.
Și fie ca viziunea de pace expri
mată de realizatorii români la spec
tacolul de deschidere să domine în
trecerea sportivă — fie ca ecoul ei
să pers'ste cit mai mult in țara
unde, la toamnă, se vor reuni repre
zentanții na'iuni’.or continentului
pentru a discuta desnre securitatea
și pacea continentului...
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