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NIMIC DIN RECOLTA ACESTUI AN
SĂ NU SE RISIPEASCĂ!

Frontul de pioi, care a cuprins 
practic întreaga tară. a. încetinit 
rnu.lt sau chiar a întrerupt sece
rișul orzului în multe zone. De
sigur. privite în ansamblu. ploile 
din ultima perioadă au un efect 
binefăcător. îndeosebi asupra cul
turilor de primăvară, determinind 
refacerea în bună parte a rezer
vei de umiditate din sol. Tijnin- 
du-șe insă seama de faptul că tot 
în această perioadă orzul s-a copt 
pe mari suprafețe și că in jude
țele din sudul tării chiar și la
nurile de grîu din . soiurile timpu
rii au ajuns lă. maturitate. ’rezul
tă cerința imperioasă ca. pe mă
sură ce vremea. se. ameliorează și 
lanurile se zvlhță. să . se ‘'treacă 1Ș" 
recoltarea cerealelor păioăse cu 
toate forțele si mijloacele, folosin- 
du-se din plin fiecare oră bună 
de lucru în cîmp, La recenta con
sfătuire .de lucru de- la C.C. al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

—.......—i... ■ ■ ■

secretarul general al partidului, a 
subliniat că, în condițiile acestui 
an. evitarea oricăror pierderi de 
recoltă constituie o problemă de o 
însemnătate deosebită. Tocmai de 
aceea, in fiecare unitate agricolă 
trebuie luate toate măsurile pen
tru a stringe recolta pină la ul
timul bob. in așa fel'incit să se 
asigure ca întreaga producție să fie 
culeasă si depozitată in mod co
respunzător.

Ce rezultă .dintr-o scurtă anali
ză. a stadiului secerișului ? Pină 
in seară zilei de 17 iunie, orzul 
a fost string de pe 391 250 hec
tare. ceea ce reprezintă 61 la sută 
din suprafața cultivată. De aseme- 1 
nea? in ''ă' fmîeput*re-* 
editarea griului, producția fiind 
stric,-să de pe primele 4100 de 
hectare.. Este de remarcat faptul 
că în județele din zona întîi. se
cerișul orzului este în stadiul fi
nal ; șase județe — Olt. Dolj. Ti

miș, Arad, Ialomița și Constanța 
— au anunțat incheierea recoltă
rii orzului, iar in județele Teleor
man. Călărași, Mehedinți, Giurgiu 
Si Brăila această importantă lu
crare este pe terminate. Rămase 
mai in urmă sint județele Tui- 
cea și Buzău.

Desigur, incepinid cu săptămina 
viitoare, este de așteptat ca, o- 
dată cu îmbunătățirea timpului, se
cerișul orzului să se extindă si in 
județele din centrul și nordul tă
rii. iar în cele din sud să încea
pă recoltarea ..griului. Se poate a- 
precia deci că intrăm. într-o săp- 
tămină decisivă^ pentrți. stringerea 
câ-ehlelbr ' păloase. Aceasta fade 
necesară organizarea temeinică a 
activității in toate unitățile agri
cole. Esențial este ca specialiștii să 
urmărească permanent starea lanu
rilor pentru a identifica porțiuni
le zvîntate. unde se >. poate lucra.

Vocația umanistă
a științei

de Mihai DRÂGÂNESCU 
membru corespondent ai Academiei

Trăim o epocă. în care 
omenirea are. nevoie de în
țelepciune. încă din anti
chitate omul a căutat în
țelepciunea, Confucius gă
sind-o in modul in care 
omul se exprimă în relați
ile sociale. Platon în filoso- 
fie, Aristotel în. știință și în 
cunoașterea primelor cauze 
și primelor principii ale 
lucrurilor.

în anul 1511 apare în- 
Europa o carte despre în
țelepciune (Liber de Sa
piente. de Carolus Bovillus) 
după care înțelepciunea se 
obține prin știință și virtu
te ; în același secol, Pierre 
Charon publică un tratat de 
înțelepciune în care consi
deră că înțelepciunea nu se 
datorează atît științei, ci li
bertății de a judecă lucruri
le și înclinării către bine și 
bunătate.

Ce am putea înțelege 
prin înțelepciune astăzi ? A 
sta deoparte și' a judeca 
lucrurile cind omenirea este 
amenințată de un război 
'nuclear, fără a interveni ac
tiv în treburile lumii nu 
priai. poate fi un semn. de 
înțelepciune.

Oamenii înțelepți se gin- 
desc in ' primul rind la 
pace; iar pacea este una 
din cerințele fundamentale 
ale epocii noastre, premisă 
a rezolvării potențiale a 
tuturor problemelor globa
le. Războiul nu mai poate 
rezolva nimic. Orice război 
prezintă pericolul unei es
caladări care să ducă la o 
conflagrație mondială, ine
vitabil nucleară și anihila
toare a unei mari părți a 
omenirii.

Dacă oamenii de știință 
ar considera războiul ca 
orice alt proces in societa
tea umană, numai demn de 
a fi studiat 0din punct de 
vedere științific, ei nu vor 
mai avea in viitor nici mă
car posibilitatea de a. mai 
analiza un asemenea feno
men. Singura recomandare 
pe care ar putea s-o mai 
facă, sugerează un reputat 
specialist in știința infor
mației. ar fi aceea de a se 
înregistra evenimentele 
care vor duce la un al III- 
lea război mondial și de a 
îngropa aceste înregistrări 
la mare adincime in pămînt 
pentru ca o eventuală nouă 
civilizație să poată studia

ce anume nu a funcționat 
cum trebuie. Dar va mai 
apărea vreodată o nouă ci
vilizație pe Pămînt ?

Omul de știință nu poate 
fi indiferent față de o ase
menea . perspectivă. Pentru 
el pacea devine o proble
mă științifică, și chiar filo
sofică. El se întreabă nu 
numai de ce societatea a 
generat războiul, găsind ex
plicații în forțele ’tehnolo
gice. economice, ideologice 
și sociale, dar și cum anu
me se poate atinge stadiul 
unei civilizații în care pa
cea să fie un lucru firesc. 
Este pacea o utopie ? 
Atunci și viata umană și 
socială devin utopii, căci 
nu vor mai exista fără 
pace. înțelepciunea ne obli
gă să acționăm pentru ca 
pacea să devină o realitate.

Oamenii de Știință nu mai 
pot sta deoparte față de 
problemele morale, ale va
lorilor umane, ale viitoru
lui unei omeniri deplin ci
vilizate. ei nu mai pot 
dezvolta știința și tehnolo
gia fără a se Interesă de 
modul în care aceste im
portante cuceriri ale cul
turii umane sînt utilizate. 
Nu mai pot privi cu spirit 
științific degajat ce se in- 
timplă pe globul terestru. 
Astăzi este pusă in joc 
soarta speciei umane.

în Univers au loc explo
ziile unor corpuri cerești 
din cauze fizice ; Pămintul 
ar putea să explodeze din 
cauze nefizice, din defec
te de conștiință și inteli
gență. Ar fi absurd ca toc
mai asemenea calități ale 
materiei vii. conștiința so
cială și inteligența umană, 
să devină agenți ai distru
gerii.

Trebuie, să privim reali
tatea în față. Societatea 
umană este determinată în 
principal de forțele econo
mice. dar acestea, singure, 
nu ne feresc de război. 
Luptele pentru piețe eco
nomice. pentru resurse de 
materii prime și energeti
ce. inegalitățile de dezvol
tare au fost cauzele mul
tor războaie. Dar societa
tea mai are și alte izvoare 
decit cele economice. iar 
acestea sînt de ordin spi
ritual și cultural. Socialis-
(Continuare în pag. a IV-a)

Din noile construcții ale municipiului lași

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Populare 
Chineze îmi face o deosebită plăcere ca, in numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al meu personal, să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de succes în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

Îmi exprim convingerea că relațiile de strînsă prietenie, colaborare și solidaritate din
tre partidele, statele și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai puternic, în spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt nivel, spre binele popoarelor român și chinez prietene, în 
interesul cauzei păcii și socialismului.

Cu prilejul ;alegerii tovarășului Li Xiannian
Ain funcția de președinte

al Republicii Populare Chineze
Tovarășului LI XIANNIAN

Președintele Republicii Populare Chineze

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

® în seara zilei de 17 iunie, orzul mal 
era de strîns de pe 238 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 39 la sută din 
suprafața cultivată.

® Cerința esențială a acestor zile este 
ca specialiștii din fiecare unitate 
agricolă să urmărească permanent 
starea lanurilor pentru a le identi
fica pe cele zvîntate, unde se poate 
lucra.

® Toate formațiile de combine și me
canizatori să fie pregătite temeinic 
pentru reluarea activității îndată ce 
vremea permite.

® După recoltare să se treacă ime
diat la pregătirea solului și însă- 
mînțarea culturilor duble pe toate 
suprafețele planificate.

Totodată, este necesar ca formații
le de mecanizatori și mijloacele 
mecanice să fie. permanent în cîmp. 
la marginea lanurilor, pentru a re
lua activitatea imediat ce vremea 
permite și in intervalele dintre 
ploi.

Pornind de la imperativul că de 
acum recoltarea cerealelor păioase
trebuie mult intensificată. îndato
rirea de cea mai mare răspunde
re a organelor și organizațiilor de 
partid de la sate, a consiliilor popu
lare si a conducerilor unităților a- 
gricole este de a-i mobiliza pu
ternic pe mecanizatori, cooperatori; 
specialiști, pe toti oamenii muncii 
din1 agricultură, astfel’ că. nriht.r-o 
activitate susținută, bine organiza
tă. să se asigure pretutindeni 
stringerea și depozitarea in timpul 
cel mai scurt a întregii producții, 
pentru evitarea oricăror pierderi de
recoltă.

MOMENT MEMORABIL AL LUPTEI 
POPORULUI, CONDUS DE PARTID, 
PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI PACE, 
PENTRU APĂRAREA LIBERTĂȚII 
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Documente adoptate cu prilejul vizitei oficiale de prietenie
in țara noastră a delegației de partid și de stat a R.P. Mongole

TRATAT
de prietenie și colaborare între 

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă
Republica Socialistă România și Republica Populară 

Mongolă,
pornind de la dorința sinceră a popoarelor român și 

mongol de a dezvolta și întări neabătut relațiile de 
prietenie, colaborare multilaterală și întrajutorare to
vărășească dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă.

profund convinse că extinderea și adîncirea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
cele două state corespund intru totul intereselor vitale 
ale popoarelor român și mongol, ale unității țărilor 
socialiste,’ servesc cauzei socialismului, păcii, securită
ții, progresului și colaborării,

convinse că întărirea colaborării economice intre cele 
două țări, atit pe cale bilaterală, cit și in cadrul multi
lateral al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 
este un factor important al progresului fiecărei econo
mii naționale, al apropierii și egalizării treptate a ni
velurilor de dezvoltare economică a țărilor socialiste, 

ferm hotărite să contribuie activ la cauza întăririi 
destinderii, apărării păcii și securității in întreaga lume, 
Ia realizarea dezarmării generale și totale, în primul 
rind a dezarmării nucleare, și la edificarea noii ordini 
economice internaționale,

reafirmînd hotărîrca lor de a lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului, ncocolonialismului și tu
turor formelor de asuprire și exploatare, pentru li
bertate, independență, democrație și progres social,

subliniind adeziunea lor la telurile și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite și hotărîrea lor 
de a dezvolta și iiltensifica conlucrarea pe arena in
ternațională și de a contribui pe toate căile Ia așeza
rea relațiilor dintre state pe baza normelor și princi
piilor dreptului internațional, ca singură temelie ra
țională a conlucrării internaționale,

au hotărit să încheie prezentul Tratat de prietenie 
și colaborare și, în acest scop, au convenit următoa
rele :

ARTICOLUL 1
înaltele Părți Contractante vor întări și în viitor 

relațiile de prietenie frățească și colaborare între cele 
două țări pe baza principiilor întrajutorării tovără
șești și solidarității internaționale, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc,

ARTICOLUL 2
înaltele Părți Contractante vor dezvolta multilateral 

colaborarea economică în producție și tchnico-științi- 
fică, precum și schimburile comerciale. Părțile vor 
contribui Ia lărgirea colaborării multilaterale în ca
drul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în 
scopul îndeplinirii Programului complex, asigurării 
progresului fiecărei economii naționale, apropierii 
treptate a nivelurilor de dezvoltare economică a țări
lor membre, înaintării lor mai rapide pe calea con
strucției socialiste și comuniste.

ARTICOLUL 3
înaltele Părți Contractante vor amplifica schimburile 

și colaborarea în domeniile culturii, științei, literatu
rii, artei, învățămîntului, presei, radioului, televiziunii, 
cinematografiei, ocrotirii sănătății, educației fizice și 
sportului, turismului și în alte domenii. ■**

' ARTICOLUL 4
înaltele Părți Contractante vor încuraja dezvoltarea 

legăturilor directe și schimbul de experiență între or
gane și instituții de stat, organizații de masă și ob
ștești din cele două țări, contactele între cetățenii ro
mâni și mongoli, în scopul înfăptuirii practice a cola
borării multilaterale și al unei mai profunde cunoașteri 
de către popoarele român și mongol a vieții și reali
zărilor în construcția socialistă în Republica Socialistă 
România și Republica Populară Mongolă.

ARTICOLUL 5
înaltele Părți Contractante vor face schimburi de 

păreri și informații și se vor consulta cu privire la 
problemele internaționale importante de interes comun.

ARTICOLUL 6
înaltele Părți Contractante vor acționa consecvent 

pentru întărirea prieteniei, solidarității, colaborării și

Pentru Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-MONfiOl
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
o. delegație de partid și de stat, a 
Republicii- Populare Mongole, con
dusă de tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socialistă 
România. în perioada 14—17 iunie 
1983.

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Mongole a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.. 1

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
și membrii delegației de partid si 
de stat a Republicii Populare Mon
gole au vizitat întreprinderi indus
triale și obiective culturale din 
București și județul Argeș și au 
avut întilniri prietenești cu repre
zentanți ai oamenilor muncii și ac
tiviști ai organelor de partid și de 
stat.

Solii Republicii Populare Mongo
le au fost primiți pretutindeni cU 
deosebită cordialitate și ospitalita
te, expresie elocventă a sentimen
telor de stimă și prietenie pe care 
și le nutresc reciproc popoarele 
român și mongol.

La mitingul prieteniei, care a a- 
vut loc la București, au rostit cu- 
vîntări tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Yumjaaghiin Țedenbal. Mitingul 
a constituit o vie manifestare a 
prieteniei frățești și a voinței co
mune de a dezvolta în continuare 
colaborarea multilaterală între Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă.

în timpul vizitei a fost semnat 
Tratatul de prietenie și colaborare 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă, 
care reflectă hotărîrea comună de 
a întări relațiile de prietenie, de a 
dezvolta și aprofunda, pe multiple 
planuri, colaborarea dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă și servește inte
reselor cauzei socialismului, pro
gresului, păcii, securității și cola
borării in lume. 

între tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Yumjaaghiin Țedenbal. secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, au avut loc 
convorbiri oficiale, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea Republicii Socialiste 

România : Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. Ludovic 
Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. viceprim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, președintele părții române in 
Comisia interguvemamentală ro- 
mâno-mongolă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică’. Miu 
Dobrescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Aurel Duma, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Gheorghe Cazan 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale. Sil
viu Curticeanu. membru al Comite
tului . Central al Partidului Comu
nist Român, șeful Secției Cancela
rie a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Constantin 
Mitea. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
consilier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român și pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Manta, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Mongolă.

Din partea Republicii Populare 
Mongole : Damdinî Gombojav, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol. 
Cioinorin Suren, membru al Comi
tetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, pre

coeziunii cu toate țările socialiste. în interesul trium
fului cauzei păcii, democrației și progresului social al 
popâarelor.

ARTICOLUL 7
înaltele Părți Contractante vor sprijini pe toate căi

le lupta justă a popoarelor pentru libertate, indepen
dență națională, democrație și progres social, împo
triva imperialismului, a tuturor formelor și manifes
tărilor ncocolonialismului. rasismului și apartheidului, 
pentru înlăturarea vechii ordini de inegalitate și sub
ordonare, pentru edificarea și întărirea noii ordini 
economice internaționale.

Părțile vor dezvolta pe toate căile relațiile de prie
tenie, solidaritate și colaborare cu țările în curs dc 
dezvoltare și nealiniate.

ARTICOLUL 8
înaltele Părți Contractante vor promova neabătut 

politica de coexistență pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite și vor depune eforturi pentru respec
tarea de către toate statele a principiilor independenței 
și suveranității naționale, integrității teritoriale, nea
mestecului în treburile interne, reglementării diferen
delor internaționale prin mijloace pașnice, nefolosirii 
forței sau amenințării cu forța, deplinei egalități în 
drepturi, avantajului reciproc, nediscriminării, res
pectării dreptului fiecărui popor de a-și decide singur 
destinele, de a-și alege și apăra liber și independent 
orînduirea socială, de a folosi resursele sale naturale 
conform drepturilor sale legitime.

ARTICOLUL 9
înaltele Părți Contractante vor depune eforturi pen

tru apărarea păcii și securității internaționale, dezvol
tarea și aprofundarea destinderii în Europa. Asia și in 
întreaga lume, pentru înlăturarea pericolului de răz
boi, pentru dezvoltarea unei colaborări internaționale 
largi și realizarea înțelegerii reciproce între popoare, 
împotriva politicii imperialiste.

ARTICOLUL 10
înaltele Părți Contractante vor acționa pentru în

cetarea cursei înarmărilor, realizarea dezarmării ge
nerale și totale, în primul rînd a celei nucleare, pen
tru lichidarea blocurilor militare, crearea de zone de- 
nuclearizatc și alte măsuri care ar contribui la întă
rirea securității popoarelor, la realizarea eforturilor lor 
pașnice, creatoare.

ARTICOLUL 11
înaltele Părți Contractante, pe baza și pentru înde

plinirea prezentului Tratat, vor încheia acorduri și în
țelegeri corespunzătoare între organele și instituțiile 
de stat și organizațiile obștești ale celor două țări.

ARTICOLUL 12
înaltele Părți Contractante declară că prezentul Tra

tat nu afectează obligațiile lor. decurgînd din tratate 
și înțelegeri bilaterale și multilaterale în vigoare.

ARTICOLUL 13
.înaltele Părți Contractante vor face schimb de in

formații și se vor consulta în Caz de nevoie în legă
tură cu problemele legate de îndeplinirea prezentului 
Tratat.

ARTICOLUL 14
Prezentul Tratat este supus ratificării și intră în vi

goare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare 
care va avea loc în orașul Ulan Bator.

ARTICOLUL 15
Prezentul Tratat se încheie pe termen nelimitat și va 

rămîne în vigoare pînă la expirarea a șase luni din 
ziua în care una dintre înaltele Părți Contractante va 
anunța in scris dorința sa de a înceta valabilitatea lui.

încheiat la București la 17 iunie 1983, în două 
exemplare originale, fiecare în limbile română și mon
golă, ambele texte avînd aceeași valoare.

Pentru Republica Populară Mongolă
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

ședintele părții mongole în Comisia 
interguvemamentală mongolo-ro- 
mână de colaborare economică 
și tehnico-științifică, Țerendașiin 
Namsrai. membru al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, membru al Prezi
diului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, șeful 
Secției Generale a Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Țerenpiliin Balhaa- 
jav, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, șeful Secției Relații 
Externe a Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Dangaasurenghiin Saldan. 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Comitetului de 
Stat al Republicii Populare Mongo
le pentru relații economice externe. 
Daramin Yondon. membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon
gole. Namsrain Luvsanravdan. 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Mongole în Republica Socia
listă România.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat un schimb de informații pri
vind dezvoltarea pe plan intern și 
activitatea Partidului Comunist Ro
mân și a Partidului Popular Revo
luționar Mongol în conducerea pro
cesului construcției socialiste în cele 
două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre rezultatele obținu
te de poporul român pe calea edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate și activitatea de în
făptuire a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
din decembrie 1982 ale Partidului 
Comunist Român privind dezvol
tarea în continuare a forțelor de 
producție, creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii. întărirea democrației socia
liste. trecerea României socialiste 
de la stadiul de țară in cure de dez
voltare la stadiul de țară cu nivel 
mediu de dezvoltare economică.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
a relatat despre eforturile poporu
lui mongol în înfăptuirea hotărîri-
(Continuare in pag. a V-a)
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Moment memorabil al luptei poporului, 
condus de partid, pentru democrație și pace, 

pentru apărarea libertății și integrității patriei
„în perioada ascensiunii fascismului, conștient de pericolul pe care acesta îl reprezenta 

pentru interesele poporului român, ca și pentru celelalte popoare din Europa, Partidul 
Comunist Român a desfășurat o largă activitate de mobilizare și unire a maselor 
populare, a forțelor înaintate ale țării în mișcarea antifascistă46.

N5COLAE CEAUȘESCU

Ur> prim succes s-a realizat prin 
crearea „Comitetului central de coor
donare al frontului unic“ format din 
cite 5 reprezentanți ai Comitetului 
Național Antifascist, Ligii Muncii și 
Partidului Socialist Unitar, care au 
încheiat un acord de acțiune comună. 
Pe baza lui au fost organizate mai 
multe întruniri — la București, Plo
iești, Galați, Craiova, Cimpina, Tg. 
Mureș — la care au participat în 
strinsă unitate mii de muncitori, 
protestind împotriva fascismului, 
afirmindu-și voința de a apăra liber
tatea și integritatea patriei.

Pe acest drum aveau să urmeze 
acordurile de front popular încheia
te în perioada următoare intre dife
rite organizații politice la București, 
Băcia și Țebea, alianțele electorale 
care au asigurat victoria forțelor de
mocratice in alegerile din 1936 din 
județele Mehedinți și Hunedoara, co
laborarea in organizarea unor uriașe 
manifestații democratice, antifasciste 
și antirăzboinice, la care au luat 
parte sute și sute de mii de oameni, 

■ilustrind adevărata stare de spirit a 
unei întregi țări ferm hotărite să se 
opună fascismului, războiului.

...Iunie 1933. Pe scena politică a țării pășește o nouă organizație 
de masă. Numele $ău - Comitetul Național Antifascist. Scopul - să 
dezvăluie, în toată amplitudinea ei, primejdia pe care fascismul o repre
zenta pentru cuceririle democratice ale poporului român, pentru marile 
sale înfăptuiri naționale, să organizeze și să mobilizeze la luptă anti
fascistă masele largi populare, să unească toate forțele sănătoase ale 
națiunii intr-un unic mănunchi, capabil să zăgăzuiască accesul fascis
mului la putere. Inițiatorul acestei organizații - Partidul Comunist 
Român.

In perspectiva celor cinci decenii care au trecut de atunci, fău
rirea Comitetului Național Antifascist ne apare încărcată de profunde 
semnificații. Ea ilustrează, cu deosebită forță, faptul că animat de 
fierbinte dragoste pentru poporul pe care nu-l voia robit, pentru țara 
pe care nu o voia sfișiată, partidul nostru comunist a fost forța po
litică cea mai hotărită a luptei antifasciste, aceea care, ințelegind mai 
bine ca oricine țelurile antipopulare și antinaționale ale fascismului, 
s-a situat in fruntea maselor populare, le-a organizat și condus la 
împotrivire fermă față de încercările fascismului de a accede la cîrma 
țării.

Pe firul veșnic curgător al timpului, crearea Comitetului Național 
Antifascist s-a înscris drept un moment semnificativ în desfășurarea 
firească a marilor lupte antifasciste din perioada interbelică, Prin 
această organizație, partidul dădea expresie stării de spirit profund 
antifasciste care anima masele largi populare, stare ce își găsise o 
impresionantă afirmare în ianuarie-februarie 1933. Prin întreaga sa luptă 
și muncă, prin nobilele idealuri cărora li s-a consacrat, Comitetul Națio
nal Antifascist se integrează așadar organic bogatei istorii a partidului - 
istoria slujirii devotate a poporului, celor mai luminoase tradiții ale luptei 
sale pentru democrație și progres social, pentru apărarea păcii, a inde
pendenței și integrității țării. Sint tradiții cărora vasta și neobosita 
activitate de astăzi a partidului, a României socialiste și a celui mai 
ales fiu al său, tovarășul Nieolae Ceaușescu, consacrată înlăturării 
norilor prevestitori de primejdie ce se adună pe cerul omenirii, asi
gurării dreptului fundamental al popoarelor la pace și securitate, la 
existență liberă, neatîrnatâ, le dă o nouă.și vie strălucire.

Activitatea Comitetului Național Antifascist, larga adeziune a ma
selor la chemările acestuia constituie, deopotrivă, o elocventă ilustrare 
a faptului că poporul român a respins cu indignare fascismul, soco- 
tindu-l mereu un corp străin firii sale, felului său de a fi și gindi, că 
în sinul său a trăit mereu viu spiritul libertății, al respectului față de 
demnitatea omului și drepturile vitale ale popoarelor la pace și liber
tate. Și, in chip firesc, o asemenea constatare reprezintă un izvor de 
încredere in forța poporului nostru, in justețea opțiunilor sale.

Toate aceste elemente le-a avut în vedere tovarășul Nieolae 
Ceaușescu cind a subliniat : IN 1933 S-AU FORMAT NOI ORGANI
ZAȚII ANTIFASCISTE SI DE APĂRARE A LIBERTĂȚILOR DEMOCRATICE, 
S-Ă AMPLIFICAT LUPTA CONTRA FASCISMULUI Șl A PREGĂTIRILOR 
DE RĂZBOI. FORMAREA COMITETULUI NAȚIONAL ANTIFASCIST, A 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE CU UNIUNEA SOVIETICA, STABILIREA Șl 
ACTIVIZAREA LEGĂTURILOR INTRE PARTIDUL COMUNIST Șl FRONTUL 
PLUGARILOR (...) AU AVUT UN ROL IMPORTANT ÎN CREAREA FRON
TULUI POPULAR IN ȚARA NOASTRĂ (.,.), DEMONSTRIND CU PUTERE 
HOTĂRIREA MASELOR POPULARE DE A BARA CALEA FASCISMULUI 
ȘI A POLITICII DE RĂZBOI,

Dar să ne întoarcem cu cinci decenii în urmă.

Idealul luminos al unui tînăr revoluționar

Una din demonstrațiile prin care poporul a dovedit ferma sa atitudine antifascistă

Instaurarea Ia putere, In ianuarie 
1933, a nazismului in Germania a dus 
în numeroase țări la intensificarea 
activității forțelor fasciste, la încu
rajarea politicii revanșarde și de 
pregătire a unui nou război mon
dial. Context în care și organizațiile 
fasciste din România, in primul rînd 
Garda de Fier, și-au intensificat 
acțiunile în vederea extinderii in
fluenței lor în rindul maselor, spre 
a-șl netezi drumul spre putere.

in aceste împrejurări, Partidul 
Comunist Român a hotărît, în primă
vara anului 1933, Înființarea unei 
organizații de masă legale, care să 
antreneze masele la acțiuni antifas
ciste și antirăzboinice, să asigure 
conducerea unitară a mișcării anti
fasciste, cuprinderea în rindul aces
teia a unor largi pături sociale inte
resate în stăvilirea pericolului fas
cist. în făurirea noii organizații, 
partidul avea în vedere să se conti
nue Și să se dezvolte pe un plan 
superior experiența acumulată de 
Comitetul Național Antirăzboinic, 
creat în 1932, care îșl constituise in 
numeroase județe și orașe ale țării 
organe locale, prin intermediul că
rora fuseseră atrase în mișcarea 
antirăzboinică largi șl variate cate
gorii sociale.

Prin ea însăși, asigurarea acestei 
continuități de acțiune dovedea o 
viziune superioară, de mare profun
zime, asupra rosturilor mișcării an
tifasciste, care în concepția partidu
lui trebuia să încorporeze ca o com
ponentă esențială lupta Împotriva 
pregătirii unei noi conflagrații mon
diale nimicitoare. Comitetul Național 
Antifascist a reunit in rîndurile sale 
reprezentanți ai celor mai diverse 
clase și pături sociale — muncitori, 
profesori, avocați. scriitori, țărani, 
ziariști, studenți, artiști — uniți prin 
aceleași convingeri democratice și 
simțăminte de responsabilitate fată 
de destinele tării.

In vederea întăririi noii organiza
ții cu elemente din rindurile tinere
tului muncitor revoluționar, Ia pro
punerea Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Secretariatul 
C.C. al P.C.R. a trimis in conducerea 
Comitetului Național Antifascist pe

„Să strîngem în jurul acțiunii antifasciste 

pe toți cei ce lucrează la orașe și sate“
Comitetul Național Antifascist, 

transpunind in viață indicațiile par
tidului, a inițiat o vastă acțiune 
pentru atragerea in lupta antifascis
tă și antirăzboinică a unor largi ca
tegorii cetățenești, oameni ai muncii 
români ori din rindurile naționalită
ților conlocuitoare, avind preocupări 
diferite, apartenențe politice deose
bite, uniți prin dragostea de țară. 

tinărul comunist Nieolae Ceaușescu. 
Iși afla ilustrare în această alegere 
prețuirea de care se bucura încă de 
pe atunci tinărul militant revoluțio
nar in rindul tovarășilor săi. Venit 
la virata de 11 ani in Capitală, pur- 
tînd in suflet obida de veacuri a ță
ranilor în mijlocul cărora se născuse 
și crescuse, Nieolae Ceaușescu a în
țeles aici că locul său — ca și al 
oricărui tînăr năzuind fierbinte, cu 
întreg elanul viratei tinere, la clădi
rea unei lumi mai bune și mai 
drepte — era alături de lupta mun
citorimii, ip rindurile partidului co
muniștilor, alături de clasa care, in 
eroicele bă.tălii proletare din ianua
rie-februarie 1933, dovedise uriașa 
sa forță, tăria de granit a unității 
și combativității sale revoluționare.

Intrind in rindurile mișcării co
muniste, alegind drumul greu al 
luptei revoluționare, tinărul Nieolae 
Ceaușescu avea să-i dăruiască tot 
ceea ce avea mal bun — energia 
clocotitoare, o nestăvilită putere de 
muncă, consecvența atitudinii, dir- 
zenia și abnegația izvorite din încre
derea deplină in justețea drumului 
ales, voința de a nu se lăsa înge
nuncheat de greutăți, de privațiuni, 
de orice încercări. Toate acestea 
i-au adus, din acei ani tineri chiar, 
încrederea tovarășilor săi de luptă, 
convingerea că in el organizația re
voluționară de tineret, in rindurile 
căreia intrase în acel an 1933, parti
dul au un militant de nădejde. De 
fapt, aceasta a fost și impresia pe 
care a lăsat-o membrilor Comitetu
lui Național Antifascist atunci cind 
s-a prezentat spre a-și îndeplini în
sărcinarea încredințată de partid. 
Profesorul universitar Petre Con- 
stantinescu-Iașl, vicepreședintele co
mitetului, iși amintea astfel : „Un 
tînăr cu părul negru, fără să se plo
conească în fața nimănui dintre noi, 
ditai bărbați în toată firea, bătrini 
pentru el, profesori universitari — 
ni s-a prezentat in calitatea in care 
a fost trimis. I s-a dat cuvintul și 
a vorbit cu o hotărîre care pornea 
din sinceritatea sa, din convingerea 
justeței tezei pe care o susținea, din 
însuși crezul său, căruia, se vedea 
lesne, i se dăruise".

prin grija pentru prezentul și viito
rul său. Comitetul Național Antifas
cist a avut, în acest sens, în vedere 
șă dea o structură organizatorică co
respunzătoare mișcării antifasciste, 
care să asigure înmănuncherea for
țelor îptr-un unic șuvoi. De a- 
ceea, Comitetul Național Antifas
cist a adresat tuturor forțelor înain
tate ale neamului chemarea să se 

organizeze, să-și unească rîndurile. 
„Pată de pericolul fascist, subsem- 
nații intelectuali și muncitori ro
mani — se spunea intr-un apel al 
său publicat in coloanele unor coti- 
diane democratice de mare tiraj —• 
am luat inițiativa formării unui Co
mitet Național Antifascist... Facem 
apel Ij unirea tuturor forțelor mun
citorești și intelectuale să formeze 
pretutindeni, in toate orașele, satele, 
fabricile, birourile și cartierele din 
țară, comitete antifasciste, trimițind 
adeziunile lor scrise la Comitetul 
National Antifascist format la Bucu
rești. [...] Stringind in jurul acțiunii 
antifasciste pe toți cei ce lucrează 
cu brațul sau cu mintea la orașe 
și sate, vom putea stăvili in Româ
nia triumful unui curent care poartă

■
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Facsimile din presa vremii, ilustrind amploarea șl forța mișcării antifasciste
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In el germenul de distrugere a tot 
ce este izvor de muncă și gîndîre". 

Pretutindeni In țară, apelul Comi
tetului Național Antifascist a aflat 
o largă adeziune, a determinat cris
talizarea unei atitudini active față 
de pericolul fascist. Muncitori, ță
rani, oameni de știință și cultură, 
funcționari, meseriași, liber pro
fesioniști au constituit in zeci și zeci 
de orașe, Ia sate, in fabrici și insti
tuții numeroase comitete antifascis
te, regionale sau locale, care au unit 
în rindurile lor pe toți cei cărora 
soarta țării le era aproape de inimă. 
Numeroase moțiuni și adrese de 
adeziune au fost îndreptate spre Co
mitetul Național Antifascist. „Sub
semnata intelectuali și muncitori din 
Galați — se spunea intr-o asemenea 
adresă — salutăm cu entuziasm ac
țiunea începută de Comitetul An
tifascist din România și trimitem in 
semn de solidaritate adeziunea noas
tră, obligindu-ne să sprijinim cu 

toate puterile noastre acțiunea în
cepută. Ne obligăm să formăm un 
comitet antifascist In oraș și facem 
un călduros apel către toți muncito
rii, intelectualii, funcționarii șt liber- 
profesioniștil, către toți acei ce vor 
să lucreze cinstit și hotărît pentru 
stăvilirea curentului hitlerist".

Dind expresie stării sale de spirit 
antifasciste, voinței sale de a se 
opune ascensiunii fascismului, mun
citorimea română a dat răspuns prin 
fapte chemărilor Comitetului Națio
nal Antifascist. La un asemenea 
răspuns se referea, la 12 septembrie 
1933, ziarul „Buletinul mișcării an
tifasciste", scriind despre refuzul 
hotărît al docherilor din porturi de 
a încărca nave pe care flutura stea
gul hitlerist.

Un cald răspuns de adeziune au 
dat chemărilor Comitetului Național 
Antifascist numeroși oameni de 
știință, de artă și cultură, univer6i- 

tari și alte cadre didactice, înscriind 
prin conduita lor antifascistă o nouă 
și remarcabilă pagină in bogata 
cronică a tradițiilor progresiste ale 
intelectualității românești, a atașa
mentului său față de aspirațiile fun
damentale ale poporului.

O atenție deosebită a acordat în 
acea perioadă partidul nostru comu
nist atragerii tinerei generații in 
lupta antifascistă, contracarării pre
siunilor exercitate asupra tineretului 
de mișcările de extremă dreaptă. 
„Comitetul Antifascist din România 
— scria „Buletinul mișcării antifas
ciste" din 28 noiembrie 1933 — se 
îndreaptă către tineretul muncitoresc 
de la sate și orașe, atrăgindu-i aten
ția asupra pericolului fascist, care 
inseamnă pentru muncitorime și pen

tru intelectuali creșterea mizeriei șl 
a șomajului, teroarea organizată și 
legalizată, sutele de lagăre de inter
nare și închisori, pedeapsa cu moar
tea la cea mai mică nemulțumire șl 
primejdia unui nou război mondial. 
Comitetul Național Antifascist atrage 
atenția tinerilor muncitori și intelec-

Singura cale - făurirea Frontului

Popular Antifascist
Concomitent cu eforturile de a da 

o structură organizatorică amplă miș
cării antifasciste, Comitetul Național 
Antifascist a inițiat o vastă acțiune 
de demascare a adevăratelor țeluri 
ale fascismului, tn acest scop, au 
fost editate organe de presă proprii 
sau ale unor comitete regionale ori 
județene : „Buletinul mișcării an
tifasciste". „Echipa" — organ al ti
nerelului antifascist, „Umanitatea", 
„Momentul", „Așa", „Veac nou" 
(la București), „Clopotul" (la Boto
șani), „Alte zări" și „Uj Kocszak" 
(„Era nouă) la Cluj, „Ecoul" (la 
Iași). „Cuvint nou" (la Brașov), „În
drumarea" (la Galați) etc. Au fost 
folosite publicațiile partidelor cla
sei muncitoare sau ziare burghe- 
zo-democratice. In același scop 
au fost organizate in Capitală și in 
țară numeroase consfătuiri, conferin
țe, prelegeri, șezători și serate lite
rare la care au luat cuvintul, demas- 
cînd fascismul și mijloacele sale de 
acțiune, cunoscuți oameni politici, de 
știință și cultură. Au fost organizate 
mari adunări și întruniri populare 
pentru a se protesta impotriva fas
cismului și a pregătirilor de război.

Valorificînd experiența eroicelor 
bătălii de clasă din ianuarie-februa
rie 1933 desfășurate sub semnul luptei 
unite a muncitorilor, partidul comu

tuall să nu se lase înșelați de min
ciunile și demagogia fascistă".

In scopul unirii energiilor tinerești 
în lupta împotriva primejdiei verzi, 
a fost organizat Comitetul național 
antifascist al tineretului, din con
ducerea căruia a făcut parte to
varășul Nieolae Ceaușescu. Membrii 
săi au desfășurat o vie activitate în 
rindul muncitorilor, militarilor, stu
denților, sătenilor, in scurtă vreme la 
București, bunăoară, fiind create co
mitete antifasciste ale tineretului pe 
sectoare și cartiere, in marile între
prinderi, în facultăți ; printre cele 
mai active se numărau comitetele de 
la ..Grivița" C.F.R. și Regie-Grand.

O vie activitate propagandistică s-a 
desfășurat in rindul femeilor pentru 
organizarea luptei lor împotriva fas- 

nismului. tn Iulie 1934, la Bucu
rești s-a constituit un comitet 
de inițiativă, care a tipărit in 
ziarul „Ecoul" o vibrantă chema
re adresată femeilor țării : „Alături 
de femeile din lumea întreagă, să ne 
strîngem rindurile in apărarea vie
ții alor noștri și a noastră".

ni&t s-a adresat celorlalte partide 
muncitorești pentru închegarea fron
tului unic, ca nucleu al unul larg 
front popular antifascist, tn acest 
sens, militanții Comitetului Național 
Antifascist, reuniți in cadrul unei 
plenare din anul 1934, au subliniat 
că era imperios necesară „închegarea 
frontului unic al tuturor antifasciști
lor impotriva pericolului fascist și 
războinic". La plenară a fost adoptată 
o chemare adresată organizațiilor po
litice muncitorești, in care se arăta : 
„Comitetul Național Antifascist, con
vins că numai unirea tuturor pături
lor lovite de fascism poate împiedica 
dictatura fascistă (...) vă propune 
unitatea de acțiune".

O susținută activitate a desfășurat 
Comitetul Național Antifascist al ti
neretului pentru unirea forțelor tine
retului in lupta antifascistă. Astfel, 
acesta a fost, la 7 octombrie 1934, 
inițiatorul unei propuneri de luptă 
comună antifascistă adresate tinere
tului socialist-unitar, Sindicatelor 
unitare, Confederației Generale a 
Muncii, tuturor tinerilor organizați și 
neorganizați. „Noi cerem ca tineretul 
muncitor cuprins in aceste organi
zații să treacă la închegarea frontu
lui unic (...), care să acționeze ca o 
forță de monolit împotriva primejdiei 
fasciste".

Solidari cu luptătorii antifasciști

întemnițați

pentru instituirea 
in închisori. „Noi 

marii mase a in- 
muncitorllor — se 
apel către „toți 
publicat in or-

Militanții Comitetului Național An
tifascist au desfășurat o susținută ac
tivitate pentru apărarea deținuților 
politici comuniști și antifasciști. Prin 
ample campanii de presă, prin adu
nări și întruniri. Comitetul Național 
Antifascist a reușit să creeze o largă 
opinie de masă 
regimului politic 
ne adresăm aici 
telectualilor și 
spunea intr-un 
cei ce gindesc" 
ganul de presă al antifasciștilor din 
Brașov, „Cuvint nou". Să răsune pu
ternic șl liber din piepturile tuturor 
același strigăt viguros : Vrem regim 
politic pentru toți luptătorii antifas
ciști închiși! Vrem eliberarea tuturor 
celor condamnați pentru o idee, pen
tru lupta lor impotriva războiului și 
fascismului!".

în același sens, o vie activitate a 
desfășurat Comitetul Național An
tifascist pentru stingerea procesului 
conducătorilor luptelor muncitorești 
din ianuarie-februarie 1933, care s-a 
rejudecat in vara anului 1934 la Cra
iova. Comitetul Național Antifascist 
a chemat toți oamenii muncii să 
stringă adeziuni in favoarea eliberă
rii celor inchiși, reușind să trimită 
pe adresa Corpului I armată Craiova 
proteste purtînd peste 10 000 de sem
nături. Cu prilejul prezentării unor 
asemenea proteste a fost arestat la 
Craiova un grup de tineri antifasciști, 
intre care se afla tinărul revoluționar 
comunist Nieolae Ceaușescu. Re- 
memorind acele clipe, militantul Va- 
sile Pogăceanu sublinia : „tn luna 
iunie s-a luat inițiativa de a fi tri
mise la Craiova,, la Tribunalul Mili
tar, delegații de muncitori, intelec- 
tuali și țărani pentru a protesta con-' 
tra acelei înscenări judiciare. Am 
primit și eu sarcina să particip cu o 
delegație de muncitori din Cluj, unde 
eram student, tn drum spre Craiova, 
la București, ne-am intilnit cu dele
gația condusă de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu și împreună am plecat 
spre locul procesului. Atunci, la Cra
iova, am cerut președintelui Consi
liului de Război al Corpului I Ar
mată să ne programeze ca să depu
nem mărturie la proces. Drept răs
puns, am fost de îndată arestați și 
înaintați Inspectoratului regional de 
jandarmi. Aici am fost perchezițio
nați, confiscîndu-nl-se toate docu
mentele pe care le aveam asupra 
noastră : 15 liste de subscripții, 7 pro
teste ale muncitorilor și șomerilor din 
București, precum și un memoriu al 
Comitetului regional antifascist din

O mare lecție a istoriei
Activitatea Comitetului National 

Antifascist, largul ecou al acțiunilor 
sale au alertat organele represive 
care au luat aspre măsuri impotriva 
sa. De la presiuni și persecuții impo
triva militanților antifasciști la con
fiscarea ziarelor antifasciste ori sus
pendarea lor. De la interzicerea unor 
adunări pinâ la percheziționarea și 
atacarea sediilor antifasciste. O ase
menea acțiune a avut loc in seara 
zilei de 20 septembrie 1934. cind mi
litanții antifasciști, intre care și to
varășul Nieolae Ceaușescu, aflați la 
sediul comitetului antifascist de sec
tor din strada Foișor nr. 9 au fost 
atacați de polițiști și, membri ai 
Gărzii de Fier. După o dirzâ rezis
tență, polițiștii și gardiștii au reușit 
să-i „încarce intr-un camion al Pre
fecturii și să-i transporte sub ploaie 
de lovituri, întii la circumscripție, 
apoi la Prefectură — unde i-a ținut 
în mod abuziv 24 de ore fără să le 
ceară nici o declarație". în pofida 
persecuțiilor de acest fel. Comitetul 
Național Antifascist indemna : „Con
tinuați cu și mai mare îndirjire lupta 
liberatoare începută pentru stîrpirea 
hidrei fasciste".

La 25 noiembrie 1934 au fost scoa
se In afara legii 32 de organizații 
revoluționare de masă, între care 
și Comitetul Național Antifascist. în 
concepția autorilor acestei. măsuri, 
ea se justifica prin aceea că „Acti
vitatea mișcării antifasciste este cu 
atit mai periculoasă ordinii șl sigu
ranței statului, cu cit s-a dovedit că 
programul de luptă contra fascismu
lui și războiului este prevăzut cu 
manifestațiuni, demonstrațiuni și 
greve de masă in toate întreprinde
rile publice și de utilitate publică, 
pe baza frontului unic de jos".

Prin această consemnare, guvernul 
dovedea nu numai teama care îl stă- 
pînea în fața acțiunii impetuoase a 
maselor populare, ci și recunoștea 
faptul că nucleul luptei îl constituia 
partidul comunist. în fata acestui 
nou act represiv, partidul nu a în
cetat lupta. Consecvent idealului său. 
partidul a folosit toate căile de ma
nifestare a voinței sale de luptă. Ast
fel. au rămas consemnate in arhive 
numeroase manifestări ale clasei 
muncitoare, precum aceea de la 1 
mai 1939. desfășurată sub semnul 
Frontului Unic Muncitoresc și al 
Frontului popular antifascist, cu pri
lejul cărora comuniștii au chemat la 
luptă întregul popor impotriva fas
cismului. pentru apărarea indepen
denței și suveranității patriei. Cu 
ecou in epocă ș-a Înscris ser
barea de pe Stadionul Muncitoresc 
din Capitală, unde s-a remarcat, 
o dată mai mult, tinărul revoluționar 
Nieolae Ceaușescu, despre care agen

Cluj, semnate de 200 de persoane, tn 
fața anchetatorilor, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a evidențiat netemeinicia 
și ilegalitatea procesului intentat 
conducătorilor grevei de la „Grivita" 
și din întreaga țară, a ridicat un ve
hement protest impotriva arestării și 
a altor delegații trimise de masele 
muncitoare să se solidarizeze cu 
acuzații. Cu fermitatea care i-a ca
racterizat de la început activitatea 
în mișcarea revoluționară, i r'^dec ta
rat fără reținere că venise M Craiova 
din proprie inițiativă, ca unul care 
participase activ la stringerea de 
semnături pe memoriile de protest si 
solidaritate pe care le aducea cu 
sine".

Dîrzenia. neînfricarea probate de 
tinărul militant in acele împrejurări 
aveau să-i caracterizeze activitatea 
și in anii următori cind. deși supra
vegheat îndeaproape de autorități, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu avea să 
îndeplinească cu exemplară dăruire 
însărcinările Încredințate de partid. 
Activind pentru întărirea organiza
ției revoluționare de tineret in ju
dețele Mehedinți. Vilcea, Dimbovița 
și Prahova ori pentru crearea unor 
organizații antifasciste și democrati
ce. Transformind procesul ce a fost 
înscenat. Ja Brașov, militanților an
tifasciști intr-o tribună de la înălți
mea căreia s-au făcut auzite chemă
rile partidului comunist la vigilentă, 
la acțiune unită impotriva fascismu
lui. învătind. călindu-se si oțelin- 
du-se in vremea lungii detenții in 
celulele Doftanei. Activind neobosit 
pentru pregătirea marii demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice de la 1 
Mal 1939 din București, cind 20 000 
de muncitori aii manifestat pe stră
zile Capitalei sub lozincile ..Jos fas
cismul ! Jos dușmanii țării I Trăias
că România liberă și independentă !“ 
Contribuind cu întreaga forță la re
organizarea, la consolidarea organi
zatorică a Uniunii Tineretului Co
munist. Apoi, in epoca deschisă de 
August 23, îndeplinind însărcinări de 
mare răspundere încredințate de că
tre partid in conducerea unor impor
tante sectoare ale vieții social-poli- 
tice a țării.

Activitate care, dobîndind Înalta 
prețuire a poporului, a paX.’^Mlui; a 
stat la temelia alegerii 6ale In una
nimitate în fruntea partidului Si sta
tului. poporul încredințindu-i spre a 
purta spre împliniri, pe cele mai 
înalte culmi, aspirațiile sale funda
mentale.

ții aparatului represiv raportau : 
„Nieolae Ceaușescu, fost condamnai 
la 3 ani închisoare pentru activitate 
comunistă, pedeapsă executată la 
Doltana, a strigat in timpul serbării 
de la Stadionul Muncitoresc lozinca 
comunistă TRĂIASCĂ FRONTUL 
POPULAR".

Activitatea Comitetului Național 
Antifascist a constituit un prețios 
tezaur de învățăminte pe care parti
dul le-a valorificat în anii ce au 
urmat. Prin lupta partidului, a for
țelor democrate, in țara noastră 
fascismul nu a putut ajunge la pu
tere decit in anul 1940. in împreju
rările in care practic Germania na
zistă și aliații săi deveniseră arbitrii 
situației europene. Iar faptul că 
România a fost una dintre ultimele 
țări in care fascismul a ajuns la pu
tere. și aceasta numai în urma gra
velor presiuni exercitate de Reichul 
nazist, stă peste timp ca strălucită 
mărturie a justeței luptei partidului 
de creare și activizare a unei larg 
cuprinzătoare mișcări antifasciste, al 
cărei strălucit exponent a fost in 
urmă cu 50 de ani Comitetul Națio
nal Antifascist.

Chiar și după instaurarea fascis
mului la putere în România, prece
dată de odiosul Dictat de la Viena. 
partidul nu a încetat nici o clipă 
lupta. La chemarea sa. clasa munci
toare. țărănimea. întregul popor au 
acționat energic pentru sabotarea 
mașinii de război naziste. Sub direc
ta înrâurire a partidului comunist — 
purtătorul de cuvint al voinței na
ționale — a fost apoi pregătită și 
desfășurată revoluția de eliberare so
cială si națională, antifascistă si an- 
tiimperialistă.

Tradițiile de luptă antifasciste a'e 
poporului nostru sint cinstite cu a- 
leasă venerație de partid. Evocarea 
lo<r azi. la o jumătate de veac de la 
crearea Comitetului Național An
tifascist, dobindește o semnificație 
deosebită prin faptul că are loc in
tr-un moment cind la orizontul uma
nității se profilează amenințători 
norii negri ai războiului atomic, cind. 
pe acest fundal sumbru, iși ridică 
din nou capul hidra fascistă, sub 
veșmîntul tezelor neofasciste.

în fata pericolului grav care a- 
menintă din nou omenirea, partidul 
nostru acționează cu fermitate, con- 
damnind fără cruțare recrudescenta 
celei mai sălbatice forte a reacțiunii 
— fascismul, chemînd fără încetare 
la luptă unită toate popoarele lumii, 
toate forțele sociale iubitoare de pace 
și progres.

Pagină realizată da 
Stelian NEAGOE 
Silviu ACHIM
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SECERIȘUL
Nimic din recolta acestui an 

să nu se risipească!
Cînd organizarea este bună, ploile 

nu constituie o piedică
în această săptămină, in județul 

Tulcea, deși timpul a fost nefavora
bil, secerișul nu a fost întrerupt. „în 
toate unitățile agricole — ne spunea 
inginerul Vasile Dranovețeanu. direc
tor general al direcției agricole ju
dețene — specialiștii, mecanizatorii 
se află permanent in cimp, urmă
resc oră de oră starea de umiditate 
a lanurilor, combinele fiind concen
trate operativ acolo unde se poate 
recolta". în acest mod s-a lucrat în 
consiliile agroindustriale Ceamurlia. 
Casimcea și Horia, care au încheiat 
secerișul orzului.

Vineri. 17 iunie. în cea mai mare 
parte a județului a plouat. Pe alocuri 
însă a apărut soarele. La numai două 
ore de la oprirea ploii, la coopera
tiva agricolă Cataloi. cele 12 com
bine au intrat in lan să stringă re- 
cf'țlta de orz. „în mai puțin de o oră. 
spăfele puternic a uscat spicele și 
se poate recolta — aflăm de la ingi
nerul Traian Smeu. șeful fermei. 
Dacă pină se întunecă nu va mai 
ploua, astăzi vom recolta 25 hectare 
de orz. Folosind fiecare oră bună de 
lucru, chiar și în aceste condiții, cu 
forțele mecanice și umane de care 
dispunem. în trei zile putem termina 
secerișul orzului". în aceeași zi, și 
în consiliul agroindustrial Mahmudia. 
unde mai sint de recoltat 500 hectare

orz, mecanizatorii lucrau ne solele 
întreprinderii agricole de stat Sari- 
nasuf și ale cooperativei agricole 
Agighiol. „Cu toate că noaptea tre
cută a plouat — ne spunea Gheorghe 
Pavel, inginerul-șef al C.A.P. Agi
ghiol — la ora prinzului combinele 
au intrat din nou la seceriș".

Am prezentat doar două exemple 
care dovedesc că. in condițiile mai

TULCEA

dificile generate de ploi, buna orga
nizare a muncii este hotăritoare pen
tru strângerea neîntârziată a recoltei. 
Așa se explică că pină acum 30 de 
cooperative agricole au strîns în
treaga recoltă de orz de pe toate su
prafețele cultivate. De asemenea. în 
consiliile agroindustriale Casimcea. 
Ceamurlia de Jos. Horia și Topolog, 
orzul se recoltează pe ultimele hec
tare. Aceste unități, cu rezultate 
bune, merită să fie cu at.it mai mult 
evidențiate, cu cit în județ există 
încă multe unități agricole unde se
cerișul orzului este intirziat. Astfel, 
in unitățile din consiliul agroindus
trial Mihail Kogălniceanu au fost re

coltate doar 40 la sută din suprafețele 
cultivate cu orz. Aici, deși ajuns la 
maturitate, orzul de pe mai bine 
de 200 hectare, nu a fost încă 
recoltat. De asemenea. în con
siliul agroindustrial Cerna, orzul a 
fost strins doar de pe 68 la sută din 
suprafețele cultivate. Decalajele mari 
existente intre unele consilii agro
industriale nu pot fi puse numai pe 
seama ploilor. Și aceasta intrucit. 
după cum am văzut, acolo unde mun
ca este bine organizată, se lucrează 
la seceriș chiar și in aceste condiții 
mai grele. Vineri, în județ s-au 
recoltat peste 200 hectare cu orz. Dar 
cele mai mari suprafețe au fost se
cerate tot în consiliile agroindustriale 
Ceamurlia de Jos și Baia, adică acolo 
unde această .lucrare este avansată.

în unitățile agricole tulcene au mai 
rămas de recoltat 5 500 hectare de 
orz. De aceea, este de datoria con
ducerilor și specialiștilor din unitățile 
agricole, mai ales din cele unde lu
crările sin.t in.tirziate. să ia măsuri 
ferme pentru a folosi la maximum 
fiecare oră și zi bună de lucru in 
cimp. asigurând strângerea și depozi
tarea in bune condiții și în cel mai 
Scurt timp a întregii recolte.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"

Mecanizatorii - permanent pe cimp 
pentru a relua lucrul în orice moment

Pină in seara zilei de 17 iunie, 
orzul a fost strîns în județul Giur
giu de pe 20 000 hectare, răminînd de 
recoltat aproximativ 3 000 hectare. în 
aceste zile ploioase am trecut prin 
cîteva unități din consiliul agroindus
trial Ghimpați. unde mai' sânt de 
strins aproape 600 hectare cu orz. La 
capătul unui, lan al cooperativei a- 
gricole Ghimpați i-am fntilnit pe 
președintele unității. Ion Drăguțea- 
nu, și pe șeful secției de mecanizare. 
Soare Mircea, care așteptau să se 
mai zvînte puțin terenul pentru a 
trece din nou la seceriș. „Treburile 
au mers foarte bine pină a început 
ploaia — ne spune președintele coo
perativei. Acum căutăm permanent 
lanurile zvintate și solele situate mai 
în pantă, unde umiditatea este mai 
miră, pentru a nu pierde nici o oră 
b’ ră de lucru". Mecanizatorii de pe 
combine, printre care Nicolae Con
stantin. Ion Matei și Radu Tudor, se 
află permanent în cimp. meșterind la 
combine, modificînd reglajele in 
funcție de umiditatea spicelor. Joi, 
cind ploaia a căzut în cursul zilei cu

intermitente, ei nu au plecat din la-1 
nuri, iar spre seară au reușit să re
colteze cîteva hectare.

Și la cooperativa agricolă Letca 
Veche — aceeași situație. A plouat, 
cum se spune, cu găleata, dar nimeni 
nu s-a mișcat de la capătul lanului, 
încă de dimineața a început ploaia.

GIURGIU

dar mecanizatorii Vasile Bălărianu. 
Miron Dumitru și Tudor Preda aștep
tau momentele bune de a intra în 
lan. „Chiar dacă plouă, locul nostru 
este acum in cimp — ne-a spus unul 
dintre ei — pentru a putea relua lu
crul in orice moment". Acești meca
nizatori. împreună cu șeful secției. 
Florea Ban. au reglat de două ori 
combinele pentru a incerca 6ă recol
teze orzul. Și pe terenurile coopera
tivelor agricole Ghimpați. Schitu. 
Naipu și Letca Nouă i-am găsit De 
oameni in cimp așteptind „o fereas

tră" de timp bun pentru a intra in 
lan. Sint oameni ou răspundere pen
tru soarta recoltei, hotăriți să facă 
totul pentru a strânge și pune la adă
post recolta.'

Președintele consiliului agroindus
trial Ghimpați. Constantin Taplan. 
prezent tot timpul printre oameni,, 
ne-a spus că prin identificarea per
manentă a lanurilor zvintate și con
centrarea operativă a combinelor a- 
colo unde se poate lucra numai vi
neri, 17 iunie, în întreg consiliul s-au 
recoltat aproape 100 hectare, ceea ce 
demonstrează că se pot obține re
zultate bune folosind din plin timpul 
bun de lucru. Și este de înțeles graba 
cu care acționează mecanizatorii din 
acest consiliu agroindustrial pentru 
strângerea in cel mai scurt timp a 
orzului, dacă avem în vedere că ade
vărata bătălie a secerișului abia 
urmează — recoltarea griului de pe 
cele 4 600 hectare cultivate.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii"

ÎN INDUSTRIE

INVESTIȚIILE
în funcție la termenul

planificat!

Șantierul Combinatului petrochimic Teleajen este, și în acest an, prin nu
mărul mare de capacități și instalații prevăzute să intre în funcțiune, unul 
din obiectivele de investiții de primă însemnătate pentru economia națio
nală. Acum, pe șantier, cea mai importantă lucrare o constituie montajul 
utilajelor și echipamentelor tehnologice. Concentrarea masivă de forțe, fo
losirea cu randament sporit a utilajelor de construcții, promovarea unor 
metode moderne de execuție, sînt tot atîtea garanții că muncitorii și spe
cialiștii Trustului de montaj pentru utilaj chimic din București își vor îndeplini, 

in bune condiții, sarcinile încredințate
Foto : S. Cristian

în cadrul programului de investi
ții din industria reciclării materiale
lor. patru mari obiective, care au 
termene de punere în funcțiune in 
acest an. se realizează în județul 
Hnedoara. Am trecut zilele acestea, 
pe trei din cele patru șantiere, con
semnând in carnetul de reporter ci- 
teva date despre stadiul lucrărilor, 
precum și unele probleme .de a că
ror soluționare depinde bunul mers 
al activității de investiții.

Primul obiectiv : instalația de re
cuperare a fierului din sterilul de
pozitat in iazul de decantare de la 
Teliuc. Este vorba de o instalație 
care trebuie să prelucreze o mare 
cantitate de steril pentru a se ob
ține un concentrat cu un conținut 
de peste 50 la sută fier. O adevă
rată „mină" in iazul de steril pen
tru a obține o valoroasă materie pri
mă pentru siderurgie — minereul de 
fier — pe care, cum se știe, in bună 
parte o importăm. Termenul de pre
dare a instalației este 30 iunie a.c. 
Lucrarea se execută în regie proprie 
de către Uzina de preparare a .mi
nereurilor Teliuc. cu sprijinul în
treprinderii miniere Hunedoara., Fi
nanțarea a fost deschisă încă din 
luna ianuarie 1982 și, după cum ne 
spunea ing. Marian Dima, șeful lu
crărilor pe acest șantier, construc
torul și-a îndeplinit in mod serios 
atribuțiile. Bunăoară, aici lucrează 
echipe de muncitori cu o bună cali
ficare. formate din lăcătuși și elec
tricieni care vor servi instalația după 
punerea ei în funcțiune.

Lucrindu-se in schimburi prelun
gite. s-a reușit ca aproape la toate 
punctele de lucru: benzile transpor
toare, stația de pompe, moara cu 
bile, instalația de separare magne
tică etc. să se înregistreze ritmurile 
prevăzute in grafice. Dar. după cum 
ne relata tovarășul Varo! Ecsy. in
ginerul șef al secției Uzina de pre
parare Teliuc. cu toate eforturile ce 
se fac pe șantier, punerea instala
ției în funcțiune la termenul prevă
zut este îngreunată de faptul că lip
sesc trei pompe pentru tulbureală.

STAREA VREMII Șl URGENȚELE SĂPTĂMÎNII 
VIITOARE ÎN AGRICULTURĂ

Precizări făcute de specialiști din domeniul meteorologiei și al producției vegetale
Dr. ing. Ștefan APE- 

TROAIEI, cercetător la 
Institutul de meteorologie 
și hidrologie : în ultima 
săptămină. vremea a fost 
instabilă și a plouat pe în
treg cuprinsul țării. A fost 
cel mai lung val de ploi și 
cel mai bogat in precipita
ții din acest an. Deși ploile 
au avut un caracter gene
ral. totuși, din punct de ve
dere cantitativ, ele nu au 
fost uniforme pe teritoriul 
țării. Acestea au totalizat 
mai puțin de 30 litri pe me
trul pătrat în jumătatea de 
est a Dobrogei. in vestul 
județului Ialomița, in par
tea de vest și de nord a ju
dețului Teleorman, în ju
dețul Olt și in sudul Dol
jului, in județul Cluj, pre
cum și in vestul și in cen
trul Banatului. în restul 
tarii, precipitațiile au fost 
mult mai abundente, intre 
30—70 litri pe metrul pă
trat, pentru ca in Subcar- 
pații de Curbură (Buzău 
și Vrancea) acestea să atin
gă valori cuprinse intre 
70—150 litri pe metrul pă
trat. Umectarea în adincime 
a solului se prezintă astfel: 
in zonele cu precipitații 
mai scăzute, pină la 30 litri 
pe metrul pătrat, intre 
3 și 10 cm ; în zonele cu 
30—70 litri pe metrul pă
trat, între 10 și 40 cm ; in 
zonele cu precipitații de 
peste 70 litri pe metrul pă
trat, între 40 și 100 cm. Cu 
toată tendința de încălzire 
a vremii, in următoarele 
zile .ea cpntinuă șă se men
țină instabilă și este de aș
teptat. deci, ca rezerva de 
apă din sol să crească și 
mai mult. 1

vor determina îmbunătăți
rea stării generale a vege
tației. ceea ce în mod firesc 
va influența pozitiv nivelul 
producției agricole.

Ing. Ion MOCANU, di
rector adjunct în Ministe
rul Agriculturii și Indus
triei Alimentare : Deși a

loacelor mecanice în lanu
rile apte de recoltare. Mai 
ales în condițiile acestui 
an, cînd recolta de orz și 
grîu a avut de suferit de 
pe urma secetei, este ab
solut necesar să fie luate 
toate măsurile pentru a fi 
strânsă cit mai reDede și

coltate și cele însămînțate — 
ce se înregistrează mai ales 
in județele Timiș, Con
stanța. Dolj, Arad. Călă
rași, Ialomița — se dato
rează în special modului 
defectuos in care se acțio
nează la adunatul paielor 
de pe miriști. Pentru ur-

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă cantitățile de precipitații (în litri pe metrul păstrat) 
căzute in perioada 11-17 iunie

nată însă de executarea lu
crărilor de întreținere. 
Aceasta pentru a distruge 
în primul rind buruienile, 
dar și pentru a păstra re
zerva de apă din sol. Pen
tru refacerea culturilor 
afectate de secetă si, cu 
deosebire, a celor de sfeclă 
de zahăr, care nu a răsărit 
peste tot în mod uniform, 
concomitent cu prășitul tre
buie aplicată și fertilizarea 
fazială. Cu atît mai re
pede și cu forțe sporite 
trebuie să se treacă la exe
cutarea lucrărilor de între
ținere. cu cit în multe uni
tăți agricole nu s-a înche
iat încă nici prașila a doua 
manuală la porumb. Este 
vorba în special de uni
tățile agrico’e din județele 
Constanța. Călărași. Arad. 
Satu Mare. Prahova. Gorj, 
Botoșani. Galați, unde exis
tă încă mari suprafețe pe 
care s-a efectuat doar o 
singură prașilă manuală la 
porumb.

Ploile favorizează si dez
voltarea puternică a plan
telor de nutreț. Ca atare, 
acestea trebuie recoltate a-

Regimul termic moderat 
din ultima perioadă, umi
ditatea relativ mare a aeru
lui, dar mai ales precipita
țiile abundente ce au căzut 
pe majoritatea teritoriului 
țării au determinat o dez
voltare puternică a culturi
lor 'și, cu deosebire, o acti
vare a ritmului de creștere 
in înălțime a plantelor și o 
acumulare importantă a 
masei vegetative. Aceste 
condiții meteorologice deo
sebite pentru agricultură

plouat, procesul de coacere 
a lanurilor a continuat 
(este adevărat mai lent), 
ceea ce va face ca. la re
luarea l.ucrărilor. aria sece
rișului să se extindă și in 
județele din zona a IlI-a. 
Aceasta impune urmă
rirea permanentă a stă
rii lanurilor, pentru re
luarea secerișului in mo
mentul cind acestea sint 
zvintate și. cu deosebire-, 
organizarea cit mai bună a 
muncii spre a se asigura 
concentrarea rapidă a mij-

fără nici un fel de pierderi.
Secerișul trebuie grăbit 

și pentru că. așa. cum se 
știe, după cerealele păioa- 
se trebuie însămințate ime
diat aproape 1,5 milioane 
hectare cu culturi succesi
ve, din care un milion hec
tare cu porumb penti-u 
boabe. Or. pină la această 
dată, s-au insămințat doar 
218 100 hectare, ceea ce în
seamnă foarte puțin rapor.- 
tind chiar la suprafața to
tală recoltată. Decalajele 
mari intre suprafețele re

gentarea acestei lucrări 
trebuie mobilizate toate 
forțele disponibile de la 
sate, mai ales in perioada 
imediată după ploi, cind, se 
știe, presele, de balotat nu 
pot fi utilizate decit in 
mică măsură.

Culturile de primăvară 
sint cele care au beneficiat 
cel mai mult de pe urma 
ultimelor ploi. Ele au avan
sat rapid in vegetație și se 
prezintă într-o stare foarte 
bună. Dezvoltarea lor in 
continuare este condițio

cum urgent pentru a da 
plantelor posibilitatea să 
pornească rapid în vegeta
ție, fructificînd nu numai 
rezerva de apă din sol, ci 
și umiditatea mare din aer. 
Esențial este ca întreaga 
cantitate de furaje să fie 
strânsă și conservată în cele 
mai bune condiții.

In preocuparea specialiș
tilor din agricultură tre
buie să se afle în zilele 
următoare și acțiunile de. 
combatere a bolilor și dău
nătorilor. mai ales în legu
micultura, viticultură și 
pomicultură, unde acestea 
pot să-și facă cel mai re
pede apariția 
ploilor.

In concluzie, 
spune că în 
viitoare sint de

în urma

se poate 
săptămină 

efectuat în
agricultură multe lucrări
urgente și toate de mare 
importantă pentru recolta 
acestui an.

Convorbiri realizate de 
Iosif POP
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Acționați cu hotarîre pentru promovarea tehnologiilor 
moderne, folosirea deplină a timpului de lucru și utilaje
lor, creșterea ritmului de lucru pe șantiere și executarea 
tuturor lucrărilor de cea mai bună calitate, în vederea 

nr î i î ti î ii n d 1 <1 tor in or» — —4-* — ~ i — — -□ „jțA AX ’Lz X X A AAA. A. XJL X* V X tA AX X? A ** v A XXX Aî A A

investiții din acest an!
\ ................................ Hi Ami  Iii* ■     WWIWWMll       W

. obiectivelor de

Furnizorul, U.U.M.R. Baia Mare, nu 
le poate fabrica, deocamdată, din 
lipsa motoarelor de 110 kW. pe care 
trebuia să le livreze întreprinderea 
de transformatoare și motoare elec
trice din Filiași. Corespondentul 
„Scânteii" pentru județul Dolj, Ni
colae Petolescu, s-a interesat la fur
nizorul din Filiași și a aflat că. în 
sfirșiț. motoarele au fost expediate 
la Baia Mare. La Teliuc se așteaptă

gii cantități de zguri prevăzute s-a 
stabilit o colaborare intre Institutul 
de cercetări metalurgice București, 
Combinatul siderurgic Hunedoara și 
întreprinderea „Electroputere" din 
Craiova in vederea fabricării unor 
tamburi electromagnetici cu o 
putere mai mare. Primele două 
unități amintite și-au îndeplinit — 
este drept, cu întârziere — obliga
țiile care le reveneau, livrind la

terială conținută în reziduurile re
zultate de la spălarea linurilor și 
blănurilor.

Așa cum ne spunea tovarășul loan 
Cocrean, inginer-șef al întreprinde
rii. constructorul — un șantier din 
cadrul Trustului de construcții in
dustriale Cluj-Napoca. împreună cu 
beneficiarul. întreprinderea „Vidra" 
Orăștie, manifestă un mare interes 
pentru realizarea la termen a aces

O mai strînsă conlucrare între 
constructor și beneficiar pentru 
accelerarea ritmului de lucru

Pe șantiere ale industriei reciclării materialelor

deci pompele pentru montarea căro
ra fundațiile sînt de pe acum exe
cutate.

In vecinătate, la cîțiva kilometri 
distanță, se construiește o instalație 
de valorificare a metalului din zgu
ra metalică de oțelărie de la Combi
natul siderurgic Hunedoara. Terme
nul de intrare în producție era 
luna decembrie 1982. Nu a fost 
pusă în funcțiune pină la ora ac
tuală din cauza lipsei tamburilor 
electromagnetici. Care este situația 
de fapt 1 La început, pentru pune
rea în funcțiune a instalației s-au 
utilizat tamburi eleotromagnetici 
care s-au găsit in combinat, de di
mensiuni mai mici, cu care s-a pu
tut realiza un flux de producție pro
vizoriu pentru prelucrarea unei can
tități reduse de zguri de oțelărie. 
Pentru asigurarea prelucrării între

Craiova primul set de repere din 
otel antimagnetic. Cuvintul hotăritor 
pentru realizarea primului tambur 
îl au acum muncitorii și specialiștii 
de la „Electroputere".

Pentru a sublinia însemnătatea 
eforturilor necesare în vederea pu
nerii în funcțiune a celor două in
stalații de la Teliuc și Hunedoara se 
cuvine relevat că. într-un an. ele 
vor asigura o cantitate de materie 
primă — concentrat de fier recupe
rat ;— echivalență cu minereul de 
fier necesar pentru alimentarea pe 
mai bine de o lună si jumătate a 
unui furnal de 1 000 mc.

In cadrul întreprinderii „Vidra" 
din Orăștie se realizează o stație de 
extracție și purificare a lanolinei, 
care are ca termen de predare no
iembrie 1983. Aici urmează a fi va
lorificată o importantă resursă ma

tei stații. La halele de sortare-ca- 
rantinizare a pieilor, de spălare, de 
extracție si purificare a lanolinei și 
la anexe — stația de conîpresoare 
și altele —. constructorii lucrează în 
schimburi prelungite.

Principala problemă o reprezenta 
asigurarea agentului termic, care 
era condiționată de intrarea in func
țiune in zonă a unei centrale de 
tiermoficare. ale cărei lucrări de 
construcție sînt mult îrutîrziate. Da
torită preocupării tuturor factorilor 
ce concură la înfăptuirea acestei in
vestiții si în primul rind a benefi
ciarului. cu sprijinul unor organe 
centrale, s-a ajuns la soluția con
struirii unei centrale termice pro
vizorii, de 6 tone abur pe oră, care 
va asigura o funcționare corespun
zătoare a stației de lanolină. Pen
tru stația propriu-zisă. întreaga can

titate de utilaje este contractată cu 
întreprinderea de utilaj chimic Fă
găraș. care asigură si livrarea lor 
eșalonată.

Am fi putut afirma că lucrurile 
merg bine pe acest șantier. La di
recția de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare, de la tovarășul di
rector Viorel Ocico, aflăm însă că 
s-ar putea ivi nedorita situație ca 
stația de lanolină de la Orăștie să 
nu poată funcționa din lipsă de... 
materie primă. Este vorba despre 
lanolina brută, care trebuie produsă 
in trei instalații ce se realizează in 
prezent la Sighișoara, Cisnădie și 
Prejmer și care ar trebui să intre 
in funcțiune în luna octombrie a.c. 
Dar unii furnizori au anunțat că nu 
vor livra anumite utilaje decit în... 
trimestrul I al anului viitor : „Teh- 
hofrig" din Cluj-Napoca, pentru o 
centrifugă, decantoare si electro- 
pompe, întreprinderea de pompe din 
București, pentru diverse electro- 
pompe, întreprinderea „Vulcan" din 
București, pentru rezervoare cilin
drice ■ verticale de 2,5 mc. și între
prinderea de utilaj chimic Făgăraș 
pentru rezervoare din polistif. reci
piente cu agitator și rezervoare ci
lindrice verticale cu protecție anti- 
corosivă. Avînd în vedere eficiența 
deosebit de ridicată pentru econo
mia națională a recuperării si valo
rificării lanolinei. și. de fapt, carac
terul prioritar al investițiilor în in
dustria reciclării materialelor, se im
pune ca furnizorii respectivi să-si 
reanalizeze programele de fabrica
ție, devansînd termenele de livrare 
a utilajelor respective.

Concluzia care se desprinde din 
investigații este că pe toate cele 
trei șantiere există reale posibilități 
pentru respectarea termenelor de 
punere in funcțiune, astfel incit eco
nomia națională să beneficieze la 
vreme de materiile prime respecti
ve.

Sabin CERBU 
Corneliu CÂRLAN
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RESURSELE LOCALE- izvor de materii prime
pentru sporirea produselor destinate populației
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Aripi măiestre și cutezătoare

I Trenulețul... |
econom

I
I
I
I
I

Cadre didactice și _ 
la Institutul politehnic din 
au conceput și realizat un motor 
electric liniar bilateral cu o pu
tere de 150 kW. Întreprinderea 
de materiale de construcții din 
localitate a trecut la echiparea 
cu acest motor a trenulețulu-i 
folosit la transportul arailei din 
cariera Vlădiceni la fabrica de 
produse ceramice. Trenulețul. cu 
o încărcătură de 20 de tone și 
alergînd cu o viteză pină la 70 
kilometri pe oră. va înlocui 
autobasculantele. Ceea ce în
seamnă mari economii de com
bustibil.

Cine-I întrece ?

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., ca ți la 
ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din 
Industrie ți Consiliului Național al Agriculturii, secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a subliniat din nou impor
tanța deosebită pentru bunul mers al economiei a aprovizionării 
tehnico-materiale prin valorificarea în mult mai mare măsură a mate
riilor prime locale, a materialelor recuperabile ți refolosibile. In 
acest context, s-au stabilit noi măsuri de natură să asigure înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a bazei proprii de materii prime, de lărgire 
a volumului de resurse materiale aduse în circuitul economic.

In frontul larg de căi și mijloace menite să conducă la sporirea 
bazei proprii de aprovizionare, un loc aparte il ocupă punerea în 
valoare a resurselor locale, din fiecare județ și localitate, de către 
unitățile de mică industrie ale consiliilor populare și cooperației. Dealt
fel, cu puțin timp în urmă, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
analizînd raportul cuprinzind concluziile controlului efectuat asupra 
activității unor secții industriale anexă de pe lingă consiliile populare și 
unitățile cooperatiste din țară, a apreciat că, prin volumul ți diversi
tatea producției pe care o realizează, secțiile industriale anexă aduc 
o contribuție importantă la valorificarea resurselor locale, a materia
lelor recuperabile și refolosibile, prin prelucrarea lor ți realizarea de 
bunuri de consum diversificate, destinate aprovizionării populației.

O experiență edificatoare în legătură cu modul de organizare ți 
funcționare o secțiilor-anexă, îndeosebi la sate, o oferă județul Neamț.

I

I

Deși a implinit respectabila 
virstă de 82 de ani și a ieșit de 
mult la pensie, loan Curtean 
din Nazna, județul Mureș, este 
unul din cei mai harnici cosași, 
încă de pe băncile școlii el co
sea fin alături de tatăl și buni
cul său. Nici astăzi n-a pus 
coasa-n cui. Aproape că nu e 
zi in care să nu meargă la co
sit, la recoltatul furajelor pen
tru cooperativa agricolă.

— Merge coasa, merge 7 — îl 
întreabă unul, altul.

— Cum adică să nu meargă ? 
Cit o să merg eu pe picioare, 
o să meargă și coasa în iarbă.

Un răspuns _pe_ care il consi 
'Seră simplu--și'firesc, ' 
firească i se pare și strădania 
de a iniția și atrage și. pe alți 
oameni din sat îri- această înde
letnicire bărbătească Și atlt 
trebuitoare.

I consi- |
I** X 4 zr

de

Lucrare pentru 
bacalaureat

„Panou solar pentru încălzi
rea apei menajere" — este ti
tlul unei lucrări practice de ba
calaureat, pe care și-au ales-o 
cițiva elevi din ultimul an de 
la Liceul industrial-agrar din 
comuna Crasna, județul Sălaj. 
Aplicind cunoștințele de fizică, 
mecanică și tehnologie, elevii 
au proiectat instalațiile de în
călzire, de circulare a apei, pre
cum și partea electrică, întoc
mind întreaga documentație 
tehnică. Panoul solar conceput 
de ei încălzește apa pină 
60—70 de grade Celsius, 
unde este trecută intr-un 
zervor. De aici, prin liberă 
dere, ajunge in spălătorul

la 
de 

re- 
că- 

IWlKi, UJUI^fV Ut U.U din
atelierul mecanic și la sera Șco
lii. Bazinul principal de alimen
tare cu apă are o capacitate de 
1 000 de litri. Autorii lucrării : 
Sorin Tomescu, Kovacs Alexan
dru, Claudiu Cadar, Szabo Va- 
sile. Doina Cozac, Bagya Ildiko, 
Gali Viorica și Maria Peștean.

Pe „firul" 
unei colecții

O expoziție mai puțin obișnu
ită s-a deschis la Galeriile de 
artă din municipiul Buzău. Ea 
reunește zeci și zeci de aparate 
telefonice, precum și o veche 
centrală telefonică cu baterie.

Exponatele aparțin unui pa
sionat colecționar buzoian, Ni- 
colae Antohie. Pot fi admirate 
aici aparate de telefon de cele 
mai diferite forme și dimensi
uni — de la cele fabricate in 
anul 1900 pină la cele mai noi, 
cu claviatură.

Interesul vizitatorilor este cu 
atlt mai mare, cu cit toate apa
ratele se află in perfectă stare 
de funcționare.

I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"^j

Ce produc secțiile-anexă sătești 1 
Din capul locului trebuie spus că 
nomenclatorul de fabricație al celor 
1 540 secții-anexă sătești, cite func
ționează in prezent pe lingă consiliile 
populare și unitățile cooperatiste să
tești (cooperative agricole, de pro
ducție, cooperative de producție, a- 
chiziții și desfacere a mărfurilor) 
din județul Neamț, este extrem de 
variat: cuprinde circa 5 500 produse 
dintre cele mai felurite — de la 
linguri de lemn la piese de mobilier, 
de la împletituri de răchită la 
cărămizi prefabricate de construcții, 
de la obiecte de artizanat la confecții 
și tricotaje destinate exportului. De
altfel acest nomenclator nu este stabil. 
O dinamică se poate prezenta totuși: de 
la un volum de producție de numai 600 
milioane lei în 1980, secțiile-anexă 
sătești din județul Neamț au ajuns în 
acest an la un volum planificat de 
peste 900 milioane lei. Evident, 
această evoluție a volumului de pro
ducție este posibilă tocmai datorită 
permanentei înnoiri a sortimentului 
de producție, atît pentru produsele 
destinate pieței interne, cit și expor
tului. '

— în cadrul activității secțiilor- 
anexă punem un accent deosebit pe 
produsele cu specific rural — ne 
spune tovarășul Porfir Negrea, vice
președinte al consiliului popular ju
dețean. N-o să așteptăm, bunăoară, 
de la marea industrie să ne facă 
ustensile agricole pe care le putem 
confecționa singuri — căruțe, pluguri, 
gripe, semănători cu tracțiune ani
mală ș.a. — sau uneltele de uz curent 
la sate : furci, sape, săpăligi, lopeți, 
hirlete, tirnăcoape etc. Aceste pro
duse, alături de accesoriile necesare 
utilajelor agricole (piese și 6Uban- 
samble pentru semănători și grape, 
cane se produc la noi in județ de 
manea industrie), ocupă dealtfel -mai 
bine de jumătate din profilul nostru 
de activitate.

Care sint materiile prime folosite? 
Am vizitat pe parcursul documentă
rii mai multe secții-anexă sătești 
din județul Neamț. Majoritatea lor 
lucrează cu resurse locale : argilă, 
agregate minerale de rîu. calcar, ră
chită, lemn și altele. Unii respon
sabili de asemenea unități ar fi 
dorit, incă de la înființarea atelie-

Din experiența consiliilor 
populare și a unităților 

cooperatiste sătești 
din județul Neamț

relor — și unii poate chiar mai 
doresc și astăzi — să nu-și bată 
capul cu asigurarea pe plan local a 
resurselor de materii prime. Mai 
comod ar fi să primească aceste 
materii prime din fond central, prin 
repartiții ministeriale.

— Noi insă nu numai că nu gîn- 
dim astfel — ne spune tovarășul 
Vasile Tomescu. președintele C.A.P. 
Bodești — dar văzind că in comună 
am cam epuizat acele resurse locale 
pe care natura ni le oferă de la 
sine, am trecut să... producem noi 
resurse locale. Așa că secțiile noas
tre anexă nu sint numai prelucră
toare de resurse locale, ci și produ
cătoare ale lor. Aceiași oameni care 
se ocupă de împletirea răchitei, 
bunăoară, se ocupă și de cultivarea 
celor 80 ha de răchită. Ca să fi 
creat secții-anexă aprovizionate doar

de la centru nu avea ro6t. Pentru că 
aceste materii prime centralizate 
este firesc să fie dirijate și folosite 
in primul rînd în întreprinderi in
dustriale. Pentru noi. cei ce lucrăm 
în secțiile-anexă. baza o constituie 
și trebuie să o constituie resurse'e 
locale. Numai unele accesorii, unele 
materii prime ajutătoare ne sint li
vrate prin repartiții de la fondul de 
stat. Ca sortimente complementare.

în alte locuri, inițiativa organiza
torilor de 6ecții-anexă, din cadrul 
cooperației de producție și . achiziții 
a cuorins și sectorul prelucrării pro
duselor agroalimentare. în județul 
Neamț se realizează anual prin secții- 
anexă importante cantități de con
serve de fructe de livadă și fructe 
de pădure, produse lactate, produse 
de panificație etc.

Cine alcătuiește forța de muncă ? 
Cind am dat să intrăm în secția- 
anexă de artizanat textil din Pipirig, 
în secțiile de covoare și artizanat 
din lemn din Agapia, în secția de 
tricotaje din Viișoara, ca și la secția 
de confecții pentru copii din comuna 
Vînători, încăperile erau aproape 
goale. „Nu aveți comenzi ? Sinteți 
in ■ gol de producție ?“ — îl între
băm pe Gh. Domeanu, șeful secției 
de artizanat din Agapia. „Nici 
vorbă — ni se spune. Chiar sîntem 
îngrijorați dacă o ' să mai putem 
onora la vreme și integral toate con
tractele încheiate. Pentru că, la noi 
în comună, chiar dacă am organizat 
secții-anexă, tot agricultura este pe 
primul loc. Și întrucît acum este 
sezonul lucrărilor de întreținere a 
culturilor, toată suflarea comunei a 
ieșit la cimp. Secțiile industriale sint. 
așa cum le și spune, anexe, în comple
tarea activităților agricole de bază. 
Trăim la țară și este firesc să ne 
ocupăm mai mult de agricultură și 
apoi de celelalte activități'1.

Dealtfel, in aproape tot județul 
Neamț nu există „angajați" speciali 
ai secțiilor-anexă sătești. Toți cei ce 
lucrează în aceste unități sînt in 
primul rind agricultori : in C.A.P. 
sau în gospodăriile individuale.

Care este eficiența secțiilor-anexă? 
în locul oricăror altor explicații, 
iată redate sintetic cîteva date de 
■referință privind activitatea secțiilor- 
anexă rurale din județul Neamț :

* indicatorul Realizări in 1982
Numărul persoanelor antrenate în

secțiile-anexă 19 000 lucrători
Veniturile bănești Încasate de lucră-

torii secțiilor-anexă peste 400 milioane îei
Volumul beneficiilor acumulate în

conturile unităților care au organi-
zate secții-anexă circa 100 milioane lei

Rata rentabilității în secțiile-anexă 5,5 — 19,5%

Să reținem așadar că secțiile- 
anexă, pe lîngă faptul că pun în 
valoare resurse locale, care în alte 
condiții ar rămîne nefolosite, pe 
lîngă faptul că realizează un nomen
clator larg de produse de natură să 
completeze fondul de marfă destinat 
aprovizionării populației și exportu
lui. deci pe lîngă toate acestea, 
asigură — așa cum se poate vedea 
din datele tabelului de mai sus — 
importante venituri bănești pentru

populația rurală și. totodată, impor
tante beneficii care contribuie la 
consolidarea economică a unităților 
în cadrul cărora funcționează.

Sînt. toate acestea, argumente edi
ficatoare care pledează în favoarea 
extinderii, in continuare. în toate 
județele, a secțiilor industriale anexă.

Mihai IONESCU 
Constantin BlAGOVICl 
corespondentul „Scinteii"

VOCAȚIA UMANISTĂ A ȘTIINȚEI
(Urmare din pag. I)

mul științific a recunoscut 
întotdeauna și rolul ideilor 
în formarea. menținerea 
și progresul societății.

în problema păcii tre
buie să acționeze acum con
știința pentru ca în condi
ții de pace să se poată re
zolva și celelalte probleme 
mari care stau în fața o- 
menirii. acelea care vor 
crea șl condițiile materia
le ale păcii.

Este cunoscută politica 
tradițională de pace a 
României, ridicată pe cele 
mai înalte culmi de pre
ședintele țării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este 
cunoscută firea pașnică a 
poporului român, care prin 
reprezentanții săi politici

și culturali se adresează 
tuturor popoarelor lumii: 
să nu facem război, să nu 
ne dominăm unii pe alții, 
să colaborăm pentru ca 
viața să devină cu adevă
rat o civilizație socio-uma- 
nă. Reafirmînd cu tărie a- 
cest măreț crez, secretarul 
general al partidului afir
ma la recenta plenară a 

" Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie că 
oamenii de știință, care 
înțeleg cel mai bine ce în
seamnă armele nucleare și 
ce consecințe are actuala 
stare de lucruri in rela
țiile economice mondiale, 
trebuie să-și unească efor
turile. să-și canalizeze e- 
nergiile pentru a crește 
contribuția științei la solu
ționarea problemelor in in-
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teresul independentei na
ționale. al păcii, al pro
gresului economic și social. 

Oamenii de știință si 
cultură au o mare resoon- 
sabilitate pentru preîntim- 
pinarea unui nou război 
mondial și pentru viitorul 
omenirii. Munca și creația 
lor nu au sens în sine, ci 
pentru popoarele din care 
fac parte și pentru omeni
re in întregimea ei. Astfel 
se justifică și scopul no
bil al activității Comitetu
lui Național Român „Oa
menii de știință și pacea" 
condus de tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. om de 
știință si om politic de 
prestigiu internațional, de 
a face auzit glasul oame
nilor de știință, al specia-

liștiîbr și inginerilor, al 
oamenilor de cultură din 
țara noastră în sprijinul 
păcii. Noi ne asociem 
luptei tuturor popoarelor 
din lume pentru pace, 
pentru o viață mai bună, 
pentru un viitor al vieții 
umane și al vieții, în ge
neral, pe Pămînt.

Să dăm dovadă de înțe
lepciune. ținînd seama de 
tot ceea ce gîndirea uma
nă. a popoarelor și a gîn- 
ditorilor popoarelor lumii 
a cuprins in această noțiu
ne. astfel incit cunoașterea 
științifică și speranțele pe 
care știința le oferă pen
tru viitor șă poată asigura 
înlăturarea pentru totdea
una a războiului din viața 
omenirii.

Cînd am poposit în uni
tate abia se lumina de 
ziuă. Îmbrăca ți in costu
mele de zbor, maiorul 
Mircea Dionisie. coman
dantul escadrilei, și căpi
tanii Pintiiie. Botezatu, 
Leonte. Petrișor. Costa- 
che. Boierescu, toți piloți 
clasa I, comuniști, erau 
gata pentru îndeplinirea 
unei noi misiuni. Era, de 
fapt, un exercițiu, cu ca
lificativ, ce preceda ve
rificările autentice. Un 
exercițiu de antrenament 
ce finaliza, la rindu-i, 
instruirea minuțioasă fă
cută la sol, în temeiurile 
doctrinei militare națio
nale. strălucit sintetizată 
în Directiva comandan
tului nostru suprem, tova
rășul Nicolae CeaușescU.

Avioanele, puse la 
punct pină în cele mai 
mici detalii de mecanici 
și tehnicieni cu înaltă 
calificare. în formație 
cite două, rulau încet că
tre locul de start. „725 
gata pentru decolare !“, 
„725 aprob decolarea !“, 
„Am înțeles I". într-o 
disciplină severă, respec
tată strict, urmau alte și 
alte aparate, pilotate de 
zburători temerari, stă- 
pîni pe profesie. — „Ce 
este zborul ?“’ — „Totul : 
vis, sentiment, rațiune, 
posibilitate și înfăptuire, 
victorie omenească —■ 
mi-a răspuns, meditativ, 
colonelul Ion Urs. înăl
țarea fără vis și conștiin
ță nu e zbor. Așa au gîn- 
dit și in numele acestui 
crez și-au închinat în
treaga viață Vuia. Vlaicu, 
Coandă. iluștri pionieri ai 
aviației românești și 
mondiale".

Priveam, din „zebră" 
perimetrul „cimpului" de 
instrucție al acestor 
bravi aviatori care poartă 
in inimi, odată, cu chinul 
patriei, moștenirea înain
tașilor. tradiția , eroică a

aripilor românești. Ate
rizarea este un alt 
extraordinar spectacol. 
Venite ca niște bolizi din 
largul cerului, avioanele 
luau contact lin cu pista 
și se opreau, intrind ime
diat in verificarea amă
nunțită a tehnicienilor. 
Maiorul Mircea Dionisie a 
plecat primul, s-a intere 
primul. Dar deși iși în
deplinise misiunea incă 
nu avea liniște. Escadrila 
lui mai zbura.

—. Cum a fost ?
■— Foarte bine. Mă us

tură puțin ochii. Vara, cu 
soare, strălucește teribil 
zona. Cel mai tare îți ia 
ochii nu cerul, ci pămîn- 
tul. cîteodată un imens 
val de aur.

— Zborul nostru — a 
intervenit colonelul Urs 
— produce valoare. O va
loare care asigură liniștea 
celor ce produc marile 
valori ale țării, oamenii 
muncii. De aceea trebuie 
să-ți perfecționezi neîn
trerupt măiestria, pregă
tirea. Fiecare zbor îl pre
gătim amănunțit, pină a-

jungem ca și noaptea. în. 
somn, să ne visăm în car
lingă. la manșă. La pilot 
nu poate exista' stagnare 
in pregătire. O scădere 
cit de mică se resimte.

— De cind zbura ți. to
varășe colonel Urs ?

— De peste 20 de ani. 
Dar cu pregătirea n-am 
slăbit-o deloc. Teoretic și 
practic. în fiecare zi dau 
pagina, mereu alt capi
tol. uneori total necunos
cut, alte forme, pentru că 
și tehnica se schimbă. 
Comandantul nostru su
prem ne cere să ridicăm 
continuu calitatea mun
cii. să fim eficienți in tot 
ce întreprindem, să gin- 
dim creator, să obținem 
rezultate maxime cu con
sumuri minime. în acest 
sens beneficiem de indi
cații și orientări de mare 
profunzime, p’recise. vi
zionare. Mă gîndesc. de 
pildă, la cuvintarea tovar 
rășului Nicolae Ceaușescu 
la convocarea-bilant a 
activului cadrelor de bază 
ale armatei. Mi-e foarte 
proaspătă in minte. Și la

noi. in unitate, bogăția de 
idei și teze cuprinse. în 
această cuvîntare a con
dus la elaborarea unor 
noi căi. procedee și me
tode de pregătire. Și ar 
mai fi ceva. Ca unul mai 
in virstă am trăit pe viu 
evoluția spectaculoasă, 
îndeosebi după Congresul 
al IX-lea. a aeronauticii 
românești în general și a 
aviației militare in spe
cial. de la organizarea 
căreia s-au împlinit in a- 
ceastă primăvară 70 de 
ani.

— Ce părere aveți des
pre actuala dezvoltare a 
aviației românești ?

—. La indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
industria noastră aero
nautică: a realizat avionul 
I.A.R.. in diferite varian
te. elicoptere, planoare, 
țnotoplanoare. iar mai 
nou avionul de luptă re
activ I.A.R.-93 cu desti
na ții-multiple, care a spo
rit considerabil forța 
combativă a aviației mi
litare. ' O realizare de 
măre complexitate teh
nică o constituie, avionul 
de linie Rombac 1-11, 
foarte bine apreciat la re
centul Salon aeronautic 
de la Paris. Am zburat cu 
multe tipuri - din aceste 
avioane fabricate la noi, 
inclusiv cu Rombac 1-11, 
cu .elicoptere și pot să 
afirm că fac cinste celor 
ce le-au proiectat și con
struit; Ca urmare a gri
jii partidului si statului. 
România . dispune azi de 
aviatie: de transport, uti
litară. sportivă, militară 
bine dotată cu aoarate/'fi 
zbor si de navigație, slrt- 
jită de bameni cu o înal
tă calificare.

...De undeva, de la ori
zont. soarele venea și el, 
ultimul, la aterizare.

Colonel
Stelian DRAGNEA

Pe litoral - un tratament natural complex
— Stimate tovarășe conf. univ. dr. 

LAURIAN ȘDIC, ca specialist în do
meniul balneologiei, ca șef al clini
cii de medicină fizică și recuperare 
din stațiunea Eforie Nord, vă ocu
pați de aproape trei decenii de in
fluența factorilor naturali al litera
lului asupra organismului. Fiind unul 
dintre cei mai competenți și cunos
cut! specialiști în acest domeniu, vă 
rugăm să. ne vorbiți despre rolul a- 
cestor factori in păstrarea sănătății. 
Mai iutii. ce se înțelege prin talaso- 
terapie ?

— Prin talasoterapie se înțelege 
tratamentul complex care se efectu
ează pe litoral : utilizarea apei de 
mare în scop terapeutic (ințelegînd 
prin apă de mare tot ce se află în 
ea. in afara și în jurul ei) sub for
mă de băi reci sau calde, asociate 
sau nu cu nămol. Termenul derivă 
de la cuvintele grecești thalasso =■ 
mare și therapeia=tratament, deci 
tratament cu băi de mare.

— Vă rugăm să explicați cum ac
ționează apa de mare asupra orga
nismului ?

— Litoralul a constituit obiectivul 
a numeroase cercetări care au scos 
in evidență și particularitățile apei 
de mare ca unicat biologic. Țărmul 
românesc are ape de adîncime mică 
în dreptul plajelor, ceea ce favori
zează pătrunderea razelor calorice 
din spectrul solar și ridicarea tem
peraturii apei, vara, cu 12—14” C.

Datorită compoziției și calităților 
ei specifice, apa mării este indicată 
sub formă de băi efectuate direct în 
mare, dar și in bazine sau căzi cu 
apă de mare. în anumite afecțiuni, 
ea poate fi recomandată sub formă 
de inhalații sau cură internă și chiar 
injecții. în sezonul estival, băile in 
apa mării 6int combinate cu helio și 
aeroterapie, constituind terapia de
numită cură heliomarină.

Apa mării acționează asupra orga
nismului prin trei factori : chimic 
(compoziția ei), termic și mecanic 
(presiunea ei). în ce privește com
poziția ei, apa este predominant clo- 
rurat-sodică. dar conține și sulfat de 
magneziu ș.a., avind o mineralizare 
totală foarte bună, de 13—18 grame 
la mie fată de 35 g la mie. cit au 
celelalte mări și oceane. Vara, tem

peratura apel este cu cîteva grade 
mai mică decit a aerului.

Temperatura minimă de baie în 
apa mării trebuie să fie pentru a- 
dulți de +15°, iar pentru copii de 
+18° — temperaturi ceva mai mici 
decit cele pentru îmbăierea într-o 
apă dulce (rîu, lac), pentru că sen
zația de rece este mai mică în apa 
sărată decit în apa dulce din cauza 
densității mai mari a apei sărate.

— Ce efecte exercită valurile mă
rii asupra corpului ?'

— Presiunea apei este mai mare, 
datoritâ densității ei. decit a celei 
exercitate de o apă dulce, prin aceas-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

ta influențînd mai puternic vasele 
sanguine, in special venele. La pre
siunea hidrostatică se adaugă miș
carea apei mării (curenți. valuri). 
Valurile, prin presiunea lor mare, ac
ționează ca un masaj energic asupra 
organismului. Cind marea este agi
tată. intrarea în apă se va face mer- 
gind cu corpul lateral, pentru a evita 
ca valurile să ne lovească în piept 
sau abdomen. Cind apar valuri mai 
mari este preferabilă scufundarea în 
apă. în așa fel ca ele să treacă peste 
cap și să fie evitate loviturile 
prea violente.

Prin caracteristicile arătate, băile 
de mare reprezintă un puternic fac
tor de sănătate, la care se adaugă 
influența cerului albastru, strălu
cirea soarelui și plajei, mirosul plă
cut al mării, aerul curat mereu în 
mișcare prin briza mării, totul creînd 
un cadru natural care dă o dimen
siune inegalabilă terapiei făcute la 
malul mării.

— Cum trebuie să se tacă. In mod 
corect, baia în mare?

— în timpul băii de mare se pro
duc reacții la nivelul organismului 
determinate în special de diferența 
de temperatură dintre corpul nostru 
și apă mării. La intrarea în mare 
orice om are senzația de rece, fior

plăcut sau frison, o întrerupere mo
mentană a respirației, ca apoi aceas
ta să se precipite, inima bate mai 
grăbit și mai puternic. Aceasta este 
prima fază a reacției de termore- 
glare a organismului cu vasocon- 
stricție periferică, exprimată exte
rior prin piele palida care împiedică 
pierderile de căldură din organism. 
Dacă intrarea în apă se face mai re
pede, această fază mai puțin plăcută 
trece mai . repede. Imediat după in
trarea in apa mării, la cîteva secun
de pină la . un minut. în funcție de 
reactivitatea fiecăruia, văsoconstric- 
ția este înlocuită de o vasodilatație 
activă, pielea este bine irigată, se 
înroșește, se încălzește, apare o sen
zație plăcută, de bună dispoziție, 
funcțiile vitale se normalizează, 
pulsul devine mai amplu, respirația 
mai profundă, oxigenarea mal bună. 
Această reacție favorabilă pentru 
care de fapt se și recomandă băile 
de mare durează 5—20 de minute.

— Pentru că foarte multi sint ten
tați să depășească aceste limite, ce 
recomandați pentru a evita viele 
reacții neplăcute ?

— Dacă șederea în apă se prelun
gește pot să apară senzații neplă
cute. uneori frisoane, pielea devine 
mai aspră, marmorată. Nu trebuie să 
așteptăm această reacție, vom ieși 
din apă înainte ca ea să se producă. 
Pentru revenirea la o circulație nor
mală a singelui se recomandă șter
gerea energică cu prosopul sau ma
saj. după care odihnă pe nisipul cald. 
Băile de mare sînt proceduri ener
gice. care solicită organismul, și de 
aceea ele trebuie dozate ca durată, 
finind seama atit de starea meteo
rologică a atmosferei, cit și de miș
cările valurilor. Durata băii pentru 
copiii de peste 3 ani se recomandă 
în limitele 5—10 minute, iar pentru 
tineri și adulți să nu depășească 
20 minute. Terapeutic se indică o 
singură bale pe zi. de preferință în
tre orele 10—14. Persoanele sănă
toase pot face. în funcție de rezis
tența organismului, încă 1—2 băi, dar 
fără excese, pentru a beneficia cit 
mai mult de factorii naturali ai lito
ralului.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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Mai și ridica 
sfidător din umeri
In dimineața zilei de 17 ianuarie 1980, 

la un sfert de oră după începerea progra
mului . in întreprinderea de calculatoare 
electronice s-a constatat — incă o dată 
— spargerea lacătului la magazia secției 
de circuite integrate. Tot atunci, muncito
rul Ion Nabac a surprins o scenă de ne
crezut. Colegul său Curpiș Ștefan se opin- 
tea^să verse la canal două bidoane cu sub
stanțe chimice de preț.

Trebuie să fii mult prea stupid, mult 
prea laș, mult prea indiferent ca să nu te 
sinchisești de un asemenea act, iar Nabac 
Ion nu era nici indiferent, nici laș, nici 
stupid. A anunțat de îndată doi maiștri. 
Maiștrii s-au grăbit la fața locului. Mi
nutele pierdute pentru gruparea celor trei 
își au scuza lor. Șt. Curpiș, electrostivui- 
toristul care turna în rețeaua de canali
zare substanțe scumpe, procurate pe valu
tă, avea renumele de ins cu care nu te 
poți înțelege, obraznic, dur. De la „discuții 
neprincipiale" la lovituri cu scindura in 
cap (seîndură cu cuie) C. Șt. dovedise in 
repetate rinduri că este in stare de orice. 
Gpra de canal confirma și ea fapta păgu
bitoare a individului grătarul mai purta 
urmele celor 50 de litri de substanță dis
părută pe conductele orașului.

Pe vinovat l-au găsit în garaj, clătind 
cu apă cele două recipiente. Acesta fusese 
și mobilul faptei : să pună mina pe bi
doane ; avea nevoie de... două bidoane 
goale pentru o trebușoară casnică. Maiștrii 
l-au luat la zor :

— Cum al putut să comiți fapta ?
Vinovatul a ridicat nepăsător din umeri :
— Și ce dacă 1

— O să-ți întocmim referat.
Vinovatul a ridicat umerii din nou.
— N-aveți decit !
Referatul a evocat gravitatea celor în- 

tîmplate, ca și faptul că din aceeași ma
gazie mai dispăruseră recipienți și sub
stanțe chimice, inclusiv acizi puternic co
rosivi. Conducerea întreprinderii a pus Ia 
rindul ei o rezoluție severă. Fără zăbavă 
au fost sesizate organele de urmărire pe
nală. Colectivul de muncă aștepta, putem 
spune, cu sufletul la gură o binemeritată 
satisfacție după eșecurile în serie de a face 
din C. Șt. un om, un muncitor adevărat, 
(în zece ani de activitate a primit opt 
sancțiuni, inclusiv pentru furtișag.

Dar consternanta siguranță de sine a ce
lui vinovat in loc să fie spulberată de cei 
în drept a cunoscut o neașteptată confir
mare. Organele sesizate cu cercetarea ca
zului n-au dispus trimiterea lui în justi
ție decit... după 2 — doi I — ani și nouă 
luni, cind sancțiunea devenise ultratar- 
divă și absolut simbolică. Mai mult, nu 
s-au luat la timp nici măsuri de asigurare 
a reparării pagubei (18 650 lei), incit soldul 
acesteia zace si acum înghețat.

în societatea noastră, asemenea valori 
cum sint avutul obștesc și disciplina mun
cii constituie zone de dublă protecție, cu 
dublă garantare, de dublă răspundere : 
prin opinia colectivelor umane și prin ri
goarea legii. Oricind una din aceste forțe 
acționează cu moliciune, rezultatul nu poa
te fi decit încurajarea acțiunilor ilicite. 
Cind vinovatul sfidează și ridică nepăsă
tor din umeri înseamnă că focul dublei 
influențe nu este concentric...

Demers deplasat
Pe adresa președintelui Judecătoriei sec

torului 2 a sosit o scrisoare, cam „înțe
pată", din partea directorului Centrului de

perfecționare a cadrelor de pe lîngă 
CENTROCOOP. Ea viza dosarul nr. 422/83 
aflat pe rolul instanței. Pe un ton destul 
de contrariat, se lua apărarea responsabi
lului de cantină Vlădan Ion, trimis în ju
decată, printre altele, pentru că a vindut 
bere cu suprapreț chiar unui lot de pre
ședinți de cooperative de producție, achizi
ție și desfacere a mărfurilor, sosiți la un 
curs de reciclare.

Fapta gestionarului ne pare îndreptată 
nu numai împotriva legii și a bugetului 
personal al cursanților, ci și antipedago- 
gică. A ! Dacă se demonstra prin adresă 
că specula a făcut parte din pregătire, că 
a fost inclusă în program ca u.n fel de 
test profesional, intervenția directorului 
CEPECOOP (Ion Ungureanu) împotriva 
„îndrăznelii" organelor care au pornit ur
mărirea penală devenea de înțeles.

Argumentele sînt însă altele. Au. fost 
reluate intr-un nou act, înaintat de data 
aceasta instanței de recurs. L-au redactat 
înșiși reciclanții, cu proaspetele lor cu
noștințe și opinii despre corectitudine in 
comerț, cu proaspătul lo<r apetit pentru 
studiu Cităm :

„Responsabilul cantinei (...) rășpunzind 
solicitărilor noastre, ne-a asigurat cîteva 
navete de bere. Ne-a bucurat foarte mult 
acest fapt menit să ne scutească a merge 
la Restaurant unde nu se servește Bere 
fără mincare. (Folosirea majusculelor pen
tru anumite substantive comune din mij
locul frazei aparține textului original). 
Menționăm că in momentul intrării orga
nelor de Miliție in cantină nu se poate 
pune problema că unul dintre noi era în 
stare de ebrietate, ca urmare a unui con
sum excesiv de Bere. Ideea de a consuma 
un modest pahar de Bere a avut in vedere 
faptul de a nu mai irosi timpul de studiu 
prin unitățile de Alimentație publică". Ur
mează solicitarea de a fi iertat speculantul.

Nu se poate spune că la autorii întîmpi-

nării, activitatea de reciclare a cunoștințe
lor nu ține pas cu viața.

Rezerva din roata 
de rezerva

Procesul șoferului Ștefan Stan, început 
de curînd. la Judecătoria sectoru
lui 4, relevă, în mod neașteptat, și citeva 
nostime secrete de familie. Șoferul este 
acuzat de sustrageri de produse in timpul 
transporturilor pe care ie efectua și de 
valorificare a lor printr-o rețea de specu
lanți. Nu vom detalia fapta, cauza aflin- 
du-se la începutul dezbaterilor judiciare. 
Consemnăm doar atit cit a recunoscut in
culpatul. Purta la el 4 magneți minusculi 
(de cîte 14 miligrame) pe care îi plasa ne
observat pe cintarul abatorului cînd se nota 
tara autofrigorificii. După încărcarea ma
șinii, fiecare miligram, multiplicat la pro
porțiile basculei, devenea echivalentul unui 
kilogram de produs ; adică, la o cursă, pri
mea peste 50 de kilograme in plus.

în rechizitor s-a vorbit și de o altă des
coperire curioasă făcută de organele de mi
liție. care nu face obiectul acestui dosar. 
Controlîndu-se cu mare atenție autoturis
mul personal al lui Ștefan Stan (Skoda MB 
nr. 4—B—9649) s-au găsit în roata de re
zervă (!) bani și carnete C.E.C. insumind 
167 999 lei. Milițienii au surîs întrebător, 
șoferul a surîs, dar mai intr-o parte :

— Sint micile mele sume, dăruite de 
mama și cîteva cîștiguri la cursele de cai.

— Bine, dar de ce le păstrai...
— ...A ! Știți, mi-era frică de copii. Am 

doi copii mai zburdalnici și mă gîndeam 
să nu dea peste bani și să-i tenteze...

Copiii sînt în virstă de 13, respectiv 
15 ani.

— Soția cunoștea ascunzătoarea î

— Nu, nici vorbă. V-am spus doar că era 
rezerva mea. cum păstrează orice bărbat.

Asta-i chestia ! Nu orice bărbat are „re
zerve" de 168 000 fără un leu și nu orice 
copii neascultător vrea să pună mina pe 
optzeci-o sută de mii de lei ea să-?i cum
pere pe furiș înghețată. „Baremul" secre
telor familiei Șt Șt era, după toate proba
bilitățile, direct proporțional cu incorecti
tudinea tatălui. Dealtfel, organele respecti
ve au primit explicațiile despre rezerva din 
roata de rezervă cu totală... rezervă. De 
aceea au și sesizat comisia de cercetare 
a averilor dobindite în mod ilicit.

Din caietul 
grefierului

„Învinuitul Durac Dan (...) i-a relatat 
faptul că învinuitul Adam Dumitru do
rește să facă un schimb de cabaline. Ca
balina murgă înlocuită a fost inminată"... 
etc., etc.

(Din stilul unor acte înaintate cu 
dosarul TribunaluluiJ municipiului 
București, 58/82).

„Martora propusă de soția pirită arată 
că acel bărbat venise la pirită pentru ca 
să remedieze o împăcare (...). Este greu de 
primit această versiune de ultim moment, 
arătată de martoră, deoarece s-au găsit în 
apartament un pantof și un ciorap al băr
batului respectiv care, surprins de soț, 
fugise".

(Din concluziile scrise depuse in 
dosarul nr. 7 086/79, aflat la Judecă
toria sectorului 2).

Sergiu ANDON
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KiimI tewwW Nicalae Ceausescu, 
președintele lopiflH Socialiste bun, 

ia meseni primului nistru al Greciei, fciras Papandreu, 
cu privire la organizarea mei reuniuni te expert!

ai țărilor balcanice

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-MONGOL

Ministrul afacerilor externe al 
României. Ștefan Andrei, a inminat 
însărcinatului cu afaceri a.i. al Gre
ciei la București, Elis Clis. răs
punsul președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la mesajul ce i-a fost 
adresat de primul ministru al Gre
ciei, Andreas Papandreu — mesaj 
privind tinerea la Atena, pină la 
sfîrșitul anului, a unei reuniuni de 
expert! ai țărilor balcanice ; reuniu
nea ar putea avea ca unul dintre 
obiective examinarea propunerii de 
creare a unei zone denuclearizate 
în Balcani.

In răspunsul trimis de președintele 
României se arată că țara noastră 
acordă de mulți ani o atenție deo
sebită situației din Balcani, transfor
mării acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți, a încrede
rii și colaborării, lipsită de arme nu
cleare, de baze militare și trupe 
străine. Totodată, se reamintește că 
și pină acum s-au obținut unele re
zultate pozitive, atît în dezvoltarea ra
porturilor bilaterale, cît și în extin
derea unei cooperări multilaterale în

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Zhao Ziyang. premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, cu prilejul desem
nării sale în această funcție, o tele
gramă prin care, transmițindu-i calde 
felicitări și urări de sănătate și suc
ces în activitate, exprimă convinge- ’ 
rea că liivemele celor două țări vor 
actioria. in spiritul înțelegerilor si 
convorbirilor la nivel înalt, pentru 
extinderea. în continuare, a tradi
ționalelor relații de prietenie și co
laborare dintre țările și popoarele 
noastre.

Au trimis, de asemenea, telegrame 
de felicitare cu prilejul alegerii în 
funcție, tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, to
varășului -Peng Zhen, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze ; tovarășul Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului

Plecarea delegației Partidului de Stingă 
~ Comuniștii din Suedia

Delegația Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, condusă de- 
tovarășul Lars Werner, președinte
le, partidului.' care, la . invitația Q.C. . 
al'PiC.R.. a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră, a părăsit sîm- 
bătă Capitala»

Cronica
Simbătă seara a sosit în Capitală, 

la invitația C.C. al P.C.R.. o delega
ție a 'artidului Comunist din Spa
nia. condusă de Jaime Ballesteros, 
secretar general-adjunct al partidu
lui.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

★
Simbătă. Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit pe , 
Aboubacar Kaba. noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea în Republica Socialistă 
România. In legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

*
Simbătă, tovarășul Gheorgho 

Stoica, secretar al C,C. al P.C.R.. a

• SPORT • SPORT © SPORT © SPORT • SPORT © SPORT
Ieri, în antepenultima etapă din divizia „A“ la fotbal

Dinamo — Universitatea Craiova 1-1. Avantaj Dinamo!
Mai pe ploaie, mai printre două 

ploi, ediția 1982—1983 a campionatu
lui de fotbal, divizia „A“. își consumă 
ultimele etape. îndreptindu-se spre 
deznodămintul pe care il vom con
semna exact peste două săptămîni. 
Ieri s-a jucat etapa nr. 32. ante
penultima. în tur, echipele oaspete 
de atunci smulseseră. în deplasare, 7 
puncte gazdelor ; de data aceasta, 
rolurile inversindu-se, oaspeții de 
atunci n-au cedat ca gazde decit 
două puncte (două egalitri). S-au în
scris 26 de goluri (20—6 pentru echi
pele care au jucat pe teren propriu), 
ceea ce înseamnă o eficacitate bună, 
de 2,88 goluri pe meci. Două goluri 
decisive s-au înscris în ultimele se
cunde de joc, schimbînd soarta me
ciurilor respective. Și să mai spunem, 
înainte de a trece in revistă cele 9 
meciuri, că multi telespectatori au 
fost mirați de ideea neinspirată a te
leviziunii de a transmite alternativ 
două partide, astfel incit cei ce se 
uitau la micul ecran să nu poată 
viziona ca lumea nici una.

Derbiul derbiurilor s-a încheiat 
nedecis : Dinamo București — Uni
versitatea Craiova 1—1 (0—0). Mai 
puțini de 15 000 de spectatori (n-au 
venit mai mulți din pricina ploii, pre
ferind, probabil, să rămînă la tele
vizor) au avut șansa și satisfacția de 
a asista la o dispută frumoasă, spec
taculoasă, cu apreciabile valențe 
tehnice și tactice, o dispută care a 
onorat cartea de vizită a celor mai 
bune două echipe românești la ora 
actuală. în prima repriză, Dinamo a 
dominat teritorial, dar contraatacurile 
craiovene — susținute impetuos și 
insistent de excelentul vîrf de atac 
Cămătaru — au echilibrat jocul și au 
punctat Ia „impresia artistică1 * * * * * 7 * * * * * * * 15*. După 
pauză, Dinamo joacă și mai organi

Timpul probabil pentru intervalul 19 
iunie, ora 21 — 22 iunie, ora 21. In
țară : Vremea va fi răcoroasă la în
ceput, apoi se va Încălzi ușor. Cerul va 
£1 schimbător. Vor cădea ploi locale,
care vor avea și caracter de aversă,
mai ales la începutul intervalului, tn
partea de est a țării. In rest, averse 
Izolate. Vîntul va sufla moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre
7 și 17 grade, izolat mai coborite in
depresiunile muntoase, iar cele maxime 
vor oscila între 18 șl 28 de grade, local
mai ridicate. Dimineața, pe alocuri, se
va produce ceață.

Tg. Mureș — C. S. Tîrgoviște 2—0
(tirgoviștenii „văzîndu-se“ abia în 
repriza a doua, dar fără a mai putea 
schimba un scor stabilit în primele 
45 de minute) ; Petrolul — F. C. Con
stanta 4—0 (scor care reflectă do
rința unei formații de a rămîne în 
„A“ și resemnarea celeilalte de a fi 
retrogradată in ,,B“) ; Poli Timișoara 
— Jiul Petroșani 0—0 (un meci... alb 
din toate punctele de vedere).

Celelalte două meciuri nu.au inte
resat decit mijlocul clasamentului : 
Steaua — Corvinui 1—0 (eroul me
ciului fiind portarul Ioniță, care i-a 
salvat pe hunedoreni de o înfrînge- 
re categorică); S. C. Bacău — F. C. 
Argeș 5—2 (meci interesant, specta
culos. dar parcă ne așteptam mai 
mult de la piteșteni).

Clasamentul continuă, deci, să 
aibă in frunte pe Dinamo cu 46 de 
puncte, urmată de Universitatea 
Craiova cu 44. și Sportul studențesc 
cu 42. Pe locurile 4—12 : F. C. Ar
geș (39). Steaua (36). Corvinui (32), 
F. C. Olt (31). A.S.A. (31). Jiul (31), 
Politehnica Iași (30), S. C. Bacău 
(30), F. C. Bihor (30). Locurile 13 și
15 sint împărțite de Chimia, C. S. 
Tîrgoviște și Petrolul, cu cite 29 de 
puncte. Locul 16 : F.C.M. Brașov, cu 
27 puncte și un program foarte greu, 
urmînd să joace la Petroșani și apoi 
acasă cu A.S.A, Pe locurile 17—18 — 
retrogradatele Poli Timișoara (22) și 
F. C. Constanta (18).

Mai sint de jucat două etape. Din 
programul simbetei viitoare desprin
dem meciurile : S. C. Bacău — Di
namo. Universitatea Craiova — 
Steaua, Jiul — F.C.M. Brașov; F. C. 
Argeș — Petrolul.

Gheorghe MITROI 

tre țările balcanice, în domeniile e- 
conomic, tehnico-științific, cultural și 
altele ; se subliniază apoi că, deși în 
Balcani există țări cu orînduiri so
ciale diferite, este necesar să fie fo
losită experiența dobîndită și să se 
asigure o conlucrare reciproc avan
tajoasă între țările balcanice, să fie 
depășite și soluționate toate proble
mele care mai există intre unele state 
din regiune.

Este, totodată, posibil și necesar - 
se arată în mesajul de răspuns al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu - să 
se întreprindă pași pe calea secu
rității și păcii în Balcani, pentru trans
formarea regiunii balcanice într-o 
zonă lipsită de arme nucleare, ca 
o parte integrantă a întăririi secu
rității și înfăptuirii dezarmării în Eu
ropa și în lume.

Este apoi relevată semnificația pro
punerii României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind pregătirea 
și organizarea unei reuniuni la ni
vel înalt a statelor balcanice, care 
să examineze aspecte vizînd între
prinderea de noi pași în direcția de

de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului Ulanhu, vice
președinte al R.P. Chineze ; tovarășa 
Tamara Dobrin, președinte executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, to
varășei Deng Yingchao, președinte al 
Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a 
R.P. Chineze.

*
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu. a trimis 
o telegramă primului ministru al 
Regatului Unit ai Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. Margaret That
cher. cu prilejul învestirii în funcție, 
prin care îi adresează, în numele 
guvernului român și al său personal, 
sincere felicitări împreună cu cele 
mai bune urări. Totodată, se expri
mă încrederea că raporturile de cola
borare dintre România și Marea Bri- 
tanie se vor dezvolta pe mai depar
te. spre binele celor două țări și po
poare. al cauzei păcii, securității și 
cooperării în Europa și In lume.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovară
șii Ion. Coman. membru al Comite
tului Politic Executiv. . secretar ăl 
C.C. al, P.C.R.. Miu Dobrescu. mem- , 
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de “etivisti de partid.

zilei
primit delegația de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Dementei 
M. I., secretar al C.C. al P. C. din 
Bielorusia, care efectuează, la invi
tația C.C. al P.C.R., o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat E. M. Tiajelnikov. ambasado
rul U.R.S.S. la București.

Oaspeții sovietici au avut, de ase
menea, convorbiri la C.C. al P.C.R., 
la Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție și Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare. la Comitetul județean Dim- 
bovița al P.C.R.. au vizitat întreprin
deri industriale și agricole, institute 
de cercetări, obiective social-cultura- 
le din Capitală, precum și din ju
dețele Giurgiu, Călărași și Dîm
bovița.

zat, își sporește presiunea la poarta 
adversă și, după două ocazii ratate 
de Custov și Movilă. Dragnea deschi
de scorul în minutul 56. Presiunea 
dinamovistă se întețește, craiovenii 
par obosiți și resemnați, gazdele mai 
au o bară și mai ratează prin Țălnar. 
Cind nimeni nu se mai aștepta. însă, 
răbufnesc valoarea și orgoliul fotba
liștilor olteni și Cirțu egalează la □ 
fază pe cit de rapidă și surprinză
toare, pe atit de derutantă. Una peste 
alta, rezultatul este echitabil. Dinamo 
a jucat mai organizat, mai metodic, 
demonstrind, ca și altădată, că este 
în stare să evolueze la un nivel care 
să depășească suma valorică a com- 
ponenților săi. Universitatea Craiova, 
ambiționată de lipsa unor jucători de 
marcă (Ștefănescu, Bălăci. Crișan, 
Donose. Beldeanu). a jucat și ea la 
nivelul aproape maxim al posibili
tăților sale — în componenta de ieri 
și în condițiile oboselii pe care o 
acuză in acest foarte încărcat șfîrșit 
de sezon. Meci egal, dar avantajul 
trece de partea lui Dinamo, care, 
păstrindu-și avansul de două puncte, 
își păstrează autoritar și practic de
finitiv binemeritata șansă de a cuceri 
titlul național și în acest an.

Alte șase partide au interesat în 
special lupta pentru evitarea subso
lului întunecat al clasamentului : 
Chimia Rm. Vîlcca — Sportul stu
dențesc 3—2 (gazdele, lipsite de 
aportul incisivului Gingu, au jucat 
cu o formidabilă dăruire) ; Politeh
nica Iași — F.C.M. Brașov 1—0 
(„stegarii" au avut speranța unui 
salvator meci egal pină în minutul 
90, cind Ursu le-a risipit-o printr-un 
gol înscris in urma unei lovituri li
bere) ; F. C. Bihor — F. C. Olt 3—1 
(după ce oaspeții conduseseră cu 
1—0, iar la pauză era 1—1) ; A.S.A. 

pășirii unor probleme existente, a 
dezvoltării încrederii și bunei vecină
tăți, a coopeiării pe multiple planuri, 
a transformării Balcanilor într-o zonă 
fără arme nucleare. O asemenea în- 
tîlnire, care trebuie, desigur, temei
nic pregătită, s-ar înscrie ca un act 
pozitiv în viața întregului continent, 
în lupta pentru dezarmare și pace in 
Europa și în lume,

In acest spirit, este apreciată ca 
binevenită propunerea primului mi
nistru al Greciei, Andreas Papandreu, 
cu privire la organizarea unei reu
niuni interbalcanice la nivel de ex- 
perți, care să aibă ca unul din o- 
biective discutarea căilor și posibi
lităților de creare a unei zone de
nuclearizate în Balcani. O asemenea 
reuniune, se subliniază în mesajul de 
răspuns, s-ar înscrie ca o acțiune im
portantă în procesul de pregătire a 
unei întîlniri la nivel înalt a state
lor din zonă. In ceea ce o privește. 
România sprijină această inițiativă, 
la care dorește să participe cu hotă- 
rirea de a-și aduce întreaga contri
buție la desfășurarea ei cu succes.

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru admiterea în 
învățămîntul superior agricol

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
18.20 Curier cetățenesc
18.30 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.15 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". „Copilul lui Polly"
21.20 Varietăți muzicale
22,00 Telejurnal ® Sport
22.20 Avanpremieră TV

PROGRAMUL 3
10,00 Matineu simfonia
11,00 Instantanee
11.20 Muzică ușoară
12,00 Melodii populara
12.50 Carnet cultural
13.15 Farmecul muzicii
14.25 Clubul tineretului
15,00 Teatru TV: „Dealul din inima dm- 

piei“ de Gheorghe Vlad
16.25 Moment folcloric
16,35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV. Perioadele 

istoriei muzicii : Barocul
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Mozaic muzical
21.15 Calitate, competență, eficiență
21.30 Jaz în nocturnă
22,00 Telejurnal @ Sport h

LUNI, 20 IUNIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.15 A patriei cinstiră
20.30 Panoramic economic
21,00 Tezaur folcloric
21.30 Novaci și oamenii Iul — reportaj
21.45 Roman foileton : „Marile speranțe"
22.15 Ritmuri muzicale
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 3
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tinere talente
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Moștenire pentru viitor
20.50 Agendă bucureșteană
21,00 Pagini muzicale de mare popu

laritate
22,00 De pretutindeni
22,10 De la lied la operă
22.30 Telejurnal

vremea

(Urmare din pag. I)

lor celui de-al XVIII-lea Congres 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și a prezentat sarcinile actua
le în dezvoltarea industriei, agricultu
rii. științei și culturii, ridicarea bună
stării materiale și spirituale a celor 
ce muncesc. în construirea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări au dat o înaltă apre
ciere eforturilor popoarelor român și 
mongol în transpunerea în viată a 
hotărârilor congreselor celor două 
partide, realizărilor obținute în edifi
carea noii societăți in țările lor.

I
Procedînd la examinarea raportu

rilor româno-mongole. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal au constatat 
cu satisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu; 
blica Populară Mongolă se dezvoltă 
cu succes în toate domeniile pe baza 
principiilor întrajutorării tovărășești 
și solidarității internaționale, respec
tării independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, avan
tajului reciproc, neamestecului în tre
burile interne.

Ambele părți au evidențiat marea 
importantă a convorbirilor și înțele
gerilor la nivel înalt pentru întări
rea prieteniei și colaborării româno- 
mongole. Rolul hotărîtor în dezvol
tarea multilaterală a relațiilor din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă, dintre 
popoarele celor două țări il are co
laborarea frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol. în perioa
da care a trecut s-au intensificat 
contactele între reprezentanții celor 
două partide pentru schimburi de 
păreri și Informații, pentru cunoaș
terea reciprocă a experienței in con
strucția socialistă. Se realizează cu 
succes schimburile de delegații și ex
periență intre organizațiile sindicale, 
de tineret, de femei, între_ alte orga
nizații de masă și obștești.

S-a întărit conlucrarea dintre or
ganele supreme ale puterii de stat 
și dintre guverne în domeniul rela
țiilor bilaterale.

Cele două . părți sint hotărite șă 
continue schimbul de experiență in 
diferite domenii ale construcției so
cialiste Și consultările privind dez
voltarea relațiilor lor reciproce, pre
cum și în problemele internaționale 
actuale. ...

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole, tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, și-au expri
mat satisfacția pentru rezultatele ob
ținute in dezvoltarea colaborării eco
nomice, in producție și tehnico-știin- 
țifice. precum și a schimburilor 
comerciale.

In acest context, cele două părți 
au dat o apreciere pozitivă activi
tății desfășurate de Comisia inter- 
guvernamentală de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. conlu
crării tot mai largi dintre organele 
centrale de planificare și de comerț 
'exterior, dintre ministerele și orga
nizațiile economice din cele două 
țări.

Reafirmînd voința comună de a 
asigura utilizarea mai largă a posi
bilităților pe care le creează poten
țialele economice in continuă creș
tere ale celor două țări, de a ridica 
Ia un nou nivel și de a așeza pe 
baze stabile, de lungă durată, cola
borarea economică. în producție ?i 
tehnico-științifică. cei doi conducă
tori de partid și de stat au însărci
nat organele guvernamentale de re
sort din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă 
să acționeze pentru convenirea și 
încheierea unor documente de cola
borare bilaterală în aceste domenii.

Cele două părți, subliniind impor
tanța colaborării în cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
și-au exprimat hotărîrea de a acționa 
și în viitor. împreună cu celelalte 
state membre, pentru îndeplinirea 
Programului complex, programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung menite să contribuie la soluțio
narea sarcinilor fundamentale ale 
dezvoltării în domenii importante ale 
economiilor naționale, la egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare economică 
ale țărilor membre.

Ele au evidențiat importanta vii
toarei consfătuiri economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.. 
tinînd seama de importanța deosebi
tă a acestei organizații pentru dez
voltarea economico-socială a tuturor 
statelor membre, pentru crearea 
condițiilor in vederea rezolvării cu 
eforturi unite a problemelor privind 
asigurarea progresului mai rapid al 
fiecărei economii naționale, accele
rarea procesului construcției socia
liste și comuniste.

Părțile au relevat dezvoltarea con
tinuă a relațiilor bilaterale in do
meniile științei, culturii, invățămîn- 
tului, sănătății și sportului. S-a con
venit ca organele de resort din cele 
două țări să depună eforturi pentru 
extinderea legăturilor în aceste do
menii și să ia măsuri pentru îmbu
nătățirea reflectării reciproce prin 
mijloacele de informare în masă a 
activității celor două partide și rea
lizărilor ambelor țări in construcția 
socialistă, contribuind astfel la adîn- 
cirea cunoașterii reciproce a vieții 
și experienței popoarelor român și 
mongol și la întărirea prieteniei lor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal au reafirmat 
hotărirea Partidului Comunist Ro
mân și a Partidului Popular Revo
luționar Mongol, a Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Mongole de a promova și dezvolta 
și în viitor relațiile de prietenie și 
colaborare reciprocă, ceea ce cores

® CHIMIA ÎN SPRI
JINUL AGRICULTURII. 
Preocupați de găsirea unor ma
teriale ieftine și eficiente pen
tru construcția de sere și solarii 
în regiuniie nordice ale țării, 
specialiștii din Leningrad au pus 
la punct producția unor folii 
din polietilenă. în culori, care 
permit trecerea acelor raze ale 
spectrului solar care favorizează 
cel mai mult dezvoltarea anu
mitor culturi de legume. Un alt 
sortiment de folie de polietile
nă are proprietatea de a disper
sa picăturile de ploaie care cad 
pe solarii : se evită, astfel,- 

punde intereselor fundamentale ale 
poporului român și poporului 
mongol, ale cauzei socialismului și 
păcii, destinderii șl cooperării în 
lume. Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă vor 
acționa consecvent pentru întărirea 
colaborării și coeziunii țărilor socia
liste în interesul triumfului cauzei 
păcii, democrației și progresului 
social al popoarelor.

II
Secretarul general aî Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole, tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal, au efectuat 
un larg schimb de păreri cu privire 
la situația internațională actuală.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu agravarea actualei în
cordări internaționale. Se întețesc 
vechile focare de încordare, izbuc
nesc noi conflicte și situații de cri
ză. Sînt obstrucționate eforturile sta
telor iubitoare de pace, îndreptate 
spre rezolvarea problemelor litigioa
se, atît mondiale, cît și regionale, 
prin negocieri în condiții de egali
tate între părțile interesate, se acu
mulează tot mai multe probleme in
ternaționale nesoluționate. Cercurile 
Imperialiste promovează o politică 
de forță, presiune și dictat, de ames
tec în treburile interne, de încălcare 
a independentei și suveranității na
ționale a statelor, de consolidare și 
reîmpărțire a sferelor de influență. 
Ele se străduiesc să folosească în 
avantajul lor orice neînțelegeri și 
complicații care apar în raporturile 
dintre state, orice greutăți prin care 
trec diferite popoare. Situația din 
lume se înrăutățește ca urmare a 
adîncirii în continuare a decalajelor 
intre nivelurile de dezvoltare eco
nomică, a lipsei de progrese în so
luționarea problemelor economice cu 
care sînt confruntate țările în curs 
de dezvoltare.

în același timp, cei doi conducă
tori de partid și de stat au eviden
țiat cu satisfacție că se întăresc șl 
cresc forțele care se pronunță pen
tru libertate, independență, pace și 
progres. Se manifestă tot mai insis
tent și puternic hotărîrea popoare
lor, a tuturor forțelor progresiste și 
iubitoare de pace de a se pune capăt 
politicii de forță și confruntare, de 
a se asigura pacea și întărirea secu
rității internaționale.

Părțile au exprimat părerea fermă 
că pacea, securitatea și progresul pot 
și trebuie asigurate pe baza respec
tării stricte în relațiile interstatale 
a principiilor independenței și su
veranității naționale, integrității te
ritoriale. neamestecului în treburile 
interne, reglementării diferendelor 
internaționale prin mijloace pașnice, 
nefolosirii forței sau amenințării cu 
forța, deplinei egalități în drepturi, 
avantajului reciproc, nediscriminării, 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a-și decide singur destinele, de 
a-și alege și apăra liber și indepen
dent orînduirea socială, de a-și fo
losi resursele naturale conform in
tereselor sale legitime.

Republica Socialistă România ți 
Republica Populară Mongolă consi
deră că. în actualele condiții de 
agravare periculoasă a situației in
ternaționale. o importanță primor
dială o are prevenirea pericolului 
unui război. în legătură cu aceasta, 
ele au exprimat speranța că. după 
asumarea de către Uniunea Sovie
tică. în mod unilateral, a angaja
mentului de a nu folosi prima arma 
nucleară și celelalte puteri nucleare, 
care pină acum nu au făcut aceasta, 
să procedeze în același mod.

Părțile se pronunță cu hotărire 
pentru oprirea neîntîrzlată a cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, in primul 
rînd de dezarmare nucleară, apre
ciind că aceasta este problema fun
damentală a zilelor noastre. Ele se 
pronunță pentru încetarea produc
ției și perfecționării armelor nuclea
re, reducerea treptată a stocurilor 
pină la completa lor lichidare, in
terzicerea folosirii armei nucleare, 
încetarea tîituror experiențelor cu 
aceste arme. Ele au subliniat, tot
odată, necesitatea adoptării de mă
suri pentru interzicerea tuturor tipu
rilor de arme de distrugere în masă, 
inclusiv chimice, și pentru dezarma
re în domeniul armamentului con
vențional. Părțile relevă importanța 
înghețării bugetelor militare, a re
ducerii cheltuielilor militare, trupe
lor și armamentelor, interzicerii 
creării de noi tipuri și sisteme de 
arme.

în acest context. Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Mongolă au subliniat marea impor
tanță a ideilor și inițiativelor expu
se în Declarația politică din 5 ianua
rie 1983 a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Ele consi
deră că înfăptuirea inițiativelor paș
nice ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, inclusiv a pro
punerii de a încheia un Tratat cu 
privire ta nefolosirea reciprocă a 
forței militare și menținerea de rela
ții pașnice între statele membre ale 
N.A.T.O. și statele participante Ia 
Tratatul de la Varșovia ar contribui 
la diminuarea pericolului unui 
război. însănătoșirea situație! poli
tice generale în lume, întărirea în
crederii între state, consolidarea pă
cii și securității. Părțile vor contri
bui pe toate căile la înfăptuirea ini
țiativelor pașnice Și constructive 
conținute în Declarația de la Praga. 
îndeosebi a propunerilor referitoare 
la începerea neîntîrziată de convor
biri directe între statele participante 
la Tratatul de la Varșovia și state
lor membre ale N.A.T.O. pentru re
ducerea reciprocă a activităților mi
litare. ajungerea Ia o înțelegere 
practică privind oprirea creșterii 
cheltuielilor militare, precum și eli
berarea Europei de arma chimică.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă au ex

RETOTlNDENI
transformarea acestor picături in 
veritabile lentile care concen
trează razele Soarelui asuora 
frunzelor plantelor, distrugîn- 
du-le. Specialiștii din Leningrad 
au creat, de asemenea, un poli
mer care se aplică prin pulveri
zare, primăvara, pe plante, pen
tru protejarea lor împotriva 
brumei și care se autodizolvă 
cind temperatura mediului am
biant se ridică peste un anumit 
nivel.

• TROLEIBUZ FĂRĂ... 
FIRE. întreprinderea de trans
porturi urbane „Rheinische 

primat hotărirea lor de a depune 
in continuare eforturi active pentru 
prevenirea războiului, lichidarea fo
carelor de încordare și a situațiilor 
conflictuale din diferite regiuni ale 
lumii, continuarea și dezvoltarea 
procesului destinderii, menținerea de 
relații de colaborare pașnică între 
state.

Avînd în vedere pericolele pe care 
le reprezintă acumularea pe conti
nentul european a unor uriașe forțe 
militare și a unui imens arsenal de 
arme nucleare și clasice, a fost evi
dențiat imperativul de a se face to
tul pentru ca Europa să devină un 
continent al păcii, securității și co
laborării fructuoase. A fost sub
liniată necesitatea opririi amplasă
rii de noi rachete în Europa, a re
ducerii și eliminării celor existente, 
a înlăturării tuturor armelor nuclea
re și convenționale de pe continen
tul european. în legătură cu aceas
ta, părțile s-au pronunțat ca la tra
tativele sovieto-amerlcane care au 
ioc la Geneva să se realizeze înțe
legeri reciproc acceptabile pe baza 
egalității și securității egale în do
meniul limitării și reducerii arma
mentelor nucleare în Europa, pro- 
cum și a armamentelor strategice.

O uriașă importanță o au amplele 
mișcări de masă în favoarea dezar
mării. contribuția acestora la lupta 
pentru pace și securitate în Europa 
și in întreaga lume. în acest con
text, părțile atribuie o mare impor
tantă Adunării Mondiale „Pentru 
pace și viață, împotriva războiului 
nuclear", care va începe la Praga, in 
lupta pentru prevenirea pericolului 
de război.'

Părțile acordă o atenție deosebită 
aplicării consecvente și integrale a 
prevederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa. Ele au evidențiat impor
tanta adoptării la reuniunea de la 
Madrid a unui document final sub
stanțial și echilibrat, a hotăririi de 
convocare a Conferinței pentru mă
suri de încredere și dezarmare în 
Europa, ca parte componentă a edi
ficării securității și cooperării euro
pene. precum și a deciziei de a se 
asigura continuitatea ' procesului 
multilateral început la Helsinki.

Avînd în vedere pericolul uriașei 
concentrări de trupe și de arme din
tre cele mai moderne în Europa 
centrală, cele două părți se pronunță 
pentru activizarea și Încheierea cît 
mai grabnică cu succes a negocieri
lor de la Viena.

S-a subliniat, de asemenea, im
portanta relațiilor de bună vecină
tate și a colaborării bi și multilate
rale pe bază de egalitate între sta
tele din Balcani, a transformării 
acestei regiuni intr-o zonă a cola
borării și cooperării pașnice, fără 
arme nucleare și baze militare 
străine.

Cele două părți Și-au exprimat În
grijorarea în legătură cu situația pe
riculoasă din Orientul Mijlociu. Ele 
au reafirmat deplina lor solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului pales
tinian sub conducerea unicului său 
reprezentant legitim — Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei — și au 
apreciat că problema palestiniană 
este problema esențială a soluționă
rii conflictului din Orientul Mijlociu. 
Ele au subliniat că pentru realiza
rea unei reglementări globale, juste 
și durabile a conflictului din Orien
tul Mijlociu este necesară retrage
rea Israelului din toate teritoriile 
ocupate după 1967, recunoașterea 
dreptului poporului, palestinian la, 
autodeterminare, inclusiv la constin, 
tuirea unui stat independent propriu, 
asigurarea integrității, independentei 
și suveranității tuturor statelor din 
această zonă.

în acest sens, ele s-au pronunțat 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale, în cadrul O.N.U.. cu 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a O.E.P., și a altor sta
te care pot avea un aport construc
tiv la soluționarea situației compli
cate din Orientul Mijlociu.

în legătură cu situația gravă exis
tentă în Liban, părțile s-au pronun
țat pentru retragerea trupelor israe- 
Iiene din această tară, pentru asigu
rarea independenței, suveranității 
naționale, integrității teritoriale, li
niștii și păcii Libanului, ceea ce ar 
influența pozitiv asupra ansamblului 
situației din Orientul Mijlociu.

Părțile au apreciat pozitiv nego
cierile care se desfășoară între Afga
nistan și Pakistan prin intermediul 
reprezentantului personal al secreta
rului general al O.N.U.

Părțile și-au manifestat îngrijora
rea în legătură cu continuarea răz
boiului dintre Iran și Irak, care dău
nează intereselor popoarelor acestor 
țări și amenință pacea în lume. Ele 
s-au pronunțat pentru încetarea os
tilităților, pentru rezolvarea pașnică 
a problemelor între cele două țări 
nealiniate și au reafirmat sprijinul 
pentru toate eforturile îndreptate 
spre acest scop.

Cele două părți și-au reafirmat 
sprijinul fată de lupta justă a Repu
blicii Populare Democrate Coțeene 
pentru reunlficarea pașnică, demo
cratică a tării, fără nici un amestec 
din afară.

Părțile consideră necesar să se de
pună eforturi perseverente pentru 
înlăturarea incordării în Asia. Afri
ca și America Latină. O cale de per
spectivă în această direcție o des
chid inițiativele statelor din aceste 
zone îndreptate spre stabilirea și 
dezvoltarea de relații de bună ve
cinătate, crearea de zone ale păcii 
și colaborării, cum sint propunerile 
de transformare a Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii și altele.

Ele consideră, totodată, că este ne
cesar să se acționeze pentru soluțio
narea pe calea tratativelor politice 
a problemelor existente în Asia de 
sud-est, în bazinul Caraibilor, pentru 
întărirea păcii in Asia si în zona 
Oceanului Pacific.

Cele două părți și-au exprimat so
lidaritatea cu lupta popoarelor pentru 
eliberarea națională și socială și apă
rarea independentei lor. împotriva 
imperialismului, neocolonialismului. 
rasismului și apartheidului, pentru 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un amestec

Bahngesellschaft" experimen
tează in prezent la Diisseldorf 
(R.F.G.) un nou sistem de tro
leibuze. La flecare oprire în sta
ție, în timp ce pasagerii urcă 
sau coboară, autovehiculul iși 
reîncarcă acumulatorii cu aju
torul unui troleu special. Aceas
tă operație îi asigură autonomia 
de deplasare pină la stația ur
mătoare, astfel incit nu mai sint 
necesare firele de alimentare cu 
care troleibuzele -obișnuite tre
buie să fie în permanență in 
contact.

• PENTRU O CINE
MATOGRAFIE AFRICA
NĂ. Cu excepția citorva țări 
care dispun de o tradiție în 

din afară, de a-și stabili calea dez
voltării social-economice în confor
mitate cu năzuințele și aspirațiile 
sale legitime de progres și pace.

Ele s-au pronunțat pentru acorda
rea neîntîrziată a independentei Na
mibiei și au exprimat solidaritatea 
cu lupta de eliberare a poporului na- 
mibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
singurul său reprezentant legitim, 
precum și sprijinul fată de eforturi
le desfășurate de Organizația Națiu
nilor Unite, de țările africane și miș
carea de nealiniere pentru găsirea 
unei soluții politice problemei Na
mibiei.

Părțile wu condamnat repetatele 
acte agresive ale Africii de Sud îm
potriva Angolei. Mozamblcului si al
tor state africane independente și au 
cerut încetarea lor imediată, precum 
și a oricăror încălcări ale suverani
tății acestor state.

Cele două părți au subliniat rolul 
mișcării de nealiniere ca factor im
portant în promovarea independen
ței, egalității, colaborării, progresului 
popoarelor, dezarmării și întăririi 
păcii. în democratizarea relațiilor in
ternaționale politice și economice.

Cei doi conducători de partid și de 
stat consideră că problemele păcii și 
securității' în lume sînt strâns legate 
de problemele dezvoltării. Ei aprecia
ză că lichidarea subdezvoltării, re
ducerea treptată a decalajului Intre 
nivelurile de dezvoltare economică, 
asigurarea condițiilor pentru dezvol
tarea armonioasă a relațiilor interna
ționale în domeniile economiei, știin
ței și tehnicii constituie un factor 
fundamental al stabilității economice 
și însănătoșirii climatului politic in
ternațional.

Cele două părți au subliniat că toa
te țările, indiferent de mărime, orân
duire socială și grad de dezvoltare, 
trebuie să acționeze în comun pentru 
găsiirea de soluții la problemele eco
nomice deosebit de grele ale lumii de 
azi. pentru înlăturarea practicii sanc
țiunilor economice, a politicii dobin- 
zilor înalte, pentru așezarea relații
lor dintre state pe baze democratice, 
echitabile, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Părțile au evidențiat legătura din
tre dezarmare și dezvoltare, precum 
Si necesitatea ca mijloacele ce vor fi 
eliberate în procesul de dezarmare 
să fie folosite pentru rezolvarea pro
blemelor dezvoltării economice si so
ciale. inclusiv pentru sprijinirea ță
rilor in cuns de dezvoltare.

Ele se pronunță pentru începerea 
cît mai grabnică. în cadrul O.N.U.. a 
negocierilor globale privind cele mai 
importante probleme economice in
ternaționale. conform rezoluțiilor a- 
cestei organizații, cu participarea tu
turor statelor si luindu-se în consi
derare interesele lor legitime. în a- 
cest context, a fost evidențiată im
portanța sesiunii de la Belgrad a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare. Părțile își ex
primă speranța că negocierile care 
au loc in cadrul acestei organizații 
vor duce la rezultate concrete și nu 
numai la simple înțelegeri de princi
piu.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au convenit să se continue con
sultările și schimburile de păreri, să 
se intensifice conlucrarea dintre cele 
două țări în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organiza
ții și organisme internaționale. Ei 
s-au pronunțat pentru creșterea ro
lului O.N.U. în asigurarea păcii și 
securității în lume. în dezvoltarea co
laborării pașnice între toate stațșjș. 
în sprijinirea soluționării probleme
lor mondiale actuale.

Cei doi conducători au subliniat 
hotărîrea partidelor si popoarelor lor 
de a dezvolta legăturile de conlucra
re cu partidele comuniste și muncito
rești, de a contribui la întărirea uni
tății iar pe baza solidarității interna
ționale. respectării egalității în drep
turi, independenței, respectului reci
proc și neamestecului in treburile in
terne. Ele vor dezvolta, de asemenea, 
relațiile cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate. mișcările de elibera
re națională, cu toate forțele progre
siste. democratice, antiimperialiste. 
cu popoarele de pretutindeni în lupta 
pentru destindere și pace. pentru 
încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru indepen
dentă și progres social, pentru solu
ționarea problemelor cardinale ale 
omenirii cu participarea și în intere
sul tuturor națiunilor, pentru edifi
carea unei lumi a dreptății sociale si 
naționale, a păcii. înțelegerii și cola
borării intre popoare.

Cele două părți au dat o înaltă a- 
preciere rezultatelor rodnice ale vizi
tei și convorbirilor pe care le-au avut 
și au exprimat încrederea că Trata
tul de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă, semnat in 
timpul vizitei, care reprezintă o ma
nifestare puternică a prieteniei ro
mâno-mongole. precum si celelalte 
înțelegeri realizate vor da un nou 
impuls lărgirii și întăririi colaborării 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongolă, 
în interesul popoarelor celor două 
țări socialiste, al cauzei păcii și so
cialismului.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
a exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia recunoștința sinceră pentru pri
mirea caldă făcută delegației de par
tid și de stat a Republicii Populare 
Mongole, pentru ospitalitatea și aten
ția acordate.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon
gole și al șău personal, tovarășul 
Yumjaaghiin Țedenbal a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu invitația 
de a vizita Republica Populară Mon
golă, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. la o dată convenabilă. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.
București, 17 iunie 1983 

acest domeniu, cinematografia 
africană este foarte slab dezvol
tată. într-o declarație făcută re
cent, cineastul mauritanian Med 
H6nd6 aprecia că „Africa im
portă 99,99 la sută din filmele 
care rulează pe ecranele sale, 
în medie, pe aceste ecrane nu 
se prezintă mai mult de un film 
african pe lună". în zona situa
tă la sud de Sahara cineaștii 
produc, cu aproximație, un film 
la patru ani. Pornind de la 
această situație, Congresul Fe
derației panafricane a cineaști
lor, prevăzut pentru toamna 
anului 1983 la Ouagadougou 
(Volta Superioară), își propune 
să determine unirea eforturilor 
diferitelor țări ale continentului 
pentru stimularea creațiilor ci
nematografice în Africa.



„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
aduc o importantă contribuție 

la edificarea unei lumi a păcii11
Realitățile României socialiste, realizările de seamă ale poporului 

nostru în toate domeniile de activitate, voința sa fermă de pace con
tinuă să fie înfățișate, sub multiplele lor aspecte, de presa de peste hotare, 
care se face ecoul politicii constructive și principiale elaborate și promovate 
cu atita strălucire de secretarul general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„AFRISCOPE" — revistă ce apare 
in Nigeria — inserează un articol 
dedicat politicii externe românești, 
reliefînd că, in conformitate cu in
teresele fundamentale ale poporului 
român și urmînd principiile de bază 
ale politicii sale externe, România 
acționează cu consecvență și dă
ruire pentru promovarea cauzei pă
cii, securității, cooperării și înțelege
rii internaționale. Considerind că in
tensificarea cursei înarmărilor repre
zintă un pericol major pentru pacea 
și securitatea mondială, pentru su
praviețuirea omenirii, că duce la iro
sirea de resurse materiale și energie 
umană — continuă „Afriscope" — 
România a adoptat o poziție hotări- 
tă în- favoarea unor negocieri se
rioase, eficiente de dezarmare, a în
ghețării și reducerii cheltuielilor mi
litare, acordind prioritate dezarmă
rii nucleare.

România, țară socialistă — arată 
revista — depune toate eforturile, 
alături de alte țări, pentru reducerea 
decalajelor economice, pentru dimi
nuarea și eliminarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, care a devenit 
o cerință imperativă a bunăstării 
omenirii, o premisă esențială a pă
cii și securității in lume.

„România aduce o contribuție 
semnificativă la extinderea și dez
voltarea relațiilor noi, democratice, 
de înțelegere, cooperare și prietenie 
intre națiuni, la edificarea unei lumi 
a păcii" — scrie în încheiere revista 
„Afriscope".

Poziția constructivă a țării noas
tre pe arena internațională este re
levată și de agenția TANIUG, care, 
într-o relatare a cuvîntării rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la di
neul oficial cu prilejul recentului 
dialog româno-mongol la cel mai 
înalt nivel, arată că România vede 
în întărirea unității și colaborării 
dintre țările socialiste o condiție 
esențială a întăririi forțelor socia
lismului, a creșterii prestigiului și 
influenței sale în lume.

Agenția italiană de presă ANSA, 
relatînd despre recentele convorbiri 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele R. A. 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, re
liefează frecvența întilnirilor româ- 
no-egiptene la cel mai înalt nivel, 
ca și faptul că România a avut, în

O CONCLUZIE FUNDAMENTALĂ LA ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR

GENERALE ALE U.N.C.T.A.D.

PROBLEMELE ECONOMIEI MONDIALE NU POT FI SOLUȚIONATE
DEC1T PRIN EFORTURILE COMUNE ALE TUTUROR STATELOR

BELGRAD 18. — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : In 
cadrul celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) s-au încheiat dezbaterile generale.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
președintele celei de-a Vl-a sesiuni 
a U.N.C.T.A.D., Lazar Moisov, secre
tar federal pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, care a apreciat că 
aceste dezbateri au fost dominate de 
„un sentiment de gravă preocupare 
față de starea economiei mondiale și 
a relațiilor economice internaționa
le". Referindu-se la discursurile ros
tite in plenara sesiunii de cei apro
ximativ 190 de șefi de delegații și 
reprezentanți din partea statelor 
membre, a organizațiilor internațio
nale și mișcărilor de eliberare na
țională, vorbitorul a apreciat că aces
tea „au scos in relief necesitatea 
unor acțiuni urgente și pe termen 
lung, care se cer convenite in scopul 
de a se depăși actuala situație de 
criză". S-a apreciat de comun acord, 
a adăugat Lazar Moisov. că această 
criză are efecte negative asupra tu
turor țărilor, in special asupra celor 
în curs de dezvoltare, și amenință 
relațiile internaționale și chiar pacea 
și securitatea lumii. Deși cauzele și 
efectele crizei economice mondiale 
au fost evaluate în mod diferit, in 
cadrul dezbaterilor s-a cristalizat un 
consens crescind in sensul că se^ cer 
întreprinse eforturi comune dacă se 
dorește ca tendințele negative să fie 
eliminate. ■

Vorbitorul a apreciat că in dezba
terile generale a prevalat un spirit 
constructiv și a adresat apelul ca 
voința de acțiune care s-a făcut 
auzită in aceste dezbateri să fie ex
primată, de asemenea, și în negocie
rile ce vor avea loc în perioada ur
mătoare. Interdependența probleme
lor privind materiile prime, comer
țul, aspectele monetare, financiare, 
ale țărilor celor mai sărace, precum 
și ale datoriilor externe ale statelor 
în curs de dezvoltare a rezultat cu 
claritate din dezbateri, care au con
firmat, de asemenea, importanța 
ideii că orice acțiune in aceste dome
nii va fi inadecvată dacă nu vor fi 
întreprinse măsuri practice și în alte 
domenii de interes comun, a spus in 
încheiere vorbitorul.

Vorbind în numele „Grupului ce
lor 77“, Abdillahi Said Osman, re
prezentantul permanent al Somaliei 
pe lingă Oficiul Națiunilor Unite 
din Geneva, a spus : Prin înche
ierea dezbaterilor generale, ne aflăm 
la jumătatea sesiunii și, de aceea, 
este, bine să subliniem, citeva aspec
te care au rezultat pină acum. „Gru
pul celor 77“ a venit la Belgrad 
animat de un spirit de cooperare și 
de solidaritate internațională. Decla
rația de la Buenos Aires, adoptată 
de țările membre ale grupului, evi
dențiază hotărirea acestora de a ac
ționa cu toată vigoarea, împreună 
cu celelalte state, pentru depășirea 
crizei economice mondiale.

Țările membre ale grupului au in
vitat partenerii lor din țările in
dustrializate să li se asocieze în 
eforturile de edificare, într-un cli
mat de încredere și înțelegere re
ciprocă. a unui sistem echilibrat și 
echitabil de cooperare economică in
ternațională, care este in interesul 
tuturor. Acesta este spiritul care 
ne-a ghidat și de care cerem să dea 

ultima vreme, contacte cu reprezen
tanți ai diferitelor țări din Orientul 
Mijlociu, că președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
a făcut, de curind, o vizită la Bucu
rești.

Ziarul sovietic „PRAVDA" scrie, 
într-o corespondență despre uzinele 
„23 August" din București, că acest 
..gigant al construcțiilor de mașini"

Relatări 
și comentarii 

ale presei 
internaționale

este înconjurat de noi cartiere de 
locuințe. Autorul prezintă produse 
realizate aici și destinate unor bene
ficiari din țară și de peste hotare — 
prese, utilaje complexe, motoare cu 
combustie internă și compresoare, 
echipamente pentru industria chimi
că și generatoare electrice, locomo
tive diesel electrice și diesel hi
draulice. Sînt reliefate măsurile 
luate în cadrul întreprinderii pentru 
asigurarea calității ireproșabile a 
locomotivelor și pentru sporirea, în 
același timp, a eficienței întregii 
producții, pentru perfecționarea teh
nologiei și a organizării muncii.

La rindul ei, publicația Institutu
lui de conjunctură al Ministerului 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
„BIKI“, prezintă, sub titlul „Econo
mia României in 1982“, o serie de 
date privind dezvoltarea diferitelor 
sectoare ale economiei naționale ro
mânești in cursul anului trecut, 
subliniind preocuparea pentru spori
rea ne mai departe a eficienței pro
ducției sociale, ridicării în continua
re a indicilor ei calitativi.

Atenția ce se acordă în România 
automatizării proceselor tehnologice 
și aplicării în producție a roboților, 
avindu-se în vedere creșterea sub
stanțială a productivității muncii, 
îmbunătățirea constantă a ca
lității produselor, este reliefată de 
cotidianul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO“. După ce se referă la activitatea 
desfășurată de specialiștii din Bucu

rești, Cluj-Napoca și Timișoara în 
domeniul roboților industriali, ziarul 
cehoslovac subliniază importanța ce 
se acordă sporirii aportului mijloa
celor de automatizare, al cercetării în 
domeniul roboților la asigurarea unei 
creșteri înalte, planificate, a produc
ției industriale în acest cincinal.

Revista indiană „EAST EURO
PEAN TRADE". în articolul intitulat 
„România — o societate a muncii", 
subliniază că „garantarea reală a 
exercitării dreptului la muncă este 
însoțită de datoria tuturor de a des
fășura o activitate utilă societății. 
Modul de viață parazitar și exploa
tarea muncii altora sint interzise in 
România prin lege". în articol este 
pus în evidență faptul că în ultimii 
30 de ani au fost create cinci mi
lioane de locuri de muncă, iar Româ
nia se înscrie printre țările cu un 
înalt grad de ocupare a forței de 
muncă.

în ceea ce privește calitatea forței 
de muncă — subliniază revista — este 
semnificativ de arătat că în România 
muncitorii calificați reprezintă. în to
talul personalului muncitor, peste 85 
la sută, iar numai intr-un deceniu 
numărul muncitorilor cu înaltă cali
ficare in industriile otelului, chimică 
și construcții de mașini s-a dublat ori; 
s-a triplat.

La rindul său. ziarul „THE CAPI
TAL NEWS", din Bangladesh, a pu
blicat un amplu articol, prezentînd 
unele din realizările poporului ro
mân în dezvoltarea economico-socială 
a țării, precum și aspecte legate de 
asigurarea în România a dreptului la 
muncă, de succesele obținute în do
tarea economiei românești cu ca
dre de înaltă calificare. întregul sis
tem legislativ politic și economic al 
României — reliefează în continuare 
articolul — garantează tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, posibilitatea exercitării 
dreptului de a munci într-un sector 
economic, administrativ, social sau 
cultural, potrivit calificării sale și cu 
o remunerație în concordantă cu 
cantitatea muncii prestate.

Sub titlul „Franța și România, două 
țări surori", publicația franceză „SO
LIDARITY UNIVERSELLE" scrie 
despre temeiurile istorice și spiritua
le ale edificării și consolidării, timp 
de secole, a conlucrării româno-fran- 
ceze. Sînt prezentate, în acest sens, 
o serie de mărturii ale trecutului, 
menționîndu-se, între altele, și ecoul 
trezit în țara noastră de ideile re
voluției franceze.

Publicația menționată dedică un 
larg spațiu și unor impresii de călă
torie din România, subliniind frumu
sețea peisajului românesc.

(Agerpres)

Adolfo Siles Salinas, fost președinte 
al Bolivieî, șeful delegației țării sale 
la sesiune, a spus că țările latino- 
americane, ca și celelalte state în 
curs de dezvoltare, sînt nevoite să 
tacă față unor grave dificultăți, da
torită crizei economice mondiale, 
care a anulat toate eforturile de 
dezvoltare pe care le-au făcut în ul
timii ani. Ele se găsesc, de aceea, 
într-o situație de disperare și de 
frustrare. în aceste condiții, ele tre
buie să-și unească eforturile pe plan 
regional și internațional, atît în ce 
privește cooperarea reciprocă, cit și 
conlucrarea în dialogul cu țările dez
voltate. Sînt necesare nu apeluri la 
bunăvoință din partea țărilor dez
voltate, care nu au dat nici un fel de 
rezultate, ci exigente ferm expri
mate, propunerile de la Buenos Ai
res trebuind în acest sens întărite. 
Este nevoie de formularea unui pro
gram general, care să conducă la 
crearea unui sistem economic inter
național bazat pe echitate și justiție, 
in fond nu numai pentru asigurarea 
progresului global, dar și pentru 
salvgardarea păcii în lume.

Vicepreședintele Comisiei de stat 
a planificării din R. P. S. Albania, 
Gani Qemo, a exprimat convingerea 
că actuala criză economică mondială 
este rezultatul conflictului profund 
și deschis „dintre dominația capita
listă și neocapitalistă și noile nevoi 
și aspirații ale altor națiuni". El a 
adăugat că politica valutar-financia- 
ră a statelor capitaliste și „asisten
ța" acordată de acestea reprezintă, 
în esență, noile forme, perfecționate, 
de opresiune și de exploatare a ță
rilor in curs de dezvoltare.

Mamouna Tourc, ministrul comer
țului exterior din Guineea, a cerut 
participanților să ratifice de urgentă 
acordul cu privire la programul in
tegrat și fondul comun asupra ma
teriilor prime. Consacrînd cea mai 
mare parte a discursului său situa
ției dificile în care.se află țările ex
portatoare de materii prime? delega
tul guineez a cerut ca actuala con
ferință de la Belgrad să adopte și o 
hotărîre cu privire la aplicarea de 
urgentă a programului de acțiune în 
favoarea țărilor celor mai puțin dez
voltate.

El a ilustrat convingător situația 
dificilă a producătorilor de materii 
prime prin exemplul țării sale. Gui
neea, ca principal producător mon
dial de bauxită, a spus el, vinde o 
tonă de acest produs cu 36 dolari și 
cumpără o tonă de aluminiu cu 
1 750 dolari. Or, întrucît o tonă de 
aluminiu se extrage din cinci tone 
de bauxită, rezultă că prețul de pre
lucrare a acestui produs revine de 
zece ori mai mare decit cel al ma
teriei prime.

Reprezentantul R.S.S. Bieloruse, 
Peșkov, a afirmat că țările capita
liste occidentale sint responsabile de 
actuala instabilitate economică din 
lume si de stabilirea unei politici 
de presiuni economice si dictat. In- 
sistînd asupra unor aspecte ale si
tuației economice grave de pe glob, 
vorbitorul a subliniat că țările so
cialiste sprijină țările în curs de 
dezvoltare în depășirea acestor di
ficultăți economice.

Mirt ft i®« intre pmeiMs 
fcote Ceausescu 

si preseiflntele HaHb Buurgulba 
cu prilejul vizitei în Tunisia a tovarășului 

Nicu Ceaușescu

SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE A

REPREZENTANȚILOR POPULARI A R.P. CHINEZE

Tovarășul Li Xiannian a fost ales președinte 
al Republicii Populare Chineze

TUNIS 18 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost transmis lui 
Habib Bourguiba. președintele Parti
dului Socialist Desturian, președinte
le Republicii Tunisia, un mesaj de 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, iar poporului tu
nisian prieten urări de pace și 
prosperitate.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
președintele Habib Bourguiba a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire, iar poporului român pri
eten succese pe calea dezvoltării 
sale libere și independente, pace și 
prosperitate.

Schimbul de mesaje a fost efec
tuat cu ocazia primirii de către pre
ședintele Tunisiei a tovarășului Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.

La întrevedere au participat Moha
med Kraiem, ministrul tineretului și 
sportului, Ben Saad, secretarul ge
neral al Uniunii Tunisiene a Orga
nizațiilor de Tineret, precum și Ion 
Mănescu, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României la Tunis.

★
Cu ocazia vizitei efectuate în Tu

nisia. tovarășul Nicu Ceaușescu a 
avut întrevederi cu Mohamed Mzali. 
secretar general al Partidului Socia

paris: întîlnire între parlamentari 
români și francezi

PARIS 18 — Trimisul Agerpres. 
D. Avram, transmite : Delegația 
parlamentară română ‘ condusă de 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președin
tele Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România—Fran
ța din M.A.N., a avut intîlniri^cu bi
rourile grupurilor de prietenie 
Franța—România din Senatul și din 
Adunarea Națională ale. Franței. In 
cadrul acestor intîlniri, parlamentarii 
din cele două țări s-au informat re
ciproc despre activitățile camerelor 
legislative respective, despre preocu
pările lor actuale, au făcut schim
buri de opinii cu privire la diverse 
aspecte ale relațiilor prietenești și de 
conlucrare dintre țările noastre.

Convorbirile au fost caracterizate 
de dorința deschis exprimată a par
lamentarilor celor două țări de a-și 
aduce o contribuție sporită la 
impulsionarea contactelor și conlu
crării în vederea dezvoltării pe mai 
departe a raporturilor româno-fran- 
ceze în toate domeniile. Ele au fost 
purtate într-o atmosferă constructivă, 
de deplină sinceritate, Înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

La întilniri a participat Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul României la 
Paris.

★
Senatorul Lucien Gautier, președin

tele Grupului de prietenie Franța— 
România din Senatul francez, a evo
cat cu adincă simpatie — într-o de
clarație făcută trimisului Agerpres — 
vizitele sale în România. La fiecare 
călătorie pe care aim făcut-o în 
România — a spus el — am fost 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Păstrez despre conducăto
rul României o amintire profundă. 
Acest om de stat aie pentru Franța o 
prietenie foarte sinceră, căreia noi, 
francezii, îi răspundem cu aceleași 
sentimente.

Plenara C)C. al Partidului 
Muncii din Coreea

PHENIAN 18 (Agerpres). — La
Phenian s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, informează agenția A.C.T.C. 
Plenara, prezidată de Kim Ir Sen. 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a dezbătut pro
blema realizării sarcinilor de plan 
la produse chimice și textile, modul 
în care s-au infăptuit hotăririle an
terioare cu privire la îmbunătățirea 
transportului feroviar și o serie de 
probleme organizatorice.

Plenara i-a ales pe An Sung Hak 
și Chae Hui Jong secretari ai C.C. al 
P.M.C. Kim Hwan a devenit vicepre
mier al Consiliului Administrativ.

în cursul dezbaterilor a luat cuvîn
tul secretarul general al C.C. al parti
dului, Kim Ir Sen.

Demonstrații și mitinguri în R. F. Germania 
împotriva activității unor organizații extremiste 

de dreapta
BONN 18 (Agerpres). — în orașul 

vest-german Celle au avut loc, vi
neri. mitinguri de protest îm
potriva proiectatei întilniri a orga
nizației extremiste de dreapta „Casca 
de oțel — Uniunea de luptă pentru 
Europa" — transmite agenția D.P.A. 
Sursa precizează că la acțiunile de 
protest au participat peste 700 de re
prezentanți ai Uniunii sindicatelor 
vest-germane, ai unor organizații 
politice și obștești, laice și religioase, 
deputați in Bundestag.

Purtătorul de cuvînt al conducerii 
Partidului Social-Democrat, Wolf
gang Clement, a declarat că găzdui
rea de către orașul Celle a „foști
lor camarazi de luptă ai lui Hitler" 
constituie o acțiune „barbară".

Carl-Dieter Spranger, secretar de 
stat la Ministerul Federal de Interne

Lansarea navetei spațiale americane 
„Chailanger”

WASHINGTON 18 
(Agerpres). — Simbă- 
tă, la ora 11,33 G.M.T., 
de la centrul spațial 
din Cape Canaveral 
(Florida) a fost lan
sată, in cea de-a doua 
ei misiune in Cosmos, 
naveta spațială ame
ricană „Chailanger". 

La bordul vehiculului 
spațial se află un 
echipaj compus din 
cinci membri : coman
dantul Robert Crippen 
(45 de ani), copilotul 
Frederick Hauck (42 
de ani), Sally Ride 
(32 de ani), prima fe- 
meie-astronaut ame

list Desturian. primul ministru al 
guvernului. Mahmoud Messadi. pre
ședintele Adunării Naționale. Mongi 
Koel, membru al Biroului Politic și 
director al P.S.D.. Mohamed Kraiem. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.D., ministrul tineretului și 
snortului. precum și cu Mohamed 
Ben Saad, secretar general al Uniu
nii organizațiilor de tineret din Tu
nisia.

în cadrul convorbirilor au fost 
evocate relațiile de prietenie dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Habib Bourguiba. Au 
fost evidențiate, de asemenea, bunele 
relații de cooperare dintre România 
și Tunisia, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Destu
rian. Totodată, s-au subliniat legătu
rile prietenești și conlucrarea dintre 
organizațiile de tineret ale celor 
două țări.

Convorbirile s-au referit la o serie 
de probleme internaționale si bilate
rale de interes comun, reliefîndu-se 
posibilitățile largi de dezvoltare a 
raporturilor de colaborare dintre or
ganizațiile de tineret din România 
și Tunisia, in vederea creșterii con
tribuției tinerei generații la soluțio
narea principalelor probleme cu care 
se confruntă' în prezent omenirea.

în acest context, s-au discutat 
unele acțiuni menite să contribuie la 
buna realizare a manifestărilor pri
vind marcarea în 1985 a Anului in
ternațional al tineretului.

Vizita pe care au făcut-o prietenii 
noștri parlamentari români in Franța 
în această săptămină ni se pare 
foarte utilă. Aceste cuvinte pornesc 
din inimă, pentru că iubesc mult țara 
dumneavoastră.

Franpois Massot, vicepreședinte al 
Adunării Naționale, președintele 
Grupului de prietenie Franța—Româ
nia din Adunarea Națională, a de
clarat : Am fost deosebit de bucuroși 
să primim vizita delegației de depu- 
tați români. întîlnirile ne-au permis 
să abordăm o serie de probleme ale 
relațiilor' dintre țările noastre. Con
sider că este util să organizăm și alte 
asemenea reuniuni pentru a apropia 
popoarele noastre. Există legături 
care le unesc, și aceasta nu de cîteva 
zeci, ci de sute de ani ; oricum, ori
care ar fi evoluțiile vieții politice, 
aceste legături vor dăinui. Românii 
au avut dintotdeauna un loc deosebit 
în inima francezilor.

Ca președinte al Grupului de prie
tenie Franța-România din Adunarea 
Națională, dorința mea cea mai mare 
este ca această prietenie să fie cit 
mai strinsă.

Cred, „că vizita pe care am făcut-o 
acum șase săptămini cu ministrul 
relațiilor externe al Franței. Claude 
Cheysson, în țara dumneavoastră va 
contribui la strîngerea legăturilor 
dintre țările noastre, ca, dealtfel, și 
această vizită a deputaților români în 
Franța. Apreciez că trebuie să con
tinuăm pe această cale. Este indis
pensabil acest lucru. Avem foarte 
multe puncte comune in ceea ce pri
vește politica externă ; politicile 
noastre externe sînt foarte apropiate 
și aceasta nu poate decit să contri
buie la strîngerea legăturilor. dintre 
popoarele român și francez.

în ceea ce mă privește, doresc ca 
aceste legături să se stringă cit mai 
mult.

Solidaritate cu lupta 
poporului din Africa de Sud

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — Marcarea Zilei internațio- 
riale de solidaritate cu lupta poporu
lui din Africa de Sud — se arată in 
mesajul dat publicității de secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, cu acest prilej — de
monstrează atașamentul Națiunilor 
Unite față de un principiu esențial 
al Cartei, care, prin instituția 
apartheidului și practicile represive 
care derivă din ea. a fost în modul 
cel mai grav încălcat ■ in Africa de 
Sud.

O.N.U. trebuie să găsească mijloa
cele pașnice pentru a determina a- 
bandonarea apartheidului. punin- 
du-se astfel capăt suferințelor po
porului sud-african.

(U.C.S.), a declarat că la întîlnirea 
de sîmbătă și duminică de la Celle 
vor fi proferate idei extremiste de 
dreapta, rasiste și antisemite — a- 
daugă D.P.A.

Aproape 3 000 de locuitori din Celle 
au semnat un protest prin care cer 
administrației orașului să interzică 
intîlnirea extremiștilor de dreapta, 
adaugă Associated Press.

La apelul organizației locale a 
Uniunii sindicatelor vest-germane, în 
orașul Bad-Neustadt-an-der-Sale, din 
Bavaria, a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva desfășurării în 
localitate a unei reuniuni a Parti
dului Național-Democrat, neonazist. 
Demonstranții purtau pancarte cu 
inscripții ca „Afară cu naziștii !“, „Să 
fie interzis P.N.D. !“.

ricancă — care este 
inginer de bord, John 
Fabian (44 ani), care, 
intre altele, se va ocu
pa de lansarea din 
partea cargo a nave
tei a doi sateliți de 
comunicații, și Nor
man Thagard (39 de 
ani) — medic.

BEIJING — Trimisul Agerpres. 
Mircea S. Ionescu. transmite : în 
ședința plenară a primei sesiuni a 
celei de a Vl-a legislaturi a Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, deputății 
au ales, sîmbătă. prin vot secret, 
președintele si vicepreședintele Re
publicii Populare Chineze, membrii 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari și președintele Comisiei Milita
re Centrale a R. P. Chineze.

în funcția de președinte al Repu
blicii Populare Chineze a fost ales 
tovarășul Li Xiannian, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
P. C. Chinez. Ca vicepreședinte a 

.fost ales tovarășul Ulanhu. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez.

Președinte a.l Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze 
a fost ales tovarășul Peng Zhen,

membru al 
Chinez din 
membru al

Tovarășul Li Xiannian s-a născut 
in anul 1909, in județul Hongan, din 
provincia Hubei. Este 
Partidului Comunist 
1927. In prezent este 
Comitetului Per
manent al Birou
lui Politic al C.C. 
al P.C. Chinez.

In cadrul miș
cării țărănești, a 
participat la re
volta din 1927 a 
țăranilor din Hu- 
ang’an, alăturin- 
du-se apoi miș
cării de partizani. 
După 1929 a în
deplinit o serie 
de funcții, intre 
care și cea de co
misar politic de 
regiment și divi
zie și, ulterior, 
comisar politic al 
celei de-a 30-a 
armate de elibe
rare. In 1934 a 
participat la Mar
șul cel lung. In 
timpul războiului 
de rezistență îm
potriva opresiunii 
Japoniei (1937—1945) a fost secretar 
al Comitetului de partid din zona 
Hubei-Henan-Anhui, comandant Și 
comisar politic al diviziei a 5-a din 
cadrul Noii Armate a 4-a. In timpul 
războiului de eliberare (1946—1949) 

fost comandant al zonei militare

În favoarea transformării Balcanilor 
intr-o zonă a păcii, fără arme nucleare 

mjlitare străine
Intîlnirea de Ia Sofia d reprezentanților unor organizații 

ale luptătorilor antifasciști și veteranilor de război
SOFIA 18 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc o întîlnire a reprezen
tanților unor organizații ale luptă
torilor antifasciști și veteranilor de 
război din unele țări balcanice. 
Participanții au elaborat un proiect 
de apel către guverne, parlamente, 
partide politice, organizații sociale, 
sindicate, oameni de știință, tineri, 
femei de a munci și lupta pentru 
ca. in cel mai scurt timp posibil, 
între statele balcanice să fie în
cheiat un acord pentru declararea 
Balcanilor drept zonă de bună in‘-
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Diverse și răzlețe
Legalitate și clemență. Ex-șeful Gestapo și ex-„măcelarul din Lyon”, 

Klaus Barbie, se plictisește. Normal — pentru că instruirea unui proces 
în termenii legalității durează mult : trebuie verificat dacă morții au 
decedat, trebuie aduși mulți martori de la mare distanță (de pe lumea 
cealaltă), iar unele victime n-au proprietățile pirofile ale păsării 
Phoenix și nu pot renaște din propria cenușă în crematorii.

Legalitatea fiind contagioasă, Barbie și-a luat un nou avocat, care 
a început o viguroasă ofensivă : „Bărbie trebuie eliberat imediat, ares
tarea sa a fost ilegală, căci între Franța și Bolivia nu există convenție 
de extrădare", „cele două administrații și-au depășit atribuțiile", „Băr
bie să fie condus pină Io frontiera oricărui stat dorit de el".

Corect, chiar foarte korekt. Deși ar trebui verificat dacă ostaticii 
masacrați de Barbie primeau certificatele legale de înhumare sau dacă 
victimele schingiuirilor din beciurile Gestapoului decedau legal și de 
bunăvoie ori fiindcă Barbie își depășea atribuțiile și dacă expedierea 
convoaielor către lagărele de exterminare și camerele de gazare na
ziste se făcea pe baza unor convenții legale de extrădare.

Legalist și modest, Barbie nu cere nici măcar despăgubiri pentru 
deranjul provocat prin întemnițare. De unde se vede că noblețea ca
racterului include întotdeauna spirit de clemență și generozitate.

O veste proastă. Păcat, mare păcat I Prima încercare de grefă pe 
scoarța creierului uman, efectuată la Institutul Karolinska din Stock
holm, a eșuat. Obiectivul era limitat - transplant de țesut celular 
de la glandele suprarenale — dar ar fi deschis perspective imense.

Iar într-o lume care nu vede o soluție la faptul că datoriile inter
naționale de 600 de miliarde' de dolari au ajuns de neplătit in timp 
ce pentru înarmări se irosesc tot 600 miliarde ; într-o lume unde ome
nirea muncește din greu pentru a crea mijloacele propriei sale distru
geri ; o lume în care preabogații îi ruinează total pe preasăraci cu 
riscul falimentului comun, intr-o asemenea lume era — și este — foarte 
necesară realizarea grefei. A grefei de creier.

Dioptriile gloanțelor oarbe. Deși a fost adoptată o lege împotriva 
intervenției armate in Salvador, recent au fost efectuate două noi 
transporturi militare in această țară. Acum o lună - un transport de 
2 milioane de cartușe pentru puștile automate M. 16, iar recent, alte 

.2 milioane de cartușe. Adică, 2 -j- 2 = 4 milioane cartușe.
...Ajutor insuficient pentru pacificarea țării, căci Salvadorul numără 

4,7 milioane locuitori. Ar rămîne, deci, vreo 700 000 indivizi nepacifi
cați, fără nici măcar un glonte de căciulă, pardon, de sombrero. Mai 
ales că, se știe, multe gloanțe se pierd in vînt. Nu văd, nu au ochi 
să-și aleagă fiecare cite un ajutat. Deși nu sînt gloanțe oarbe.

Dezinformare în galaxii. Săptămină aceasta sonda „Pioneer 10" a 
părăsit limitele sistemului solar, fiind astfel primul obiect produs de 
om care pătrunde în alte galaxii. Să așteptăm sănătoși ce ne va 
transmite peste 10 000 de ani, cind va trece pe lîngă steaua Bernard.

Sonda duce cu sine, pentru eventualitatea întîlnirii altor civilizații, 
inscripții-simbol despre Terra : parametrii poziției planetei, înfățișarea 
oamenilor, nivelul cunoștințelor științifice etc. Dar nimic despre celelalte 
realități ale civilizației Pămîntului — nimic despre rachetele balistice, 
despre bomba atomică, despre decalajele Nord-Sud...

Penibil, jenant — o dezinformare circulă prin galaxii. Dacă se află 
de impostură, lumea noastră se va face de rîs în celelalte lumi.

N. COREU

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez. Președinte al Co
misiei Militare Centrale a R. P. Chi
neze a fost ales tovarășul Deng 
Xiaoping, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez.

La propunerea președintelui R. P. 
Chineze. în funcția de premier al 
Consiliului de Stat a fost desemnat 
tovarășul Zhao ■ Ziyang. membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez.

Lista candidaților pentru funcțiile 
sus-menționate a fost discutată, în 
prealabil, pe grupe de deputati. pre
cum si de Prezidiul actualei sesiuni 
a Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chineze.

Lucrările sesiunii vor continua în 
cursul zilei de luni, cind vor fi de
semnați membrii guvernului și ai 
Comisipi Militare Centrale, precum 
si președintele Curții Populare Su
preme si procurorul general al 
Procuraturii Populare Supreme.

din Cimpiile centrale și secretar 
adjunct al Biroului C.C. al P.C.C. 
pentru această zonă.

După crearea Republicii Popu
lare Chineze, in 1949, i s-au încre

dințat munci de 
răspundere pe li
nie de partid și 
de stat la nivel 
provincial. Din 
1954, tovarășul Li 
Xiannian a deți
nut funcțiile de 
vicepremier al 
Consiliului V de 
Stat, minișf de 
finanțe, ș& ț ad
junct al Grupului 
cu problemele fi- 

.nanciare și eco
nomice de pe lin
gă Comitetul Cen
tral al P.C.C., 
membru al Comi
tetului Permanent 
al Comisiei Mili
tare a C.C. al 
P.C.C. A fost 
membru în cel 
de-al VII-lea Co
mitet Central al 
P.C.C., membru 
al Biroului Poli

tic și al Secretariatului celui de-al 
VIII-lea Comitet Central al P.C.C.,
membru al Biroului Politic al ce
lui de-al IX-lea și al X-lea Comi
tet Central al P.C.C. și vicepre
ședinte al celui de-al XI-lea Co
mitet Central al P.C.C.

țelegere. bună vecinătate, colabora
re. de respect reciproc al principii
lor suveranității și independenței, 
neamestecului în treburile interne, 
nefolosirii forței unor state împo
triva celorlalte, drept zonă a păcii, 
fără arme nucleare și baze .militare 
străine.

Din tara noastră, la întijxiire a 
participat un reprezentant al Comi
tetului foștilor luptători și vetera
nilor de război împotriva fascismu
lui.
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dovadă și partenerii noștri. Rămî- 
nem credincioși acestui spirit. Noi 
ne-am asumat responsabilitățile în 
efectuarea ajustărilor economice ne
cesare pentru a face față crizei, 
chiar dacă acestea sint dureroase. 
Ne-am redus importurile, afectind 
procesului de ajustare o parte din 
venitul național mult mai mare 
decit țările dezvoltate, pentru a pune 
în ordine propriile economii.

Dar a crede că eforturile noastre 
de ajustare nu au limite sau că ele 
pot fi suficiente, indiferent de evo
luția nesatisfăcătoare a situației eco
nomice externe, ar fi greșit. Este 
timpul să se recunoască că ieșirea 
din criza economică mondială nu 
poate veni de la reștrîngerea activi
tății economice. Unii vorbitori ne-au 
amintit că dezvoltarea este propria 
noastră responsabilitate. Oricit de 
bune ar fi însă politicile noastre 
economice și oricît de susținute ar 
fi eforturile noastre de dezvoltare, 
ele nu ar putea avea succes dacă 
climatul economic internațional va 
continua să ne fie ostil. Cind ratele 
dobînzilor se dublează intr-un sin
gur an, cind prețurile la importurile 
noastre cresc cu 70 la sută în numai 
trei ani, cind încasările din expor
turile noastre de produse primare 
scad, în termeni reali, cu 30 la sută 
în doi ani, iar fluxurile financiare 
către țările noastre se reduc la ju
mătate într-un an, țările noastre nu-și 
pot realiza obiectivele de dezvoltare, 
orice ar face. Cerem partenerilor 
noștri din țările dezvoltate z să înțe
leagă acest lucru și să-și manifeste 
voința de a lua măsuri concrete pen
tru înlăturarea acestei situații. Este 
tragic faptul că partenerii noștri, în 
condițiile crizei actuale atît de gra
ve, cred că ceea ce noi.le cerem este 
un transfer continuu de resurse. 
Succesul nostru pe linia dezvoltării 
este în propriul lor interes și, de 
asemenea, in interesul păcii în lume 
si al prosperității viitoarelor gene
rații.Este imperativ, a continuat vorbi
torul, să se acționeze prompt și 
efectiv pentru soluționarea proble
melor dezvoltării și pentru a aduce 
schimbările structurale necesare în 
sistemul economic internațional. 
Acest imperativ decurge din consi
derentele asigurării echității, justi
ției. păcii și progresului în lume. 
Ceea ce a arătat criza economică 
mondială înainte de toate este fap
tul că asemenea măsuri și schimbări 
nu mai pot fi aminate fără a pune 
în pericol nu numai perspectivele 
relansării economiei mondiale pe 
termen scurt și mediu, dar și însuși 
destinul economic comun al întregii 
omeniri. Așteptăm, de aceea, trecerea 
la acțiuni concrete. Pină acum nici 
un rezultat semnificativ nu a fost 
obținut și constatăm un simțămînt 
larg răspindit de îngrijorare • față de 
lipsa de progrese în negocierile din 
cadrul comitetelor de lucru ale con
ferinței asupra problemelor de sub
stanță. Așteptăm ca negocieri mult 
mai productive să aibă loc în cea 
de-a doua parte, a conferinței.

Luind cuvîntul înainte de încheie
rea dezbaterilor generale, Luis

care.se

