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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ,
sarcina cea mai importantă în agricultură:
INTENSIFICAREA RECOLTĂRII GRÎULUI

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf 
a muncilor agricole. Griul s-a copt 
pe mari întinderi de teren. De aceea, 
odată cu urgentarea secerișului or
zului de pe ultimele 50 000 hectare 
situate în județele din centrul și 
nordul țării. în aceste zile trebuie să 
se lucreze cu toate mijloacele meca
nice si forțele umane de la sate la 
recoltarea griului, astfel ca întreaga 
producție de cereale păioase din 
acest an să fie strînsă și depozitată 
fără pierderi, 
scurt. Această cerință a fost eviden
țiată din nou de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,' cu prilejul recentei vizite 
de lucru în unități agricole din ju
dețul Constanta, subliniind că. în 
momentul de față, important este ca 
1 alta 1 de cereale să fie strînsă cit 
mai repede, pentru ca nimic să nu 
se piardă.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că. pînă în sea
ra zilei de 11 iulie, griul a fost strins 
de pe 611 200 hectare — adică de pe 
29 la sută din suprafețele cultivate 
— lucrarea desfășurindu-se în 22 de 
județe și in sectorul agricol Ilfov. 
Ținînd seama de perioada de timp în 
care ne aflăm, aceste realizări nu 
pot fi considerate mulțumitoare. 
Timpul instabil, dar de scurtă dura
tă. ce a cuprins unele zone din tară 
nu poate constitui nicidecum o jus
tificare pentru ritmul lent în care 
avansează secerișul in unele județe 
din sudul și vestul țării, care au în
ceput de mai bine de o săptămină 
recoltarea griului.

Din analiza modulul în care s-a 
desfășurat pînă acum secerișul griu
lui se desprind citeva concluzii. In 
Drimul rînd, atrag atenția diferen
țele mari ce există în ce privește 
stadiul recoltării între județe vecine, 
situate în.aceeași zănă. Astfel, dacă 
în județele Olt, Dolj, Teleorman, 
Brăila. Buzău. Giurgiu. Mehedinți, 
Prahova. Argeș și sectorul agricol 
Ilfov, suprafețele de pe care a fost 
strins griul reprezintă între 5T și 68 
la .sută din cele cultivate.' îh'<'sthimb 
în județele Arad. Timiș. Tulcea, 
Constanța, Ialomița, Călărași. Vîl- 
cea. Gorj. Galați și Vrancea. griul a 
fost recoltat de pe suprafețe mai re
duse. intre 10 si 41 la 
semănate.

Mijloacele . mecanice 
pun stațiunile pentru 
agriculturii permit ca. în fiecare 
unitate agricolă, recoltarea griului 
să se incheie in cel mult 8—10 zile 
bune de lucru. Aceasta însă cu con
diția ca aceste mijloace să fie folo
site cit mai intens, de dimineața 
pină seara tîrziu. reglîndu-se combi
nele de 3—4 ori pe zi. Numai în 
acest fel se pot realiza vitezele zil
nice de lucru stabilite și se pot res
pecta termenele prevăzute pentru 
încheierea secerișului. Or. faptul că. 
în marea majoritate a județelor, vi
tezele zilnice de lucru stabilite nu 
au fost realizate integral, nici 
la mai mult de o săptămină 
începerea recoltării, denotă 
peste tot se lucrează cu toate 
le. că mai există serioase carențe în 
organizarea activității din cimp.

Obiectivul primordial al lucrători
lor de pe ogoare in această săptă- 
mînă. cind aria secerișului griului 
se va extinde si în alte județe din

intr-un timp cit mai

sută din cele

de care dis- 
mecanizarea

acum, 
de la 
că nu 
forțe-

^Z)TOȘANI

Noi capacități de 

producție în funcțiune
La întreprinderea ..Electrocontact" 

din Botoșani, datorită strinsei colabo
rări a beneficiarului cu constructorul 
la montarea utilajelor, a fost pusă în 
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție, unde se vor realiza anual 
elemente de automatizare în valoare 
de 300 milioane lei. Ajungînd la un 
volum de producție de aproape 1.1 
miliarde lei anual. întreprinderea 
„Electrocontact" devine cea mai mare 
unitate industrială din acest județ. 
Concomitent, la Filatura de bumbac 
din orașul Darabani, constructorii au 
pus în funcțiune încă o capacitate de 
producție de 400 tone fire pieptăna
te pe an'. (Silvestri Ailenei),

Măsuri si acțiuni hotărîte,
________________________ J_____________ -ț>__________________ '

la locul de muncă și acasă., pentru

Soim severă hi ™ elkw '

zonele a doua și a treia. îl constituie 
realizarea vitezelor zilnice de lucru 
stabilite, astfel ca recoltarea și ’ de
pozitarea întregii recolte să se facă 
într-un timp cit mai scurt. De bună 
seamă, realizarea acestui obiectiv 
depinde de doi factori esențiali. Pri
mul se referă Ia necesitatea menți
nerii in stare de funcțiune a între
gului parc de combine. în care scoo 
este nevoie ca pe lingă fiecare for
mație de lucru să fie repartizate 
ateliere mecanice pe tot timpul cam
paniei. astfel ca orice defecțiune să 
fie cit mai operativ remediată, fără 
pierdere de timp. Al doilea factor 
are în vedere mai buna organizare 
a transportului cerealelor si a acti
vității la bazele de recepție, pentru 
a 6e asigura atit preluarea produc
ției în ritm 
funcționarea 
nelor.

Chiar dacă.
temporar instabil, pretutindeni este ' 
nevoie de o permanentă mobilizare 
a tuturor forțelor umane și meca
nice. Aceasta presupune. întîi de 
toate, ca in fiecare unitate agricolă 
specialiștii să urmărească în perma
nentă starea lanurilor, astfel ca. pe 
măsură’ce acestea se zvîntă. să poa
tă concentra operativ formațiile de 
recoltare in solele unde se poate 
lucra. Cu alte cuvinte, indiferent de 
starea vremii, munca in cimp trebuie 
6ă fie bine organizată, dovedindu-se 
maximă operativitate în luarea de
ciziilor. o mare mobilitate in dirija
rea mijloacelor mecanice și a forțe
lor umane. Numai în acest fel se 
poate îndeplini cerința ca fiecare 
oră. fiecare zi bună de lucru să fie 
folosite din plin la seceriș.

Secerișul griului trebuie să fie 
mult intensificat de la o zi la alta. 
Iată de ce. acum. îndatorirea de cea 
mai mare răspundere a mecanizato
rilor. cooperatorilor, specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură este ca. printr-o muncă asi
duă. bine organizată.să... asigure, 
strîngerea și depozitarea in timpul 
cel mai scurt a întregii producții. 
Avem o recoltă bună și. tocmai de 
aceea, trebuie să o strângem și s-o 
depozităm cit mai repede, pînă la 
ultimul bob 1

cu recoltarea, cit si 
neîntreruptă a combi-

STADIUL LUCRĂRILOR: pînă în seara
zilei de 
hectare, 
întreaga

Șl O

11 iulie au fost recoltate 611200 
reprezentând 29 la sută din 

suprafață cultivată.
SUBLINIERE: timpul este înaintat

și, de aceea, pretutindeni trebuie să se 
lucreze cu toate forțele 
să fie pusă neîntîrziat 
pierderi.

pentru ca recolta 
la adăpost, fără
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de reducere 
a consumului 

de energie electrică 
în acest an asigură

ECONOMII DE COMBUSTIBIL 
care, echivalat în țiței, 

costă 42 MILIOANE DOLARI

ENERGIE ELECTRICĂ 
PENTRU FABRICAREA a

150000 tone hîrtie 
și cartoane 
200000 frigidere 
2 milioane tone 
ciment
15000 tone melană 
110000 tone 
îngrășăminte 
chimice
80000 tone produse 
din mase plastice 
50000 tone 
anvelope și camere 
150 milioane lei 
medicamente

și consumul necesar în
260000 apartamente

1

OAMENI AI MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI
pe alocuri, timpul este
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Municipiul bucurești

SITUAȚIA RECOLTÂRir GRIULUI IN SEARA ZILEI
IULIE. (In județele notate cu o linie, pînă la data menționată 

nu a început recoltarea griului)

La Congresul al

Economisirea și buna gospodărire a energiei electrice au o în
semnătate vitală pentru dezvoltare a întregii economii naționale, inte- 
resînd de aceea pe toți oamenii* muncii, pe toți cetățenii patriei.

La locul de muncă, în producție, ca și acasă, cu chibzuință și 
spirit gospodăresc, să asigurăm reducerea consumurilor de energie 
electrică, înțelegînd că aceasta este o importantă cerință a creșterii 
producției, a sporirii bunurilor societății și progresului economic - 
baza ridicării nivelului de trai al poporului!

RUBRICILE NOASTRE: 
Cuvînțul cititorilor, cu- 
vintul,, ^gmeniloM dWrl. 
cir; raptul divers; bportv 

De pretutindeni

pmonsiuiiL RMimiwi-

a tineretului studios

File din noua cronică a
Fără îndoială, un oraș 

care se mîndrește că are 
astăzi atiția copii ciți lo
cuitori avea in anul 1938 
se află în plină renaște
re. Localitatea respectivă. 
Brad. este, un puternic 
centru industrial si. în ace
lași timp, o urbe în care 
cultura face parte din via
ta cotidiană a locuitorilbr 
săi. Dezvoltarea sa multi
laterală ilustrează pregnant 
marile prefaceri economice 
si sociale petrecute în via
ta tuturor localităților pa
triei în anii de lumină de 
după Congresul IX al 
partidului, anii cei mai 
fertili din istoria tării. Ca 
si numeroase alte orașe 
mai mari sau mai mici. 
Bradul își datorează înflo
rirea înfăptuirii cu consec
ventă a politicii de indus
trializare socialistă, clarvă
zător fundamentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la istoricul congres din 
1965. adevărata și singura 
cale a propășirii tării, a 
civilizației superioare, so- 
ctaliste. a creșterii nivelu
lui de trai.

cîte evenimente istorice nu 
se leagă de orașul care și 
astăzi își trage seva din 
rădăcinile daurite ale mun
ților care-1 înconjoară.

O eventuală expoziție 
de fotografii infățișind 
momentele cele mai sem-

istoria 
„grinda 
dinții" 

înce- 
dacilor

înscris pe aceste coordo
nate ale progresului gene
ral. orașul de pe malul Cri- 
sului Alb. un fel de reșe
dință nedeclarată a „Tării 
Zarandului", se află în 
plin proces de moderni
zare. Acest lucru este cu 
atît. mai demn de laudă 
cu cit Bradul n-a fost 
niciddată un Ioc uitat de 
lume. Dimpotrivă, 
a încrustat pe 
pridvorului său 
mulțime de fapte, 
pind cu dăinuirea
pe aceste meleaguri, apoi' 
cu venirea romanilor avizi 
de aur. La Brad, sub po
dul de peste Crișul Alb. 
într-o zi de tirg, într-o zi 
de joi, Crișan, 
de luptă al lui 
demna moții la 
tru ca, lingă 
Mesteacăn, să 
plecarea spre 
De Brad este legat și nu
mele lui Avram Iancu. Și 
tot în acest orășel al mi
nerilor, în anul 1869, a 
fost construit primul liceu 
românesc din această par
te a Transilvaniei. Dar

însemnări din orașul de pe Crișul Alb 
de Radu SELEJAN

tovarășul 
Horea, în- 
luată pen- 

Brad, la 
hotărască 

Alba Iulia.

nificative ale renașterii 
Bradului din răstimpul ătît 
de fertil al ultimilor 17 
ani ar fi nu numai 
interesantă, dar și instruc
tivă. Căci orașul de as
tăzi nu mai seamănă cu 
cel de ieri decît pe alocuri. 
Doar citeva străzi au ră
mas „in picioare", 
amintind călătorului
venit după ani și ani pe 
aceste meleaguri ale Țării 
Moților crișeni chipul de

re- 
re-

vieții minerilor
altădată al urbei, contras- 
tind, firește, cu „poza" 
orașului de azi. Poate pă
rea ciudat, dar Bradul, 
deși cunoscut și. recunos
cut ca un veritabil centru 
minier, a intrat sub inci
dența metamorfozelor in 
urma altor orașe 
nea lui. 
centru 
frumos, 
vechii 
mintesc 
ani. cind au început de
molările clădirilor vechi 
de pe partea dreaptă a 
celei mai sudice străzi a 
Bradului, de unde, și mai 
spre sud. avea să se înalțe 
orașul nou, oamenii locu
lui, uitînd de promenada 
obișnuită de pe' malul 
Crișului, veneau aici să 
Vadă ce se întîmplă. cum 
se sapă fundația unui bloc 
cu nu știu cîte zeci 
apartamente. ’Iar după 
orașul nou a început să 
contureze, brădenii l-au 
adoptat dîndu-i nume, iu- 
bindu-1, lăudîndu-se cu el. ' 
Uitaseră de nostalgia „tîr- 
gurilor mari" de altădată.

aseme-
Orașul nou. cu un 
civic modern și 
s-a integrat tîrziu 
așezări. îmi a- 
cum. in urmă cu

uitaseră de străzile care 
au dispărut, lăsind loc 
celor noi. modernizate... 
Peste 3 200 de apartamente 
au fost construite în Brad. 
De unde cea mai inaltă casă 
de odinioară, un bloc cu 
două etaje, așa-zisa „Casa 
lui Hențu", după numele 
fostului proprietar, a ră
mas astăzi un fel de Guli- 
ver în 
fel' de 
nu se 
mite, 
și-ale 
tirg la

Prefacerea orașului a luat 
o deosebită amploare in 
anii din urmă. Ea a ajuns 
și-n fostul centru, 
unde se țineau 
„Piața mare". < 
meau 
un 
reu 
care-o înconjurau, a 
părut. în locul lor au apă
rut. blocuri cu partere co
merciale, cu spații verzi. 
Păcat însă că arhitecții 
care au proiectat această

Țara Uriașilor, un 
căsuță înspre care 
mai îndreaptă, ui- 
privirile copiilor 

țăranilor veniți la 
Brad.

de 
ce 
se
Și

Piața 
tîrgurile, 

cum o nu- 
brădenii, devenită 

parc hibrid. me- 
inundat, ca și casele 

dis-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Marile creații ale acestei epoci istorice

„O puternică dezvoltare va cu 
noaște siderurgia. Cel mai mare 
aport la această creștere va aduce 
marele combinat siderurgic de la 
Galați, a cărui construcție este în 
plină desfășurare. în anii următori 
se va intensifica procesul de mo 
dernizare a siderurgiei; vor fi in 
troduse și extinse procedee teh 
nologice noi, va spori producția 
oțelurilor de calitate".

Din cuvîntarea programatică de ex
cepțională 'însemnătate, rostită de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie a.c„ am reținut cu deosebire, și 
imi îngădui să-1 redau și să-1 co
mentez. un citat de idei care reflectă 
in modul ce mai pregnant conținutul 
înalt al noțiunii de patriotism revo
luționar ca trăsătură definitorie a ti
neretului nostru studios : „In activi
tatea politică-educativă de formare 
a omului nou. de educare a tinerelu
lui, un rol important revine școlii, 
înv.ățămintului de 
toate gradele. în- 
cepind de la învă- 
țămîntul preșcolar 
și pînă la învăță- 
mintul universi
tar. . copiii, tinerii 
trebuie crescuți și 
educați in spiritul 
dragostei de pa
trie, al devotamentului față de socia
lism, față de partid, în spiritul mun
cii, înarmîndu-i cu cele mai noi cuce
riri ale științei și cunoașterii umane. 
Școala de toate gradele trebuie să 
formeze un tineret revoluționar pa
sionat, îndrăzneț, gata de orie», sacri
ficiu pentru interesele patriei, ale so
cialismului. pentru apărarea indepen
denței țării, pentru pace". .

Intr-adevăr, fondul patriotismului 
revoluționar al tineretului in general, 
deci și al tineretului studios la care, 
ne referim aici, ii constituie dragostea 
de patrie, care se moștenește din’ 
străbuni, dar care se îmbogățește și se 
întărește continuu prin cunoaș
terea valorilor trecutului, frumuseți
lor neasemuite ale țării și a minu
natelor creații de cultură ale po
porului. Din dragostea de patrie, din 
care izvorăsc toate sentimentele 
nobile și atașamentul și devotamen
tul față de socialism și față de partid, 
respectiv față de concepția politico- 
ideologică și față de forța conducă
toare menite să ducă pe culmi tot. 
mai ridicate cea mai dreaptă și mai 
umană orinduire socială din istoria 
comună a poporului și a partidului 
nostru, care — așa ,cum sublinia în

Prof. dr. docent
Constantin ANASTA5ATU, 

membru corespondent al Academiei

recenta cuvîntare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — alcătuiesc istoria unică 
a națiunii române.

O trăsătură esențială a patriotis
mului revoluționar al tineretului stu
dios este și creșterea acestuia in 
spiritul muncii, adică in convin
gerea profundă că cea moi bogată și, 
hotâritoare sursă de energie, pe care, 
se bazează progresul și construirea 
unei vieți mai . fericite a poporului 
nostru, este munca pricepută și 
rodnică a fiecăruia dintre noi și a 
tuturor ia un loc, munca noastră 

creatoare pusă în 
slujba îndeplinirii 
sarcinilor și țelu
rilor trasate de 
partid și de între
gul popor. In rea
lizarea idealurilor 
sale înaintate, țaia, 
noastră nu șe 
poate baza decît 

fiilor ei, inclusiv jape munca tuturor 
tinerețului.

Tinerii care nu 
procesul de muncă creatoare al co
lectivității, nu numai că nu dau do
vadă de patriotism revoluționar, dar 
nici nu pot să ajungă la un aseme
nea sentiment înălțător, pentru c'ă 
numai muncind fără preget, cu pa
siune. cu dăruire pentru patria ta. 
numai contribuind prin muncă ta la 
dezvoltarea cit de modestă a unui 
fragment din economia generală a 
tării, devii capabil să înțelegi rostul 
muncii și să-ți iubești țara pentru 
care muncești.

In acest sens, sarcina de căpetenie 
a tinerilor aflați pe băncile facultă
ților. a oamenilor noi pe care îi for
măm in facultățile de toate gradele . 
este să se înarmeze cit mai puternic 
cti cele mai noi cuceriri ale științei 
și cunoașterii umane, cu toate cu
noștințele de care au nevoie pentru 
a-și exercita viitoarea profesiune cu 
maximum de profit material și spiri
tual.pentru țară, pentru colectivitate, 
pentru ei inșiși. Asoectul revoluționar

se integrează în

(Continuare în pag. a IlI-a)

Si în prezent: cea mai mare cetate a otelului

Construcția, la Galați, a Combinatului siderurgic 
ilustrează pregnant aplicarea consecventă a politi
cii partidului nostru de industrializare socialistă. Cea 
mai mare și mai modernă cetate de metal a Româ
niei socialiste a prins viață în cea mai fertilă eta
pă a istoriei patriei, inaugurată de Congresul al

IX-leo al partidului. Primul obiectiv de aici - la
minorul de tablă groasă numărul 1 - a fost pus 
în funcțiune in prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în septembrie 1966. De atunci, secreta
rul general al partidului s-a aflat în repetate rin- 
duri în mijlocul siderurgiștilor gălățeni, îndrumin-

du-le și orientindu-le activitatea. La indicația secre
tarului general al partidului au fost amplasate noi 
și importante obiective siderurgice. Astăzi, în ca
drul combinatului se află în funcțiune 7 baterii de 
cocsificare, 6 furnale, o oțelărie electrică, instalații 
de turnare continuă a oțelului, laminoare de tablă

groasă, de benzi la cald și la rece. Practic, la Ga
lați se realizează peste jumătate din producția de 
oțel, fontă și cocs a țârii. Dezvoltarea combinatu
lui a atras după sine profunde mutații în viața 
locuitorilor municipiului, importante înnoiri social- 
edilitare. (Dan Ploeșu. Foto: S. Cristian).
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NOUA CALITATE A MUNCII Șl NOILE EXIGENTE PROFESIONALE 100 DE ANI DE LA NAȘTEREA 

MATEMATICIANULUI TRAIAN LALESCU

DIVERS
Descoperirea 
din fîntîna

I
I

agrico- 
iviuret}, 
timpul 
au aut

In incinta cooperativei 
le din Moșuni, județul 
s-a săpat o fintina.' In 
săpăturilor, cooperatorii 
peste citeva fragmente de cera
mică. Anunțați, specialiștii Mu
zeului județean Mureș au con
statat o foarte importantă desco
perire arheologică. Fragmentele 
de ceramică din adîncul fîntinii, 
care au aparținut unor oale de 
mărime mijlocie lucrate la roa
tă, au o culoare cărămizie și da
tează din secolul al patrulea al 
erei noastre. Ele prezintă o deo
sebită impotdanță, intrucit, ală
turi de vestigiile arheologice de 
la Cipău, Iernut, Morești, Re
zid, Sărățeni și din alte locuri ale 
județului Mureș, toate provenind 
din același secol al patrulea, u- 
parțin exclusiv, populației băști
nașe, autohtone, dacoromâne, 
atestind continuitatea acesteia 
pe teritoriul patrtet.

Un trofeu 
al curajului

La Vaslui a avut loc etapa de 
zonă a „Cupei pionierului", la 
care uu participat copii din mai 
multe județe, in timp ce atenția 
tuturor era concentrată pe tere
nurile de sport, un copil care nu 
știa să înoate a căzut iu bazinul 
olimpic. Țipete, agitație, alarmă. 
Cum riici un om matur nu se 
găsea prin apropiere, trei pio
nieri. puțin mai mari decit cel 
in primejdie, au sărit, îmbrăcațl 
cum erau, in apă și, ajutindu-se 
unul pe altul, au scos copilul la 
suprafață. Tot ei i-au făcut șl 
respirație artificială, salvindu-i 
viața. Cei trei, pionieri se nu
mesc Portik Gyula și Latzkâ 
Endre, ambii din comuna Reme- 
tea. județul Harghita, și Creta 
Dan de la Școala generală nr. !,i 
Bacău. Toți trei aflați la con
curs. Toți trei — cîștigători ai 
„Trofeului curajului" — dacă 
există așa ceva. i

Ceas de pază
Intre „vedetele" unei expoziții 

de ceasuri pe care Muzeul jude
țean din Baia Mare a aescnls-o 
in aceste zile în centrul vechi al 
municipiului se află și un așa- 
numit ceas de pază. Piesă rară, 
donată de o familie de mineri.

Aflăm că acest original ceas 

ciul de pază. Cum ? Ceasul tre
buia întors cu o clteiță speciala 
exact la ora cind paznicul urma 
sa se afle intr-un anumit punct 
al rondului sau. Altfel, ceasul se 
oprea, dindu-l de gol.

Pentru unii paznici somnoroși 
n-ar strica 
instrument

nici azi un asemenea 
de control !

Frate cu Păcală
amintiți isprava tui 

plecase cu ușa-n 
amintit-o și noi 

citind in ziarul „Informația 
Harghitei" pățania lui S. Vicen- 
tiu din Miercurea-Ciuc. Ce cre
deți că i-a trecut prin cap tui 
Vicențiu? Trecind pe-o stradă, 
s-a indrepțat spre un maicator 
de circulație rutieră, l-a ■ smuls 
din pământ, l-a luat in circă Și 
a plecat cu el -la plimbare. Se 
pare că a vrui să-i pună pe șo
feri în încurcătură. Si ar ți reu
șit, dacă nu se întîlnea cu un 
lucrător de miliție, care l-a „pă
călit" cu o amendă.

Și cind te gîndești că Vicențiu 
lucrează tocmai tntr-o unitate 
care fabrică astfel de indicatoare 
rutiere...

Vă mai 
Păcală care 
circă ? Ne-am

A plătit 
cu bucurie

Cooperativa de producție, a- 
'.hiziții și desfacere a mărfurilor 
Hațeg a înființat unități și pen
tru lucrătorii de pe șantierul a- 
menajării hidroenergetice Riu 
Mare—Retezat. Una din unități 
a fost încredințată gestionarei 
Veronica M. Intr-o noapte, in 
timp ce-și făcea obișnuitul rond, 
o patrulă de ordine .a observat 
ușa magazinului deschisă. „Cine 
să fi furat lacătul ? Și dacă nu 
numai lacătul ?" — s-au întrebat 

■ el. Nu, nu-l furase nimeni. La
cătul fusese uitat de gestionară 
pe tejghea, iar intr-un sertar, 
toți banii încasați in ziua res
pectivă. A fost chemată gestio
nara, care a constatat că din ma
gazin nu lipsea absolut nimic.

Și totuși, s-a inregistrat și o— 
lipsă, dar din buzunarul ei. sub 
formă de amendă. Pe care a 
plătit-o pe loc, șl încă bucuroasă 
că a scăpat numai cu atit.

Ziua ardea,
noaptea 
se stingea

Zile 
artere 
mește 
Rahovei 
au fost martorii (și probabil mai 
sint. incă) ai unui fenomen artifi
cial cu totul unic (avind în ve
dere întinderea sa) : pe ' scurt, 
sute de becuri, de pe toți stîlpii 
destijiați transportului electrici
tății dintr-o mare parte a cartie
rului, se aprindeau ca prin far
mec la ora cind cintau cocoșii de 
dimineață și se stingeau seara... 
cind se culcau găinile. Ce să fie? 
S-au întrebat oamenii. Ne-au în
trebat și pe noi, iar noi întrebăm 
I.D.E.B.-ul...

in șir, in zona cunoscutei 
de circulație care se nu- 
str. Garoafei, din Calea 

București, cetățenii

Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii"
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Calitatea a devenit, in momentul de fața, ra
țiunea de a fi a oricărei unități industriale. Bă
tălia pentru calitate este subordonată unui scop 
fundamental : competitivitatea.

Una dintre ideile de bază subliniate cu preg
nanță în expunerea pe care secretarul general 
al partidului a rostit-o la recenta plenară lăr
gită a C.C. al P.C.R. este aceea că obiecti
vul fundamental al etapei actuale il constituie 
realizarea unei noi calități a muncii și a vieții 
in societatea socialistă românească. „Trebuie să 
facem totul - arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
- pentru a produce cit mai mult, cit moi bine, 
la o calitate cit moi înaltă". Desigur, străda-

niile menite so asigure o nouă calitate a mun
cii ar fi lipsite de sens in afara unor preocu
pări corespunzătoare care să determine o nouă 
calitate a pregătirii pentru muncă. Expunereo 
secretarului general al partidului, document is
toric programatic, pătruns de un profund spirit 
analitic, relevă cerința ca fiecare, la locul său 
de muncă, să-și ridice permanent nivelul pro
fesional, tehnic, de cunoștințe științifice și ge
nerale, in așa fel incit să poată da maximum 
pentru bunul mers ai societății. Se desprind, de 
aici, pentru organele și 
pentru organizațiile de 
tru consiliile oamenilor

organizațiile de partid, 
masă și obștești, pen- 

muncii, mari răspunderi

in ceea ce privește soluționarea uneia dintre cele 
moi stringente probleme cu care se confruntă 
economia națională in actuala etapă : ridicarea 
calificării forței de muncă la nivelul 'înzestrării 
tehnice a întreprinderilor noastre.

Un lucru se impune să fie înțeles bine, acela 
că pentru a se asigura o nouă calitate a mun
cii nu este nevoie numai de voință. Că nu se 
cer numai preocupări pentru a conștientiza oa
menii cu privire la importanța acestui obiectiv 
și numai acțiuni cu caracter ofganizatoric. Esența 
problemei o constituie însă acțiunea unor factori 
cu randament 
răspunderea in

maxim, intre care competența și 
muncă.

0 operă care a îmbogățit tezaurul 
de valori al științei românești

șadar, competență și răspun
dere In muncă. Doi termeni 
ale uneia și aceleiași ecuații : 
eficiănța economică. Alătura

rea loc arată că ridicarea calificării 
nu hsste, așa cum se susține uneori, 
numai o problemă profesională. Ea 
este, in aceeași măsură, și o. proble
mă politico-educativă. de a cărei so- 
luționare răspund direct organele și 
organizațiile de partid. Acolo unde 
lucrurile au fost înțelese in acest 
spirit au fost obținute și rezultate 
bune.

De 44 de luni întreprinderea de 
frigidere din Găești iși realizează 
planul de producție. Nu a existat, în 
tot acest timp, nici măcar O singură 
lună in care indicatorii cantitativi 
și calitativi și de eficiență să nu fie 
îndepliniți. Datorită rezultatelor deo
sebite obținute in anul 1981. colec
tivul acestei moderne unități a in
dustriei noastre s-a situat printre 
câștigătoarele primului loc în între-»- 
cerea socialistă. Distincția conferită. 
„Ordinul Muncii" clasa I. răsplăteș
te competența și răspunderea in 
muncă afirmate de cei peste 3 400 
de constructori ai frigiderului ro
mânesc. azi tot mai căutat in Fran
ța, Belgia. Olanda, R.F. Germania, 
Egipt. Produsul fabricii a devenit 
competitiv pe piața mondială.

Directorul întreprinderii, inginerul 
Traian Novolan. ne spune că nimeni, 
aici, nu a pierdut din vedere faptul 
că gloria se păstrează mai greu de
cit se ciștigă. Dealtfel. în toate sec
țiile de producție, in toate ateliere
le se discută deschis că rezultatele 
de pină acum, inclusiv cele din 1981, 
care au fost răsplătite cu medalia 
de aur. nu reflectă in întregime po
tențialul productiv a! unității, 
contestabil, aceste rezultate 
bune. Dar puteau fi și mai 
Comitetul de partid și-a făcut cunos
cut in toată uzina punctul de vede
re : „Sîntein in stare de mai mult. 
Există, în întreprinderea noastră, re
surse de creativitate încă nefolosite. 
Avem condiții pentru a^ spori pro
ducția peste, ce s-a prevăzut în plan 
și pentru a aduce noi îmbunătățiri 
funcționale produselor noastre".

Nu, nu sînt simple constatări. Sînt 
ginduri ce exprimă o stare de spirit 
și un mod de acțiune. Toate organi
zațiile de bază au analizat, în adu
nări generale, activitatea de pregăti
re profesională. O concluzie s-a des-

In- 
slnt 

bune.

că preo- 
ridicarea 

ingine-
prins cu precădere : aceea 
cuparea susținută pentru 
competentei muncitorilor, 
rilor, maiștrilor se regăsește în pro
duse de calitate superioară. în te
meiul indicațiilor, al ideilor cuprinse 
in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară lărgită 
a C.C. al P.C.R., s-a trecut la regîn- 
direa întregului sistem de ridicare a 
calificării. Detalii aflăm de la secre
tarul comitetului de partid, maistrul 
Constantin Mirică : „Am pornit de

ții de tramvaie. Competența , profe
sională a celor peste 4 300 de munci
tori, ingineri și tehnicieni, răspun
derea lor in muncă au determinat 
însă un important salt calitativ : de 
la reparații la construcții de tramvaie. 
.Uzina se află in plin proces de mo

dernizare. Un proces inițiat de 
colectiv și realizat cu resfirsele co
lectivului. Pe planșetele proiectanți
lor halele de lucru își modifică ima
ginea : devin mai spațioase, mai lu
minoase, mai confortabile. Apoi, cu

Competența rodește acolo 
unde se bucură de respect 

și apreciere
la ideea că lectorul nu poate ră- 
mîne un simplu transmițător de 
cunoștințe, fie ele și de ultimă 
oră. De aceea, am inițiat forme 
care să-i activizeze pe cursanți; orga
nizăm acum dezbateri, analize eco
nomice, asigurînd atit întoarceri in 
trecut, prin recapitularea unor cu
noștința studiate in școală, cit și des
chideri spre viitor, prin aducerea in 
discuție a noilor tendințe ce se ma
nifestă pe plan mondial in domeniul 
nostru de activitate. Accentul cade 
acum pe stimularea cursanților pen
tru a invăța singuri, pentru a afla 
singuri ceea ce in două sau trei ore 
de curs pe săptămână nu se poate 
afla".

Nu este întimplător faptul că în 
absolut toate acele unități economice 
care obțin rezultate bune in procesul 
de producție există și o preocupare 
susținută pentru ridicarea calificării. 
Uzina de reparații (atelierele cen
trale) din cadrul I.T.B. oferă. în a- 
ceastă privință, un exemplu dintre 
cele mai concludente. Denumirea in
dică profilul întreprinderii : repara-

efort comun, proiectele sînt transpu
se in fapt și uzina capătă, treptat, o 
nouă înfățișare. Dar pe planșetele 
proiectanților se află îndeosebi noi 
tipuri de tramvaie : mai bune, mai 
încăpătoare, mai economicoase. Bă
tălia se dă acum pentru ca drumul 
de la idei la fapte să fie cit mai 
scurt. Lună de lună intreprinderea 
își realizează planul de producție la '• 
toți iridicatorii. „La noi în uzină, 
ține să sublinieze secretarul comite
tului de partid. Jean Mitrea. lucrea
ză oameni cu tragere de inimă și cu 
0 bună pregătire profesională. Une
ori ni se spune d este normal, avind 
astfel de oameni, să realizăm pianul. 
Dar nouă ' nu ne-a dăruit nimeni 
specialiști cu înaltă competentă. 
I-am format aici. Am făcut din uzi
nă o adevărată. școală. Pe noi 
frământă astfel de întrebări : 
erau oamenii uzinei în 1975 ? 
sînt ei în 1982 ? Și cum vor 
anii viitori ? Organizăm, in
prindere, numeroase forme de pre
gătire profesională care să le asigu
re o evoluție in direcțiile dorite de

ne 
Cum 
Cum 

fi în
intre-

noi. Ele își ating scopul intr-un co
lectiv in care oamenii competenți se 
bucură de respect și de o bung a- 
preciere. Ca să dăm cit mai mult so
cietății. așa cum ne îndeamnă tovară
șul Nicolae Ceaușescu in magistrala 
expunere pe care a rostit-o la recenta 
plenară lărgită a C.C. al P.C.R., tre
buie să învățăm mai mult, să ne pre
gătim temeinic. Numai o înaltă pre
gătire dă un sens mai profund și face 
mai rodnică participarea fiecăruia 
dintre noi la asigurarea progresului 
patriei".

Este de la sine înțeles faptul că 
orice 
meni 
nu-i 
buie 
sonalului muncitor. Să pornim de la 
statistici. La Combinatul de oteluri 
speciale din Tirgovișle fluctuația se 
menține de mai mulți ani ridicată. 
Cauzele sînt numeroase și, așa cum 
am putut să ne convingem. în mare 
parte ele depind de relațiile fiecărui 
muncitor cu orașul, cu uzina, cu 
maiștrii. Dar plecările dovedesc mai 
ales neajunsuri ale activității politi
co-educative pe care o desfășoară or
ganizațiile de partid și U.T.C. Ele 
exprimă tendința unor tineri de a 
fugi de greu, de a căuta un loc de 
muncă mai ușor. în condițiile in care 
personalul muncitor se reînnoiește 
continuu, mulți oameni plecind după 
ce invață meseria, preocupările pen
tru perfecționarea pregătirii profesio
nale rămin in bună parte 
fructuoase.

Scria savantul Grigorc Moisil 
„nici unei lucrări științifice n-ar 
bui să i se pună la sfirșit „fine", ci 
„va urma". Nu numai lucrărilor im
portante,, ci și celorlalte. Știința mer
ge azi mai repede decit omul de 
știință ; ai pornit împreună și vezi 
cum ți-o ia înainte". Parafrazînd a- 
ceastă adnotare/am putea spune că 
in pregătirea profesională expresia 
„fine" nu-și găsește locul. „Va urma" 
se in.scric aici ca o deviză, un indemn. 
o cerință imperioasă. Cit privește însă 
eficiența acestei activități, ea depin
de in bună măsură de conținutul 
muncii educative, de găsirea unor 
forme moderne, revoluționare de în
sușire a cunoștințelor și de valorifi
care rodnică a acestora în procesul 
de producție.

întreprindere iși dorește 
competent!. Dar, ca să-i 
deajuns să-i pregătească, 
să asigure și stabilizarea

oa- 
aibâ, 
Tre- 
per-

in-

că 
tre-

Adrian VASI1ESCU
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Contracte de legume—încheiate, 
parafate și... refuzate

sită" pe un drum de 400 km după 
zile și zile de „așteptare", ba prin 
curtea noastră, ba prin depozitul 
I.L.F.-ului.

Să spunem lucrurilor pe nume — 
e vorba de risipă, la rădăcina căreia 
se află o intolerabilă atitudine bi
rocratică. Și nu a fost un caz izolat? 
Aceeași atitudine s-a manifestat din 
partea I.L.F. Vîlcea și cu ocazia pre
luării ardeilor iuți — cantitate mare, 
aproape 100 000 de bucăți — pe care 
inițial ni-i solicitase cu mare grabă. 
Am predat marfa rapid, în 2—3 zile, 
dar produsele in loc să ajungă pe 
piață (unde marfa respectivă lip
sea). s-au ofilit în depozitele I.L.F. 
După zile și zile de dospit, I.L.F. 
dorește să ne trimită ardeii înapoi, 
dar înainte de toate ar dori să-i... 
numărăm, ca să vedem dacă mai 
sint sau nu. în depozit cantitățile 
livrate conform graficuilus !

Practic, ne întrebăm : ce să facă 
producătorii cu marfa contractată 
ferm cu I.L.F. dacă această între
prindere nu-și respectă contractele ?

Ion JOJA 
directorul Asociației 
cooperatiste horticole

în comuna noastră — Bălcești, ju- . 
dețul Vîlcea — intre alte unități de 
producție iși desfășoară activitatea 
și „Asociația economică cooperatis
ta horticolă". Indicatorii de plan 
care trebuie realizați în 1982 la ca
pitolul „producție vegetală" înscriu 
importante cantități de produse le
gumicole — roșii., varză de vară, vi
nete, ardei iute, ardei gras. I.L.F. 
Vîlcea cunoaște bine acest lucru și 
reprezentanții săi au venit la noi 
incă clin primăvară pentru a încheia 
contracte.

Intr-adevăr, s-au încheiat con
tracte substanțiale, cooperatorii noș
tri au îngrijit bine pămintul și 
culturile, iar recolta este foarte 
mare. Conform graficului de livrare 
către I.L.F. Vîlcea, in luna 'iunie 
am recoltat legumele ajunse la ma
turitate — 3 tone — le-am încărcat 
în camionul cu nr. 21-VL-779 (șofer 
Pavel Pavelescu) și exact în ziua 
planificată le-am trimis ia I.L.F. 
Vîlcea. Nu mică ne-a fost insă mi
rarea cind. peste 2—3 zile, camionul
— ce credeți ? — s-a întors cu mar
fă cu. tot înapoi. De ce ? I.L.F. a 
refuzat legumele motivînd că muni
cipiul are... marfă berechet !

în afară de faptul că legumele 
s-au depreciat, s-a consumat inutil 
și benzină pentru cei 200 km dus și 
inters, distanța dintre Bălcești și 
Rm. Vîlcea. Am intervenit la I.L.F., 
iar acesta, pentru a repara greșeala, 
a trimis la noi in ziua de 20 iunie, 
cu un alt camion, pe același drum 
de 200 km, pe inginerul-șef ai în
treprinderii respective, tovarășul 
Nicolae Enculescu. Dar nici tovară
șul inginer-șef n.u a prea vrut să știe 
de contract : din toate produsele 
pregătite de noi pentru livrare (pro
duse prevăzute clar în grafice) a 
preluat numai ardei grași și vinete
— restul ni le-a lăsat in curte. Soco
tim că nu mai e cazul să mai ară
tăm cum poate să se prezinte în 
rafturile magazinelor o marfă „obo-

economice
Bâlceșt»

di cores-N.R. Slntern informați 
pondenții noștri voluntari ci „joaca 
de-a contractele de legume" din co
muna Bălcești nu e un caz singu
lar. Nu in puține locuri, contractele 
de predare și primire, conform gra
ficelor, nu se respectă — fapt care 
face să se risipească forță de mun
că, produse, combustibil, in timp 
ce piețele alimentare ar avea nevoie 
de mărfurile plimbate inutil pe dru
muri. Este de aceea necesar ca or
ganele locale, in primul rind consi
liile populare, direcțiile generale 
agricole și cele comerciale, să pună 
capăt practicilor respective, fenome
nelor de birocrație, incit piețele să 
fie mai bine aprovizionate și nici 
un gram din aceste produse să nu 
se piardă.

Frumosul edilitar, in 
și cu participarea

Orășelul Tîrgu Frumos, din jude- 
•țul Iași, are un pronunțat profil 
agricol. Locuitorii săi sint, în cea 
mai mare parte, oameni harnici și 
gospodari. Ei țin cu tot dinadinsul 
ca acestei așezări să nu-i fie fru
mos doar numele, ci și înfățișarea, 
ca fiecăruia să-i placă să trăiască și 
să muncească in această localitate. 
Iată de ce, încă de pe vremea cind 
nici nu trecuse bine iarna, s-a de
clanșat o adevărată întrecere intre 
cetățeni pentru mai buna gospodă
rire a orașului. Un accent deosebit 
l-au pus, pe identificarea suprafețe
lor de teren nefolosite pînă în 1982 
și astfel au fost redate agriculturii 
(in special din terenuri intravilane, 
din altele care bălteau) încă 4 ha. 
Cultivată cu legume, numai această 
suprafață poate produce aproape 
100 000 kg de cartofi sau roșii atit 
de necesare aprovizionării.

Dar cite nu pot fi făcute 1 Una 
dintre cele mai importante pro
bleme rezolvate de locuitorii din 
Tirgu Frumos in acest an a fost tot 
strins legată de agricultură. Un 
exemplu : pentru creșterea și înmul
țirea numărului de animale, am pus 
cu toții umărul la amenajarea și fer- 

^tilizarea unei suprafețe de pește

< '.«J
Invitații turistice * pe meleagurile vilcene

V- *
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Trecerea rapidă a marelui mate
matician Traian Lalescu pe firma
mentul științei românești a lăsat o 
diră strălucitoare de lumină, care 
mai persistă și astăzi, cind comemo
răm centenarul nașterii sale.

Traian Lalescu a apărut in istoria 
științei românești în epoca de dinain
te de primul război mondial, cind nu 
existau încă la noi școli matematice 
închegate. Grație străduințelor celor 
doi mari pionieri ai matematicii ro
mânești : Spiru Haret (1851—1912) și 
David Emmanuel (1854—1941) se 
formase deja la Universitatea din 
București un prim nucleu de mate
maticieni cuprinzind pe Gheorghe 
Țițeica, Dimitrie Pompeiu, Anton 
Davidoglu, Nicolae Coculescu. Tra
ian Lalescu ș-a alăturat, in anul 
1908, acestui mănunchi de matema
ticieni, grație unei ascensiuni rapide, 
și a adus impulsul său tineresc, cu 
u.n dinamism cu totul in afară de 
comun, la formarea unei prime școli 
matematice românești, intr-un do
meniu dintre cele 
mai moderne ale 
matematicii tim
pului său.

Traian lalescu 
s-a născut la 
București, la 12 
iulie 1882. ca fiu 
al unui modest funcționar. EI era des
cendent al unei familii bănățene, 
transplantată in vechea Românie, dar 
care păstrase un adine, atașament 
pentru Banat, locul său de baștină.

După studii gimnaziale și liceale 
la Craiova, Roman și la Liceul in
ternat din Iași, unde numele său, ca 
premiant de onoare, a fost săpat în 
marmură pe tabla de onoare a li
ceului, Traian Lalescu s-a afirmat 
de țimpuriu prin colaborarea la Ga
zetă matematică și apoi, cu începere 
din 1900, ca student la Școala na
țională de poduri și șosele din Bucu
rești. Aici fusese admis •primul la 
concursul de intrare. Dar nu avea 
să devină atunci inginer, deoarece 
pasiunea pentru matematică îl face 
să se înscrie, in 1903, la facultatea 
de științe a Universității din Bucu
rești. Licențiat in matematică în 
1905, obține bursa „Adamachi" pentru 
studii de specializare in Franța. La 
Paris audiază cursurile marilor 
maeșbri ai Sorbonei dim acea vreme : 
Henri Poincare, Emile Picard, E- 
douard Goursat, Gaston Darboux.

Inteligența sclipitoare a lui Traian 
Lalescu îi permite să se adapteze 
cu ușurință muncii de croație știin
țifică și astfel, în 1908, el susține la 
Paris teza sa de doctorat in mate
matică cu un subiect de mare actua
litate, legat de teoria ecuațiilor in
tegrale. Această teză marchează o 
dată memorabilă în istoria matema
ticii românești, dar și universale. La
lescu aducea intr-adevăr rezultate 
noi. dind științei teoreme de o ele
ganță și eficientă deosebite, care au 
ayut .imediat un însemnat ecou în 
Iiimea matematică/ Astăzi, numele 
siu-figurează- la loc de cinste prin
tre precursorii analizei funcționale.

Reîntors în țară. Lalescu devine a- 
sistent la Școala de poduri și șosele 
(1909), profesor la liceele „Gh. Șin- 
cai" si „D. Cantemir" din București 
(1910—1912), conferențiar (1910—1913) 
și apoi profesor de algebră superi
oară (1913—1929) la Universitatea

de acad. Caius IACOB

din București, profesor de geome
trie analitică la Școala națională de 
poduri și șosele (1912—1929). deve
nită mai tirziu Politehnica din Bucu
rești.

El continuă cu strălucire activita
tea sa științifică în domeniul teoriei 
ecuațiilor integrale, ca și in acela al 
algebrei și al teoriei grupurilor. în 
1910 redactează și publică la Bucu
rești o monografie asupra teoriei e- 
cuații'lor integrale, care este apoi ti
părită în 1912, in limba franceză, la 
Pariis, cu o prefață de Emile Picard, 
fostul său profesor. Această primă 
carte de ecuații integrale care a a- 
părut in literatura matematică uni
versală reprezintă capitolul intro
ductiv al noii discipline matematice 
care est’e analiza funcțională și-l si
tuează pe Traian Lalescu printre 
fondatorii acesteia.

în anii grei ai războiului și ai o- 
cupației germane (1916—1917). Lales
cu s-a refugiat la Iași. Iubirea de 
patrie il face să se afirme acum și 

pe teren politic si 
să ducă o boga
tă activitate zia
ristică in servi
ciul tării. în 
toamna lui 1917 
este trimis la Pa
ris cu un grup de 

profesori «universitari cu misiunea de 
a pleda in fața opiniei publice mon
diale cauza dreaptă a României — 
problema unității noastre naționale. 
La Paris, el publică o monografie 
asuppa Banatului, dar face și studii 
de fizică matematică si electricitate, 
devenind astfel si inginer.

Reîntors în țară, in Romania «re
întregită, ține-la Universitatea . 1
București cursuri asupra celor /. <î' 
moderne capitole de, 'matematică 
(teoria relativității, calculul tenso- 
rial, teoria seriilor Fourier etc.), 
pledează pentru înființarea Politeh
nicii din Timișoara, devine primul, 
rector al acesteia (1920—1922). Desă
vârșirea operei sale la Timișoara va 
fi realizată de al doilea, rector 
(1922—1930), prietenul său Victor 
Vâlcovici (1885—1970). Dar, intre 
1921—1929, activitatea didactică și 
științifică a lui Lalescu continuă cu 
același entuziasm și impetuozitate și 
la Universitatea și Politehnica din 
București.

Dar intensa și multilaterala acti
vitate depusă îl macină și consumă 
prea de timpuriu. O boală nemiloasă 
îl răpește la data de 15 iunie 1929.

Traian Laleșcu a creat o adevărată 
școală matematică românească, de 
cercetare în teoria ecuațiilor inte
grale. Profesorii universitari Theo
dor Angheluță, Nicolae Abrameseu, 
Petre Sergescu, Ovldiu Tino. Nicolae 
Raclis, Valeriu Alaci, Șerban Gheor
ghiu sînt primii doctori in matema
tică români formați la școala lui 
Traian Lalescu și cărora el Ie-a 
transmis toată iubirea de știință și 
de tară, spre mareftj Tbfâs al IhVă- 
t.âmihtiilțil"noattru superior din epbca 
interbelică.

Exemplul de , patriot al lui. Traian 
Lalescu, activitatea sa prodigioasă 
de om de știință, opera sa matema
tică constituie pentru matematicie
nii români de astăzi o sursă de in
spirație și o bogată moștenire știin
țifică. .
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(G.G.).

interesul 
tuturor 
pajiști. Pe aceste întinse 
au fost împrăștiate nu

500 ha de 
suprafețe 
numai îngrășăminte chimice, ci și 
mari cantități de îngrășăminte natu
rale aduse la pajiști din curțile oa
menilor.

La chemarea deputaților, cetățe
nii au răspuns ca unul la multe alte 
treburi gospodărești. De exemplu, 
uu fost întreținute pe teritoriu pes
te 5 km de drumuri, au fost săpate 
și amenajate peste 30 km de canâle- 
șanțuri pentru scurgerea apelor plu
viale, au fost plantați peste 15 000 de 
pomi fructiferi. Totodată, cetățenii 
au curățat, reparat și construit din 
nou peste 100 de fîntîni, au amena
jat 3 km de trotuare.

într-o adunare cetățenească ținu
tă zilele trecute, tovarășul Petru 
Mocanii, vicepreședinte al biroului 
executiv al consiliului popular, 
aprecia că valoarea tuturor munci
lor patriotice depuse de cetățeni in 
lunile trecute din acest an depă
șește 2,5 milioane lei.

Pînă la sfîrșitul anului e încă 
mult...

Dumitru PAPUȘOIU 
corespondent voluntar, 
Tîrgu Frumos

gil a plecat ilegal in Olanda, să in-

Renumit prin frumusețile naturii 
și monumentele sale, județul Vii- 
cea este vizitat de numeroși turiști, 
în locuri pitorești, citeva atrăgătoa
re unități oferă condiții bune de 
popas in orice anotimp.

Pe malul Topologului, la 18 km 
de Rm. Vîlcea. în imediata apropie
re a șoselei ce duce spre Pitești, se 
află frumoasa unitate turistică 
hanul „Topologul", care dispune de 
un restaurant, un bar de zi. o bra
serie și 30 de camere cu cite două 
paturi, cu grupuri sanitare proprii.

dușuri cu apă caldă, încălzire cen
trală.

Un loc plăcut pentru odihnă, in
tr-un peisaj montan de o rară fru
musețe, este și hanul „Horezu", din 
stațiunea cu același nume, de unde 
se pot face interesante excursii în 
împrejurimi.

în orașul Drăgășani. hotelul ,.Ru- 
sidava" este, de asemenea, o gazdă 
ospitalieră, dispunind de 64 de ca
mere cu încălzire și restaurant.

în imagine : hanul ,,Horezu“.

Pasul absurd spre o
11 iulie) am publicat, cuIn numărul trecut al ziarului nostru (duminică

titlul de mai sus, prima parte a unei scrisori: mărturia unui dezrădăcinat de 
țară - Joii Oiaru - trimisă pe bandă magnetică familiei sale și încredin
țată de aceasta redacției „Scinteii". 
parte a transcripției de pe bandă.

„...Cițiva români, care sint plecați 
in America înainte de primul război 
mondial sau sint nâscuți in Ame
rica din acești români și care au 
reușit să prindă oarece rădăcini în 
America, iși iau obligația de a sta 
garant pentru românii care vor să 
plece — deci să emigreze — în 
America. Printre aceștia sint și ciți
va popi ortodocși, care dau garanții 
pentru români. Dar să nu credeți 
voi. că ei sint indemnați de milă sau 
compătimire, sau de sentimentul 
întrajutorării frățești, ori pur și 
simplu de oarece sentimente uma
ne ! Nu, nu, nu... Ei fac aceasta ca 
să poată profita de românii nou-ve- 
niți. care au nevoie cit de .cit de 
ajutor. Unul dintre popi avea o fa
brică. De cuie. Toți românii pentru 
care el a stat garant au fost obligati 
să lucreze in fabrica lui pentru un 
salariu de mizerie. Și aceasta a du
rat ani de zile pină cind. cu trei ani 
în urmă, niște români care au aflat 
că părintele le plătește jumătate din 
salariul pe care alții îl primeau, 
i-au dat foc fabricii. Ca să se răz
bune, bineînțeles ! De atunci popa 
nu mai dă garanții pentru nici un 
român. Dar sint alții care dau ga
ranții. însă fiecare profită de pe 
urina românilor nou-veniți. în spe
cial. sint oameni care au o mică în
treprindere sau un restaurant, sau 
pur și simplu îi vî-ațl ca pe niște 
sclavi pe românii riâii-veniți la cu
noștințe sau la prieteni, care au ne
voie de mină de lucru ieftină. Și 
românii nou-veniți nu pot să zică 
nimic, fiindcă ei depind cinci ani de 
zile de cei care au stat garanți pen
tru ei. Deci, cu alte cuvinte, un ro
mân care vrea să emigreze, in Ame
rica trebuie să se vindă ca sclav la 
alți români pentru cinci ani !

Această perspectivă mie nu 
plăcut de fel. Și nici lui Virgil 
raru, prietenul meu. De aceea,

mi-a 
Mo- 
Vir-

Publicăm astăzi, în continuare, a doua

acolo. Zis și făcut ! 
olandez, după șase

cerce să rămină 
Dar guvernul 
luni de zile, i-a pus in vedere să pă
răsească Olanda ; cu alte cuvinte 
i-a spus „tu nu ai ce căuta aici !“. 
El a încercat in Belgia. în Belgia 
s-a intimplat același lucru, după 
nouă luni de zile. în Belgia m-am 
întâlnit eu cu el și am stat mult de 
vorbă despre- toată mizeria de aici 
și minciunile care, circulă pe la noi

11.00
11,05
12,00

12,20

12,40
16,00
16,05
16.30
17.30

17,50
20.00
20,25

Telex
Teatru tn serial : „Jocul ielelor" 
Cîntece și jocuri în interpretarea 
ansamblului folcloric „Doina Bis
triței"
România — industrie și 
Dezvoltarea armonioasă 
județelor țării 
Matineu de vacanță 
Telex 
Viața școlii 
Clubul tineretului 
Civica. Din sumar : ■ ____
rit, legile noastre ■ Noi, gospo
darii
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică

civilizație, 
a tuturor

Legile ță-

Deschizător de drumuri noi — 
Congresul al IX-lea al P.C.R. O 
viziune superioară asupra condi
ției umane
Teatru TV : „Banchiza". Premieră 
pe țară. Adaptare TV după piesa 
„Ulei" de Eugene O’Neill
Poartă-ți, Mureș, apele. Doine, 
cintece și dansuri din județul Hu
nedoara

22,05 Telejurnal 
22,13 Anotimpul soarelui

ușoară

31,00

21,30

20,00
M.23
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niuzicâ

Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice. Sub 
semnul Congresului educației po
litice și culturii socialiste. Muzeul, 
focar de cultură și educație pa
triotică
Mic dicționar de operă și balet — 
„Litera D“ (II)

2Ș.05 Telejurnal
22,15 Dialogul orchestrelor

21,10

iluzorie fericire...
Să vă mai povestesc un caz, din 

America. Cind eram încă in lagărul 
de la Traiskirchen, niște băieți au 
primit o scrisoare de la unul care 
a plecat in America de aproximativ 
opt luni. Știți ce a scris 7 Nici nu 
vă vine a crede !

A fost primit acolo de către cel 
care a dat garanție pentru el și încă 
pentru cițiva, în total șapte români. 
Pe toți i-a cazat intr-o cameră cu 
paturi suprapuse și după două-tre. 
zile le-a dat la fiecare cite un ser
viciu. Dar nu i-a întrebat ce mese
rie au el. ori ce știau ei să facă, ori 
la ce se pricep. Nu. asta nu-i inte
resează pe ei ; ce ai fost înainte este

• „Nu mi-a surîs deloc perspectiva de sclav44 
® Soarta emigrantului neacceptat: să fie mereu 
pe drumuri ® Cum sfîrșesc speranțele de a 

ajunge... milionar pe meleaguri străine

despre „libertatea, bunăstarea și fe
ricirea" Vestului. El a ajuns aproa
pe la disperare la un moment dat și 
pur și simplu nu mai știa ce să facă. 
Atunci îmi. veni mie o idee și i-am 
spus : „mâi, du-te la Organizația . 
Națiunilor Unite, in Geneva, și po- 
vestește-le că trei țări din vestul 
Europei ți-au interzis să te stabilești 
în ele și întreabă-i ce trebuie să faci 
să ai și tu dreptul să trăiești undeva 
pe pămintul ăsta". Sau — i-am 
spus — să meargă la „Europa libe
ră", în Germania Federală, și să le 
povestească acolo situația lui. în 
speranța că ei. de rușine, îl vor 
ajuta. Zis și făcut. Nu știu ce s-a 
mai intimplat, pe unde a fost să se 
plîngă, dar, apoi, am aflat că într-o 
lună a plecat in Australia. Australia 
n,u este o țară rea. după toate pro
babilitățile. dacă te duci acolo cu 
un mic capital și inceoi o rftică în
treprindere pe cont propriu. Dar să 
pleci acolo cu buzunarele goale, ca 
un cerșetor, este o tragedie exact ca 
și in America.

treaba ta, aici tu te naști a doua 
oară 1 El a fost plasat într-un res
taurant, ca spălător de vase. El tre
buia să-i plătească garantului chi
rie, gaz, lumină, apă și toate cele
lalte. Apoi trebuia să lucreze de di
mineața pinâ seara, aproximativ 
10—12 ore pe zi, inclusiv duminica, 
pentru un salariu de trei ori mai 
mic decit normal. După patru luni 
de chin, băiatul ăsta nu a mai re
zistat și pur și simplu și-a luat lu
mea in cap. Acum scria că nu mai 
avea unde dormi, nu avea ce să 
mănince și ca să nu moară de foa
me căuta ziua prin coșurile de gu
noi orice de mîncare, iar noaptea 

■ iși găsea culcuș pe sub poduri, unde 
nu batea așa tare vîntul. Acum era 
atit de tare deprimat de America 
incit ar fi vrut să poată veni înapoi 
în Traiskirchen, deși în Traiskirchen 
este un fel de pușcărie de fapt...

Aici am primit o scrisoare de la 
Eka Kerekes. care așa cum știți, a 
plecat in Canada. Ea ml-a scris că 
plinge in fiecare zi. Dar ea este arn-

(ll)
bițioasă și speră să poată să facă 
orice. Ea primește pe lună 220 de 
dolari canadieni, din care trebuie să 
plătească 100 chirie. Deci asta in- 
sea-mnă aproape jumătate din ajuto
rul ei social. Șase luni de zile este 
obligată să meargă la școală^ dacă 
nu merge, i se taie ,și acest mic 
ajutor. După șase luni de zile nu 
mai primește nici un fel de ajutor 
și este obligată să-și caute singură 
de mincare, unde dormi... Faptul, 
acesta te obligă să accepți orice fel 
de muncă ; dacă nu vrei, bineînțe
les, să

Sașii 
deraia 
nă și 
ceilalți 
consideră toată viața și ii privesc 
ca pe niște străini I Acum citeva 
zile am văzut aici, la televizor, 
transmis din Germania Federală, un 
documentar despre sașii care ă.U- 
emigrat din diverse țări... Cițiva 
sași din România — din Banat — au 
recunoscut că după cinci și șase ani 
de zile de ședere în Germania Fe
derală, deși au primit după citeva 
luni cetățenia germană, și acum sint 
priviți de către băștinași ca 6trăini. 
După 5—6 ani de zile au rămas izo
lați de restul oamenilor, nu au reu
șit să-și facă nici, un prieten și sin
gura lor bucurie este că, odată pe 
an sau de două ori. se pot întoarce 
in România și-și petrec concediul 
împreună cu vechi cunoștințe și cu 
vechi prieteni. Faptul că au reușit 
in Germania Federală, după cițiva 
ani de muncă asiduă, să-și înjghe
beze o gospodărie, casă cu chirie și 
mașină cumpărată in rate nu i-a 
făcut mai fericiți și nu se simt mal 
liberi. Asta au recunoscut-o ei ș( eu 
cu ochii mei și cu urechile mele 
i-am văzut și i-am auzit la televizor.

Caro asteâ sint aspectele de care 
se lovesc cei care pleacă din Româ
nia pe alte meleaguri in speranța 
că se vor putea îmbogăți in cinci 
minutș și că voi- deveni milionari 
de la o zi la alta".

mori de foame !
care vin în Germania Fe- 
primesc cetățenia germa- 
legal sint considerați ca 

germani. însă localnicii ii

(va urma)
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Excelenței Sale
Domnului MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

Președintele ales al Statelor Unite Mefcicane
Sarcina cea mai importantă în agricultură

sărbătoarea națională a republicii

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în' înalta funcție de președinte al 
Statelor Unite Mexicane, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și succes, de pace și prosperitate ponorului mexican 

. prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 

între Republica Socialistă România și Statele Unite Mexicane vor cunoaște 
o continuă dezvoltare pe multiple planuri, spre binele 
mexican, al păcii, colaborării și înțelegerii in întreaga

■ y

popoarelor român șj 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului ANKER JOERGENSEN
Președintele Partidului Social Democrat din Danemarca, 

Prim ministru al Danemarcei

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că,bunele relații dintre partidele și țările noas
tre se vor dezvolta în continuare în interesul poporului român și poporului 
danez, al cauzei păcii, destinderii, securității și independenței naționale, 
progresului și colaborării între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

'al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

INTENSIFICAREA RECOLTĂRII GRIULUI
JUDEȚUL BRAILA JUDEȚUL OLT

DEMOCRATICE SAO TOME Șl PRINCIPE

Excelenței Sale MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de

Președintele Republicii
Eliberare din Sao Tome și Principe, 
Democratice Sao Tome și Principe

Se lucrează organizat^ cu eficiență
aniversări a proclamării independentei tării

Cronica
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Republicii Irak, luni după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. în cadru! că
reia scriitorul Ioan Grigorescu a în
fățișat impresii de călătorie din a- 
ceastă tară. A urmat proiecția unui 
film documentar irakian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia si Afri
ca. reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe. Consiliului Cultu
rii si Educației Socialiste, oameni de 
cultură si artă, un numeros public,'

Au fost prezenti membri ai Amba
sadei Irakului la București.

(Agerpres)

în județul Brăila, după 
cu ploi, simbătă vremea 
liorat, iar duminică a fost o zi fru
moasă și s-a lucrat intens la sece
rișul griului. Cu cele 1 670 de com
bine, pină în seara zilei 
nică s-au recoltat 35 659 
zentind 55 la sută din 
64 609 ha destinate in 
culturii griului.

Deoarece I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei este cea mai mare unitate 
producătoare de grîu a tării 
(9 960 ha), ne-am deplasat aici să 
vedem cum se desfășoară secerișul. 
Cele 340 combine C 12 au intrat in 
lanuri dimineață, imediat ce grîu] a 
ajuns la stadiul propice recoltării. 
Aflăm de la inginerul Gheorghe 
Dermengiu, directorul tehnic al în
treprinderii, că recolta se prezintă 
bine și „nu exagerăm cu nimic anti- 
cipind o depășire a planului cu cel 
puțin 100 kg, în medie, la fiecare 
hectar".

Ce- „spune" cimpul ? La complexul 
Săcău al întreprinderii urmărim 
cum funcționează combinele în la
nuri, cum se transportă recolta, 
cum se balotează paiele și se elibe
rează terenul. Inginerul Ștefan 
Pușcuță ne informează că aproape 
jumătate din cele 1 387 ha cu grîu 
au fost recoltate. în apropiere, abia 
coborît de pe o combină. îl întîl- 
nim pe tehnicianul Gheorghe Stroie, 
șeful uneia din cele cinci ferme, 
care ne spune cu satisfacție : „De 
multi ani n-a mai fost în insulă o 
recoltă așa bună". Este unul din 
veteranii din insulă, care știe bine 
rostul pămîntului. Camioanele țin

două zile 
s-a ame-

de dumi- 
ha. repre- 
totalul de 
acest an

pasul cu combinele și, pe măsură’ 
ce sint încărcate cu griul strins. iau 
drumul bordoșlepurilor ce se află 
ancorate la malul Dunării.

Peste tot vești și impresii bune : 
la ferma Corotișca din complexul 
Filipoiu, de pe o solă de 230 ha s-au 
recoltat, in medie, peste 5 000 kg, 
iar la ferma Lunca — de pe o solă 
identică s-au strins in medie 
4 500 kg de grîu. între aceste pro
ducții oscilează și alte suprafețe de 
la fermele Nufărul. Blasova. Timu- 
leasa și Cogozu. Oameni harnici, 
despre care se vorbește cu mult res
pect intilnim pretutindeni. Dintre 
cei 1 200 de mecanizatori citi string 
acum recolta în „Bărăganul dintre 
ape", se remarcă în mod deosebit 
Ștefan Croitoru. Petre Buzoianu. 
Costică Băbuș, Ilie Bucur și Ion 
Orheanu, care depășesc zilnic cu 
mult normele stabilite. O mențiune 
aparte in această competiție a 
muncii merită și inginerii Ionel Po
pescu, Șerban Mihalache. Florica și 
Teodor Coandă, Aurel lorga. Sirbu 
DumitriU și multi alții.

în Insula Mare a Brăilei, oame
nii nu cunosc odihna. Recolta . este 
bună și specialiștii consideră că 
planul la producția de grîu va fi 
depășit. După aprecierile celor mai 
mulți dintre cei care lucrează aici, 
dacă timpul se va menține frumos, 
în Insula Mare a Brăilei griul va fi 
în întregime recoltat pînă cel tîrziu 
vineri.

Comeliu IFRIM
corespondentul „Scinteii

O competiție a ingeniozității 
și spiritului creator al copiilor

IN INSULA MARE A BRĂILEI

și răspunderea 
mecanizatorilor

Cu ocazia celei de-a Vil-a .
dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire' personală, iar 
poporului saotomez prieten noi succese pe calea dezvoltării economice și 
sociale independente a patriei.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre 
partidele și țările noastre se vor extinde și aprofunda in viitor, spre binele 
popoarelor român si saotomez. al cauzei păcii si colaborării internaționale.

national 
României"

stimulativ de 
tehnico-stiin- 
artistică. de 
a talentului.

plastică în teh- 
diverse. pătrunse 
sensibilitatea, in

artă 
pici 
de 
genuitatea si optimis
mul caracteristice 
nerilor artiști. O 
mară înșiruire a 
crărilor distinse 
premiul I este revela
toare pentru univer
sul de preocupări al

ti- 
su- 
lu- 
cu

Festivalul 
„Cîntarea 
â asigurat pionierilor 
si școlarilor un cadru 
amplu si 
creație 
tifică si 
afirmare
ingeniozității si spiri
tului inventiv, purtă
torii cravatei roșii cu 
tricolor alăturindu-se. 
cu entuziasm tineresc 
dar si cu seriozitate/ 
creatorilor maturi.

Sint deosebit de i- 
lustrative in acest 
sens roadele concursu
rilor pionierești cu 
titlul sugestiv si ge
neros . 
tor." si 
cuprinse 
expoziția 
Capitală............... ........
Muzeului d© ișțpRjei; a,, 
partiduluiwwrcnwiislM# .i.-ic.t •
mișcării rev,p^uttonarle.;r’r■/c.0lR!i'.s■R?.al.,■ țineri îno-

.Start spre vii- 
„Atelier 2000", 

selectiv in 
deschisă in 
in localul

și democratice din 
România. Este vorba 
de cele mai reprezen
tative rezultate, ale 
activității desfășurate 
in 101 296 cercuri teh- 
nico-aplicative si ști
ințifice. de 2 164 974 
pionieri si școlari.

De la prima vedere 
impresionează în mod 
deosebit marea varie
tate de 
creatoare 
mici : i 
tehnice, 
reală 
practică.
pentru nivelul ridicat 
de cunoștințe științi
fice si deprinderi 
practice însușite in 
anii de scoală, de la 
jucării si material di
dactic. la lucrări de

preocupări 
ale celor 

de la lucrări 
cu largă și 
aplicabilitate 

relevante

pionierilor, 
copiilor se 

deopotrivă.

Expozițiile 
pionierești 

„Start 
spre viitor" 
și „Atelier 

2 000"

sub ra- 
ar fi ca 
părinți, 
educa- 
aceste

>’.vc f !'

vatori si inventatori 
din cercurile tehnico- 
aolicative si științi
fice de • la casele pio
nierilor si șoimilor 
Patriei din’ întreaga 
tară : . mașina agrico
lă universală de pră
sit. semănat si îm
prăștiat îngrășăminte" 
(Botoșani), „emitător- 
receotor pentru toate 
benzile de unde scur
te" (București), „apa
rat pentru măsurarea 
constantei timpilor de 
expunere la echipa
mentul fotocinemato- 
grafic" (Buftea), „ma
șină ne pernă de aer 
de semănat orez" (Pi
tești). „aeromodel 
planor RC cu propul
sie electrică" si „aero- 
sanie RC“ (București).

Individuale sau colec
tive. realizate sub în
drumarea competentă, 
pasionată si plină de 
dăruire a cadrelor di
dactice și specialiști
lor. activiști ai orga
nizației 
creațiile 
disting.
prin ingeniozitatea so
luțiilor tehnice propu
se. prin acuratețea 
execuției si prin răs
punsul direct, opera
tiv pe care-1 dau unor 
cerințe ale economiei 
naționale, ale produc
ției industriale și a- 
gricole.

Cit de util.
. port educativ, 

tot mai multi 
tot mai multi 
tori să vadă
creații ale pionierilor 
si -zscolafiilorv'i.iisă sem 
buchre de .ingeniozitâ-. ■ 
tea si indemînarea co
piilor. să-i sprijine si 
să le întrețină vie do
rința de a fi. de la 
vîrsta cea mai frage
dă. utili societății 
noastre socialiste, care 
face eforturi pentru 
ca ei să crească, să 
învețe, să-și dezvolte 
aptitudinile în condi
țiile cele mai priel
nice. O asemenea pre
ocupare rodnică, o a- 
semenea năzuință no
bilă isi pot pune, fer
til. amprenta pe ori
entarea școlară si pro
fesională. pe pregăti
rea pentru muncă și 
viată a copiilor.

Florica 
DINULESCU

Patriotismul revoluționar 
definitorie

(Urmare din pag. I)

trăsătură
a tineretului studios

în a in-al patriotismului lor constă ... „ ... 
tre îcerși a dezvolta în permanentă 
idei’ Și 'practici înnoitoare in munca 
lor profesională și politico-ideologi- 
câ. de așa manieră îneît șă ridice și 
să accelereze ritmul general de 
înaintare,a patriei spre socialismul 
multilateral dezvoltat și spre comu
nismul lufninos pe care il visăm.

Aceasta cere desigur pasiune, mul
tă pasiune pentru învățătură, pentru 
cercetare, pentru descifrarea și pro
movarea noului, pasiune care se nu
trește și ea (nutrindu-le la rîndul ei) 
din dragostea de patrie, din dragos
tea' de rpuncă, din dragostea pentru 
țelurile înalte ale poporului român. 
Cere, de asemenea. îndrăzneală, fer
mă Îndrăzneală în gindire si in ac
țiune, forța de a răsturna șabloanele 
învechite, de a învinge opreliștile pe 
care vechiul le pune intotdeauna in 
calea noului în evoluția dialectică a 
oricărei cuceriri. Cere — asa cum 
stă scris și în citatul redat —spirit 
de sacrifțciu necondiționat pentru 
apărarea intereselor supreme ale pa
triei, pentru apărarea cuceririlor so
cialismului. pentru întărirea și 
apărarea bunurilor noastre politice 
celor mai de preț care sint unitatea 
națională, independenta și pacea.

In însușirea calităților și sentimen
telor de patriotism revoluționar ca 
trăsătură definitorie, tineretul nostru 
studios nu este lipsit de strălucite 
exemple din istoria și din viata cu-

rentă. Toți marii înaintași din trecu
tul mai îndepărtat sau mai apropiat 
al țării noastre, ca și toți cei care 
au impins cu ceva înainte domeniul 
lor de preocupare, au fost posesori, 
din tinerețea lor, ai trăsăturilor ară
tate, oameni stăpiniți în primul rînd 
de un fierbinte patriotism și de o 
mare pasiun'e pentru cunoaștere și 
progres. Asemenea nenumărati oa- 
meni-exemple se întîlnesc. cu atît 
mai mult, in viata actuală de fiecare 
zi. fiecare 
du-și eroii 
care, prin 
clădesc în 
noii noastre societăți. Tineretul stu
dios nu are decit să se uite bine in 
jur și va vedea cu siguranță acești 
oameni ai muncii și ai progresului 
fără de care, nici în trecut și nici 
in prezent, corabia neamului nostru 
nu ar fi navigat și nu ar naviga in 
continuare victorioasă printre stincile 
colțuroase ale istoriei.

Și deasupra tuturor acestor exem
ple. tinerii de astăzi au permanent 
in fața lor modelul cel mai viu și 
mai strălucit al celui care concen
trează în personalitatea sa covârși
toare toate virtuțile patriotismului 
revoluționar, al celui care nu ne cere 
nouă decit ceea ce el insuși a dat și 
dă cu prisosință patriei sale, al celui 
mai iubit 
porului și 
tre. care 
partidului

sector de mpncă. avîn- 
săi modești și necunoscuți. 

realizările lor constante 
liniște edificiul măreț al

fiu și conducător al po- 
al destinelor patriei noa.s- 
este secretarul generai al 
și președintele tării.

Secerișozl griului în județul Olt 
se află în plină desfășurare. Orga
nizarea muncii in formații mari, 
complexe, folosirea 'din plin a tim
pului de lucru au asigurat un ritm 
sporit la seceriș. Ca urmare, pină 
in seara zilei de 12 iulie au foet re
coltate peste 65 000 de hectare cu 
grîu. adică mai mult de 68 la sută 
din suprafețele prevăzute. Dealtfel, 
într-o serie de unități din consilii- 

, le unice agroindustriale Ștefan cel 
Mare și Corabia s-a încheiat sece
rișul. „Ne-am organizat astfel 
munca îneît recoltarea griului să 
nu dureze mai mult de 7—8 zile in 
fiecare unitate — ne spune tova
rășul Toma Lungu, președintele 
consi'iului unic agroindustrial Ște
fan cel Mare. Corespunzător pro
gramului stabilit, am acționat cu 
formații complexe de mecanizatori, 
corelind ritmul secerișului cu cel 
al transportului producției în ba- 
zo’e de recepție, continuând cu eli
berarea și pregătirea terenului, cu 
însăimîn,tarea culturilor duble de 
porumb, legume si fura ie. Prezen
ța în cîmp a specialiștilor, a celor
lalte cadre care răspund de cîte o 
formație de combine sau de alte 
mitloace a dus Ia evitarea supra
aglomerărilor de transport in anu
mite perioade ale zile', as'fe' terft 
nimic d'n ce se recoltează într-o 
zi nu este lăsat neste noante în 
clmo. La cooperativa agricolă din 
Ianca am ’nchelat secerișul, iar for
țele mecanice de aici au fost dirimte 
operativ la unitățile agricole vecine 
— Ștefan cel Mare si Grojdibod. în 
acest fel, în două zi’e vom încheia 
secerișul în toate unitățile di,n con
siliul nostru".

Așa s-a procedat și se lucrează 
și în alte unități agricole d'in jude
țul Olt. Merită subliniată operati
vitatea măsuri’or și inițiativele 
luate de comandamentul județean, 
tn funcție de evoluția lucrărilor-. 
Combinele au fost concentrate 
intii pe solele care au ajuns 
devreme Ia maturitate.

Ritmul secerișului a crescut
la o zi la alta. Și duminică 
s-a lucrat intens pină după-amiaza. 
cînd pe alocuri a început să plouă. 
Cu toate acestea, au fost recoltate 
aproape 6 400 de hectare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

mai 
mai

de

I.A.S, insula Mare a Brăilei. Recoltarea griului pe terenurile fermei Plopu
Foto : C, Ifrim

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

File din
(Urmare din pag. I)

„suburbie" a viitorului 
centru civic al Bradului 
nu s-au inspirat din arhi
tectura specifică locului. 
Blocurile respective 
mână cu alte blocuri din 
alte orașe ale țării.
după cum ne-a spus tova
rășul Ionel Vlad. primarul 
orașului, următoarele ce se 
vor construi pe vatra fos
tului centru, aflat in curs 
de demolare, vor fi „co
piate" după casele 
zonă. Țara Zaran-dultii sau 
Țara Moților criseni avînd 
destule modele de inspi
rație.

De la 
aflăm că 
neritului. 
rilor stabilite de 
este aici prioritară, 
viitor vor fi puse 
valoare zăcăminte cupri
fere in zona Valea Mo-

sea-
Dar,

din

edilii orașului 
dezvoltarea mi- 
potrivit orientă- 

partid. 
în 
în

• FORAJE PE FUN
DUL MĂRII. In Marea Ba* 
renț s-a testat prima instalație 
sovietică de foraj marin per
cutant cu ciocanul. Ea per
mite obținerea de carote de la 
adincimi de pînă la 150 m în 
solul de pe fundul mării. Au
torii instalației au aplicat o se
rie de soluții tehnice ingenioa
se cum ar fi. de pildă, utilizarea 
— pentru prima oară in prac
tica mondială — sub apă, a cio
canului electromagnetic. Insta
lația poate fi folosită de la bor
dul oricărei nave, inclusiv a 
traulelor de pescuit. Sistemul 
plutitor de stabilizare asigură 
poziția corectă a instalației pa 
fundul mării, chiar și în condi
țiile unor furtuni de gradul trei.

® DIN PREISTORIA 
INSULELOR OCEANIEI. 
Cu prilejul unor săpături in 
insula Ngau (arhipelagul Fiji), 
un grup de muncitori care lu
crau la construirea unui com
plex balnear au făcut o impor
tantă descoperire arheologică. 
Ei au găsit fragmente de sta
tuete din sticlă vulcanică, re- 
prezentind oameni și animala 
cu o vechime de 3 500 de ani. 
Pină acum arheologii nu dispu
neau de nici o dovadă a exis
tentei oamenilor în insulele O- 
ceeniei cu trei milenii si jumă
tate în urmă. Analiza materia
lului din care au fost confec-

Poporul Republicii 
Democratice Sao Tome 
si Principe sărbătoreș
te la 12 iulie sânte ani 
de la proclamarea 
independentei națio
nale.

Alcătuită dintr-un 
gruo de insule, situa
te la 300 km de coas
ta occidentală a Afri
cii republica are o 
suprafață de 9S4 kmp 
si o 
ca 
care 
mâi 
gricultura si pescuitul, 
în anii care au trecut 
de la proclamarea in
dependentei. autori
tățile saotomeze au 
luat un sir de măsuri 
cu caracter progresist 
pentru a pune capăt 
înapoierii moștenite 
din trecut si a faci
lita punerea in valoa
re a resurselor natio-

nonulatie de cir- 
90 000 locuitori, 
se ocupă in cea 

mare parte cu a-

au fost 
marile 

cacao si
nale. Astfel, 
naționalizate 
plantații de 
cafea, au luat ființă
primele ferme agrico
le colective și au fost 
puse bazele unei 
dustrii proprii 
construirea 
brici. Un 
de seamă 
politică a 
stat l-a constituit pri
mul congres al Parti
dului Mișcarea de E- 
liberare din Insulele 
Șao Tome si Princi
pe (iulie 1978). care a 
adoptat programul și 
statutul mișcării, sub
liniind că scopul aces
teia îl constituie dez
voltarea republicii ne 
o cale necanitalistă si 
trecerea treotată 
construirea 
socialiste.

Prieten 
popoarelor

in- 
prin 

cîtorva fa- 
evdniment 
din viata 

tinărului

la
societății

sincer , al 
africane.

po- 
s-au 

de

ponorul român urmă
rește cu simpatie lupta 
poporului saotomez 
centru consolidarea 
independentei si pen
tru dezvoltare econo- 
mico-socială. între ță
rile. partidele si 
poarele noastre 
stabilit raporturi
prietenie si colabora
re. la dezvoltarea că
rora o contribuție ho- 
tăritoare au adus-o 
intilnirile si convor
birile președintelui 
Nicolae Ceausescu c't 
nresedinte’e tinerei 
republici. Manuel Pin
to da Costa. Acordu
rile si înțelegerile rea
lizate cu aceste prile
juri au deschis rodni
ce perspective conlu
crării dintre cele două 
tari în interesul re
ciproc. al păcii si în
țelegerii internațio
nale.

Prezentarea de condoleanțe Ia ambasada Republicii Cuba
. In legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Raul Roa Garcia, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, mem
bru al Consiliului de Stat al Repu
blicii Cuba, la ambasada acestei țări 
la București a avut loc. luni dimi
neața. prezentarea de condoleanțe.

Din partea Consiliului de_ Stat al 
Republicii Socialiste România au 
prezentat condoleanțe tovarășii Emi-

lia Sonea. vicepreședinte al Marii 
Adhhări Naționale, general colonel 
Vasile Milea, membru al Consiliu
lui de Stat, și Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Cei prezenti au păstrat un mo
ment de reculegere în fața portretu
lui îndoliat al defunctului și au sem
nat in cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 13 

iulie ora 21 — 16 iulie ora 21. tn țară s 
Vreme in curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător mai mult noros 
în vestul și nordul țării, unde vor că
dea averse locale de ploaie. In rest

averse izolate. Vint moderat. Minimele 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, iar 
temperaturile maxime intre 20 și 30 de 
grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător favo
rabil aversei de ploaie. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 13 șl 16 grade, iar maximele între 
25 și 28 de grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

noua cronică a vieții minerilor 'e spoRT • sport * sport • sport
rii, alte minereuri Ia Ciun- 

precum și 
cărbuni de 

Valoarea 
acest cin- 
un miliard 

pro- 
trece 

Tot 
mai

gani-Căzănești. 
zăcăminte de 
la Mesteacăn, 
investițiilor, in 
cinai, depășește 
de lei, iar .valoarea 
'ductiei industriale va 
de 2,6 miliarde lei. 
pină in 1985 se vor 
construi 1 000 de aparta
mente. o policlinică terito
rială, l 300 metri pătrați 
de spații comerciale ș.a. 
Nu peste mulți ani, Crișul 
Alb, riu care curge pe la 
marginea orașului. Va de
veni un fel. de Begă a 
Bradului, orașul nou va 
trece și pe malul său sting, 
de-a lungul albiei sale x se 
vor amenaja spații verzi, 
faleze, parcuri și grădini...

încerc să-mi inchioui 
cum va arăta Bradul peste 
cîțiva ani. Mă gîndesc 
cum va arăta bătrîna stra
dă Avram Iancu, din cen-

■; ir

tru și pină la „Casa lui 
Hențu" și poate mai de
parte. pînă la gară, după 
ce va fi străjuită de 
blocuri moderne. Mă gîn- 
desc cum mă voi mai 
apropia de orașul copilă
riei mele, c’_ __
care nu 
nici un 
demult, 
căutind 
nească 
„blocată" 
terminate sau aflate in 
construcție. Poate că, pes
te nu prea mulți ani. pa
norama orașului va putea 
fi admirată de la etajul 
zece al viitorului hotel. 
Oricum, orașul minerilor, 
orașul de pe malul Crișu- 
lui Alb a întinerit, s-a 
transformat, este mai fru
mos, mai trainic, mai vi
guros și mult, mult mai 
optimist decît Bradul co-

de orașul în 
te puteai rătăci cu 
chip și-n care, nu 

m-am rătăcit, 
biblioteca orășe- 

pe o stradă veche 
insă de blocuri 
sau

pilăriei mele, cind nu 
avea două licee, opt școli 
generale, fermă legumico
lă, fermă zootehnică, a- 
proape l 000 de autoturis- 

~ in copilărie,
două 

un 
în 
de 
ca 
a-

me. Demult, 
cind o dată sau de 
ori pe an ni se arăta 
autoturism alergam 
urma lui, prin norul 
praf pe care-1 stîrnea, 
după o minune. Și tot 
tunci, în Gara Mică ne ju
cam de-a mina, între două 
trenuturi care veneau de 
la Gura-Barza, făcînd din 
nisip strălucitor tunele.

Datorită politicii științi
fice. clarvăzătoare a parti
dului cu privire la înflo
rirea tuturor localităților 
tării. Bradul, asemenea al
tor sute si sute de o rațe 
ale patriei, si-a revitalizat 
astăzi tradițiile, le-a îm
bogățit, lesa adus la nu
mitorul comun al mărețe
lor împliniri socialiste.

Iată că s-a disputat și marea fi
nală a celui de-al Xll-tea campio
nat mondial de fotbal, meci în care 
echipa Italiei a întrecut-o pe aceea 
a R. F. Germania cu 3—1 (0—0).

Dacă ținem seama și de partidele 
victorioase pe care „Squadra Azzur- 
ra“ le-a susținut cu Argentina și 
Brazilia, echipe foste campioa
ne mondiale, putem spune că italie
nii au jucat nu una, ci trei „finale", 
impunindu-se in 
C.M. '82.

Di.n noianul de 
rații și comentarii transmise de a- 
genții .internaționale de presă, pe 
marginea acestui eveniment sportiv 
mondial, spicuim cîteva dintre ele.

fruntea ierarhiei

informații, decla-

Galați Muzeul istorie din 
localitate găzduiește expoziția „Bu
nuri culturale bibliofile — 400 de 
ani de la apariția primelor tipări
turi de la București și Orăștie". 
Sint prezentate numeroase expona
te de carte istorică, didactică, li
terară. filozofică de pe întregul te
ritoriu al patriei. • în pădurea de 
la Buciumeni s-a desfășurat tradi
ționala „Sărbătoare a teiului", ma
nifestare cimpenească și culturală 
la reușita căreia și-au dat con
cursul numeroși artiști profesioniști 
și amatori din Galați, Tecuci și co
munele învecinate. (Dan Plăeșu).

Botoșani. Sub &enericuI „°- 
magiu omului nou, omagiu Româ
niei socialiste", la Galeriile de artă 
„Luchian" din Botoșani se vor pre
zenta in acest an peste 20 de ex
poziții. cuprinzind lucrări ale artiș
tilor plastici profesioniști si ama
tori. Acest ciclu a fost inaugurat 
recent prin vernisarea expoziției 
plasticienilor ieșeni Eugen Mircea 
și Ion Maftei. (Silvestri Ailenei).

Alba Clubul tineretului din 
Alba Iulia a găzduit întrecerile fa
zei municipale a Festivalului ju
dețean de muzică ușoară si folk 
„Cadențe tinerești". Soliștii și for
mațiile cîștigătoare, împreună cu 
reprezentantele celorlalte orașe din

județ vor participa la faza finală 
programată in luna august. (Ștefan 
Dinică).

Vaslui ®ub (?enericul „Esti
vala ’82". comitetul județean de 
cultură 
ganizat, 
țional 
atractiv 
tico-educative și cultural-artistice 
pentru oamenii muncii din comu
nele vasluiene. (Petru Necula).

Covasna, *ntr*° ambianță 
pitorească, la poalele munților îm
păduriți, a avut loc a XV-a ediție 
a Festivalului cintecului, dansului 
și portului popular de la Bâlvănyos, 
La manifestare, desfășurată sub 
egida Festivalului național „Cin- 
tarea României", au participat peste 
1 200 artiști amatori din șase ju
dețe. care au evoluat in fața a peste 
10 000 de spectatori. (Păljânos 
Maria).

Maramureș. u Școa,a popu* 
Iară de artă din Sighetu Marma- 
ției s-a deschis expoziția de artă 
plastică a absolvenților. Sint pre-

și educație socialistă a or- 
in cadrul Festivalului na- 

„Cîntarea României", un 
ciclu de manifestări noli-

zentate peste 100 lucrări de pictură 
și grafică, semnate 
claselor conduse 
sabeta Peter și
(Gh. Susa).

Brăila B'a *ncheiat cea *^e‘a 
șaptea ediție a’■tradiționalei mani
festări „întilnirea epigramiștilor" 
organizată de casa municipală de 
cultură, in cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". Intîî- 
nirea a prilejuit și organizarea u- 
nui concurs Ia care au participat 
85 de epigramiști din diferite ce
nacluri din tară. Cele mai impor
tante premii au fost atribuite epi
gramiștilor Ion Grigore din Ploiești 
(marele premiu) și George Caran- 
fil din București (premiul I). (Cor- 
neliu Ifrim)

Vîlcea lecția de artă a Mu
zeului județean Rm. Vîlcea a des
chis. în colaborare cu Muzeul de 
artă din Capitală, expoziția „Figura 
umană în arta plastică româneas
că". sinteză a realizărilor plastice 
românești din secolul al XIX-lea și 
pină în epoca contemporană. Sint 
prezentate 
de renume, 
covesseu, C. 
Grigorescu.
Oscar Hann, Nicolae Tonitza. Theo
dor Palladi. Al. Clucurencu și alții. 
(Dumitru Iacobescu)

de absolvenții 
de profesorii Eli- 
Alexandru Dohi.

opere ale unor artiști 
printre care Barbu Is- 
P. Rozenthal. Nicolae 
Gheorghe Tattarescu.

Manipularea acestui „ciocan" 
se face prin telecomandă. □

RETUTINDENI
atestă că el 
Guinăe, ceea

tionate statuetele 
provine din Noua 
ce arată că încă pe atunci lo
cuitorii insulelor făceau călăto
rii pe mare cu pirogile lor. la 
distanțe de mii de kilometri.

vit proceselor clasice, după 
care imaginea obținută se poate 
desprinde fără dificultate și 
poate fi lipită pe cei mai di
verși suporți, modeiîndu-se fi
del după suprafața acestora.

• TRANSFER DE I- 
MAGINI Un *°arte subt*1"6 
film din material plastic suplu 
stă la baza unui nou procedeu 
conceput de o firmă franceză 
prin care imagir'le color vor pu
tea fi transferate pe diferite su- 
prafețe-suport aidoma abtibi'.du
rilor. Filmul este tratat potri-

• INFLAȚIA Șl ILUZI- 
ONIȘTII. Spirala inflației în 
S.U.A. a devenit tema principa
lă la congresul iluzionistilor 
desfășurat la Boston. „Vrăjito
rii" profesioniști si-au exprimat 
indignarea, declarînd că a face 
minuni pe scena teatrelor de 
estradă sau in arena circului a 
devenit un lucru prea costisi-

tor : iepurii, pălăriile cilindrice, 
geamantanele cu fundul dublu 
si alte piese ale necesarei recu
zite s-au scumDit nemăsurat in 
ultimii ani. .Dacă înainte un 
set de instrumente necesare 
trucului cu „tăierea" partenerei 
la ferăstrău costa 200—250 do

ri — 
cu amărăciune unul 

iluzioniști. Unde vom 
dacă se va continua a- 
tendintiă ? La 

iluzii, firește î

lari, acum a ajuns la 5 000‘ 
spunea 
dintre 
ajunge 
ceastă 
multor

risipirea

• OPERAȚIE PRIN
RADIO. Un chirurg
r salvat viata unui muribund de 
la o distantă de o sută de km 
de masa de operație. Bolnavul, 
victima unui accident de auto-

filipinez

mobil, a fost adus la soital în 
stare de inconștientă si după ce 
pierduse o mare cantitate de 
singe. Era necesară o urgentă 
trepanație craniană, dar singu
rul neurochirurg se afla în acel 
moment departe de spital. Soar
ta accidentatului depindea de 
cîteva minute. Personalul spita
lului a hotărît atunci să intre 
în legătură cu neurochirurgul 
prin radio, recurgînd la servicii
le unui redioamator local. 
Coincidența fericită a făcut ca si 
chirurgul, să fie un radioamator 
pasionat, ceea ce a înlesnit sta
bilirea rapidă a legăturii. Ope
rația neobișnuită, in cursul că
reia chirurgii de la spital au 
executat cu precizie indicațiile 
neurochirurgului aflat la o dis
tantă de o sută de km. a durat 
cinci ore. dar viata accidentatu
lui a fost salvată.

• Ieri, zeci de mii de „tifosi" au 
înconjurat aeroportul Roma-Ciam- 
pino la aterizarea avionului „D.C." 
al aviației militare care aducea a- 
casă pe președintele republicii, San
dro Pertini, și pe membrii formației 
proaspete campioane mondiale. Pe 
Via Appla care duce la aeroport, 
drumul era blocat de mașini pe o 
distanță de 5 km 1 Era, de fapt, o 
parte din mulțimea de 300 000 care 
seara urmărise, in Piazza del Popolo 
din Roma, pe un ecran de 40 metri, 
desfășurarea jocului final Italia — 
R. F. Germania.
• Cîteva declarații ale unor per

sonalități, reluate după „France 
Pr&S'SG4*

Helmut Schmidt, cancelarul R.F. 
Germania : „în prima parte, meciul 
a fost echilibrat, du.pă aceea, italie
nii au fest net mai buni și au me
ritat victoria, pentru că au știut mai 
bine să se folosească de ocaziile lor 
de a marca".

Giovanni Spadolini, președintele 
Consilli.Uil.ui de Miniștri al Italiei, a 
elegiat in. special pe antrenorul 
Bcarzot, „un om modest, simulu. dar 
tenace, exclusiv preocupat să înde
plinească obiective’e pe care și le 
fixase pen.t"u echtoa sa".

Joao Havelangc, președinte’ e 
F.I.F.A.. declarindu-se mulțumit de 
calitatea finalei și de organizarea 
competiției, a denlîns totodată „sin
gurul punct negativ — proasta func
ționare a vîn.zării biletelor". Se știe 
că din această cauză la multe 
ciuri rămăsese-ă mii de loctiri li
bere. in timp ce in iurul stadioane
lor se adunau mii de snectatori fără 
bitete. Aceasta a favorizat vinzări'e 
de bi'ete ..'a negru" — un bilet de 
peluză, de 800 pesetas, atingînd pre
țul speculativ de 10 000 pesetas, iar 
centru lo-urile mai bune — 25 000 
pînă ’a 30 000 pesetas 1

® lată si o nărere ma.i aoa.rte: 
Henrv Kissinrer, care este si nre- 
sedinte’e de n-o',re a<’ N.A.^.L. tl.i,fa 
de fotbal a S.U.A.'. crede că „finala 
carnnlonat”i1'1i m-* 
Franța 
echipe

să fie
— B-az’lîn. fiindcă cete dreă 
au practicat cel mei frumos

fotbal al turneului". E drept, decla
rația fusese făcută u.ne; agenții fran
ceze, dar Înainte de începerea me
ciului final...

e Fericiți de rezultatul finalei 
sînit... danezii 1 Ziarele din Dane

's marca amintesc că singura infrin
ger© pe care a suferit-o Italia in h- 
cest, campionat mondial a fost aceea 
de la Copenhaga. 3—1, pentru echi
pa gazdă. în faza preliminariilor ! J

• Scorul exact al finalei a fost 
pronosticat de membrii cunoscutei 
formații muzicale britanice „Rolling 
Stories", aflată in turneu la Torino. 
Șeful formației. Mick Jagger : „Ita
lia va cîștiga cu 2—1, sau chiar cu 
3—1", Pronostic pentru care forma
ția a fost felicitată de primarul o- 
rașului, Diego Noveilli.

• Finala Italia — 
pronosticată de un singur

R.F.G. a fost 
ziarist 

dintre cei 1421 care au participat la 
concursul de pronosticuri in cadrul 
centrului de presă de la Madrid. A- 
ceastă finală a fost prevăzută de 
telecronicaruil Salyiac de la postul 
francez „Antenne 2".

• Titluri din diferite ziare : „E- 
roii" (Gazzetta dello Sport). „Cam
pioni ai lumii... și Italia își pierde 
rațiunea !“ (Paese Sera), „Italia, 
fotbalul te face frumoasă" (Stampa). 
„Există o justiție, 'Italia, cea mai 
bună echipă a turneului, a ciștigat 
titliil" (Bild — comentator Franz 
B-eckenbauer !). „De astă dată, cel 
mai bun a ciștiigat" (Die Welt), „Ita
lia învingătoare, toată Franța se 
bucură" (Quotidian de Paris), 
„Mamma mia". „Bella, bella", „S-a 
făcut dreptate" (titluri din presa en
gleză).

• Dar ce spun antrenorii 7 Jupp 
Derwall (R.F.G.) : „Omagiez echipa 
Italiei care a binemeriitat victoria... 
Cu toate acestea sînit recunoscător 
jucătorilor mei pentru faptul că au 
ajuns in finală. Momentul crucial al 
meciului a fost primul gol marcat 
cu șiretenie de Rossj". Enzo Bcarzot 
(Italia) : „Meciul-cheie al turneului 
a fost pentru noi victoria asupra 
Argentinei, In finală, cind am văzut 
buna înțelegere dintre Gentile și 
Bergomi, cina am văzut că echipa a 
reacționat unitar la penaltiul ratat 
de Cabrini, înccnjurindu-1 pe acesta 
cu multă căldură, am știut că vom 
cîștiga partida".

e Paolo Rossi a mai ciștigat un 
trofeu : el a primit „Balonul de aur" 
pentru cel mai bun jucător al tur
neului mondial, trofeu acordat de 
ziariștii prezenti in Soania. Iată or
dinea preferințelor : 1. Rossi — 437 
voturi ; 2. Falcao (Brazilia) — 252 ; 
3, Rummemigge (R.F.G.) — 207 : 4. 
Bonfek (Polonia) — 179 ; 5. Zico 
(Brazilia) — 170 : 6. Socrates (Brazi
lia) —. - —___
140 ; 8. Dasaev (U.R.S.S.) și Mara
dona (Argentina) — 67 ; 10. Platini 
(Franța) — 61 ; II. Conți și Zoff 
(ambii Italia) — 53 etc.

156 ; 7. Gi.resse (Franța)

în. cîteva rînduii
cadrul turneului internațio- 

box pentru juniori de la Ba-
• în 

nai de 
laton, pugiliștii români au repurtat 
trei victorii prin Dorel Jianu (cocoș), 
Daniel Bumbac (semimijlocie) și 
Mihai Vasi’.ache (mijlocie).
• Pe terenurile bazei 

„Sănătatea" din Oradea au 
întrecerile celei de-a 25-a 
„Cupei dr. Petru Groza" la 
cîmp. Participă peste 250 de 
tinere de la cluburile sportive bucu- 
reștene Steaua. Dinamo, Tenis club

sportive 
debutat 
ediții a 
tenis de 
tineri și

și Progresul, precum și echipe 
Constanta, 
Brașov și 
jubiliară 
tenismani 
cia.

din
Cluj-Napoca, Bistrița 

Oradea. La această ediție 
participă, de asemenea, 
din Ungaria și Cehoslova-

z
• La Bad Kissingen (R. F, Ger

mania) a început unul din ce'.e două 
turnee interzonale ale campionatu
lui mondial feminin de șah. în pri
ma rundă, marea maestră româncă 
Marina Pogorevici a remizat cu 
Hornstein (Suedia).

7



H 1NCHHEREA Sili SPECIALE i O.N.I.

România își reafirmă hotărirea 
de a contribui activ la realizarea

unor progrese în direcția dezarmării
Intervenția reprezentantului țării noastre

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 
Luind cuvintul la încheierea sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., consacrată dezarmării, renre- 
zentantul tării noastre, ambasadorul 
Teodor Marinescu, a exprimat regre
tul delegației române că sesiunea 
specială nu și-a atins princinalul 
obiectiv — finalizarea și adoptarea 
unui program global de dezarmare. 
Reamintind poziția fermă a României 
în favoarea negocierilor. în cadrul 
unui proces susținut de dezarmare, 
care să conducă în cele din urmă 
la dezarmarea generală și completă, 
vorbitorul s-a referit la faptul că nu
meroase delegații, între care cele ale 
țărilor nealiniate, alte țări mici și 
mijlocii, au depus eforturi susținute 
în decursul acestei sesiuni pentru a 
se ajunge Ia formularea unui pro
gram substanțial general acceptabil, 
dar cu toate acestea nu s-au putut 
obține rezultatele pozitive pe care le 
reclamă gravitatea situației interna
ționale actuale, care să se situeze la 
înălțimea speranțelor cu care po
poarele ’urnii au urmărit lucrările se
siunii. Marile manifestații care au 
avut, loc în întreaga lume înainte și 
în' timpul desfășurării lucrărilor se
siunii speciale, participarea repre
zentanților opiniei publice mondia’e 
Ia dezbaterile sesiunii, numeroasele 
mesaje și apeluri adresate Adunării 
Gene-ale în această perioadă au de
monstrat ceea ce așteaptă popoarele 
lumii de la conducătorii politici, de 
la guverne, a spus în continuare vor
bitorul. reliefînd că în aceste condi
ții oprirea cursei înarmărilor și reali
zarea de pași efectivi in direcția 
dezarmării, în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, rămîn pe ordinea de zi 
de o manieră și mai presantă. Marele 
număr de propuneri care au-fost pre
zentate sesiunii speciale subliniază in
teresul profund al comunității inter
naționale in realizarea unei cotituri

radicale în viața internațională, pen
tru stoparea cursului periculos al 
evenimentelor către confruntare, pen
tru renunțarea completă la forță și 
la amenințarea cu forța, pentru o po
litică de destindere și de respect al 
suveranității si independentei națio
nale. Delegația română, a spus vor
bitorul. dorește să se alăture dele
gațiilor celorlalte țări care au expri
mat hotărirea lor de a acționa pen
tru traducerea in viață a obiectivelor 
și priorităților conținute în documen
tul final a! primei sesiuni speciale 
consacrate dezarmării, pentru întă
rirea rolului central al Națiunilor 
Unite în domeniul dezarmării. In con
tinuare, vorbitorul a arătat : Așa cum 
se subliniază în considerentele și 
propunerile Marii Adunări Naționale, 
ale președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. difu
zate ca document oficial al sesiu
nii. care dau expresie Voinței ferme a 
poporului român, voință manifestată 
în egală măsură șl prin milioanele de 
semnături puse pe apelul adresat 
acestei sesiuni, considerăm că pentru 
a se înfăptui aceste obiective se im
pun cu prioritate oprirea producției 
de arme nucleare, trecerea la redu
cerea treptată a stocurilor existente, 
pînă la lichidarea lor completă, in
terzicerea definitivă a tuturor arme
lor nucleare, ca, dealtfel, a tuturor 
armelor de distrugere in masă. O im
portanță deosebită ar avea luarea de 
către toate statele nucleare a angaja
mentului ferm de a nu folosi primul 
asemenea arme.

Cu speranța că un nou spirit de 
cooperare va prevala în negocierile 
privind dezarmarea, a arătat repre
zentantul român, aș dori să reafirm 
hotărirea tării mele de a contribui 
activ la eforturile destinate realizării 
de progrese reale către o lume fără 
arme, pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor la pace, la 
viată, la libertate.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE
DIN INDIA au avut loc luni. Po
trivit prevederilor constituției, șe
ful statului este ales prin vot indi
rect de u<n co’egiiu ■ electoral format 
din peste 4 600 de persoane, cuprin- 
zind membri ai celor dciuă camere 
ale parlamentului și reprezentanți 
ai adunărilor legislative ale state
lor indiene. Rezultatul votului este 

. așteptat joi. întrucit actualul pre
ședinte, Neelam Sanjlva Reddy, nu 
și-a mai prezentat candidatura, 
pentru obținerea magistraturii su
preme a candidat din partea Con
gresului Național Indian I. partid 
duil de guvemămînit. actualul mi
nistru de interne, Zail Singh, iar 
partidele din onoziție l-au desem- 
nat pe HJT, Khțmna, -;fpșț„ judecă?

> l tor la Curtea Supremă. »w
PENTRU NORMALIZAREA RE

LAȚIILOR VENEZUELEANO-CU- 
BANEZE. Ministrul de externe ve- 

. nezualean, Jose Alberto Zambrano, 
s-a pronunțat pentru normalizarea 
relațiilor cu Cuba. ..Venezuela este 
disousă să inițieze dialogul cu 
Cuba, pentru lansarea procesului 
normalizării relațiilor dintre țările 
noastre" —.a declarat el. Ministrul 
venazue’ea.n a reafirmat, totodată, 
hotărirea tării sale de a intra efec
tiv în rîndul statelor nealiniate.

„SĂ FIE OPRITĂ CURSA ÎNARMĂRILOR!"
Cotiferiinșâ internaționala pentru pace în S.U.A.

NEW YORK 12 (Agerpres). — In 
localitatea Hyde Park din statul 
american Nete York s-au desfășurat, 
timp de cîteva zile, lucrările unei 
conferințe internaționale pentru 
pace, la care au luat parte reprezen
tanți ai vieții politice și sociale din 
numeroase țări. Armand Hammer, 
cunoscut reprezentant al vieții so
ciale din S.U.A., inițiatorul reuniu
nii, a evocat însemnătatea deosebită 
a convorbirilor sovieto-americane de 
la Geneva privind limitarea arma
mentelor nucleare. Edgar Faure, fost 
prim-ministru al Franței, s-a referit 
la pericolul uriaș al cursei înarmă
rilor, care înghite imense resurse 
materiale. Dacă numai cinci la sută 
din mijloacele financiare astronomi
ce afectate pregătirilor de război ar 
fi destinate unor scopuri pașnice, a 
subliniat fostul premier francez, ar,

putecț fi soluționate numeroase pro
bleme cu care este confruntată ome
nirea, intre care foametea, eradica
rea bolilor, apărarea mediului în
conjurător etc.

Participanta au acordat o atenție 
deosebită problemei elaborării și in
staurării unor norme juridice care 
să consolideze drepturile popoarelor 
la viață, la existență sigură in con
diții de securitate internațională. 
Referindu-se la acest aspect al pro
blematicii reuniunii, ministrul aus
triac de externe, Willibald Pahr, a 
declarat, în intervenția sa, că drep
tul oamenilor la viață poate fi asi
gurat numai in condiții de pace. 
„Tocmai de aceea noi trebuie să ne 
îndreptăm eforturile in direcția 
preîntâmpinării unui război termo
nuclear, a destinderii internaționale 
și a lichidării focarelor de con
fruntare".

Opoziție față de instalarea 
rachetelor nucleare 

în Olanda
HAGA 12 (Agerpres). - Opoziția 

categorică a social-democraților o- 
landezi față de proiectele privind 
staționarea de noi rachete nuclea
re americane cu rază medie de ac
țiune în Europa a fost reafirmată 
duminică, la Amsterdam, la înche
ierea lucrărilor unui congres al 
Partidului Muncii din Olanda, con
sacrat pregătirilor pentru alegerile 
parlamentare anticipate din toam
nă. Congresul a reiterat pasaje din 
programul electoral al partidului, 
elaborat anul trecut. în care se cere 
guvernului olandez să renunțe de
finitiv la staționarea noilor rache
te nucleare în Olanda.

I
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
Emilio Colombo, care întreprinde 
o vizită oficială de trei zile în 
această țară. Au fo6t abordate as
pecte ale colaborării bilaterale.

care a fost găsită cocaina s-au mai 
descoperit suma de 45'J 000 dolari și 
un pistol-mitralieră.

PROMENADA INSOLITA, 
soldat american în stare 'pronunța
tă de ebrietate a scos din locul de 
garare un tanc al trupelor S.U.A. 
cantonate în R.F.G. și a pornit cu 
el pe străzile orașului Mannheim. 
Călătoria s-a terminat prin căde
rea tancului în riul Neckar, după 
ce două persoane au fost grav ră
nite, iar un tramvai și 30 d? auto
mobile au fost distruse. Pagubele 
materiale sînt evaluate la 800 000 
mărci.

Evoluția situației din Liban
® Intr-o singură zi, 10 000 de obuze de artilerie au căzut asupra 

Beirutului
® 300 de noi victime în rindul populației civile
® S-a anunțat o nouă încetare a focului

I 
multe sute de copii, precum și spl- 'BEIRUT 12 (Agerpres). — Agen

țiile internaționale de presă relevă 
că. luni, în capitala Libanului n.u se 
reușise stingerea numeroaselor in
cendii declanșate în urma bombar
damentelor de artilerie, de o inten
sitate fără precedent, efectuate du
minică. de pe uscat și de pe mare, 
de forțele israeliene. După cum se 
precizează, în cursul zilei de dumi
nică, asupra Beirutului au căzut 
10 000 de obuze de artilerie. Trupele 
israeliene, relatează agenția palesti
niană W.A.F.A., au folosit diferite 
tipuri de bombe și rachete, inclusiv 
bombe incendiare, tirurile fiind con
centrate asupra cartierelor reziden
țiale din partea de vest a capitalei. 
Ca urmare a acestor bombardamen
te, menționează W.A.F.A.. s-au în
registrat peste 300 de victime în rîn
dul populației civile. Au fost lovite 
un orfelinat, in care se aflau mai

talele Makassed și Bărbi r. adaugă i 
agenția citată.

Forțele comune palestiniano-liba- I 
neze progresiste au ripostat, bom- ; 
bardînd pozițiile israeliene din Ha- I 
deth, Aramoun, Baabda, Doha și i 
Khaledeh și provocînd inamicului | 
pierderi în oameni și tehnică de I 
luptă, relatează W.A.F.A.

O nouă încetare a focului — a I 
șasea — a fost anunțată, duminică, ' 
la ora 19,00 G.M.T., de postuil de ra
dio oficial libanez, citat de agențiile 
internaționale de presă.

Luni, Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., a vi
zitat mai multe snitale din Beirutul 
de vest, transmite agenția W.A.F.A. 
El a inspectat, de asemenea, poziți
ile forțelor comune palestiniano-ii- 
baneze progresiste de pe linia fron- 1 
tului.

Venezuela preconizează revizuirea sistemului 
de relații interamericane

CARACAS 12 (Agerpres). — Mi
nisterul Relațiilor Externe al Ve- 
nezuelei a dat' publicității un docu
ment în care formulează trei pro
puneri Drivind convocarea unei reu
niuni a miniștrilor de externe din 
regiune, consacrată revizuirii siste
mului de relații interamericane. Este 
vorba despre convocarea unei con
ferințe a miniștrilor de resort din

America de Sud, convocarea unei A- 
dunări Generale extraordinare a Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.), 
său a unei reuniuni consultative 
care să se desfășoare sub egida 
O.S.A.

Obiectivul central ar rămîne, în 
toate cele trei situații, revizuirea 
sistemului de re’atii interamericane. 
in scopul întronării unor raporturi 
echitabile si juste între state.în pregătirea scrutinului prezidențial din Urt^uay

Apel al Convergenței Democratice

NAVA COSMICA AUTOMATA 
„PROGRESS-14" s-a cuplat în spa
țiu, Ia 12 iulie, cu complexul 
orbital „Saliut-7“ — ..Soiuz T-5“.

- .Apropierea si cuplarea-s-au efec* 
4 4'>'tp6t .pe baza ®lis4

de Centrul de dirijare a zborului! 
cu ajutorul unor aparate automa
te si sub controlul cosmonautilor 
Berezovoi si Lebedev. Nava auto
mată „Progress-14“ a adus com
bustibil pentru motoare, utilaje, a- 
parate si materiale pentru cerce
tări științifice si pentru echipajul 
care evoluează pe orbită.

PRIMIRE LA LUANDA. Pre
ședintele Angolei. Jose Eduardo 
dos Santos, l-a primit, la Luanda, 

ministrul italian de externe.

OPERAȚIE ANTIDROG. O canti
tate de 540 kilograme de cocaină 
pură, cu o valoare pe piața ilicită a 
drogurilor de circa 400 milioane do
lari, a fost confiscată de poliția ame
ricană in apropiere de Cleveland 
(Tennessee). Captura este rezultatul 
urmăririi timp de nouă luni a unei 
refele de traficanți. In camioneta îp

DECES. La Belgrad a încetat din 
viață, in vîrstă de 73 de ani, Meșa 
Selimovici, unul din cei mai mari 
scriitori contemporani din Iugosla
via. EI este autorul unor romane 
cun^e si trad^brnumdr^^V-- area mun.
se limbi, intre care ./Dervișul șr „.. 
moartea" și „Fortărețele". Meșa 
Selimovici, profesor de filozofie, a 
luat parte la războiul popular de 
eliberare din Iugoslavia.

MUNCITORII PORTUARI DIN 
ITALIA au declarat luni o grevă de 
24 de ore. Greviștii cer adoptarea

cii docherilor, sporirea investițiilor 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
porturilor și îmbunătățirea condiții
lor lor de viață.

După accidentul de aviație din S.U.A.
Cele două „cutii ne

gre" ale 
„Boeing", 
companiei 
care s-a prăbușit vi
neri în apropiere de 
New Orleans', se află 
intr-o stare proastă, 
astfel că vor fi nece
sare mai multe săptă-

aparatului 
aparținind 
„Panam",

mîni pentru a inter
preta informațiile în
registrate, a declarat 
Biroul național pentru 
securitatea transportu
rilor, la Washington. 
Totuși, potrivit exper- 
ților biroului, „cutiile 
negre" au funcționat 
normal în momentul

accidentului, iar înre
gistrările vor putea fi 
folosite pentru depis
tarea cauzelor acci
dentului, care a costat 
viața a 153 de persoa
ne : 138 pasageri, 7
membri ai echipajului 
și 8 persoane aflate 
la sol.

Guvernul din, Mauritius 
revendică suveranitatea 

asupra atolului Diego Garcia
PARIS 12 (Agerpres). — Guvernul 

Insulei Mauritius a hotărît șă inițieze 
o campanie diplomatică pentru recu
perarea suveranității asupra atolului 
Diego Gat-cia, în prezent bază mili
tară aeronavală nord-americană, 
transmite agenția cubaneză Prensa 
Latina.

„Vom întreprinde măsuri politice 
și diplomatice pentru a sprijini ce
rerea noastră ca Diego Garcia să fie 
•reintegrată teritoriului națipnal", a 
'declarat, If “Paris, ministrul-"de ex
terne al statului Mauritius, Jean 
Claude de Lestrac. EI a precizat că 
măsurile guvernului său răspund u- 
nei rezoluții aprobate săptămîna tre
cută de parlament privind declararea 
insulei Diego Garcia ca parte inte
grantă a teritoriului mauritian.

★
Diego Garcia a fost separată de 

Mauritius în 1965, cind acest stat 
și-a obținut independența fată de 
Marea Britanie, care a concesionat 
atolul Statelor Unite pe o perioadă 
de 50 de ani. In prezent, mica insu
lă, cu o poziție geografico-strategică 
in mijlocul Oceanului Indian, a fost 
transformată intr-una din, cele mai 
mari baze aeronavale externe ale 
S.U.A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Washing
ton. Juan Raul Ferreira, președin
tele Convergenței Democratice din 
Uruguay, alianță a principalelor for
te de opoziție din tară, s-a decla
rat optimist în ceea ce privește vii
torul politic al tării sale. El a apre
ciat că in alegerile interne de partid 
de la 28 noiembrie, convocate de 
autorități pentru desemnarea candi- 
datilor la funcția supremă în stat

în perspectiva scrutinului din 1984, 
vor avea cistig de cauză reprezen
tanții forțelor majoritare progresis
te. In această perspectivă, președin
tele Convergentei Democratice a lan
sat un apel la participare masivă 
la alegeri. în scopul infringerii can- 
didatilor ..oficiali" si al desemnării 
reprezentanților majorității progre
siste drept candidați la funcția su
premă în alegerile din 1984.

5. Creșterea încrederii între state, un important 
factor al securității internaționale

1 J ft

Perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului — cea mai 
dinamică și mai fertilă și pe tărîmul 
activității internaționale .— a pus 
pyegnant in lumină preocuparea con
stantă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru realizarea 
unui climat de pace și securitate, 
destindere si colaborare între toate 
Donoarele lumii. în raportul prezen
tat la istoricul Congres de acum 17 
ani. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „România, manifestindu-se 
ca factor activ pe arena mondială, 
înfăptuiește o politică externă de 
pace, desfășoară o activitate perse
verentă pentru micșorarea încordării 
internaționale, pentru dezvoltarea 
colaborării între popoare si consoli
darea păcii in lume". Sub impulsul 
hotăritor al secretarului general al 
partidului, presedinteje țării, in spi
ritul unei înalte răspunderi pentru 
crearea unor condiții de liniște si 
siguranță, propice desfășurării ope
rei de construcție a noii societăți 
De oămintul patriei, pentru apărarea 
intereselor de pace si progres ale 
tuturor popoarelor, partidul si sta
tul nostru au acordat o atenție spe
cială promovării unor relații Inter
nationale bazate pe încredere si res
pect reciproc, considerînd aceasta 
drept un element fundamental pen
tru însănătoșirea climatului mondial.

Desfășurarea vieții internaționale a 
demonstrat cu prisosință că unul din 
principalii factori care continuă să 
alimenteze cursa înarmărilor — si. 
implicit, să sporească riscul unei 
confruntări generalizate — constă in 
persistenta unei atmosfere de neîn
credere și suspiciune, care acționea
ză ca un permanent factor de spo
rire a arsenalelor cu noi si noi mij
loace de distrugere. Este vorba, de 
fapt, de un adevărat cerc vicios.

competiția înarmărilor ..secretînd" la 
rindul ei continuu suspiciune si în
cordare : armele care îngroașă neîn
trerupt arsenalele statelor se con
stituie intr-un permanent generator 
de teamă si tensiune în relațiile 
dintre state, iar ca rezultat este a- 
fectată — uneori chiar grav com
promisă —. colaborarea bi , si multi
laterală. se acumulează nori negri 
De cerul lumii.

Iată de ce. în baza orientărilor 
stabilite in Programul P.C.R.. în do
cumentele congreselor oartidului. 
în expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, propunerile României pre
zentate la recent încheiata sesiune 
specială a O.N.U. consacrată dezar
mării accentuează însemnătatea pe 
care ar avea-o, pentru trecerea Ia un 
proces efectiv de dezarmare, adopta
rea unor măsuri eficiente de creștere 
a încrederii intre state. Reafirmînd și 
dezvoltînd pozițiile susținute in a- 
ceastă problemă de tara noastră la 
reuniunea de la Madrid, conside
rentele amintite arată că între mă
surile preconizate de maximă im
portanță ar fi :

• retragerea tuturor trupelor 
străine în Interiorul granițelor na
ționale și • asumarea de către fie
care stat a angajamentului de a nu 
disloca trupe pe teritoriul altor 
state ;

• reducerea manifestărilor poli
ticii de bloc, diminuarea activită
ților militare ale blocurilor, inten
sificarea eforturilor pentru desfiin
țarea concomitentă a acestora ;

• desființarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state ;

• renunțarea la efectuarea de 
manevre și demonstrații militare, 
în special cu participarea mai mul

tor state, în apropierea frontiere
lor altor țări ;

e respectarea cu bună credință, 
de către toate statele, a angajamen
telor asumate în domeniul dezar
mării.

Insesi realitățile lumii de azi a- 
rată necesitatea înfăptuirii unor ast-, 
fel de măsuri, inspirate din dorința 
sinceră de a contribui la înseninarea 
climatului international. ,

Astfel, este bine cunoscut că dis
locarea de truoe și instalarea de baze 
militare pe teritoriile altor țări im
plică lezarea suveranității si inde
pendentei naționale a tarilor respec
tive. ceea ce se răsfrînge in mod ne
gativ asupra ansamblului climatului 
international. Desigur, sînt cazuri 
cînd. din diverse motive, anumite 
state solicită ele însele, prin foru
rile de conducere legitim alese ori 
sub egida Națiunilor Unite, prezen
ta temporară a unor forte militare 
străine. în general însă truoele si 
bazele străine sînt. prin simpla lor 
prezentă, un permanent factor de 
neîncredere, de insecuritate. Cu atît 
mai mult, cu cit trupele si bazele 
străine se află, de regulă, tocmai în 
regiunile si în punctele mai ..fier
binți" de pe glob. De aici decurge 
în mod firesc concluzia, ferm sus
ținută de România. . că retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile al
tor state in limitele frontierelor na
ționale si desființarea bazelor mili
tare străine ar contribui la dimi
nuarea pericolului de confruntare 
politică si militară. în orice caz, 
oină la realizarea unei înțelegeri în 
acest sens, imnortant este cel nu- 
tin să nu se disloce noi trupe si să 
nu se instaleze noi baze militare, in
clusiv arme nucleare, pe teritoriul 
altor, state.

Si în această problemă, conside

rentele tării noastre se întemeiază pe 
o poziție principială și consecventă, 
în raportul prezentat la Congresul al 
IX-Iea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. referindu-se la 
influenta negativă pe care o are e- 
xistența trupelor și bazelor străine, 
sublinia că. in interesul întăririi pă
cii. lichidării' oricăror forme de a- 
mestec in treburile interne ale po
poarelor. România se pronunță pen
tru desființarea bazelor militare și 
retragerea tuturor trupelor aflate pe 
teritoriul altor state.

Se știe că una din barierele majo
re în calea colaborării dintre po
poare o constituie blocurile militare, 
a căror existentă reprezintă un ana
cronism incompatibil cu indepen
dența și suveranitatea popoarelor, 
cu relațiile normale dintre state, 
încă în raportul prezentat la Con
gresul al IX-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că împărțirea 
lumii în blocuri militare agra
vează încordarea internațională, ali
mentează neîncrederea între sta
te. frinează procesele înnoitoare, 
cursul destinderii, constituind o pri
mejdie permanentă pentru indepen
dența poDoarelor, elementul care a 
stimulat cel mai mult intensificarea 
competiției înarmărilor. în general, 
și a celor nucleare. în special.

Pe zi ce trece devine tot mai evi
dent că desființarea concomitentă a 
blocurilor este o cerință imperioasă 
a dezvoltării unei vieți internaționa
le sănătoase, că aceasta, departe de 
a atrage după sine o diminuare a 
securității poooarelor. ar fi de na
tură să contribuie la crearea și sta
tornicirea unui climat de siguranță 
$i încredere, favorizînd orOgresul 
cauzei păcii și destinderii. Tocmai în 
acest sens. România, ca și alte țări 
socialiste, s-a pronunțat în repetate

rinduri pentru desființarea simulta
nă a pactului N.A.T.O. și a Tratatu
lui de la Varșovia. Dar chiar in con
dițiile menținerii alianțelor militare, 
promovarea unor raporturi de înțe
legere și colaborare este nu numai 
necesară, ci și pe deplin posibilă. 
Pentru aceasta este insă indispen
sabil ca, atît timp cit blocurile mai 
persistă, activitățile lor să nu fie 
amplificate, ci restrinse treptat, a- 
ceasta fiind in consens cu interesele 
tuturor popoarelor, cu interesele ge
nerale ale dezvoltării' pașnice a ome
nirii.

între măsurile de creștere a încre
derii un rol important ar avea, în 
concepția României, renunțarea la 
efectuarea manevrelor și demonstra
țiilor militare, in special cu partid* 
parca mai multor state, în apropie
rea frontierelor altor state. Este ade
vărat, în Actul final de la Helsinki 
s-au înscris unele măsuri de creș
tere a încrederii și întărire a stabi
lității. Astfel, faptul că s-a ajuns la 
notificarea marilor manevre teres
tre și la invitarea de observatori la 
asemenea exerciții militare consti
tuie, desigur, un pas pozitiv, care se 
cere insă continuat avînd în vedere 
că. indiferent de notificări, organi
zarea de manevre, mai ales cu parti
ciparea mai multor state, la grani
țele altor țări sau intr-o regiune 
adiacentă nu pot să nu aibă caracte
rul unor demonstrații de forță sau 
acțiuni de intimidare, creind neli
niște. suspiciuni și încordare. De a- 
ceea. România consideră că s-ar 
aduce un mare serviciu cauzei secu
rității și păcii dacă s-ar lua hotă- 
rîrea să se renunțe la organizarea 
de asemenea manevre și demonstra
ții de forță. Un efect similar ar avea 
și notificarea mișcărilor militare de 
anvergură, care preced și succed ma-

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Dificultăți economice în creștere
JAPONIA : Accentuarea 

scăderii exporturilor
TOKIO 12 (Agerpres). — în luna 

iunie a acestui an. exporturile japo- 
i neze s-au. .ditpinnat ou 8,1 la, sută 
> față de aceeași lună a anului tre

cu:. se arată într-uin raport al Mi
nisterului Industriei și Comerțului 
Internațional. Este pentru a cincea 
lună consecutiv cînd exporturile ni
pone scad, fapt pe care experți în 
materie îl pun pe seama agravării 
depresiunii din economia țărilor ca
pitaliste. Avînd în vedere că econo
mia japoneză este puternic orientată 
spre export, acest fenomen atrage 
după sine grave consecințe pe plan 
social, cum ar fi creșterea șomaju
lui și scăderea veniturilor reale ale 
oamenilor muncii.

CANADA s Noi sectoare lovite 
de recesiune

OTTAWA 12 (Agerpres). — în pri
mul trimestru al anului 1982. indus-

tria prelucrătoare a Canadei a fost 
utilizată numai în proporția de 69.7 
la sută din capacitatea sa — cel mai 
scăzut nivel din ultimele două de
cenii. Potrivit relatărilor presei ca!» 
nadișpe, în uiltirtiij cinci ani capăci- 
tățil«i“industriei p'rfelucîrătoare a ță.? 
rii au fost folosite, în medie. în! proL 
porție de 85 la suită. Cel mai pu
ternic afectațe de criză sînt industria 
de prelucrare a lemnului, construc
ția de mijloace de transport, precum 
și industria materialelor de con
strucție.

Oficiul de statistică al Canadei es
timează, într-um raport dat publici
tății la Ottawa, că anul acesta in
vestițiile în industrie vor stagna 
pentru prima oară din 1968 și; pină 
acum.

nevrelor, ca șl notificarea manevre
lor navale și aeriene.

Desigur, îndeplinirea cu bună cre
dință, de către toate statele, a an
gajamentelor asumate constituie -
condiția sine qua non a oricărui
avans în direcția dezarmării : oricît 
de valoroasă ar fi o măsură sau alta, 
ea rămine un simplu deziderat atîta 
vreme cit nu se dă dovadă de voin
ță politică in înfăptuirea celor con
venite. Iată de ce și acest aspect 
este evidențiat și susținut consec
vent de România ca o componentă 
esențială a destinderii și securității.

Toate aceste direcții de acțiune se 
constituie, împreună, intr-o vastă 
„strategie a dezvoltării încrederii in
ternaționale", punind din nou în lu
mină atașamentul României, al pre
ședintelui țării față de cnuza supre
mă a salvgardării păcii și destinde
rii. înfăptuirea măsurilor de încre
dere preconizate de România este de 
natură să creeze, o ambianță pro
pice promovării unor relații de în
țelegere și colaborare.

Cu deosebită forță de convingere, 
secretarul general al partidu'ui 
pus în evidență. în repetate rinduri, , 
temeiurile obiective ale dezideratu
lui securității și dezarmării in pri
mul rind în Europa, continentul 
unde, în ciuda teribilelor lecții ale 
istoriei, sînt concentrate astăzi cele 
mai numeroase și mai moderne mij
loace de distrugere, inclusiv nuclea
re. și unde se află față în față grosul 
efectivelor celor două blocuri mili
tare opuse. în acest spirit, in an
samblul propunerilor românești pre
zentate sesiunii speciale a O.N.U. se 
subliniază însemnătatea deosebită 
pe care o prezintă încheierea, in
tr-un timp cît mai scurt, cu rezul
tate pozitive, a reuniunii de la Ma
drid, inclusiv prin adoptarea deci
ziei de convocare a unei conferințe 
de creștere a încrederii și dezarma
re în Europa. Așa cum sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, confe
rința pentru întărirea încrederii și 
dezarmare in Eurooa trebuie să ducă 
la încetarea înarmărilor, la oprirea 
amplasării de noi rachete nucleare 
și la eliminarea celor • existente, să 
deschidă calea spre măsuri reale de 
dezarmare pe continentul european.

Este convingerea țării noastre că 
orice pas înainte pe calea întăririi 
încrederii, a dezangajării militare si 
dezarmării in Europa ar crea pre
mise din cele mai favorabile pentru 
abordarea și găsirea unor soluții ce
lorlalte probleme ale securității și 
cooperării pe continent, exercitînd, 
totodată, o puternică înrîurire pozi
tivă asuora ansamblului climatului 
internațional.

V. OROS

FRANȚA: Sporirea deficitului 
bugetar

PARIS 12 (Agerpres). — La sfir- 
șitul lunii mai. deficitul bugetuliui de 
stat al Franței a ajuns la 75,27 mi
liarde franci. în comparație cu 50.25 
miliarde consemnate în aceeași pe
rioadă ă anului trecut, a anunțat Mi
nisterul Economiei și Finanțelor, 
citat_ de agențiile internaționale de 
presă. Bugetul de stat al Frântei pe 
anul 1982 prevede ca, la sfîrșitul a- 
nului, deficitul să ajungă la 95 mi
liarde franci.

S.U.A.: Retires al producției 
industriale

WASHINGTON. 12 (Agerpres). — 
Industria S.U.A. a înregistratei .în 
luna iunie o tendință de regretr ,,§t- 
fel, potrivit agenției A.P.. cate,! j^.ea- 
ză un raport dat publicității na Wa
shington, din totalul de 250 de între
prinderi industriale a căror activi
tate a fost analizată, 37 la suită au 
marcat un regres al producției, „A- 
ceasrta înseamnă — comentează A.P. 
— că, în pofida unor simptome de 
înviorare, criza cea mai gravă din 
industria americană de la cel de-al 
doilea război mondial și pînă în pre
zent nu a fost depășită".

In localitatea Germersheim (R.F.G.) a 
avut loc o demonstrație împotriva 
reactivizării organizațiilor neofasciste. 
Participanții — aproape 3 000 de so- 
cial-democrați, comuniști, sindicaliști 
— și-au manifestat hotărirea de a 
acționa uniți împotriva pericolului ex

tremismului de dreapta
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