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Realizările remarcabile obținute prin munca 

avîntată, eroică a întregului popor - confirmare 

a justeței orientărilor stabilite de Congresul 

al IX-lea, temelie trainică a unității în jurul parti

dului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a încrederii 

în capacitatea de a învinge orice greutăți, de 

a asigura dezvoltarea social-economică, pro

gresul multilateral al patriei socialiste

IP rima parte a acestui an in
tră in istoria contempora
nă a României ca o eta
pă dimensionată de mari

evenimente politice. Anvergura lor 
— de la grija statornică pentru fe
lul cum ne făurim propriul destin 
comunist, pentru a determina pro
gresul continuu, sporirea prosperi
tății in fiece existentă, ca si în 
uriașa casă a tării, si pină la a- 
sumarea nobilei răspunderi de a 
construi omul nou. cu statut de 
gindire si acțiune comunistă, de
demnitate pe măsura epocii noas
tre socialiste ; de la promovarea 
democrației în fiecare fibră a so
cietății socialiste si nînă la rostirea 
răspicată si distinctă a glasului tă
rii noastre in apărarea păcii, semn 
că România este a veacului său, 
mai mult, se află pe baricada cea 
mai Înaintată si 'conștientă a uma
nității. militind nu numai pentru 
sine, ci si pentru întreaga plane
tă, pentru pace si dezarmare.

Toate aceste istorice evenimen
te sudează inimile într-o unică 
simțire patriotică. într-o unică 
voință revoluționară. Si fiecare ce
tățean al tării este mindru că fla
căra ce determină aceste fuziuni, 
în Care idealul partidului este 
una cu idealul poporului, poar
tă. numele conducătorului parti
dului si al poporului : Nicolae 
Ceausescu. Omul in care partidul 
si poporul regăsesc marile sale 
idei : ale unei politici vizionare, 
novatoare si realiste. Politică preo
cupată deopotrivă de cinstirea tre
cutului. Preocupată deopotrivă de 
construirea cu tenacitate a pre
zentului socialist. înfrîngînd băr- 
băteste greutățile inerente oricărui 
urcuș, adăugind noi fapte de mun
că eroică, noi si durabile împli
niri. zidite trainic în mărea
ța ctitorire socialistă a patriei. 
Preocupată deopotrivă să prefigu
reze cu îndrăzneală viitorul.

Drumul spre viitor a venit tot
deauna din trecut și trece obliga
toriu prin prezent Ca 6ă știi ce ai 
de făcut este absolut necesar să 
cunoști ce și cit ai durat. Drumul 
existentei unui popor este semănat 
cu borne în care a turnat aspirația 
6a fierbinte, crezul său. Evaluarea 
spațiului lăsat în urmă intră firesc 
in legile strategiei progresului. Ea 
iti întărește certitudinea că efortul 
cheltuit a meritat, stimulează în
crederea in viabilitatea căii alese.

Ne aflăm, acum. în preajma îm
plinirii a 17 ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Prilej potrivit și necesar 
pentru a evalua dimensiunile dru
mului parcurs, realizările obținu
te prin munca energică, entuziastă 
a întregului popor. Pentru că a fost 
acest timp un timp în care poporul 
nostru a străbătut istoria cu frun
tea sus. acasă si in lume ; un timp 
de afirmare fără egal acasă și în 
lume.

Niciodată ca în acești 17 ani n-au 
fost desferecate și puse in operă 
atitea energii. Niciodată ca în 
acești ani n-a răsunat mai decis 
chemarea la luciditate și la res

pectul adevărului unei realități 
fată de care sintem datori să ne 
asumăm răspunderea.

Privind astăzi in urmă, ne dăm 
și mai bine seama de temeinicia, 
de justețea opțiunilor Congresu
lui al IX-lea privind accelerarea 
industrializării că singura cale de 
progres a societății românești. Nu 
trebuie să fii neapărat un mare 
economist pentru a pricepe că o 
independentă reală nu este posibi
lă fără independenta economică, 
înainte de toate. Este la înțelegerea 
oricui adevărul că satele si ora
șele renăscute ale României, 
înzestrarea și avintul agriculturii, 
avîntul tuturor domeniilor de ac
tivitate ar fi fost de neconceout 
fără industrializarea socialistă. 
Dacă nu am fi optat pentru aceas
tă strategie economică am fi con- 
dărrinat tara la înapoiere. Este met 
ritul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general că au 
concentrat energiile tării în această 
direcție. România atîngind astfel 
un nivel de producție care-i va in- * 
gădui incă în acest cincinal să se 
numere în eșalonul țărilor cu o 
dezvoltare economică medie. Din 
acest punct de vedere — al reali
tății — apar cu atit mai răuvoi
toare și netemeinice opiniile ace
lora care încearcă să răstălmăceas
că valoarea acestei orientări esen
țiale pentru destinul socialist al 
poporului nostru. Sint opinii care 
nu au nimic comun cu interesele 
vitale ale ponorului nostru, eroarea 
lor constă in necunoașterea realită
ților României postbelice ori, la fel 
de condamnabil, izvorăsc dintr-o a- 
titudine ostilă acestui efort eroic al 
întregului popor de a fi el insusi. 
de a hotărî cum crede de cuviință.

Poporul — cu adevărat stăpîn în 
casa lui !

între atîtea înnoiri de esență, cu 
statut de naștere cuprins in răs
timpul dintre Congresul al IX-lea 
și timpul prezent, acest adevăr se 
impune cu deosebire : mersul tării 
spre progres a încăput cu adevărat 
in mina fiecărui cetățean al ei, 
care își înțelege azi răspunderea 
construcției socialiste ca răspun
derea construirii propriei sale case. 
Mereu și mereu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. promotorul acestei asu
mări colective a construcției, a 
răspunderii colective în beneficiul 
colectiv, nu uită să reamintească 
adevărul fundamental potrivit că
ruia socialismul pe care-1 clădim, 
uriașa operă frumusețea, strălu
cirea ei —■ depind numai de noi, 
cei care cotizăm cu munca, cu as
pirația. cu îndrăzneala ideii.. cu 
voința, cu devotamentul si dăruirea 
noastră, cu încrederea că nu există 
dificultăți de netrecut.

Punînd piatra de temelie a iden
tității politice comuniste românești, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu for
mula la Congresul al IX-lea obiec
tive cutezătoare, izvorite dintr-o 
viziune superioară asupra deveni
rilor viitoare ale tării, din Înlătu
rarea cu hotărîre a unei aprecieri
(Continuare în pag. a IV-a)

Cu toate forțele si mijloacele, latrimla-se ieri șl piuă seara

SECEB31 TREBUIE SĂ SE UESFĂSOABE IN RITM SUSȚINUȚI
Din aceste zile, campania agrico

lă de vară intră într-o perioadă de 
virf. cind este imperios necesar ca 
secerișul cerealelor păioase să se 
desfășoare in ritm și mai susținut. 
După cum s-a anunțat, in unele 
județe din sudul țârii — Dolj, Olt, 
Teleorman. Ialomița Giurgiu — a 
început recoltarea griului. Totoda
tă. continuă secerișul orzului, a- 
ceastă lucrare executindu-se acum 
in numeroase județe din Transil
vania și Moldova. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, pină 
in seara zilei de 28 iunie orzul a 
fost strins de pe 579 000 hectare, 
reprezentind 69 la sută din supra
fețele ocupate cu această cultură. 
Au anunțat încheierea recoltării 
orzului unitățile agricole din jude
țele Brăila. Buzău. Constanta. Dîm
bovița. Dolj. Giurgiu. Ialomița. Olt.

Prahova. Teleorman. Vilcea. Me
hedinți, Vrancea și Sectorul agri
col Ilfov. Mai este de strins orzul 
de ne o suprafață de 257 000 hec
tare. aflată îndeosebi în județele 
din jumătatea de nord a tării. Și 
în aceste județe este nevoie să se 
acționeze energic pentru ca. in 
timpul cel mai scurt. întreaga re
coltă să fie strinsă și pusă la adă
post.

Temperaturile ridicate din ulti
mele zile — în sudul țării s-au în
registrat în mod frecvent 35 grade 
— au grăbit coacerea griului pe 
mari suprafețe. Pentru a se pre
veni orice pierderi de recoltă prin 
scuturare, este necesar să fie luate 
măsuri ca, imediat ce specialiștii 
dau semnalul că secerișul poate 
începe, combinele să intre în la
nuri. Dealtfel, în următoarele 8—10 
zile, griul de pe cea mai mare par

te din suprafețele cultivate în ju
mătatea de sud a tării va trebui 
strins și depozitat.

Din campania de strîngere a or
zului trebuie insă să se tragă toate 
învățămintele pentru ca acum, la 
recoltarea griului, activitatea să se 
desfășoare mult mai bine. Esențial 
este ca, pină in momentul cind va 
începe din plin secerișul griului, 
cadrele de conducere și specialiș
tii organelor agricole, activiștii de 
partid și de stat trimiși să coor
doneze și să sprijine pe teren, in 
unități, desfășurarea campaniei de 
recoltare, să acționeze energic pen
tru ca toate combinele, mijloacele 
de transport și celelalte utilaje ce 
vor fi folosite la stringerea griului 
să fie puse la punct ; totodată, da
toria lor este să extindă acțiunile 
și inițiativele bune care s-au evi
dențiat la secerișul orzului, să pre

vină orice neajunsuri de ordin or
ganizatoric. pentru ca zi de zi să 
șe muncească in ritm intens, cu 
toate forțele și mijloacele.

Peptru. încheierea grabnică a re
coltării orzului și declanșarea pe 
un front larg a secerișului la gi'iu, 
important este Ca’ organele jude
țene de partid și agricole, consilii
le agroindustriale și conducerile 
unităților agricole să acționeze cu 
toată fermitatea și răspunderea 
pentru buha organizare a muncii 
formațiilor de combine, de trans
port și la preluarea produselor Ia 
bazele de recepție, pentru folosirea 
la maximum a mijloacelor tehnice 
și a timpului de lucru, din zori și 
pină seara. Totul este ca recolta să 
fie strinsă. transportată și depozi
tată cit mai repede, pentru a nu 
se pierde nimic din rodul muncii 
de un an de. zile, din pîinea tării, a 
noastră, a tuturor !

PREȘEDINTELE NICOIAE CEAUȘESCU 
a primii pe Richard Nixon, fost președinte al S.B.A.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, luni dună-amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, pe Richard 
Nixon. fost președinte al Statelor 
Unite ale Americii. care, la invitația

șefului statului român. Întreprinde o 
vizită in tara noastră.

Cu acest prilej. președintele 
Nicolae Ceausescu si Richard Nixon 
au început schimbul de păreri în 
probleme privind relațiile româno-

americane. precum si în legătură cu 
unele aspecte ale situației politice 
Internationale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, luni, un dineu 
în onoarea fostului președinte al 
Statelor Unite ale Americii. Richard 
Nixon, care se află într-o vizită în 
țara noastră.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Virgil Cazacu. Ludovic 
Fazekas. Gheorghe Pană. Ion Pătan, 
Gheorghe Rădulescu. Emilian Do- 
brescu. Petru Enache, Constantin 
Olteanu, loan Ursu, precum și mem
bri ai guvernului, alte persoane 
oficiale.

A participat, de asemenea. Samuel 
E. Fry jr., însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la București.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și Richard 
Nixon au rostit toasturi.

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Toastul domnului
Richard Nixon

Stimate domnule Nixon,
Domnilor,
Stimați tovarăși,

Aș dori, Ia acest dineu prietenesc, să exprim satisfacția 
mea, a celorlalți tovarăși, pentru această vizită priete
nească pe care o faceți in România. Doresc să vă adresez 
incă o dată un salut călduros și urarea tradițională a 
românilor de bun venit în România.

Ne-am intilnit de mai multe ori, în România și In 
Statele Unite ale Americii. Aș putea spune deci că este 
o intilnire intre doi oameni politici care au stabilit relații 
de prietenie. Nu as putea să nu menționez faptul că. în 
Cursul vizitelor și întîlnirilor, am discutat multe probleme 
privind atit relațiile bilaterale, cit și situația mondială. 
Și, chiar atunci cind asupra unora din probleme au 
existat deosebiri de păreri, am acționat în așa fel incit 
să dezvoltăm colaborarea dintre țările noastre.

Noi acordăm o prețuire deosebită poziției administra
ției Nixon in ce privește dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-americane. Trebuie să spun că aceasta a fost pe
rioada cu rezultatele cele mai bune, care, intr-adevăr, a 
deschis calea unei dezvoltări puternice a colaborării In 
multe domenii. Desigur, noi dorim ca acest precedent 
deosebit de pozitiv să fie continuat.

Trebuie să menționez, totodată, că și In problemele In
ternaționale administrația Nixon a avut un rol deosebit 
de important și pozitiv in soluționarea multor probleme în 
direcția destinderii și a păcii. Și, poate tocmai in situația 
complicată de astăzi, este bine de reamintit și de sub
liniat acest lucru. Cred că tocmai această politică a cores
puns cel mai bine atit intereselor Statelor Unite ale Ame
ricii și. ale poporului american, cit și intereselor celor
lalte popoare, ale păcii și colaborării internaționale. Me
rită de subliniat încheierea războiului din Vietnam. Me
rită, de asemenea, de reamintit — poate tocmai in aseme
nea împrejurări — acțiunea fermă pentru a se pune ca
păt războiului din 1973 dintre Israel, Egipt și alte țări 
arabe.

Toate acestea au demonstrat că este posibil ca proble
mele complicate să fie soluționate pe calea tratativelor, 
să se acționeze în direcția unei păci trainice.

Dar. desigur, cred că as greși dacă nu as vorbi despre 
unele aspecte care au o importanță istorică chiar. Ați 
vizitat România cu 15 ani în urmă. în 1967. și cu 13 ani 
în urmă, ca președinte al Statelor Unite ale Americii. 
Ați fost primul președinte al Statelor Unite ale Ameri
cii care a vizitat România, dar si primul președinte al 
Statelor Unite ale Americii care a vizitat o țară socia
listă după război. într-o situație relativ complicată — 
sure sfîrșitul ..războiului rece“. dar care se mai manifes
tă încă. Aceasta a deschis posibilitatea multor acțiuni 
importante pe care administrația Nixon și președintele 
ei de atunci. Nixon, le-au întreprins în relațiile cu țările 
socialiste. M-as referi la Uniunea Sovietică, la acordu
rile încheiate cu Uniunea Sovietică, care își păstrează și 
acum valabilitatea : m-as referi, de asemenea, la vizita 
în China, la toate înțelegerile care s-au realizat cu acel 
prilej, precum si la alte asemenea acțiuni.

Iată de ce eu consider că această perioadă poate să 
fie apreciată ca una din perioadele cele mai importante 
de după cel de-al doilea război mondial in ce privește 
acțiunea concretă a unei administrații a Statelor Unite 
ale Americii. a unul președinte in direcția depășirii 
„războiului rece“. a normalizării relațiilor cu țările so
cialiste. a unei politici de pace si colaborare interna
țională.

Desigur, imi place istoria, dar nu doresc să fac istorie 
acum. Vorbesc numai de această perioadă pe care eu o 
apreciez că va rămîne in istoria omenirii ca o perioadă 
pozitivă importantă.

Astăzi, in lume sint probleme foarte complicate. Ele 
cer o abordare realistă, curajoasă. în primul rind este 
necesar să se pună capăt unor conflicte deosebit de 
grave, cum este, de exemplu, cel din Liban. Dar sint 
multe probleme, cum sint noua ordine economică inter
națională, dezarmarea si altele ; nu vreau însă să încep 
acum să mă refer la ele. Sper că în cursul convorbirilor 
ce le vom avea vom discuta De larg despre toate acestea.

Noi dorim ca toate problemele complicate să fie solu
ționate de pe poziția intereselor păcii și colaborării 
internaționale. Sigur, duDă cum știți, noi considerăm că. 
in soluționarea tuturor problemelor, fiecărei țări și fie
cărui popor le revine un rol important. Dar recunoaștem, 
in același timp, poziția importantă a celor două mari 
puteri sau superputeri, cum li se spune astăzi, și dorim 
ca problemele care privesc toată omenirea să fie soluțio
nate ținindu-se seama de interesele, de independenta 
tuturor popoarelor, de ■dorința de pace a fiecărei națiuni.

Fiind o personalitate de seamă a vieții politice a Sta
telor Unite ale Americii. sperăm că vizita dumneavoastră 
in România, discuțiile ce le vom avea vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre și vor servi 
cauzei destinderii și păcii, independentei popoarelor.

Aș dori incă o dată să vă urez să vă simțiți cit mai 
bine in România — deși șederea este scurtă —. să vă 
adresez invitația de a veni în România și împreună cu 
doatnna Nixon si să ridic paharul pentru prietenia între 
România si Statele Unite ale Americii ;

— pentru colaborare si pace în lume ;
— în sănătatea dumneavoastră ;
— pentru președintele Statelor Unite ale Americii ;
— in sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze),

Domnule președinte.
Stimați domni.

Cred că nu mai este necesar să declar cit de mișcat șl 
de impresionat sint de modul deosebit de generos în care 
am fost primit in România.

Păstrez in inimă sentimente cu totul deosebite pentru 
tara dumneavoastră, pentru dumneavoastră personal, 
pentru familia dumneavoastră, pentru poporul acestei țări.

Așa cum dumneavoastră ati spus, vizita pe care eu am 
făcut-o a fost prima vizită a unui președinte al Statelor 
Unite intr-o țară socialistă după al doilea război mon
dial — și consider că este foarte semnificativ să men
ționăm că această țară a fost România. Si aceasta ne 
arată cum s-a putut ajunge ca relațiile noastre personale 
să intre in istorie.

Prima mea vizită în această tară a avut loc în 1967. 
Nu dețineam nici o funcție deosebită și nu era nici un 
fel de perspectivă ca să mă reîntorc. Si. cu toate acestea, 
domnul președinte Ceaușescu m-a primit în biroul dîn- 
sului. în clădirea de vizavi, si am discutat foarte pe larg 
probleme ale relațiilor dintre România si Statele Unite 
ale Americii și — mai mult decît atit — am discutat 
probleme ale relațiilor americano-chineze si probleme ale 
relațiilor americano-sovietice.

Am fost impresionat de concepția dumneavoastră pri
vind marile forte care acționează pentru transformarea 
lumii. Iată de ce în momentul în care am început. în 
1969. de data aceasta în calitate de președinte, turneul 
in jurul lumii, am spus dr. Kissinger și celorlalți care 
se ocupau de pregătirea vizitei că o etapă a acestuia, la 
întoarcerea din Asia, trebuie să fie România. Kissinger 
m-a întrebat : De ce România ? Am spus : Pentru că 
acolo este președintele Ceaușescu si noi acolo am putea 
să învățăm ceva. Si această vizită a făcut posibil un 
eveniment care a dus mult la schimbarea lumii. Anul 
acesta se împlinesc zece ani de la vizita mea la Beijing, 
in 1972. Este, de aceea, deosebit de semnificativ să men
ționez astăzi că. incă în 1967. si după aceea in 1969. iar 
apoi la Washington, in 1970. președintele Ceaușescu a 
recomandat să fac această vizită, care a făcut posibilă 
stabilirea unor noi relații între Statele Unite ale Ame
ricii si China.

Aceste aspecte mă determină să mă refer la unele 
chestiuni menționate de domnul președinte Ceaușescu 
cind a vorbit despre cele două superputeri mondiale. 
Este adevărat că Statele Unite ale Americii si Uniunea 
Sovietică sint cele mai puternice state din lume. Si este 
tot adevărat faptul că tot ceea ce ele fac poate afecta 
viitorul întregii lumi mai mult decit ar face-o oricare 
altă tară. Dar aceasta nu înseamnă că națiunile care au 
cea mai mare putere sint. in același timp, și cele mai 
intelepte.

Mie mi s-a întîmplat să am convorbiri nu numai cu 
conducătorii marilor state, ci și cu ai țărilor mici și mij
locii, cum este România. In Statele Unite avem o 
populație de zece ori mai mare decît aveți dumneavoastră 
în România. Dar aceasta nu înseamnă că noi sintem de 
zece ori mai înțelepți. Consider că nu este doar un simplu 
compliment afirmînd că președintele Ceaușescu. prin 
înțelegerea atit de profundă a marilor probleme ale 
lumii, poate contribui și contribuie la solutionarea pro
blemelor globale celor mai arzătoare ale omenirii. Si de 
aceea eu sper că noua administrație, administrația 
Reagan, și secretarul de stat Shultz vor menține și vor 
promova relații tot atit de bune cu România, ca acelea 
pe care le-am avut in timpul administrației mele.

Desigur, nu ar avea nici un sens să par sofisticat în 
fața unei asistențe cum este cea de azi. Noi avem con
cepții filozofice diferite ; avem interese deosebite si nu 
sintem de acord intr-o serie de probleme. Dar 
în ceea ce privește scopurile, ele sint foarte asemă
nătoare. Noi dorim o lume in care să avem pace, dorim 
o lume în care națiunile să poată fi independente, să-și 
aleagă singure calea progresului lor. Noi dorim o lume 
in care toate națiunile să desfășoare eforturi pentru o 
viață maț. bună. Uitindu-mă la participanții la acest 
dineu și văzînd că nu sint toți la vîrsta mea — dar., sint 
sigur, că, cu timpul, veți ajunge cu toții la aceeași înțe
legere — sper că nu voi fi considerat Drea sentimental 
afirmînd că tot ceea ce face președintele Ceaușescu este 
de fapt tocmai pentru un asemenea viitor. Pentru fiul 
dinsului, care este aici, pentru ginerele meu. care este 
și el aici, pentru acest diplomat foarte tînăr de la 
ambasadă care este aproape din aceeași generație cu ei. 
dumneavoastră, toți conducătorii de state, oamenii politici 
trebuie să acționeze pentru ca să fie edificată această 
lume. Eu sint pragmatic, dar. in mod curios, sint și un 
om suficient de optimist. Viitorul este luminos pentru că 
așa trebuie să fie. Pentru că dacă noi vom eșua în solu
ționarea acestor probleme, nu va fi un apus oarecare, ci 
va fi un întuneric total. Și. indiferent care ar fi deose
birile noastre de ordin filozofic, in domeniul politicii, 
noi nu putem, nu trebuie să lăsăm ca evenimentele să 
ajungă pină acolo.

Si. ca răspuns la marele toast făcut de domnul pre
ședinte. vă invit si eu să ridicați paharul pentru tînăra 
generație prezentă si ea aici la acest dineu ;

— pentru o continuă intensificare a relațiilor de priete
nie dintre România si Statele Unite ale Americii ;

— pentru solutionarea unor probleme mari care divi
zează Estul si Vestul ; pentru o rezolvare care deși n-ar 
însemna neapărat un acord total, dar o asemenea rezol
vare care să nu permită apelarea la folosirea forței în 
solutionarea acestor probleme ;

— si. în fine, pentru o persoană care, din cite știu, 
întreaga viată si-a dedicat-o acestor principii, pentru 
cineva care conduce o tară mijlocie dar care, datorită 
înțelepciunii, si devoțiunii sale, datorită înțelegerii fată 
de problemele mondiale, joacă un rol nu mijlociu, ci un 
rol mare la scară globală mondială, pentru un conducă
tor de talie mondială — președintele Ceaușescu 1 
(Aplauze).
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y Calitatea produselor asigură
Cu toate forțele și mijloacele, lucrindu-se din zori și pînă seara

SECERIȘUL TREBUIE SĂ SE DESFĂȘOARE 
ÎN RITM SUSȚINUT!

In județul Brăila s-a încheiat recoltarea orzului
Oamenii muncii din agricultura județului Brăila au încheiat, 

în cursul zilei de 27 iunie, recoltarea orzului pe întreaga supra
față de 36 800 hectare cultivate.

în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist Român. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. de Comitetul județean de partid Brăila, se arată : 
Odată cu acest important succes, pe care oamenii muncii din agri
cultura județului nostru îl Înscriu în cronica amplei întreceri so
cialiste, gindurile noastre se îndreaptă cu adincă prețuire si re
cunoștință către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu mulțumindu-vă din inimă pentru prețioasele indicații 
ne care ni le-ați dat. pentru sprijinul permanent pe care ni-1 acor
dați in dezvoltarea economlco-socială a județului nostru.

în prezent, forțele umane si materiale din agricultura județu
lui Brăila sint mobilizate la eliberarea terenurilor si executarea 
arăturilor, plantarea si semănatul culturilor duble si succesive, 
stringerea si depozitarea furajelor, recoltarea si livrarea legu
melor. aplicarea irigațiilor si întreținerea exemplară a culturilor.

Animați de un fierbinte patriotism, lucrătorii de oe ogoarele 
brăilene. conduși cu fermitate de organele si organizațiile de partid, 
asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, că vor face totul pentru reali
zarea integrală si la un nivel calitativ superior a tuturor Sarci
nilor ce revin agriculturii județului nostru, in actualul cincinal, 
cu convingerea fermă că în acest fel ne aducem contribuția la 
dezvoltarea economiei naționale și, pe această bază, la îmbună
tățirea continuă a nivelului de trai al întregului popor, la înflo
rirea României socialiste.

vaslui: Unde nu
intră

în unitățile agricole de Mat 
cooperatiste din județul Vaslui

TELEORMAN. Din prilM ZÎ — 1)1103

organizare la stringerea griului

realizarea exportului

pot intra combinele, 
secerătorii
și 

_ . . .   a
început din plin recoltarea orzului. 
Buna organizare a muncii, respon
sabilitatea cu care se lucrează sint 
probate chiar din start de rezul
tatele obținute. în pofida ploilor 
scurte și dese care au căzilt în ulti
mele zile, in consiliile agroindus
triale Murgeni șl Fălciu recolta a 
și fost strinsă pînă dumirîică seara 
de pe cîte 2 300 hectare, iar in con
siliile agroindustriale Banca, Di- 
mitrie Cantemir; Huși. Crasna. Zor- 
leni și Bîrlad de pe cîte 650—800 ha.

„Am pregătit minuțios campania 
de recoltare — rte spunea inginerul 
Mihai Butnaru. directorul general al 
direcției agricole județene. Cele 
1 220 combine, ca și cele aproape 700 
prese de balotat și mașini de adu
nat și căpitat. 1160 remorci, peste 
1 000 de autocamioane și tractoarele 
din dotare au fost organizate in for
mații de lucra complexe, întreaga 
suprafață de aproape 25 000 ha eu orz 
urmind sa fie recoltată in cel. mult 
2—3 zjlt, Avem Jpcă unele lanuri 
verzi. Acolo unde orzul este că
zut, folosim, firește, și echipele de 
secerători. Munca se desfășoară nu
mai în flux continuu : recoltare, 
transport, balotarea paielor, elibe
rarea terenului, aratul și lnsămin- 
țarea culturilor succesive”.

Ceea ce am constatat pe teren. în 
mai multe locuri, confirmă din 
plin afirmațiile interlocutorului 
nostru. Ne aflăm la ferma Epureni 
a I.A.S. Zorleni. Aici, nu numai 
șeful fermei, inginerul Valeriu Da
nilov. se găsea printre mecanizatori, 
ci și directorul întreprinderii, ingi
nerul Constantin Șerban, care ne-a 
spus : „Am Început printre primii 
secerișul. După cum observați, uti
lizăm aici o formație complexă con
stituită din 9 combine, 4 autoca
mioane și 5 remorci, 8 prese de ba
lotat, 6 tractoare la eliberarea te
renului, 6 pluguri, 2 semănători și 
atelierul mobil de reparații. încă din 
prima zi ău fost recoltate toate cele 
135 ha șl balotate paiele de pe în
treaga suprafață : de asemenea, au 
fost eliberate de paie 100 ha. iar 
4? hă au fost semănate cu culturi 
duble. Dealtfel, din cele 1200 ha 
CU orZ ale întreprinderii noastre, re
colta a fost strinsă de pe 860 ha și 
8-aU însămințat cu Culturi succesive 
120 ha”.

într-adevăr. In această unitate ni 
s-a Înfățișat Un tablou âl muncii 
cum rar am întilnlt. Combinele 
înaintau încet, dar continuu și si
gur în lanuri. Le urmau autoca
mioanele și remorcile. în care orzul 
era încărcat din mers $î, de aici, 
transportat direct tn bază. Presele 
lăsau tn urmă baloții de paie, care

erau imediat incărcați și scoși de pe 
teren, iar pe miriștea proaspătă in
trau plugurile și apoi semănăto- 
rile. Practic, asistam la o demon
strație convingătoare în ce privește 
modul in care trebuie să șe lucre
ze repede și în flux continuu. Și o 
atare „demonstrație” putea fi întâl
nită. și în I.A.S.-urile Fălciu. Ve- 
trișoaia și Bîrlad. ca și in coopera
tivele agricole de producție Cîrja, 
Blăgești, Lunca Banului. Rînceni, 
Duda-Epureni, Ivești și multe 
altele.

Ca atare, în două zile de lucru, 
în județ orzul a fost recoltat și 
transportat la bazele de recepție de 
pe 9 800 ha. ceea ce reprezintă mai 
mult de 39 Ia sută din suprafața 

' cultivată, eu rezultate mai bune in- 
. scriindu-se întreprinderile agricole 

de stat. Au fost balotate palele pe 
55 la sută și eliberat terenul pe 38 
la sută din suprafața recolțațȘ. De 
asemenea, au’ fost arăte peste 
2 450 ha șt însămînțate cu W>0ua 
cultură peste 1 460 hectare.

Așadar, ritmul de lucru 4SSte. de 
la început, bun. Există însă toate 
condițiile ca el să fie intensificat, 
deoarece aria recoltării s-a extins, 
cuprinzînd cea mai mare parte a 
județului. (Petru Necul», corespon
dentul „Scinteii”).

Ieri, în județul Teleorman s-a 
strins recolta de pe ultimele su
prafețe cultivate cu orz și orzoaicâ 
din totalul de 39 000 hectare. Este 
vorba de loturile semincere care 

• necesită o atenție deosebită din par
tea specialiștilor și mecanizatorilor. 
Bătălia se dă in continuare la eli
berarea de paie și pregătirea tere
nului. la însămințarea culturilor 
duble. Pentru recuperarea restan
telor acumulate, presele de balotat 
lucrează in schimburi prelungite de 
14—16 ore, iar mașinile de adunat 
și căpitat . funcționează în două 
schimburi. Tot in două schimburi 
se lucrează la pregătirea terenului 
cu discurile, iar la semănat sint fo
losite și 60 de mașini, care încorpo
rează boabele de porumb direct în 
brazdă.

Concomitent, de ieri, 28 iunie, tn 
județ a început secerișul griului. 
Primii care au intrat în lanurile a-, 
junse la maturitate au fost mecani-’ 
zatorii din consiliile unice agroin
dustriale Drăcșenei. Dobrotești și 
Blejești, situate in nordul județului. 
La C.A.P. Zimbreasca asistăm la 
startul secerișului. Remarcăm buna 
organizare a muncii. Formația de
11 combine așteaptă să intre in lan. 
Mijloacele de transport așteaptă și 
ele prima cursă cu „aurul lanuri
lor” din acest an. După o ultimă 
verificare, Nicolae Firică. Vasile 
Juverdeanu, Ion Vătui, Alexandru 
Cocoșilă și ceilalți combiner! în
cep recoltarea. „După ce s-a strins 
orzul și orzoaica de pe 150 de hec
tare. suprafețele au fost eliberate, 
pregătite și însămînțate cu culturi 
duble — ne spune primarul comu
nei. Vasile Păscu. aflat aici la ca
pătul unei Sole din Cele 900 hectare 
cultivate cu griu. Dacă orzul a în
semnat un test, secerișul griului 
reprezintă examenul hotărîtor”.

O amplă mobilizare de forte am 
constatat și la C.A.P. Drăcșani, Uni
tate agricolă care, după ce a în
cheiat printre primele recoltarea 
orzului, se numără acum printre 
fruntași Ia stringerea griului. Cele
12 combine străbat lanurile frumoa
se, cu spice grele. ,.Pe cele peste 
200 hectare cu orz am obținut o 
producție suplimentară de 1100 ki
lograme la hectar — ne spune pre
ședintele cooperației, 
roană. Avem 70,Ojl 
sperăm ca recolta

r-burtă". Urmărim activitatea' din: 
Cimp. în urma combinelor. Cinci 
prese de balotat string paiele. Ob
servăm că au fost luate măsuri 
pentru evitarea pierderilor, atit de 
boabe, cit și de paie. Combinele 
«Int astfel reglate încît griul este

tăiat cit mai de jos posibil, iar mij
loacele de transport au fost etanșa
te pentru ca nici un bob să nu se 
piardă pe drum.

tn zilele următoare, pe măsură 
ce lanurile de griu de pe întreaga 
suprafață de 107 000 hectare se vor.

coace, secerișul va crește în inten
sitate. Se apreciază că cele 1 800 
combine. 1130 prese de balotat. 580 
MAC-uri și. alte utilaje agricole — 
grupate in 160 de formații com
plexe de mecanizare — pot stringe 
recolta tn circa 9 zile bune de lu
cru. Alături de mecanizatorii local
nici. o contribuție prețioasă la gră
birea secerișului aduc și cei 150 de 
mecanizatori veniți din județul Co- 
vasna. care lucrează pe combine. 
(Stan Ștefan, corespondentul ..Scin
teii”).

hunedoara. Orzul in magazii, sămința
porumb imediat

această

tn județul Hunedoara s-a trecut 
cu toate forțele la. recoltarea or
zului. Specialiștii care controlează 
zilnic starea de vegetație a lânu
rilor au dirijat importante forte 
mecanice in zonele unde orzul a 
ajuns , la maturitate și s-a înregis
trat procentul de umiditate admis. 
A sa se face că, tn timp ce in li
nele unități din zona cOlinară abia 
a inceout recoltarea, in altele, cum 
sint C.A.P. Orăștie. Bretea Strei. 
Gîntaga. Vîlcele. Dobra, asociația 
intercooneratistă Bobîlna.
lucrare s-a terminat, iar suprafe
țele eliberate de paie au fost în- 
sămintate cu culturi duble.

Si duminică a fost o zi intensă 
de lucru la recoltarea orzului. La 
ferma Bretea Română a I.A.S. Ha
țeg. pe o tarla de 40 hectare se 
lucra, ca in toate locurile în ju
deț. în flux continuu : 12 combi
ner! lucrau la recoltare, șase me
canizatori cu presele mecanice ba
lotau paiele. Opt tractoriști arau, 
doi discutau Și doi Semănau Po
rumbul pentru siloz.

— Transportul recoltei se face 
direct de aici, dih lan. lă bază de 
recepție — ne spunea economistul 
fermei. Ulpiu Bartoș. Lucrul în 
formații mari, compacte, dă rezul
tate foarte bune. în primul rînd.

să

întregul flux de lucrări — recol
tarea. balotarea paielor, eliberarea 
si pregătirea terenului șl semăna
tul culturii a doua — se efectuează 
intr-un timp foarte scurt. în al 
doilea rînd. Întreaga lucrare se 
desfășoară sub conducerea specia
liștilor. ceea ce asigură recoltarea 
fără pierderi si o calitate superioară 
la lucrările de însămînțări.

Aceeași atmosferă de lucru in
tens am constatat si la C.A.P. Ha
țeg, ferma I.A.S. Brănișca, și în 
special in raza Consiliului unic a- 
groindustrial Călan, unde Specia
liștii ne spuneau că recolta de pe 
cele mai bine de 900 hectare cul
tivate cu orz va fi in întregime 
strinsă in două zile si că întreaga 
suprafață va fi însămintată cu cul
turi succesive.

Deși timpul a fost foarte căl
duros duminică și deci se putea 
lucra din plin la recoltarea orzu
lui, în Unele- unități agricole din 
consiliile unice agroindustriale Si- 
m.eria. Deva si Ilia, aflate pe Va
lea Mureșului.1 nu s-a folosit in 
întregime ziua bună de lucru, ast
fel că recoltarea n-a continuat oină 
seara ; de asemenea, in alte locuri, 
lucrările nu s-au desfășurat in 
flux continuu, rezumîndu-se doar 
la recoltarea orzului. (Sabin Cerbu, 
corespondentul ..Scînteii“).

IALOMIȚA: Mijloacele mecanice sint
concentrate in lanuri

ca pînă joi această lucrare eă aeOdată cu încheierea recoltării or- ca pînă joi această lucrare să se 
lliU. pe întreaga suprafață de . extindă și în celelalte unitătitagrt- 
i;oO hectare și transportul pro- ---cole ialomițene. 
ucției la bazele de recepție și fa- 

4>rtgile--.d$ nutfețuri_gombinat.e,„.4n -- 
jtidețul Ialomița s-ă declanșat se
cerișul griului ne Cele 70 300 hec
tare. Luni dimineață, după ce s-au 
făcut măi multe Încercări, recolta
rea griului a început în consiliile 
unice agroindustriale Movilă, Fă- 
căeni. Gîrbovi Si Gflvltă, urmînd

Amplă concentrare de forțe la recoltarea cerealelor oâioose pe terenurile cooperativei agricole Cuza Vodâ, 
județul Călărași Foto : I. Prisneanu

■■

IT'.

:: ? s .■

Experiența dobîndită la secerișul 
orzului a evidențiat faptut erwoîo 
unde munca a fost bine organizată 
și s-a acționat cu pricepere și răs
pundere. pe parcursul întregii 
zi-lumină. s-a reușit să se stringă 
întreaga producție In patru zile. 
Pentru recoltarea griului sint pre
gătite 1 335 combine, iar pentru eli
berat 650 prese de balotat ei 190 
mașini de adunat și căpitat. Se 
consideră că în 8 zile bune de lu
cru se poate recolta și transporta 
întreaga producție de griu.

în consiliul unic agroindustrial 
Gîrbovi. unde s-au făcut primele 
Încercări de recoltare pe solele 
C.A.P. Ion Roată, pentru cele 3 800 
hectare cultivate cu griu sint pre
gătite 72 combine, care vor realiza 
fiecare cîte 6.5 
această forță se 
zile și jumătate, 
va fi recoltată, 
asistenta tehnică este asigurată de 
atelierele mobile dotate cu aparate 
de sudură și piese de schimb. Pen
tru fiecare unitate au fost reparti
zate punctele de descărcare meca
nică în bazele de recepție. în așa 
fel incit nici un mijloc de transport 
Să nu staționeze mai mult de 30 de 
minute. în cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de Stat 
unde griul este culcat de vînt, au 
fost organizate echipe de cosași, iar 
la transportul paielor din cimp au 
fost mobilizate

Pretutindeni 
campania de 
este pregătită „ ._ ____,__
sub semnul Înaltei responsabilități, 
în așa fel încît nici un bob din 
Plinea tării să nu Se riSibeășcă. 
(Mihai Vișolu, corespondentul 
..Scinteii”),

hectare ne ti. Cu 
consideră că. în 7 
întreaga suprafață 
La flecare modul.

toate atelajele, 
in județul Ialomița 
recoltare a griului 

Si se va desfășura

Ancheta de fată a pornit de la 
observația unui fapt frecvent con
statat in piețe : Calitatea legumelor 
din magazinele I.L.F. din Capitală 
nu este. întotdeauna, la Înălțime. 
Or, in plin sezon cald, trebuie asi
gurate concomitent atit abundenta 
legumelor si fructelor, cit si prospe
țimea lor. Iar prospețimea depinde 
de ajungerea Cît mai rapidă a pro
duselor din grădini si livezi la cum
părător. tn general, comerțul este 
chemat să găsească soluții de opti
mizare a transportului pentru toate 
categoriile de produse, de scurtare 
a drumului, de evitare a depozită
rilor. Asemenea măsuri sint cu atit 
mai necesare în cazul legumelor — 
care, prin natura lor, sint perisabile 
si ușor depreciable — aspectul co
mercial și valoarea lor nutritivă fiind 
direct proporționale eu gradul de 
prospețime.

91 acum, lată cîteva din constată
rile de ne teren :

...Plata Sudului de pe șoseaua Olte
niței. împreună cu reprezentantul 
administrației plete! Paraschlv Fe- 
rOiU. evaluăm stocul de salată, us
turoi. conopidă si verdețuri de la 
prima oră a dimineții. Pe tarabele 
producătorilor : 1 009 salate cu 1 leu 
si L50 lei bucata (conform celor 
două calități prevăzute de mercu
rial). 120 legături de usturoi cu l leu 
legătura (4-—5 fire la legătură). 60 
kg de conopidă cu 12 lei kilogramul 
si 250 kg de verdețuri cu 1 leu legă
tura (50 g). La chioșcul I.L.F. : tot 
1 000 salate, dar mâi ieftine, cu 1 leu 
bucata. 200 legături de usturoi, la 
prețul de uh leu. dar cu un număr 
dublu de fire in legătură. 500 kg de 
conopidă cu 11.25 lei/kg și 100 kg 
verdețuri cu 7 lei/kg. După cinci ore 
refacem inventarul. Froducătorii isi 
vtnduseră majoritatea mărfurilor ; pe

tarabe mai rămăseseră doar 300 sa
late. 40 legături de usturoi Si 70 kg 
de verdețuri. în schimb. Ia I.L.F., 
marfa eră aproape intactă ; se vîn- 
duseră doar 100 salate și 20 kg de 
verdețuri (livrate la o cantină). Din 
celelalte mărfuri nu se mișcase nici 
un gram.

— De Ce ati preferat să plătiți 1.50 
lei ne bucata de salată, decit să luati 
de la I.L.F. cu 1 leu bucata ? — o 
întrebăm pe una din cumpărătoare. 
Silvia Ailincăl. din strada C. Brînco- 
Veanu nr. 4.

— Priviți si dv. calitatea mărfii. 
Cea de lâ I.L.F. e veștejită si amă- 
rltă. Păcat de munca celor care au 
produs-o si au cărat-o pînă aici.

Repetăm testul in piețele Titan, 
Bercenl si Minis. Același rezultat : 
produșele puse în vinzare de I.L.F. 
au o desfacere lentă, sint puțin Cău
tate. datorită gradului scăzut de 
prospețime.

„.Unitatea I.L.F. nr. 225 din com
plexul alimentar A-14. din Balta 
Albă. în rafturile si magazia unității 
numărăm peste 30 lăzi de salată 
(circa 2 000 bucăți) șl 300 legături de 
usturoi (verde doar cu numele). 
Stăm de aproăpe două ore in maga
zin Si nimeni nu cumpără nici o bu
cată. Explicația : marfă a fost adusă 
din depozit găta ofilită. Și tocmai 
cind să plecăm din magazin, sosește 
din depozit un alt transport (auto 
23-B-4627) cu 1 400 salate si 67 kg 
de usturoi. Aspectul mărfii : salata 
părea culeasă cU o săptămină in 
urmă, iar usturoiul era verde doar... 
in acte, pentru eă în realitate era 
complet uscat. Se reclamă cazul la 
depozit, de unde se primește ordi
nul : „aduceți marfa Înapoi”.

Solicităm părerea tovarășului Con
stantin Marcu, directorul întreprin
derii I.L.F. Berceni din Capitală.

— Cum vă explicați că produsele 
Oferite la vinzare in magazinele 
I.L.F. sint, destul de des. mai puțin 
proaspete, ofilite sau chiar vește
jite ?

— La I.L.F. produsele culese de pe 
cimp trebuie — (? !) — să treacă 
mai întii prin depozite ; abia după

zile si care nu plecase încă în ma
gazine. Ni se spune :

— Acestea sint accidente.
Pot exista și accidente. Dar oare 

„media” chiar si de 24 de ore nu 
este destul de mare, dacă avem in 
vedere că de la recoltare si pînă 
se ajunge ca legumele să fie ridicate

schimb pentru spanac, salată, cono
pidă. ceapă sau usturoi, ca si pentru 
toate legumele' in stare proaspătă. 
Orice întirziere in drumul spre cum
părător este păgubitoare !

Pe lingă degradarea Calității, tre
cerea prin depozite înseamnă st ve
hiculări suplimentare, descărcări si

Depozitul - o haltă inutilă 
între grădini și magazine

PE URMELE UNOR TRANSPORTURI DE LEGUME

aceea sint distribuite în magazine. 
(N.R. : în această situație se află 
95,5 Ia sută din legumele desfăcute 
in ultima lună de I.L.F. Berceni).

— Cit timp stau legumele pină 
ajung in unitățile de desfacere ?

— De regulă, marfa sosește după- 
amiaza și. tn aceeași seară său cel 
tîrzlu â doua zi, este trimisă in ma
gazine. Așa incit de la preluarea din 
cimp și pînă ajung la desfacere măr
furile făc circa 24 ore.

Așa să fie ? împreună cu șeful 
serviciului desfacere de lă I.L.F. 
Berceni. Dan Vlad, vizităm depozi
tele centrale ale întreprinderii. în 
boxa nr. 3 găsim 2 600 salate Si 230 
kg de spanac, marfă sosită... de 3

din ctmp mal trec încă alte cîteva ore 
dacă nu... cîteva zile? Or. pe lingă 
întirzierlle primare — la recoltat, la 
încărcat si transportat — se mai a- 
daugă încă o întirziere „planificată” 
(premeditată, S-ar putea spune), adi
că oficializată : cea a stagiului efec
tuat prin depozite.

Desigur, problemă principală nu 
este cit stă marfa în depozit, cl de 
ce trece, de ce „trebuie” să treacă, 
prin depozit, in Ioc să ajungă direct 
în magazine, în stare proaspătă ? 
Dacă pentru produsele rezistente la 
depozitare (cartofi de toamnă, ceapă 
uscată, fasole boabe s.a.) este justi
ficată păstrarea în silozuri în vede
rea expedierii eșalonate. în tot 
cursul iernii în magazine — in

încărcări, care Influențează șl ele 
negativ prospețimea mărfurilor, pre
supun cheltuieli inutile (pentru vehi
culare. păstrare, gestionare etc.). 
Apoi, se ajunge, uneori, la rezultate 
ridicole și antieeonomice. Iată un 
exemplu : cu auto 21-6-3847 a fost 
adusă de lă C.A.P Pantelimon o în
cărcătură de gulii iar de lă C.A.P. 
Dobroieștl (tot din Zona Pantelimon) 
Usturoi verde (auto 21-B-660). După 
descărcarea mărfurilor respective in 
depozit, produsele au fost Încărcate 
In alte două mașini (23-B-6276 și 
23-B-6269) și transportate la unită
țile I.L.F. nr. 171. 174. 159. 176. 178, 
184. 185. 179. Unde sint amplasate 
unitățile in cauză ? Exact in cartie
rul Pantelimon. Asemenea transpor

între unitățile botoșănene ce au ra
portat îndeplinirea inainte de termen 
a sarcinilor la export pe primele 6 
luni ale acestui an figurează și între
prinderea „Integrata” de țesături sub
țiri tip in. De aici au fost livrate su
plimentar cîteva zeci de mii mp țesă
turi, planul la export fiind depășit cu 
5 la sută. Mal mult decit atit : chiar 
tn ziua documentării noastre, o firmă 
din S.U.A. exprima unității boto
șănene — prin intermediul întreprin
derii „Românoexport” București — 
satisfacția pentru calitatea produse
lor primite, propunîndu-i oferte su
plimentare pe o durată îndelungată.

Dar lucrurile n-au mers așa de Ia 
început. Nici măcar de la începutul 
anului pe care-1 parcurgem. Astfel, 
luna ianuarie s-a încheiat cu o res
tanță lă export de peste 150 000 me
tri pătrați țesături. („Era luna în 
care abia trecusem la generalizarea 
sistemului de lucru actual” — avea 
să ne explice ulterior ing. Mircea 
Ceaprazi. directorul întreprinderii), 
în februarie, planul a fost depășit, 
fiind recuperată o însemnată parte 
din nerealizările pe ianuarie. Iar în 
martie, deși planul lunar era simți
tor mărit, restantele s-au recuperat 
in întregime. în lunile aprilie, mai și 
iunie depăsln- 
du-se planul, s-au ----------------------
creat condiții 
pentru realizarea 
unor livrări su
plimentare la ex
port pe ansam
blul primului se
mestru. Așadar, 
un bun Cistigat 
pentru activita
tea viitoare. în 
ce constă, cum 
s-a dobindit ?

— în decem
brie trecut — _  ____ __
toarsa Aurica Frunză — s-a făcut 
si la noi un adevărat proces in jurul 
calității produselor, explicindu-ni-se 
— și înțelegînd fiecare dintre noi — 
că dacă nu vom îndeplini sarcinile la 
export, nu Vom mai putea importa 
materiile prime strict necesare. Și, 
prin urmare, nu vom mai avea cu ce 
lucra pentru a obține măcar retribu
țiile planificate. Din discuțiile purta
te â reieșit că ar fi bine să se orga
nizeze și la noi formații specializate 
numai pentru producția de export, 
în acest scop, s-a ținut șl un fel de 
concurs profesional. în urma căruia 
am fost recrutată și eu. Iar acum...

— Și ce caracterizează, înainte de 
toate, activitatea acestor formații ?

— întîf și întîl disciplina. Nimeni 
dintre noi nu-și permite nici cea mai 
mică abatere. De la sosirea in fa
brică și pînă la plecare, fiecare mi
nut este folosit la maximum. Și ea să 
înțelegeți ce înseamnă asta, rețineți, 
bunăoară, că deși lucrăm în ture, ma
șinile merg tot timpul. în plin bine
înțeles. Așa le primim, așa le predăm.

— Eu aș mal adăuga ceva — a In
tervenit în discuție fllatoarea Aspa- 
zia ScorlaciuC. Aș adăuga competenta 
profesională și spiritul de echipă din 
aceșțe formații. Toate muncitoarele 
care lucrează "In cadrul lor sint ab
solvente ale liceului de specialitate, ynss' —afa ‘‘
nimănui nu-i mai este indiferent cum 
lucrează colegul de alături; Un exem
plu, concludent, după părerea mea : 
pînă nu de mult, controlorii tehnici 
de calitate așteptau la capătul fluxu
lui ca niște „vînătotl de greșeli”. 
Acum, controloarea noastră. Veronica 
Dodiță. aproape că lucrează cot la cot 
cu noi. Mie, personal, mi-a arătat un 
„secret” de înnodare a firelor fără ca 
acestea să se îngroașe, fără ca no
durile să se observe. Și nu m-am su
părat. Dimpotrivă, am arătat și eu, la 
rindu-mi, Ilenei Coțovânu șl Tltienei 
Gherman — fete tinere, abia Întoar
se de la cursuri și intrate in forma
ția noastră. La fel se procedează și 
in celelalte secții, pe Întreg fluxul 
formațiilor specializate.

într-adevăr. la fel. Disciplina, com
petența și conlucrarea tovărășească 
dintre muncitoare evidențiază insă 
numeroase alte aspecte concrete ce 
concură la realizarea ritmică și 
de calitate a produselor pentru ex
port. O țesătoare. Aurelia Dracinschi. 
ne-a demonstrat că știe să remedieze 
singură defecțiunile accidentale ce

apar la războaiele de țesut Ia care 
lucrează. „în fond, nu asta-i treaba 
dumneavoastră” — i-am spus. „Ba 
cum să nu 1 — a răspuns. Nu pentru 
asta ne-am poliCalificat ? Să mai aș
teptăm ajutorul de maistru pentru 
orice lucru ?“. Tot.de la ea ăm aflat 
că nu se pricepe chiar la remedierea 
tuturor defecțiunilor, că sint si situa
ții cind trebuie să mai și apeleze Ia 
ajutorul de maistru. „Si dacă nu vina 
la timp?”, întrebăm. „Pățește ca Gelu 
Ursan. Era cît pe ce s-o-ncurce, să 
părăsească formația pentru producția 
de export. Acum, scrieți că-i unui 
dintre cei mai săritori. Că și lui i se 
datorează faptul că n-am înregistrat 
nici un refuz de calitate".

Un maistru. Clement Murgu, ne-a 
prezentat rezultatul ideilor sale și 
ale altor tovarăși de muncă privind 
îmbunătățirea calității produselor 
prin modificările aduse unor mașini 
(la cartelele războaielor de țesut, de 
exemplu). Apoi, completează : „To
varășul inginer j.ljxandru Dumitru 
are mult mai multe realizări. Sint de 
perspectivă și vizează o mai mare 
diversificare â produselor noastre 
pentru export”.

în ce constau ? Ni Ie-a prezentat 
Însuși autorul. Mașinile de spălat, 

prin adăugarea 
unui dispozitiv, 
se utilizează . si 
pentru merceri- 
zat. Pe aceleași 
utilaje s-a in
stalat Si un „pa
sai de aer” (un 
suflător) pentru 
fixarea mai rapi
dă a soluției de 
țesături. Appi. 
motivația : „Pen
tru a putea ex
porte si țesături 

albite ne-ar fi trebuit șl mașini de 
mercerizat. Or. de ce-am mai fi a- 
peiat Ia investiții, cind puteam ob
ține aceeași calitate prin modifică
rile aduse ? N-am fi redus inutil 
beneficiile colectivului ?“.

Rezultă, din aceasta, și un alt as
pect : îmbinarea gîndirii tehnice cu 
cea economică. îmbinare a cărei fi- > 
nalizare, cum ne-a spus ing. Eufro- I 
șina Popa, se concretizează în faptul " 
că muncitoarele care lucrează In for
mațiile specializate pentru export au 
obținut. în luna mai, o retribuție 
cu 300 pînă la 500 lei în plus față de 
cea din luna ianuarie. „în luna 
iunie, ne spunea Interlocutoarea, re
zultatele sint și mai bune, sporurile 
la retribuție fiind și mai mari”. 
„Nu se creează, astfel, un dezechili
bru între veniturile din cadrul colec
tivului ?” — ne-am adresat tovară
șei Teodora Sandu, președintele con
siliului oamenilor muncii din Între
prindere.

— Crearea formațiilor specializate 
e doar o trecere spre un obiectiv 
foarte important pentru unitatea 
noastră. Ne-am propus ca, incepind 
cu cea de a doua parte a anului, să 
exportăm cel puțin 63—70 la sută din 
întreaga producție. Contracte avem, 
iar formațiile pentru -export Ie Pu
tem mări Pricind. Dar pentru «(Ceasta 
se impunea o pregătire, dezvoltarea 
unei puternice opinii muncitorești 

---------.ros------- asupra a ceea .ce Înseamnă ,sA pro- 
.CUrsuri de Profil. Apoi. duci pentru ekpbrt. Acum au Exem

plul în față toți lucrătorii noștri. Dar 
pînă la integrarea marii majorități a 
muncitorilor in activitatea de export, 
acest fapt ne-a favorizat îndeplinirea 
și depășirea tuturor celorlalți indica- 

economico-financiarl. Ceea ce 
de sporuri la retribuție 
toți membrii

Din experiența 
colectivului 

întreprinderii 
„Integrata" 

din Botoșani

ne relata fila-

tori 
înseamnă că 
pot beneficia 
lui nostru.

...în cartea 
lui Botoșani, 
grata” de țesături subțiri tip in aproa
pe că nu-1 de găsit. E și firesc, 
unitatea abia se împlinea tn anul 
editării acesteia — 1979. Figurează, 
în schimb, de cîteva luni, pe listele 
unor parteneri din U.R.S.S., S.U.A., 
Kuweit. Grecia, Italia etc. etc. Iar 
prin continuarea șl dezvoltarea ex
perienței la care ne-am referit, co
lectivul este hotărit să-și facă cu
noscută prezenta în cît mai multe 
țări. Aprecierile din ultima perioadă 
ii stimulează puternic încrederea în 
capacitatea sa creatoare.

colectivu-
de telefoane a județu- 
întreprinderea ..Inte-

Siivestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii”

Economii de materii
La Combinatul de pielărie și în

călțăminte „Clujeana" din Cluj-Na- 
poca se depun eforturi susținute 
pentru reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale. Conco
mitent, cheltuielile materiale la 1 000 
Iei producție-marfă au fost reduse 
cu 3,7 Iei. De asemenea, din mate
riale refolosibile din piele au fost 
confecționate 172 000 perechi încălță
minte pentru copii, iar din cele din

prime și materiale
mase plastice și alți înlocuitori te- 
fOlosibili s-au realizat 195 000 pe
rechi încălțăminte. O contribuție de 
seamă la reducerea consumului de 
piei pentru fete au adus cele 
peste 300 de muncitoare de Ia ate
lierul de croit, care au economisit 
materie primă din care se pot fa
brica peste 1 500 perechi Încălțămin
te. (AI. Mureșan).

turi încrucișate se fac. practic. în 
toate cartierele bucureștehe.

Dar consecința cea mai gravă » 
drumurilor Întortocheate ale produ
selor I.L.F. constă în faptul că o 
parte a acestor legume si fructe 
ajunge să nu maî poată fi comercia
lizați. La unitatea I.L.F. din piața 
Minis s-au aruncat la gunoi 1 500 kg 
spanac, sosit de la depozit veșted, 
vechi, necomestibil ; la unitatea 
I.L.F. nr. 283 s-au aruncat 35(T kg 
salată si 365 kg spanac ; la unitatea 
nr. 116 ș-au aruncat 9 ioturi de mar
fă stricată : 350 salate. 450 legături 
ridichi, 125 kg păstirnaC. 300 legături 
ceapă, din nou ridichi — 400 legă
turi. salată 350 bucăți ș.a.m.d.

Exemple pot fi găsite și în gestiu
nea depozitelor. La depozitul nr. 3, 
în decurs da numai o săptămină. a 
luat drumul gropii de gunoi său au 
fost date la furajarea animalelor 
10 080 kg de salată, spanac și păs
tirnaC, iar de la depozitul nr. 2 ș-au 
aruncat 2 894 kg păstimac. 4 580 kg 
spanac. 5 266 kg ridichi de lună. 2 920 
kg salată și 342 kg ceapă. Produse 
Pentru obținerea cărora s-a folosit 
Sămintă. zeci si sute de lucrători al 
ogoarelor au muncit pămîntul. au 
lucrat Zile întregi la întreținere și 
recoltare. Produse care, in progra
mele de aprovizionare erau prevă
zute să ajungă la consumatori. A- 
ceasta nu in condițiile unui exce
dent de marfă ; oferta de produse 
a întreprinderii I.L.F. Berceni s-a 
ridicat în ultima lună de zile doar 
la jumătate fată de cît era planifi
cat Si așteptat in magazine.

Revenind la dialogul cu directo
rul Întreprinderii I.L.F. Berceni, În
cercăm să aflăm motivul pentru care 
legumele sint plimbate prin depozite. 
Iată explicația primită :

— Mașinile căre vin de la furni
zor sint prevăzute în acest an cu 
remorci si circulă mai greu Pe stră
zile Bucureștiului. Așa că. pentru 
distribuirea produselor în magazine, 
folosim alte mașini. Și de aceea am 
hotărit să trecem mărfurile prin de
pozite.

Faptul că s-a trecut la folosirea 
mai bună a mașinilor, prin atașarea 
remorcilor, nu poate justifica insă, 
în nici un fel. efectele măsurii lua
te. Pentru că intenția — utilă in 
spiritul ei — do a îmbunătăți trans
portul. nu trebuie desprinsă de ce
rința asigurării unei aprovizionări 
fluente a pieței cu mărfuri de bună 
calitate. Cu atît mai mult, atunci 
cind transportul „prea chibzuit” al 
mărfurilor Perisabile conduce oină la 
urmă la transportarea lor. tot „chib
zuită”. spre... groapa de gunoi. Nu
mai de economii nu poate fi vorba 
in aceste condiții I

Dună cum se știe, la baza pro- . 
gramelor locale de autoaprovlziona- 
re stă producția proprie. Ceea ce a 
făcut ca si in Capitală să se des
fășoare în acest an o amplă ac
țiune de folosire mai bună a tere
nurilor. de atragere a populației la 
creșterea producției legumicole. în 
vederea sporirii ofertei locale. Cum 
insă cererea de aprovizionare a mu
nicipiului depășește resursele efec
tive locale de aprovizionare, apare 
firesc să se prevadă — Si șă se 
realizeze Practic — aducerea unor 
produse si din bazinul agricol pre
orășenesc. Ca si din alte zone ale 
tării. Dar grija care trebuie manifes
tată de organele comerciale fată de 
acest fond de marfă trebuie să se 
ridice neapărat la nivelul interesu
lui existent pentru producerea lui.

Mihai IONESCU

Tot.de
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ENERGETICA - EA TEMELIA CREȘTERII ECONOMICE A ȚĂRII
Dezvoltarea cu prioritate a bazei energetice a României a constituit, in toată perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-Iea al P. C. R., un obiectiv fundamental al politicii economice a partidului

Porțile de Fier — porți ale luminii

Congresul al IX-Iea al P.C.R. a hotărlt:
„O deosebită atenție se va acorda dezvoltării 

bazei energetice... Orientarea prevăzută in acest 
domeniu constă in creșterea mai accentuată a pro
ducției de cărbune și dezvoltarea amenajărilor 
hidroenergetice, economisirea rezervelor de hidro
carburi in vederea utilizării lor superioare in indus
trie, ca materie primă. Producția de energie elec
trică va crește intr-un ritm mai ridicat decit 
ansamblul industriei... în fața muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din industria extractivă și 
energetică, a geologilor stau în anii care vin sarcini 
de mare răspundere. Fără îndoială că și în viitor ei 
vor munci cu entuziasm și perseverență, aducind o 
contribuție de seamă la realizarea marilor obiective 
ale planului".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. - 1965)

CU ClT A CRESCUT PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ

în 1982 față de 
1965 de 4,3 ori 
1950 de 35 ori 
1938 de 65,5 ori

Congresul al XlI-Iea al P.C.R. a hotărît:
„O orientare principală a viitorului cincinal 

este creșterea bazei energetice, punindu-se accen
tul pe utilizarea cărbunilor in producția de energie 
electrică și termică, valorificarea potențialului 
hidroenergetic, construcția de centrale nuclearo- 
electrice, folosirea noilor surse de energie, îmbună
tățirea continuă a organizării și exploatării siste
mului electroenergetic național, aplicarea unui 
regim sever de economisire a petrolului și gazelor, 
a tuturor combustibililor și energiei electrice. 
Se vor crea noi centrale pe cărbuni și șisturi 
bituminoase... Se va acorda în continuare priori
tate lărgirii bazei proprii de materii prime și 
asigurării independenței energetice a țării".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul Io cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R. - 1979)

CU CIT VA CREȘTE PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ 

în 1990 față de 
1965 de 6,4 ori 
1950 de 52 ori 
1938 de 100 ori

1965 Se lucra din plin pe șantierul viitoarei hidrocentrale

Dună ce Lăpușnicu Mare — 
riu de munte ce-și trage 
obîrșia din lacul Peleaga și 
lacul Ghimpelui, situate la 
peste 2100 metri altitudine in 

masivul Retezat — iși adună apele 
din lacurile glaciare cu nume de fete 
— Bucura, Florica, Viorica. Ana, 
Lia — se unește cu Lăpușnicu Mic 
și Riu Șes la locul numit Gura A- 
pelor și formează Riu Mare. Riu 
care, de-a lungul a 52 de km. pină 
la vărsarea în Strei, afluent al Mu
reșului. dezlănțuie un debit furtunos, 
o impresionantă forță energetică.

Pentru a domoli și pune in slujba 
omului această energie, de citiva ani. 
din indicația conducerii partidului, aici 
au început mari lucrări hidroenerge
tice. Proiectele au fost întocmite de 
Institutul de studii și proiectări hi
droenergetice. iar pentru execuția 
obiectivelor de aici acționează Gru
pul de șantiere Riu Mare-Retezat, 
din cadrul Trustului de construcții 
hidroenergetice București. Explica
țiile tehnice ne sint furnizate de ing. 
Viorel Dănilă, directorul acestui grup 
de șantiere.

Principalul obiectiv : barajul. La 
Gura Apelor lucrările de ridicare a 
barajului au prins contur. De aoum 
s-ău depiis în corpul barajului .2.4 
milioane mc anrocamente și argilă și 
s-a atins cota de 45 de metri la de
punerile de anrocamente și 25 de me
tri la inima de argilă a barajului. în 
final, barajul va avea o înălțime de 
168 de metri și o lungime la coro
nament de 450 metri. „Va fi cel mai 
mare baraj de anrocamente din Eu
ropa — ne precizează inginerul Dă
nilă. In spatele barajului se va acu
mula un volum de apă de 220 mili
oane metri cubi, care va proveni in 
principal din afluenții Riului Mare ; 
dar nu mai puțin de 40 la sută din 
cantitatea de apă va intra in Jac 
printr-o aducțiune secundară ; de 
fapt, este o mare galerie subterană 
cu secțiune intre 6 și 10 m. care, 
într-un mod ingenios, de-a lungul a 
32 de kilometri, va aduna și apele 

rîurilor de pe versantul nordic al 
munților Retezat : Riu Bărbat. Riu 
Alb. Nucșoara. Riușor".

— Lucrăm in flux continuu. 24 ore 
din 24 — ne explică inginerul Dan 
Cristodorescu, șeful lotului baraj. Și 
aceasta din cauză că, tehnologic, de
punerea argilei in inima barajului 
nu se poate face decit in timpul ve
rii, adică 90—100 de zile intr-un an. 
Reușim astfel să înălțăm barajul cu 
un metru, un metru și jumătate pe 
săptăminâ. Angajamentul nostru este 
de a așeza in corpul barajului, peste 

Bătălia din inima munților Retezat
______________________________ :______

prevederi In „campania" din acest 
an. 20 000 mc de argilă.

— Și totuși fluxul de autobascu
lante care aduc argilă ni se pare mic. 
Nu ar putea crește ritmul de lucru ?

— Sintem condiționați de aprovi
zionarea cu argilă și anrocamente. iar 
parcul auto nu este folosit la întrea
ga capacitate. De oe ? într-o zi nu 
sint anvelope, intr-alta nu avem 
carburanți, iar în altă zi. cum este 
cea de azi. ne lipsesc lubrifiantii.

La mică distanță de baraj se află 
colonia muncitorească in care trăiesc 
peste 2 500 de oameni. Deși situată 
in creierul munților, mica localitate 
are tot ce-i trebuie pentru a asigu
ra condiții de viată civilizate : e- 
nergie electrică și încălzire centra
lă, o școală, o grădiniță, o cantină și 
un complex comercial. Se fac fini
sările la o sală de spectacole. Pe 
lingă case oamenii au sădit flori. A 
apărut și un solariu pentru legume.

...Cariera de anrocamente Netiș. 
Cronometrăm. Trec 5. 10. 15 mi
nute și abia după 20 de minu
te apare o autobasculantă. Mai trec 
10 minute și vine încă una. Aici, in 

carieră, nu se pierde timpul. Exca- 
vatoristul încarcă rapid, iar șoferul 
pornește imediat autobasculanta. A- 
mindoi lucrează in acord și sint di
rect interesați să se transporte cit 
mai mult. Dar deși soarele sclipește 
pe cer. ziua de lucru e destul de a- 
nemică : abia pot fi folosite 5 auto
basculante. Cauzele le-am arătat.

...La punctul cel mai inalt al în
tregii amenajări, echipa lui Balint 
Adalbert sărbătorea un important 
eveniment : se atinsese cota finală 
la construcția castelului de echili

bru, care acum se Înalță la 1103,5 
metri deasupra nivelului mării. Ni
meni nu vrea să creadă că prezența 
unor reporteri intr-un asemenea 
moment a fost o pură întimplare. 
Toți sint veseli, dornici să ne dea 
explicații despre cum va funcționa 
castelul de echilibru cind situația ar 
impune închiderea vanelor hidrocen
tralei, să ne relateze cite o întâm
plare legată de construirea acestui 
obiectiv. Căpătăm astfel dovezi eloc
vente ale unui mare adevăr : cit de 
mult leagă munca un colectiv de oa
meni animați de un tel comun.

...La gura aducțiunii principale 
discutăm cu Mihai Gheorghiță, 
maistru principal miner. Ne relatea
ză că locul sau de muncă este tron
sonul Castel — Valea Jurii, de 4 600 
metri lungime, al aducțiunii princi
pale. Ce este aducțiunea principală ? 
O conductă-tunel cu diametrul ex
cavat de 5.5 metri și diametrul be
tonat de 4,9 metri, în lungime totală 
de 18,4 km. prin care apa din lacul 
ce se va întinde în spatele barajului 
va ajunge in preajma centralei hi
droelectrice prooriu-zise. Cu o „ca

dere" brută de 582 metri și un debit 
de 70 de metri cubi pe secundă.

Aducțiunea. principală se execută 
pe tronsoane, cu mai multe echipe 
de mineri. Metoda de Înaintare ? De 
regulă, cea clasică : pușcare, eva
cuare, consolidare... Cu o singură ex
cepție : tronsonul maistrului Gheor- 
ghiță unde se folosește .o mașină 
specială de forat la secțiune plină, 
ce lasă in urmă tunelul: gata exca
vat la profilul proiectat. Roca este 
foarte dură, ceea ce paradoxal „con
vine" mașinii, dar din cind in cînd 

se mal întilnesc falii cu argile și 
rocă moale care intirzie înaintarea.

— Am săpat pină acum peste 4 000 
metri din acest tronson — ne spune 
maistrul Gheorghiță. Ne-am angajat 
ca pină la 23 August să realizăm 
străpungerea tronsonului in lucru, 
după care ne vom muta pe un alt 
tronson.

Așadar, oamenii se străduiesc și 
aici din răsputeri să facă treabă 
bună, să grăbească ritmul de exe
cuție. Totuși, în ansamblu, lucrări
le la aducțiunea principală sint cu 
mult intîrziate, abia dacă s-a săpat 
jumătate din lungimea totală

...Din aducțiunea principală apa va 
cădea în turbinele centralei printr-o 
„galerie forțată", de fapt, un tunel 
de 800 de metri, înclinat la 32 de 
grade față de orizontală, care este 
aproape gata. Centrala hidroelectri
că subterană Retezat este o uriașă 
cavernă artificială, avind dimensiu
nile unui bloc de locuințe de 14 e- 
taje, cu 4 scări. Două mari „cratere" 
definesc locul unde vor fi montate 
cele două turbine tip Francis de cite 
170,5 MW fiecare, aproape la fel de 

mari cit cele de Ia Porțile de Fier I, 
fabricate de întreprinderea de con
strucții de mașini din Reșița, Mais
trul Kiss Anton, de la șantierul „E- 
nergomontaj", tocmai urca din fun
dul unui asemenea „crater". Echipa 
sa de montori a inceput lucrul la ca
mera spirală, deci montajul statoru
lui primului grup.

După ce apele iși vor fi dăruit 
forța turbinelor centralei, ele vor fi 
evacuate printr-o „galerie de fugă". 
Aici ele vor dobindi puteri noi pen
tru a pune in mișcare alte 10 hidro
centrale totalizind 148 MW’, situate 
in aval pe 20 de km de-a lungul 
Riului Mare pină la vărsarea în riul 
Strei. Lucrările la primele cinci hi
drocentrale din aval au fost începu
te. Și aici trebuie transportați peste 
18 milioane mc balast. Dar. aceeași 
probieimă a transportului... împiedică 
desfășurarea lucrărilor in ritmul sta
bilit.

în total, amenajările hidroelectri
ce din zonă, după ce vor fi racordate 
la sistemul energetic național, vor a- 
sigura o putere instalată de aproape 
600 MW Două cifre sint concludente 
in ce privește eficienta acestor in
vestiții : costul unui kW instalat 
este de aproape 12 000 lei. investi
țiile urmind a fi amortizate rapid, 
in 15—16 ani.

Riu Maire-Retezat — un mare șan
tier. cu un ambițios program de lu
crări care, pentru a fi terminate in 
cit mai scurt timp, impun o sporită 
atenție din partea factorilor care 
concură la realizarea lui. Două ce
rințe au o importantă prioritară :

1. Terminarea aducțiunii princi
pale, fără de care nu poate începe 
umplerea barajului de la Gura Ape
lor.

2. Grăbirea ritmului de înălțare a 
barajului, care acum depinde exclu
siv de intensificarea transportului 
de argilă și anrocamente.

Cornelia CARLAN 
Sabin CERBU

\

1982 De la punerea in funcțiune a sistemului hidroener
getic Porțile de Fier și pină ieri, 28 iunie, aici s-au produs și 

livrat economiei naționale 65 miliarde kWh

Pe șantierele viitoarelor obiective energetice
Pentru realizarea acestor obiective, in continuare se 

alocă importante fonduri de investiții in vederea construi
rii de noi centrale electrice, lată citeva din marile șan
tiere energetice ale țării :

• centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă
• dezvoltarea centralei termoelectrice Turceni
• centrala termoelectrică pe șisturi bituminoase Anina
• centralele electrice de termoficare de la Drobeta- 

Turnu Severin, Timișoara, lași și Suceava
• sistemele hidroenergetice Porțile de Fier II, Riu 

Mare-Retezat, Olt-Lotru, Șiret și Sebeș

Cel mai mare baraj de anrocamente din Europa se construiește aici, in inima munților Retezat. Linia punctată marchează viitorul contur al barajului. Foto: S. Cristian y
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Doi ingenioși: 

tatăl și fiul
Toader Dragomir, contabil-șef 

la complexul intercooperatist 
Hanu Conachi, județul Galați, 
și fiul său, Romea Dragomir. 
student, dau o nouă întrebuin
țare biogazului, Printr-o soluție 
originală, ei alimentează cu bio- 
gaz un grup electrogen, renun- 
tindu-se complet la benzină. Ba, 
mai mult: „colaborarea" dintre 
tată și fiu s-a soldat cu adapta
rea unui nou tip de arzător la 
bucătăria cantinei complexului.

Dar marea pasiune a studen
tului Romeo Dragomir o consti
tuie... vintul, pe care vrea să-l 
pună la muncă. După un pro
iect al său, s-au executat părțile 
componente ale unei instalații 
eoliene cu care complexul iși va 
asigura, din producție proprie, 
jumătate din energia necesară.

Un apel din 

Valea Cerbului
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Scriam anul trecut in ziarul 
nostru despre frumoasa Vale a 
Cerbului de pe raza orașului 
Bușteni, amenințată de poluare 
și degradare. Receptivă, primă
ria orașului a luat In acest an 
toate măsurile de reamenajare și 
protejare a acestui loc de rari 
frumusețe. Dar iată că, odată cu 
actualul sezon estival, turiștii 
care poposesc in Valea Cerbului 
țin cu tot dinadinsul să calce in 
picioare și sub... roti poienile și 
pajiștile de un pitoresc aparte. 
Primarul face un apel și pe 
această cale la toți cei Care 
iubesc natura și, in cazul de 
față, pitoreasca Vale a Cerbului, 
să caute s-o ocrotească, să-i spo
rească frumusețea și pentru cei 
care vin după ei.

După faptă
La ceas tirziu din noapte, un 

sătean din comuna Cața, jude
țul Brașov, a zărit un autoturism 
de teren care alerga bezmetic, in 
zig-zag, prin lanul de griu al 
cooperativei agricole, fugărind 
eițiva mistreți, incercind să-i or
bească in lumina farurilor. Apoi 
a auzit citeva impușcături și doi 
mistreți au căzut răpuși.

Omul a anunțat imediat mili
ția și ocolul silvic, iar făptașii 
au fost repede prinși : Teodor 
Banu, proprietarul unei turme 
de oi. și Matei Boțoman din sa
tul Dopca, posesorul armei de 
vinătoare. Cei doi braconieri 
au fost obligați să plătească ime
diat contravaloarea mistreților 
răpuși, plus daunele provocate 
cooperativei agricole pentru dis
trugerea culturii griului de pe 
aproape trei hectare. Plus... ce-o 
mai zice instanța de judecată.

Trei dintr-un foc!
Prezentîndu-se la examenul 

pentru obținerea permisului de 
conducere auto, tehnicianul ve
terinar Ion Păun din comuna 
Popești, județul Vilcea, „a căzut 
cu succes".

— tn loc să se apuce să în
vețe, pentru a se prezenta din 
nou la examen — ne spune pro
curorul I. Micuț de la Procura
tura județeană Vilcea — vete
rinarul s-a gindit să le „arate 
el ce poate" consătenilor săi. Ca 
să prindă curaj, s-a „aghesmuit" 
bine de tot cu alcool, s-a urcat 
la volan și pe-aci ți-e drumul.

Drum care l-a dus direct la 
arest, pentru săvirșirea a trei 
infracțiuni dintr-un foc : a) con
ducere fără permis ; b) condu
cere sub influența alcoolului ; 
c) conducerea unui autoturism 
cu număr fals de înmatriculare.

Pentru toate cele trei „condu
ceri" a fost... condus in fața in
stanței de judecată, spre a 
răspunde in fața legii o dată Și 
bine.

Nunta cu bucluc
tn comuna Mociu, județul 

Cluj, a avut loc o nuntă mare. 
Masă bogată, muzică, antren, ve
selie. Numai că, după hora 
miresei, pe unii nuntași i-au 
apucat durerile de burtă. Aproa
pe 50 dintre ei s-au intoxicat.

Alertată, inspecția sanitară a 
județului a trimis spre Mociu, 
cale de 40 de kilometri, în miez 
de noapte, șase autosalvări, cu 
medici și personal auxiliar. Toți 
cei intoxicați au fost internați.

Pină la stabilirea cauzei care a 
dus la această intoxicație ieșită 
din comun prin numărul mare de 
persoane afectate, au fost sanc
ționați și organizatorii nunții, și 
personalul circumscripției sani
tare, care nu a controlat starea 
de igienă a alimentelor înainte 
de a fi servite. Că după aceea, 
vorba ceea...
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Știați că...
...recordul absolut In materie 

de abateri de la regulile de cir
culație il deține șoferul profesio
nist I. Alexandru din Galați, 
care are in permisul de condu
cere 4 mențiuni pentru conduce
re sub influenta alcoolului și 4 
ștampile pentru exces de vite
ză 7 Un record pe care nu il 
rivnește nimeni. Dimpotrivă !

... vrind să-l „ajute" pe gestio
narul Ion Tuglui din Vaideeni 
— Vilcea să scape basma cura
tă dintr-un proces. Ion Pițigoi a 
depus mărturie mincinoasă și a 
fost și el trimis in judecată 7 
Bietului Pițigot i-a pierit piuitul.

...deunăzi, citiva cetățeni din 
Botiz (Satu Mare) nu s-au dus 
la cositul finului, pentru că era 
nu știu ce sfînt in calendar șl 
că, dacă ar fi cosit in acea zi. i-ar 
fi trăsnit 7 Cind au văzut seara 
că asupra celor care au cosit 
toată ziua nu a căzut nici un 
trăsnet, cei citiva adepți ai sfin- 
tului au rămas... trăsniți.

I
RubHcd reolizatâ de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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CUVINTUL CITITORILOR i

ROMANCIERUL IN FAȚA ISTORIEI
V

NILOR

O măsură utilă pentru economisirea 
de carburanți

-r- Sintețl autorul unui vast ciclu 
romanesc consacrat luptei pentru In
dependență a poporului român. Ce 
înțelegeți prin actualitatea literaturii 
de inspirație istorică 7

— Literatura, iu genere, trebuie 
să-i redea omului dimensiunea isto
rică, să pu-1 scoată din istorie, pricit 
de apăsătoare ar fî aceasta. Să-l 
spună că nu e scăpare. Să-1 ajute 
deci să șe implice în istorie, spunîn- 
du-i răspicat : fără ea omul se peri- 
ferizează, sucombă in instinct sau în 
minor. Bineînțeles, literatura nu tre
buie să mintă : istoria nu-i o poves
te distractivă, istoria nu amuză, is
toria e fenomenul cu cele mai multe 
victime, în ultimă instanță istoria e 
tragicul însuși. Dar de vreme ce n-o 
putem evita, să încercăm măcar ș-o 
înțelegem. Fără exaltări factice, fără 
flatare. Cu acea gravitate lucidă, 
care a făcut tradiție în literatura 
română, începind cu Ureche și Miron 
Costin : „Că nu sînt vremile sub 
cirma omului...". Dar iată că Miron 
Costin vorbește și de o „cîrmă a 
omului*. Ce este aceasta 7 Trebuie 
să medităm, literatura are datoria să 
mediteze la funcția eventuală a aces
tei cirme, care nu are încă o adecva
tă definiție. Pe Plan mai larg este 
vorba de funcția politioulul In istorie 
șl de rolul educației politice, o edu
cație eare să-i ridice pe oameni la 
Înțelegere. Pe bună dreptate, la re
centul congres al educației și cultu
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu spu
nea : „Nu se poate vorbi de educație 
politică, de cultură revoluționară 
fără cunoașterea limbii, a literaturii, 
a istoriei glorioase a poporului nos
tru". Literatura de inspirație istorică 
are menirea de a ne certifica 
prin imagini revelatoare propria 
istorie. De ce sînt insă atît de 
puține cărțile românești despre ase
menea evenimente sau altele de 
aceeași scară, cind în alte literaturi 
s-au scris biblioteci întregi 7 Printre 
altele și fiindcă la noi s-a cultivat 
un anume discredit asupra literaturii 
de inspirație istorică. S-a practicat 
și se mai practică încă de către unii 
o blestemată pedagogie a minoratului.

— Din cărțile dumneavoastră re
zultă ambiția autorului de a restitui 
un mare eveniment. Există oare și o 
supratemă a ciclului 7

— E prematur să vorbim de aceas
ta. Tot ce pot să vă spun este că mă 
interesează comportamentul istoric al 
românilor, reacția, adică riposta lor 
la istorie. în cadrul unui eveniment 
de răscruce. Marile evenimente pun 
o societate în condiția unui ireduc
tibil, cind apar foarte pregnant tră
săturile specifice. Și cele eterne, șl 
cele circumstanțiale legate de o epo
că și de o conjunctură. Epoca de 
care mă ocup in roman e foarte 
complexă, solicitlnd multiplu națiu
nea, pe plan interior și exterior, in
tern și international. Deschiderea 
internațională a cărții, remarcată in 
cronica la „Fluviile", nu tine de 
voința autorului, ci de fatalitatea a- 
cestui moment de răscruce. N-am 
făcut de unul singur istoria nici 
atunci, nici alaltăieri, nici azi.

— Literatura de care vorbim pre
zintă, teoretic, două riscuri : al încă
tușării sau „sechestrării" scriitorului 
de informația istorică, de către do
cument și, corelativ, al traducerii 
faptelor și oamenilor din alt veac 
printr-o optică actualizantă. Cum evi
tați aceste riscuri 7

— Este intr-adevăr o dilemă. Mai 
periculos este să atribui, fără acope
rire, sentimentele contemporanilor de 
acum, contemporanilor de Ieri. A- 
ceasta duce la fals. Cele două reali
tăți Intre care se mișcă prozatorul 
sint flagrant diferite. Dar chiar el, 
autorul, este trăsătura de unire. Ci
neva trebuie să se ecluzeze și să 
treacă in ziua de ieri — chiar cu ris-
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„IMN 1N CÎMPIA SOARELUI
Sub semnul generosului îndemn 

adresat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tineretului, întregului po
por, de a cunoaște și cinsti trecu
tul patriei, munca și lupta inainta- 
șilor, in județul Gorj, la monumen
tul de la Padeș, în locul de unde a 
fost rostită in 1821 Proclamația că
tre țară, a avut loc, duminică, 20 iu
nie, spectacolul evocator „Imn in 
cîmpia soarelui". Reunind peste 30 
de formații artistice gorjene, spec
tacolul și tradiționala sărbătoare din 
Cîmpia Padeșului s-a constituit in
tr-un cald omagiu adus lui Tudor 
Vladimirescu, eroul revoluției de la 
1821, totodată, intr-o elocventă expre
sie a puternicelor valențe patriotice, 
educative, ale actului cultural, redi- 
mensionat in climatul de fertilă spi
ritualitate, generat de Festivalul na
țional „Cintarea României". (Dumi- 
;ru Prună, corespondentul „Scinteii").
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■ Destine romantice : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Trandafirul galben : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA AURO
RA — 21, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA TO
MIS — 21,15.
■ Un echipaj pentru Singapore : 
LIRA (317171) — 16; 18; 20.
■ Semnul șarpelui : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,34; 15,45; 18; 
20.
■ Intoarce-te șl mal privește o datăi
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
■ Calculatorul mărturisește : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19.30.
■ Nea Mărin miliardar : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Orgolii : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Pe cer „vrăjitoarele nopții" t CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Waterloo : PATRIA (11 86 25) — 
12,30; 16; 19.30, EXCELSIOR (65 49 45) 
- 9: 12,30; 16; 19,30.
■ Voi sări din nou peste băltoace :
EFORIE (13 04 83) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
■ Soarele alb al pustiului : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30: 15,30;
17.30; 19,30.
■ FII bărbatul meu : PROGRESUL 
(28 94 10) — 16; 18; 20.
B Bunul meu vecin Sam : SCALA 
(11 03 72) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30,

Șl A TIMPULUI SAU
euj sechestrării, pentru ca oamenii 
de azi să priceapă ce-a fost ieri. In 
țeea ce mă privește, eu sint adeptul 
eetâțeniei: trebuie să te muți o vre
me definitiv în epoca pe care o cer
cetezi. Să te lași confiscat oină la 
absolut de acel timp, să devii cetă
țean a] acelej epoci, un om dte ȘPO- 
că, chiar cu riscul de e te pierde 
printre umbre. Dacă nu sueombi. vei 
aduce pînă la urmă ceva în mîini 

pe fundul oceanului temporal.
»- Ați parcurș o întreagă bibliotecă 

de cărți, documente, de la memorii, 
tactică și strategie pină la psihologie 
militară ; ce satisfacții v-a oferit 
acest vast proces de documentare 7

— Mi-a oferit în primul rind. niște 
tulburătoare surprize. Din niște un
ghere de arhivă, cele mai multe pu
țin știute, ies lucruri neașteptat de 
noi. Astfel, fiindcă ați invocat psi
hologia militară, știati că psiho
logia militară, ca disciplină ști
ințifică, s-a emancipat întîi in 
România, la puțini ani după răz
boiul independenței ?... Am des
coperit mai întii o broșură, editată 
în ultimul an al secolului trecut, în 
1899, cu un titlu captivant : „Psiho

Convorbire cu Paul ANGHEL

fantas- 
limbile 

în rusă

a avut

logia mulțimii armate*, semnată dr. 
M. Câmpeapu „medic de regiment". 
Am descoperit că același M. Câm
peanu a dezvoltat problema într-o 
carte, editată de astă dată la Paris, 
în 1902, cu un titlu modificat ; „Essai 
de Psychologie militaire individuelle 
et collective*, cu prefața celebrului 
psiholog francez Ribot, Prin noutatea 
problemelor dezbătute, cartea a fă
cut o carieră internațională 
tică, fiind tradusă în toate 
mari de circulație, inclusiv 
și japoneză.

— Dar la noi ce ecou 
cartea 7

— A avut si o ediție română sub 
titlul „încercare de psihologie mili
tară individuală și colectivă", abia 
în 1906, la Focșani I

— Se poate vorbi, in acest caz, de 
o prioritate românească de necontes
tat. N-a avut oare la noi nici o ur
mare, pe planul consolidării acestei 
discipline 7

— Ba da. Succesorul în această dis
ciplină este Dumitru Caracos- 
tea, lucru puțin știut sau ignorat, 

al 
cei 

Odo- 
mili- 

Cartea Iul, „Aspectul 
războiului" pune o 
doi îi urmează 
bleja. Tot un 
tar de provincie, ca 
preocupat tot de psihologie, autor ai 
unei alte priorități românești :. psiho
logia cdnsonantistă,. nupiită jilteripr 
cibernetică. Legătură intre cel trei

psihologic 
dată. Pe 
Ștefan 
medic
Si Câmpeanu,

cîbemeti.că. Legătură intre. cei trei 
e directă, in plus, Qdobldja ridică îa 
apogeu disciplina. Cârtea sa „Psycfib- 
logie consonantiste", editată în 1938 
sub coperta librăriei Maloine din 
Paris, ar fi putut să facă epocă.

— Astfel de descoperiri și priori
tăți nu sint suficient sesizate. De ce 
credeți 7

— Dintr-o pricină pe care eu unul 
am discutat-o în repetate rînduri: 
neîncrederea unora în capacitatea 
noastră de a fi înainte-mergători în 
știință. Prof. Edgar Papu a numit 
fenomenul de anticipație cu un cu- 
vînt care a iscat vîlvă: protocro- 
nism. Mai bine ar fi iscat vîlvă 
exemplele de protocronism din di
verse domenii, asupra cărora ar tre
bui să ne aplecăm cu interes și min
drie. Este interesul față de propria 
noastră creație, singura care ne dă 
dreptul să stăm cu fruntea sus în 
concertul lumii.

— Literatura de inspirație istorică 
în general, romanul dv. in special,

. ' ( ii' :

I W J |

BUCUREȘTI (15 61 54) — 1.30;
16; 19. FAVORIT (45 3170) — 
16,30; 19,30.
B Frontiera : 
TULUI — 11;
B Logodnica
studio . ... ... ... ..B Căderea Imperiului roman 
CEAFARUL (15 87 67) ‘ "
19,30.B Secretul din Santa Vittoria : CA
PITOL (16 29 17) — 8,30; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,30, GRADINA CAPITOL —
21,15.B Atac împotriva Iul Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GRADINA MODERN — 21,15. 
B Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11^13,15; 15,30; 17,45; 20.B Povestea dragostei : DOINA
(16 35 38) — 9; 10,45; 12,30; 14,15.
B Aventurile Iui Robin Hood ; DOI
NA (16 35 38) — 16; 18; 20.
■ Atenție la pana de vultur : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
■ De la 9 Ia 5 : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
■ Tess ; DACIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 
19, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
19.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45;
20.
■ Bonner fiul : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
■ Polițistul ghinionist : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Campioana mea: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20. 

SALA MICA A PALA- 
14,30; 17,15; 20. 
mecanicului Gavrilov : 

10; 12; 14; 16; 18; 20.
‘ ‘ ’ LU-

S; 12,30; 16;

ridică problema raportului dintre în- 
divid și istorie, dintre personalitatea 
conducătoare și mase. Cum priviți a- 
cest raport 7

— Scriu despre o epocă fericită, 
in eare problema raportului dintre 
individ și istorie, dintre personalita
tea conducătoare și mase nu s-a pus 
ca in epoca evului mediu sau ca mai 
tirziu, în epoca dictaturilor de tip 
fascist, ci cu totul diferit. Epoca 
războiului independenței, ca și epo
ca unirii, dealtfel, n-a cunoscut ce
zarismul, nici unul dintre făuritorii 
istoriei de pe atunci nu se erijează 
in titular, in vioară primă. în facto
tum. ehiar si mie, la roman, mi se 
obiectează că n-am un erou princi
pal. Dar nici n-am, fiindcă în istoria 
acestui moment de răscruce domină 
spiritul de echipă. Nimeni nu putea 
spune „războiul meu", decît dînd la 
o parte națiunea care făcea războiul. 
Și n-a spus-o nimeni, ca și în epoca 
unirii. Aceasta nu înseamnă că n-au 
existat mari pensonalițățj — politice, 
militare, diplomatice ș.a.m.d. — ba 
au existat chiar foarte multe, atît de 
mult? încît epoca și-a îngăduit luxul 
de a-J ține la margine pe Mihai E-

minescu, acoțîndu-1 pină și din pos
tul de bibliotecar la Iași. Dar pînă și 
Eminescu nu monopolizează spiritul 
epocii, nu se autopropune drept em
blema ei, termenul de epocă emi- 

‘nesciană a fost inventat la citeva de
cenii după moartea lui.

— In ce constă invenția, fiețiunea 
literară intr-o operă de reconstituire 
istorică? Ce prejudecăți ați resimțit 
in acești ani ai „Zăpezilor de-acum 
un veac"!

— Roman istoric fără cercetare nu 
se poate face. Cum să povestești un 
timp pe care nu-1 cunoști 7 Chestiu
nea este pînă unde poți împin
ge cunoașterea, ca să'ti mai rămină 
timp s-o exprimi. Documentele răz
boiului independenței aflate în arhi
vele noastre șl în arhivele străine se 
ridică la cifre care sperie și, prac
tic, n-ar putea fi istovite intr-o viață. 
Din fericire, foarte multe din acte se 
reiau serial, se confirmă reciproc sau 
se infirmă după legile statisticii. U- 
nele fapte, unicat, au valoare expo
nențială, simbolică, chiar cind se 
sprijină pe puține acte scrise. Sînt 
și fapte care nu lasă document — 
faptele de psihologie, în primul rind. 
După faptele epice, atestabile docu
mentar, complinite și prin fantezie, 
pe acestea din urmă, mal ales, ie 
caută romancierul. Acestea deschid 
cîmpul absolpț al ficțiunii. Nimeni, 
nici un iștbrie, deci nici un martor,

• iau știe' cS-a simțit și ce-a gindit 
Prințul In prima sa luptă. Eu. ca 
tbmaneier, sînt obligat Să știu. Și dă 
aici confuzia : cît e reconstituire și 
cit ficțiune ? Câ cititorul obișnuit 
poate rămine în confuzie este de 
admis, că „specialistul lecturii" cade 
victimă, ba și urlă, iată un lucru ni
țel mai curios. Trebuie să nu fii fa
miliarizat aproape deloc cu Istoria 
națională ca să nu poți aprecia cît 
e ficțiune și cit document într-o pa
gină de proză de Duiliu Zamfirescu, 
Sadoveanu, Camil Petrescu etc. eu 
așezîndu-mă confortabil în acest et 
caetera.

Dar sînt și alte prejudecăți, una 
dintre acestea m-a uluit : cutare per
sonaj din epocă, Brătianu să spunem, 
gindește ca un om al României de 
azi. „e un protocronist". Răspund cu 
mina pe acte : foarte multe gesturi 
de azi au fost anticipate ieri sau 
răsalaltăieri. Unele formule, unele 
atitudini, unele gesturi exemplare se

■ Visul de argint al alergătorului :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, ARTA (21 31 86) — 15,30; 
18; 20, GRADINA ARTA — 21.
■ Pilot de formula l : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
■ In spațiu : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 21.
■ Kramer contra Kramer : GRADI
NA PARC HOTEL (17 08 56) — 21.
■ copie la indigo s GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 21.
■ In arșița nopții ! GRADINA LU
CEAFĂRUL — (15 87 67) — 21,15.

teatre
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 oo 60, Sala Dalles) : Concertul An
samblului „Omnia". Dirijor : Marin 
Soare. Soliști : Dan Grlgore, Augus
tin Lazăr Betea, Ioan Catianis, Au
relian Octav Popa, Adina Iurașcu —
19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cum se numeau cel 
patru Beatles 7 — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Stop pe 
autostradă — 20.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită... — 19,30; (sala 
Savoy) : Funcționarul de Ia Domenii 
— 20.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, Școa
la generală 86 — Titan) : Tlndală... 
cloșcă — 19,30.
■ Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.

deti nește, 
trebui 
pe gustul 
al lectu- 

exemplar.

peiau |n istoria unul popor, din niște 
rațiuni foarte profunde, care scapă 
logicii circumstanțiale, dar se înscriu 
|ntr-o adîncă și greu dișcernabilâ lo
gică a istoriei — greu discernabilâ 
pentru mintea obtuză. Probabil că 
prin asemenea gesturi se 
în timp, un popop. Ce-ar 
facă un autor, ca să fie 
unui asemenea „specialist 
rii" 7 Să modifice acel act 
care l-a indispus pe „specialist", să 
modifice poporul de la care emană 
asemenea acte exemplare 7 E un caz 
în care intervine, peste gusturi, și 
puțină fobie.

— Știind lucruri pe eare oamenii 
din epocă, participanta sau martorii 
la evenimente nu le știau, nu simțiți 
uneori îndemnul de a interveni, de 
a le corija unele erori, de a-l pre
veni asupra cursului evenimentelor 7

— Ba da, dar nu-i nimic de făcut. 
Gesturile lor, cu erori cu tot, au un 
earaeter fatal. Vezi bine, să spunem, 
că intr-o bătălie, eroii tăi așază gre
șit tunurile, dar nu poți interveni, 
știind sigur — ceea ce ei nu știu, 
că vor pierde lupta. Alteori, eroii 
sînt confruntați cu probleme sociala 
grave. Premierul Brătianu e confrun
tat astfel mereu cu problema țără
nească, zbătîndu-se ca peștele pe us
cat. Iți vine să-i «ufli soluția 
— „Dați pămipt țăranilor !“ — dar 
știi că eroul țău e surd la această 
chestiune.

— Să înțelegem prin aceasta că 
evenimentele istorice au un curs 
fatal 7

—- Nu, să înțelegem că în istorie 
funcționează niște determinări com
plexe. eare leagă oamenii șl faptele 
lor în adevărate ghemuri existenția
le. Dar că oamenii sint nu numai 
obiectul istoriei, ci și principalul ei 
subiect, dacă nu singurul. Voința, 
deci opțiunea lor, are adesea un ca
racter decisiv. Dacă nu participau la 
războiul din 1877 cursul istoriei ro
mânilor era poate altul, cunoștea o 
stagnare, o buclă de ocol care ar fi 
ținut un lung șir de ani. Trebuie să 
știi să ieși in intimpinarea istoriei, 
s-o silești să nu te ocolească. Actul 
de prezență e întotdeauna hotăritor.

— Literatura are un rol deosebit de 
însemnat în educarea oamenilor. Ca
litatea patriotică a poeziei sau prozei 
este însă înțeleasă diferit, lată ce 
aflăm de la cineva : „In fond, senti
mentul patriotic este un sentiment de 
origine metafizică. Ne naștem cu el 
așa cum ne naștem cu o anumită cu
loare a ochilor". Ce credeți 7

— Cunosc niște curajoși cu ochi 
albaștri, dar și niște lași cu ochi al
baștri. Ne naștem cu ochi negri, 
verzi, albaștri, dar lașitatea, cinstea, 
curajul, ba chiar și atașamentul la 
o pătrie le dobindim. în aceeași bună 
limbă .românească încap și imnul șl 
injuria — chiar împotriva limbii sau 
a țării.' Mău‘despart de’cei' ’cătie‘ 
scuipă limba sau țara, oricită „me
tafizică" ar intra în acțiunea lor. 
orice fel de ochi ar avea. De
marcațiile 
mul rind _________  .r.. .
și politice. Si chiar estetice. Există 
și o estetică a vidului, la care eu unul 
nu ader, fiindcă știu ce înseam
nă și ce urmărește. Am chiar 
exemple. O anume critică vrea cu 
orice preț să împingă literatura in
tr-un cult al perifericului, al mino
rului, frigidizind-o față de social șl 
istoric. Socialul de ieri și de azi, is
toria de ieri și de azi. Numai că 
omul, scos din social și istorie, e 
doar o biată viețuitoare, care poate 
preocupa doar istoria naturală și 
zoologia. Pe mine nu mă interesea
ză zoologia umană, ci spiritul uman. 
Fără spirit nu există umanitate, 
există doar societăți animale; fără 
spirit nu există literatură. Din feri
cire, literatura noastră, in ansam
blul ei, se opune acestui sens ne
gativ, contrar spiritualității române, 
care n-are ce căuta Ia noi și nu va 
face prozeliți. Ne împinge înainte o 
tradiție, pe care sîntem datori s-o 
ridicăm la apogeu.

C. STANESCU

pri-sint necesare, in . 
demarcațiile ideologice

ANI DE RODNICE ÎMPLINIRI
(Urmare din pag. I)

racordarea 
la legită- 
dialectică

simpliste a lucrurilor si 
programelor construcției 
tile dezvoltării printr-o 
înțelegere a intercondiționărilor 
dintre cerințe si posibilități. Opțiu
nile si orientările principiale ale 
activității viitoare — în economie, 
in viața socială, in toate sectoarele 
de muncă, gîndire si creație — 
erau în mod esențial parte a unei 
ample opere, științific fundamen
tate. Privirea omului legat cu fiece 
fibră a ființei sale de popor stră
pungea cu puterea laserului grani
țele prezentului. înflăcărînd prin 
puterea previziunii. Previziune 
care a devenit concretul vieții în 
cincinalele următoare, un concret 
devansat de atîtea ori de viață. 
„România este astăzi de 15 ori mai 
bogată decit în 1950“, rostea, la ul
tima plenară a Comitetului Cen
tral. cu mindrie — ca un omagiu 
adus muncii eroice a poporului — 
secretarul general al partidului.

O avuție de cincisprezece ori mal 
mare, a poporului, creată de popor, 
mai ales în ultimii șaptesprezece 
ani. Progres imposibil de atins fără 
oonsecvența politicii de industria
lizare. Progres ce ar fi rămas un 
deziderat fără crearea premiselor 
ce constituie acum cheia de boltă 
a noii revoluții 
care și-a pus 
trainic, știința, 
tate de creație 
greș pe care il regăsim în viața de 
fiecare zi a cetățeanului României 
socialiste : in noua înfățișare a sa
telor și orașelor. în gradul crescut 
de cultură și civilizație.

Toate acestea sint temeiuri de 
mindrie, de încredere pentru noi. 
Cu atît mai mult cu cît știm că a 
trebuit să înfruntăm multe greu
tăți, că nimic nu ne-a căzut din 
cer, nimic nu ne-a venit de-a gata. 
Cu atît mai mult eu cît sîntem con- 
știenți cu toții că ne confruntăm 
încă cu destule dificultăți, că mer
sul înainte — in condițiile atit de 
complexe ale prezentului pe pla
neta noastră — nu-i deloc un mars 
triumfal, sărbătoresc, pe o cărare 
lină. Puterea noastră stă în lucidi
tatea de a evolua realitatea. în ca

agrara Progres 
in slujba sa. mai 
uriașa disponibili- 
a poporului. Pro-

Pe platforma Industrială din 
partea de sud a municipiului 
Rimnicu Vilcea lucrează citeva mit 
de oameni ai muncii. Pentru trans
portul lor se folosesc. în principal, 
circa 25 autobuze. Pat fiipd faptul 
că municipiul nostru este străbă
tut de la sud la nord de linia fe
rată Piatra Olt — Sibiu, transpor
tul respectiv ar putea ți asigurat 
cu trenul. Ceea ce ar Însemna re
nunțarea la autobuze și, implicit, 
evitarea consumului de motorină șt 
benzină. Pentru aceasta sugerez 
factorilor pompetanți să analizeze 
dacă este posibil să se organizeze

Asigurări
Cu aproape 3 ani in urmă, la o 

sesizare privind modul defectuos în 
care se exeeutau reparațiile la 
blocurile de locuințe A și B de pe 
Calea Rahovei 120, sectorul S, 
București, conducerea D.G.D.A.L. 
ne-a dat asigurări, repetate apoi, 
că s-au luat măsurile cuvenite ca 
I.C.R.A.L. Cotroceni să încheie lu
crările în cel mai scurt timp. Cu 
toate acestea tot în ritm de melc 
se lucrează. Mai exact, cam 3 zile 
se lucrează, iar alte 3—4 săptămini 
nu mai apare nimeni pe șantier, Si 
așa au trecut lunile, anii, timp in 
care s-a reușit să se repare doar 
cîte un perete de la fiecare bloc ! 
Prin acoperișuri mai plouă, pereții 
și apartamentele se degradează.

Cabana din vîrful muntelui
După cum se știe, vlrful Padeș, 

din munții Poiana Ruscăi. este ne
întrecut prin frumusețile sale. Deși 
uneori bîntuit de vijelii, aco
perit de nori, mii de oameni urcă 
anual cu plăcere muntele. Citiva 
tineri inimoși, între care Ion Balaș 
din Nădrag, s-au apucat să con
struiască acolo sus un refugiu, o 
cabană fără lacăt, fără chei, care 
să . servească drept cămin si loc de 
odihnă tuturor turiștilor. Mai mult, 
tinerii noștri au construit și paturi 
din lemn, au adus „de la vale“, de 
prin propriile lor case, bănci, scau
ne, au înjghebat o masă, au făcut 
chiar si o sobă. Exemplul acestor 
iubitori locali ai muntelui a fost 
urmat si de alți turiști afla ți în 
trecere: unul a adus o saltea, altul 
alta, pături și cearșafuri, căni de 
ceai, pahare, tacîmuri, căldări pen
tru apă, oale. Au pus mină de la 
mînă ca să realizeze o cabană în 
toată puterea cuvîntului.

Cabana ducea insă lipsă de lumi
nă, dar întreprinzătorii constructori 
au găsit rapid soluția: au montat

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Din producție proprie. Numeroși locuitori al orașului Orșova 

tin importante cantități de legume și zarzavaturi de pe terenurile 
chiriate de la consiliul popular. Ei au primit, de asemenea, sprijin__
partea primăriei pentru sporirea numărului de animale crescute in gos- 

f podâriile personale. De pildă, cei care au Încheiat contracte cu statul 
au primit purcei pentru îngrășat. Rezultate bune în domeniul autoapro- 
vizionării obțin si gospodăriile-anexă ale unor unități socialiste, ca, de 
exemplu, cea a șantierului naval, a spitalului, a liceului „Ștefan Pla- 
văț" etc. (Nicolae Bobic, profesor, orașul Orșova). • întîrzlere. Lucră
torii întreprinderii de salubritate din municipiul nostru trec la inter
vale mari de timp prin cartierele noi. mai mărginașe, pentru a ridica 
gunoiul menajer. In zona „micro 39 A", recipiențli în care se colectează 
resturile menajere n-au fost schimbați decît de citeva ori de la începu
tul anului. Nu s-ar putea oare întocmi un program mal judicios 7 (T. Ni- 
colae, micro 39 A. Galați). • O sugestie. Mulți cetățeni au în gospo
dăriile lor unele obiecte de uz casnic ce nu le mai fac trebuință, hîrtii, 
cirpe etc. Cum in prezent se înregistrează Încă unele greutăți în pre
luarea materialelor refolosibile de la populație, sugerez consiliilor popu
lare să stabilească cîte o zi pe lună in care să se colecteze, din gos
podăriile cetățenilor, de la asociațiile de locatari etc., obiectele din 
metal si fierul vechi, altă zi să fie destinată preluării hîrtiei, alta — 
colectării textilelor ș.a.m.d. în acest fel s-ar mai diminua cantitățile 
de materiale refolosibile care se aruncă acum la rampa de gunoi. (Ma
rin Constantin, pensionar. București). • Un nou cămin pentru copiii lu
crătorilor din comerț a fost de curînd dat în folosință în municipiul 
Tg. Jiu. (Zamfir Podărlță, muncitor, Tg. Jiu). • Nori de praf știrnesc, 
ziua si noaptea, pe șoseaua ce străbate satele comunei Colibița. județul 
Bistrița-Năsăud. mașinile de mare tonai care transportă materiale pentru 
șantierul barajului ce se construiește în zonă. Această poluare ar pu
tea fi prevenită dacă pe drum s-ar așterne pietriș si ar mai fi udat 
din cind în cind. (Un grup de săteni, comuna Colibița. județul Bistrița- 
Năsăud). • Scurt bilanț gospodăresc. De la începutul anului și pînă în 
prezent. în localitățile rurale din județul Iași au fost colectate si pre
date peste 50 tone hirtie, 158 tone fier vechi. 8.5 tone resturi textile, 
peste 43 000 de sticle si aproape 35 000 borcane. (Ion Bîrsan, muncitor, 

\ Iași).

pacitatea de unire a tuturor ener
giilor pentru mai bine și de a ac
ționa necontenit, sub conducerea 
partidului, pentru transformarea 
realității așa cum ne dorim, așa 
cum ne propunem singuri ca stă- 
pini absoluți in casa noastră. Pu
terea noastră stă, deci. în muncă, 
in crezul nostru comunist.

în proiecția aspirațiilor sale, po
porul nostru s-a bizuit totdeauna 
pe puterile lui. Pe munca sa tena
ce. cu care a învins multe vitregii, 
statornic aici, ca un stejar, puternic 
în glia străbună. Fiecare treaptă in 
urcușul nostru am plătit-o cu su- 

, doarea frunții, conștienți de înțe
lesul cardinal că bunăstarea nu 
este un dar trimis de cine știe 
unde, ci este o realitate pe care 
numai mîinile noastre o pot zidi, 
întreaga planetă este traversată, 
precum bine se știe, de o violentă 
criză economică. Țări cu indici 
înalț! de dezvoltare nu sint nici ele 
ocolite de acest flagel. Omenirea 
iși pune cu acuitate la ordinea de 
zi a existentei sale probleme de 
cea mai mare însemnătate privind 
soluționarea penuriei de materii 
prime, energie, decalaje economi
ce, șomaj etc. In intercondiționă- 
rile firești din cadrul diviziunii 
internaționale a muncii, reculul a- 
cestor fenomene mondiale nu pu
tea să nu se resimtă și la noi. Cu 
toate acestea. România merge 
neabătut pe drumul dezvoltării sale 
economice. Poporul nostru face din 
plin dovada că știe să învingă greu
tățile. știe că acestea pot fi depă
șite numai printr-o conjugare a 
eforturilor pentru mai buna gospo
dărire a materiilor prime si ener
giei. prin creșterea competitivității 
produselor românești, prin muncă 
dăruită, așezată sub semnul ordinii 
și disciplinei, pretutindeni. în fie
care compartiment al vieții noas
tre economice si sociale.

La acest 
drumului 
Congresul 
avem incă 
nu puține 
o Încleștare aspră pentru ca aripi
le gîndului și cutezanței noastre să 
vîslească spre piscuri mereu mai

ceas de rememorare a 
urcat continuu de la 
al IX-Iea, știm că mai 
destule bătălii de dat. 

dintre ele ne obligă la

infiintjndu-se două
transportul acestui personal pe ca
lea ferată.
puncte de oprire a trenurilor in 
zona Nord a municipiului si în 
zona Ctetroveni.

Ar fi o măsură de bun gospodar, 
care ar contribui la economisirea 
unor importante cantități de carbu
ranți, fără să stingherească depla
sarea oamenilor la și de la locu
rile de muncă.

Gheorghe POPA 
ppprator chimist.
Combinatul chiipiș Rimnicu Vilcea

neonorate
determinînd cheltuieli si consum de 
materiale suplimentare. în zadar 
au fest revenirile și audientele 
noastre la directorul I.C.R.A.L. Co- 
trocenț, Ia primul vicepreședinte al 
consiliului popular al sectorului 5. 
Poate de această dată se va Inter
veni cu mai multă fermitate încît 
să se termine grabnic reparațiile la 
aceste două blocuri șl să se execu
te lucrări de calitate 1

N. PETRE 
președinte, 
Mariana STANC1U 
vicepreședinte ai Asociației 
locatarilor din Calea Ra hovel 
nr. 120, sector 5, București

un generator pe un pîrîias din a- 
propiere. A rezultat energie elec
trică suficientă nu numai pentru 
luminat, dar și pentru un televizor 
care a fost cumpărat de turiștii lo
cali. Au fost, totodată, amenajate 
cu forțe proprii potecile care duc 
spre cabană, au fost plantate din 
loc în loc indicatoare care îndrumă 
pe cei obosiți spre refugiul din 
virful muntelui. Cum spuneam, ca
bana nu se încuie niciodată. E casa 
tuturor. Dar nu toți dintre cei a- 
flați (n trecere i-au înțeles rostul. 
S-au găsit și unii indivizi necivi
lizați, care trag și ei la cabană, dar 
în loc să aducă cito ceva, să-i îm
bogățească zestrea, dorm acolo, iar 
la plecare iau cu el cite o „amin
tire" : cărți, pături, ba chiar și... 
cratite. Pădurarii sau alții care-i 
cunosc pe indivizii respectivi ar 
putea acorda sprijinul necesar pen
tru... educarea lor.

Ionel ONEȚ
Cluj-Napoca

ob- 
in- 
din

Înalte. Avem un popor harnic, 
muncitor, îndrăzneț, cum deseori o 
afirmă cu prețuire marele fiu al 
acestui popor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iar îndrăzneții au vo
cația învingătorilor. Vocația unor 
învingători lucizi, care știu să-și 
sprijine pasul ce urmează a fi făcut 
pe cei lăsati în urmă. Evaluăm, 
așadar, realizările de pînă azi pen
tru a le defini mai exact pe cele 
ce așteaptă a fi împlinite miine.

Propunîndu-ne să prezentăm. In
tr-o suită de materiale, drumul 
parcurs de țară în cei 17 ani, drum 
sinonim cu cea mai fertilă etapă 
de istorie, intrată în pagina de is
torie contemporană a României 
drent Epoca Ceaușescu, privim de 
fapt spre propriul nostru chip, ne 
descoperim pe noi înșine, autorii 
edificiului socialist. Si din nou ne 
încearcă același tonic sentiment de 
certitudine, de mindrie, de încre
dere pentru tot ceea ce am durat 
pentru chipul drag al României de 
azi. Prefață la ceea ce viitorul ne 
cheamă să desăvîrsim cu înzecit e- 
fort si cutezanță, cu neclintită în
credere în învingerea oricăror 
greutăți vremelnice.

Puterea noastră se hrănește din 
capacitatea revoluționară de a în
făptui. strîns uniți, sub conducerea 
partidului, a secretarului său ge
neral. viitorul comunist al patriei. 
Se sprijină această putere oe a- 
devărul potrivit căruia certificatul 
de naștere al viitorului se sem
nează azi. cu faptele prezentului. 
Așa cum la Congresul al IX-lea 
prefațam cu fantele noastre evo
luția neîntreruptă. în timp, a in
dustriei moderne socialiste de azi, 
evoluția recoltelor de azi, a știin
ței si culturii românești. Prefațam 
cu fantele noastre, atunci, chipul 
satelor si orașelor, chipul României 
de azi.

Drumul sore viitor este drumul 
nostru de muncă și asDiratii înj 
drăznete. pe care merită să ni le 
cunoaștem, evaluîndu-le exact și 
lucid, cu demnitatea de a ne sti 
autorii lui, pentru că ne înnobi
lează cu sentimentul certitudinii, al 
mindriei. al încrederii în ziua de 
miine a patriei.

I
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU „Lupta U. C. I. pentru progresul multilateral al Iugoslaviei
Președintele Republicii Socialists 

România, tovarășul Nicol ae Ceaușescu. 
a primit, luni duDă-amiază. pe Jo

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu
IERI A SOSIT IN CAPITALĂ RICHARD NIXON, 

FOST PREȘEDINTE AL S.U.A.
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, luni după-amia- 
ză a sosit In Capitală Richard 
Nixon, fost președinte al Statelor 
Unite ale Americii.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi

Oamenii muncii din industria județului Vrancea au 
îndeplinit planul semestrial la producția marfă industrială

Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale județului Vrancea 
raportează Îndeplinirea cu trei zile 
înainte de termen a planului pe 6 
luni la producția-marfă industria
lă. creîndu-si astfel condiții ca 
pînă la sflrșitul semestrului I să 
realizeze peste plan produse de 
mecanică fină in valoare de 6 mi
lioane lei. confecții în valoare de 
9 milioane lei. 85 000 mc agregate 
de balastieră, 4 000 mc prefabrica
te din beton armat, 9 000 mc beton 
celular autoclavltat. 1 100 mc che
restea și alte produse în valoare 
de peste 90 milioane lei. De ase
menea, în domeniul investițiilor, 
sarcinile de plan pe primul semes
tru al acestui an au fost îndepli
nite integral,

în același timp, lucrătorii ogoa
relor din acest județ au Încheiat 
recoltarea orzului pe întreaga su
prafață de 14 208 hectare si sint 
pregătiți să «trîngă fără pierderi $1 
producția de griu.

în telegrama adresată cu acest

tv
PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11,05 Matineu de vacanță : „Dorobanțul 

tatii". Episodul 1
11.35 Teatru In serial : „Jocul ielelor" 

de Camil Petrescu. Partea a n-a
12.35 Pentru curtea și grădină dv
12.45 Festivalul cîntecului popular ro

mânesc ,,Marta Tânase“. Ediția a 
vn-a — Craiovă, 1982

13,00 Închiderea programului 
18,00 Telex
16,05 Admiterea in treapta a H-a de 

liceu
16,25 CIntec pentru țara mea — muzică 

ușoară
16.45 semnături în cartea muncii. Re

portaj

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un nou succes al gimnasticii românești 
Ecaterina Szabo — campioană europeană de juniori 

pentru a doua oară consecutiv
Ecaterina Szabo a devenit, pentru 

a doua oară consecutiv, campioană 
absolută de gimnastică a Europei la 
junioare. Iar palmaresul delegației 
României la această a treia ediție a 
C.E. (de la Ankara) este cu atît mai 
remarcabil cu cit el a fost completat

Festivalul sportului
în cadrul marii competiții naționale 

„Daciada", la Vaslui și Bîrlad s-a 
desfășurat Festivalul sportului mun
citoresc vasluian — manifestare spor
tivă devenită tradițională, ajunsă la 
a patra ediție. Organizată de consi
liul județean al sindicatelor, cu spri
jinul C.N.E.F.S.. actuala ediție a cu
prins Întreceri la 11 discipline (hand
bal, fotbal, box, tenis de cîmp și de 
masă, volei, popice, atletism, șah, 
etc.) și a reunit în etapa finală peste 
700 sportivi și sportive din întreprin
deri industriale ale județelor Bacău. 
Botoșani, Vrancea și Vaslui. De sub-

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
• Comisia de arbitri ■ F.I.F.A. a 

hotărit să suspende pentru meciurile 
turului secund toți arbitrii contestați 
tn prima fază, chiar dacă nu a existat 
un document scris care să pună sub 
semnul îndoielii corectitudinea lor. 
Au fost suspendați, definitiv sau nu
mai de la centru, următorii arbitri : 
Augusto Lamo Castillo (Spania) — 
care a arbitrat meciul Brazilia— 
U.R.S.S.. care a refuzat un penalty 
clar formației sovietice ; Kwabena 
Dwomoh (Ghana) — pentru a fi 
acordat un penalty imaginar Ceho
slovaciei in meciul cu Kuweit : Hen
ning Lund-Sorensen (Danemarca) — 
in meciul Spania—Iugoslavia a dictat 
total nejusti ficat un penalty Spanio
lilor : Miroslav Stupar (U.R.S.S.) — 
a anulat un gol în partida Franța— 
Kuweit, la intervenția președintelui 
federației kuweitiene ; Luis Bărran- 
cos — pentru că n-a curmat jocul dur 
al salvadorienilor In întilnirea cu Ar
gentina ; Hector Ortiz (Paraguay) — 
in urma eliminării nejustificate a

a primit pe ambasadorul Republicii Liberia
seph Zubah, ambasadorul Republicii 
Liberia la București, in vizită de 
rămas bun. in legătură cu Înche

liului de Stat. Vasile Pungan, mi
nistru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii. Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Au fost prezențl Samuel E. Fry jr., 
Însărcinat cu afaceri a.l. al S.U.A. Ia 
București, si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de Comitetul jude
țean Vrancea al P.C.R. se spune :

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că organele 
și organizațiile de partid vor in
tensifica munca politică si organi
zatorică pentru îndeplinirea ne
abătută a sarcinilor de plan pe 
acest an in toate domeniile, pu- 
nind mai bine în valoare baza teh- 
nlco-materială. potențialul creator 
al oamenilor muncii, pentru a 
traduce in fapte Îndemnurile dum
neavoastră insufletitpare.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul nostru sint hotăriti să nu 
precupețească nici un efort pentru 
trecerea la o nouă calitate a mun
cii. să acționeze cu devotament și 
spirit de responsabilitate pentru 
ca in industrie, investiții, in agri
cultură și celelalte sectoare ale 
activității economice și sociale să 
obțină cele mai bune rezultate, 
astfel incit Vrancea să se situeze 
pe un loc fruntaș în ampla între
cere socialistă ce se desfășoară 
intre județe.

17,05 Clubul tineretului
17,30 1001 de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,35 Un vast program da activitate po- 

litico-ideologică. Construcția socia
listă — proces revoluționar con
tinuu

20,55 Teatru TV : ,,Unchiul nostru din 
Jamaica" de Dan Tărchilă. Pre
mieră TV. Spectacol realizat In co
laborare cu Teatrul Național din 
Craiova

22,05 Bijuterii mozartiene
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL *

20,00 Telejurnal
20,25 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Mic dicționar da operă șl balet. 

Litera D (I)
22,20 Telejurnal

cu medaliile de aur obținute de Eca
terina Szabo și în concursul pe apa
rate. la sărituri șl soi, de „argintul" 
el la paralele și de două medalii 
de bronz cucerite de Levente Molnar 
la cal si la inele.

muncitoresc vasluian
liniat că festivalul a avut două faze 
preliminare — de masă și pe locali
tăți.

Trofeele au fost cucerite astfel : la 
handbal bărbați — de echipa între
prinderii de mașini-unelte Bacău ; 
fotbal — Unirea-Negrești, județul 
Vaslui ; volei bărbați — „Hușana" 
Huși ; .volei feminin — „Confecția" 
Băcău ; tenis de cîmp — Adrian Za- 
haria, un real talent din Huși ; șah 
— Gheorghe Dumitru — „Victoria" 
Văslui și Mina Mandoșca, Negrești. 
(Petru Necula).

unul jucător nord-lrlandez in meciul 
cu Spania.
• Comisia de disciplină a Federa

ției internaționale de fotbal l-a sus
pendat pe Gilberto Yearwood (Hon
duras) pentru două meciuri. Year
wood fusese eliminat in meciul cu 
Iugoslavia. De asemenea, cehoslova
cul LadislaV Vizek, eliminat in parti
da Franța—Cehoslovacia, a primit O 
suspendare de un meci. Măsurile 
respective operează în competițiile 
organizate sub egida F.I.F.A., cei doi 
fotbaliști neputînd evolua în prelimi
nariile campionatului mondial din 
1986, în funcție de numărul de me
ciuri pentru care au fost Suspendați.

• Ieri au început jocurile din ca
drul sferturilor de finală. La Madrid, 
Franța — Austria 1—0 ; la Barcelona 
s-a disputat partida Polonia—Belgia 
3—0.

Astăzi se desfășoară meciurile: 
Italia—Argentina (Barcelona, ora 
18.15) și R. F. Germania—Anglia 
(Madrid, ora 22) 

ierea misiunii acestuia în tara, noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc O con
vorbire cordială.

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit la Bucu

rești Knud Heinesen. vicepreședinte 
al Partidului Social-Democrat, mi
nistrul finanțelor al Danemarcei, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. efec
tuează o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroport, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. ai P.C.R., 
Petre Gigea, ministrul finanțelor, de 
activiști de partid.

A fost prezent Christian F. L. 
d’Auchamp, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Danemarcei la București.

*
Cu ocazia „Lunii de solidaritate cu 

lupta poporului coreean". Consiliul 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist. Asociația de prietenie româno- 
coreeană. Liga română de prietenie 
cu popoarele din Asia si Africa, Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Asociația juriștilor si Consi
liul ziariștilor au. adresat telegrame 
de solidaritate organizațiilor simila
ră din Republica Populară Demo
crată Coreeană.

*
Senatorul Gerardo Molina, candi

dat în alegerile prezidențiale din 
partea Uniunii Democratice din Co
lumbia (coaliția forțelor de stingă), 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, a 
fost primit, luni, de Tamara Dobrin, 
președintele executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S. Cu acest prilej 
au fost prezentate activitățile 
F.D.U.S. pentru traducerea in viață 
a politicii interne și externa a parti
dului și statului nostru și a fost ex
primată dorința dezvoltării in conti
nuare a relațiilor româno-columbie- 
ne.

In aceeași zi, oaspetele a fost pri
mit de Emilia Sonea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. In 
cursul Întrevederii au fost evocate 
relațiile de conlucrare dintre cele 
două țări pe linie parlamentară.

Senatorul columbian a avut o în
trevedere cu Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, in 
cadrul căreia a fost efectuat un 
schimb de păreri eu privire la per
spectivele relațiilor dintre România 
și Columbia, precum și la unele pro
bleme . internaționale actuale.

Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al F.D.U.S. a oferit un dejun 
în cinstea oaspetelui.

A participat Gilberto Cruz Ville- 
ga$, ambasadorul Columbiei la Bucu
rești. ★

în cadrul programului de schimburi 
culturale și artistice dintre România 
și Danemarca, luni s-a deschis la 
Galeria de artă a Asociației artiștilor 
fotografi din Capitală o expoziție de 
artă fotografică daneză.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Napoleon Frandin, membru în Biroul 
de conducere al Asociației artiștilor 
fotografi din România, și Christian 
F. L. d’Auchamp, Însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Danemarcei la 
București, au subliniat importanta 
schimburilor de expoziții pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă. Dentru 
întărirea prieteniei dintre Cele două 
țări și popoare.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialista, 
oameni de cultură șl artă, un nu
meros public.

Au fost prezențl șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

*
în comuna Horea din județul Alba 

au avut loc duminică festivitățile 
prilejuite de dezvelirea bustului lui 
Horea, ilustru fiu al comunei, con
ducătorul răscoalei iobagilor transil
văneni de la 1784. împreună cu nu
mele pe cate-1 poartă acum comu
na, monumentul reprezintă o vi
brantă mărturie a prețuirii de 
care se bucură astăzi lupta îna
intașilor, personalitățile care s-au 
situat în fruntea maselor ridicate 
pentru dreptate socială și libertate 
națională. în fața Unei mulțimi al
cătuite din moți din Albac. Gîrda, 
Scărișoara și alte localități, urmașii 
lui Horea, tineri și vîrstnici, au pre
zentat un bogat program cultural- 
artistic evocator.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 2* 

iunie, Ora 21 — 2 iulie, ora 21, tn țari : 
Vremoa va fi in general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, Care vor avea și caracter de 
aversă, Îndeosebi In zonele de deal șl 
de munte. Vintul va sufla slab ptnă 
la moderat, cu intensificări locale in 
estul țării și in zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
7 șl 17 grade, Iar cele maxime între 
20 șl 30 de grade, tn București : Vre
mea va fi in general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Va ploua și sub formă 
de aversă. Vtnt moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 13 și 17 
grade, iar cele maxime intre 24 șl 28 de 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

socialiste
RAPORTUL PREZENTAT

Lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al U.C.I. — a arătat raportorul — 
se desfășoară fără Iosip Broz Tito și 
fărâ colaboratorul său cel mal apro
piat — Edvard Kardeli. Dispariția 
celor două personalități marcante ale 
mișcării revoluționare iugoslave 
constituie o mare pierdere pentru 
U.C.I. Contribuția lor revoluționară 
imensă a rămas însă incorporată la 
temelia luptei pentru socialism și 
autoconducere socialistă a popoarelor 
iugoslave.

Exprimînd convingerea că actua
lul congres va marca o etapă impor
tantă în mensul victorios al revolu
ției. vorbitorul a trecut in revistă 
marile înfăptuiri înregistrate, in Iu
goslavia în perioada postbelică- Iu
goslavia. in trecut o tară slab dez
voltată din punct de vedere econo
mic. cu o economie distrusă de răz
boi. a obținut, pe baza strategiei bi
zuirii pe forțele proprii, pe conștiin
ța revoluționară a clasei muncitoare, 
rezultate istorice importante in dez
voltarea materială și socială.

S-a schimbat radical poziția in 
societate a muncitorilor, a tuturor 
oamenilor muncii. Au fost asigurate 
egalitatea in drepturi, frăția și uni
tatea popoarelor și naționalităților 
din R.S.F.I. Se dezvoltă și se conso
lidează poziția Independentă, bazată 
pe egalitate în drepturi, a Iugosla
viei in lume și politica ei de neali
niere. Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia dezvoltă relațiile sale cu 
celelalte partide cumuniste și munci
torești, cu mișcările de eliberare și 
democratice din lume pe baza ega
lității în drepturi. Economia Iugo
slaviei 6e implică tot mai mult în 
procesele economice mondiale. îm
preună cu țările nealiniate și cu alte 
țări in curs de dezvoltare. Iugosla
via se situează în primele rindurl 
ale luptei pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională.

Sublihilnd că transformările revo
luționare pe care le-a cunoscut Iu
goslavia s-au realizat in condițiile 
unor aepre contradicții de clasă și 
ale unor contraste naționale, ceea 
ce s-a reflectat și in dificultățile și 
problemele ce au trebuit depășite 
pentru a se putea înfăptui telurile 
propuse, raportul arată : Dificultăți
le dezvoltării noastre, ca și ale altor 
tari, care, duipă cucerirea indepen
denței naționale, caută să depășească 
stadiul de subdezvoltare, constau ta 
faptul că din punct de vedere istoric 
aceste țări au trebuit să parcurgă ca
lea dezvoltării in numai cîteva de
cenii, în timp ce țărilor industriale 
dezvoltate de astăzi le-a trebuit mai 
mult de un secol pentru aceasta. In
dustrializarea in tarile dezvoltate din 
Occident ș-a făcut in condițiile unei 
aspre exploatări de clasă a munci
torilor și pe baza asupririi colonia
liste. pe baza exploatării directe sau 
indirecte a tarilor colonizate sau de
pendente.

Referindu-se la perioada de la ul
timul congres, raportul arată că, ta 
ciuda dificultăților economice inter
ne și a situației politice și economice 
mondiale deosebit de acute. Iugo
slavia a asigurat cu succes continui
tatea dezvoltării forțelor materiale 
de producție. Acest lucru este ilus
trat și de faptul că ta perioada 
1978—1981 produsul social pe locuitor 
a sporit de la 1 843 la 2 789 dolari. 
Produsul social al economiei în an
samblu a înregistrat o rată medie 
anuală de creștere de 4,5 la sută, iar 
in sectorul socializat al economiei —• 
o rată de 4,7 la sută.

Industria a înregistrat o rată mai 
dinamică de cțeștere decit celelalte 
activități economice. în schimb ta 
agricultură s-a înregistrat o rată de 
creștere foarte redusă, stagnantă.

Sectorul socializat al economiei de
ține in prezent o pondere de 86 la 
sută în ansamblul economiei. Dealt
fel în întreaga perioadă postbelică, 
inclusiv in perioada dintre cele două 
congrese, ^cest sector a cunoscut o 
dezvoltare dinamică, proces care la 
rîndul lui a determinat transferul 
rapid al populației de la sat la Oraș. 
Numai în ultimele două decenii 
transferul populației din agricultură 
în activități neagricole a cuprins cir
ca 8 milioane de persoane, cifră fără 
precedent in istoria contemporană. 
Populația agricolă g-a redus de la 
67 la sută in 1848 la circa 29 la sută 
in 1981.

în perioadă 1978—1981. gradul de 
ocupare a forței de muncă a înregis
trat o rată de creștere de 3,6 la sută, 
în această perioadă s-au asigurat 
locuri de muncă pentru circa 
1 300 000 persoane. Acesta este un 
rezultat important, deși problemă 
angajării forței de muncă constituie 
în Iugoslavia o problemă acută.

în întreaga perioadă postbelică s-a 
Înregistrat un progres important ta 
toate sferele vieții sociale și nivelu
lui de trai al oamenilor muncii și al 
cetățenilor. Această tendință a con
tinuat și în perioada dintre cele două 
congrese, deși intr-un ritm mult mai 
temperat și cu mari oscilații de la 
an la an.

Totodată, raportul subliniază că in 
perioada 1978—1981 au fost obținute 
numeroase rezultate pozitive în dez
voltarea economică, socială si cultu
rală a republicilor rămase in urmă 
din punct de vedere economic și a 
Provinciei Socialiste Autonome Ko
sovo. înfăptuirea programului de 
stabilizare economică pe termen 
lung constituind sarcina cea mai im
portantă.

Problemele în sfera relațiilor eco
nomice cu străinătatea s-au ascuțit 
deosebit, relevă in continuare rapor
tul. Astfel, pe o perioadă de timp 
mai Îndelungată, ponderea exportu
lui nostru în exporturile mondiale 
a scăzut, iar in produsul social a- 
ceaâtă pondere a fost redusă la ju
mătate. In ultimii ani se înregistrea
ză o tendință de îmbunătățire. 
Paralel cu aceasta a crescut in per
manență importul de energie, materii 
prime, materiale, echipament și teh

bazate pe autoconducere și nealiniate"
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nologie. Din această cauză s-a creat 
un deficit tot mal mare în balanța 
Comercială și de plăți, au sporit dato
riile tării tată de străinătate. Trebuie 
pornit cu fermitate la lupta pentru 
lichidarea totală a deficitului balan
ței de plăți și pentru reducerea con
siderabilă a datoriilor față de străi
nătate. in primul rind fată de țările 
cu valută convertibilă. Pentru a rea
liza acest lucru este necesar să se 
sporească competitivitatea economiei. 
Să fie îmbunătățite in permanență 
economia internă, organizarea activi
tății organizațiilor de muncă asocia
tă, să se procedeze Ia o cotitură radi
cală în politica de investiții.

în raport se subliniază apoi nece
sitatea unei perfecționări a sistemu
lui învățămîntului. care să contribuie 
la soluționarea problemei asigurării 
locurilor de muncă ; economia iugo
slavă nu poate nici în prezent și nu va 
putea nici in viitor să asigure locuri 
de muncă pentru toți cei care se pre
gătesc pentru profesii din afara sfe
rei productive.

Totodată, pe lingă dezvoltarea in
dustriei. treb.uie stimulate si toate 
acele activități care fie că nu sint 
suficient de dezvoltate, fie că au 
fost neglijate, ca de exemplu dez
voltarea multilaterală a agriculturii, 
a activității meșteșugărești si a ser
viciilor pentru populație, creșterea 
accelerată a asa-zisei economii mici.

Creșterea productivității muncii are 
o importantă decisivă pentru soluțio

Text prescurtat

narea problemelor economice și asi
gurarea unei dezvoltări stabile și ar
monioase, eu atit mal mult cu cit in 
numeroase ramuri industriale șl in 
alte domenii de activitate s-a ajuns 
la un nivel de dotare tehnică $1 teh
nologică care nu rămtne in urma 
standardurilor mondiale.

Ocupindu-se in continuare de pro
blemele autocondueerii socialiste în 
economie, raportul arată că in peri
oada dintre cele două congrese auto- 
conducerea socialistă a fost confir
mată Ca strategie revoluționară a 
dezvoltării iugoslave și ca orientare 
politică-ideologică pe termen lung, 
sprijinită fără rezerve de clasa mun
citoare. de oamenii muncii, de toate 
forțele socialiste organizate din socie
tate. Ea a devenit baza integrală șl 
de neînlocuit a dezvoltării politice, 
economice și sociale globale, conștiin
ța dominantă a clasei muncitoare, a 
oamenilor muncii, a tuturor cetățe
nilor. Totodată, pentru combaterea 
oricăror tendințe de stagnare ta dez
voltarea relațiilor socialiste de auto
conducere sint necesare mai multă 
organizare, fermitate, perseverentă si 
consecventă.

In perioada dintre cele două con
grese a continuat procesul de schim
bări în organizarea societății pe baza 
relațiilor social-economice de auto
conducere si a dezvoltării democra
ției socialiste de autoconducere. Re
centele alegeri de delegați demon
strează că în procesul de luare a de
ciziilor stat incluși milioane de oa
meni ai muncii și cetățeni. Orien
tarea fundamentală a fost și rămîne 
dezvoltarea democrației socialiste di
recte.

în continuare, raportorul s-a oprit 
la unele probleme privind modul de 
înfăptuire a rolului și răspunderii or
ganizațiilor social-politice, precum șl 
sarcinile Uniunii Comuniștilor in ca
drul acestor organizații.

Uniunea Comuniștilor trebuie să 
militeze pentru ca în cadrul Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor — 
frOntul tuturor forțelor socialiste or
ganizate — să se realizeze unitatea 
politică și de acțiune ă tuturor orga
nizațiilor social-politlce și asociațiilor 
de cetățeni. Fiecare dintre aceste or
ganizații trebuie să-și desfășoare ac
tivitatea de sine stătător. Ele au pro
priul lor loc în viața politică de zi 
cu zi și propriile lor caracteristici.

Uniunea Comuniștilor trebuie să 
militeze pentru participarea sporită 
a femeilor la procesul de adoptare a 
deciziilor la toate nivelurile, ta ca
drul instituțiilor sistemului politic de 
autoconducere Socialistă. Trebuie să 
se depună eforturi pentru afirmarea 
$i consolidarea, pe mai departe, a 
rolului sindicatelor, ca cea mal 
largă organizație a clasei mun
citoare care luptă pentru Înfăp
tuirea rolului constituțional al cla
sei muncitoare, pentru eliberarea 
muncii și depășirea Societății îm
părțite în clase. Dezvoltarea auto- 
conducerii socialiste constituie cea 
mai bună Cale pentru angajarea crea
toare a tineretului, care Cere, pe 
bună dreptate, ca. pe baza egalității 
în drepturi CU generațiile vîrstnfce, 
să poarte răspunderea pentru dezvol
tarea societății, să devină partici
pant autentic la munca asociată și la 
luarea deciziilor in legătură cu toate 
problemele societății. Se Înfăptuiește 
in tot mai mare măsură orientarea 
privind întărirea apărării general- 
națlonale șl a autoapărării obștești, 
ca parte integrantă a sistemului po
litic de autoconducere socialistă.

în legătură cu sarcinile comuniști
lor pe frontul ideologic, în raport se 
arată că în condițiile cînd diverse 
ideologii străine socialismului și 
autocondueerii. îndeosebi naționalis
mul, au doblndit în ultimul timp 
spațiu mult mai mare de manifes
tare, cînd există posibilitatea acțiunii 
pe plan social a diverse forte anarho- 
liberaliste, pseudostînglste, în pri
mul rind tehnocrate, o Importanță 
esențială prezintă capacitatea Uniu
nii Comuniștilor de a clarifica cu 
succes dtlemele ideologice, de a fi 
exponentul criticii sociale și al luptei 
ideologice organizate.

Referindu-se In continuare la pro
blema națională, raportul arată că, 
in esență, această problemă a fost 
soluționată, a fost asigurată o bază 

solidă pentru promovarea pe mai de
parte a relațiilor intre naționalități, 
pentru dezvoltarea și in viitor a ega
lității în drepturi, a frăției și unității 
popoarelor și naționalităților din Iu
goslavia. Nu ș-a atins însă in toate 
sferele vieții materiale și sociale ni
velul la care un aspect sau altul al 
problemei naționale să rămină de do
meniul istoriei. De aceea. Uniunea 
Comuniștilor și celelalte forțe socia
liste organizate au drept sarcină 
principală să edifice in mod Con
secvent și tenace autoconducerea so
cialistă, să afirme în practica socială 
o autentică egalitate ta drepturi, să 
întărească in rîndul popoarelor și 
naționalităților Iugoslaviei conștiința 
intereselor sociale socialiste comune, 
în toate sferele vieții și muncii, să 
dezvolte toate formele de colabora
re care contribuie la progresul fie
cărui popor și al fiecărei naționali
tăți în parte, dar și la progresul tu
turor împreună în cadrul Iugoslaviei 
socialiste libere și bazată pe auto
conducere, al cărei caracter federativ 
asigură egalitatea națională în drep
turi și responsabilitatea tuturor repu
blicilor și provinciilor. Actuală este 
și sarcina de a realiza dezvoltarea 
cit mai proporțională a tuturor re
giunilor Iugoslaviei și amplasarea 
optimă a forțelor de producție. A- 
ceasta nu numai de pe poziția efi
cienței economice, ci și a egalității 
in drepturi naționale, republicane și 
regionale.

Unitatea democratică șl revoluțio
nară a Uniunii Comuniștilor, se a- 
ratâ in continuare in raport, a con
stituit, după cum arată istoria, cea 
mai importantă condiție a succesu
lui luptei pentru eliberare națională, 
pentru eliberarea clasei muncitoare 
și a oamenilor muncii de toate for
mele de exploatare și alienare, pen
tru edificarea societății socialiste. 
Uniunea Comuniștilor, cu cei peste 
două milioane de membri și circa 
67 de mii organizații de bază, este 
prezentă și acționează în interiorul 
organizațiilor de bază ale muncii aso
ciate și în comunitățile locala. în 
toate structurile social-politice $i de 
muncă și la toate nivelurile de Or
ganizare a societății iugoslave. Le
gătura existentă între Uniunea Co
muniștilor și clasa muncitoare, res
pectiv oamenii muncii, stimulează și 
dezvoltă inițiativa lor socialistă. 
Uniunea Comuniștilor nu are inte
rese speciale proprii tn afara inte
reselor clasei muncitoare, ale oame
nilor muncii, ale popoarelor și națio
nalităților din Iugoslavia.

Relațiile în cadrul U.C.I.. unitatea 
politico-ideologică, organizatorică și 
de acțiune trebuie să se bazeze șl 
în viitor pe principiile fundamentale 
ale centralismului democratic, a sub
liniat raportorul. Ne pronunțăm cu 
hptărtre împotriva tendințelor fede
raliste și a celor birocrat-centraliste.

în ultimii ani, se arată în conti
nuare ta raport, se constată o Înrău
tățire tot mai serioasă a situației in
ternaționale. De la perioada războiu
lui rece nu s-au mai Înregistrat pe 
plan internațional situații caracteri
zate prin atita incertitudine ca în 
momentul de față.

Cauza înrăutățirii Înregistrate in 
relațiile internaționale rezidă, in pri
mul rind. în încercările marilor pu
teri și ale blocurilor de a-și menține 
și extinde spațiul de dominație și 
sferele de influență. Competiția lor 
îmbracă noi forme și se extinde a- 
supra unor noi domenii. Se Intensifi
că cursa Înarmărilor. Factorii mili
tari și militaro-industriali exercită o 
influentă tot mai pregnantă asupra 
politicii unui mare număr de țări. Un 
pericol deosebit îl reprezintă încercă
rile de a Se cîstiga poziții prin Utili
zarea forței, prin amestec in treburi
le interne ale altor țări sau prin in
tervenții din afară. Nu au fost elimi
nate focarele existente, ci s-au creat 
focare noi de criză și conflict.

In asemenea condiții internaționale, 
o importantă prioritară au eforturile 
în vederea identificării căilor de na
tură să deschidă procesul de Îmbună
tățire a situației internaționale, să 
Înlăture încordarea internațională tot 
mai puternică și să asigure pacea. 
Toate forțele progresiste democratice 
și iubitoare de pace au răspunderea 
istorică de a se opune cu mai multă 
hotărî re decit pricind politicii de ri
valitate și confruntare între blocuri 
și intre marile puteri, de a depune 
eforturi maxime pentru a face să 
precumpănească interesele de pace 
și colaborare ale statelor independen
te si egale in drepturi.

în raport se arată apoi că una din 
sursele instabilității internaționale se 
află in bună parte in criza relațiilor 
economice mondiale. în special ta 
faptul că nu se soluționează proble
mele unei dezvoltări accelerate a ță
rilor rămase in urmă. Ieșirea dintr-o 
asemenea situație de criză poate fi a- 
sigurată numai prin schimbarea radi
cală a ordinii economice internaționa
le existente și edificarea alteia noi. 
astfel incit să se creeze condițiile ne
cesare pentru depășirea decalajului 
dintre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare. In interesul atît al uno
ra. cit și al celorlalte. Lumea dezvol
tată trebuie să manifeste mai multă 
înțelegere față de necesitățile crescln- 
de ale țărilor în curs de dezvoltare.

Intensificarea cursei înarmărilor 
reprezintă una din cele mai pericu
loase caracteristici ale actualei evo
luții internaționale, sporind primej
diile la adresa păcii și securității tu
turor țărilor, lnfluențlnd negativ cli
matul politic Internațional, ca și 
situația economiei mondiale. Popoa
rele nu se Împacă Insă cu această sta
re de lucruri. Paralel cu intensifica
rea cursei Înarmărilor răsună tot mal 
puternic glasul țărilor nealiniate, al 

celorlalte forte și mișcări Iubitoare 
de pace din Europa și din lume. Lup
ta pentru pace, împotriva pericolului 
crescînd al distrugerii nucleare a luat 
proporțiile unei mișcări de masă în 
întreaga lume. Iugoslavia sprijină 
orice inițiativă realistă de natură să 
ducă la încetarea sau limitarea cursei 
înarmărilor și la inițierea unui pro
ces de dezarmare, acordind in acest 
sens o atenție deosebită celei de a 
doua sesiuni speciale a O.N.U.

Eliminarea focarelor de criză a re
prezentat și în perioada dintre cele 
două congrese una din preocupările 
prioritare ale politicii externe iugo
slave. Iugoslavia se pronunță pentru 
soluționarea justă și trainică a crizei 
din Orientul Mijlociu, pe baza prin
cipiilor cunoscute, subliniind in per
manentă că elementul esențial al 
acestei crize îl constituie problema 
palestiniană, respectiv dreptul po
porului palestinian la autodetermina
re și la crearea unui stat propriu.

în continuare raportul subliniază 
că mișcarea de nealiniere a devenit 
un factor mondial de importantă ex
cepțională in lupta pentru pace și 
afirmarea coexistenței pașnice active, 
pentru respingerea oricăror forme de 
dominație politică și economică ta 
relațiile internaționale, pentru trans
formări progresiste ta lume. De ace
ea prezintă o importantă tot mai 
mare ca mișcarea de nealiniere să-și 
păstreze și să-și consolideze caracte
rul independent, in afara blocurilor 
și ca unitatea țărilor nealiniate să se 
dezvolte în continuare.

Subliniind că problema căilor de 
edificare a Socialismului prezintă 
azi o actualitate și importanță măi 
mari decit oricînd in istoria luptei 
pentru transformări revoluționare in 
lume, in raport se arată că, pornind 
de la această legitate. U.C.I. se pro
nunță pentru dreptul fiecărui partid 
și al fiecărei mișcări la propria cale 
de luptă în vederea înfăptuirii idea
lurilor sale sociale, creării unei so
cietăți noi. socialiste. în conformi
tate cu condițiile specifice ale fie
cărei țări.

Raportul arată că in acest spirit 
U.C.I. promovează cu consecvență o 
politică de dezvoltare a colaborării 
angajate și multilaterale șl a soli
darității cu toate partidele și mișcă
rile progresiste și democratice din 
lume. U.C.I. își reafirmă hotărî rea 
fermă de a dezvolta șl in viitor 
aceste relații de colaborare și soli
daritate pe baza respectării princi
piilor democratice, ale suveranității, 
independentei și autonomiei fiecărui 
partid $1 a fiecărei mișcări, neames
tecului în treburile interne, egalită
ții ta drepturi, răspunderii ta fața 
propriei clase muncitoare șl a pro
priului popor. Numai respectarea a- 
cestor principii, a intereselor diferi
te, a experienței și practicii fiecă
rei mișcări poate să asigure dezvol
tarea socialismului ca proces mon
dial.

Iugoslavia și U.C.I., continuă ra
portul. au acordat in perioada din
tre cele două congrese o mare aten
ție dezvoltării colaborării bilaterale 
cu toate țările pe baza principiilor 
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale, neamestecului ta 
treburile interne, respectării recipro
ce a căilor dezvoltării interne, libere 
și independente și a poziției inter
naționale ale fiecărei țări.

Iugoslavia este angajată activ in 
dezvoltarea relațiilor de bună vecină
tate și a colaborării cu țările vecine, 
domeniu in care s-a înregistrat, ta 
ansamblu, un progres. Avem, a ară
tat raportorul, relații bune și mul
tilateral dezvoltate cu Italia, Aus
tria. Ungaria. România șl Grecia. 
Există perspective foarte bune de 
dezvoltare in continuare a relațiilor 
cu aceste țări, se evidențiază in ra
port. relevîndu-se că Iugoslavia a 
depus, de asemenea, eforturi pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună vecină
tate și colaborare cu R.P. Bulgaria, 
străduindu-se să obțină rezultate po
zitive și in relațiile cu R.P.S. Albania.

în perioada dintre cele două con
grese, R.S.F.I. și U.C.I. au acordat 
o mare atenție colaborării bilaterale 
și relațiilor cu țările socialiste. Au 
fost promovate relații și s-a dezvol
tat colaborarea cu țările occidentale 
dezvoltate, pe baza respectului și in
teresului reciproc.

Comuniștii, oamenii muncii, toți 
cetățenii iugoslavi sprijină cu hotă- 
rîre pozițiile și activitatea Iugosla
viei și a Uniunii Comuniștilor pe 
plan internațional, confirmind ata
șamentul lor la politică independen
tă și nealiniată a Iugoslaviei socia
liste. Factorul esențial al forței po
ziției internaționale a Iugoslaviei, al 
succesului politicii sale externe re
zidă, mai presus de toate, in con
solidarea egalității in drepturi, fră
ției și unității popoarelor și naționa
lităților din Iugoslavia. Această uni
tate, așa cum a declarat Întotdeauna 
Tito, trebuie păstrată ca lumina 
ochilor, ca o garanție a unei vieți ta 
condiții de pace și securitate. La 
acest congres, comuniștii iugoslavi 
vor confirma, fără îndoială, hotări- 
rea de a duce pină Ia capăt mesa
jul lui Tito, ca problemă fundamen
tală a revoluției noastre socialiste.

în încheiere, raportorul a spus: 
Cel de al XII-lea Congres, la fel ca 
și congresele precedente, va consti
tui un impuls in activitatea Uniunii 
Comuniștilor, a oamenilor muncii, a 
tuturor cetățenilor in dezvoltarea și 
promovarea în continuare a muncii 
asociate a sistemului de delegați, a 
apărării general-naționale șl a auto
apărării sociale, a politicii de ne
aliniere și solidarității cu toate for
țele care luptă pentru pace, inde
pendență, egalitate in drepturi, dez
voltare economică și progres social. 
Stat convins că Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia lși va Îndeplini cu 
cinste și de această dată sarcinile și 
Îndatoririle, așa cum a făcut Întot
deauna pină acum, merglnd pe calea 
lui Tito.

NĂ.
• MACARA AERIA

în U.R.S.S. au început
probele cu dirijabilul „Ural-3“, 
primul vehicul de acest fel re
alizat In această tară de la răz
boi încoace. Construcția, reali
zată din pinză cauclucată, are 
forma unei aripi verticale, scrie 
ziarul „îzvestia". „Aripa" este 
umplută cu heliu șl are o greu
tate de 700 kg. Nacela dirijabi
lului are o înălțime de 2 m și 
poate transporta la bordul său 
două motoare, rezervoare de 
benzină și citeva suporturi me
talice pentru linii de înaltă 
tensiune. Dirijabilul este de 
fapt o macara aeriană pentru 
montarea liniilor de înaltă ten
siune în locuri greu accesibile.

• PORTOCALI CU 
TREI RECOLTE PE AN. 
în satul Huangmaozhal din 
zona Subtropicală a Chinei cresc 
portocali care produc trei re
colte de fructe pe an. Acest ar
bore miraculos înflorește prima 
dată în martie, apoi ta iunie 
și din nou în decembrie. Fructe
le ce provin din florile din iunie 
și decembrie sint recoltate în a- 
nul următor. în lunile martie și. 
respectiv, iunie. Astfel, ramurile 
arborelui poartă concomitent, 
de-a lungul întregului an. flori, 
mici fructe verzi și fructe mari 
în pîrg. Cîntărind. in medie. 
220 de grame bucata, fructele 
coapte stat lipsite de sîmburi. 
au o coajă foarte subțire și

gust plăcut. Potrivit specialiș
tilor de Ia Academia de științe 
agricole a R.P. Chineze, noul 
arbore este rezultatul mutații
lor genetice ce au urmat altoi
rii, in 1963. a două varietăți de 
portocali. în prezent, numărul 
arborilor care produc trei re
colte pe an a ajuns la 2 000 și 
ee are în vedere răspîndirea 
rapidă a acestora în zonele 
propice.

• ROBOȚI ÎNZES
TRAȚI CU SIMȚUL PI
PĂITULUI. Vor ajunge robo
tii să fie dotați cu simțul pipăi
tului ? Iată o întrebare la care 
se pare că răspunsul a si fost

dat. Cercetători francezi de la 
Laboratorul de automatizări și 
de analiză a sistemelor din Tou
louse au ajuns să le „grefeze" 
o piele artificială, concepută 
dintr-un material suplu, care le 
Sporește utilitatea. O mină de 
robot fabricată din această 
„piele", care, la rîndul ei, este 
plasată oe o matrice electronică 
ie detecție, este „informată" a- 
supra greutății și rezistenței o- 
biectuiui pe care-1 tine și poate 
astfel să-l manipuleze fără a-1 
deteriora.

• METAN DIN LA
MINARIA. Institutul tehno
logic din California a pus la 
punct un program de obținere ă 
metanului din laminaria, 6 algă 
marină cu perioadă de creștere 
foarte rapidă, scrie „Industry 
Week". Experimental, s-au ob
ținut aproximativ 1,50 mc me
tan din 0,30 mc alge uscate. în 
prezent, institutul cultivă aces
te alge intr-un bazin cu apă. 
Potrivit specialiștilor care se o- 
cupă de utilizarea biomasei, din

algele dintr-o plantație de 200 
mile pătrate, lituată intr-o re
giune de litoral mlăștinoasă, 
s-ar putea obține zilnic aproxi
mativ 30 000 barili petrol.

• UNESCO Șl VES
TIGIILE DE LA MO- 
ENDJODARO. In cadrul 
eforturilor pe care le depune 
pentru salvarea renumitelor 
vestigii ale civilizației antice de 
la Moendjodaro („Orașul mor- 
tilor" in limba locală), Pakista
nul se bucură de sprijinul 
UNESCO, care a inițiat în a- 
cest sens o amplă campanie in
ternațională. Cercetările arheo
logice de Ia Moendjodaro au

debutat tn anul 1925 duclnd la 
descoperirea unui oraș care nu
măra. înainte de a fi distrus 
acum 4 000 de ani, circa 35 000 
de locuitori. El dispunea de nu
meroase locuințe din cărămidă, 
de mari depozite de cereale, al 
căror stil dovedea o înaltă mă
iestrie în domeniul construcții
lor. Din păcate, aceste vestigii 
sint amenințate cu distrugerea 
din cauza revărsărilor fluviului 
Indus.

• UN NOU CANAL 
PANAMA ? în tuna august 
urmează să se reunească la 
Tokio un comitet de studiu pri
vind realizarea unui al doilea 
canal interoceanic în Panama.

în cadrul reuniunii, experți pa
namezi, americani și japonezi ur
mează să pună la punct studiile 
privind construirea acestui canal. 
Noul canal interoceanic ar urma 
să permită tranzitul navelor de 
300 000 tone, față de 65 000 tone, 
:ît permite cel actual.

• LONGEVIV. Japone
zul Shigechiyo Izumi. conside
rat printre cei mai bătrini oa
meni din lume, a împlinit luni 
117 ani. După cum relevă agen
ția France Presse. Izumi a săr
bătorit evenimentul consumind 
un păhărel de alcool de trestie 
de zahăr. El trăiește împreună 
cu familia sa in mica localitate 
Tokunshima. situată în sudul 
Japoniei.
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Popoarele lumii doresc să trăiască în pace

la adăpost de primejdia nucleară!

6

* j

Oameni de știință 
vest-germani 

împotriva rachetelor 
nucleare în Europa

BONN, — 400 de oameni de 
știință din R.F. Germania, care fac 
parte din organizația „Oamenii de 
știință împotriva noilor rachete in 
Europa", au lansat un apel pen
tru organizarea unui congres in 
favoarea păcii, împotriva rachete
lor nucleare. Ei au propus ca a- 
cest congres să aibă loc la 12 sep
tembrie, la Dortmund.

Pentru crearea unei zone 
denuclearizate 

în nordul Europei
OSLO — Sub deviza „Să activi

zăm lupta pentru crearea unei zone 
denuclearizate in nordul Europei**, 
in orașul norvegian Skien s-au

Problema palestiniană in dezbaterea Adunării 
Generale a 0. N. U.

A fost adoptată o rezoluție care reclamă Încetarea oricărei 
activități militare din Liban și retragerea imediată 

și necondiționată a trupelor israeliene
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 

La sediul Națiunilor Unite din New 
York s-au desfășurat timp de două 
zile lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. privind 
problema palestiniană. în acest ca
dru au luat cuvîntul reprezentanți 
a peste 40 de state, printre care și 
România.

în cuvîntul său, reprezentantul tă
rii noastre la Națiunile Unite. Teodor 
Marinescu, a arătat că guvernul ro
mân dezaprobă și condamnă cu toată 
fermitatea acțiunile agresive contra 
independenței Libanului și a poporu
lui palestinian, cerind Israelului , să 
înceteze neintîrziat aceste acțiuni și 
să-și retragă imediat trupele in limi
tele frontierelor stabilite între cele 
două țări prin acordul de armistițiu 
din 1949.

Această poziție fermă a României a 
fost subliniată, din nou, cu toată ho- 
tărirea, de curînd, prin glasul său cel 
mai autorizat, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a cerut oprirea ime
diată a acțiunilor militare, retragerea 
trupelor israeliene din Liban și solu
tionarea problemelor din Orientul 
Mijlociu pe calea negocierilor, prin 
respectarea dreptului poporului pa
lestinian la autodeterminare, la 
crearea unui.stat independent. și ga
rantarea independenței și integrității 
tuturor statelor din regiune. Așa cum 
este cunoscut — a subliniat vorbito
rul — România, poporul român, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. și-au ma
nifestat solidaritatea și sprijinul față 
de cauza poporului palestinian, față 
de reprezentantul său legitim. Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
in lupta Dentru realizarea drepturi
lor și aspirațiilor sale legitime la o 
existență liberă și independentă.

Arătînd în continuare că repre
zintă o vană și tragică iluzie și o 
eroare istorică părerea că aspirațiile 
legitime ale poporului palestinian de 
a trăi în propriul său stat, liber, su
veran și independent, poate fi înăbu
șită prin represiunea armată, repre
zentantul român a reafirmat poziția 
țării noastre, potrivit căreia nimeni și 

deschis lucrările unei Intilnir! a 
partizanilor păcii din țările nor
dice. Participă reprezentanți ai ce
lor mal diverse cercuri sociale, ai 
sindicatelor, partidelor politice, ai 
unor organizații care militează 
pentru pace și dezarmare. Deschi- 
zind lucrările, primarul orașului 
Skien, Halvor Os. a subliniat că 
sarcina primordială a contempora
neității o constituie salvgardarea 
păcii, care reclamă eforturi active 
in lupta pentru dezarmare și des
tindere.

Nu fonduri 
pentru înarmări, 

ci pentru programe 
sociale !

WASHINGTON. — Cei peste 3 000 
de delegați care au luat parte la 
Congresul de la Atlantic-City al Fe
derației americane a sindicatelor 
funcționarilor publici au adoptat o 
rezoluție in care se cere înghețarea 

nimic nu poate justifica violarea inte
grității teritoriale a unui stat, igno
rarea gravă a principiilor ce guver
nează relațiile dintre state. Creșterea 
tensiunii în zonă ca urmare a acțiu
nilor militare israeliene în Liban de
monstrează o dată în plus necesitatea 
intensificării eforturilor în vederea 
reglementării globale, juste și dura
bile, pe cale pașnică a situației din 
această regiune, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocupate 
din 1967, soluționarea problemelor po
porului palestinian pornind de la re
cunoașterea drepturilor sale inaliena
bile, inclusiv dreptul la autodetermi
nare și la crearea unui stat propriu 
independent, precum și garantarea 
independenței și suveranității tuturor 
statelor din regiune. Reprezentantul 
român a subliniat că sesiunea specia
lă a Adunării Generale trebuie să 
ceară cu cea mai mare fermitate în
cetarea ostilităților, o dată pentru tot
deauna, retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene din Liban și res
pectarea riguroasă a suveranității, in
tegrității teritoriale, unității și inde
pendentei politice a acestei țări, pre
cum si respectarea rezoluțiilor adop
tate recent de Consiliul de Securitate 
cU privire la Liban. Dubă Opinia 
României, respectarea riguroasă de 
către fiecare stat a deciziilor O.N.U. 
este in interesul tuturor națiunilor, la 
fel de adevărat fiind faptul că cei ce 
ignoră deciziile și rezoluțiile O.N.U. 
își pun în pericol propria indepen
dență, pentru că miine același peri
col se va întoarce împotriva lor.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu 127 voturi pentru și două 
contra (S.U.A. și Israel), restul dele
gațiilor nefiind prezente în sală, o 
rezoluție ce reafirmă principiile fun
damentale ale inadmisibilității dobîn- 
dirii de teritorii prin forță, cerind res
pectarea suveranității Libanului și a 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate 
ce reclamă incetarea oricărei activi
tăți militare din Liban și retragerea 
imediată și necondiționată a trupelor 
israeliene. 

/

experimentării, producerii și ampla
sării armelor nucleare. Participanta 
la congres au cerut reducerea 
fondurilor pentru înarmări și alo
carea sumelor respective pentru pro
grame sociale.

Partizanii păcii japonezi 
cer interzicerea armelor 

nucleare
TOKIO — „Cerem interzicerea 

totală a armei nucleare** — sub 
această deviză s-a desfășurat în 
capitala Japoniei congresul Comi
tetului national de apărare a păcii. 
Vorbitorii au subliniat necesitatea 
intensificării luptei pentru pace, 
pentru preintimpinarea unei ca
tastrofe nucleare, și au criticat 
cursul ascendent al înarmărilor.

Totodată, in orașul nipon Iwa- 
kuni s-a desfășurat un mare mi
ting sub deviza „Să ne unim în 
lupta pentru lichidarea bazelor 
străine de pe teritoriul Japoniei, 
împotriva armelor nucleare".

Evoluția situației din Liban
• Declarații ale conducătorilor palestinieni • Manifestație 
la Ierusalim pentru retragerea Israelului din Liban • Con

ferința ministerială a Ligii Arabe
BEIRUT 28 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint oficial al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei a 
reafirmat, luni dimineață, hotărirea 
conducătorilor palestinieni, manifes
tată chiar de la începutul invaziei 
israeliene în Liban, de a lupta pînă 
la victoria finală, relatează agenția 
W.A.F.A. Revoluția palestiniană Îm
preună cu Mișcarea Națională Liba
neză și Forța Arabă de Descurajare 
(F.A.D.) vor continua lupta împo
triva invaziei israeliene și vor opune 
rezistentă ocupației, a arătat purtăto
rul de cuvint.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — în
trunit duminică, pentru a examina 
situația din Liban, guvernul Israe
lului a dat publicității un comunicat 
în care „recomandă ca armata liba
neză să intre in zona de vest a Bei
rutului". unde se află conducerea Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. tabere de refugiați palestinieni 
și detașamente înarmate ale forțelor 
de eliberare palestiniene. Condiția e- 
sențială ridicată de guvernul israelian 
pentru încetarea ostilităților este ca 
O.E.P. și detașamentele sale înarmate 
să evacueze Beirutul de vest, total 
dezarmate, după care să părăsească 
Libanul pe șoseaua Beirut—Tripoli.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Pes
te o mie de persoane au participat 
duminică seara la un miting orga
nizat la Ierusalim.* 1la âpelill ’ miș

I CONVORBIRI CHINO—MALTE
ZE. La Beijing s-au desfășurat luni 

I convorbiri intre Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Dom Mintoff, primul 

| ministru al Maltei, aflat in vizită 
oficială în China. în cursul convorr 

I birilor au fost discutate aspecte ale 
I dezvoltării in continuare a relații

lor bilaterale și s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra probleme
lor internaționale majore care in- 

I teresează cele două țări.
1 REGELE NEPALULUI a arătat. 
Iîntr-o declarație făcută în fața 

parlamentului nepalez, .că țara sa 
Va jțică lin rol activ în consolidarea

I păcii șl cooperării internaționale, va 
milita ca Nepalul să constituie o 
zonă a păcii, atașat idealurilor de 
bază ale Națiunilor Unite și princi- 

Ipiilor nealinierii. Ca și pină acum — 
a subliniat șeful statului nepalez — 
guvernul va acorda prioritate men- 

I tinerii unor relații strinse cu India 
I și China, cu țările vecine prietene.

BRUXELLES

Reuniunea Consiliului C. E. E.
BRUXELLES 28 (Agerpres). — La 

Bruxelles au început luni lucrările 
oelei de-a 23-a reuniuni a Consiliu
lui C.E.E., care grupează pe șefii de 
stat și de guvern ai țărilor membre 
ale Pieței comune. Pe agenda reu
niunii se află înscrise, cu prioritate, 
problema relațiilor economice si co
merciale încordate dintre S.U.A. și 
partenerii săi vest-europeni. situația 
din Liban în urma invaziei israelie
ne. situația economică a țărilor

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL U.C.I.

REPREZENTANTUL P. C. R. PRIMIT DE PREȘEDINTELE 
PREZIDIULUI C. C. Al U. C. I.

BELGRAD. — Trimisul Agerpres 
Simion Morcovescu transmite : To
varășul Dușan Dragosavaț, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I., l-a pri
mit, la 27 iunie, pe reprezentantul 
Partidului Comunist Român la cel 
de-al XII-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis un cordial 
salut conducerii U.C.I., împreună cu 
cele mai bune urări de succese in des
fășurarea lucrărilor forumului suprem 
al comuniștilor din Iugoslavia, de noi 
succese oamenilor muncii din tara ve
cină și prietenă pe calea edificării 
socialismului.

♦
BELGRAD 28 (Agerpres). — La 

Belgrad au continuat luni lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Uniu- 

cării „Pace acum", in semn de pro
test impotriva războiului din Liban. 
Luind cuvîntul în cadrul mitingu
lui. un ofițer în rezervă al aviației 
israeliene a subliniat că acesta „nu 
este pentru Israel un război de 
apărare".

TUNIS 28 (Agerpres). — întrunită, 
simbătă și duminică. în capitala Tu
nisiei. conferința extraordinară a 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Ligii Arabe, desfășurată 
la cererea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a analizat situația 
din Liban și posibilitățile de convo
care a unei reuniuni arabe la nivel 
înalt. Conferința a hotărît constitui
rea unei comisii formate din miniș
trii afacerilor externe ai Algeriei, 
Arabiei Saudite, Kuweitului, Siriei. 
Libanului și O.E.P., însărcinată cu 
continuarea eforturilor pentru a ob
ține aplicarea rezoluțiilor O.N.U. 
referitoare la retragerea trupelor 
israeliene din Liban. Comisia, care 
se va întruni marți la Tunis, va 
examina posibilitățile ajungerii la 
acest rezultat, inclusiv convocarea 
urgentă a unei reuniuni arabe la 
nivel înalt.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Potrivit estimărilor preliminare ale 
Fondului Națiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF), peste 910 000 de 
copii din zonele afectate de invazia 
îșrgeHană în Liban au nevoie de a- 

membre, alte probleme ale activită
ții C.E.E. Agenția France Presse no
tează că este pentru prima oară 
cind la o reuniune la nivel Înalt a 
C.E.E. este înscrisă cu prioritate o 
problemă internațională de actuali
tate. iar această chestiune este si
tuația din Liban. O declarație a 
„celor zece" in această problemă ur
mează să fie dată publicității marți, 
la sfirsitul reuniunii.

Mulțumind, tovarășul Dușan Dra- 
gosavaț a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut tovărășesc din partea Pre
zidiului C.C., a conducerii U.C.I., 
impreună cu urările prietenești de 
succese depline în activitatea neobosi
tă pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului, spre binele și 
fericirea poporului român. Totodată, 
el a exprimat hotărirea conducerii 
U.C.I. de a acționa pentru dezvoltarea 
in continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

La convorbire, desfășurată intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă prie
tenie și înțelegere, a participat tovară
șul Mitia Ribicici, precum și mem
brii delegației române — Nicolae Ve- 
reș, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., și Nicolae Mihai, amba
sadorul țării noastre la Belgrad.

*
nii Comuniștilor din Iugoslavia, dez
baterile desfășurindu-se pe comisii de 
lucru. După cum relatează agenția 
Taniug. in comisia pentru dezvoltare 
și stabilizare economică partici'panții 
au formulat propuneri privind îmbu
nătățirea activității în domeniul eco
nomic, dezbaterile reliefînd o serie 
de sarcini pentru perioada următoa
re. în cadrul lucrărilor comisiei pen
tru relațiile internaționale s-a relevat 
că în activitatea pe plan extern Iu
goslavia va persevera pe calea apli
cării în practică a liniei politice tra
sate de Iosip Broz Tito. bazată pe 
principiile mișcării de nealiniere.

Lucrările congresului continuă.

roma: Sesiunea Comisiei 
europene pentru agricultură

ROMA 28 (Agerpres). — La sediul 
F.A.O. din Roma s-au încheiat lu
crările celei de-a 23-a sesiuni a Co
misiei europene pentru agricultură, 
care a dezbătut o serie de probleme 
legate de activitatea acestui organism. 
La dezbaterile care au avut loc. re
prezentantul român. C. Angheluță. a 
expus punctul de vedere al țării 
noastre cu privire la coordonatele și 
principiile ce trebuie să călăuzească 
colaborarea științifică europeană, con
siderată ca un factor de progres 
social-economic pentru toate țările 
din Europa. în ceea ce privește ac
tivitatea viitoare, s-a subliniat ne
cesitatea ca proiectele de cooperare 
regională și subregională să aibă ca 
scop dezvoltarea acelor sectoare care 
prezintă un interes major pentru 
țările participante.

BAGDAD
Congresul regional 
al Partidului Baas 

Arab Socialist
BAGDAD 28 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au încheiat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres regional al 
Partidului Baas Arab Socialist, în ca
drul căruia au fost examinate pro
bleme de .partid, aspecte ale politicii 
interne, precum și probleme ale lu
mii arabe și internaționale actuale, 
transmite agenția irakiană de presă 
I.N.A.. Delegații la congres au ales 
noua conducere regională — instan
ța politică supremă în Irak, preci
zează agenția citată. Președintele 
republicii. Saddam Hussein, a fost 
reales secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 REPUBLICII

SEYCHELLES

Excelenței Sale
Domnului FRANCE ALBERT RENE

Președintele Republicii Seychelles
VICTORIA — MAHE

Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a proclamării independentei de 
stat a țării dumneavoastră. îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de noi 
realizări pe calea progresului economic și social al Republicii Seychelles, 
pentru dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre țările și 
popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Insulelor 
Seychelles sărbătoreș
te astăzi împlinirea a 
sase ani de la procla
marea independentei 
naționale.

Arhipelagul Sey
chelles, situat în Ocea
nul Indian, are o su
prafață de 277,1 kmp și 
o populație de circa 
62 000 locuitori, din 
care majoritatea tră
iesc pe insula Mahe, 
ocupindu-se cu cultura 
cocotierilor. trestiei de 
zahăr, vaniliei, ceaiu
lui și cu pescuitul. Un 
loc important in viața 
tînărului stat îl ocupă 
turismul — plajele și 
rezervațiile sale natu
rale fiind vizitate 
anual de un mare nu
măr de oameni din 
diferite colturi ale lu
mii. 

în dorința de a asi
gura valorificarea cit 
mai largă a resurselor 
naturale, planul de 
dezvoltare pe perioada 
1980—1984 prevede in
vestiții de peste 1 580 
milioane de rupii ; 
ele sint destinate rea
lizării unor proiecte 
industriale, moderni
zării agriculturii, ex
tinderii capacităților 
portuare și a aerooor- 
tului din orașul Victo
ria. capitala statului.

Realizarea acestor 
proiecte întîmpină insă 
împotrivirea cercurilor 
colonialiste și rasiste. 
Nesocotind suveranita
tea și integritatea teri
torială a Insulelor 
Seychelles, un grup de 
mercenari, recrutați in 
R.S.A., a invadat te

AGENȚIILE DE PRESA 
w -• ve scurt

RIPOSTA FERMA NEONAZIȘTILOR. Peste 3 000 de persoane au | 
I participat Ia Germersheim (Renania Palatinat) Ia o demonstrație de I 

protest impotriva desfășurării, in sala de întruniri a orașului, a unui ’ 
■ „congres" al Partidului Național Democrat neonazist din R.F. Germa- . 

nia. După cum menționează agenția D.P.A.. demonstrația, desfășurată
I sub deviza „Să-i oprim pe neonaziști", a avut loc la inițiativa P.S.D., I 

a sindicatelor, precum și a altor 30 de organizații. Participant» pur
tau pancarte cu inscripții in care se cerea interzicerea tuturor organi- I 
zatiilor neonaziste.

ritoriul tării în noiem
brie 1981 cu scopul de 
a răsturna guvernul 
legal și a instaura un 
guvern marionetă, ma
nevrat de rasiștii de 
la Pretoria. Acest 
complot a eșuat insă, 
fiind aspru condamnat 
de opinia publică. in
ternațională.

în spiritul politicii 
sale de prietenie și so
lidaritate cu statele 
care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stă
tătoare, România a 
stabilit relații diplo
matice cu Republica 
Seychelles, extinderea 
legăturilor de colabo
rare dintre cele două 
țări corespunzind in
tereselor reciproce, ale 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

ECHIPAJUL SOVIETO-FRAN- I 
CEZ aflat la bordul complexului 
orbital de cercetări științifice „Sa- I 
liut-7“ — „Soiuz T-5“ — „Soiuz 
T-6“ a trecut luni — cea de-a treia 
zi a evoluției sale în spațiul cosmic i 
— la efectuarea de experimente des- I 
tinate studierii atmosferei Terrei, a ‘ 
mediului interplanetar și a surselor 
galactice și extragalactice de ra
diație.

NAVETA SPAȚIALA AMERICA- > 
NA „COLUMBIA", lansată dumi
nică de la Cape Canaveral. Florida, ’ 
în cel de-al patrulea și ultimul ei . 
zbor experimental, va rămine pe 
orbită pină la 4 iulie. Actualul zbor | 
spațial al.. navetei „Columbia" in
clude și experiențe în domeniul mi- j 
Ii tar, cu caracter secret, pregătite I 
de Pentagon, și ale căror rezultate ‘ 
sint preluate codificat de Ministerul . 
american al Apărării, menționează I 
agențiile Associated Press și Uni- I 
ted Press International, adăugind că 
acest lucru a generat critici serioa- I 
se la adresa N.A.S.A.

PROPUNERILE ROMÂNIEI SOCIALISTE LA SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U.
-EXPRESIE A VOINȚEI POPORULUI ROMÂN DE PACE Șl DEZARMARE

înaltă răspundere pentru 
destinele civilizației

Prof. dr. docent Grigore GEAMANU

Niciodată omenirea nu e-a găsit 
la o mai grea răspîntie ca astăzi, 
cind trebuie să aleagă intre păs
trarea civilizației sau întoarcerea 
în caverne, intre existență sau ne
ant.

De aceea, speranțele întregii u- 
manități se indreaptă. in aceste 
zile, către marele for internațional 
al O.N.U., unde reprezentanții na
țiunilor. sub povara răspunderilor, 
caută soluții — ce nu mai pot su
feri aminări — pentru instaurarea 
și garantarea păcii.

România, al cărei popor este 
profund atașat cauzei păcii și în
țelegerii internaționale, acordă lu
crărilor și obiectivelor sesiunii 
speciale în problemele dezarmării 
importanța cerută de gravitatea 
momentului. Apelul pentru pace al 
poporului român, semnat de peste 
18 milioane de cetățeni și adresat 
sesiunii speciale, a trezit un viu 
interes printre delegații țărilor 
participante.

Poziția și propunerile României, 
prezentate din împuternicirea pre
ședintelui tării si potrivit manda
tului Marii Adunări Naționale, 
constituie un document de mare 
importantă, care întrunește, printre 
alte trăsături remarcabile, cîteva 
caracteristici ce ies din comun.

în primul rind. propunerile res
pective dau expresie juridică ini
țiativelor de pace ale președintelui 
țării, ca și aspirațiilor exprimate 
in marile acțiuni de masă ale în
tregului ponor, ceea ce le conferă 
o pondere și autoritate deosebite.

în al doilea rind. propunerile 
românești pun un accent deosebit 
pe prioritatea măsurilor privind 
dezarmarea nucleară.

Astfel, printre propunerile făcute 
înaltului for. România consideră că 
se impun, ca sarcina cea mai ur

gentă. incetarea imediată a produc
ției de arme nucleare și trecerea 
la reducerea treptată a stocurilor 
existente pină la lichidarea lor to
tală și interzicerea definitivă a tu
turor armelor nucleare.

Din ansamblul documentului ro
mânesc se desprinde ideea de bază 
că înfăptuirea dezarmării nucleare 
constituie o obligație fundamentală 
a tuturor statelor, de Îndeplinirea 
căreia depinde insăși existenta ci
vilizației pe Pămint.

într-adevăr. datorită caracterului 
lor mult prea periculos, nelimitatei 
lor puteri de distrugere, abolirea 
armelor nucleare deține. în cadrul 
procesului de dezarmare generală 
și completă, o prioritate absolută, 
de unde și imperativul Unanim 
sprijinit de opinia publică interna
țională. de statele mici și mijlocii, 
nealiniate și în curs de dezvoltare 
neposesoare de arme nucleare, al 
adoptării de măsuri imediate pen
tru eliberarea omenirii de coșma
rul armamentelor atomice.

Noua si viguroasa chemare la ra
țiune a României socialiste este cu 
atit mai semnificativă cu cît. în 
ultimii ani. abordarea frontală a 
problematicii dezarmării nucleare 
a fost mereu ocolită, datorită unor 
multiple eschivări si pretexte, ceea 
ce a dus la tergiversarea continuă 
a adoptării măsurilor de dezarmare 
nucleară, atit în cadrul O.N.U.. cit 
și în afara sa. deși importanta și 
prioritatea acestor măsuri sint îm
părtășite de toate statele.

Privită prin prisma dreptului in
ternațional, această stare de fapt 
este o încălcare a obligației juri
dice asumate de statele posesoare 
de aripe nucleare prin semnarea 
Tratatului de neproliferare. de a 
întreprinde, cu bună credință, ne

gocieri pentru luarea de măsuri, 
cu deosebire de dezarmare nuclea
ră (art. VI din tratat).

Manifestînd o înaltă răspundere 
pentru soarta păcii, peritru desti
nele civilizației, deplinul atașament 
față’ de Carta Națiunilor Unite. 
România a exprimat, de la tribuna 
înaltului for. convingerea că toate 
națiunile vor acționa ferm pentru 
soluționarea problemei fundamen
tale a. contemporaneității : oprirea

Un amplu program, realist 
și constructiv

Conf. univ. dr. Victor DUCULESCU

Poziția si propunerile României 
cu privire la problemele dezarmă
rii. prezentate, din împuternicirea 
președintelui Nicolae Ceausescu, la 
sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dezarmării, defi
nesc un amplu si realist program 
de măsuri, menit să contribuie la 
apărarea păcii, la întărirea încre
derii între popoare, la îndepărta
rea pericolului unei conflagrații 
mondiale distrugătoare.

Aceste propuneri se înscriu, de
altfel. ne linia celor elaborate sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si susținute de 
tara noastră în cadrul O.N.U. la 
sesiunea ordinară din 1975 a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite si în 1978. în cadrul 
lucrărilor primei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării. în raport cu a- 
ceste documente, noile propuneri 
românești, care poartă pecetea a- 
celeiasi concepții umaniste si crea
toare a secretarului general al 
partidului, aduc insă numeroase 
dezvoltări și elemente noi. ținînd 
seama tocmai de stadiul deosebit 
de periculos la care a ajuns în 

cursei înarmărilor, trecerea la de
zarmare și, în primul rind, la de
zarmare nucleară și asigurare^ 
unei păci trainice în iume.

Este un obiectiv măreț pentru a 
cărui înfăptuire, așa cum a reafir
mat în aceste zile președintele tării 
in cuvîntarea la Congresul educa
ției politice și culturii socialiste. 
România va depune, si in viitor, 
toate eforturile, va acționa cu a- 
ceeași nesecată energie.

prezent cursa înarmărilor șl de 
sterilitatea negocierilor purtate 
pipă acum In acest important do
meniu.

Ca unul care îmi desfășor acti
vitatea în domeniul politologiei țin 
să relev că noul document româ
nesc se remarcă în special nrintr-o 
analiză argumentată științific — în 
spiritul gindirii clarvăzătoare a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, al ideilor nova
toare conținute în expunerea sa la 
plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie — a relației dintre politica de 
forță, cursa înarmărilor si încer
cările de a se menține în lume 
un vechi echilibru de forte, axat 
pe relațiile de putere si stabilit 
intr-o enocă depășită din punct de 
vedere istoric. El relevă totodată, 
pe baza unui temeinic studiu al 
realităților actuale ale vieții inter
naționale. necesitatea transpunerii 
problemelor dezarmării din stadiul 
unor deziderate în acela al unor 
măsuri efective si ferme, pe deplin 
eficiente.

Retine, astfel, atenția faptul că 
România subliniază in mod deose
bit necesitatea imperioasă a reali
zării unor pași efectivi în scopul 

realizării dezarmării nucleare, pre- 
conizind să se treacă, treptat, la 
incetarea producției de arme nu
cleare. reducerea acestora Pină la 
lichidarea tuturor stocurilor exis
tente. reliefindu-se in context im
portanta asumării de către toate 
statele posesoare de arme nuclea
re a angajamentului ferm de a nu 
folosi primele astfel de arme.

Apreciez in mod deosebit si 
faptul că propunerile avansate de 
tara noastră pun in lumină cu 
pregnantă necesitatea urgentă a 
opririi amplasării si dezvoltării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa, relevă importanța rea
lizării la reuniunea de la Madrid 
a unui acord pentru convocarea 
unei conferințe cu privire' la creș
terea increderii si dezarmare în 
Europa, care ar putea aduce o 
mare contribuție la destinderea si 
securitatea continentului. Remarc, 
de asemenea, atenția acordată creă
rii unor zone denuclearizate in di
ferite regiuni ale lumii. îndeosebi 
în Balcani, retragerii tuturor 
trupelor străine in interiorul gra
nițelor naționale si — ceea ce con
sider. totodată, ca fiind deosebit de 
important — asumarea de către 
fiecare stat a angajamentului ferm 
de a nu disloca trupe pe teritoriul 
altor state.

Reiterind o cunoscută si aprecia
tă propunere românească în legă
tură cu înghețarea cheltuielilor mi
litare si reducerea lor treptată, do
cumentul învederează necesitatea 
adoptării unei Declarații a Adună
rii Generale a O.N.U. care să pre
cizeze principiile chemate să gu
verneze activitățile statelor în do
meniul înghețării si reducerii bu
getelor militare.

Am retinut si subliniez, ca fiind 
un element nou deosebit de im
portant. propunerea stabilirii unor 
plafoane maxime pentru principa
lele arme conventionale aoartinind 
celor două alianțe militare opuse.

In lumina evoluțiilor din ultimul 
timp ale vieții internaționale au 
o deosebită importantă acele punc
te din document care se referă la 
cerința soluționării tuturor con
flictelor exclusiv prin mijloace 

pașnice, la necesitatea adoptării de 
către Adunarea Generală a O.N.U. 
a unei Declarații in această pro
blemă. ca si la necesitatea consti
tuirii unui organism special care 
să acționeze în' direcția organizării 
tratativelor si soluționării proble
melor dintre state numai pe aceas
tă cale. In acâst context, se cuvine 
relevată prevederea de certă va- 
loarie morală și juridică potrivit 
căreia statele care nu ar accepta 
să recurgă la acest organism sau 
ar încălca cerința de a se tine sea
ma de recomandarea de a regle
menta diferendele exclusiv prin 
mijloace pașnice, să fie conside
rate agresoare. Am retinut si con
sider ca o altă idee valoroasă pro
punerea privind instituirea in ca
drul O.N.U. a unui organism inter
național investit cu dreptul de a 
controla si inspecta realizarea mă
surilor de dezarmare.

Pentru întărirea păcii, securită
ții si colaborării dintre ponoare, 
ar avea o importanță hotăritoa- 
re adoptarea propunerii. deri- 
vînd din concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu privire 
Ia națiune, ca toate statele să-si 
asume angajamentul de a renunța 
la forță si la amenințarea cu for
ța. de a respecta independenta 
tuturor popoarelor, dreotul lor im
prescriptibil de a-și hotărî liber 
destinele, fără nici un amestec din 
afară.

Este de relevat, de asemenea, 
ca o contribuție a, gîndirii pre
ședintelui României, ideea că în
făptuirea unor măsuri efective de 
dezarmare solicită in mod impe
rios o concentrare a eforturilor 
tuturor popoarelor, un larg curent 
de opinie în favoarea păcii si 
dezarmării, măsuri politice si juri
dice angajante. acceptate de toate 
statele, care să ducă la înfăptuirea 
aspirațiilor popoarelor, la edificarea 
unei lumi a păcii, fără arme nu
cleare. în care vechea politică de 
forță să rămînă definitiv o remi
niscență a trecutului, iar colabo
rarea dintre state să se înfăptuias
că în mod neabătut pe înalte prin
cipii de echitate și justiție inter
națională.

Argentina a acceptat 
formal rezoluția 

Consiliului de Securitate 
privind conflictul din Insulele 

Malvlne (Falkland)
BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 

Argentina a acceptat formal rezolu
ția 502 a Consiliului de Securitate 
privind conflictul din Insulele Mal- 
vine (Falkland) — a anunțat luni 
cotidianul argentinian „Clarin". citat 
de agențiile Reuter și France Presse,

In urma acestei acceptări, cei 1 100 
de ofițeri argentinieni prizonieri ai 
britanicilor vor fi eliberați în zilele 
următoare — a adăugat „Clarin". 
Agenția France Presse relevă că. po
trivit cotidianului „Clarin". decizia 
Argentinei „nu semnifică renunțarea 
Ia instaurarea suveranității sale asu
pra Insulelor Ma!vine (Falkland)".

Continuă luptele 
în Salvador

SAN SALVADOR 28 (Agerpres). — 
Schimburi intense de focuri in
tre forțele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador și trupele tri
mise împotriva lor au avut loc. în 
ultimele 24 de ore. in departamen
tul Chalatenango — transmite agen
ția Prensa Latina. Detașamente ale 
F.M.L.N. au atacat. în zori, pozițiile 
armatei de lingă localitatea Ojo de 
Agua și au provocat inamicului im
portante pierderi în oameni și tehnică 
de luptă. în numai șapte ore au că
zut în luptă 11 militari și 22 mem
bri ai brigăzilor de șoc paramilitare 
„Escadroanele morții", care luptă 
alături de armata salvadoriană. Un 
atac al insurgenților asupra garnizoa
nei de la El Jicaro s-a soldat cu cap
turarea unor importante cantități de 
armament și cu luarea a numeroși 
prizonieri din rindul armatei.

Greve în Anglia
LONDRA 28 (Agerpres). — Luni 

dimineața a fost declanșată cea 
de-a doua grevă din acest an a per
sonalului căilor ferate din Marea 
Britanie. în același timp, au între
rupt lucrul muncitorii din transpor
tul subteran din Londra precum si 
șoferii de autobuze. Cel puțin in ce 
privește capitala, această acțiune 
grevistă este considerată cea mal 
mare din 1926 și pină in prezent. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de viață.
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