
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a reîntors în patrie

La sosire pe aeroportul Olopeni, numeroși bucureșleni au făcut o entuziastă
primire secretarului general al partidului, președintele Republicii, dînd expresie
sentimentelor de profundă satisfacție ale întregului popor față de rezultatele 

vizitelor întreprinse în Irak și Iordania
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Deschizind noi și rodnice orizonturi relațiilor de trainică prietenie româno-iordaniene

extinderii colaborării multilaterale in folosul reciproc al celor două țări și popoare

S-A ÎNCHEIAT vizita oficială de prietenie
A PREȘEDINTELUI nicolae ceaușescu
In regatul hașemit al iordaniei

Ceremonia
plecării

din Amman
Apreciată de președintele Nicolae 

Ceaușescu și regele Hussein al Ior
daniei ca o expresie a bunelor relații 
româno-iordaniene. a hotărîrii de 
care sint animate cele două popoare 
și țări de a lărgi și aprofunda co
laborarea, in interesul lor. al pro
gresului. al cauzei păcii si conlu
crării internaționale, vizita șefului 
statului nostru, care s-a încheiat 
simbătă. 19 iunie, s-a impus ca un 
eveniment de primă mărime, de o 
deosebită importantă.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
In aceeași ambiantă de cordialitate și 
prietenie sub semnul cărora a avut 
loc întreaga vizită.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
Însoțit de regele Hussein, a fost sa
lutat cu căldură. în drum spre aero
port. de un mare număr de locuitori 
ai capitalei iordaniene, manifestările 
lor de simpatie constituindu-se în- 
tr-o imagine grăitoare a sentimente
lor de stimă și prietenie nutrite de 
poporul iordanian față de înaltul sol 
al poporului român, a respectului și 
prețuirii de care se bucură șeful sta
tului nostru, activitatea sa închinată 
înțelegerii și colaborării internațio
nale. înfăptuirii aspirațiilor de pace 
și progres ale omenirii.

La aeroport. înaltele onoruri civile 
și militare marchează ceremonia 
plecării.

Toate personalitățile vieții politice 
iordaniene s-au reunit aici pentru a 
conduce pe șeful statului român, 
prezența lor ilustrând o dată mai mult 
atenția deosebită cu care a fost ur
mărită vizita, importanta deosebită 
ce i-a fost acordată.

Sint de față prințul moștenitor al 
Iordaniei. Hassan Ibn Talal, primul 
ministru, Mudar Badran, șeful Curții 
regale, Ahmad Al-Lawzi. ministrul 
Curții regale, Amer Khamash, co
mandantul șef al armatei, general- 
locotenent Sharif Zeid Bin Shaker, 
președintele Senatului, Bahjat Tâl- 
houni, președintele Consiliului Con
sultativ Național, Suleiman Arar, 
membri ai guvernului, alte persoane 
oficiale.

Sint de față decanul corpului 
diplomatic, ambasadorul României 
la Amman, ambasadorul Iordaniei 
la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
Însoțit de regele Hussein, își ia un 
cordial rămas bun de la personali
tățile iordaniene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își la. 
de asemenea, rămas bun de la spe

cialiștii și tehnicienii români ce lu
crează in Iordania în cadrul acordu
rilor de cooperare economică, de la 
membrii ambasadei și agenției eco
nomice române, care. împreună cu 
familiile lor. își exprimă emoția si 
deosebita bucurie de a-1 putea saluta 
pe conducătorul partidului și statu
lui nostru, de a-i ura drum bun.

Copii oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

In încheierea ceremoniei, garda 
regală de beduini prezintă onorul.

Sint intonate imnurile de stat ale 
României și Iordaniei.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu regele Hussein, trece 
în revistă garda de onoare.

însoțind pină la scara avionului 
pe șeful statului nostru, regele 

Hussein adresează președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de noi suc
cese. multă sănătate și fericire.

Șeful statului iordanian ține să 
mulțumească încă o dată pentru vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru convorbirile avute, care s-au 
încheiat cu succes și își exprimă 
convingerea că cele convenite vor fi 
aplicate întru totul, încrederea că 
asemenea intilniri fructuoase se vor 
repeta și in viitor, determinînd^ dez
voltarea continuă a raporturilor 
româno-iordaniene. spre binele ce
lor două țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru ospitalitatea cu 
care a fost înconjurat în timpul vi
zitei și își exprimă satisfacția pentru 
rezultatele convorbirilor avute, asi- 

gurînd că România va acționa la 
rîndul său pentru aplicarea înțele
gerilor contenite.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
urează regelui Hussein sănătate și 
fericire, noi succese și îl asigură că 
așteaptă cu multă plăcere vizita sa 
în România.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
regele Hussein al Iordaniei își iau 
apoi un călduros rămas bun. se îm
brățișează cu prietenie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
adresează încă o dată, din ușa aero
navei. 6alutul său șefului 6tatului 
iordanian, tuturor celor prezenti pe 
aeroport.

La ora 9,15. ora locală, aeronava 
prezidențială a decolat îndreptîn- 
du-se spre patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a inters simbătă 
in. Capitală din vizitele oficiale de 
prietenie efectuate în Republica 
Irak, la Invitația secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab Socia
list, Saddam Hussein, președintele 
Republicii Irak, și in Regatul Hașe
mit al Iordaniei, la invitația Maies
tății Sale regele Hussein Ibn Talal.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit in aceste vizite 
de tovarășii Ion Dincă, prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelul de stat și steagul 
partidului, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de to
varășa Elena Ceaușescu. de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil Bobu,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Mohamed Abdel Fattah Ibrahim, 

viceprim-ministru al Guvernului pentru problemele economice și financiare, 
ministrul investițiilor și cooperării internaționale ai R. A. Egipt

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit simbătă pe Mo
hamed Abdel Fattah Ibrahim, vice
prim-ministru al Guvernului pentru 
problemele economice și financiare, 
ministrul investițiilor și cooperării 
internaționale al R. A. Egipt, care a 
condus delegația țării sale la lucră
rile celei de-a XlII-a sesiuni a Co
misiei mixte, guvernamentale româ- 
no-egiptene de cooperare economică 
și tehnică ce s-au desfășurat la 
București.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, conducătorul 
delegației române la lucrările co
misiei.

Au fost de față Ion Iosefide, am
basadorul României la Cairo, și Mo
hamed Wafik Hosny, ambasadorul 
R. A. Egipt la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
prietenesc și cele mai cordiale urări 
de sănătate șl fericire din partea 
președintelui Republicii Arabe Egipt, 
Hosni Mubarak, iar din partea po

Virgil Cazacu, Lina Ciobanu. Ion 
Coman. Nicolae Constantin. Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe. Pe
tre Lupu, Gheorghe Oprea. Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe Ră- 
dulescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Emilian Dobrescu, Petru Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan. Elena Nae, Constantin Ol- 
teanu, Cornel Onescu, Richard Win
ter, Gheorghe Stoica, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, reprezen
tanți ai vieții noastre științifice și 
culturale, generali.

Erau de față însărclnații cu afaceri 
ad-interim la București ai Irakului 
— Yahya Mehdi Al-Dhahir Al-Ani, 
și Iordaniei — Shaker Arabiat.

Pionieri și tineri au oferit buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.

Numeroși locuitori ai Capitalei, 
aflați pe aeroport, au întimpinat cu 

porului egiptean un mesaj de priete
nie poporului român. El a arătat, 
totodată, că îi revine înalta misiune 
de a exprima, din partea președin
telui Hosni Mubarak, a poporului 
egiptean profunda apreciere față de 
eforturile neîncetate ale României, 
personal ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru instaurarea unei 
păci globale, juste și durabile in 
Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt un 
salut călduros și cele mai bune urări 
poporului egiptean.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între România și Egipt, relevîndu-se 
rolul determinant al dialogului la ni
vel înalt româno-egiptean în promo
varea și extinderea acestor raporturi.

De ambele părți s-a apreciat că 
actuala sesiune a Comisiei mixte gu
vernamentale contribuie prin rezulta
tele ei pozitive, prin acțiunile pre
conizate la intensificarea și diversi

multă însuflețire pe conducătorul 
iubit al partidului și statului nostru. 
Ei au scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. In 
această manifestare entuziastă și-au 
găsit expresie sentimentele de pro
fundă mîndrie și deplină satisfacție 
ale întregului nostru popor față de 
rezultatele fructuoase ale vizitelor 
oficiale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Irak și Iordania, vizi
te care se înscriu ca momente de 
cea mai mare însemnătate in dez
voltarea și întărirea bunelor" relații 
de prietenie și colaborare multilate
rală statornicite între România și 
aceste țări, precum și cu celelalte 
state arabe, in folosul șl spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu căldură aclamațiilor și 
manifestărilor pline de simpatie ale 
bucureștenilor aflați pe aeroport.

ficarea legăturilor economice, pre
cum și a schimburilor comerciale. A 
fost exprimată dorința comună de a 
promova în continuare cooperarea și 
specializarea în producție și in alte 
sectoare de interes reciproc, in fo
losul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii, securității și progre
sului.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale vieții politice interna
ționale, îndeosebi cele privind evolu
ția situației din Orientul Mijlociu. De 
comun acord, s-a subliniat că ac
tuala situație din Orientul Mijlociu 
impune intensificarea eforturilor 
pentru instaurarea unei păci globale, 
drepte și trainice în zonă. A fost 
condamnată acțiunea militară a Is
raelului în Liban. împotriva indepen
denței Libanului și a poporului pa
lestinian. care agravează și mai mult 
situația din Orientul Mijlociu, evi- 
dențiindu-se că este necesar să se 
pună capăt acestei acțiuni si să se 
treacă neîntîrziat la retragerea tru
pelor Israeliene din această tară.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat o vizită oficia
lă, de prietenie. în Regatul Hașemit 
al Iordaniei, la invitația regelui 
Hussein Ibn Talal al Regatului Ha
șemit al Iordaniei, in perioada 17—19 
iunie 1982.

în cursul șederii în Iordania. înal
tul oaspete român și persoanele ofi
ciale care l-au însoțit au fost primite 
pretutindeni cu aleasă stimă și pre
țuire, expresie a sentimentelor de 
profundă prietenie pe care le nu
tresc reciproc popoarele român și 
iordanian.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și regele Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iordaniei au 
avut un rodnic și cuprinzător 
schimb de păreri, desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
stimă și încredere reciprocă. La con
vorbiri au participat, din partea ro
mână, tovarășii Ion Dincă. prim vice
prim-ministru al guvernului. Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 
Ion Stănescu. ministru, șeful Depar
tamentului pentru Construcții în 
Străinătate, Ion M. Nicolae. minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Vasile Pun- 
gan, ministru secretar de stat, con
silier al președintelui Repubbcii So
cialiste România. Marin Nedelcu. 
consilier al președintelui Renublicii 
Socialiste România, și Andrei Cerven- 
covici. ambasadorul Reoublicii Socia
liste România în Regatul Hașemit al 
Iordaniei.

Din partea iordaniană, Ia con
vorbiri au luat parte Alteța Sa 
regală prințul moștenitor Hassan, 
Mudar Badran, primul ministru al 
Regatului Hașemit al Iordaniei. Ah
mad Al-Lawzi, șeful Curții regale, 
Amer Khammash, ministrul Curții 
regale, generalul-locotenent Sharif 
Zeid Bln Shaker, comandant-șef al 

forțelor armate Iordaniene, Hassan 
Ibrahim, ministru pentru problemele 
teritoriilor ocupate, ministru de ex
terne a.i., Walid Asfour. ministrul 
comerțului și industriei, Hanna Odeh, 
președintele Consiliului Național al 
Planificării, și dr. Nasir Batayneh, 
ambasadorul Regatului Hașemit al 
Iordaniei în Republica Socialistă 
România,

în cadrul convorbirilor, cei doi 
șefi de stat s-au informat asupra 
activității și preocupărilor actuale ale 
celor două țări și popoare, au acor
dat o atenție deosebită dezvoltării șl 
extinderii relațiilor prietenești dintre 
România și Iordania în toate dome
niile de interes comun și au făcut un 
schimb larg de vederi asupra princi
palelor probleme ale vieții interna
ționale contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
regele Hussein Ibn Talal și-au ex
primat deplina satisfacție pentru dez
voltarea amplă, continuă a raportu
rilor de strînsă prietenie și cooperare 
rodnică între România și Iordania pe 
plan politic, economic, cultural, ști
ințific și în alte domenii, apreciind 
că acestea corespund integral intere
selor fundamentale de dezvoltare 
independentă a celor două țări si po
poare. cauzei generale a păcii și co
laborării internaționale. A fost evi
dențiat faptul că experiența amplifi
cării relațiilor româno-iordaniene 
confirmă pe deplin justețea convin
gerii țărilor lor că raporturile dintre 
toate statele lumii, indiferent de re
gimul lor social și politic, se pot dez
volta armonios, pe baze reciproc a- 
vantajoase. dacă sint statornic înte
meiate pe principiile deplinei egali
tăți in drepturi, al respectului strict 
al independentei și suveranității na
ționale. al integrității teritoriale, al 
neamestecului în treburile interne, 
al dreptului fiecărui popor de a-si 
decide singur, nestingherit, viitorul, 
în concordantă cu aspirațiile și inte
resele sale fundamentale.

în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanța deosebită a întîl- 
nirilor și discuțiilor dintre cel doi 
șefi de stat pentru dezvoltarea 
armonioasă a raporturilor bilaterale 
în toate domeniile de activitate de 
interes comun. S-a reliefat că acor
durile și înțelegerile convenite cu 
ocazia intilnirilor multiple dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal au dat în
totdeauna impulsuri noi dezvoltării 
cu succes a relațiilor dintre cele 
două țări, in conformitate cu inte
resele popoarelor român și iordanian 
prietene.

O atenție deosebită a fost acor
dată în cursul convorbirilor din
tre cei doi șefi de stat examinării 
relațiilor economice bilaterale. A 
fost exprimată satisfacția fată de 
progresele importante obținute în 
acest domeniu. reliefîndu-se că 
Acordul general de cooperare sem
nat de cei doi șefi de stat în 1975, 
ca și protocoalele sesiunilor Comi
siei mixte guvernamentale de coo
perare economică și tehnico-știinti- 
fică au asigurat baza necesară inten
sificării și diversificării raporturilor 
comerciale bilaterale din ultimii ani. 
ca și a promovării în continuare a 
cooperării economice reciproc avan
tajoase. în deplină concordantă cu 
înțelegerile si acordurile convenite 
la cel mai înalt nivel. Totodată, a 
fost subliniată necesitatea sporirii în 
viitor a schimburilor comerciale din
tre cele două țări, avîndu-se in ve
dere posibilitățile noi oferite de eco
nomiile lor naționale. Cei doi șefi de 
stat au fost, de asemenea, de acord 
să fie intensificate eforturile în ve
derea extinderii cooperării economi
ce româno-iordaniene. pornind de la 
experiența cîștigată în acest dome
niu. cu ocazia construirii împreună a 
rafinăriei Zarka și a unor linii de 
înaltă tensiune, prin efortul comun 
al muncitorilor, tehnicienilor șl In

ginerilor români și iordanieni, ceea 
ce a contribuit înlr-o importantă 
măsură la adînclrea prieteniei dintre 
cele două popoare. în acest sens, cei 
doi șefi de stat au reliefat hotărirea 
lor de a se ajunge la amplificarea 
dimensiunilor și a ariei cooperării 
economice dintre țările lor. prin lăr
girea proiectelor la care s-a acționat 
pină în prezent, precum și prin exa
minarea de noi proiecte'și programe 
comune în domeniile energiei, indus
triei. mineritului, transporturilor, 
agriculturii și al dezvoltării comer
țului. în legătură cu aceste hotărâri, 
a fost relevată necesitatea extinderii 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, astfel încît acestea să 
poată atinge un volum total de peste 
100 milioane dolari S.U.A. la sfîrșitul 
anului 1982. volum care să atingă 
500 milioane dolari pînă în anul 1985, 
reflectind astfel în mod corespunză
tor atît potențialul, cit și interesele 
economiilor naționale ale României 
și Iordaniei. în acest scon. la 
sfîrșitul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein au sem
nat Acordul privind dezvoltarea pe 
termen lung a cooperării economice 
și tehnice și a schimburilor comer
ciale între Republica Socialistă 
România și Regatul Hașemit al Ior
daniei.

Cele două părți au subliniat cu 
satisfacție cooperarea rodnică sta
tornicită pe planul culturii, edu
cației și pregătirii de cadre și a fost 
exprimată dorința comună de a ex
tinde și diversifica în continuare ra
porturile in aceste domenii. în acest 
cadru, partea iordaniană a exprimat 
mulțumiri față de eforturile făcute 
de partea română pentru pregătirea 
unui număr însemnat de tineri ior
danieni în invătămîntul superior din 
România.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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pus la munca

Puțini știau de existența pi- 
rîului de munte cu numele 
Ighiel. Acum, Ighiel a devenit 
cunoscut în tot județul Alba, și 
aceasta datorită liceenilor. Ei, 
elevi ai liceelor din Alba Iulia, 
sub îndrumarea inspectorului 
școlar, inginer Traian Cimpone- 
riu, au construit pe Ighiel pri
ma microhidrocentrală școlară 
din județ.

Strădania liceenilor din Alba 
Iulia se bucură de toată aprecie
rea din partea colegilor mai mici 
de la școala din satul Ighiel, 
căreia i se asigură energia elec
trică necesară.

Au cuvîntul

f

I
I

Țăranii cooperatori din 
mărel, județul Satu Mare, și-au 
mai descoperit o vocație. In a- 
fară de strădania lor de a ob
ține recolte cit mat bune, au 
înființat și un atelier destinat 
confecționării de bucurii pentru 
copii: jucării. Din ce? Din res
turi provenite de la întreprin
derea de prelucrare a lemnului. 
Cîteva dintre acestea sint, sur
prinse în imagine de fotorepor
terul Gheorghe tancu. Tot aici 
sint confecționate și păpuși din 
resturi textile rezultate din pro
cesul de producție de la 'lntre- 
prinderile „Tricotex" și „Mon
diala". Creatorii de modele sint 
șt producătorii jucăriilor și pe I 
cit de tineri, pe atit de talentat!: | 
Gheorghe Stănică șl Gheorghe 
Cormoș. |

Acum este rindul celor mici I 
să-și dea cu părerea. •

Merita osteneala! |

Sîntem in plină vară. Interesul pentru „biletul de vacanță" a început 
să crească și el ca mercurul termometrului. Convorbirea noastră pe 
această temă cu tovarășul Costache ZMEU, adjunct al ministrului turis
mului, se înscrie in sfera acestui interes. Ea a debutat cu întrebarea :

— Ce arată in momentul de față 
barometrul" satisfacerii 

vacantă ?
— „Barometrul" — ca

e ipresia dv. — arată o ___
De la începutul anului și pină acum 
peste 2 milioane oameni ai muncii 
din tara noastră și 740 000 turiști 
străini au beneficiat de programele 
de vacanță inițiate de unitățile Mi
nisterului Turismului. Totodată, in 
această perioadă circa 60 mii cetă
țeni români au luat parte Ia excursii 
organizate in străinătate și peste 900 
mii și-au petrecut timpul liber la 
sfirșit de săptămină in baze ale uni
tăților turistice. Dacă adăugăm fap
tul că pe litoral, „polul magnetic" al 
vacanțelor pe timpul verii, numărul 
locurilor — zile ocupate pînă acum 
de turiștii români este, comparativ 
cu aceeași perioadă din anul 1981, cu 
6,2 la sută mai mare, avem imagi
nea unui inceput de an turistic în 
concordanță cu potențialul puternic 
al țării noastre în acest domeniu, cu 
grija ce există la noi pentru odihna 
și sănătatea oamenilor.

— Interesul oamenilor in materie 
de vacanțe se îndreaptă în aceste 
zile spre Marea noastră cea mare. 
Aici ce arată „barometrul"?

— în comparație cu aceeași peri
oadă a anului trecut, in stațiunile de 
pe litoral se află in prezent cu circa 
15 000 mai multi oameni ai muncii. 
Estimăm de asemenea că in acest an, 
pe ansamblul sezonului de vară, nu
mărul oamenilor muncii ce-si vor 
petrece vacanta in stațiunile de pe 
țărmul Însorit al Mării Negre va fi 
cu peste 20 la sută mai mare decit 
anul trecut. Creșteri există în aceas
tă perioadă și în unele stațiuni 
cură balneară și montane. Dacă 
raportăm — și este necesar să ne 
portăm — la eforturile făcute de 
cietate pentru dezvoltarea bazei ma
teriale, trebuie insă să arătăm că fo
losirea acesteia nu se realizează încă 
in mod corespunzător. Ca să în
tregesc răspunsul la întrebarea 
dv., pe litoral își vor petrece va
canța, de-a lungul întregului sezon 
estival, circa 600 000 de oameni ai 
muncii. Ceea ce va situa anul 1982 
in rindul anilor record in acest do
meniu.

Aceasta nu înseamnă că am început 
un sezon estival fără probleme. In 
ce ne privește, ca deținători de bază 
materială, nu putem fi mulțumiți de 
faptul că mai avem stațiuni, cum 
sint cele din Bușteni, Stina din Vale. 
Predeal, Durău, Bazna, Săcelu. Mo- 
neasa. Semenic, Amara, Lacul Sărat 
ș.a., care continuă să nu fie solicitate 
pe măsura eforturilor făcute pentru 
dezvoltarea confortului lor. Fie că 
nu sint la fel de cunoscute ca altele 
cu tradiție, fie că sint considerate — 
în mod cu totul nefondat — ca „inco
mode" din punct de vedere al dis
tantei. Rezultatul? In cazul acestora 
nu se realizează în Întregime nici

cererilor de

să folosesc 
stare bună.

eficiența economică, nici cea socială. 
Asupra raportului 
eficiente aș vrea 
mult, să-l facem 
toată lumea.

— Vă rugăm.

dintre cele două 
să insistăm mai 

mai clar pentru

mulul, deși numără în prezent. In 
toate formele de cazare, peste 230 000 
locuri, are perioade cind nu poate 
satisface toate cerințele, potențialul 
maxim al solicitărilor. Pe de o parte, 
pentru că In acest interval se află în 
vacanță aproape 5 milioane elevi și 
studenți și, pe de alta, pentru că — 
așa cum arată statisticile referitoare 
la cererile potențiale de bilete — tot 
în această perioadă există solicitări

De la mare la munte,
pe itinerarele vacanței

A nu se uita: anul turistic, ca și cel 
calendaristic, are tot 12 luni

Litoralul — o permanentâ atracție pentru vacanțele noastre 
Foto : Gh. Vințilă

— Iată, odată cu apropierea lunii 
iulie, apare o „criză" de spațiu de 
primire în numeroase stațiuni — fie 
că e vorba de cele de pe litoral, de 
cură balneară sau montane. O „criză" 
care in fața necunoscătorilor poate 
apărea, cel puțin la prima vedere, 
justificată. în lunile iulie și august, 
baza materială a Ministerului Turis-

din partea oamenilor muncii de or
dinul milioanelor pentru vacanțe, 
circuite în țară, vizite de documen
tare etc. Or, in „vîrful de sezon", cu 
un asemenea „vîrf de solicitări", nu 
am putea face față cererilor de va
canță nici dacă am avea o bază ma
terială cu o capacitate dublă sau 
chiar triplă.

— Un asemenea fenomen există in^' 
toată lumea. Este, desigur, datoria 
organizatorilor turismului să-l stu
dieze, să-i preintimpine consecințele 
și să-l dirijeze...

— Așa este. Cu o mențiune. în 
lume, cererea de vacanțe tinde spre 
un ritm cit mai constant. Ca rezultat 
și al unei educații îndelungate des
fășurate în această privință. sînt 
obișnuite vacanțele, excursiile pe tot 
parcursul anului. Or. la noi. lucrurile 
stau altfel. In perioada 15 ianuarie — 
15 mai și 15 septembrie — 15 decem
brie solicitările de vacanțe se situea
ză sub 30 la sută din volumul celor 
din lunile iulie și august. Rezultatul? 
în aceste bune perioade ale anului 
stațiunile noastre, care se conduc, ca 
toate unitățile, după aceleași prin
cipii de eficientă economică, sint fo
losite cu mult sub nivelul capacită
ților de care dispun. Este o situație 
care ne produce insatisfacții nu nu
mai nouă, organizatorilor turismului. 
Multi cetățeni sînt nemulțumiți că 
nu găsesc bilete in stațiunile prefe
rate in lunile de vară. Dacă organe
le de conducere ale unităților si co
mitetelor sindicatelor ar respecta 
hotărirea de a asigura o eșalonare 
judicioasă a concediilor de odihnă pe 
toată durata anului, s-ar putea ar
moniza ambele interese — și ale deți
nătorilor de bază materială in dome
niul turismului, și ale solicitatorilor 
de vacante. Despre acest lucru, din 
păcate, se vorbește de multi ani. dar 
s-a realizat mult prea puțin.

— Să înțelegem, in aceste condiții, 
că perioada care urmează va fi foar
te grea pentru obținerea unui „bilet 
de vacanță" ?

— Răspunsul corect este da. Pen
tru cei care nu și-au procurat pînă 
in prezent biletele puse în vînzare. 
Firește, pentru stațiunile unde s-au 
epuizat. Pentru celelalte stațiuni — 
nu. în ce ne privește, am luat toa
te măsurile pentru a asigura o re
partizare echitabilă, pe județe, a bi
letelor pentru stațiunile de pe litoral 
și a celor de cură balneară și mon
tane. De asemenea, am creat in toa
te stațiunile dispecerate de cazare, 
aflate în legătură permanentă cu 
dispeceratul Ministerului Turismului, 
pentru a asigura valorificarea ope
rativă a fiecărut loc rămas liber. 
Am introdus totodată la toate filia
lele de turism „liste de așteptare" si, 
pe măsură ce apar locuri libere, ce
rerile sint onorate în ordinea înscrie
rii. Sîntem convinși că prin asemenea 
măsuri — ca și prin înțelegerea soli- 
citanților de a se îndrepta pe tot 
parcursul anului spre toate stațiu
nile cu posibilități de primire — vom 
putea să ne îndeplinim și in această 
perioadă, in bune condiții, calitatea 
de gazde. Ar fi în folosul tuturor — 
al unităților organizatoare de va
canțe. ca și al beneficiarilor acestora 
— să se înțeleagă faptul că și anul 
turistic are, ca și cel calendaristic. 
12 luni. în care trebuie, in raport 
cu baza materială de care dispunem, 
să primească turiști.

Constantin PRIESCU

Vîrstele și fumatul
Recent, în cadrul Editurii medicale, a apărut o valoroasă lucrare intitu

lată „Riscurile fumatului pentru fumători și nefumători" scrisă de prof, 
univ. dr. CONSTANTIN ANASTASATU, membru corespondent al Acade
miei, director al Institutului de ftiziologie din București, autor cu o bogată 
experiență practică și științifică in acest domeniu. Ce v-a îndemnat să scrieți 
această lucrare, stimate tovarășe profesor ?

De „Ziua aviației44

Oamenii cerului
albastru al patriei

IMAGINEA U- 
NUI AERODROM 
MILITAR la un 
zbor de noapte este 
fascinantă. Avioa
nele părăsesc be
tonul pistelor jalo
nate de balize lu
minoase și se înfig 
în intuneric, însoți
te de jeturi de flă
cări. ca niște co
mete. Pilotii suie 
temerar 
pi na rea 
veghind 
din Drapel, 
că în egală 
tot patrie 
mește și cerul 
deasupra pămîntu- 
lui care ne-a năs
cut și ne-a deorins 
cu primele bătăi 
de aripă...

Zbor de instruire, 
subsumat funda
mental străvechii 
năzuințe de pace și 
libertate a poporu
lui român. Instrui
re așezată pe prin
cipiile doctrinei 
militare naționale, 
strălucit sintetiza
tă în Directiva co
mandantului su
prem și împlinită 
cu nestrămutat de
votament de cei 
care poartă cu sine, 
deodată cu chipul 
patriei socialiste, 
moștenirea pionie
rilor aviației româ
nești și mondiale Vuia, Vlalcu, 
Coandă, tradiția eroică făurită de 
piloții români în bătăliile din pri
mul război mondial și de pe fron
tul antihitlerist. Toate la un loc Ie 
înaltă zborul și-i obligă la fap
te demne de ei și de țară, pe 
care o înălțăm sub conducerea 
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O decolare — noaptea ca și ziua. 
In condiții meteo normale sau grele 
— este o sinteză care a distilat în 
sine truda unor aspre zile de stu
diu și antrenament la sol. „A te 
afunda singur sau în patrulă în 
oceanul aerian nu este un act nu
mai de temeritate, ci in primul rînd 
do înaltă responsabilitate și com
petență. de înțelegere adîncă a 
rosturilor profesionale și patriotice 
care alcătuiesc frumusețea si laolal
tă cu ea maxima dificultate a mi
siunii aviatorului militar — ne 
mărturisește colonelul Dumitru Ta- 
che, pilot cu o bogată experiență. 
Pregătirea multilaterală și stărui
toare, continuă el. îl transformă pe 
omul de la manșă intr-un stăpin al 
întimplării. al neprevăzutului. Mă 
gîndesc la comportarea strălucită în 
cîteva situații limită a unor piloti. 
ca ofițerii Mafței Liviu, Cristea 
Ioan. Niculesqu Mircea, Ciotloș 

. Eipatioil și alții. ,
, rr Pilotii, care evoluează
acum, la acest zbor de noapte, ce 
ne puteți spune ?

— Majoritatea au calificarea de 
clasa I. Asta înseamnă că pot zbura 
în toate condițiile atmosferice, 
ziua și noaptea, că sînt gata să 
execute misiuni dintre cele mai di
ficile.

Asociem cuvintele colonelului cu 
cîteva cifre : peste 90 la sută din
tre piloții militari sînt 
ai unui înalt grad de 
aproape jumătate dintre 
specializare superioară.

— Dacă ați aduna ______
parcurși de dumneavoastră cu avio
nul, citi ar însuma ?

— N-am făcut niciodată un astfel 
de calcul, ne răspunde colone
lul Tache. dar in cele aproape 5 000 
de ore de zbor ar fi atiția kilometri 
cu care aș putea să inconjur Pă- 
mîntul pe la ecuator de cîteva zeci 
de ori. Vreau să spun că. în ca
litatea mea de pilot cu vechi state 
in serviciul aripilor românești — 
începînd cu planorul și terminînd 
cu cel mai modem tip de aparat 
din dotarea unităților noastre de 
aviație — am zburat în mai mul
te rînduri cu un B.N.-2 (Islander) 
și pot să afirm că este o bijuterie 
de avion ușor, construit de in
dustria noastră aeronautică, un a- 
vion modern, echipat cu aparatura 

^necesară zborului de zi și de noap-

în întîm- 
stelelor, 
culorile 
Pentru 

măsură 
se nu

de

Vuia, Vlalcu, te. foarte solicitat de firme din nu
meroase țări, inclusiv din S.U.A. 
Este o expresie concludentă a gri
jii partidului și statului nostru ma
nifestată — îndeosebi in ultimii 17 
ani — față de dezvoltarea aviației 
românești.

ACOLO SUS, pe cerul spuzit de 
stele, supersonicele și pilotii. ca o 
singură ființă, intră în grija navi
gatorilor de la sol. Avioanele sînt 
dirijate de jos de o adevărată uzină 
electronică. în egală măsură reuși
ta misiunii de zbor aparține și ce
lui din carlingă și celor de jos — 
cadre și ostași care au ajutat si În
tărit aripa pentru a zvîcni puternic 
la mii și mii de metri altitudine.

— Odată cu pilotul, ne spune 
maistrul militar clasa I Sandu Tă- 
nase. se urcă în carlingă 
mea și stă alături de el ___ „„
avionul vine la aterizare, cind mă 
grăbesc să-l întreb : cum _ .
Si cind aud : normal, bucuria din 
mine nu are margini.

Pilotul nu zboară niciodată sin
gur I Zeci de inimi bat pe pămînt 
pentru ca la întoarcerea din misiune 
el. pilotul, să coboare din carlingă 
„cu un film reușit", ceea ce în
seamnă tintă prinsă și lovită.

CU O ZI ÎN URMA, DIMINEAȚA, 
invăță- 

studiind 
interes 

Nicolae 
1—2 iu- 

munca

și inima 
pînă ce
a fost ?

unor boli ale inimii, iar statisticile 
sînt elocvente în acest sens.

— IVIai mult de jumătate din de
cesele actuale ale populației în jur 
de 50 de ani, deci în plină puțete 
creatoare, se’ datorează bolii" corona
riene și infarctului miocardic. Dar 
în mod indirect acest procent ridi
cat este datorat și fumatului. Statis
ticile arată că mortalitatea prin in
farct este dublă la fumători fată de 
nefumători și întrece cu mult, prin 
frecventa mai mare a bolii, mortali
tatea prin cancer pulmonar. Se con
stată, de asemenea, ca și la cancerul 
pulmonar, că astfel de boli grave 
cardiocirculatorii sînt mai răspindi- 
te la bărbați, care fumează mai mult 
în general decît femeile ; procentele 
tind însă să se apropie atunci cind 
numărul de țigări și perioadele de 
fumat sînt apropiate. De asemenea, 
riscul crizelor de angină pectorală și 
de infarct crește cu vechimea si in
tensitatea fumatului. Fumatul im
plică un risc de infarct miocardic 
cu atit mai ridicat cu cit se asociază 
cu ceilalți factori cauzali ai acestei 
boli, cum sînt alimentația hipercalo- 
rică, sedentarismul corelat cu încor
darea psihică prelungită, modul de 
viață cu un program dezordonat, hi
pertensiunea arterială.

— Ce șanse de ameliorare a unor

boli grave au cei care renunță la 
fumat ?

— Mortalitatea . prin aceste boli 
cardipcircuJatprii, grave, și care de
țin în prezent prințul loc între cau
zele de deces, ar putea să scadă con
siderabil dacă fumătorii ar înțelege 
acest lucru și ar renunța la fumat 
în special tinerii ar avea de ciștigat 
dacă nu ar începe să practice acest 
obicei ce le deteriorează organele vi
tale cele mai importante, inima și 
plămînii. în afară de vasele inimii 
(coronariene) fumatul afectează și 
alte vase, artere sau vene din cir
culația periferică (a membrelor) a 
sîngelui. Astfel, în apariția numeroa
selor cazuri de hipertensiune arte
rială. arterite cu diverse localizări, 
trombangeite obliterante, ateroscle- 
roză generalizată (inclusiv cerebrală) 
etc., fumatul intervine. împreună cu 
alcoolismul, ca una din cauzele prin
cipale.

Dar tot statistic este demonstrat că 
abandonarea fumatului, ca și înlătu
rarea celorlalte cauze, duce la ame
liorarea certă a stării de sănătate si 
la prelungirea vieții. Șl cu cît mai 
devreme, cu atit mai eficace, mai 
„fără urme".

îi văzusem pe aviatori la 
mîntul politico-ideologic, 
și dczbâtînd c.u deosebit 
expunerea tovarășului 
Ceaușescu la plenara din 
nie a.c.. fixîndu-și pentru _____
lor sarcini și direcții de acțiune ; 
și-i mai văzusem, seara, la un ce
naclu literar la casa armatei. în- 
cercind, in frumoase și sincere ca
ligrafii de suflet, o despletire de 
izvoare din tărimul profund al iu
birii de tară. Erau acolo și cițiva 
elicopteriști. Parcă intr-o misiune 
comună. împlinită împreună. Ei au 
rosturi multiple în planul conlucră
rii cu celelalte arme. Imaginați-vă 
că din văzduh o libelulă cu inimă 
de oțel se află și ea în veghe la 
nașterea și viata atit de pămîntea- 
nului, dar atit de necesarului spic 
de grîu, ori gata să intervină pen
tru cei aflați in primejdie.

Și piloții zboară ! Zboară necon
tenit mai departe și mai sus — în 
întîmpinarea stelelor 1

Ostași al cerului albastru, avia
torii raportează, laolaltă cu toa
tă oștirea, într-o veghe continuă, 
că întreg ținutul de văzduh al 
patriei este liber, că indepen
dența națională este o puternică 
realitate istorică și contemporană, 
de jos. de la rădăcina firului de 
griu și pină sus. Ungă blinda și e- 
minesciana strălucire a Luceafă
rului.

— Speranța că după lectura ei se 
vor lăsa convinși și vor renunța cit 
mai mulți Ia fumat, și in special ti
nerii. Numai devenind conștient! de 
riscurile reale ale fumatului, fără a 
exagera nici in plus, nici în minus, 
vom găsi în noi resursele și voința 
necesară pentru a pune capăt unei 
deprinderi care este cauza multor 
suferințe.

— La ce concluzii s-a ajuns pe baza 
cercetărilor științifice de laborator, 
anchetelor clinice și populaționale din 
ultimele două decenii ?

— Mai întîi s-a văzut că fumătorii 
sint mai expuși unor afecțiuni grave 
cum sint cancerul pulmonar, cancerul 
laringian, bronhopneumopatia cronică 
obstructlvă cu evoluție spre insufi
ciență cardiopulmonară, pierderea ca
pacității de muncă. Sînt, de -aseme
nea, afectate, Ia fumători, organe vi
tale. ca inima, apar boli severe, cum 
e cancerul vezicii urinare, diverse 
boli, ca angeitele, flebitele, ulcerele 
gastrice persistente ș.a. Pe baza nu
meroaselor date statistice se aprecia
ză că unul din trei fumători care con
sumă mai mult de 15 țigări pe zi, pe 
o perioadă mai mare de 10—15 ani. 
prezintă riscul de a face una din bo
lile grave amintite aici și pe' care nu 
le-ar fi făcut dacă nu ar fi fumat. 
Oricum, fumătorii constanți sînt ex
puși, din cauza toxinelor din fumul 
de tutun, la tulburări foarte variate 
care nu cruță aproape nici un organ 
sau funcție a organismului. Acestea 
duc cu timpul la diminuarea stării de 
sănătate și a capacității de muncă, la 
deteriorarea prematură a organismu
lui, cu o îmbătrînire precoce, care a- 
duce cu sine și o scurtare în general 
a limitei de viață.

— Atunci de ce unii medici — care 
cunosc aceste neajunsuri ! — conti
nuă să fumeze ?

— Multi dintre ei s-au apucat de 
fumat Înainte de a fi deventfc medici

și au rămas cu această deprindere. 
Dar tot medicii sint cei care au de
clanșat acțiuni de prevenire și com
batere a acestui obicei profund dău
nător. în Anglia și S.U.A. cei care 
s-au lăsat primii, in număr foarte 
mare, de fumat au fost medicii, ceea 
ce a contribuit la convingerea multor 
pacienți. Și la noi, într-o proporție ri
dicată, medicii cei mai competent! în 
bolile generate de fumat (pneumo- 
logi, ftiziologi, cardiologi, interniști), 
profesori, oameni de știință sau prac
ticieni s-au lăsat de fumat și au de
venit promotorii luptei contra fuma
tului. Dar nu există medic care să 
nu fie conștient de acest risc și să nu 
recomande pacienților să abandoneze 
fumatul.

— Și cum vedeți în viitor rezolvată 
problema renunțării la fumat ?

— în perpetuarea practicii fumatu
lui există un fel de cerc vicios în 
care copiii și tineretul nu se lasă de 
fumat pentru că nu se lasă de fumat 
nici adulții. Bătrînii consideră că e 
prea tirziu și astfel se perpetuează 
obiceiul. Cele mai bune rezul
tate s-ar obține în rîndul tine
retului intre 18 și 25 ani. Acești 
tineri nu au o vechime atit de 
mare în fumat incit să le fie greu 
să se lase. Apoi au deja o maturitate 
care le permite să înțeleagă riscurile 
fumatului și necesitatea renunțării, 
au și voință pe care, așa cum o ma
nifestă în însușirea unei profesii, în
temeierea unei familii, acte cruciale 
ale vieții, pot să o dovedească și in
tr-un act la fel de însemnat de apă
rare a sănătății proprii și a familiei 
lor prezente și viitoare. Tineretul ar 
putea și ar trebui să se lase primul 
de fumat ! Desigur, tinerii vor trebui 
să se decidă singuri la acest gest, 
iar cei ce răspund de sănătatea lor nu 
trebuie declt să îi ajute.

— Fumatul, se știe în mod sigur, 
contribuie și la apariția și agravarea

deținători 
calificare, 

ei avînd o

I
I
I
I
I
| Iscusinfâ

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

i Asigurărilor de 
cunoștință automo- 
au contractate asl- 
avarii autocasco cu 
în rate, că este ne-

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 12/1982

kilometrii

cite o pe-economic
I
I
I
I
I
I
I Deci ! n-a

I

întreprin- 
„obligații"

lei la orchestră ca să-i cînte o 
Era insă ora de închidere a loca-

Început : cu
— va mărturisi însuși
— „director, director

...18 septembrie 1980. Trecuse, așadar, 
mai bine de un an de zile. La procuratura 
locală a sectorului 1 se depune referatul 
de terminare a urmăririi penale.

...9 mal 1981. După alte opt luni de zile, 
procuratura întocmește rechizitoriul și este 
sesizată instanța de judecată.

Rubncâ realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Sclnteil"

...14 decembrie 1981. Prin sentința penală 
nr. 1591. pronunțată de judecătoria secto
rului 1 din Capitală. Gemănar Vasile și 
Cenușe Aurel sînt condamnați pentru cele 
trei infracțiuni săvîrșite.

„relații".

Dcspre pasiunea învățătorului 
pens-onar Dumitru Mitran din 
satul Merișani-Băbăița, județul 
Teleorman, s-a dus vestea pes
te șapte văi și-o luncă. Cu iscu
sință și migală, el impăiază pă
sări pe care le surprinde in 
ceea ce au ele mai caracteristic. 
In casa lui s-au adunat, de-a 
lungul anilor, zeci și zeci de pă
sări, de la cele mai mici — pi
tulicea și pițigoiul, pină la cele 
mai dolofane — dropia și peli
canul. Multe dintre ele au fost 
donate de învățătorul pensionar 
unor școli din județ.

Cind treceți prin Merișani, o- 
priți-vă și la casa învățătorului 
Mitran. Merită osteneala!

La numărul 20 de pe Calea 
Turzii din Cluj-Napoca se află 
o firmă pe care este reprodus 
un cap de cal, iar dedesubt in
scripția: „Curelărie". Aflăm că
aici nu se execută orice fel de 
curele și hamuri pentru cai, ci 
dintre acelea cu multe și com
plicate împletituri, cu cusături 
in culori și ținte, pentru care e 
nevoie de mult talent, de multă 
răbdare. Cel care execută și 
astăzi astfel de hamuri pentru 
cai — adevărate opere de artă 
— se numește Aurel Ilea, ulti
mul meseriaș de acest fel de 
prin părțile locului, surprins in 
fotografie de loan Lepsuc. Pa
siunea lut pentru cat și pentru 
meseria de hămar a inceput cu 
40 de ani in urmă. El provine 
dintr-o familie numeroasă — cu 
șapte frați; un cunoscut artist 
plastic, un actor, un ofițer, un 
zidar, un profesor, o profesoară.

Urmările penale 
la un fals 

raționament

...Pe strada 13 Decembrie nr. 24, I.C.S. 
Romarta" avea — dace nu cumva mai 

are și acum — un depozit de încălțăminte. 
Un fel de loc de popas pe drumul panto
filor de la diferiți! furnizori spre magazi
nele „Lux" și „Adam". Un intermediar ca 
oricare altul ; greu de spus cit de justifi
cat din punct de vedere economic sau 
comercial, dar foarte profitabil, pentru unii. 
Este suficient in acest sens un anume 
paragraf din rechizitoriul procuraturii la 
procesul intentat lui Popa George — șef 
depozit. Dumitru Marioara — recepțlo- 
neră, șl Cîrnu Dorel — sortator: judecați și 
condamnați, nu demult, pentru delapidare, 
complicitate la delapidare, neglijență in 
serviciu șl vînzare din depozit. Un singur 
paragraf care explică multe In legătură cu 
destinele unor asemenea depozite, verita
bile butoaie cu miere, in preajma cărora 
cine ajunge se linge oe degete.
Cităm : «...Deși acest depozit avea ca rol 
numai acela de a livra produse de În
călțăminte către magazinele de desfacere 
(„Lux" și „Adam") și nu șl acela de vîn
zare directă, in urma unei dispoziții ile
gale a conducerii I.C.S. „Romarta", invi-

Sub genericul „Amplu program 
ideologic de angajare comunistă re
voluționară", revista cuprinde nu
meroase articole: Noi orientări în 
științele sociale și politice; Exigentă 
și răspundere comunistă în conduce
rea socială; Urgențe și direcții de 
acțiune in activitatea de investiții ; 
înaltă conștiință și spirit de disci
plină în producție; Cerințe ale auto- 
conducerii și autogestiunii în agri
cultură; Creația literar-artistică sub 
semnul unor noi împliniri și exigen
te ideologice-estetice; Teatrul con
temporan și dinamica vieții sociale ;

Responsabilitatea socială și politică 
a educatorilor; Despre continuitatea 
românească în Transilvania; Evolu
ția universului și a vieții în viziu
nea actuală a științei; Noi dimensi
uni ale problemei războiului și păcii.

La rubrica „Răspunsuri la între
bări" este publicat materialul: Cu ce 
rezultate s-a încheiat Conferința 
O.N.U. asupra dreptului mării ? Re
vista cuprinde obișnuitele rubrici: 
Note, Confruntări ideologice în lu
mea contemporană. Cărți și semnifi
cații, Cuvîntul cititorilor.

Colonel SteUan DRAGNEA y

în atenția automobiliștilor
Administrația 

Stat aduce la 
biliștilor. care 
gurări pentru i 
plata primelor I 
cesar să achite la termen aceste

rate, pentru a nu prejudicia conti
nuitatea raporturilor de asigurare.

Plata ratelor de prime se poate 
face la responsabilii cu asigurările 
din unitățile socialiste, la agenții 
și inspectorii de asigurare sau. 
direct, la orice unitate ADAS.

nuitui Popa George a Început să oprească 
în depozit, din fiecare gen de încălțăminte 
primit, un stoc de 50—100 perechi de pan
tofi sau sandale, care erau apoi vîndute 
direct din depozit către conducerea I.C.S. 
„Romarta", personalul acestei 
deri, prieteni, rude.

. etc»...
...A inceput. ca la 

reche, două, pentru 
principalul inculpat 
comercial, șef birou administrativ, șef bi
rou comercial, merceologi, secretara di
rectorului". Ca să ajungă apoi să se vîndă 
de zeci de mii de lei pe lună. între timp 
ajunseseră Ia concluzia că oricum spațiul 
de vînzare din magazine este insuficient 
Așa că, de ce să nu-I valorifice pe cel din 
depozit ? ! A inceput, ca la început : cu 
listă, cu evidentă strictă, cu bani numărați 
și decontări la zi prin casieria de la 
„Adam". Ca să se ajungă apoi să se 
procure o casă de bani mai „sigură" decît 
casieria : nu umbla decit el. șeful — și la 
luat, și la dat. Fără atîtea bonuri, decon
tări, birocrație. A început, ca la început: 
cu 5—10 lei bacșiș. Ca să ajungă pină la 
urmă să nu mai fie in stare să tină soco
teala nici cît a primit — dar mai cu 
seamă — nici cit a furat

Și toată lumea era mulțumită. Atit de 
mulțumită incit la Întreprindere nimeni 

vruț să audă cind o femele cinstită 
care lucra în acel depozit le-a spus, verde, 
in fată : aici se fură ! Abia după inventar, 
după ce se constată un prim minus de 
vreo 40 000 lei. după ce conducerea Între
prinderii s-a trezit pe birou cu o sesizare 
scrisă, datată. Înregistrată, după ce n-au

mai avut ce face... Dar chiar și așa, cu 
toate tragerile de timp, cu toate „împru
muturile" de ultimă oră între depozit și 
cele două magazine — care la un moment 
dat se treziseră cu prea multe „plusuri" — 
cu toată numărătoarea făcută după regu
lile aritmeticii lui Pristanda, pînă la urmă 
s-a lichidat depozitul și s-a făcut inventa
rul de la zero. Paguba ? Aproape dublă 
față de primul inventar : 67 016 lei. Doar 
perioada verificată rămăsese aceeași : 15 
septembrie — 11 mai : nici opt luni de zile.

...După care, falsul raționament „eco
nomic" că vinzarea din depozit ar fi ren
tabilă ș-a dovedit a avea numai și numai 
urmări penale. Evaluate in ani.

Încercările de a-1 potoli cît de cit. Cenușe 
a răspuns cu pumnii. I-a sărit în ajutor și 
Gemănar. Doi oameni, grav loviți, au fost 
duși direct la spital ! Stefan Bondar se va 
însănătoși după 18 zile. Viorel Ciobanu 
după abia 55 de zile. în limbaj penal, fap
tele celor doi infractori se cheamă ultraj 
contra bunelor moravuri, tulburarea liniș
tii publice, vătămare corporală. Toate trei, 
infracțiuni.

De aici înainte, important este timpul. 
Timpul obiectiv, timpul social, timpul in 
care o sancțiune mai poate, sau nu. să 
aibă rolul educativ pe care a scontat le
giuitorul.

Dar !
nu vor _ ____ __
aplicate, acestea fiind grațiate 
■gime".

Fără comentarii.
Fără comentarii, dar cu o precizare : la 

14 iulie 1980, Cenușe Aurel era arestat pen
tru că săvîrșise trei tîlhării.

Concluziile să le tragă cei in drept Și 
obligați să tragă concluzii în asemenea 
situații.

Pentru viitor, cel puțin.

Dar nici unul din cei doi-inculpați 
executa „nici una din pedepsele 

în intre-

Un epilog... 
prea întîrziat

S-a întîmplat în ziua de 16 Iunie 1979. 
Pe scurt, foarte pe scurt, faptele, reținute 
de Instanța de judecată, sint următoarele : 

...Gemănar Vasile și Cenușe Aurel se 
numărau printre invitații la o nuntă săr
bătorită la restaurant. Și, cum au unii obi
ceiul in asemenea situații, Cenușe a dat șl 
el 5» de ‘ ‘ '
melodie.
lulul. Și orchestra a plecat. Fără să-i cînte 
melodia. Atunci, nemulțumit, Cenușe s-a 
dus după muzicanți să-i caute, să-i aducă 
Înapoi. Nu ca să-i convingă, ci să-i înjure. 
De așa manieră, incit toți cei prezenti 
s-au simțit pe bună dreptate jigniți. Iar la

...19 funie 1979. Deci, numai trei zile mai 
tlrziu sînt sesizate despre cele întimplate 
organele de miliție. Urmează operațiuni de 
rutină. Se iau declarațiile părților vătă
mate și ale martorilor. Se depun la dosar 
certificatele medicale ale celor doi. Se tac 
confruntările necesare pentru lămurirea 
tuturor aspectelor cauzei.

Din caietul 
grefierului

„Inculpatul O. V. s-a specializat in să- 
virșirea infracțiunilor de furt ale roților 
de rezervă ale autoturismelor pe roate pe 
străzile Capitalei".

(Din dosarul nr. 7 479/81, Judecătoria 
sectorului 1 din Capitală)

„...in septembrie 1976, profltînd de func
ția pe care o deține și de relațiile sale cu 
martora, E. O. a efectuat operațiuni de 
depunere-restituire pe un libret C.E.C., 
aparținind mamei sale, fictive".

(Din dosarul nr. 6 747/81, Judecătoria 
sectorului 1 din Capitală)

Florin CIOBANESCU
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ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie a președintelui în județele din cimpia de sud a țării orzul s-a copt
NICOLAE CEAUSESCU IN REGATUL HAȘEMff AL IORDANIEI

COMUNICAT COMUN
Buna organizare a lucrului este acum decisivă 

pentru punerea recoltei la adăpost
(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae Ceaușcscu și 
regele Hussein Ibn Talal au reafir
mat și cu această ocazie hotărirea 
țărilor lor de a depune in continua*  
re toate eforturile in scopul promo
vării, adincirii, și intensificării con
lucrării dintre ele. cu convingerea că 
aceasta corespunde intereselor fun
damentale ale popoarelor român și 
iordanian prietene și reprezintă, tot
odată, o importantă contribuție la 
afirmarea principiilor democratice în 
raporturile internaționale, la conti
nuarea procesului destinderii, al edi
ficării securității și cooperării in Eu
ropa, la realizarea unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu, la eforturile generale pentru 
pace, progres și prosperitate în în
treaga lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și regele Hussein Ibn Talal al Ior
daniei au procedat la un aprofun
dat schimb de vederi cu privire 
la viața internațională și procese
le care au loc în lumea contem
porană. în acest cadru, cohstatind cu 
îngrijorare creșterea agravării situa
ției internaționale și pornind de la 
faptul că cea mai mare parte a ome
nirii, animată de năzuința de nestă
vilit pentru asigurarea libertății și 
independenței țărilor și popoarelor, 
se opune cu hotărîre politicii de for
ță și sporirii încordării in relațiile 
dintre state, cei doi șefi de stat au 
subliniat necesitatea de a se acționa 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate pentru a se pune capăt stărilor 
de tensiune din lume, ceea ce cores
punde intereselor tuturor popoarelor, 
necesității reluării politicii de pace, 
destindere, dezvoltare independentă 
și largă colaborate internațională. 
Președintele României și regele Ior
daniei au subliniat necesitatea unirii 
tot mai strin.se a eforturilor tuturor 
popoarelor pentru a se pune capăt 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste de dominație și sfere 
de influență, pentru promovarea în 
raporturile dintre state a unei poli
tici noi, de deplină egalitate in drep
turi și respect intre națiuni suverane 
și independente, pentru a se asigura 
dreptul inalienabil al fiecărui popor 
de a-și hotărî nestingherit calea de 
dezvoltare, fără nici o ingerință din 
exterior.

Cei doi șefi de stat au sublini
at necesitatea reglementării tuturor 
disputelor dintre state pe cale paș
nică, cu participarea tuturor părți
lor interesate. In acest context, cei 
doi șefi de stat au acordat o atenție 
deosebită situației din Orientul Mij
lociu, unde se menține în continuare 
o situație deosebit de încordată. Exa- 
minindu-se evoluția actuală a situa
ției din zonă, a fost subliniată con
vingerea României și Iordaniei că 
aceasta nu poate fi soluționată fără 
a se lua în considerație, în primul 
rînd, chestiunea palestiniană, care 
reprezintă problema centrală a con
flictului. Ambii șefi de stat au silbli- 
niat că instaurarea unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu trebuie să se bazeze pe retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967, inclusiv din 
Ierusalimul arab, și pe recunoașterea 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său 
la autodeterminare și la întemeierea 
propriului său stat independent pe 
teritoriul său național, pentru ca ast
fel să se poată ajunge la garantarea 
dreptului la existență liberă, inde
pendentă, tuturor statelor din zonă.

Cele două părți au condamnat din 
nou practicile Israelului în terito
riile arabe ocupate și in mod spe
cial în legătură cu confiscarea pă- 
mîntului locuitorilor arabi, cu crea
rea de noi așezări israeliene, măsu
rile economice severe și supiimarea 
libertăților cetățenilor, eliminarea 
conducătorilor arabi recunoscuți pe 
plan național și încercările de a im
pune populației locale o administra
ție civilă. A fost, de asemenea, re
afirmată poziția hotărîtă a României 
și Iordaniei împotriva acțiunilor a- 
gresive ale Israelului îndreptate con
tra populației arabe din teritoriile 
ocupate, ca și contra anexării ilegale 
de către Israel a înălțimilor Golan.

Ambele părți au condamnat, de 
asemenea, anexarea de către Isra
el a Ierusalimului arab și măsuri
le cane duc la modificarea caracteru
lui demografic, economic, cultural și 
istoric al acestui oraș.

Cele două părți au apreciat că 
proiectul israelian de construire a 
unui canal care să lege Marea Me- 
diterană cu Marea Moartă constituie 
o violare clară a normelor dreptului 
internațional și. îndeosebi, a acelora 
privind drepturile și obligațiile fun
damentale ale statelor, și dacă va fi 
realizat, va aduce daune directe, ire
parabile drepturilor și intereselor vi
tale legitime ale Iordaniei și ale po
porului palestinian.

Cei doi șefi de stat au scos in e- 
vidență că este necesar să fie in
tensificate eforturile pentru realiza
rea unei reglementări globale, juste 
și durabile a situației din Orientul 
Mijlociu și, în acest scop, au apreciat 
că ar fi deosebit de utilă convocarea 
unei Conferințe internaționale, sub 
egida și cu participarea activă a 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, în 
calitate de reprezentant unic, legi
tim, al poporului palestinian, precum 
și Uniunea Sovietică și S.U.A., ca și 
alte state care își pot aduce o con
tribuție pozitivă, activă, la reglemen
tarea problemelor complicate din a- 
ceastă zonă a lumii. Totodată, a fost 
subliniată importanța deosebită a 
consolidării solidarității și unității de 
acțiune a tuturor țărilor arabe. în e- 
forturile lor comune pentru a se 
ajunge la o soluționare corespunză
toare, dreaptă șl trainică în 'această 
regiune.

Cei doi șefi de stat au reafir
mat poziția României și Iordaniei 
în legătură cu acțiunile agresive ale 
Israelului îndreptate împotriva Li
banului, a atacurilor repetate la care 
este supus teritoriul acestui stat, a 
amestecului direct sau indirect în 
treburile sale interne și a tentative
lor de escaladare a tensiunii din a- 
ceastă țară. A fost condamnată cu 
toată fermitatea recenta invazie mi
litară a Israelului în Liban, cele 
două părți cerind retragerea imedia
tă a forțelor israeliene din această 
țară. A fost reafirmat sprijinul ho
tărât al celor două părți față de au
toritatea legitimă libaneză, pentru ca 
aceasta să-și poată exercita contro
lul asupra întregului teritoriu al ță
rii. prin realizarea unei largi recon
cilieri naționale, pentru liniștea și 
în interesul popoarelor libanez și pa
lestinian, pentru salvgardarea su

veranității, independentei și integri
tății teritoriale a Libanului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein Ibn Talal au ho
tărât să mențină contactele perma
nente și să procedeze la consultări 
bilaterale ori de cîte ori este nevoie, 
în legătură cu evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

Cei doi șefi de stat, manifestîn- 
du-și profunda îngrijorare față de 
continuarea conflictului dintre Irak 
și Iran, s-au pronunțat in favoarea 
încetării Imediate a ostilităților mi
litare și pentru reglementarea pro
blemelor în dispută între cele două 
țări pe cale pașnică, prin negocieri, 
pentru restabilirea relațiilor de în
credere și bunăvecinătate dintre ele. 
pe baza respectării stricte a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, al integrității teritoriale și 
al neamestecului în treburile interne, 
în interesul popoarelor irakian și 
iranian, al înțelegerii și păcii în re
giune și în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au efectuat 
un schimb de păreri în legătură 
cu situația din Europa, evidenți
ind importanta pe care țările lor o 
acordă edificării securității și pro
movării unei largi cooperări între 
statele de pe acest continent, efec
telor pozitive pe care aceasta le-ar 
avea pentru pacea și înțelegerea în 
întreaga lume. A fost exprimață 
convingerea că realizarea de progre
se în domeniul cooperării și securită
ții în Europa va influența pozitiv 
climatul politic din întreaga lume, 
cu consecințe favorabile pentru pa
cea și destinderea universală. S-a 
scos în evidență faptul că singura 
cale pentru edificarea securității în 
Europa constă în oprirea acumulării 
de arme și trecerea la tratative in 
vederea dezarmării, părțile pronun- 
țîndu-se pentru oprirea amplasării 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și retragerea celor existente, pentru 
realizarea pe continentul european a 
unor relații noi. prin eliminarea de
finitivă a armelor nucleare, a tutu
ror armamentelor.

Președintele României și regele 
Iordaniei au reliefat însemnătatea 
deosebită a reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, subliniind ne
cesitatea ca aceasta să se desfășoare 
într-un spirit constructiv care să per
mită să se ajungă la rezultate pozi
tive, astfel incit să se poată realiza 
convocarea unei conferințe consa
crate încrederii și dezarmării pe con
tinent și să se asigure continuitatea 
procesului de colaborare și securitate 
in Europa.

Cele două părți s-au pronunțat 
în favoarea soluționării pe calea tra
tativelor a problemelor care mai 
există între țările din Balcani, pen
tru dezvoltarea colaborării si bunei- 
vecinătăți, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a conviețuirii 
pașnice, fără arme nucleare.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
convingerea lor că lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi 
ordini economice mondiale este sin
gurul mod de rezolvare a crizei eco
nomice mondiale si de asigurare a 
dezvoltării mai rapide a țărilor în curs 
de dezvoltare care, în actualele con
diții, sînt confruntate cu dificultăți e- 
conomice dintre cele mai serioase. Cele 
două părți au subliniat necesitatea de 
a fi depuse în continuare eforturi în 
vederea înfăptuirii noii ordini eco
nomice internaționale ca o condiție 
fundamentală pentru realizarea sta
bilității politice și economice, pen
tru menținerea păcii și securității în 
lume. Au fost subliniate rolul ce re
vine țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor nealiniate pentru atingerea 
acestui obiectiv primordial, precum și 
necesitatea unei mai strînse conlu
crări între țările în curs de dezvol
tare și a armonizării pozițiilor lor, atît 
în ceea ce privește negocierile cu 
statele dezvoltate, cît și în legătură 
cu amplificarea cooperării economice 
dintre ele, pe baze reciproc avan
tajoase. în acest cadru, cei doi șefi 
de stat au apreciat utilitatea con
vocării într-un viitor apropiat a unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor in 
curs de dezvoltare, consacrată reali
zării obiectivelor menționate.

în condițiile internaționale actu
ale, în care problema centrală a e- 
pocii contemporane este aceea a pă
cii și războiului, cei doi șefi de stat, 
subliniind că interesele păcii și secu
rității internaționale cer să se renun
țe definitiv, la confruntările militare, 
au evidențiat că imperativul cel mai 

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
La încheierea vizitei noastre în Regatul Hașemit al Iordaniei doresc să 

vă mulțumesc, încă o dată, în modul cel mai călduros pentru primirea 
cordială și ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat tot timpul pe pămîn- 
tul țării dumneavoastră.

Cu deplină satisfacție pentru rezultatele vizitei, doresc să-mi exprim, si 
pe această cale, convingerea că noua noastră întilnire, convorbirile purtate și 
înțelegerile la care am ajuns vor impulsiona dezvoltarea și mai puternică a 
bunelor relații de prietenie și colaborare româno-iordaniene, în folosul și 
spre binele celor două popoare, al cauzei colaborării, înțelegerii și păcii in 
lume.

îmi este deosebit de plăcut ca, odată cu salutul nostru de rămas bun, să 
vă adresez calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul iordanian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Telegrame de răspuns adresate de președintele Republicii Cipru

ți de regele Arabiei Saudite

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit telegrama pe care ați avut amabilitatea să ml-o adresați cu 
prilejul survolării Ciprului.

Vă adresez, la rândul meu, din toată inima, cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporu
lui român prieten.

Doresc, totodată, să reafirm dorința șl convingerea mea în ceea ce privește 
dezvoltarea mai puternică a relațiilor și cooperării dintre țările noastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere telegrama Excelenței Voastre transmisă cu prilejul 
survolului teritoriului Regatului Arabiei Saudite.

Doresc să vă transmit sincere mulțumiri pentru bunele dumneavoastră 
sentimente și să exprim Excelenței Voastre sănătate și fericire.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD

stringent al zilelor noastre este opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
condiție vitală pentru stabilitatea în 
lume, pentru diminuarea încordării, 
pentru promovarea relațiilor interna
ționale în ansamblu, pentru binele 
civilizației și viitorul întregii ome
niri. Cele două țări se pronunță în 
modul cel mai hotărit pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru încetarea 
producției și perfecționării arme
lor nucleare și distrugerea stocu
rilor existente, pentru oprirea fabri
cării celorlalte arme de distrugere în 
masă, pentru retragerea trupelor 
străine și lichidarea bazelor militare 
de pe teritoriile altor state, pentru 
desființarea concomitentă a blocuri
lor militare opuse, pentru afectarea 
resurselor obținute prin măsurile de 
dezarmare în scopul dezvoltării eco
nomice a tuturor țărilor și, în primul 
rînd, a celor rămase în urmă. Tot
odată, cele două părți au subliniat 
necesitatea stabilirii de zone- libere 
de arme nucleare în Balcani, in 
Orientul Mijlociu și în alte părți ale 
lumii. Reliefînd importanta deosebită 
pe care România și Iordania o acor
dă sesiunii speciale în curs de desfă
șurare a Organizației Națiunilor Uni
te consacrate dezarmării. cei doi șefi 
de stat au exprimat dorința lor de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
luarea unor hotărâri care să răspundă 
pe deplin așteptărilor și dorințelor 
popoarelor de a se pune capăt politi
cii de înarmare, de a trăi într-o lume 
fără arme și fără războaie.

Șefii de stat ai României și Ior
daniei au reliefat necesitatea ca pro
blemele complexe ale lumii con
temporane să fie soluționate într-un 
spirit nou. democratic, cu participa
rea activă, în condiții de deplină ega
litate. a tuturor statelor, indiferent 
de mărime sau orinduire socială. A 
fost subliniat. în acest cadru, rolul 
sporit care trebuie să revină țărilor în 
curs de dezvoltare, statelor nealinia
te. țărilor mici și mijlocii în dezba
terea și reglementarea problemelor 
internaționale actuale. S-a accentuat, 
totodată, necesitatea creșterii rolului 
și contribuției O.N.U., a altor orga
nisme internaționale la reglementa
rea problemelor majore ale contem
poraneității. Cele două părți au căzut 
de acord să intensifice conlucrarea 
dintre ele pe plan internațional, la 
O.N.U. și în alte organizații. în pro
movarea diverselor inițiative luate 
de guvernele lor. așa cum sînt cele 
referitoare la creșterea rolului O.N.U., 
marcarea Anului internațional al ti
neretului. noua ordine internațională 
pe plan umanitar. înghețarea buge
telor militare și altele. Totodată, cei 
doi șefi de stat au evidențiat rolul 
important care revine mișcării țărilor 
nealiniate, ca factor independent al 
vieții internaționale, la promovarea 
și consolidarea păcii, independentei, 
deplinei egalități în drepturi, cola
borării și progresului în întreaga 
lume șî și-au exprimat speranța că 
cea de-a Vll-a Conferință a șefilor 
de stat și de guvern din țările neali
niate. care urmează să se țină la 
Bagdad în septembrie 1982. va consti
tui un moment important în istoria 
mișcării, în eforturile pe care le fac 
statele membre pentru reglementa
rea problemelor complexe ale lumii 
contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal și-au exprimat satisfacția de
plină pentru rezultatele vizitei și 
pentru convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej și au exprimat con
vingerea că această nouă întilnire 
reprezintă o importantă contribuție 
și dă un puternic impuls amplificării 
și diversificării relațiilor dintre cele 
două țări, atît pe plan bilateral, cît și 
în viața internațională.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat, în numele său și al 
celorlalte persoane care l-au în
soțit, Maiestății Sale regelui Hus
sein Ibn Talal, poporului și gu
vernului iordanian calde mulțumiri 
pentru primirea cordială și ospitali
tatea de care s-a bucurat în timpul 
vizitei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat Maiestății Sale regelui 
Hussein Ibn Talal invitația de a 
efectua o vizită oficială, de priete
nie, în Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd să fie stabilită 
ulterior.

Amman, 19 iunie 1982

teleorman: Primele succese
ale mecanizatorilor

Secerișul 
consi- 

Do- 
Na- 

acum 
stabi- 
Con-

De ieri, recoltarea orzului s-a 
extins in peste 50 unități agricole 
din județul Teleorman. Bilanțul 
zilei, cu toate că ploile au întrerupt 
lucrul în citeva rinduri, consem
nează strângerea recoltei de pe a- 
proape 1 000 hectare, 
este avansat în unitățile din 
liile agroindustriale Purani, 
brotești. Contești. Drăcșăned. 
nov. „Rezultatele de pînă 
sînt mici fată de programul 
lit — ne-a spus inginerul 
stantin Vatau, directorul trustului 
S.M.A. Cu utilajele de care dispu
nem — 1 800 combine C-12. 1 100
prese de balotat, 600 de mașini de 
adunat și căpițat — se poate rea
liza o viteză zilnică la seceriș de 
13 380 hectare. Am început cu so
lele unde orzul a ajuns la maturi
tate, iar ritmul dă lucru va crește 
pe măsură ce lanurile vor da in 
copt. Unitățile din consiliul agro
industrial Furculești au cultivat cu 
orz 1 250 hectare, suprafață care 
urmează să fie semănată în tota
litate eu culturi succesive." Ieri, 
împreună cu tovarășul Gheorghe 
Ionescu, președintele consiliului, 
am fost în 4 unități agricole si am 
notat 4 stadii diferite de execuție 
a lucrărilor.

La C.AP. Furculești se lucra 
atît la seceriș, cît și la semănatul 
culturilor succesive. Pînă ieri la 
prinz. din cele 300 hectare cu orz 
au fost recoltate 75 hectare. înce
puse să plouă mărunt. întrebăm pe 
inginerul-șef al unității, tovarășa 
Constanța Călugăreanu, dacă o- 
prește combinele. „Pentru citeva 
picături de ploaie, nu. Facem în 
schimb reglajele care să ne permi
tă continuarea recoltării". După 
cîteva minute, cele 8 combine 
și-au reluat lucrul. într-o solă ală'- 
turată, în urma mașinilor de adu
nat și căpițat. care eliberau tere
nul. șeful secției de mecanizare, 
Nicolae Gheorghe. împreună cu 
mecanizatorul Alexandru Stancu 
reglau mașina, abia adusă din fa
brică, care seamănă direct în mi
riște. Cîteva încercări și apoi a în
ceput semănatul. Orzul a fost tăiat 
aproape de sol. astfel încît angre
najele mașinii să poată lucra ușor.

Asociația economică pentru in- 
grășarea taurinelor Furculești a 
cultivat 75 hectare cu orz. Si aici 
secerișul a fost dedlanșat. în urma 
celor 4 combine, două mașini de 
adunat și căpițat eliberau terenul, 
iar două tractoare cu pluguri arau 
miriștea. La capătul solei, discul și 
semănătoarea stăteau nefolosite. 
„Azi lucrăm cu ultimele rezerve de 
motorină — ne-a spus tovarășul 
Florian Pîrjol. șeful fermei de fu
raje. Pentru a umple rezervoarele 
tractoarelor, am Împrumutat ceva

Exemplul unităților fruntașe - puternic îndemn 
pentru realizarea integrală a planului pe 1982

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, din transporturi, din unitățile agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfârșitul 
lunii mai *),  pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale București cu 440,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,1 la sută la
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la grafi
cul de putere la dispoziția sistemu
lui energetic național ; unitatea s-a 
încadrat în bugetul de cheltuieli : 
consumul planificat de combustibil 
a fost redus cu 0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Constanța.

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

SI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de extracție Ti

mișoara cu 659,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 14,7 la sută la 
producția netă, 0,8 la sută la pro
ducția fizică, 4,3 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 16.5 
la sută la productivitatea muncii,
27,7 la sută la beneficii ; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
7,2 la sută, iar cele materiale cu 
4,9 la sută ; consumurile normate 
de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 35 la sută.

Locul II : Schela de extracție 
Videle, județul Teleorman.

Locul III : Schela de extracție 
Tirgoviște.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea „Cablul 

românesc“-Ploiești cu 575,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 11,7 la sută la
producția netă, 7,1 la sută la ex
port, 11 la sută la producția-mar- 
fă vîndută și încasată, 7,9 la sută la 
productivitatea muncii ; consumu
rile normate de energie electrică și 
combustibili au fost reduse cu 5,3 
la sută.

Locul II : întreprinderea de țevi 
Roman, județul Neamț.

Locul III : întreprinderea de țevi 
„Republiica“-București.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— SUBRAMURA 
UTILAJ ENERGETIC. 

PETROLIER.
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de piese 

turnate Cimpina, județul Prahova, 
cu 728,3 puncte.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile, calculați pe patru luni. 

de la șantierul de irigații. Proble
ma se cere rezolvată urgent. în- 
grășătoria are nevoie de cantități 
mari de furaje și de aceea trebuie 
să însămințăm întreaga suprafață 
cu culturi duble la termenul sta
bilit".

La cooperativa agricolă din Ul- 
meni au fost recoltate aproape 100 
hectare din cele 200 cultivate cu 
orz. Aici, alături de cele 11 com
bine, lucrau 4 mașini de adunat și 
căpițat, o presă de balotat paie, 
iar la transportul producției de pe 
cîmp erau 7 cupluri cu remorci și 
7 camioane. Aflăm că lucrul a în
ceput la ora 7,30, în momentul în 
care combinele au putut să intre 
în lan. Forțele au fost concentrate, 
în primul rînd, la recoltat si la 
eliberarea terenului, iar pe măsură 
ce vor sosi carburanții se va intra 
la arat și semănat.

Ora 11. La cooperativa agricolă 
Cringu, întreaga formație de com
bine, prese de balotat paie și mij
loace de transport se afla la locui 
de parcare pe timpul nopții. între
băm de ce. „Mai reglăm combi
nele, le mai reparăm — ne-a spus 
inginerul-șef al unității. Nicolae 
Decu. Aseară am început secerișul 
și am recoltat primele 8 hectare,, 
după care au apărut unele neca
zuri". Chiar la toate combinele ? — 
il întrebăm. „Nu, dar vrem să in
trăm cu întreaga formație în lan". 
Procedînd astfel, nu putea fi vor
ba de realizarea ritmului de lucru 
prevăzut și nici de folosirea rațio
nală a mijloacelor de transport. 
Această unitate trebuie să însămân
țeze culturi duble pe 600 hectare, 
din care 250 hectare după orz. De

secerl- 
pe cele 
încheie 

patru

$

Combinerii de la I.A.S. Prundu, județul Giurgiu, lucrea ză de zor la recoltarea orzului (fotografia din stingă). 
Iar, în urma lor presele de balotat o<junâ paiele, lăsjnd terenul liber in vederea insămințării celei de-a doua 

culturi (fotografia din dreapta) foto : I. Herțeg
—--------------- ---------------------------------------------------------

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția netă, 12,9 la sută la produc
ția fizică, 18,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 2,1 la 
sută la productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale au fost reduse 
cu 2,3 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 1,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de uti

REZULTATELE ÎNTRECERII SOCIALISTE 
PE CINCI LUNI DIN ACEST AN

laj chimic „Grivița roșie“-Bucu- 
rești.

Locul III : întreprinderea „Ar- 
mătura“-Cluj-Na.poca.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE

PENTRU TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Electro- 
aparataj“-București cu 777,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția netă. 18 la sută la export, 5.5 
la sută la producția fizică, 4,6 la 
sută la producția-marfă vindută și 
încasată. 2,6 la sută la productivi
tatea muncii ; consumurile norma
te de materii prime și materiale au 
fost reduse cu 3 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 5.6 la sută.

Locul II : întreprinderea de echi
pamente periferice București.

Locul III : întreprinderea de pie
se radio și semiconductori Bucu
rești.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină

ria Cimpina, județul Prahova, cu 
686,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la 
producția netă, 5,5 la sută la pro
ducția fizică, 3,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
11,9 la sută la productivitatea mun
cii, 39,4 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 1,5 la sută, iar cele materiale 
cu 1,3 la sută.

Locul II : întreprinderea Rafină
ria Ploiești.

Locul III : Combinatul petrochi
mic Pitești. 

vreme ce s-a recoltat atît de puțin, 
nu se putea semăna porumbul. Dar 
plugurile și semănătorile, în Ioc să 
stea în curtea secției, trebuiau 
aduse în cîmp. astfel încît în orice 
moment să poată începe pregătirea 
terenului și semănatul.

Pînă aseară, în județul Teleor
man orzul a fost strins de pe 2 000 
hectare din cele 35 200 hectare. Se-

buzău : Secerat, arat
si semănatf

în ultimele zile, 
specialiștii din unită
țile agricole din sudul 
județului Buzău, exa- 
minînd atent starea de 
vegetație a lanurilor 
de orz, au stabilit că 
recoltarea poate înce
pe. Pentru a-i stimu
la pe mecanizatori în 
vederea grăbirii lu
crărilor de recoltare a 
cerealelor păioase, la 
inițiativa secretariatu
lui comitetului jude
țean de partid, consi
liul județean al sindi
catelor. Comitetul ju
dețean Buzău al 
U.T.C., trustul pentru 
mecanizarea agricul
turii și trustul I.A.S. 
au organizat o amplă 
întrecere între meca
nizatori și secțiile de 
mecanizare, urmînd ca, 
ta finele campaniei, 
fruntașilor să li se a- 
corde numeroase pre
mii. Pregătirea minu
țioasă a actualei cam
panii de recoltare a

cerealelor păioase a 
permis ca încă din pri
ma zi de la declanșa
rea ei, simbătă, 19 iu
nie, toate lucrările să 
se facă în flux conti
nuu. Ieri am fost pre
zent! în cîteva unități 
agricole, unde combi
nele intraseră în lanu
rile de orz. La ferma 
Amara a I.A.S. Rm. 
Sărat, o formație de 11 
combine, condusă de 
ing. Gheorghe Vercu, 
lucra din plin. Toate 
combinele aveau mon
tate colectoarele de 
pleavă. Directorul 
I.A.S. Rm, Sărat, ing. 
Ion Manole, ține să ne 
precizeze că în maxi
mum patru zile va fi 
recoltat orzul de pe 
cele 1 500 ha. Aici, 
după 48 ore de la tre
cerea combinelor, me
canizatorii intră la 
arat și însămînțarea 
porumbului.

în consiliul agroin
dustrial Balta Albă,

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului „Ilefor" — Tg. 
Mureș cu 777,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la 
producția netă, 5,5 la sută la pro
ducția fizică, 13.8 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
52,8 la sută la beneficii, 41,1 la 
sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 5,5 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
22,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" — 
București.

Locul III : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MATASE, IN, CÎNEPA, LINA)
Locul I : întreprinderea textilă 

„Unirea" — București cu 1050,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,4 la sută la 
producția netă, 2,5 la sută la ex
port, 19,9 la sută la producția fi
zică. 6,3 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 16,3 la sută la 
productivitatea muncii ; cheltuieli
le totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
1.1 la sută, iar cele materiale cu 
5,7 la sută, consumurile normate 
de energie electrică și combustibili 
au fost reduse cu 7,5 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Trainica" — Pucioasa, județul 
Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea „Fila
tura de lină" — Miercurea Ciuc.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : Combinatul poligrafic 

„Casa Scînteii" — București cu 
713,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 5,8 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 3,9 la sută la beneficii. 16,8 
la sută la export ; de asemenea, 
s-au realizat depășiri la producția 
netă și producția fizică.

Locul II : întreprinderea poligra- 
frică „Arta Grafică" — București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi".

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚII-MONTAJ 
— ALTE MINISTERE —

Locul I : întreprinderea „Energo- 
petrol" — Cimpina, județul Pra
hova, cu 859,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26.3 la sută la 
producția netă, 20,9 la sută la pro
ductivitatea muncii. 24,9 la sută la 
producția de construcții-montaj ter
minată ; cheltuielile totale planifi

cerișul se află la început. Se va in
tensifica in următoarele zile. Pen
tru a se atinge ritmul stabilit, pen
tru a se efectua întregul flux teh
nologic se impun o temeinică 
organizare a muncii și asigurarea 
cantității necesare de motorină. '

Lucian CIUBOTARU 
Stan ȘTEFAN

în flux continuu
cele 1 700 ha de orz 
vor fl recoltate pînă 
cel tîrziu miercuri. 
La transportul paielor 
sint folosite 300 de a- 
telaje, ceea ce permi
te eliberarea rapidă 
a terenului și trecerea 
imediată la însămîn
țarea culturilor duble.

Din datele furnizate 
de direcția agricolă 
județeană rezultă că 
ieri, în prima zi de se
ceriș, in unitățile 
menționate s-au recol
tat 618 ha orz. în ur
mătoarele zile, recol
tatul orzului se va ex
tinde și în celelalte 
consilii agroindustria
le. urmînd ca 
șui orzului de 
21 050 ha să se 
in maximum
zile bune de lucru.

Stellan CHIPER 
corespondentul 
..Scînteii

cate la 1 000 lei producție construc- 
ții-montaj au fost reduse cu 6,1 la 
sută ; de asemenea, au fost reduse 
substanțial consumurile normate 
de ciment, metal, combustibili și 
carburanți.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții Buzău.

Locul III: întreprinderea de con
strucții căi-ferate Brașov.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de trans

porturi auto Vrancea cu 846,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,3 la sută la 
producția netă. 14,1 la sută la vo
lumul mărfurilor transportate, 25,2 
la sută la productivitatea muncii, 
20,7 la sută la venituri brute din 
activitatea de transport ; cheltuie
lile planificate la 1 000 lei venituri 
brute din transporturi au fost re
duse cu 8,5 la sută, iar consumul 
de carburanți cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
transport „Bucureștii Noi".

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Gorj.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR — 
UNIUNI JUDEȚENE

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj cu 1064,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,9 la sută la in
trări în fondul de stat. 31.1 la sută 
la producția industriei mici, 9 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație, 8 la sută la desfaceri de 
mărfuri cu amănuntul. 21,4 la sută 
la beneficii, 29.4 la sută la livrări 
de mărfuri către fondul pieței ; de 
asemenea, s-au obținut depășiri 
substanțiale la export ; cheltuielile 
de circulație planificate la 1 000 lei 
desfacere au fost reduse cu 4,8 la 
sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții. desfacere a mărfurilor și de 
credit Vîlcea.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Vrancea.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Sibiu cu 
1 084 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 50,5 la sută la 
producția netă, 18,9 la sută la ve
nituri brute din activitatea de 
transport, 51,4 la sută la producti
vitatea muncii. 2,2 la sută la nu
mărul de călători transportați. 17,3 
la sută Ia beneficii ; cheltuielile 
materiale planificate la 1 000 lei 
venituri brute au fost reduse cu
4,8 la sută.

Locul II : întreprinderea locală 
de utilaj-transport Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Dolj.

(Agerpres)
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*) Dumitru Radu Popescu : Viața 
și opiniile lui Tiron B. Podul de 
gheață. Editura „Dacia* — Cluj- 
Napoca.

în expunerea cu privire 
la stadiul actual al edifi
cării socialismului in țara 
noastră, la problemele teo
retice, ideologice și la ac
tivitatea politică, educativă 
a partidului, prezentată In 
fata Comitetului Central, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se la literatura 
din țara noastră, a afirmat: 
„Singura sursă de inspira
ție trebuie să fie viața și 
munca poporului nostru. 
Trebuie — cum am spus și 
in alte împrejurări — să se 
bea apă numai din izvorul 
cu apă vie ce izvorăște din 
pămintul udat de sudoarea 
și singele înaintașilor ; nu
mai acest izvor este dătător 
de viață și inspirație". 
Printr-o metaforă, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român a adus 
Încă o dată în fata creato
rilor problema raportului 
dintre artă și realitate, din
tre produsul complicatului 
proces de realizare a ope
rei de artă șl realitatea ma
terială și spirituală exis
tentă și dominantă in pe
rioada istorică a creării 
operei de artă.

Una din realizările esen
țiale ale esteticii marxiste 
este explicarea științifică a 
relațiilor obiective dintre 
artă și realitate. înțeleasă 
in sensul ei concret si com
plex. Cu grija care i-a ca
racterizat atunci cînd s-au 
referit la fenomenele de 
suprastructură și în special 
la atit de complicatul și 
delicatul domeniu al artei. 
Marx și Engels, analizînd 
raportul dintre latura ma
terială și cea spirituală a 
vieții sociale, au demonstrat 
că „reprezentările, gîndirea, 
relațiile spirituale dintre 
oameni apar ca izvorlnd

nemijlocit din relațiile lor 
materiale*.  Conștiința oa
menilor este, in fond, con
știința existenței, iar exis
tența oamenilor nu este alt
ceva decit procesul lor de 
viață, raportul lor cu na
tura și relațiile dintre ei. în 
general, și în special rela
țiile dezvoltate în cadrul 
muncii sociale. Arta este 
o formă Îmbrăcată de con
știința socială, deci un fe
nomen ideologic, alături de

ruia clasicii marxismului 
atrăseseră atenția. De-a 
lungul mileniilor, In socie
tate, formele conștiinței so
ciale, ajunse la un anumit 
stadiu de dezvoltare, își în
sușesc un caracter relativ 
de sine stătător. Deci și 
arta capătă o relativă inde
pendență față de viața ma
terială a societății. Premi
sele unei înțelegeri temei
nic științifice a raportului 
artă — societate stau în a-

plicație a originii artei, a 
dispărut din arsenalul de 
teze al oricărui sistem este
tic din veacul nostru.

în a sa „Călătorie în Ita
lia", criticul H. Taine, im
presionat de arta Florenței, 
făcea următoarea constata
re : „Clipă incintătoarc, 
gingașă auroră ce ești tine
rețea sufletului, cind omul 
descoperă pentru prima 
oară poezia lucrurilor rea
le.'". Așadar, există o poezie

Artă și realitate
-------------  George MACOVESCU ---------------

celelalte fenomene Ideolo
gice de natură politică, ju
ridică, etică. Ea își găsește 
originea în condițiile mate
riale ale vieții, în realitatea 
obiectivă a unei societăți, 
aflată într-un anumit sta
diu de dezvoltare a ei.

Răminind Insă numai Ia 
aceste teze și neadăugind 
alte rezultate ale analizei 
marxiste, a relațiilor dintre 
baza și suprastructura so
cietății, s-ar comite gre
șeala — dealtfel prezentă 
în trecut chiar In discuțiile 
purtate în tara noastră, cind 
cercetarea dialectică era în
locuită cu dogme — de a se 
stabili între artă și realita
te un raport mecanic, de
terminat, absolutizant, în- 
cerclndu-se să se explice 
un anumit stadiu de dez
voltare a artei prin nivelul 
dezvoltării forțelor de pro
ducție. Se pierdea din ve
dere aspectul istoric al pro
blemei, aspect asupra că

devărul pus în valoare de 
marxism, conform căruia 
stadiul de dezvoltare a ar
tei se explică nu în func
ție directă de forțele de 
producție, ci o anumită 
etapă a dezvoltării artei 
este condiționată de inter
acțiunea diferitelor forme 
ale conștiinței sociale. De
terminată In ultimă instan
ță de evoluția bazei socie
tății. a realității materiale 
concrete, arta este supusă 
influentei acesteia In mod 
indirect prin intermediul 
regimului politic, prin in
termediul ideologiei și în 
special al concepțiilor filo
zofice și estetice.

Abordînd ambele laturi 
ale problemei, marxismul a 
ajuns, în mod dialectic, la 
o solidă concepție științifi
că privind raportul dintre 
realitate și artă, concepție 
pe’care astăzi nimeni nu o 
mal contestă în esența ei. 
„Inspirația divină", ca ex

a lucrurilor reale pe care 
omul de artă o descoperă și 
o pune în evidență. în 
fond, este poezia vieții, 
aflată uneori în avanscenă, 
alteori ascunsă în spatele 
aspectelor obișnuite ale co
tidianului, dar întotdeauna 
prezentă. Pentru că, dacă 
nu ar exista această poezie, 
ne-am da un vot de blam 
nouă înșine, creatorii vieții, 
ai realității, am nega dorul 
nostru după frumos, am 
dezminți nevoia omului 
pentru frumos.

în arta creată de poporul 
român. în cea populară, ca 
și cea cultă, poezia vieții, 
a realului a fost întotdeau
na prezentă și așezată la 
loc de frunte. De la basme
le fantastice — în fond 
transfigurări artistice ale 
realului —* și pînă la cea 
mai modernă și îndrăzneață 
poezie contemporană, con
tactul viu dintre realitate șl 
artă a fost și este perma

nent, oricare ar fi modul 
de expresie al creatorului 
de literatură. „Ion" și „Pă
durea spînzuraților", cărțile 
lui Liviu Rebreanu. nu au 
ieșit din transpunerea în 
mediul românesc a unor 
motive literare de aiurea, 
sau din închipuirea străină 
de orice contact cu viața a 
romancierului, ci din reali
tățile Ardealului de la în
ceputul veacului. Nici tris
tețea poeziei lui Bacovia nu 
era expresia vreunei „boale 
a secolului", ci a unei stări 
de spirit a societății, ex
presie ridicată insă la o 
mare vibrație poetică.

Literatura română de as
tăzi își are originalitatea el 

fapt remarcat chiar de 
unii aprigi, nedrepți și cel 
puțin răutăcioși critici ai ei 
din Apus — tocmai în re
prezentarea artistică a noi
lor realități din România, 
în dezbaterea artistică a u- 
nor probleme noi, reale, cu 
vaste implicații în psiholo
gia omului din țara noas
tră. Pornind de la realități
le noastre, așa cum se pre
zintă ele după treizeci și 
șapte de ani de la eliberare 
și in apropierea sfîrșitulul 
celui mai dinamic și mai 
frămîntat veac din Istoria 
omenirii, noua literatură 
română, continuînd cu dem
nitate și succes moștenirea 
clasicilor noștri, îi pune 
constructorului socialismu
lui întrebări răscolitoare, 
reieșite din dinamismul is
toriei acestor ani, îi pune 
întrebări, dar li caută și 
răspunsuri.

Nu este, oare, si acest 
dialog dintre scriitor și ci
titor un aspect al trainice
lor legături ale literaturii 
române contemporane cu 
realitatea din țara noastră?

Mesajul dramaturgiei — un mesaj al actualității
M-am întrebat si ne-am 

Întrebat mai multi care ar 
fi mijloacele de a spori a- 
tenția acordată în lume dra
maturgiei noastre contem
porane.

O primă condiție ar fi a- 
tenția acordată în mod ge
neral tării noastre, realiză
rilor ei pe toate tărîmurile. 
Dacă aceste realizări sint 
convingătoare, ele se râs- 
frîng indirect și asupra po
tențialului nostru artistic. O 
țară care interesează Își 
vede valorile merglnd pre
tutindeni cu o bonificație 
inițială, de deschidere.

Dar s-ar putea ca în con
certul lumii tocmai valorile 
artistice să facă la un mo
ment dat priză asupra alto
ra, să coteze la un bun curs 
de revenire moral. Sînt 
multe țări care s-au făcut 
auzite mai bine prin cițiva 
exponenți de frunte ai lite
raturii. Iată, de pildă. Elve
ția. pe care opera lui Dur- 
renmatt a impodobit-o o 
bună bucată de vreme, cum 
Mrozek a atras atenția asu
pra Poloniei sau Andersen- 
Nexo asupra Islandei și 
Nazim Hikmet asupra Tur
ciei. Dar prin ce?

Nu e foarte'ușor de răs
puns. Unii cred că secretul 
audientei mai largi a unor 
opere stă în generalitatea 
parabolei pe care o lan
sează, generalitate aparți- 
nind condiției umane in în
tregimea ei. Cînd anticii 
vorbeau despre așa-zisele 
lor dileme tragice, ei aveau 
o viziune totalizatoare a- 
supra omului pe care îl ur
măreau în meandrele unui 
inextricabil destin. A te 
ține deci la destin și la fa
talitate era a sta în miezul

creației. Pe legendele si mi
turile vechi, devenite sursă 
de evaluare a raporturilor 
dintre om și lume, s-au 
putut articula nesfirșite re- 
interpretări și parafraze, 
care, bine conduse, au in
teresat universal, fiindcă u- 
niversal le era modelul, 
matca. Cine scrie azi des
pre Oedip sau despre A- 
chille, despre Diogene sau 
Seneca are audiența asigu
rată in rîndul tuturor ace
lora ce cunosc miturile ori
ginale și trag un oarecare 
răsfăț spiritual din a le 
vedea aduse la zi. Această 
cale, ca și aceea a inven
tării de noi mituri, origina
le. se bucură de la început 
de o Înțelegere amplă, căci 
mitul, parabola, simbolul 
funcționează cu sensuri ase
mănătoare pretutindeni.

Sigur că aceste mituri pe 
care le inventezi trebuie să 
răspundă unei stări de 
spirit cit mai generale. Dar 
n-ajunge atît. Ele trebuie 
să aibă o istețime a lor a- 
parte, un unghi absolut spe
cial. nemaiîntâlnit, să decu
peze și să sintetizeze reali
tatea intr-un mod surprin
zător. însă nu e chiar așa 
de ușor să spui lucruri care 
nu s-au mai spus. într-o 
lume in care atltia se întrec 
în istețime și creativitate. în 
care idei generatoare, pa
rabolice. circulă si se nasc 
mereu, și stilurile se îm
prumută ba de la unul, ba 
de la altul, căci cultură în
seamnă în bună parte os
moză. Modele de parabole 
sînt cu duiumul și nimic nu 
e mai la îndemînă decit să 
iei una gata făcută și s-o 
intorci pe dos, așa cum pro
cedează dealtfel multi pu

pători în scenă, fericiți că 
au inovat, că au creat, dar 
și cîțiva literatori iubitori 
de parafraze. Cu parafraze
le nu cred că ajungem însă 
prea departe. E plină lu
mea de ele. N-au fiorul 
originalității, ci numai mi
rajul inteligentei specula
tive.

Mai este șl cealaltă cale, 
a poveștilor despre viată, a 
dramelor sau a comediilor

Paul EVERAC

care se lntimplă șl care au 
o oarecare putere de tipiza
re. Ele trebuie relatate, puse 
In pagină, dezvoltate și a- 
dîncite. transfigurate artis
ticește. Si poate aici este 
nodul. Dacă această transfi
gurare sa face cinstit, frâne, 
fără menajamente, cu adîn- 
cimi psihologice și cu far
mecul relatării cît de cît 
grațioase. înglobînd cît mai 
multă realitate, și unind la 
un sens general o particula
rizare extremă, atunci acest 
fel de literatură, foarte spe
cifică. foarte ,.de-a noas
tră", are mari șanse să in
tereseze. Dacă Insă pro
blema e cocolită. culoarea 
estompată, și clișeul își a- 
rată mereu cuvintele sau. 
cind lipsește, e înlocuit cu 
bizareria — atunci respec
tivul bun artistic rămîne să 
fie consumat undeva pe 
piața noastră, n-are forță 
competitivă. Cum poți să 
spui că ești dacă nu ești, 
dacă faci totul ca să te fal

sifici, s-arăți frumos, sau 
ciudat, sau exotic 1? Idi
lismul. ealofllia, exotismul 
duc de rîpă opera lite
rară. ca și mimarea falselor 
drame — uneori simple dra- 
molete — teribilismul fu- 
riosist Invirtitor în jurul 
cozii, afectarea adîncimilor 
abisale, micul sarcasm, alu
zia ciupită cu timiditate — 
dar. in același timp, negli
jarea psihologiei de relație, 
situarea într-un timp indi
ferent, într-un stil incert, 
neo-baroc. evitarea lui „al 
nostru", ori, dimpotrivă, 
căutarea lui în naturalism. 
Sigur, șanse sînt pentru 
orice și translarea unei pie
se de la un public național 
la unul din altă țară se să- 
virșește uneori sub de
getul fericit al lntîmplării. 
Dar cîtă reprezentativitate 
este acolo? Cît ne angajează 
respectivul demers pe cei 
mai multi dintre noi? Cît 
ne exprimă?

In sfîrșit, mal există și o, 
cale de mijloc: parabola să 
rămînă parabolă, dar sub
stanța de viață să fie apă- 
sat-specifică. abundent co
lorată. S-avem și mit, dar 
să avem și viață-așa-cum-e; 
tipurile să se întîlnească cu 
arhetipurile; story-ul (po
vestea) să intersecteze le
genda. Poate și acest tal- 
meș-balmeș eclectic și pînă 
la un punct inform să de
vină o formulă și. mai mult 
decit atît, o propunere. în
tr-o vreme în care sincretis
mul stăpinește spiritele și 
interferențele stăpînesc ști
ința. Cine știe, un stil se 
poate naște și din absenta 
oricăruia — oricăruia din 
cele practicate pînă acum.

Dar dacă acestea sînt 
șansele și căile pieselor 
noastre, ele trebuie să în
tîlnească și un comerciant 
întreprinzător care să 1<5 
facă vîlvă pe piața unde 
năzuim să ajungem. Or. în 
materie de comerț cultural 
ar mai fi de discutat. Criti
ca noastră, ea însăși, n-a 
putut plasa prea mult pe 
marea orbită nici proza ro
mânească, pe care o cunoaș
te, darmite dramaturgia 
contemporană, pe care o 
cam ignoră. Și nu e vorba 
numai să apărem la un 
moment dat pe o piață 
oarecare, ceea ce se poate 
întîmola oricînd; ci să a- 
părem șl să răminem. 
Nu circumstanțial, nu de 
curtoazie, ci efectiv și co
mercial.

Poate ne Îndreptăm acum 
spre un asemenea moment. 
Poate vorbind mai mult 
despre noi. despre tribula
țiile si căutările națiunii 
noastre, despre speranțele 
ei. despre modul cum vede 
ea viitorul, despre modul 
cum își trăiește ea pre
zentul, să fim vrednici de 
atenția întregii lumi, cu 
dramaturgia noastră. Să în
cercăm să surprindem mal 
bine ce este, să căutăm 
mai atent germenii lui ce 
poate să fie în ordine so- 
cial-morală, în ordine de 
viață, în culoarea aparte a 
celor de aici și de acum, in 
tradiția lor psiho-istorică. 
Cred că a ne dezvălui mai 
tare, a ne descoperi mai 
adînc, ne-ar duce la bucu
ria de a vedea si de a face 
și pe alții să vadă că e- 
xistăm ) cu resurse nebă
nuite.

------------------- ZIUA PIONIERILOR -----------------  

Cei mai cutezători, harnici și inimoși 
copii ai patriei noastre socialiste

Astăzi, 20 Iunie, 
pionierii Înalță pe cel 
mai înalt catarg, pen
tru ceremonialul fes
tiv. drapelul tricolor 
al patriei. Serbări șco
lare pline de voioșie 
și prospețime, pasio
nante competiții ar
tistice si sportive, în 
fiecare școală. în fie
care localitate sînt 
pentru purtătorii cra
vatei roșii cu tricolor 
prilej de rodnic bilanț 
al anului de lnvăță- 
mînt și de activitate 
pionierească. Ce ra
portează, astăzi, pio
nierii — cei mai cute
zători. harnici și ini
moși copii ai patriei 
noastre socialiste — 
poporului, care-i pri
vește cu încrederea și 
speranța împlinirilor 
într-un viitor prosper 
al construcției socia
liste si comuniste în 
România ? Cu ce rea
lizări se prezintă cel 
peste 2,7 milioane de 
membri ai organiza
ției pionierilor — or
ganizația revoluționa
ră de masă a copiilor 
tării — în fata parti
dului și statului, ca 
recunoștință si mulțu
mire pentru condițiile 
optime de creștere si 
educare, pentru posi
bilitățile generoase de 
afirmare, de dezvol
tare și împlinire mul
tilaterală a personali
tății ?

Cu seriozitate st 
răspundere. urmlnd 
cu ardoare exemplul 
Înflăcărat de luptă și 
muncă al comuniști
lor. pionierii se stră
duiesc să transpună 
neabătut în viată re
comandările pline de 
căldură ale secre
tarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în
drumătorul lor cel 
mai apropiat : de a 
învăța perseverent, 
conștiincios. Ei Înche
ie anul de studiu cu 
rezultate bune și foar
te bune la învățătu
ră ; în multa unități 
și detașamente de 
pionieri toți au obți
nut note de trecere, 
nu se Înregistrează 
nici un corigent sau 
repetent. însușirea ce
lor mai nobile idea
luri ale socialismului, 
a celor mai noi cuce
riri ale științei și cu
noașterii umane re
prezintă năzuința fier
binte a fiecărui pur
tător al cravatei roșii 
cu tricolor. Cu căldu
ră și dragoste, pionie
rii se ocupă de frații 
lor mal mici, cei pes
te 1.2 milioane de 
membri ai Organiza
ției șoimii patriei, 
călăuzindu-le primii 
pași spre școală.

Organizația pionie
rilor. condusă si în
drumată de partid. 
Împreună cu școala, 
cu organizația U.T.C. 
si ceilalți factori edu
cativi ai societății, 
formează și educă tî- 
năra generație în spi
ritul dragostei de pa
trie. al devotamentu
lui fată de socialism, 
față de partid. în spi
ritul frăției și priete
niei copiilor români, 
maghiari, germani și 
de alte naționalități
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din România socia
listă, cu copiii din lu
mea întreagă. „De la 
comuniști învățăm cu
tezanța revoluționa
ră", „Programul parti
dului — programul 
nostru". „Ne pregătim 
să devenim demni ur
mași ai comuniștilor" 
— sfnt embleme ge
neroase ale unor ac
țiuni tradiționale de 
cunoaștere a exemple
lor de luptă și muncă, 
de abnegație și eroism 
ale comuniștilor, care 
se bucură de largă 
audientă în rîndul 
pionierilor și școlari
lor. împletite cu di
verse și sugestive ma
nifestări de cinstire a 
trecutului eroic de 
luptă si jertfă al po
porului nostru, de lau
dă a marilor sale în
făptuiri în construcția 
socialistă.

Detașamentele si 
unitățile de pionieri 
de pe Întreg cuprinsul 
țării și-au făcut un 
titlu de înaltă mîndrie 
din Îmbinarea cu hăr
nicie a învățăturii cu 
munca de real interes 
patriotic si cetățenesc, 
în ateliere-școală. pe 
ogoare și în livezi, la 
îngrijirea și înfrumu
sețarea localităților 
natale, a școlilor în 
care învață, la colec
tarea materialelor re
cuperabile și refolosi- 
blle. a plantelor me
dicinale si fructelor 
de pădure. Valoarea 
economică a acestor 
acțiuni de muncă pa
triotică reprezintă — 
în anul 1982 —
118 383 000 lei. Pînă la 
sărbătoarea zilei lor. 
pionierii au realizat 
aproape 65 la sută din 
acest inimos angaja
ment. ceea ce repre
zintă peste 1100 tone 
plante medicinale. 
23 000 tone metale. 
10 000 tone hîrtie. 42 
milioane sticle si bor
cane etc. Remarcabilă 
este însă și valoarea 
sub raport educativ a 
acestor acțiuni : bucu
ria și mîndria de a 
contribui, după puteri
le lor. la opera con
structivă a întregului

popor, alături de pă
rinții și frații lor mai 
mari.

Aflațl la vîrsta de 
aur cînd prind aripi 
fantezia si ingenio
zitatea. talentul și in- 
deminarea. pionierii si 
școlarii sînt entuziaști 
participant! la activi
tatea de creație știin
țifică si artistică. Fes
tivalul national „Cin- 
țarea României" re- 
prezentind o adevăra
tă tribună de afirmare 
a unui mare număr 
de creatori și inter
pret! copii, în peste 
100 000 de cercuri 
științifice și tehnico- 
aplicative. circa 2,5 
milioane pionieri și 
școlari își lărgesc ori
zontul de cunoștințe, 
își dezvoltă aptitudi
nile. fac primii pași 
pe drumul pregătirii 
profesionale ca vii
tori muncitori, teh
nicieni, specialiști ai 
patriei. Aproape
100 000 de formații, 
cercuri și cenacluri 
de creație si interpre
tare artistică, cu a- 
proape 2,5 milioane 
de membri, au marcat 
activ prezenta pio
nierilor și școlarilor 
pe marea scenă a tării 
la ultima ediție a 
festivalului național 
„Cintarea României".

Astăzi, de ziua lor. 
Întregul popor le 
urează din inimă co
piilor săi. pionierilor, 
să crească sănătoși și 
viguroși la trup, cute
zători și îndrăzneți la 
minte, ca adevărati si 
demni urmași ai co
muniștilor. să Împle
tească cu hărnicie în
vățătura și munca, 
pregătindu-se pentru 
a continua opera de 
construcție socialistă 
și comunistă a patriei. 
Educatorilor pionieri
lor. societatea noastră 
socialistă le urează 
noi și remarcabile Îm
pliniri in opera de 
educație revoluționa
ră, patriotică. socia
listă a tinerei ge
nerații.

Florica 
MNULESCU

SPECTACOL-EVOCARE
Simbătă, a avut loc la Monu

mentul eroilor patriei din Capitală 
spectacolul-evocare intitulat „Creș
tem cutezători sub flamuri tricolo
re", organizat cu prilejul Zilei 
pionierilor.

Spectacolul s-a constituit lntr-un 
vibrant omagiu adus de cea mai 
tînără generație a țării — șoimi ai 
patriei și pionieri — partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit prieten si îndrumător al 
copiilor, pentru minunatele con
diții de muncă și învățătură ce le 
sint asigurate.

Șoimii patriei și pionierii s-au 
angajat solemn să nu precupețeas
că nici un efort pentru a-și în
suși cele mal înalte ■ cuceriri ale 
științei, tehnicii și culturii contem
porane, să Învețe șl să muncească 
cu tot entuziasmul lor tineresc, 
alături de întregul nostru popor, 
să se formeze ca viitori construc
tori ai socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

Participanții la evocare au a- 
dresat secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care 
se arată, printre altele : „întreaga 
dumneavoastră viață, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, munca 
și activitatea revoluționară ce o 
desfășurați in fruntea partidului și 
poporului nostru, angajat ferm in 
ampla operă de făurire a societății 
noi, socialiste, de edificare a unei 
lumi a păcii și înțelegerii între po
poare, constituie pentru noi, tinăra 
generație, un izvor nesecat de în
vățăminte, o carte vie, din care ne 
insușim devotamentul și dăruirea 
comunistă, cutezanța și romantis
mul revoluționar, înaltele trăsă
turi ale personalității omului nou, 
constructor al societății comuniste 
in patria noastră.

Folosind și acest prilej, pionie
rii, școlarii și șoimii patriei vă adre
sează cele mai călduroase mulțumiri 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru grija si dragos
tea nețărmurită cu care ii înconju
rați zi de zi, pentru activitatea 
neobosită ce o desfășurați pentru 
ca tinăra generație din patria 
noastră să beneficieze de cele mai 
bune condiții de viață și afirmare, 
să trăiască intr-o lume a păcii și 
bunăstării, lipsită de arme și a- 
menințarea războaielor".

La manifestare au participat to
varășii Suzana Gftdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. a P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Ana Mureșan, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, Ion Teoreanu, ministrul 
educației și învățâmîntului, Pante- 
limon Găvănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., activiști de partid 
și do stat. (Agcrpres)

Întocmai ca Iepurele șchiop, 
întîiul volum din ciclul Viața 
și opera lui Tiron B., și ca, 

dealtfel, toate romanele lui D. R. 
Popescu de la F încoace, Podul de 
gheață e o scriere de factură emi
namente modernă, construită cu 
mijloace dintre cele mai insolite 
ale prozei din secolul al douăzeci
lea. Masiv, asemenea primului, 
noul volum asamblează și el. ca 
precedentul, subtitluri ciudate, un 
număr de texte (paisprezece) for
mal autonome, de lungimi diferite, 
variind intre trei și aproape două 
sute de pagini : primul șl ultimul 
cu caracter pur eseistic (și intitu
late, in consecință, în loc de prefa
ță și, respectiv. In loc de post
față).

Independente, narațiunile comu
nică totuși sensuri majore doar 
însumate și doar in lumina comen
tariilor auctoriale din prefață șl 
postfață, spre care trimit și frec
ventele referiri la mituri si basme 
din spațiul narațiunilor. Perfect, 
textele nu se integrează de fapt în 
complexul narativ și ideatic, prin 
toate detaliile alcătuitoare, nici ci
tite ca fragmente de roman. Forța 
centrifugală acționează mai intens 
decit forța centripetă. Poate nu 
fără un scop, ce se va dezvălui Ia 
timpul potrivit. Marginile ansam
blului epic ordonat de metafora 
plurivocă instalată în titlu sînt es
caladate de episoade rebele, diver
gente. și chiar o seamă de fapte fi
xate în paragrafe integrabile re
verberează sensuri ireductibile la 
o viziune structurantă, oricit de 
cuprinzătoare. Există șl situații 
care, in mod sigur, nu semnifică 
nimic. Autorul insuși ne avertizea
ză, textual, că „postfața si prefa
ța nu acoperă ideatic întreaga su
prafață a cărții" (care, dealtfel, nici 
nu se subintitulează „roman"), ba 
chiar înseamnă că ele ar putea 
fi „capcane". Nu sînt. și scriitorul 
ne liniștește prompt in această pri
vință, insă, ca întreaga scriere, ele 
ascund, la tot pasul, trape ; includ 
suficiente paranteze, digresii, diva
gații, pentru ca. derutat, cititorul 
s-o pornească. într-un moment de 
insuficientă atenție, pe piste false. 
Limbajul eseistului din roman, ca 
și al naratorului, dealtminteri. si 
ca al personajelor, e. nu o dată, 
„oracular" ; un limbaj care, așa 

cum o specifică scriitorul însuși 
referindu-se insă la oracolele oro- 
prlu-zise, nu expune ..niciodată ca 
la catedră adevărurile, ci imbăl- 
măjit. pieziș. încîlcit". urmărind cu 
tot dinadinsul, parcă, derutarea, 
stupefierea cititorului : a celui co
mod, superficial. Acesta fiind jo
cul. cartea nu poate fi înțeleasă 
fără cuprinderea epicului in eseu 
și infiltrarea eseului în epic. In
tenția romancierului, limpede for
mulată în postfața la Iepurele 
șchiop, e de a crea „romanul total" 

• menit să reflecte totalitatea realu
lui. neocolind bizarul, enigmaticul, 
extraordinarul, grotescul, absurdul. 
Narațiunile sincronizează situații

Un realism modern*)

derulate In momente dintre cele 
mai diferite ale timpului istoric de 
după al doilea război mondial. 
Timpul este imobilizat, astfel, spa- 
tializat. întocmai ca in fotografiile 
lui Gogu Pană, alter ego (nu nu
mai el) al naratorului. Romanul e 
o imensă colecție de „fotografii". 
De „fotografii" comentate, ca ace
lea ale numitului personaj, cu in
scripții pe verso, unele sibilinice. 
„Fotografii" de tot felul. Cu oa
meni care au trăit realmente 
sau trăiesc și cu oameni in
ventați ; cu scene istorice (în
deosebi de imediat după război și 
din ziua proclamării Republicii) și 
cu secvențe fictive, unele, ml pu
ține, consumate in vis. Frontierele 
dintre realitate și vis. închipuire, 
halucinație sînt, in roman, abso
lut fluide, cititorul fiind lăsat să 
decidă el dacă un episod sau altul 
se petrece aievea sau e trăit de 
vreun personaj doar în propria 
conștiință. în fond, situațiile ima
ginate sint toate Ia fel de reale in 
irealitatea lor. indiferent de cli
matul în care se consumă : obiec
tiv sau pur sufletesc, de vreme ce 
toate sint produsul ficțiunii. Indi
ferent de natura fiecăreia, ele 
concurează la Întocmirea cărții 
prin ceea ce semnifică. Sau... prin 
lipsa de semnificație, care poate fi 
ea însăși semnlficantă. „Fotografii- 

Ie" sînt amestecate. Unele nu spun 
nimic, cel puțin deocamdată, alte
le sint revelatoare. Acestea din 
urmă trebuie scoase din morman 
(mai precis, din mormane), alese 
cu grijă, aranjate într-o anume 
ordine : doar astfel se alcătuiesc 
istorisiri coerente și, prin însuma
re, generatoare de sens. Altfel 
vorbind, spre a fi înțeleasă, cartea 
pretinde o lectură activă si. mai 
mult decit activă : creatoare. Nu 
numai capitolul titular se cere 
„scris" de către fiecare cititor, ci 
tot romanul. Rescris. adică, real- 
cătuit.

Cartea adăpostește, dispersate, 
frinturi de viață scrisă indispensa

bile edificării unui tablou veridic 
al lumii românești din perioada 
mutațiilor Istorice de după 1944. 
Frinturi de viață, nu recoltate in
cidental, cl riguros selectate. în 
conformitate cu legile artei si (im
plicit) în spiritul celui mai auten
tic realism. în spiritul adevărului 
total : mod, in cazul concret, al 
afirmării unui patriotism dinamic, 
militant

Diferența dintre acest tip de rea
lism și realismul clasic e de me
todă. în loc de a structura mani
fest și prin aceasta, didactic, na
ratorul din Viața și opera lui Tiron 
B. nu oferă cititorului o structură 
definitivă, intangibilă. Încremeni
tă. îi pune doar la dispoziție ma
terialele trebuitoare și. pronunîn- 
du-i. fără a i le impune, cîteva 
sugestii orientative, servindu-i ci- 
teva modele de structurare posibi
lă, prin procedeul așa-numit al 
„punerii In abis" (introducerea in
tr-un text amplu a unuia restrîns, 
rezumativ, simbolizant), îl invită 
să structureze singur. Nu incape 
discuție că. în Podul de gheață, 
trama epică e mai puțin densă, 
mai puțin rezistentă decit în Iepu
rele șchiop. Acelora care citesc 
romane pentru a afla „ce se in- 
tîmplă", cartea le va părea mai 
greu de parcurs. Aceia însă, pen
tru care literatura, indiferent de 

genuri și structuri, e o interogație 
asupra condiției umane, o medita
ție neîntreruptă, vor așeza noul 
roman al lui D.R. Popescu pe raf
tul rezervat cărților preferate 
Realist In spirit modern, Podul de 
gheață e totodată. în felul său. o 
scriere mai clasică esențial decit 
cele create In concordantă cu nor
mele indiferent cărui clasicism. 
Partea ei eseistică proiectează 
sceneria pe un fundal mitic, din- 
du-i semnificații ontologice, omo- 
logînd în parte actele personaje
lor cu acelea ale unor eroi arheti
pali. Ca in mitologii și în basme, 
oamenii sînt vag individualizați ; 
unii nu au nici nume măcar (colec- 

tionari de fluturi, „femeia utopi
că", orbul), alții, cei mai multi, 
poartă sau sînt desemnați doar fie 
prin numele de familie, fie prin 
cel de botez (Lucuță, Gotlieb, 
Marcovici, Paramon. Logofet. Apă- 
chioară, Diamontopol, Boboc. Dina. 
Ortansa), chiar numai prin numele 
mic (Zoii) sau printr-o simplă ini
țială (V). înfățișările personajelor 
nu sînt descrise in nici un fel. mă
car fugitiv. în unele cazuri lipsesc 
chiar și denumirile generice sau 
convenționale, „personajele" fiind 
simple voci. Vădit, romancierul nu 
și-a propus construirea de „carac
tere". în locul acestora, avem en
tități psihice. Fără a se îngropa in 
arhetipuri, actorii secvențelor de 
spectacol istoric contemporan repe
tă. cu modificările de rigoare, acte 
ale protagoniștilor unor basme și 
mituri. Nu toate paralelismele sînt 
perfect clare. în pofida argumen
tației auctoriale, dar acelea se află 
mai la periferie. Cele ce focalizea
ză Înțelesuri esențiale se revelă In 
toată plenitudinea. Participant la 
asasinarea lui Pătrășcanu. Lucuță 
intră în tipologia ucigătorului de 
frate, a cărui spiță urcă, prin Mio
rița, pînă la’ Cain. în aceeași tipo
logie se încolonează, prin compli
citate la crime sau prin asasinat 
moral, Marcovici, Paramon. Got
lieb. Zoii, chiar și Tibor Antal,

-----------------------------------------------

preotul, care, fără intenția expre- ’ 
să de a-I preda călăilor, a descon- 
spirat ascunzișul unui tinăr hăi
tuit pe nedrept Omologi ai acestor 
fratricizi sînt paricizii Loga și Sel- 
deanu. medicii care, prin intrigă și 
calomnie, prin teroare morală per
manentă, grăbesc moartea superio
rilor (Iuliu Hațieganu. Sebastian 
Voiculescu) spre a-i Înlocui, ase
menea membrilor unor triburi ca
nibale. care își devorau tații. Victi
mele acestor monștri, acestor „cen
tauri" oameni ce nu-și înfrînează 
instinctele bestiale : Dora Roza, 
Teofll Boboc și ceilalți, reactuali
zează modul atitudinal al „păcură
rașului" din baladă.

Personajul central e însă Zoii, 
fostul militant, bărbatul ce se cre
zuse constructor al unui pod de 
aur și care în realitate a zidit unul 
de gheață, suflet dezamăgit, tortu
rat de căințe, de remușcări. Drama 
acestui om sfîrșit. retras în satul 
natal, unde nu-i așteptat de ni
meni. a acestui spirit pustiit, care 
„străbate deșertul", asemenea unor 
berze oarbe. învederează inefica
citatea evitării răului prin boicota
rea istoriei. Atitudinea capitulardă 
adoptată de el (și. înainte, de că
tre Dan Damian, istoricul) echiva
lează cu o sinucidere. Ilie Drago- 
mir, organizator al actului de la 23 
August 1944, acum prim-secretar 
județean de partid, negînd-o prac
tic, prin propria activitate, o de
zaprobă. explicit — căci climatul 
uman este istoria, nu iluzoriul pa
radis al atemporalității. Refăcînd 
în sens invers drumul izgoniților 
din eden, Făt-Frumos nu rămîne 
în țara tinereții fără bătrinete și a 
vieții fără moarte. Conștiința sa 
nefericită („iepurele șchiop") il 
readuce în lumea muritorilor. Cu
cerirea imortalității în această 
lume trecătoare prin crearea de is
torie (și prin scrierea istoriei, in
clusiv cu mijloacele literaturii), 
acesta e. cu certitudine, memen- 
to-ul neformulat ce se detașează 
din complicata împletitură a cărții, 
și a cărui expresie și simultană 
împlinire e cartea insăși : Podul de 
gheață, roman eminamente autofi- 
gurativ.

Realizare notabilă In contextul 
eflorescentei epice actuale, noul 
roman al lui D. R. Popescu înscrie 
In evoluția prozei românești de 
totdeauna o experiență artistică 
dintre cele mai originale, mai in- 
citante.
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teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Examenul — 10; Cavoul de 
familie — 15: O scrisoare pierduta — 
20; (sala Atelier) : Elegie — 10,30;
Cartea lui loviți — 15; Act veneția»
— 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Atenție oameni ! — 10,30; lona — 16; 
Intre etaje (spectacolele I.A.T.C.) — 
19,30; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigoților — 10,30; Cum se nu
meau cei patru Beatles — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 10; Pluralul englezesc — 19.30.
■ Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 11; Lecția de en
gleză — 20.
B Teatrul de operetă (13 9S 48) : My 
Fair Lady — 10,30; Voievodul țigani
lor — 19,30.
■ Teatrul de comedie (16 64 60, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Pețltoa- 
rca — 20.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
■ Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul In grădină — 10; 
...Eseu — 19,30.
■ La Arenele romane: Flori pe Terra
— 19, concert-spectacol de muzică 
ușoară.
■ Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) : Funcționarul de la Domenii
— 20.
B Ateneul Român : Concert extraor
dinar (orchestra de cameră „Santa 
Cecilia", Roma) — 19.30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ritmurile tinereții — 19.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tîndală... cloșcă — 19,30 (grădina Ciș- 
mlgiu).
B Circul București (110120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" — 
10; 16.

cinema
B Trandafirul galben : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21.
B Mondo umano : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
B Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14; 17; 20. 
B Nea Marin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30: 20,30.
B Punga cu libelule : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
B Calculatorul mărturisește : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

B Orgolii : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
B Un echipaj pentru Singapore : 
VOLGA (79 7126) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Intoarce-te șl mai privește o dată: 
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
B Drumul oaselor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19,39.
B Logodnica mecanicului Gavrilov : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B Campioana mea : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Tinerețe fără bătrlnețe — 9,15;
11,30; 13,45, Ceaikovski — 16; 19 :
DOINA (16 35 38).
B Zboară cocorii: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
H Cți mal frumoși ani t EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Bujorul roșu: FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Misterele de la castel : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Unde ești, dragoste 7 : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Comoara din lacul de argint : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B De la 9 la 5 : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
B Toate mi se lntimplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
B Bonner fiul : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9:11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
21.15.
B Polițistul ghinionist : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, la 
grădină — 21.
B Incident la graniță: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Lanțul amintirilor : DRUMUL ȘA
RM (31 28 13) — 15,30; 19.
B Pilot de formula 1 : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30 ; 11,30 ;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 21.
B Visul de argint al alergătorului : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9 ; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
B Roberto Carlos cu 300 km pe oră: 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
B Oglinda spartă: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30.
B Tess : ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
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Glasul și voința întregului popor: 
PACEA, DEZARMAREA 
Pe tot cuprinsul țării, adunări și marșuri în sprijinul 
opririi cursei înarmărilor, înlăturării primejdiei nucleare

PLENARA CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.

„Apărind pacea, președintele Nicolae Ceaușescu 
apără interesele vitale ale poporului roman 

și ale întregii omeniri"
Peste 3 000 de muncitori, ingineri, 

maiștri, economiști de la Combina
tul de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște au participat la un însufle
țit miting, în cadrul căruia și-au 
exprimat adeziunea la politica de 
pace a României, la inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu, în fa
voarea dezarmării și păcii.

Deschizind mitingul, tovarășul 
Gheorghe Iordache, secretarul co
mitetului de partid, a arătat că pu
ternicul colectiv al oțelarilor tîr- 
govișteni, răspunzînd cu însuflețire 
la îndemnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresate la recenta ple
nară lărgită a C.C. al P.C.R. și in 
cadrul adunărilor populare de la 
Oradea și Arad, au semnat Apelul, 
manifestindu-și hotărirea de a mi
lita, alături de întregul nostru po
por. de forțele iubitoare de pace de 
pretutindeni pentru oprirea ampla
sării și dezvoltării rachetelor nu
cleare în Europa, pentru trecerea, 
cit nu este prea tîrziu, la înfăptui
rea dezarmării.

„în întreprinderea noastră sintem 
preocupați să producem oțel mat 
mult și de calitate superioară, din 
care să se fabrice mașini și unel
te necesare dezvoltării și înfloririi

„Pentru o Europă și o lume eliberată 
de amenințările armelor!"

Mii de oameni ai muncii din ma
rile unități industriale ale munici
piului Făgăraș — Combinatul chi
mic. întreprinderea de utilaj chi
mic. întreprinderea de mecanică 
fină ș.a. — la care s-au alăturat 
lucrători din unitățile de construc
ții din cooperația meșteșugăreas
că. personal sanitar, profesori, e- 
levi, pensionari, în total peste 
20 000 de persoane, români, ma
ghiari, germani, au participat la 
un însuflețit marș al păcii. Stră- 
bătînd arterele principale, partici- 
panții scandau : „Ceaușescu — 
România — Pace“ ; „Dezarmare — 
Pace".

în centrul municipiului a avut 
loc o mare adunare populară care 
a dat expresie sprijinului unanim 
al celor 40 000 de locuitori ai Făgă
rașului pentru inițiativele de pace 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
adeziunii înflăcărate la Apelul po
porului român adresat sesiunii spe
ciale a O.N.U. în cuvîntul său. to
varășul Aurelian Vlad, prim-secre- 
tar al comitetului municipal de 
partid, relevînd că pînă în momen
tul adunării 95 Ia sută din locui
torii orașului își puseseră semnă
tura pe Apel, a subliniat că aces

„Să facem totul pentru a salvgarda bunul 
cel mai de preț al oamenilor — viața!"

Oamenii muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului Gherla 
și-au dat întîlnire în numele celui 
mai scump ideal al omenirii — 
pacea — pe stadionul din locali
tate, pentru a-și exprima dorința 
unanimă de a apăra dreptul la 
viață, la munca pașnică, la ferici
rea lor și a copiilor.

în numele celor peste 5 000 de 
oameni ai muncii care au luat 
parte la marșul păcii, tovarășa 
Minerva Zamfir, secretar al comi
tetului orășenesc de partid, prima
rul orașului, a vorbit despre pro
fundele semnificații ale noii și 
strălucitei inițiative de pace a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Dr. Silvin Peteanu, directorul 
spitalului din localitate, adresin- 
du-se celor prezenți, a arătat că 
din sumele economisite, dacă s-ar 
renunța la o mică parte din arse
nalele nucleare, s-ar putea realiza 
vaccinarea tuturor copiilor lumii 
împotriva bolilor infecțioase. în

„Să triumfe rațiunea
Cadre didactice, cercetători, 

studenți al Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca au parti
cipat la un impresionant miting 
consacrat păcii și dezarmării. Prof, 
univ. Ionel Vlad, rectorul universi
tății, conf. univ. Gh. Postelnicu, 
secretarul comitetului de partid, a- 
sistentul univ. Vasile Pușcaș, prof, 
univ. Liviu Oniciu, prof. univ. 
Szabo Zoltan, studenta Marinela 
Turdeanu au subliniat in cuvîntul 
lor importanta noilor și strălucite
lor inițiative de pace ale președin
telui României socialiste, au sem
nat inilăcăratul Apel al poporu
lui român adresat sesiunii 6peciale 
a O.N.U. consacrate dezarmării, 
spunînd un NU hotărît războiului, 
și-au exprimat speranța In trium
ful rațiunii in viața internațională.

• ARGINT DIN REZI
DUURI Iu8°slavia> *n ca" 
drul acțiunilor de utilizare a 
materiilor prime secundare, a 
început ..producția" de argint 
din reziduuri. întreprinderea 
belgrădeană „Inos" obține ast
fel argint din substanțele utili
zate la developarea filmelor 
roentgen și a altor filme. Pină 
in prezent au fost recuperate 
astfel 130 kilograme de metal cu 
o puritate de 98.14 la sută. Prin 
prelucrări ulterioare se obține 
argint de 99 la sută.

• RAVAGIILE ERO
ZIUNII. Un raport al exper- 
tllor Programului O.N.U. pentru 

mărul 2 140. Diametrul minuscu
lului corp ceresc este de 15 
kilometri. Planeta evoluează în
tre orbitele Iul Marte si Jupi
ter. efectuînd o mișcare de re
voluție in jurul Soarelui in cinci 
ani si 45 de zile. Descoperito
rul micii planete este astrono
mul sovietic Tamara Smirnova 
de la observatorul astrofizic din 
Crimeea.

• O NOUĂ GENE
RAȚIE DE „ROBOȚI IN- 
TELIGENȚI" urmează sâ fle 
introdusă în Japonia pină la 

patriei, ridicării bunăstării po
porului — a spus maistrul oțe- 
lar Anatolic Ciobanu. Dar pen
tru aceasta avem nevoie de pace. 
Dorim ca peste tot în lume, 
oțelul să fie folosit numai în ase
menea scopuri pașnice și nu pentru 
producerea de noi și noi arme de 
exterminare în masă“.

Alți vorbitori, printre care ingine
ra Silvia Criș, maistrul Vasile 
Graure și lăcătușul Nicolae Nicolae, 
au adus un vibrant elogiu neobositei 
activități a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pusă în slujba intere
selor vitale ale poporului ro
mân, ale tuturor popoarelor lu
mii. Ei și-au exprimaț apro
barea față de mandatul încredințat 
delegației române la sesiunea spe
cială a O.N.U., cu convingerea că 
țara noastră își va aduce și de data 
aceasta o importantă contribuție la 
promovarea cauzei dezarmării. A- 
celeași ginduri și simțăminte și-au 
găsit expresie și în telegrama a- 
dresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
precum și in moțiunea către sesiu
nea specială a O.N.U. (Gheorghe 
Manea, corespondentul „Scinteii").

te semnături, ca și milioanele de 
semnături ale cetățenilor de pe tot 
cuprinsul țării, ilustrează participa
rea activă a poporului român la 
larga mișcare mondială in favoarea 
dezarmării și păcii.

în același spirit au vorbit mais
trul Eugen Lukacs de la Combina
tul chimic, muncitoarea Inge Kain- 
ser, de la întreprinderea de meca
nică fină, subinginerui Vasile Man
ta, Letitia Bucurenciu, președinta 
organizației municipale a femeilor, 
medicul Melania Nicolescu, pio
niera Camelia Petric, maistrul Ion 
Comșa.

într-o atmosferă de entuziasm. 
partiCipanții la adunare au adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. AL PARTIDULUI, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se exprimă hotărirea de a 
îndeplini în mod exemplar sarci
nile care revin colectivelor de oa
meni ai muncii din municipiu, spo
rind astfel contribuția lor la înflo
rirea României socialiste, la cauza 
păcii și progresului în lume.

A fost adoptată de asemenea o 
moțiune adresată sesiunii speciale 
a O.N.U. (Nicolae Mocanu, cores
pondentul „Scînteii").

timp ce profesoara Gabriela Manya 
a subliniat că „nimic nu este mai 
de preț pentru un părinte decît 
să-și știe pruncii crescînd în liniș
te. mai de preț pentru un dascăl 
decît să știe că elevii nu vor trăi 
cu spaima zilei de mîine, ci. dim
potrivă, se vor putea dărui în li
niște și siguranță învățăturii și 
cunoașterii".

Au mai luat cuvîntul îng. Dan 
Rusu, directorul Combinatului de 
prelucrare a lemnului, Lucia Fuia, 
secretar al comitetului de partid de 
la întreprinderea de sticlărie pen
tru menaj, Roman Răslog, preot, și 
alții, care au dat glas voinței 
nestrămutate a colectivelor din 
care fac parte de a-și pune în
treaga activitate în slujba nobile
lor Idealuri ale apărării păcii și 
vieții.

în încheiere, participant!! au 
adresat o moțiune sesiunii specia
le a O.N.U. (AI. Mureșan, cores
pondentul „Scînteii").

in viața internațională" 
al dragostei de oameni și respectu
lui pentru valorile civilizației 
umane.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, partlcipanții la miting au 
adresat o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care Se 
arată „Ca oameni de știință și e- 
ducatori, oameni ai muncii și viitori 
specialiști în diverse domenii, ne 
exprimăm recunoștința vie pentru 
nenumăratele inițiative internațio
nale, pentru munca șl lupta de zi 
cu zi pe care o desfășurați în frun
tea partidului și a țării, în vederea 
apărării păcii pe planeta noastră, 
pentru ca fiecare popor să-și poată 
făuri liber și Independent propriul 
destin".

(Agerpres)

problemele mediului ambiant 
consacrat eroziunii solului afir
mă că. în urma acțiunii vintu- 
lui. apelor, substanțelor toxice, 
construcțiilor de localități și de 
drumuri, precum si a altor o- 
biective. anual in lume se pierd 
prin eroziune aproximativ 7 mi
lioane hectare de terenuri agri
cole. în S.U.A.. de pildă, apre
ciază experții. in ultimii 200 de 
ani s-a degradat prin eroziune 
aproximativ o treime din tota
lul terenurilor agricole.

• MINI-PLANETA 
„KEMEROVO". Centrul in
ternational pianetar a confir
mat denumirea micii planete 
..Kemerovo". înregistrată acum 
In catalogul Internațional cu nu-

Aspect din timpul marșului pentru pace desfâșurat la Zimnicea Foto : Agerpres
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ÎNALT ÎNDEMN DE PACE
Să-ntinerească lumea in zborul ei înalt 
Prin hotărirea noastră, in pace zămislit; 
Indemnu-i spus prin fapte sub purpura din fald 
Și cutezanță toarnă in brațe de granit.

La temelia păcii adăugăm temei 
De implinite visuri spre alte temelii,
Prin dîrza noastră muncă, din strălucirea ei, 
In lume să sporească nădejdi și bucurii.

In epoca fierbinte avem inalt indemn 
De pace, de frăție, un vis încununind. 
Noi un erou — partidul in frunte il avem, 
Și-l vom urma in fapte, și-l vom slăvi in cint.

Spre rodul plin al păcii el dieamâ arzător 
Să-mpodobeascâ Terra in pururi primăvară
Prin anii de lumină, sub steagul tricolor 
Nestinsa demnitate : partid, popor și țară.

Din cuvîntul participanților la adunări și marșuri
București

Un insuflețitor miting, în spriji
nul păcii, dezarmării și înțelegerii 
între popoare, a avut loc la spitalul 
clinic „Colentlna" din Capitală.

„în numele vieții pe care o Slu
jim cu devotament, noi, oamenii 
muncii din spitalul clinic Colentina, 
ne exprimăm dorința fierbinte de a 
munci in liniște, de a alina sufe
rințele semenilor noștri — a 6pus, 
în cuvîntul său, medicul Gheorghe 
Dumitrescu, directorul spitalului. 
Glasul lucidității — a subliniat el — 
îndeamnă la eliminarea diferende
lor. Glasul rațiunii trebuie să fie 
mai puternic decît glasul aberant 
care îndeamnă la război. Semnăm 
Apelul poporului român adresat se
siunii speciale a O.N.U. consacrată 
dezarmării cu conștiința apartenen
ței la un popor care a luDit întot
deauna liniștea creatoare, mupca 
pașnică, cu mindria că în fruntea 
țării se află un ferm apărător al 
păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu".

„Noi, tinăra generație — a spus 
asistenta medicală Elena Pârvă- 
nescu, secretara comitetului U.T.C. 
pe spital — ne cerem dreptul la 
viață și 6Întem hotărîțl să partici
păm activ cu întreaga forță la lupta 
comună pentru asigurarea vieții pe 
pămint, pentru ca generațiilor vii
toare să le lăsăm moștenirea cea 
mai de preț — pacea planetei 
noastre". (Agerpres).

Constanța
întreprinderea „Navrom“-Con- 

stanța include peste 7 000 naviga
tori, care cutreieră mările și ocea
nele lumii, purtînd tricolorul pa
triei ca pe un simbol al poli
ticii țării noastre de pace, coo
perare și bună Înțelegere intre na
țiuni. în numele lor, al întregului 
colectiv al întreprinderii, partici- 
panțli la miting au dat expresie a- 
deziunil la Apelul pentru pace al

DE PRETUTINDENI

Viorel COZMA

poporului român adresat sesiunii 
speciale a O.N.U.

„Am văzut cu ochii mei urmele 
dezastrului bombei atomice lansa
te la Nagasaki, a spus în cuvîntul 
său comandantul instructor Valen
tin Iordache. Pe un^zid se pot ve
dea și acum umbre de oameni pie
riți in dezastru, iar numele copiilor 
unei grădinițe de copii au rămas 
înscrise doar pe o placă comemo
rativă. Sint mărturii ale nenoroci
rilor pe care le-a provocat bomba 
atomică. Dar astăzi există bombe 
de un milion de ori mai distrugă
toare decît aceea care a căzut asu
pra acestui oraș. Este la mintea ori
cui ce ravagii ar face un bombar
dament nuclear în zilele noastre. 
Iată de ce trebuie făcut totul ca 
războiul nuclear să nu aibă loc. A- 
cesta este și sensul major al che
mării la acțiune in sprijinul dezar
mării pe care o adresează neconte
nit președintele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu".

Abia sosit dintr-o recentă cursă, 
Anghel Popa, comandantul cargou
lui „Frasin", și-a manifestat min
dria și bucuria de a-și pune semnă
tura pe Apelul pentru dezarmare 
și pace. „Pretutindeni unde am fost 
— a spus el — mi-am dat seama 
că popoarele doresc să trăiască în 
pace, Ia adăpost de amenințarea 
bombelor nucleare, să se dezvolte 
liber, să facă comerț, să colabore
ze în scopul creșterii bunăstării lor. 
Iată de ce am convingerea că po
poarele, prin lupta lor, pot impune 
pacea, pot face ca dezarmarea să 
nu mai fie doar un deziderat, ci 
o realitate". (George Mihăescu, co
respondentul „Scînteii").

Zimnicea
„Ceaușescu — pace", „Vom munci 

și vom lupta / Pacea o vom apăra", 
„Dezarmare, pace, colaborare". Sub 
aceste lozinci, scandate de parti
cipant! ori înscrise pe moder
nele clădiri din centrul orașu

sfîrșituî „anilor ’80". Profesorul 
Yoji Umetani de la Institutul de 
tehnologie din Tokio a declarat 
că cercetătorii japonezi încear
că să dezvolte fabricarea unor 
roboți pentru agricultură, pes
cuit și silvicultură. Mașinile ar 
urma să perceapă mediul În
conjurător cu ajutorul unor 
„ochi" artificiali și al unor dis
pozitive tactile. Cunoscuta fir
mă „Hitachi" experimentează 
un robot care privește o schiță 
— de exemplu un proiect ingi
neresc — și „înțelege" ce repre
zintă schița. Apoi mașina asam
blează părțile conform proiectu
lui.

• POSTURI DE PI
LOTAJ ELECTRONIZATE. 

lui Zimnicea, s-a ■ desfășurat mi
tingul consacrat dezarmării și pă
cii. El a fost precedat de un en
tuziast ;,marș al păcii", desfășurat 
pe principalele artere ale celei mai 
noi cetăți a României socialiste — 
orașul-simbol al solidarității unei 
întregi națiuni, al puterii creatoare 
a poporului, al forței orînduirii 
noastre. Spre marea piață din fața 
Casei de cultură s-au îndreptat 
peste 6 000 de demonstranți, pur
tînd drapele tricolore și roșii, por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, panouri pe care erau 
reproduse citate din lucrările pre
ședintelui României cu privire la 
pace și securitate.

La mitingul deschis de tovarășul 
Ionel Benga, președintele consiliu
lui orășenesc al F.D.U.S., Dan 
Stoica, directorul Grupului de șan
tiere al Trustului de construcții in
dustriale București, Constantin 
Dragnea, președintele C.A.P. „Parti
zanul roșu", Ion Dumitrescu, pro
fesor Ia Liceul metalurgic, învăță
toarea Maria Ghirțoi, Violeta Ma
nea, pionieră, și alți vorbitori au 
arătat că au semnat Apelul către 
sesiunea specială a O.N.U. cu con
vingerea că el exprimă gîndurile 
întregului nostru popor.

Astfel, ing. Stelian Joița, director 
al întreprinderii de țevi sudate din 
oțel, a subliniat : „Am regăsit în 
Apel aspirațiile noastre cele mai 
fierbinți. Răspunzînd cu tot elanul 
îndemnurilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ne alăturăm glasurile 
tuturor acelora care muncesc și 
trăiesc pe pămîntul scump al 
României socialiste, tuturor oame
nilor iubitori de pace de pretutin
deni, pentru a cere să fie oprită 
cursa înarmărilor, să se renunțe la 
amplasarea de noi rachete nucleare 
De continentul european și să se 
înlăture cele existente, să se treacă 
neîntîrziat la dezarmare". (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Comuna Creaca, 
județul Sălaj

Curtea școlii generale din comuna 
Creaca, județul Sălaj, s-a umplut 
de o mare mulțime de cetățeni — 
membri cooperatori, cadre didac
tice, specialiști din agricultură, 
elevi, veniți aici să ceară, împreună 
cu toți fiii României socialiste, să 
se pună capăt cursei înarmărilor, 
să fie folosit prilejul sesiunii spe
ciale a O.N.U. pentru a se adopta 
măsuri concrete de dezarmare. Cu 
acest prilej, țăranca cooperatoare 
Onorica Huzoni a spus :

„Pentru viata nouă pe care o 
trăim, pentru înflorirea întregii țări 
ca o grădină tub soarele păcii, pen
tru ca nicăieri pe lume tineri în 
floarea viratei să nu mai piară în 
războaie, pentru ca pe tot pămîntul 
să domnească pacea și buna înțele
gere semnez Apelul și fac legământ 
să-mi întăresc semnătura prin 
munca de zi cu zi in cooperativă”.

La rindul său, prof. Eugen Duma 
a spus : „Noi urmăm îndemnul 
conducătorului înțelept si iubit. 
Cuvîntul ți întreaga sa viață în
seamnă pace".

„Toți copiii lumii vor să cunoas 
că bucuria păcii. Dar pentru asta 
voi, părinții noștri, trebuie să ja- 
cețt totul pentru ca norii războiu
lui, atomic să piară de pe cerul 
lutnii” — a spus cu emoție în glas 
pioniera Lidia Costa.

Toți cei de față, cu mic, cu mare, 
și-au pus apoi semnăturile pe A- 
pelul păcii. (loan Mureșan, cores
pondentul „Scînteii")

Mai multe firme de aviație din 
Franța și din S.U.A. au realizat 
pentru avioanele ultramoderne 
de transport posturi de pilotaj 
în întregime electronizate. Lo
cul tablourilor clasice de bord 
este luat de ecrane de televi
ziune pe care sint afișate datele 
necesare pentru pilotarea avi
oanelor (viteză, direcția vintu- 
lui etc., etc.) ; aceste date sint 
transmise unui sistem central de 
calcul, care elaborează toate 
informațiile necesare bunei des
fășurări a zborului, de la de
colare și pînă la aterizare. în 
același timp, cu ajutorul pos
tului de pilotaj electronizat se 
pot detecta mult mai rapid e- 
ventualele pene, putîndu-se. ast
fel, lua din timp măsurile ce 
se impun.

Sîmbătă a avut loc plenara Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în lumina expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită 
a Comitetului Central al P.C.R. din 
1—2 iunie, participanții au dezbătut 
și aprobat raportul privind activita
tea desfășurată de organele si organi
zațiile sindicale pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la Îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico- 
socială și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 1982. 
Pe ordinea de zi a plenarei au fost 
incluse, de asemenea, raportul pri
vind preocuparea organelor șt orga
nizațiilor sindicale pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă ale perso
nalului muncitor și prevenirea acci
dentelor și îmbolnăvirilor profesio
nale ; raportul cu privire la efectivul

Plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România își exprimă înalta prețuire și totala adeziune Ia ideile, tezele și 
orientările de o inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în ma
gistrala dumneavoastră expunere la plenara lărgită a Comitetului Central 
al P.C.R., din 1—2 iunie a.c., document programatic politic și ideologic 
al partidului nostru, strălucită analiză științifică asupra societății româ
nești și a lumii contemporane in etapa actuală.

Avem în fața noastră un prețios și mobilizator program de acțiune, 
menit să asigure promovarea spiritului științific, creator și revoluționar, 
afirmarea unei calități noi, superioare, în întreaga activitate desfășurată 
de sindicate pentru infăptuirea, în condiții optime, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-Iea al partidului nostru.

în spiritul ideilor cuprinse in expunerea dumneavoastră, plenara a 
pus în evidentă necesitatea ca organele și organizațiile sindicale să ac
ționeze cu și mai multă fermitate pentru realizarea, in fiecare întreprin
dere, a producției fizice și nete planificate, creșterea productivității mun
cii, economisirea materiilor prime, materialelor, energiei și combustibili
lor, organizarea producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, res
pectarea riguroasă a hotăririlor și legilor tării.

în mod deosebit, sindicatele vor milita pentru sprijinirea si stimu
larea eforturilor oamenilor muncii în realizarea exemplară a planului de 
export și reducerea importurilor, asimilarea in țară a pieselor și suban- 
samblelor necesare desfășurării în bune condiții a activității economice.

Pe temeiul atribuțiilor ce le revin, sindicatele vor acționa cu și mal 
multă exigentă în vederea îmbunătățirii continue a activității de protecția 
muncii, pentru prevenirea accidentelor și Îmbolnăvirilor profesionale. Vor 
manifesta mai multă hotărîre și combativitate revoluționară pentru apli
carea principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico- 
financiare.

Cu conștiința înaltei datorii față de prezentul și viitorul patriei, plenara 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, in 
numele celor peste 7 milioane de membri de sindicat — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — își exprimă adeziunea deplină la poli
tica internă și externă a partidului și statului nostru, fată de acțiunile 
concrete de pace și dezarmare, inițiate de dumneavoastră, iubite și stimate 
totarășe Nicolae Ceaușescu, convinși fiind că nroblema vitală a contem
poraneității este oprirea cursei înarmărilor, infăptuirea dezarmării și asi
gurarea păcii in lume.

Participanții la plenară vă asigură că sindicatele vor acționa cu abne
gație revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce decurg 
din expunerea dumneavoastră, la recenta plenară lărgită a Comitetului 
Central al P.C.R., avind deplina încredere că, prin transpunerea lor neabă
tută în viață, țara noastră va înainta spre noi culmi de civilizație mate
rială și spirituală. • (Agerpres)

Întîlnire la C.
Sîmbătă, tovarășul Virgil Cazacu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut convorbiri cu delegația Partidu
lui Unit al Independenței Naționale 
din Zambia, condusă de Humphrey 
Mulemba, secretar general al parti
dului, care, la invitația C.C. al P.C.R.,' 
face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activita
tea și preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Unit al Independenței Naționale din 
Zambia, exprimîndu-se dorința de a 
dezvolta și adinei și în viitor bunele 
relații și solidaritatea dintre cele 
două partide, în spiritul stimei și 
respectului reciproc,, al convorbirilor 
și înțelegerilor convgpjte, între țova-, 
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală
8,40 Omul și sănătatea
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.45 Telefilmoteca de ghiozdan : „Pot

coava de piatră" — episodul 5
12,15 Azi, Ziua pionierilor — Mulțumind 

din inimă partidului — documen
tar. — creștem cutezători sub fla
muri tricolore — spectacol

13.00 Telex
13,05 Album duminical
15.35 Pagini din comedia cinematogra

fică românească : „Dragoste Ia 
zero grade"

18.10 Călătorii spre viitor
17,00 Telesport. Finala „Cupe! Româ

niei" la fotbal : Dinamo — F.C. 
Baia Mare

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,40 Drumuri românești — Căi albastre. 

Reportaj dedicat Zilei aviației
20,03 „Cintarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Galați

21,00 Film artistic : „Rătăcire". Premie
ră pe țară '

22,00 Telejurnal ■ Sport
22,25 Studioul muzicii ușoare

PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prtnz
14,00 Clubul tineretului
14.45 Melodii, populare
15.10 Teatru TV : „Ftntlna Blanduzlel"
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,40 Telerama

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatul mo

MADRID 19 (Agerpres). — Vineri a 
fost o zi a sud-americanllor, remar
cau agențiile internaționale de presă 
referlndu-se la meciurile disputate in 
Spania, la Campionatul mondial de 
fotbal. Brazilia și-a asigurat practic 
calificarea în turul secund, Argenti
na, deținătoarea titlului, a șters im
presia proastă făcută în prima zi, 
cind a fost Învinsă de Belgia, iar 
Peru i-a ținut în șah pe italieni, în 
această grupă I a turneului final In- 
registrindu-se astfel al treilea rezul
tat de egalitate din tot atîtea partide.

în comentarii este subliniată vic
toria convingătoare a echipei Brazi
liei (4—1 cu Scoția), France Presse 
notînd : „în ritm de sambă îndrăcită, 
brazilienii au făcut din nou o de
monstrație de fotbal. Atacînd în va
luri — cite 6—7 jucători adesea în 
careul scoțian — brazilienii au exe
cutat schemă foarte bine puse la 
punct.

Cu același scor (4—1). Argentina a 
obținut o victorie prețioasă în fața

în cîteva
AZI, FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" 

LA FOTBAL
Amatorii de fotbal din Capitală vor 

avea prilejul să urmărească astăzi pe 
stadionul „23 August" finala popu
larei competiții „Cupa României", in 
care 6e vor întilni campioana tării, 
Dinamo București, și F.C. Bala Mare, 
echipă care activează în divizia B. 
Finala, care se desfășoară sub egida 
„Daciadei", va Începe la ora 17. 

și compoziția membrilor de sindicat, 
structura sindicatelor la sfîrșitul anu
lui 1981 ; raportul privind preocu
parea organelor sindicale pentru re
zolvarea propunerilor, sesizărilor .și 
cererilor oamenilor muncii. Plenara 
a desemnat delegații la cel de-al 
II-lea Congres al educației politice și 
culturii socialiste.

La plenară a luat cuvîntul tovară
șul Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternică anga
jare, participanții la plenară au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România. în care 
se spune :

C. al P. C. R.
România, și dr. Kenneth D. Kaunda, 
președintele U.N.I.P., președintele 
Republicii Zambia, In interesul po
poarelor român și zambian, al cauzei 
păcii, securității și independenței 
naționale, progresului și colaborării 
între națiuni. Au fost abordate unele 
aspecte ale vieții politice interna
ționale. «

La convorbire, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, prietenească au i 
participat tovarășii Nicolae Mihala- i 
che, membru al C.C. al P.C.R., și i 
Stan Soare, adjuncți de șefi de secție ;; 
la C.C. al P.C.R., Stefan Croitoru, "• 
vicepreședinte al Consiliului Central ( 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, Nicolae ' 
Murgu. adjunct al ministrului comer
țului exterior șr cooperării economi- 
ce internaționale, și Petre Tănăsie, ’ 
director în M.A.E.

20,10 Serată muzicală TV (continuare)
21.25 Din marea carte a patriei 
22,00 Telejurnal ■ Sport

LUNI, 21 IUNIE
PROGRAMUL 1

15,90 Emisiune in limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.25 Orizont tehnlco-ștllnțlflo
20,45 A patriei cinstire
20,55 Cadran mondial
21.15 Teatru în serial ; „Jocul ielelor", 

de camll Petrescu
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămină
20.00 Telejurnal
20,25 Treptele afirmării
21,05 Moștenire pentru viitor
21.50 Numele patriei — muzică ușoară
22,05 Telejurnal
22.15 Farmecul operetei

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

iunie, ora 21 — 23 iunie, ora 21. în țară: 
Vreme în Încălzire treptată. Cerul va 
fl variabil, mai mult noros la începutul 
intervalului, cînd vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de aversă, 
mai frecvente în zonele de deal și de 
munte. Apoi ploile se vor restrînge ca 
arie. Vîntul va sufla slab, pînă la mo
derat, cu Intensificări trecătoare, pre- 
dominînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 8 
și 16 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade, local mai ridicate.

ndlal de fotbal
Ungariei, scrie France Presse. după 
un meci în care antrenorul Cesar 
Luis Menottl a mizat totul pe ofen
sivă, cu dese apariții la finalizare 
ale lui Paa6arella, liberoul formației. 
Schimbările de locuri în atac, supe
rioritatea tehnică a campionilor mon
diali și-au spus cuvîntul în fața unei 
apărări ungare cam vîrstnice. subli
niază în Încheierea comentariului 
A.F.P.

Echipa Camerunului a confirmat 
evoluția bună din meciul cu Feru, 
obtinînd din nou un rezultat de ega
litate : 0—0 cu selecționata Poloniei, 
una din favoritele grupei I. a cam
pionatului mondial de fotbal.

Celelalte rezultate nu ne-au par
venit pînă la închiderea ediției.

Azi, trei meciuri foarte importante 
pentru calificarea în faza următoare 
a turneului final : R.F. Germania — 
Chile (grupa a ÎI), Anglia — Ceho
slovacia (IV) și Spania — Iugosla
via (V).

rînduri
• în prima zi a concursului in

ternațional atletic de la Beijing, la 
care participă sportivi și sportive din 
10 țări, proba feminină de aruncarea 
suliței a fost cîștigată de Eva Zorgb- 
Raduly (România) cu 58.24 m.
• La Verona, într-o piscină in lun

gime de 50 m, au Început întrecerile 
tradiționalei competiții de inot 
„Trofeul celor 7 coline". Un frumos 
succes a obținut inotătoarea romix
es Carmen Buaaciu. învingătoare in 
proba de 100 m spate.



Consecventa cd care partidul și sta
tul nostru acționează pentru ampli
ficarea relațiilor de solidaritate și 
conlucrare multilaterală cu țările 
arabe, cu țările în cUrs de dezvolta
re în general, și-a găsit în aceste 
zile o nouă și semnificativă confir
mare prin vizita oficială de priete
nie efectuată în Regatul Hașemit al 
Iordaniei de președintele Nicolae 
Ceaușescu, la invitația regelui 
Hussein Ibn Talal. Desfășurată sub 
semnul stimei și înțelegerii reciproce, 
al dorinței comune de a conferi noi 
dimensiuni raporturilor româno-ior- 
daniene. această întîlnire s-a încheiat 
cu rezultate deosebit de rodnice, care 
Iși găsesc reflectarea in Comunicatul 
comun publicat în numărul de azi al 
ziarului. Ele sînt salutate cu vie 
satisfacție de opinia publică din țara 
noastră, care vede în bilanțul bogat 
al actualului dialog la nivel înalt o 
nouă contribuție la întărirea relați
ilor dintre țările și popoarele noas
tre, la promovarea cauzei generale 
a păcii, securității și colaborării in 
Europa, în Orientul Mijlociu și lume.

Vizita a evidențiat, încă o dată, 
cursul mereu ascendent al relațiilor 
româno-iordaniene. evoluție la care 
o contribuție decisivă au adus întîl- 
nirile la cel mai înalt nivel de la 
București și Amman. Convorbirile 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
regele Hussein Ibn Talal au con
stituit momente de referință în 
cronica relațiilor bilaterale. în- 
cheindu-se de fiecare dată cu 
acorduri și înțelegeri care au dat un 
puternic impuls conlucrării dintre 
cele două țări pe plan economic, 
tehnico-științific, ■ cultural, ca și în 
alte domenii de interes comun. Este 
semnificativ că astăzi, ca rezultat al 
traducerii în viață a Acordului ge
neral de cooperare semnat de cei doi 
șefi de stat în 1975, România ocupă 
un loc de seamă în ansamblul 
relațiilor economice ale Iordaniei, 
că pe întinderile însorite ale țării 
prietene specialiști români și ior
danieni, lucrînd cot la cot. au 
realizat obiective de asemenea im
portanță cum ar fi marea rafinărie 
de la Zarka ; în același timp. Româ
nia este țara unde studj^ză. în pre
zent, cel mai mare număr de stu
dent! iordanieni, tot așa după cum 
dezvoltarea contactelor dintre repre
zentanții parlamentelor, organizați
ilor economice, științifice, culturale 
etc a contribuit la mai buna cu
noaștere a celor două țări, la conso
lidarea prieteniei lor tradiționale.

Pornind de la aceste rezultate 
fructuoase, de la potențialul econo
mic în continuă creștere al Româ
niei șl Iordaniei, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat cu prilejul actuale
lor convorbiri hotărîrea de a dezvol
ta și mai puternic raporturile ro
mân o-i ordani ene.

în acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Noua vizită 
pe care o facem în Iordania, reintil- 
nirea noastră constituie o expresie a 
banelor relații româno-iordaniene, a 
voinței comune de a lărgi și mai mult 
colaborarea și conlucrarea în inte

Precizări la Buenos Aires
tn legătură cu repatrierea tru
pelor argentiniene din Mal

vine (Falkland)
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 

în legătură cu repatrierea efectivelor 
argentiniene din Malvine (Falkland), 
Ministerul Relațiilor Externe și Cul
telor din Argentina a dat publicității 
un comunicat oficial in care se pre
cizează că vasele-spital argentiniene 
„Bahia del Paraiso", „Almirante Iri- 
zar" și nava militară argentiniană 
„Cabo San Antonio", împreună cu 
vasele engleze „Canberra" si „Nor
land" vor începe operațiunea de re
patriere imediată a trupelor argen
tiniene din Malvine.

Documentul menționează că nu va 
fi efectuată o repatriere imediată a 
tuturor efectivelor argentiniene din 
Malvine, „datorită atitudinii Marii 
Britanii de a menține în prizonierat, 
pînă cind Argentina se va angaja la 
o încetare a focului definitivă în 
Atlanticul de sud, a unor grupuri de 
ofițeri superiori și comandanți de 
trupe argentiniene".

O CONCLUZIE FUNDAMENTALĂ A DEZBATERILOR SESIUNII SPECIALE A O.N.U.

Dezarmarea — imperativ suprem al vremurilor noastre
S-au scurs două săptămînl de la 

deschiderea dezbaterilor generale din 
cadrul sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrate dezarmării. La tribuna fo
rumului mondial au urcat șefi 
de stat și guvern, miniștri ai afa
cerilor externe din zeci de țări ale 
lumii. Țări mai mari și țări mijlocii 
sau mici, țări dezvoltate și țări în 
curs de dezvoltare ; țări posesoare de 
arme nucleare și țări ce nu dispun 
de asemenea arme ; țări implicate in 
conflicte armate, cunoscînd direct și 
dureros ravagiile- războiului, și țări 
aflate departe de zonele de conflict,’ 
eau care n-au cunoscut distrugerile 
războaielor de multe decenii.

Ceea ce se desprinde însă ca o notă 
comună a tuturor intervențiilor de 
pînă acum este preocuparea profun
dă față de evoluția situației pe pla
nul înarmărilor, care creează primej
dii fără precedent pentru întreaga o- 
menire.

Pentru corespondentul român pre
sent la sesiune este revelatoare con
statarea că aprecierile asupra situa
ției internaționale confirmă încă o 
dată justețea poziției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
sensul că în momentul de fată pro
blema centrală a vieții internaționa
le o constituie lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la dezarmare, și in primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru o pace 
trainică în lume. în lumina acestui 
imperativ. România sitvea’ă proble
mele dezarmării în centrul unor a- 
Bidue eforturi constructive, concreti
zate în strălucitele inițiative de nace 
ale președintelui țării, care reflectă 
năzuințele cele mai fierbinți ale po
porului român — atît de pregnant, 
manifestate prin semnăturile pe Ape
lul ce urmează a fi prezentat aici, la 
Organizația Națiunilor Unite. 

resul ambelor noastre țări și popoare. 
Doresc, de asemenea, să exprim con
vingerea că înțelegerile la care am 
ajuns in cursul acestei vizite deschid 
perspective noi pentru dezvoltarea 
colaborării bilaterale, pentru o con
lucrare și mai puternică in viața in
ternațională, în interesul celor două 
popoare, ai cauzei colaborării, inde
pendenței și păcii in lume".

„îmi face o deosebită plăcere — 
declara la rindul său regele HUSSEIN 
IBN TALAL — ca, in egală măsură, 
fiecărui cetățean al nostru, de a vă 
saluta in cea de-a doua dumneavoas
tră vizită in Iordania, vizită care dă 
tuturor ocazia rară să ne exprimăm 
adînca noastră dragoste, apreciere și 
stimă, iar tării dumneavoastră — 
prietenie sinceră și dorința crescindă 
de conlucrare reciprocă pe toate pla
nurile, pentru binele celor două țări 
și popoare ale noastre".

în acest spirit, remarcabil de 
călduros, convorbirile dintre cei 
doi șefi de stat și-au găsit mate
rializare în acorduri și înțelegeri de 
mare însemnătate, care reprezintă un 
adevărat program de acțiune menit 
să ducă la extinderea și adîncirea 
ansamblului relațiilor româno-iorda
niene, Urmează, astfel, să se ampli
fice cooperarea economică prin lăr
girea proiectelor la care s-a acționat 
pînă in prezent, precum și prin exa
minarea de noi proiecte și programe 
comune în domeniile energiei, indus
triei, mineritului, transporturilor, a- 
griculturii ; la rindul lor, schimburile 
comerciale vor înregistra în viitorul 
apropiat un ritm de creștere accele
rat, urmînd să atingă un volum to
tal de peste 100 milioane de dolari 
la sfîrșitul anului 1982 și de 500 mi
lioane de dolari în 1985. în acest 
scop, în timpul vizitei a fost semnat 
Acordul privind dezvoltarea pe ter
men lung a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor comerciale.

Schimbul de vederi asupra proble
melor internaționale a evidențiat în
grijorarea față de agravarea situației 
pe plan mondial, reliefindu-se nece
sitatea de a se pune capăt stărilor 
de tensiune din lume, de a se pro
mova în raporturile dintre state o 
politică nouă, de deplină egalitate în 
drepturi și respect între națiuni su
verane și independente.

în mod firesc, un loc important in 
cursul convorbirilor l-a ocupat situa
ția din Orientul Mijlociu, unde se 
menține în continuare o încordare 
deosebită, dialogul la nivel înalt pu- 
nînd încă o dată în lumină imperati
vul unei soluționări grabnice a situa
ției din această parte a lumii. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a subli
niat din nou, și cu acest prilej, în
semnătatea angajării de tratative în 
vederea realizării unei păci globale, 
trainice si juste, bazate pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967, in
clusiv din Ierusalimul arab, pe recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare. Președin
tele României a reafirmat și de a- 
ceastă dată că poporul palestinian 
are dreptul să-și aibă un stat pro

DIN AGENDA SĂPTĂMINII
LUNI, 21 IUNIE :

• La Acapulco (Mexic) se deschide a Vlll-a sesiune a Consiliului 
Mondial al Alimentației.

O La Viena începe sesiunea comitetului pregâtitor al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru promovarea cooperării internaționale in folosirea 
pașnică a energiei nucleare.
MARȚI, 22 IUNIE :

O Președintele Franței, Francois Mitterrand, Iși începe vizita oficială 
în Spania.
JOI, 24 IUNIE :

• începe vizita oficială de prietenie a primului ministru grec, Andreas 
Papandreu, în R.P. Bulgaria.
VINERI, 25 IUNIE :

• începe „Luna de solidaritate cu îupto poporului coreean”.
• La Sintra (Portugalia) au loc negocieri anglo-spaniole consacrate 

soluționării diferendului în problema Glbraltarului.
SIMBATA, 26 IUNIE :

© La Belgrad se deschid lucrările celui de-al Xll-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Pe agenda sesiunii 
unul din punctele 
valuarea a ceea ce

Figurează ca 
principale e- 
s-a făcut în

direcția dezarmării de la pre
cedenta sesiune specială din 1978. 
„Ce s-a intimplat in cei patru 
ani care au trecut ?“. „Ce măsuri au 
fost adoptate care să ducă la oprirea 
înarmărilor „Ce au întreprins gu
vernele pentru a răspunde dorinței 
ardente a popoarelor de a se înlă
tura primejdia unui război nuclear

Am reprodus doar cîteva din în
trebările retorice care s-au formulat 
de la tribuna actualei sesiuni. Apre
cierile au fost drastice, necruțătoare. 
„Programul de acțiune adoptat de 
precedenta sesiune — spunea secre
tarul general al O.N.U., JAVIER PE
REZ DE CUELLAR — a rămas Uteri 
moartă. Speranțele și euforia din 
1978 au cedat locul impasului". „Nici 
o singură armă n-a fost distrusă in 
cei patru ani" — adăuga președintele 
actualei sesiuni, ISMAT KITTANI. 
„Un dureros record de insucces". 
„Speranțele pe care și le-au pus a- 
tunci popoarele au fost trădate" a- 
precia, la rindul său, ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei. „Este 
o realitate care trebuie să ridice dra
matice întrebări și să constituie mo
ții) de serioasă examinare a respon
sabilității pentru neindeplinirea an
gajamentelor asumate" — declara 
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, PETAR STAMBOLICl.

Seria aprecierilor de acest fel ar 
putea continua. Și ele se întemeia
ză pe faptul că in acești patru ani 
nu numai că nu s-a întreprins nimic 
in mod practic în direcția dezarmă
rii, ci, dimpotrivă, cursa Înarmărilor, 
îndeosebi a înarmărilor nucleare, a 
cunoscut o amploare fără precedent. 

priu, în care să-și poată asigura dez
voltarea liberă și independentă — 
firește și Israelul avînd dreptul de 
a trăi în siguranță și in relații de 
bună vecinătate cu vecinii săi.

Cei doi șefi de ștat au luat poziție 
cu toată fermitate împotriva acțiu
nilor militare ale Israelului în Li
ban, care nu fac decît să agraveze 
și mai mult situația din Orientul 
Mijlociu, cerind retragerea imediată 
a trupelor israeliene, asigurarea con
dițiilor pentru salvgardarea suvera
nității, independenței și integrității 
teritoriale a acestei țări. A fost din 
nou subliniată importanța pe care 
ar avea-o, în vederea unei regle
mentări globale, juste și durabile 
în ansamblul situației din zonă, con
vocarea unei conferințe internațio
nale. sub egida O.N.U.. cu participa
rea tuturor părților interesate, in
clusiv a O.E.P., ca unic reprezen
tant legitim al poporului palestinian, 
precum și a Uniunii Sovietice și 
S.U.A., ca și a altor state.

Relevîndu-se importanta pentru o 
asemenea reglementare a întăririi 
solidarității și unității de acțiune a 
țărilor arabe, s-a pus, în același 
timp, în evidentă necesitatea unei 
reglementări grabnice, prin tratative, 
a conflictului dintre Irak și Iran.

în cunsul dialogului la nivel înalt 
au fost abordate și alte aspecte arză
toare ale actualității, cum ar fi ne- 
cesițatea opririi cursei înarmărilor 
și a 'înfăptuirii dezarmării — proble
mă de importanță vitală, aflată în 
dezbaterea sesiunii soeciale a Adu
nării Generale a O.N.U. ; imperati
vul lichidării subdezvoltării și al in
staurării noii ordini economice in
ternaționale ; cerința încheierii cu 
rezultate pozitive a reuniunii gene- 
ral-europene de la Madrid — relie- 
fîndu-se ca o condiție de bază a re
glementării tuturor acestor probleme 
creșterea rolului țărilor în curs de 
dezvoltare, al țărilor nealiniate, al 
statelor mici și mijlocii în ansamblul 
vieții internaționale.

Prin rezultatele bogate cu care s-a 
încheiat, prin concluziile puse în 
evidență, prin întreaga ambianță în 
care s-a desfășurat. întîlnirea dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Hussein se înscrie, neîndoios, 
ca un nou moment de seamă în evo
luția relațiilor româno-iordaniene. ca 
o contribuție de prim ordin la ridi
carea lor pe o treaptă superioară. în 
interesul și spre binele reciproc, al 
cauzei generale a păcii și înțelegerii 
In lume.

Avîndu-se In vedere rezultatele tot 
atît de rodnice cu care s-a soldat și 
vizita în Irak, se poate spune că 
noul itinerar în Orientul Mijlociu al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
înscrie, în ansamblul său. ca o vi
guroasă expresie a activității neobo
site a președintelui tării de promotor 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale, ilustrează rolul activ al 
României socialiste pe arena mon
dială pentru afirmarea unei politici 
noi de înțelegere și respect între 
toate statele.

Nicolae N. LUPU

S-au adus multe cifre șl fapte care 
ilustrează uriașele proporții la care 
au ajuns arsenalele omenirii într-un 
interval atît de scurt. Pentru că în
seși cheltuielile militare au sporit 
într-un ritm fără precedent : de la 
400 miliarde de dolari in 1978 la 
peste 600 miliarde în 1982 I

„A crescut în vreun fel securitatea 
vreunui stat prin acumularea de noi 
și noi arme Aproape nu a fost 
vorbitor pînă acum care să nu fi

De la trimisul nostru

NAȚIUNILE UNITE

LUCRĂRILE SESIUNII SPECIALE A ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 100 DE ANI

DE LA NAȘTEREA LUI GHEORGHI DIMITROV

Ședința jubiliară solemnă de la Sofia
NAȚIUNILE UNITE 19 — Tri

misul Agerpres, Neagu Udroiu, 
transmite: în ansamblul dezbateri
lor sesiunii speciale a. O.N.U. se re
găsește, ca un fir roșu, ideea nece
sității adoptării, fără întîrziere, a 
unor măsuri practice pe linia de
zarmării.

Cel mai nescuzabil eșec al actua
lei sesiuni speciale ar fi ca ea să 
înăbușe, prin inacțiune, speranța din 
inimile oamenilor — a declarat Pierre- 
Elliott Trudeau, primul ministru al 
Canadei. El a dezvoltat în fața Adu
nării Generale un concept pe care 
l-a numit „strategia sufocării", de
semnată să lipsească de „oxigenul 
dezvoltării" cursa înarmărilor, por
nind de la premisa că instabilitatea 
este combustibilul ce alimentează 
creșterea arsenalelor nucleare și per
fecționarea lor. Șeful guvernului ca
nadian a prezentat această strategie 
ca fiind alcătuită din următoarele 
elemente: interzicerea totală a ex
periențelor nucleare, oprirea testării 
oricărui tip de vehicul strategic, în
cetarea producerii de materiale fi
sionabile pentru scopuri militare, li
mitarea și reducerea cheltuielilor 
militare pentru noi sisteme de arme 
strategice.

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Ioannis Haralambopoulos, 
arăta că opinia publică mondială, 
realizînd faptul că înarmările. în spe
cial înarmările nucleare, periclitează 
dreptul elementar al omului — drep
tul la viață — va putea determina

Proiect de document privind armele chimice 
prezentat de U. R. S. S.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Uniunea Sovietică a prezentat, în 
cadrul celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, proiectul 
„Prevederilor de bază ale convenției 
privind interzicerea cercetării, pro
ducerii și stocării armelor chimice și 
distrugerea acestora" — relatează a- 
genția T.A.S.S. Proiectul de docu
ment preconizează ca fiecare stat 
parte la convenție să-și asume obli
gația ca niciodată, în nici o împre
jurare, să nu cerceteze, să nu pro
ducă, să nu dobîndească în nici un 
alt mod, să nu stocheze, să nu păs
treze și să nu transfere armele chi
mice și să distrugă sau să recicleze

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi bombardamente israeliene asupra Beirutului • Pre
lungirea mandatului Forței interimare a O.N.U. din Liban
• Convorbiri iranco-palestiniene • Mesaje adresate de pre

ședintele în exercițiu al mișcării țărilor nealiniate
BEIRUT 19 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția palestiniană de 
presă WAFA, citată de France 
Presse, artileria israeliană a efec
tuat, sîmbătă, bombardamente în 
zona aeroportului internațional din 
Beirut și în perimetrul taberelor 
palestiniene Bourj El Barajneh și 
Hay El Soullom, situate în sudul 
capitalei libaneze. Tirurile de arti
lerie, precizează agenția menționa
tă, au provocat numeroase victime 
în rindul populației civile.

Noul atac al trupelor israeliene, 
care au invadat teritoriul libanez, a 
fost confirmat de un purtător de 
cuvînt militar de la Tei Aviv.

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul de 
Securitate a adoptat vineri seara o 
rezoluție care prevede prelungirea cu 
încă 60 de zile a mandatului Forței 
interimare a O.N.U. din Liban 
(UNIFIL). Termenul actualului man
dat expira la 19 iunie.

Pe de altă parte, rezoluția prevede 
acordarea de ajutor umanitar în fa
voarea populației civile din sudul Li
banului.

In cadrul dezbaterilor care au avut 
loc în Consiliul de Securitate, nume
roși vorbitori au condamnat conti
nuarea prezentei forțelor israeliene 
în Liban și au denunțat suferințele 
pe care acestea le-au provocat popu
lației civile libaneze.

PARIS — Primul ministru al 

el este confruntat cu o foarte reală 
primejdie : cea a morții întregii spe
cii umane", arăta unul dintre vorbi
tori. S-a reamintit, de la tribuna A- 
dunării Generale, că cele peste 50 000 
de focoase nucleare existente în pre
zent, a căror putere de distrugere 
depășește de un milion de ori pe 
cea a bombei de la Hiroshima, ar 
putea distruge tot ce a creat ome
nirea de-a lungul timpului — nu o 
dată, ci de mai multe ori. „Dacă un 
vizitator de pe altă planetă ar veni 
pe Pămint — îndemna la reflecție pri
mul ministru al Irlandei, CHARLES 
HAUGHEY — ar constata că spe
cia dominantă pare să aibă o inexpli
cabilă înclinație spre război. El ar 
constata, totodată, un ciudat para
dox : că nevoile umane sînt uriașe, 
dar că o foarte mare parte a resur
selor sînt destinate armelor de dis
trugere. Cum a putut accepta aceasta 
umanitatea ?“.

A fost evocată, în mai multe rîn- 
duri, ca deosebit de gravă, ideea, 
pusă în circulație în acești ultimi 
patru ani, privind „posibilitatea u- 
nui război nuclear limitat". „A ac
cepta o asemenea teorie înseamnă a 
deschide ușa unei catastrofe globale" 
— sublinia Petar Stambolici. In a- 
ceeași ordine de idei, reprezentanții 
unor țări din Europa, ca Austria, Iu
goslavia, R.D.G., și-au exprimat 
profunda preocupare față de proiec
tele — lansate tot în perioada de 
după prima sesiune a O.N.U. con
sacrată dezarmării — privind ampla
sarea pe continentul european a 
unor noi tipuri de rachete, perfec
ționate, cu rază medie de acțiune.

Nu mai puțin periculoasă este spo
rirea, in aceeași perioadă, a arsena
lelor convenționale, subliniindu-se că 
de la crearea Națiunilor Unite, in 

pe liderii politici să acționeze în di
recția asigurării păcii, pentru a eli
mina primejdia unui holocaust nu
clear. El a insistat asupra unor ca
pitole care, odată rezolvate, ar oferi 
garanții de securitate, de preîntîmpi- 
nare a pericolului nuclear. Ministrul 
elen s-a referit la importanța pe care 
Grecia o acordă transformării Bal
canilor într-o zonă liberă de arme 
nucleare, precum și asupra necesi
tății de a se asigura Mediteranei un 
statut de „mare a păcii și coope
rării".

Exprimînd nemulțumirea față de 
promisiunile de dezarmare făcute an
terior, cu diferite prilejuri, neonora- 
rea de către puterile nucleare, re
prezentantul Albaniei a subliniat că 
trebuie să se acționeze în direcția 
desființării N.A.T.O. și Tratatului de 
la Varșovia, insistînd asupra necesi
tății retragerii trupelor străine de pe 
teritoriul altor state, desființării ba
zelor de pe teritoriile străine și eli
minării posibilității creării de noi 
asemenea baze.

Reprezentantul Etiopiei a amintit 
că în pofida humeroaselor rezoluții 
ale Națiunilor Unite privind decla
rarea Oceanului Indian ca zonă a 
păcii, conferința deja propusă a fost 
torpilată, iar în această regiune a 
lumii există, contrar intereselor sta
telor din zonă, baze militare străine. 
Cerind evacuarea imediată a aces
tor baze, vorbitorul a exprimat do
rința ca o conferință privind Ocea
nul Indian să aibă loc la Colombo, 
nu mai tîrziu de 1983.

în scopuri admise stocurile de ase
menea arme, să lichideze sau să de
monteze instalațiile și capacitățile 
pentru producerea armelor chimice, 

în textul proiectului de document 
sînt cuprinse, de asemenea, prevederi 
relative la controlul îndeplinirii obli
gațiilor asumate prin convenție, care 
ar urma • să se realizeze atît prin 
mijloacele tehnice naționale, cît și 
prin utilizarea procedurilor interna
ționale din cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, în conformitate cu 
Carta, precum și prin intermediul 
consultărilor și cooperării între sta
tele părți, inclusiv cu ajutorul unui 
Comitet consultativ al statelor sem
natare ale convenției.

Franței, Pierre Mauroy, l-a primit 
sîmbătă pe șeful Departamentului 
Politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.). Faruk 
Kaddoumi, care se află intr-o vizLtă 
oficială la Paris. După cum infor
mează agenția France Presse. vizita 
se înscrie în cadrul eforturilor di
plomatice inițiate de Franța în ve
derea găsirii unei soluții problemei 
Orientului Mijlociu. In cursul con
vorbirilor, premierul francez a re
afirmat, în esență, că orice soluție în 
problema Orientului Mijlociu nu 
poate fi decît politică, și nu pe ca
lea armelor.

HAVANA — Președintele în exer
cițiu al mișcării țărilor nealiniate, 
Fidel Castro, a adresat șefilor de stat 
și de guvern ai țărilor nealiniate un 
mesaj referitor Ia situația din Liban, 
în care se lansează acestora „un nou 
apel" de a face tot ce este omenește 
posibil pentru a se pune capăt agre
siunii Israelului, de a-i ajuta pe cei 
ce rezistă cu un eroism și curaj ad
mirabil și de a se ajunge la o retra
gere imediată și necondiționată a 
trupelor invadatoare israeliene, care 
își continuă acțiunea nesăbuită ce 
face zi de zi tot mai multe victime — 
informează agenția Prensa Latina.

Fidel Castro a transmis mesaje si
milare secretarului general al Națiu
nilor Unite, președintelui Adunării 
Generale a O.N.U., președintelui Con
siliului de Securitate.

1945, au avut loc peste 125 de con
flicte armate, purtate cu arme con
venționale, cu o putere distructivă 
din ce in ce mai mare. Numeroși 
vorbitori au reliefat că multiplicarea 
focarelor de conflict duce la extin
derea unui cinic și periculos comerț 
cu arme. Deosebit de frecvent a 
fost evidențiată, în majoritatea cu- 
vîntărilor, povara zdrobitoare pe 
care spirala înarmărilor o reprezintă 
pentru toate statele, în primul rînd 
cele în curs de dezvoltare. Ce poate 
fi mai sfidător și mai absurd decît 
faptul că uriașe rezerve umane și 
materiale sînt irosite pentru crearea 
de arme „cît mai sofisticate și mai 
ucigătoare", în timp ce, după cum 
arăta ministrul de externe al Iranu
lui, „570 milioane de oameni din ță
rile în curs de dezvoltare sint con
fruntați cu foametea și subnutriția, 
800 milioane cu analfabetismul, 
1 500 000 000 cu lipsa de servicii me
dicale".

In lumina acestor crude realități, 
dezbaterile au pus în evidentă im
perativul primordial al intensi
ficării eforturilor pentru ca actuala 
sesiune să marcheze cu adevărat o 
cotitură radicală pe calea înfăptui
rii marelui deziderat al dezarmării. 
Cu patru ani în urmă. Adunarea 
Generală definea lapidar dilema care 
se ridică in fața întregii comunități 
internaționale : „Omenirea are de 
făcut o alegere crucială : să treacă 
la dezarmare sau să înfrunte distru
gerea". Idee plină de gravitate, mai 
actuală azi ca oricînd, așa cum a- 
rată dezbaterile sesiunii. O idee care 
pune statele, guvernele, popoarele in 
fața uriașei lor responsabilități.

Dumitru ȚINU 
Națiunile Unite

SOFIA 19 (Agerpres). — După cum 
informează agenția B.T.A., la Sofia 
a avut loc o ședință jubiliară solem
nă consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Gheorghi Dimitrov, 
proeminent militant revoluționar 
bulgar. A luat cuvintul tovarășul 
Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C.B.. președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, care a 
evocat personalitatea lui Gheorghi 
Dimitrov, fiu strălucit al clasei mun
citoare și al poporului bulgar, unul 
dintre întemeietorii Partidului Co
munist Bulgar, făuritor al Bulgariei 
noi, socialiste, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Vorbitorul a subliniat 
că de numele lui Gheorghi Dimitrov 
sint legate lupta poporului bulgar îm
potriva capitalismului și fascismului, 
primii ani ai construcției socialiste în 
Bulgaria. Au fost, de asemenea, re

ÎN ADUNAREA R.S.F. IUGOSLAVIA

Expunere pe marginea programului de 
stabilizare economică pe termen lung

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 
ședința celor două camere ale Adu
nării R.S.F. Iugoslavia — Consiliul 
Republicilor și Consiliul Federal — 
Milka Planinț, președintele Consiliu
lui Executiv Federal, a prezentat o 
expunere pe marginea documentului 
„Bazele programului de stabilizare 
economică pe termen lung" — 
transmite agenția Taniug. Vorbitoa
rea a relevat că etapa care urmează 
va fi o „etapă grea de dezvoltare, 
necesitînd eforturi sporite și sacri
ficii. Este o etapă în care întreaga 
societate va trebui să se adapteze la 
realitatea existentă — să consume 
mai puțin decit produce".

Milka Planinț a arătat, totodată, 
că obligațiile privind plata anuită
ților în zona cu valută convertibilă 
depășesc considerabil posibilitatea
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REUNIUNEA CONSILIULUI INTERGUVERNAMENTAL DE COORDO
NARE AL ȚĂRILOR NEALINIATE IN DOMENIUL INFORMAȚIEI, la care au 
luat parte miniștri ai informațiilor din 21 de state participante la mișcarea 
de nealiniere, a luat sfirșit in capitala Maltei. Participanții au adoptat un 
document final cuprinzind propuneri și recomandări în vederea dezvol
tării colaborării dintre țările nealiniate în domeniul informației, precum și 
un program de acțiune.

VIITORUL AFRICII rezidă în co- 
I laborarea multilaterali dintre sta

tele continentului african, a decla
rat Adebayo Adedeji, președintele 

I Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Africa. El a subliniat că numai prin 
eforturi comune statele africane vor 
putea depăși înapoierea economică.

IN VEDEREA ALEGERILOR DIN
BRAZILIA. Președintele Braziliei, ge- 

Ineralul Joao Figueiredo, a reafirmat 
hotârirea guvernului țării sale de a 
consolida procesul de democratiza- 

I re. Alegerile pentru organele legis
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O amoebă înfrigurată
...Au trecut șapte ani. In 1975 s-a încredințat unor prestigioase 

instituții științifice — Academia Națională de Științe și Institutul Hud
son din Statele Unite - o temă de cercetare inedită, dar de o importanță, 
intr-adevăr, aparte : care ar fi efectele unui conflict nuclear asupra 
climei de pe planeta noastră. Mai precis — asupra temperaturii 
atmosferice, avîndu-se în vedere cantitatea de particule de sol ce ar 
fi proiectate in atmosferă și care ar putea acționa ca un paravan în 
calea razelor solare.

Savanții respectivi și-ou suflecat mînecile halatelor albe, s-au scu
fundat în calcule, au dat bici ordinatoarelor și au comunicat apoi 
concluzia :

Pornind de la faptul că explozia unei bombe nucleare de o me- 
gatonă ar disloca circa un milion tone de sol și presupunînd că în 
conflict s-ar utiliza capacități explozive de 10 009 megatone, efectul 
asupra temperaturii Terrei ar fi, totuși, minim. Adică media anuală 
a acesteia ar scădea pe glob cu mai puțin de un grad Fahrenheit - 
o diminuare imperceptibilă, nici cît să provoace un strănut.

Deci, toate motivele ca lumea să respire ușurată. Deoarece, po
trivit studiului, rezulta că un război nuclear ar putea — doat - să 
distrugă întreaga civilizație, să nimicească formele de viață și să 
transforme în cenușă specia umană, precum și alte specii bi sau pa
trupede, mamifere sau ovipare, vertebrate sau nevertebrate. Pe lingă 
infestarea solului și contaminarea radioactivă a vegetației și apei.

Din fericire, răminea neschimbată și era, deci, salvată tempera
tura atmosferică. Ceea ce deschidea o perspectivă de robust opti
mism - poate, cîndva, menținîndu-se condițiile de temperatură pro
pice. se va forma din nou o amoebă, va apărea un nou protozoar... și 
vom începe din nou totul de la început (nu noi, ci ele. amoebele).

...Numai că acest tablou atît de idilic s-a dovedit a nu fi atît de 
idilic. Recent, alți savanți americani, reverificînd calculele efectuate de 
cele două instituții, au descoperit că cercetătorilor respectivi, ca în 
anecdotele despre savanți distrați, le-a scăpat din vedeje un amănunt. 
Uitînd, pur și simplu, că pe lingă sol mai există și apa - în stare li
chidă sau ca vapori. Și că respectivele cantități de apă dislocate de 
explozii ar fi și ele propulsate in atmosferă, unde s-ar transforma în 
cristale de gheață, care s-ar amesteca cu particulele de sol.

Ceea ce schimbă fundamental concluziile anterioare. Calculîndu-se 
cantitățile conținute în 800 de kilometri cubi de aer (cît deplasează 
în înălțimi explozia unei bombe de o megatonă) atunci suma totală 
a masei de vapori și apă proiectată în atmosferă s-ar ridica la 20-40 
milioane tone.

Asta la 1 (una) bombă de 1 (una) megatonă ; dar cum in lume 
există capacități explozive nucleare însumînd 500 000 megatone, ar 
trebui înmulțit 500 000 cu 20—40 milioane tone, ceea ce face exact...

...exact atît - spun respectivii savanți - ca în jurul Terrei să se 
formeze o asemenea scoarță izolatoare, să se tragă asemenea trans- 
perante groase in calea razelor Soarelui, incit temperatura atmosfe
rei ar cobori drastic, produeîndu-se o nouă glaciațiune. Planeta trans- 
formîndu-se într-o minge de gheață.

Deci nu ajungeau perspectivele de a fi pulverizați și iradiațl - se 
adaugă și aceea de a mai fi și înghețați.

Desigur, ar fi util ca studiul - cel rectificat - să se afișeze sau să 
se distribuie la intrarea in sala circulară a sesiunii speciale a O.N.U.

Deși, in general, morții nu fac pneumonie, iar cenușa nu răcește, 
nici măcar nu strănută.

Mai greu va fi pentru amoebe, care ar rămîne înfrigurate - și ar 
avea mare nevoie de fulare de lină in jurul nucleului și de mânași 
și ciorapi groși pentru pseudopode.

...Dar, întrebarea este : cine o să tricoteze pentru ele ? I

levate rolul lui Gheorghi Dimitrov in 
elaborarea ideilor cu privire la siste
mul de democrație populară, aportul 
lui teoretic la elaborarea programu
lui politic al Frontului Patriei din 
R.P. Bulgaria, la transformarea so
cialistă a societății, la dezvoltarea 
economiei și culturii socialiste.

Arătind că Gheorghi Dimitrov a 
adus un aport de seamă la edifi
carea noii societăți în Bulgaria, vor
bitorul a subliniat, totodată, contri
buția sa la cauza, comunismului, de
mocrației și umanismului.

La ședința jubiliară au luat parte 
delegațiile la Conferința teoretică in
ternațională „Gheorghi Dimitrov și 
lumea contemporană". Din țara noas
tră a participat delegația Partidului 
Comunist Român condusă de tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

unor noi împrumuturi. „Aceasta în
seamnă — a relevat vorbitoarea — 
că în locul acumulării suplimentare 
din străinătate, pe care nu mai pu
tem conta, trebuie să alocăm o parte 
din produsul social pentru plata da
toriilor și a dobînzilor înalte, ceea 
ce reduce volumul acumulării inter
ne disponibile pentru investiții".

Consiliul Executiv Federal — a 
făcut cunoscut în continuare Milka 
Planinț — pe lingă elaborarea pro
gramului pe termen lung de stabili
zare economică, a pregătit și un pro
iect de activități și măsuri pe ter
men scurt menite să contribu: ’ 
oprirea tendințelor nefavorabil'- X 
tre care luarea de măsuri pentru 
stimularea exportului, și, in final, 
luarea de măsuri în domeniul consu
mului.

lative, inclusiv pentru Congresul Na
țional, programat? să se desfășoare 
in cursul lunii noiembrie, a spus șe
ful statului brazilian, vor avea o în
semnată influență politică asupra 
dezvoltării țării.

ASOCIAȚIA NAȚIUNILOR DIN 
ASIA DE SUD-EST (A.S.E.A.N.) 
a cerut oficial Japoniei să deschi
dă în mai mare măsură piața in
ternă in favoarea produselor tropi
cale. industriale și a altor mărfuri 
de export ale țărilor membre ale 
acestei organizații regionale.

N. CORBU
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pus această întrebare. Exprimat mai 
în detaliu sau mai concis, răspunsul 
a fost clar, fără echivoc, negativ. 
„Numărul crescînd al cazurilor de 
violare a Cartei Națiunilor Unite, de 
intervenții armate, de ocupări mili
tare, de ingerințe in treburile inter
ne — declara ministrul de externe 
al Belgiei — demonstrează contra
riul". „Înarmările generează sus
piciune, teamă, iar teama împinge 
la înarmări" — arăta, in același sens, 
ministrul de externe al Austriei.

Pe baza datelor supuse atenției o- 
piniei publice in ultimul timp, în
deosebi a ultimului raport anual al 
Institutului internațional de la Stock
holm pentru studierea păcii, nu
meroși reprezentanți ai statelor au 
exprimat îngrijorarea popoarelor lor 
In fața creșterii riscurilor de război, 
ca urmare a producerii a noi și noi 
tipuri de arme, cu o inspăimîntătoa- 
re putere de distrugere. „înaintea in
venției armei nucleare, omul era 
preocupat de moartea individului — 
singur sau în grup, tn epoca nucleară


