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Nouă și semnificativă ilustrare a prețuirii de care se bucură 
pe toate meridianele lumii președintele României socialiste pentru 
neobosita sa activitate în slujba aspirațiilor de pace, înțelegere 

și cooperare internațională 
mwii ■« mWi-a fost minata 

iu semn de omagiu o înaltă distincție din partea 
Comitetului pentru Unitate Natiunală pe întreaga IndieTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, 24 iunie, pe membrii delegației Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie, organizație neguvernamentală avindu-1 ca președinte de onoare pe Giani Zail Singh, președintele Indiei, sosiți în țara noastră pentru a înmîna șefului statului român o înaltă distincție a acestei organizații, în semn de profund omagiu și aleasă prețuire pentru contribuția deosebită adusă Ia împlinirea marilor aspirații ale lumii contemporane, la asigurarea păcii, progresului și prosperității tuturor popoarelor, la înfăptuirea unei lumi mai bune și mai drepte ,pe planeta noastră, la dezvoltarea continuă a prieteniei româno-indiene.La solemnitate au luat parte tovarășa Elena . Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, Manea Mănescu, Gheorghe Radulescu, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru Enache, loan Totu, Ion Ursu, Ion M. Nicolae.A fost de față Kanwar Gajendra Singh, ambasadorul Indiei la București.Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a prezentat pe membrii delegației indiene : Maulana Syed Asrarul Haque, președinte al Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie, D. N. Sinha, vicepreședinte, R.N. Sinha, membru al Asociației de prietenie India — România.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte al Co
mitetului pentru Unitate Na
țională pe întreaga indie,

Domnilor,
Doresc, in primul rind, să mul

țumesc in mod călduros Comitetu
lui pentru Unitate Națională pe 
întreaga Indie pentru acordarea 
acestui simbol al unității, al păcii 
— ca expresie a aprecierii politicii 
României socialiste, de colaborare 
și pace cu toate popoarele lumii, a 
bunelor relații de prietenie dintre 
România și India.

Doresc, de asemenea, să mulțu
mesc pentru mesajul de prietenie 
din partea președintelui Indiei și 
a primului ministru. La rîndul

meu, vă rog să transmiteți pre
ședintelui Republicii India, Giani 
Zail Singh, și primului ministru al 
guvernului indian, Indira Gandhi, 
un cald mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări.

Ați menționat, in cuvintările 
dumneavoastră, problemele com
plexe ale vieții internaționale și 
necesitatea de a se acționa mai 
activ de către toate popoarele în 
vederea opririi politicii de încor
dare, pentru dezarmare și apărarea 
păcii.

într-adevăr, situația internațio
nală s-a agravat considerabil în 
ultimul timp. Asistăm la intensifi
carea cursei înarmărilor, la noi 
programe de producere de arma
mente tot mai complexe de distru

gere în masă. Criza economică 
mondială a provocat greutăți mari 
tuturor popoarelor, dar mai cu 
seamă țărilor în curs de dez
voltare. O serie de conflicte con
tinuă să producă zilnic victi
me, pagube materiale și umane. 
Toate acestea fac mai nece
sară ca oricînd unirea eforturilor 
tuturor popoarelor, a tuturor for
țelor realiste, pentru oprirea 
cursului periculos spre prăpastie, 
spre o catastrofă nucleară.

Noi considerăm că este necesar 
să se facă totul pentru trecerea la 
dezarmare, și în primul rind Ia 
dezarmarea nucleară. Nimic nu 
poate justifica escaladarea cursei 
înarmărilor ! S-a ajuns la aseme
nea cantități de armament, îndeo

sebi nuclear, care pot distruge de 
mai multe ori întreaga omenire. 
De aceea, realizarea unui echilibru 
de forțe între cele două părți tre
buie asigurată nu prin noi arma
mente, ci prin reducerea substan
țială a celor existente, stabilind 
echilibrul la un nivel cit mai 
scăzut.

In mod deosebit, popoarele euro
pene sînt preocupate de perspecti
va amplasării de noi rachete nu
cleare, de dezvoltarea celor exis
tente, care ar mări considerabil 
pericolul de război nuclear, de dis
trugere a civilizației, a însăși vieții. 
De aceea, în acest an, în Europa, 
problema fundamentală este opri-

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, delegația Partidului Social-Democrat din Danemarca, condusă de Lasse Budtz, președintele Comitetului de politică externă al partidului, deputat, purtătorul de cuvînt al P.S.D, în parlament pe probleme de politică externă, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.La primire au . luat parte. Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Virgil Teodbrescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Aurel Duma, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, Olimpia Solomonescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți Tage Sorensen, membru al Comitetului Național Executiv al P.S.D., președintele Comitetului districtual Viborg, Steen Christensen, membru al Comitetului Național Executiv al P.S.D., secretar cu probleme internaționale, Arne Lundind, membru al C.C., președinte al districtului Jutlanda de Sud, Helmar Sorensen, membru al C.C., președinte al districtului Ringkobing, Ole Espersen, Soren Norgaard Sorensen, Torben Lund, deputați.Manifestindu-și satisfacția deosebită pentru primire, pentru invitația de a vizita România, oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea președintelui ■ Partidului

Social-Democrat din Danemarca, Anker Joergensen, precum și cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru salutul adresat și a transmis, Ia rîndul său, un cald salut și cele mai bune urări președintelui Partidului Social-Democrat din Danemarca.în cadrul întrevederii, apreciin- du-se evoluția pozitivă a raporturilor de prietenie și colaborare existente între P.C.R. și P.S.D., a fost exprimată dorința celor două partide de a conlucra activ, în continuare, în interesul ambelor țări și popoare, pentru a aduce o contribuție tot mai importantă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Schimbul de vederi a prilejuit reafirmarea, de ambele părți, a îngrijorării profunde față de accelerarea cursei înarmărilor și creșterea cheltuielilor militare, față de consecințele negative pe care acumulările neîncetate de armamente, în primul rind cele nucleare, le au asupra păcii și securității internaționale, asupra eforturilor de dezvoltare economică și socială a tuturor statelor. A fost subliniată, in acest cadru, importanța fundamentală a încetării cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, a acțiunilor menite să oprească irosirea de imense resurse umane și materiale în scopuri militare și să determine utilizarea acestora in folosul dezvoltării economice■ și- sociale.S-a evidențiat necesitatea rezol- ■ varii tuturor- conflictelor existente

In lume, a tuturor divergențelor, exclusiv pe cale pașnică, prin negocieri, pe baza normelor și principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional.O atenție deosebită a fost acordată situației de pe continentul european, unde s-au acumulat uriașe cantități de arme, îndeosebi nucleare. Ambele părți s-au pronunțat pentru oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa și distrugerea celor existente, pentru crearea de zone denuclearizate în nordul Europei și în Balcani. A fost exprimată dorința ca reuniunea de la Madrid să se incheie cit mai grabnic, cu rezultate pozitive, prin convocarea unei conferințe pentru dezarmare și încredere, ceea ce ar contribui la edificarea unui climat de liniște și securitate pe continent.S-a reliefat, totodată, necesitatea de a se acționa cu fermitate pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, pentru depășirea actualei crize economice, dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase în urmă, pentru realizarea unei colaborări pe principiile deplinei egalități și avantajului reciproc.A fost reafirmată hotărîrea celor două partide de a milita pentru întărirea solidarității între partide, intre toate forțele democratice și progresiste de pretutindeni, pentru preîntîmpinarea agravării în continuare a încordării, pentru asigurarea și consolidarea păcii, pentru dezvoltare liberă, independentă a tuturor popoarelor.întrevederea a decurs lntr-o atmosferă caldă, prietenească.
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean"

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Partidului Muncii din Coreea și întregului popor coreean un salut tovărășesc și un cald mesaj de prietenie și solidaritate.Comuniștii, oamenii muncii din România au sprijinit și sprijină consecvent lupta dreaptă a poporului coreean împotriva politicii de perpetuare a divizării Coreei, pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei, de către coreenii înșiși, fără nici un amestec din afară. Susținem ferm cauza poporului coreean prieten și-i dorim din toată inima să-și realizeze cît mai curînd aspirația legitimă de a trăi într-o patrie unită, liberă și prosperă, încredințați că aceasta

PHENIAN ar avea o mare importanță pentru dezvoltarea sa independentă pe calea progresului economic și social, pentru afirmarea politicii de destindere, pace și colaborare în această regiune și în întreaga lume.Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre partidele și popoarele noastre se voi- dezvolta continuu, în spiritul și pe baza înțelegerilor convenite în cadrul întîlnirilor și convorbirilor pe care le-am purtat împreună la București și Phenian, în interesul și spre binele ambelor popoare, al edificării noii orînduiri în țările noastre, al cauzei generale a socialismului, independenței naționale, progresului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

(ZILE DECISIVE, DE MAXIMĂ CONCENTRARE A FORȚELOR PENTRU

Intensificarea secerișului 
Grăbirea însămîntării 

culturilor duble
• Este necesar ca strîngerea orzului 

să se încheie în fiecare unitate agri
colă în 2—3 zile de la începerea 
secerișului.

• în județele din sudul și vestul țării, 
intensificarea recoltării grîului este 
acum sarcina cea mai urgentă.

• Din cîmp, întreaga producție recol
tată să fie imediat transportată și 
depozitată, spre a se preîntîmpina 
orice pierderi.

• Tnsămînțarea culturilor duble pe

toate terenurile prevăzute — o ac
țiune de mare importanță pentru 
creșterea producției de porumb 
boabe, legume și furaje.

© Paiele de pe miriști să fie strînse 
cît mai repede spre a se trece la 
pregătirea terenului și semănat.

® înlăturarea decalajului mare exis
tent între suprafețele de pe care a 
fost adunată recolta și cele semă
nate impune executarea tuturor lu
crărilor în flux neîntrerupt.
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A( Zile decisive, de maximă concentrare a forțelor pentru: ^Plănui si angaiaiffliole asumate 
mintrecere-exemplar îndeplinite! 

Fruntașii întrecerii pe primele cinci luni ale anului
Continuăm să publicăm rezultatele obținute In întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, transpor
turi și circulația mărfurilor.

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

• INTENSIFICAREA SECERIȘULUI
• GRĂBIREA ÎNSĂMlNJĂRII CULTURILOR DUBLE

Ritmul recoltării griului crește de la o zi la altaDupă Încetarea ploilor, secerișul griului a fost declanșat vineri in majoritatea unităților agricole din județul Ialomița. In prima zi au fost recoltate 2 650 hectare, forțele mecanice fiind concentrate cu prioritate pe terenurile cu sol nisipos sau cu textură ușoară, de pe care apa s-a scurs mai repede. Ținînd seama că de azi vor intra în brazdă majoritatea celor 1 200 combine, cite sint utilizate în această campanie, este de așteptat ca duminică să se realizeze viteza planificată, de 7 500 hectare. Pretutindeni s-a asigurat o bună organizare a muncii. Toate formațiile de combine dispun de suficiente mijloace de transport,
Din ziua de 22 iunie a început secerișul orzului și în județul Iași. Primele suprafețe au fost recoltate în cooperativele agricole Ciurea, Bosia, Holboca, Țuțora, Costuleni, Gorban, Dobrovăț și Schitu Duca, începutul este bun. Ne-am convins de aceasta la cooperativa agricolă Ciurea. Aici, din prima zi recoltarea a început cu șase combine, bine puse Ia punct. S-au asigurat și toate celelalte mijloace necesare pentru transportul operativ al recoltei la baza de recepție, pentru stringe- rea paielor, pregătirea terenului și

Cînd organizarea este bună, între lucrări nu aparîn județul Vrancea au fost recoltate, pînă în seara zilei de 23 iunie, peste 7 500 hectare cu orz, din cele 9 570 cultivate. Deși secerișul orzului a intrat în stadiu final, s-a creat un mare decalaj intre stringerea paielor, pregătirea terenului și însămînțarea culturilor duble. Pină la aceeași dată au fost însămînțate doar 2 927 hectare cu culturi duble, din cele 7 900 hectare prevăzute a fi semănate după stringerea orzului. Am urmărit în mai multe unități agricole ce măsuri se întreprind, cum se acționează concret pentru grăbirea secerișului și recuperarea rămîne- rilor in urmă la semănatul culturilor duble.
LA DOUĂ-TREI ORE DE LA 

RECOLTARE, TERENUL PRI
MEȘTE SĂMÎNȚA. Se poate spune că la I.A.S. Mărășești organizarea muncii este exemplară. Este o apreciere bazată pe fapte. înainte de orice se remarcă buna corelare a capacității de lucru a utilajelor care execută cele cinci operațiuni din fluxul tehnologic : recoltarea orzului, balotarea și transportul

La C.A.P. Studina, j'udețul OU, după recoltarea griului se insâmințeazâ porumb in cultură dublă Foto s E. Diohiseanu.

0 SOLUȚIE EFICIENTA DE„în urmă cu aproximativ cinci ani, pe vremea cind lucram ca strungar la uzina de reparații — Atelierele centrale ale I.T.B. din Capitală — ne relata tovarășul Ion i Neaoșii, din București, intr-o scri- eoare adresată redacției — am experimentat mai multă vreme pe !, strung un cuțit realizat prin sudarea Ț unui capăt de cuțit rămas după utilizarea admisă, pe un suport de oțel J de construcție tip OLC-45. Stimulat i de rezultatele obținute de mine și de alți tovarăși de muncă prin folosirea j acestui cuțit recuperat la operațiu- < nile de strunjire. filetare, mortezare, 1 debitare sau șlefuire, am propus con- f ducerii uzinei să trecem la valorifi- î carea prin această metodă a tuturor ; capetelor de cuțit rămase din proce- ; sul de producție. Deși le-am demonstrat eficiența, adică reducerea a- | proape la jumătate a necesarului anual de consum la cuțite albe, iar valoric eliminarea pînă la 40 la sută a cheltuielilor necesare procurării unor cuțite noi, conducerea unității a refuzat Să aplice în practică acest procedeu pe motivul ineficientei. Socotind răspunsul primit ca nemulțu- mitor, m-am adresat în anul 1980, cu aceeași propunere. Institutului de cercetări și proiectări pentru mecanică fină și scule din București, pre- zentîndu-le, totodată, și cîteva mostre de cuțite sudate. Drept urmare, institutul, considerînd procedeul foarte economic și necesar, întrucît valorifică la maximum aceste capete de cuțit fabricate din materiale provenite din import, a propus uzinei să se treacă neîntîrziat la valorificarea prin sudare, după metoda propusă, a tuturor capetelor de cuțit rămase. Dar pînă astăzi această propunere n-a fost luată In seamă". 

care preiau griul din buncăre direct, din mers. în unitățile agricole unde griul a fost culcat de vînt și ploi, au fost constituite formații de cosași și secerători. Eliberarea de paie a suprafețelor se face cu operativitate, in cel mult opt ore de la terminarea secerișului. Noaptea, formațiile de mecanizatori, cu pluguri și discuri, pregătesc terenul, pentru ca a doua zi să se însămînțeze culturile duble. Este de menționat că la stringerea paielor și la pregătirea terenului activitatea a fost organizată în două schimburi.Din prima zi a secerișului, așa cum ne-am convins trecind prin mai multe unități agricole din consiliile agroindustriale Slobozia, An- 
Mecanizatorii au intrat în lanuri, dar nu pesteînsămînțarea porumbului pentru boabe. „Ne-am propus să însămin- țăm 100 hectare cu porumb pentru boabe în cultură dublă pe terenurile de pe care stringem orzul. Sintem hotărîți să încheiem această lucrare cit mai repede — ne-a spus ing. Ștefan Vișoianu, președintele cooperativei agricole. întreaga suprafață de 150 hectare, cite avem cultivate cu orz, o vom recolta intr-un timp scurt, de 2—3 zile".Și Ia cooperativa agricolă Bosia sînt de remarcat buna organizare a muncii și funcționarea optimă a tu- 

paielor, discuirea terenului, pregătirea patului germinativ și semănatul. La ferma nr. 2, condusă de ing. Teodor Ciocan, se lucrează Ia recoltarea orzului cu șase combine. în urma lor, paiele sînt balotate și lăsate la capătul tarlalei, în mai puțin de o jumătate de oră de la trecerea combinelor. Viteza de lucru la pregătirea terenului este la fel de bine corelată cu viteza de recoltare, astfel că suprafața de pe care s-a strîns orzul este însămînțată în aceeași zi cu porumb.Desfășurarea activității în flux are la bază o disciplină riguroasă și un ridicat spirit de răspundere al mecanizatorilor și specialiștilor. Practic, la 2—3 ore după recoltare, terenul primește sămînța de porumb pentru culturile duble. Lu- crîndu-se in acest mod, în următoarele două zile recoltarea orzului pe cele 800 hectare va fi încheiată și, odată cu aceasta, și însămînțarea culturilor duble.
UNDE NU POT LUCRA COM

BINELE INTRA COSAȘn. O

Am pornit pe urma scrisorii și ia- tă-ne la uzina de reparații — Atelierele centrale I.T.B. în atelierul de strungărie am stat de vorbă cu doi experimentați strungari — Toma Tă- năsescu și Dumitru Știrbu, de la care am aflat că peste 80 la sută din strungurile din dotare folosesc, anual, peste 1 000 de cuțite albe de diferite 

profile. După opinia lor. dintr-un cuțit rămin, după utilizarea maxim admisă. capete de mărimi ce variază între 35—50 mm, adică o pătrime din lungimea inițială. De regulă, acestea se predau la magazie și apoi ajung la fier vechi. Dacă aceste capete de cuțite ar fi refolosite, s-ar economisi o mare cantitate de oțeluri speciale. Totodată, au ținut să ne prezinte cîteva exemplare de cuțite sudate care, utilizate, și-au dovedit eficiența.în schimb, în magazia de scule a uzinei am găsit o mare cantitate de astfel de capete de cuțite, pregătite pentru a fi predate la fier vechi. Care este opinia factorilor de răspundere din uzină în legătură cu posibilitatea și oportunitatea refolosirii cape- 

drășești, Balaciu, Țăndărei șl Co- simbești, unde au fost recoltate suprafețele cele mai mari cu grîu, mecanizatorii și specialiștii au ur-
IALOMIȚA

mărit o cît mai bună reglare a combinelor, pentru ca nimic din recolta acestui' an să nu se piardă. Acolo unde talia paielor este mică, aparatul de tăiere a fost coborît pentru a reteza paiele cit mai de jos. Toate combinele sînt dotate cu remorci și dispozitive pentru strin- 
turor mijloacelor mecanice intrate tn lanuri. Aici, cu toate ploile căzute și îngreunarea lucrului datorită ta-

IAȘI

Hei mici a orzului, s-a reușit chiar în prima zi să se recolteze cite două hectare de fiecare combină. A doua zi, ritmul a fost cu mult depășit. Au fost recoltate 40 hectare, din cele 75 cultivate. Cooperativa agri- 
echipă de 20 de cooperatori cu coase și seceri recoltau orzul de pe porțiunile de teren umed la cooperativa agricolă Mărășești. în această unitate s-a luat măsura ca peste tot unde nu pot lucra combinele să intre cosașii. Iar spicele

VRANCEA

rămase In urma combinelor erau adunate de cooperatori, pentru a nu se pierde nici un bob. „Recoltăm ultimele hectare astăzi, nu lăsăm nimic pe mîine din ceea ce putem face acum — ne spune tovarășul Gheorghe Baclov, președintele unității. De aceea, în afară de combine am mobilizat cooperatorii pentru a cosi sau secera orzul de pe porțiunile băltite". Hotărîrea de a încheia în acea zi recoltarea orzului pe ultimele suprafețe, prin mobilizarea tuturor forțelor, s-a dovedit bună, întrucît a doua zi a plouat.

ECONOMISIREtelor cuțitelor de strung ? Tovarășul 
Jean Mitrea, secretarul comitetului de partid pe uzină, și inginerul 
Gheorghe Sibinescu, șeful secției confecții piese schimb, ne-au spus că soluția aflată în discuție s-ar preta mai mult a fi aplicată în unitățile care lucrează produse de serie mare, ceea ce n-ar fi cazul activității din 

uzina lor. Motivul : cuțitele recondiționate n-ar avea decît o utilizare restrinsă în uzină. Dar există și un contraargument: chiar pentru utilizări mai restrinse, de ce să nu se recondiționeze cuțitele existente și să 6e cumpere altele noi ?Iată însă și o altă opinie autorizată, aparținînd inginerului Gheorghe Ili
escu, șeful atelierului de proiectarea sculelor, de la Institutul de cercetări pentru mecanică fină și scule din București :— în condițiile în care costul unei tone de oțel rapid din care se confecționează cuțitele de strung este de aproximativ 60 de ori mai mare decît cel al unei tone de oțel de construcție tip OLC-45 folosit ca suport de sudare, metoda de recondiționare 

sul plevei. Atelierele mobile, prezente in fiecare arie, asigură asistența tehnică, mecanicii intervenind operativ pentru înlăturarea defecțiunilor ce se ivesc la combine. Cei mai buni mecanici de atelier și de secții au fost repartizați pe lîngă formațiile de combine, înlocuind pe combiner! în timpul cînd aceștia servesc masa, astfel încît secerișul să nu înceteze nici o clipă.Lucrătorii ogoarelor din județul Ialomița sînt hotărîți ca, în nouă zile bune de lucru, să încheie campania de recoltare a griului, i„r pină la 10 iulie să însămînțeze cele 70 000 hectare cu culturi duble, din care 42 000 cu porumb pentru boabe. De modul în care se respectă exe- 
colă Holboca ne oferă încă un exemplu de organizare judicioasă a muncii. Lucrîndu-se în ritm intens, cu un număr de 10 combine, chiar din prima zi s-a reușit să se recolteze în întregime cele 27 hectare cultivate cu orz.După cum se vede, intr-un șir de unități din județul Iași secerișul orzului se desfășoară bine. Totuși, în prea puține unități agricole s-a declanșat această importantă lucrare. Ca urmare, în primele două zile rezultatele la recoltarea orzului sint cu mult sub posibilități. Tovarășul Victor Surdu, director adjunct al

Este de remarcat faptul că în unele unități agricole, cum sînt cooperativele Tîmboiești și Pufești, s-a trecut și la recoltarea griului din soiurile timpurii. Din prima zi, la Pufești s-au recoltat 32 hectare din soiul „Doina". Inginerul- șef al cooperativei. Ionel Vasile, a ales un lan situat pe un teren în pantă, unde au putut intra combinele. Organizarea muncii în flux a permis eliberarea și pregătirea terenului, precum și însămînțarea cu culturi duble a suprafeței recoltate.
De ce miine și nu azi ? „De mîine — ne asigura tovarășul Vasile Stancu, președintele C.A.P. Garoafa — vom mobiliza mai puternic forțele la strînsul și transportul producției și paielor de pe cîmp". „De ce mîine și nu azi ?“ — l-am întrebat. Evitînd răspunsul, președintele cooperativei și inginerul- șef, Ion Țigănuș, fac socoteala că ar putea lucra la strînsul paielor și spicelor 60—80 de cooperatori, față de numai 21, cîți erau în cîmp, că în loc de 7 căruțe ar putea fi utilizate 34. Toate acestea însă de... mîine. A doua zi însă a plouat și

A OȚELURILOReste deosebit de economică pentru toate unitățile care folosesc astfel de scule. Aplicînd un asemenea procedeu, fiecare unitate poate economisi peste o treime din cantitatea de scule necesare, reducînd substanțial cheltuielile materiale. De fapt, pe plan mondial, majoritatea întreprinderilor producătoare de scule au

trecut de mult Ia sudarea prin presare cap la cap a cuțitului din oțel special pe suport de oțel carbon.— Cine fabrică la noi cuțite de strung ?— îndeosebi întreprinderea de scule din Focșani, care însă continuă să fie reticentă față de propunerea făcută în acest sens de institutul nostru. Considerăm însă că, tre- cîndu-se la reutilizarea capetelor de cuțite de strung, s-ar putea evita chiar din procesul de fabricație risipa de asemenea materiale. Bunăoară, din cantitatea de oțel rapid care i-a fost repartizată anul trecut, această întreprindere ar fi putut produce cu circa 35 la sută mai multe cuțite de strung, la costuri, evident, mai reduse. Desigur, o asemenea va- 

cutarea în flux a tuturor lucrărilor răspund specialiștii, activiștii de partid și de stat repartizați pe formații de lucru și unități, aceștia aflîndu-se permanent în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor. Se cuvine să menționăm că toate bazele de recepție a cerealelor din județ și-au organizat activitatea în așa fel încît la preluarea producției să nu se înregistreze nici o staționare a mijloacelor de transport. Este o chestiune esențială pentru buna desfășurare a secerișului, mai ales că din zilele următoare viteza zilnică la recoltare se va tripla.
Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii*

totdirecției agricole județene, ne spunea că specialiștii din unități controlează permanent stadiul coacerii fiecărui lan pentru ca deindată combinele să înceapă recoltarea chiar și pe porțiuni mai mici, unde terenul s-a zvîntat. Este bine că se procedează așa. Dar, pentru stringerea în timp scurt și fără pierderi a celor peste 15 300 hectare cu orz din județ, este absolut necesar ca recoltarea să înceapă cît mai repede în toate unitățile agricole.
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

decalajedin aceste intenții bune nu s-a ales mai nimic. Este un caz care dovedește că, în agricultură, a lăsa pe mîine ce poți face azi este profund dăunător. Aceasta nu poate duce decît la întîrzierea secerișului și la pierderi de recoltă. Așa stînd lucrurile, nu este de mirare că în această unitate mai sînt de recoltat 50 hectare cu orz. întîrziată este și însămînțarea culturilor duble. „De mîine (deci tot de mîine I — n.n.) vom lucra în două schimburi la pregătirea terenului" — ține să precizeze inginerul-șef. Fapt este că din cele 100 hectare recoltate nu s-a însămînțat nici un hectar.
O atare situație, care poate fi întîlnită și în alte unități agricole din județ, impune luarea unor măsuri energice din partea organelor agricole județene, astfel ca peste tot lucrările să se desfășoare intens pentru ca, odată cu recoltarea, să se însămînțeze culturile duble pe toate suprafețele prevăzutei '

C. BORDEIANU

SPECIALElorificare „centralizată" a resturilor de cuțite de strung ar fi mult mai eficientă decît în cazul în care fiecare întreprindere s-ar ocupa de recondiționare.Intenționam să încheiem articolul cu acest punct de vedere, dar am considerat necesar să cunoaștem și părerea tovarășului Corneliu State, inginerul-șef al întreprinderii din Focșani. „Sporadic și la comandă — ne-a precizat acesta, prin telefon — s-a trecut încă din anul trecut la aplicarea metodei de sudare doar la cîteva repere. Pentru anul 1983 însă, ne propunem să generalizăm această metodă în vederea eliminării totale a importurilor de oțel special".Aflăm că in urma investigațiilor noastre, la uzina de reparații — Atelierele centrale I.T.B. s-a dispus ca toate capetele de cuțit ce erau pregătite de magazia de scule pentru a fi predate la fier vechi să fie preluate de compartimentul scule în vederea confecționării unor noi cuțite prin sudare, după profilele impuse de producția de serie mică, creînd astfel un stoc de rezervă al întreprinderii.Deci, se pare că aplicarea acestei metode este pe un drum bun. Important este ca ea să fie cunoscută și preluată și in alte unități care folosesc astfel de scule. Mai mult decît atît. după cum ne-a informat inginerul Corneliu State, cei care dețin stocuri de capete de cuțite de strung uzate le pot expedia direct Întreprinderii din Focșani, care se obligă să le livreze cu prioritate cuțite recondiționate în greutate echivalentă cu otelul special predat și la preturi mai avantajoase.
Dumitru MANOLE

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Timișoara, cu 639,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12,3 la sută la producția netă, 14,4 la sută la productivitatea muncii ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind reducerea consumului propriu tehnologic, bugetul de cheltuieli, precum și cheltuielile Ia 1 000 lei producție de construcții-montaj.Locul II : întreprinderea de rețele electrice Suceava.Locul III : întreprinderea de rețele electrice Pitești.
ÎN DOMENIUL FORAJULUI 

SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 
Locul I : Schela de foraj Zădă- 

reni, județul Arad, cu 533,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 34,9 la sută la producția fizică la forajul de exploatare și injecție, 33,3 la sută la sonde terminate din foraj, 9,1 la sută la volumul producției normate ce revine pe o persoană, 36,6 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 18,9 la sută.Locul II : Schela de foraj Cărbu- nești, județul Gorj.
ÎN INDUSTRIA 

PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea „Răsări

tul" — Brașov, cu 676,2 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,2 la sută la producția fizică, 17,4 la sută Ia producția netă, 9,9 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 11 la sută la productivitatea muncii, 7,1 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 16,7 la sută.Locul II : întreprinderea de produse refractare Pleașa — Ploiești.Locul III : întreprinderea „Car- bochim" — Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea de supa

pe și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș, cu 914,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 32,4 la sută la producția fizică, 30 la sută la producția netă, 9,4 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 30,3 la sută la productivitatea muncii, 29,2 la sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decit cele planificate cu 3,6 la «sută, iar-cele materiale cu 8,2 la csută ;> consumurile de energie electrică și combustibili au fost, de , asepienea, mai rpici decît cele normate cu 30,1‘ la stltă.Locul II : întreprinderea mecanică Tîrgu Secuiesc.Locul III : întreprinderea mecanică Brașov.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : întreprinderea „Preci

zia" — București, cu 948,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 28,6 la sută la producția fizică, 7,9 la sută la producția netă, 6,7 lă sută la producția- marfă vîndută și încasată, 7,9 la sută la productivitatea muncii ; depășiri importante de plan au fost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,2 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili — cu 3,3 la sută mai mici decît cele normate.Locul II : întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București.Locul III : întreprinderea mecanică Orăștie, județul Hunedoara.
ÎN INDUSTRIA 

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi-ferate Harghita — Miercurea 
Ciuc, cu 1 086,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24 la sută la producția fizică, 13,8 la sută la producția netă, 10,6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 13,5 la sută la productivitatea muncii, 20,3 la sută la beneficii ; depășiri importante de plan au fost obținute la export ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 6,9 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibil au fost mai mici decît cele normate cu 7,3 la sută.Locul II : întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare.Locul III : întreprinderea mecanică a agriculturii și industriei alimentare București.

ÎN INDUSTRIA -
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : Întreprinderea de pro

duse cosmetice „Miraj" — Bucu
rești, cu 942,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 15,9 la sută la producția fizică, 10 la sută la producția netă, 23,7 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 10,5 la sută Ia productivitatea muncii, 12,9 Ia sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri importante de plan au fost obținute la export și Ia beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 Iei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 6,2 la sută, iar cele materiale cu 5,5 la sută.Locul II : întreprinderea chimică Craiova.Locul III : întreprinderea de medicamente și coloranți „Sinto- farm" — București.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor

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

minerale pentru construcții Bra
șov, cu 751 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășițicu : 7 la sută la producția fizică, 15 Ia sută la producția-marfă vîndută și încasată ; depășiri importante de plan au fost obținute la producția netă, productivitatea muncii și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3 la sută, iar cele materiale cu 8,6 la sută.Locul II : întreprinderea „Cesa- rom“ București.Locul III : întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Tirgo- viște.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1184,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 34,7 la sută la producția fizică, 1,4 la sută Ia producția netă și la productivitatea muncii, 2,4 la sută la beneficii,26.8 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri importante de plan au fost obținute la export ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2,9 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decit cele normate cu 22,9 la sută.Locul II : întreprinderea de tricotaje „Crinul" — București.Locul III : întreprinderea de tricotaje Huși, județul Vaslui.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, 
BERII, SPIRTULUL 

AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de bere 

Reghin cu 907,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 13,2 la sută la producția fizică, 21,9 la sută la producția netă, 14,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 15,7 la sută la productivitatea muncii,16.8 la sută la beneficii, 13 la sută la livrări la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2,2 la sută, iar cele materiale cu 2,7 la sută.Locul II : întreprinderea viei și vinului Alba.Locul III : întreprinderea de țigarete București.
ÎN DOMENIUL 

COMERȚULUI INTERIOR — 
ÎNTREPRINDERI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICA 
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Tg. Jiu cu 341,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,4 la sută la producția proprie, 8 la sută la beneficii, 2,2 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător,1.8 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul ; nivelul fondului de retribuire la 1 000 lei desfacere a fost mai mic decît cel planificat cu 7,9 la sută, iar Cheltuielile 'de circulație la 1 000 lei desfacere au fost, de asemenea, mai mici decît cele planificate cu 29 la sută.Locul II : întreprinderea de alimentație publică Drobeta-Turnu Severin.Locul III : întreprinderea de alimentație publică Rîmnicu Vîlcea.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI
Locul I : Depoul Galați cu 271,8 

puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,5 la sută la volumul de transport, 9,7 la sută la productivitatea muncii, 2,2 la sută la greutatea medie brută a trenului de marfă, 8 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; cheltuielile totale au fost mai mici decît cele planificate cu 5,2 la sută.Locul II : Depoul Caransebeș.Locul III : Depoul București — Triaj.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR NAVALE, 
FLUVIALE ȘI AERIENE

Looul I : întreprinderea de avia
ție utilitară București cu 639,9 
puncte.Principalii Indicatori de plan au fost depășiți cu : 25,9 la sută la producția netă, 29,9 la sută la venituri, 28,9 la sută la productivitatea muncii, 4,2 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; depășiri importante de plan au fost obținute la beneficii ; consumurile de carburanți și energie electrică au fost mai mici decît cele normate cu 4,2 la sută.Locul II : întreprinderea de exploatare portuară Constanța.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică Brașov cu 548,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,5 la sută la producția fizică, 3,8 Ia sută la producția netă, 1,3 Ia sută la producția-marfă vîndută și încasată, 3,8 Ia sută la productivitatea muncii, 7,6 la sută la livrări la fondul pieței ; unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan la export.Locul II : întreprinderea poligrafică „Bucureștii-Noi“ — București.Locul III : Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" — București.

ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Slobozia, cu 262,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășit cu : 14,5 la sută lalivrări de mărfuri cu ridicata, 7,7 la sută la volumul livrărilor de mărfuri pe un lucrător ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 Iei livrări au fost mai mici decit cele planificate cu 17,9 la sută, iar nivelul fondului de retribuire la 1 000 lei livrări a fost, de asemenea, mai mic decît cel planificat cu 4,3 la sută.Locul II : întreprinderea comercială de stat cu ridicata mărfuri metalo-chimice - Galați. (Agerpres)
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TIWMIASUUII HICOUIE CEflUStSG» l-fl FOST iHMIHMfl IH SEMN DE OMAGIU 0 iNfllTft DISTINCȚIE 
DIN WWTEA COMITETCUII PENTRU UNITATE NAȚIONALA PE ÎNTREAGA INDIE

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU(Urmare din pag. I)rea amplasării acestor rachete noi, odată cu trecerea la măsuri generale de dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară.In acest cadru, aș dori să menționez, cu multă satisfacție, hotă- ririle adoptate de Conferința țărilor nealiniate de la New Delhi, din primăvara acestui an. care, dind glas popoarelor din țările nealiniate, a adoptat chemarea de a se acționa cu întreaga răspundere in direcția dezarmării.Aș sublinia, de asemenea, faptul că intre România și India există o colaborare strînsă pe plan internațional în înfăptuirea politicii de dezarmare. Consider acest simbol pe care mi l-ați înmînat astăzi ca o expresie a colaborării strînse a popoarelor noastre pe plan mondial, pentru înfăptuirea dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, pentru o lume a păcii și colaborării.Sint probleme foarte grave pe plan economic. Situația țărilor in curs de dezvoltare s-a înrăutățit considerabil. Tratativele de pină acum nu au dus la nici un re

I

Solemnitatea înmîndrii înaltei distincții(Urmare din pag. I)în cuvintul său, ministrul afacerilor externe a spus :Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Am onoarea de a vă prezenta pe distinșii oaspeți sosiți la București pentru a vă inmina inalta distincție — statueta de fildeș Shiva pe care prestigiosul Comitet pentru Unitate Națională pe întreaga Indie a hotărit să v-o confere în semn de înalt respect și aleasă prețuire pentru contribuția dumneavoastră remarcabilă la promovarea cauzei păcii și ințele- gerii intre popoare, la dezvoltarea și adincirea prieteniei româno-indiene.Oaspeții indieni, pe care aveți ama-, bilitatea să-i primiți astăzi — conducători ai Comitetului pentru Unitate Națională..pe . întreaga. Indie, al cărui președinte de onoare este dom- nul Giani Zail Singh, președintele Indiei — sint mesageri ai sentimentelor de prețuire a activității dumneavoastră remarcabile, de largă recunoaștere internațională, consacrată înfăptuirii idealurilor umanității, de pace, libertate, independență, colaborare, bunăstare și progres.Aceasta constituie o nouă dovadă elocventă a înaltei aprecieri de care se bucură in lumea întreagă spiritul vizionar și gîndirea novatoare, activitatea dumneavoastră permanentă, rodnică, dedicată in mod statornic soluționării in interesul popoarelor a problemelor majore ale vieții contemporane. salvgardării și consolidării păcii, înfăptuirii dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare, instaurării unei noi ordini economice internaționale, edificării unor raporturi noi, democratice între state, respectării dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî in mod liber soarta, fără nici un amestec și fără nici o constrîngere din afară.în condițiile internaționale actuale, extrem de complexe, hotărirea Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie simbolizează aprecierea deosebită, stima și respectul de care vă bucurați in inima și conștiința popoarelor, dumneavoastră, conducător iubit și stimat al poporului român, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru inestimabila contribuție, de dimensiuni cu adevărat istorice, pe care o aduceți la lupta pentru reducerea încordării internaționale, soluționarea pe cale politică, prin negocieri, a stărilor de conflict și război dintre state, pentru lichidarea decalajului dintre țările bogate și țările sărace,- pentru așezarea pe o bază nouă a relațiilor politice și economice internaționale, pentru statornicirea unui climat trainic de securitate, colaborare și înțelegere in 

zultat, iar pină în prezent la conferința U.N.C.T.A.D. de la Belgrad nu s-au evidențiat prea multe rezultate pozitive. Țările dezvoltate nu au demonstrat înțelegerea necesară realizării unor măsuri reale in sprijinul țărilor in curs de dezvoltare și înfăptuirii noii ordini economice mondiale. De aceea, este necesar să intensificăm colaborarea și solidaritatea tuturor țărilor in curs de dezvoltare. in vederea realizării de progrese reale in această direcție. Și, in acest domeniu, conferința țărilor nealiniate a adoptat in primăvara acestui an, la New Delhi, un program dc măsuri foarte cuprinzător. care constituie o bază importantă pentru activitatea in direcția realizării noii ordini economice internaționale.Dorim ca țările noastre să colaboreze, împreună cu celelalte țări in curs de dezvoltare, in vederea realizării acestui obiectiv de importanță vitală pentru toate popoarele din țările in curs de dezvoltare. pentru progresul economic și social al întregii lumi.România se pronunță ferm pentru soluționarea tuturor proble
Europa și in lumea întreagă, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.In continuarea ceremoniei a luat cuvintul Maulana Syed Asrarul Haque, membru al parlamentului, și D. N. Sinha.S-a dat apoi citire hotăririi comitetului privind acordarea înaltei distincții președintelui Nicolae Ceaușescu, in care se arată :„Este un mare privilegiu de a conferi această înaltă distincție Excelenței Sale Domnului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pentru contribuția sa remarcabilă la pacea și înțelegerea mondială și la promovarea prieteniei indiano-țomâne.Comitetul pentru Unitate Națio nală pe întreaga Indie dă o înalta apreciere dorinței sincere și interesului profund al președintelui României de a promova ințelegerea națională și internațională, cooperarea pașnică intre toate națiunile lumii, dezarmarea și noua ordine internațională, eforturile lăudabile ale Excelenței Sale de instaurare a păcii și dreptății in această lume.Acordăm președintelui Nicolae Ceaușescu această înaltă distincție sub forma statuetei de fildeș a lui Shiva - simbol al puterii binelui asupra răului, simbol al înțelepciunii și clarviziunii, al păcii și regenerării vieții".Hotărirea este semnată de Giani Zail Singh, președintele Indiei, președinte de onoare al Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie, de alți membri ai conducerii comitetului.în aplauzele celor prezenți, conducătorul delegației indiene a înmînat

Cuvintul rostit
de Maulana Syed Asrarul HaqueExcelență, domnule președinte al României, Nicolae Ceaușescu,Stimată doamnă Elena Ceaușescu. Onorată asistență.Este un mare privilegiu pentru Comitetul pentru Unitate Națională pe întreaga indie de a acorda această înaltă distincție Excelenței Sale domnului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, una din cele mai mari personalități ale lumii, pentru serviciile sale remarcabile in slujba păcii și drepturilor omului pe planeta noastră, pentru unitate, armonie și respect reciproc intre națiuni și popoare. Am hotărit să conferim Excelenței Voas

melor litigioase numai și numai pc cale pașnică, prin tratative. In acest spirit, acordăm o atenție deosebită problemelor din Orientul Mijlociu, soluționării problemei palestiniene, pc baza dreptului la autodeterminare al poporului palestinian și realizarea unui stat propriu, independent.România acționează pentru dezvoltarea largă a relațiilor internaționale cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, așezind ferm la baza acestor relații principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Este mai necesar ca oricînd să acționăm cu toată hotărirea pentru respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării economico-sociale pe care o dorește, fără nici un amestec din afară.Doresc să menționez cu multă satisfacție cursul ascendent al relațiilor româno-indiene, colaborarea largă, economică, tehnico-ști- 
șefului statului român inalta distincție. Ea constă dintr-o valoroasă statuetă de fildeș, pe postamentul căreia sint gravate cuvinte emoționante. mărturisind sentimentele de aleasă prețuire și stimă de care se bucură personalitatea remarcabilă a șefului statului român : „Se conferă tic către Comitetul pentru Unitate Națională pe întreaga Indie Excelenței Sale Domnului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pentru contribuția sa excepțională la pace și bună înțelegere in lume, la promovarea prieteniei româno-indiene".Membrii delegației Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie au arătat că au deosebita onoare de a transmite președintelui României un mesaj de prietenie și cele mai bune urări din partea președintelui Indiei, Giani Zail Singh, și a primului ministru indian, Indira Ggndhi.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost inminate, in semn de aleasă prețuire, frumoase ghirlande din lemn de santal.Mulțumind pentru distincția primită, a luat apoi cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintul șefului statului român a fost urmărit cu atenție și deosebit interes de cei prezenți, fiind subliniat cu îndelungi aplauze.Membrii delegației au felicitat călduros pe conducătorul partidului și statului nostru. pentru distincția primită.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate, de asemenea, felicitări de către tovarășii din conducerea partidului și statului.în încheierea solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut intr-o atmosferă prietenească, de cordialitate, cu oaspeții indieni.
tre această înaltă distincție ca un omagiu adus activității dumneavoastră remarcabile și meritorii pentru binele și fericirea omenirii, pentru afirmarea personalității, umane, pentru prosperitate, pace și progres în lume. »Excelență, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, vă sintem extrem de recunoscători pentru invitația de a vizita România. Sint purtătorul urărilor de bine ale poporului indian către poporul român. Poporul nostru nutrește un mare respect față de ponorul român, ca și față de guvernul său. în timpul exercitării funcției de prim-ministru de către iubitul nostru Pandit Jawaharlal Nehru am început 

ințil'ică, culturală și in alte domenii. Considerăm că popoarele noastre, angajate ferm pe calea dezvoltării economico-sociale independente, a asigurării bunăstării sociale și spirituale, au toate condițiile pentru o colaborare și mai puternică în viitor — și noi vom face totul in această direcție !Apreciez inminarea acestui simbol al unității și prieteniei ca o expresie și o apreciere a bunelor relații dintre țările noastre, a dorinței de a acționa împreună în direcția extinderii lor. Relațiile bune și colaborarea multilaterală intre poporul român și poporul indian răspund pe deplin intereselor popoarelor noastre, cauzei generale a colaborării internaționale, a politicii de pace, de destindere, de independență națională.încă o dată, vă mulțumesc dumneavoastră. Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie și vă rog să transmiteți poporului indian prieten cele mai bune urări dc bunăstare, de fericire, de succes în dezvoltarea cconomico-socială independentă. (Vii aplauze).
o strînsă cooperare cu România în diferite domenii. România acordă a- jutor țării noastre in domeniul explorării petrolului și in alte domenii tehnice. Noi. indienii, considerăm Romania ca fiind sora noastră în lupta pentru pace și dezvoltare. Statul român, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, acordă sprijin prietenesc in diferite domenii, sprijin de care se bucură și țara noastră.Rolul constructiv și eforturile neobosite depuse dc Excelența Voastră pentru ea toate națiunile să acționeze de pe o platformă comună, pe bază de egalitate, in domeniul dezarmării, in special al dezarmării nucleare, în instaurarea unei noi ordini economice internaționale și respectarea principiilor independenței și suveranității naționale și neamestecului în treburile interne, în promovarea păcii și dreptății pe această planetă, precum și eforturile Excelenței Voastre pentru cooperare între toate popoarele lumii Se bucură de cea mai largă apreciere și sînt un exemplu de urmat.Sînt deosebit de bucuros de remarcabilele succese înfăptuite de România, sub conducerea Partidului Comunist Român, intr-o perioadă istorică scurtă.Țara noastră acționează pentru pace in lume, pentru unitate și o mai bună înțelegere. Sub conducerea dinamică a Excelenței Sale doamna Indira Gandhi, țara noastră a realizat o mare dezvoltare in domeniile agriculturii, industriei, tehnologiei și in alte sectoare.în prezent, India se află la loc de frunte in cadrul mișcării țărilor nealiniate. Iubitul nostru conducător, Excelența Sa doamna Indira Gandhi, depune eforturi serioase pentru slăbirea încordării în Asia, Europa, Orientul Mijlociu și întreaga lume. Domnia Sa a sprijinit pe palestinieni in lupta lor legitimă pentru existență. Ea a făcut apel la marile puteri de a pune capăt cursei înarmărilor, pentru demilitarizarea Oceanului Indian, pentru instaurarea unei păci permanente în acest subcontinent.India și România au împreună un rol vital in domeniul păcii mondiale și in slujba omenirii, in crearea unei atmosfere de pace și prietenie, astfel incit să dea posibilitatea fiecărui popor de a-și făuri propriul său destin și de a ridica nivelul de viață al populației așa cum o dorește. Identitatea gindurilor și ideilor privind relațiile dintre India și România și părerile similare asupra situației mondiale ale Excelenței Voastre și ale distinsului prim-ministru al Indiei, Excelența Sa doamna Indira Gandhi, constituie un prilej de mare satisfacție in dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale și in întărirea legăturilor tradiționale de înțelegere și prietenie dintre India și România.

Poporul român ne-a primit cu inima deschisă și a arătat un mare respect față de țara noastră. Mulțumim foarte mult poporului României pentru ospitalitatea sa.Am marea onoare și plăcere de a prezenta, în numele Comitetului pentru Unitate Națională pe întreaga Indie și in numele meu personal, cea mai înaltă «distincție — statueta in fildeș a lui Shiva, care simbolizează dinamismul,-vigoarea și energia,-forța de a distruge răul și dușmanii și -reprezintă ■ principiul creării și regenerării Vieții, menținerii păcii in univers.Vom duce cu noi amintiri foarte plăcute pentru poporul nostru.Vom coopera cu țara dumneavoas-
Cuvintul rostit de D. N. SinhaPrea stimate Excelență, domnule Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România, promotor al păcii,Stimată doamnă Elena Ceaușescu,Dumneavoastră nu sînteți numai marele și cel mai iubit conducător din această parte a Europei. Dumneavoastră sinteți caracterizat prin- tr-un inalt umanism și realism. Afirm acest lucru, domnule președinte, deoarece am călătorit mult, iar acestea sint cuvintele pe care le-am auzit despre dumneavoastră in orice parte a lumii m-am aflat și sint convins de temeinicia lor, întrucit confirmă cele citite și văzute Îndeaproape de mine.Contribuția dumneavoastră la cauza păcii și a dezvoltării este inestimabilă și va rămine pentru totdeauna in istorie ca un exemplu simbolic pentru generațiile care vor urma.Primul nostru ministru, doamna Indira Gandhi, nutrește o deosebită stimă față de dumneavoastră.Concepția dumneavoastră profund științifică, prezentată la recenta Conferință a țărilor nealiniate de la New Delhi de către reprezentanții României la acest forum, al cărui unic obiectiv a fost să conducă lumea spre pace, liniște și armonie, s-a bucurat de o înaltă apreciere, nu numai din partea poporului Indiei, ci și din partea tuturor celor 101 națiuni nealiniate.Vă sîntem recunoscători dumneavoastră și poporului țării dumneavoastră pentru calda ospitalitate ofe- 

tră în toate domeniile, și în special pentru pace in lume și unitate. Din nou, adresez mulțumirile mele președintelui României și poporului ei pentru ospitalitate.Cu acest fericit prilej adresez Excelenței Voastre, distins și mare conducător al României și al lumii, precum și doamnei Elena Ceaușescu, cele mai profunde salutări și cele mai calde felicitări.. Asigurăm, de asemenea, pe Excelență Voastră de eforturile noastre neîntrerupte în direcția dezvoltării ! ișf măi ihtehse a relațiilor de prietenie și bunăvoință dintre popoarele Indiei și României.Trăiască prietenia indiano-română! Vă mulțumesc.
ritâ doamnei Indira Gandhi, cu prilejul vizitei din anul 1981 in România.Excelență, noi, indienii, avem o datorie de recunoștință față de dumneavoastră și poporul dumneavoastră. și totodată față de tehnicienii țării dumneavoastră, pentru acordarea de asistență tehnică și de utilaj ultramodern de foraj petrolier.Astăzi producem toată hrana de care avem nevoie și mai și exportăm. Sperăm că, datorită cooperării strînse cu țara dumneavoastră, vom dispune in curînd și de tot petrolul necesar.Numai In urmă cu patru zile, în cadrul unui dialog internațional care a avut loc la Alp- bach, în Austria, am relevat, în prezența unei ample adunări de industriași și intelectuali de frunte din India și Europa, inclusiv reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai O.N.U., sprijinul acordat de dumneavoastră Indiei, în vederea accelerării producției de petrol, atît prin oferirea celor mai moderne utilaje, cît și a celei mai avansate tehnologii de care dumneavoastră dispuneți în lumea de astăzi, pe baza unei experiențe de un secol și jumătate. Acordul comercial bilateral dintre India și țara dumneavoastră, care prevede acceptarea plății pentru livrările dumneavoastră in monedă indiană, constituie o nouă contribuție la accelerarea comerțului între cele două țări, care drept urmare a crescut in ultimii 25 de ani, atingind 971 milioane rupii in perioada 1981—1982 și 

urmează să depășească un miliard de rupii in 1983. Aceasta face ca România să ocupe locul al doilea, după U.R.S.S., in comerțul Indiei cu țările Europei răsăritene și să de'pă- șească cu mult volumul comerțului cu numeroase țări din Europa occidentală.Comitetul pentru Unitate Națională pe întreaga Indie, din care fac parte în calitate de vicepreședinte, se află sub înaltul patronaj al domnului Giani Zail Singhy președintele Indiei. Președintele acestui comitet este dl. Maulana Syed Asrarul’ Haque, membru al parlamentului, aici de față, împreună cu celălalt delegat al nostru, dl. R. N. Sinha. Printre vicepreședinții comitetului se numără ministrul de interne al Indiei, dl. P. C. Sethi, și ministrul industriilor, dl. N. D. Tiwari, iar ministrul informațiilor și al radiodifuziunii, dl. H. K. L. Bhagat, este secretar general. Comitetul a fost înființat de către regretatul Sanjay Gandhi. Credem cu fermitate nu numai în unitatea națională, ci și în unitatea internațională, singurele care pot asigura pacea mondială.Vă considerăm, Excelență, drept conducător al înțelegerii și păcii in lume, deoarece manifestați o permanentă preocupare față de binele omenirii. Această problemă, după cum știți, preocupă îndeaproape și pe primul nostru ministru, doamna Indira Gandhi.Ca urmare, am avut onoarea a vă conferi cu prilejul recentei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere o distincție pentru contribuția dumneavoastră la cauza înțelegerii și păcii in lume. Ne aflăm aici pentru a vă înmîna personal această distincție în această împrejurare istorică. Vă transmitem, de asemenea, Excelență, respectuoase urări și salutări din partea membrilor comitetului, precum și urările acestora pentru bunăstarea poporului român.Sintem profund mișcați și vă sîntem foarte recunoscători. Excelență, pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o de a ne primi și vă adresăm urările noastre de viață îndelungată șl fericită, precum și de fericire și prosperitate pentru poporul român aflat sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.Trăiască India !Trăiască România !Trăiască prietenia indo-română !

-------------- REMARCABILE REALIZĂRI 1N MUNCĂ
OAMENII MUNCII DE PE OGOARELE JUDEȚULUI TULCEA 

AU ÎNCHEIAT RECOLTAREA ORZULUI
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae CeaușescuOamenii muncii de pe ogoarele județului Tulcea, acționind cu răspundere și dăruire pentru organizarea superioară a muncii, folosirea la întreaga capacitate a mașinilor agricole și a timpului de lucru, au încheiat recoltarea orzului.Acest rezultat a fost raportat prin- tr-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE
Au realizat planul pe primul semestru

OAMENII MUNCII DIN SILVICULTURĂ 
Telegrama adresată tovarășului Nicolae CeaușescuOamenii muncii din silvicultură raportează că au realizat și depășit prevederile de plan la principalii indicatori pe primul semestru din a- cest an. Astfel, pină la sfîrșitul lunii iunie, valoarea producției unităților silvice va fi depășită cu peste 121 milioane Iei, livrările la fondul pieței cu 14,5 milioane lei, iar lucrările de 

CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Tulcea al Partidului Comunist Român.In prezent toate forțele sint mobilizate la recoltatul griului, eliberarea terenului, executarea arăturilor și semănatul culturilor succesive pe întreaga suprafață planificată.

investiții vor fi realizate in proporție de 115 la sută, din care construcții- montaj 120 la sută. O atenție deosebită s-a acordat realizării și depășirii sarcinilor la export, astfel incit pină la sfîrșitul semestrului vor fi livrate peste plan produse în valoare de 19,5 milioane lei, sarcinile pe devize convertibile fiind depășite cu 10,6 la

Oamenii muncii din agricultura județului Tulcea acționează cu responsabilitate pentru ca și in acest an, cu condiții deosebite, să obțină recolte bune, contribuind astfel la realizarea fondului de stat, a programului de autoconducere și autoaprovizionare, la transpunerea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.

sută. Toate aceste rezultate au fost obținute in condițiile realizării unei eficiente economice sporite, obținîn- du-se peste plan beneficii in valoare de 75,5 milioane Iei. Campania de împăduriri de primăvară s-a încheiat la termen în toate județele țării, reu- șindu-se ca planul pe semestrul I să fie depășit cu 1 800 hectare, realizin- 

du-se astfel 94,3 la sută din planul anual.Tn telegrama adresată cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, se subliniază că silvicultorii sint ferm hotărîți să transpună in viață indicațiile și sarcinile date cu privire la realizarea prevederilor Programului național de conservare și dezvoltare a fondului forestier, a programelor speciale de valorificare completă și superioară a întregului potențial productiv al pădurilor, creșterea, ocrotirea și valorificarea vîna- tului și a resurselor piscicole, concomitent cu intensificarea gospodăririi pășunilor din zona montană.însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire cu abnegație pentru înflorirea patriei și națiunii — se spune în telegramă — ne angajăm să milităm cu și mai multă fermitate pentru creșterea spiritului de răspundere, a ordinii și disciplinei în toate unitățile din silvicultură, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe intregul an, a realizării în cele mai bune condiții a prevederilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru ridicarea necontenită a contribuției silviculturii la înflorirea vieții economice și sociale a patriei noastre.

32 de unități economice 
din județul lașiColectivele de muncă din 32 de întreprinderi și unități economice din județul Iași raportează îndeplinirea înainte de termen a planului la producția marfă pe primul semestru al anului. Avansul de timp ciștigat le dă posibilitatea acestora ca pină la sfîrșitul lunii iunie» să mai înregistreze suplimentar o producția marfă în valoare de 160 milioane lei. între unitățile cu cele mai bune rezultate se află întreprinderile de scule și accesorii speciale, ‘ de tricotaje și perdele din Pașcani, întreprinderile de tricotaje „Moldova" și „Textila", trusturile de construcții industriale, de instalații-montaje și de construcții locale. (Manole Corcaci).

27 de unități economice 
din județul BuzăuCa urmare a organizării superioare a muncii, utilizării Ia întreaga capacitate a mașinilor și instalațiilor, creșterii productivității muncii și reducerii consumurilor materiale și energetice, oamenii muncii din in

dustria județului Buzău înscriu noi și importante realizări în cronica întrecerii socialiste. Astfel, colectivele din 27 de unități economice raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan la producția marfă pe primul semestru al acestui an. între acestea se numără întreprinderea de materiale de construcții, Schela Berea, Fabrica de zahăr, întreprinderea de timplărie metalică, întreprinderea „Textila" și întreprinderea de aparate cale, întreprinderea de tricotaje Nehoiu. Avansul de timp ciștigat va permite acestor harnice colective să livreze suplimentar economiei naționale pină la sfîrșitul lunii iunie produse in valoare de peste 150 milioane lei. (Ste- lian Chiper).
20 de unități economice 

din județul MureșDesfășurind larg întrecerea socialistă, colectivele de oameni ai muncii din 20 de unități economice din județul Mureș raportează îndeplinirea înainte de termen a planului producției marfă pe primul semestru. în urma avansului de timp ciștigat, s-au creat condiții ca pînă la finele lunii 

iunie aceste unități fruntașe să livreze suplimentar economiei naționale produse chimice și electrotehnice, cherestea, materiale de construcții, bunuri de consum și altele în valoare de 185 milioane lei. Acest spor de producție va fi obținut in întregime prin creșterea productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).
18 unități economice 

din județul Bistrița-NăsăudPrin folosirea mai bună a capacităților de producție și a forței de muncă, aplicarea de tehnologii moderne, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, 18 unități economice din județul Bistrița-Năsăud au îndeplinit înainte de termen planul pe primul semestru al anului la producție marfă industrială. Pină la finele lunii iunie, aceste colective de oameni ai muncii vor livra suplimentar economiei naționale produse în valoare de peste 116 milioane lei. Cele mai bune rezultate le-au obținut colectivele de oameni al muncii de la întreprinderea mecanică Bistrița, întreprinderea de textile ex- tralate Năsăud și Exploatarea minieră Rodna. (Gh. Crișan).
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I
I Nimic deosebit. 
I Ș/‘ totuși...

O scrisoare semnată de mai 
mulți călători pe ruta Tg. Jiu 
— Novaci ne aduce la cunoștință 
„un fapt care nu are nimic deo
sebit, nimic nemaiintilnit".

Și totuși, semnatarii scrisorii 
ne semnalează comportarea „ad
mirabilă" — cum spun ei — a 
tînărului șofer Doru Stroie de 
pe autobuzul 31-GJ-6394. Un au
tobuz care sosește și pleacă din 
stații cu „precizie de secundă". 
Un autobuz curat ca o farmacie. 
Un autobuz al cărui șofer curat 
îmbrăcat este deosebit de amabil 
și serviabil.

„După cum vedeți — se spune 
In încheierea scrisorii —nu e 
vorba de nimic ieșit din comun. 
Și totuși, cu oameni ca Doru 
Stroie, care te respectă și se fac 
ei înșiși respectați, ți-e mai 
mare dragul să călătorești".
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Curaj, nu gluma!
Corespondentul nostru volun

tar Vasile Neagu, muncitor la 
întreprinderea „Romlux" din 
Tirgoviște, ne aduce la cunoștin
ță ciudățenia și curajul unei ber
ze care n-a găsit alt loc unde 
să-și amenajeze cuibul decit 
virful unui stilp de susținere a 
firelor electrice. In fiecare pri
măvară, cind revine in țară, ca 
și acum, ea caută adăpost in 
același loc. Oamenii s-au o- 
bișnuit cu ea și ea cu oamenii 
locului, care-i asigură și hrana 
trebuitoare. Stilpul cu „pălărie" 
se află pe raza localității Prisea- 
ca, la numai doi kilometri de in
trarea in Tirgoviște. Am dat 
aceste detalii că poate vreunul 
din cititori are la indemină apa
ratul foto și ne trimite și nouă 
o poză cu barza in... pălărie.

I
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L-a văzut 
pe fereastră

Trecind prin dreptul unui ma
gazin al cooperativei de produc
ție, achiziții și desfacere a măr
furilor din Vălenii de Munte, 
Constantin Petcu a observat că 
înăuntru nu se află absolut ni
meni. A trecut pragul magazinu
lui, s-a uitat în dreapta, în stin
gă, și... nici țipenie de om. Ges
tionara și vinzătoarea se aflau 
Intr-o magazie alăturată. Cum 
de-au Iqștțțț magazipul gol?

Cum-necum, fapt es'le că pen
tru un răufăcător ca Petcu nici 
nu se putea ocazie mai bună să 
cotrobăie prin sertare. A înșfă
cat citeva mii de lei, dar l-a 
zărit, prin fereastră, un trecă
tor care nu l-a mai lăsat să... 
treacă pragul. Judecătoria din 
Vălenii de Munte l-a condamnat 
la trei ani închisoare. După cum 
ne scrie procurorul Ștefan Bocă- 
neț, recursul inculpatului a fost 
respins și sentința a rămas de
finitivă.

I
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Dintr-o 
neglijență

— Alo, Centrul de rețele elec
trice Dorohoi ? Ni s-a întrerupt 
lumina electrică. Ce s-a intim- 
plat ?

S-a întimplat o avarie. Aproa
pe jumătate din orașul Dorohoi 
rămăsese pe întuneric.

Avarie produsă dintr-o negli
jență : cupa excavatorului ma
nevrat de Mircea Talpan, care 
trebuia să remedieze o defecțiu
ne la o conductă de apă, a rete
zat cablul prin care era alimen
tată cu energie electrică zona 
respectivă a orașului.

„O neglijență care a dus nu 
numai la întreruperea luminii — 
ne scrie inginerul Alexandru 
Ostafi, șeful centrului de rețele 
electrice — dar care se putea 
solda și cu electrocutarea unor 
oameni dacă aceștia s-ar fi aflat 
in preajmă. Din fericire, acest 
lucru nu s-a întimplat, iar ava
ria a fost înlăturată intr-un 
timp record". Acum, șefii exca- 
vatoristului urmează să fie 
trebați: cu ce v-ați ocupat 
timpul producerii avariei ?

m- 
in
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Alte haine 
pentru... Hainaru

După ce fusese condamnat de 
citeva ori, se credea că, in sfîr- 
șit, lui Ion Hainaru din satul 
Blahnița-Gorj i-a venit mintea 
la cap și va apuca pe calea cea 
bună. I s-au oferit și citeva 
locuri de muncă, dar la fiecare 
a strimbat din nas :

— Am eu față pentru 
ceva ?

Adică ar vrea sd aibă slujbă și 
bani, dar nu sd muncească, ct 
să i se găsească o funcție mai 
acătării, să fie un fel de băgător 
de seamă.

Cum lenea e cucoană mare, 
dar care cere de mincare și Hai
naru n-avea cum s-o potolească, 
s-a furișat in ograda unei con- 
sătence și i-a furat un sac de 
porumb. Văzind că nu i s-a dat 
de urmă, după o vreme s-a dus 
și a mai furat un sac, dar de 
data asta a fost prins, judecat 
și condamnat la un an și opt 
luni închisoare. Și astfel Hai
naru a început să poarte iar alte 
haine. Vărgate.

I
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I
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Pe scurt
...Dacă vreți sd știți cit costă, 

uneori, o halbă cu bere, intre- 
bați-l pe loan Doroagă din Iași. 
P-ovocînd un scandal la berăria 
„Jijia", el a aruncat cu halba 
într-o vitrină. Halbă plătită cu... 
fix o mie de lei I

...Prins cu mașina personală 
făcînd pe taximetristul, M. Gă- 
lușcă din Iași a înghițit... găluș- 
ca unei amenzi usturătoare. Cine 
mai poftește ?
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Rubrică realizată de I
Petre POPA

UNIVERSUL CULTURII ROMÂNEȘTI 
-inepuizabil tezaur de inspirație artistică

Convorbire cu Mihu VULCĂNESCU
Străjuită de Cam

panilla lui Giotto, de 
rigoarea și ecourile 
armonice ale unei ar
hitecturi care numără 
aproape opt secole, 
Florența este locul in 
care, începind din se
colul XIII, a inflorit 
una dintre cele mai 
admirate școli de artă, 
în centrul orașului, la 
parterul uneia dintre 
cele mai importante 
galerii de artă — aceea 
de la Palazzo Vecchio 
— privitorul era oprit, 
nu cu multă vreme in 
urmă, de o prezență 
românească : expozi
ția Mihu Vulcănescu. 
Istoricul de artă ita
lian Armando Nocen- 
tini scria de curind : 
„Vulcănescu este un 
artist complex, un ar
tist care știe să se ex
prime in limbajele cele 
mai diverse, care tre
ce cu dezinvoltură de 
la desen la pictură, de la grafică la cele mai 
variate tehnici ale 
sticlei, ceramicii, lem
nului și chiar la sce
nografia de teatru și la 
regla de film. Natu
ră complexă. Vulcă
nescu poate să-și per
mită aceasta pentru că 
posedă o cultură pro
fundă, care se întinde 
de la literatură la mu
zică — cultivată de el 
incă de cind era foarte 
tinăr, prin studii la 
Conservatorul din 
București".

De curind, cu ocazia 
împlinirii a 400 de ani 
de la întemeierea cele
brei galerii de artă 
Uffizi din Florența, 
un autoportret semnat 
de Mihu Vulcănescu,

alături de un autopor
tret al unui alt pictor 
român, maestrul Cor- 
neliu Baba, au intrat 
in patrimoniul acestui 
prestigios muzeu, fiind 
prezentate la loc de 
cinste in expoziția in
ternațională de auto
portrete din secolul 
XX. Ar trebui poate 
să precizăm de la 
început că lucrări rea

lizate de Mihu Vulcă
nescu se află deja in 
colecțiile unor impor
tante muzee, cum ar 
fi „Albertina" din 
Viena, Cordova Mu
seum USA, Galeriile 
de artă modernă din 
Praga și Torino. Mu
zeul de stat din Craco
via, Cabinetul de 
desene și stampe de la 
Uffizi și altele.

— Așadar, Mihu Vulcănescu, ce 
importanță are pentru dumneavoastră 
faptul că figurați cu o lucrare alături 
de artiști ca Miro, Chagall, Guttuso, 
Morandi — nume atit de sonore ale 
picturii contemporane ?— Uffizi este, fără îndoială, unul din cele mai importante muzee ale lumii și nu pot fi decit foarte măgulit că am fost invitat de către florentini să donez acest autoportret. Nu mă poate decit onora prezența mea in această instituție atit de importantă pentru întreaga cultură a lumii, în care figurează atitea valori de primă importanță, începind 
cu cei mai de seamă reprezentanți ai Renașterii și pînă în zilele noastre.

— In expozițiile pe care le orga
nizați in țară, și n-ar fi,decit să ne 
gindim la ampla manifestare care a 
avut loc acum un an la Muzeul de

artă al Republicii Socialiste România, 
dar șl in expoziția de la Florența din 
acest an, la care ne refeream mai 
sus, remarcam prezența unor com
plexe și fertile (pentru creația dum
neavoastră) repere tematice. Ar fi 
aici de remarcat imaginea simbolică 
a porumbeilor profilați pe deschide
rea vastă a unor peisaje cu linia de 
orizont plasată jos, ca pentru a mări 
senzația de spațiu ; compoziții care 
includ o tipologie predilectă, peisaje 
armonioase, tensionate uneori de 
gravitate, învăluite într-o atmosferă 
suprarealistă.

Ce rol atribuițî prezenței simbolice 
a păsărilor in creația dumneavoastră?— Am folosit acest simbol în aproape 90 la sută din lucrările mele. Să nu uităm că porumbelul, de pil
dă, este un simbol străvechi, utilizat de greci cu mii de ani in urmă. El

poate exprima deopotrivă pace. liniște, vis, puritate... Păsările mele, așa cum au remarcat criticii de artă Gri- gore Arbore și Virgil Mocanu sau poetul Liviu Călin, vor să exprime poezie. Autoportretul de la Uffizi este și el o compoziție in care folosesc imaginea păsării. Realizez acum, pentru a da un alt exemplu, o tapiserie de circa o sută de metri pătrați intitulată „Lacul misterios" in care revine imaginea porumbeilor. Munții care înconjoară lacul, la o privire atentă, sînt alcătuiți din imaginea unor porumbei suprapuși. Un tablou se povestește greu. Se povestește singur. în tipul de artă pe care-1 practic mi se pare că importante sînt ideile. Fiecare pictor are o formulă a lui la care ajunge după ani îndelungați de muncă. Cred că arta, deși implică, intr-un foarte înalt grad, meserie, nu poate începe decit de acolo unde începe invenția. Cultura joacă un rol deosebit de important în acest complex sistem de integrare a fiecărei creații în arta și gindirea secolului nostru.
— Ați ilustrat pînă acum numeroa

se volume de poezie, de la clasici 
ai literaturii române și universale 
pînă la creații contemporane. Sinteți, 
de asemenea, prezent cu desene in 
presa românească. Ce rol acordați, 
deci, liniei ca mijloc autonom de 
expresie ?— Desenez in fiecare zi. Este limbajul meu cotidian, modul meu de a comunica cu lumea. Am ilustrat peste o sută de cărți și, pentru a mă referi incă o dată la întrebar'ea anterioară, în fiecare există porumbei. Dacă deschizi cărțile mele, din ele pleacă un stol de porumbei. Am ilustrat foarte multă poezie. De la Blaga, Goga, Arghezi, Eminescu sau Labiș pină la volume ale unor poeți contemporani care astăzi se numesc Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Nicolae Dragoș, Marin Sorescu...

— Ați ilustrat, dar ați șl scris 
poezie...— Este un domeniu care mă pasionează. Primul meu volum a fost bine primit de public și de critică și sper că cel de-al doilea volum, care conține circa o sută de poezii scrise în ultimii trei ani, se va bucura de aceeași bună primire. Ar trebui, de asemenea, să adaug că, după mai bine de zece ani de cind lucrez la Florența, am curajul să scot un volum despre Toscana și mai ales despre Florența. Este un volum care se află în faza de definitivare și care se va intitula „Continentul Toscana" ; o ediție bibliofilă în care textul, fotografiile și desenele îmi aparțin.

— In ultimii ani, așa cum ne-au 
demonstrat-o nu numai expozițiile 
dumneavoastră, dar și citeva lucrări 
de artă monumentală, ați consacrat 
mult timp și deosebite eforturi ce
ramicii. Ce v-a determinat să desco- 
periți sensuri moderne acestui mi
lenar meșteșug ?— Este un domeniu care mi-a plăcut întotdeauna. Mai ales ceramica populară, în care am găsit mereu idei, surse inedite de inspirație, pe care le-am utilizat la început in cărți. De exemplu, motive ale cera

micii vechi românești, mai ales ale celei de Hurezu, le-am folosit pentru ilustrarea unei antologii de poezie populară întocmită de Blaga. Erau acolo peste o sută de desene inspirate de acest inestimabil tezaur pe care-1 constituie arta populară românească. Pasiunea pentru ceramică m-a dus, dealtfel, anul trecut la realizarea unui panou monumental de circa 70 mp. Anul acesta, in toamnă, voi începe un al doilea panou de proporții foarte mari, circa 140 mp, pentru un edificiu din Roma. Ceramica e o tehnică a surprizelor, ca și litografia. Aștept de multe ori în fața cuptorului, plin de nerăbdare și curiozitate, pentru că niciodată nu știi ce iese, în urma arderii, din desenul pe care l-ai făcut. Aș putea să amintesc că unul din cele mai frumoase smalțuri pe care le-am realizat a ieșit dintr-o greșeală. O „greșeală" pe care am putut-o reconstitui și relua ulterior. Fiind pictor, nu am tratat ceramica în manieră tradițională. Am pictat pe ceramică așa cum am pictat pe pinză sau carton. Din această cauză mă preocupă efectele noi pe care le pot obține in urma acestei tehnici. Voi continua tocmai pentru că această tehnică se dovedește capabilă să ofere în continuare surprize infinite. Intenționez să realizez, așa cum am mai făcut-o deja, panouri decorative, inspirate din poezia lui Arghezi, Blaga și Eminescu.
— Sticla, o altă artă a focului, v-a 

atras de asemenea...— Caut mereu materiale și tehnici noi cu ajutorul cărora aș putea să-mi exprim gîndurile. Am lucrat la Murano, alături de prietenii mei sticlari, vitralii pentru edificii publice. Trebuie să precizez însă că, pentru a mă perfecționa, am urmat acolo un curs de sticlărie. în momentul de față lucrez la un obiect de artă decorativă care va intra în patrimoniul Muzeului de sticlărie din Murano.
— „Poema română" — filmul pe 

care l-ați dedicat marelui compozitor 
român George Enescu — s-a bucu
rat de un deosebit succes. Veți con
tinua oare această activitate ?— „Poema română" face parte dintr-o trilogie închinată muzicii, poeziei și• artelor plastice românești. Enescu a compus „Poema română" cind avea 20 de ani și era la Paris. Eu am realizat filmul în Moldova. Este un film artistic de scurt metraj în care am ilustrat muzica enesciană cu desene, combinate cu filmări speciale. Cel de-al doilea film pe care îl pregătesc este dedicat lui Eminescu. Intitulat „Portretele memoriei", el va fi tot un scurt metraj, o evocare a epicii și poeziei eminesciene. Cel de-al treilea film — „Pămîntul țării" — este consacrat lui Constantin Brâncuși. Pregătesc, de asemenea, un film — tot pentru televiziune — Întitulat „Lacul", un comentariu — omagiu al poeziei eminesciene. Este un film care — alături de celelalte, și aș îndrăzni să spun alături de întreaga mea activitate — va arăta o dată mai mult legătura puternică pe care o am cu pămîntul și cultura românească.

Convorbire reollzotă ds
Marina PREUTU

Un domeniu al fizicii 
cu largi aplicații practiceDomeniul descărcărilor luminescente face parte din fizica plasmei, care s-a constituit. relativ recent, ca o știință de sine stătătoare. Descărcările luminescente, teoria cinetică a particulelor încărcate ș.a. sînt la originea fizicii plasmei. Descărcările luminescente prezimtă importantă atit pentru studiul proceselor fundamentale in plasmă. cit și în privința aplicațiilor la care conduc, constituind surse ideale de electroni și ioni de mare energie.în lucrarea „Contribuții la fizica și aplicațiile descărcărilor luminescente", de dr. în fizică Nicu Ceaușescu, se prezintă stadiul actual, al cercetărilor românești în comparație cu cercetările efectuate pe plan mondial în acest domeniu, problematica fiind tratabilă de la studiul proceselor fundamentale pînă la elaborarea de noi tehnici și tehnologii atomice cu plasmă.Principiile și fenomenele esențiale sint tratate în primele două capitole intitulate „Procese fundamentale în volumul gazelor ionizate" și „Procese fundamentale la catod". Prezentarea acestor capitole permite acces direct la conceptele de bază și la cele mai recente date din literatura de specialitate. Se dă o atenție deosebită prezentării secțiunilor eficace de ciocnire a electronilor și ionilor cu atomi și molecule. mobilității șl difuziei purtătorilor de sarcină în gaze, io- nizării gazelor prin multiplicarea electronică in • cîmp electric, proceselor fundamentale de la catodul descărcărilor luminescente si din regiunile descărcărilor influențate de catod.în al treilea capitol sînt expuse contribu-

țiile școlii românești, în general, și ale autorului. în special, a- supra domeniului fizicii descărcărilor luminescente. Metodele despectroscopie optogal- vanică și de spectroscopie optică de impedanță pentru diagnosticarea cu laseri imaginate plasmelor acordabili. de școalaromânească din acestdomeniu, sint prezentate și utilizate alături de alte metode de spectroscopie (de absorbție, optoacustică și de fluorescentă) pentru studiile efectuate. Sînt expuse studiile asupra descărcărilor reflexe de înaltă tensiune, obținindu-se principalele caracteristici ale descărcării si parametrii plasmei și ai descărcărilor electrice de inaltă tensiune în regim de fascicul de electroni rapizi. aducindu-se contribuții asupra caracteristicii descărcării si proprietăților fasciculului de electroni rapizi. De asemenea, printr-o abordare sistematică a principalelor forme de manifestare ale efectului ca-todului concav. se reușește să se urmărească evoluția amplificărilor caracteristice ale curentului de descărcare și ale intensității de radiație și de reducere a căderii catodice. în funcție de parametrii microscopici specifici.în ultimul capitol, „Aplicații ale descărcărilor luminescente de înaltă tensiune", autorul face o expunere sistematică asupra generării fasciculelor intense de electroni energetici si folosirii acestora în scopul obținerii temperaturilor înalte pe ținte solide. După prezentarea principiului de funcționare și a caracteristicilor sur
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DE STRAJĂ IN PRAGUL TĂRII25 IUNIE... O zi de
venită tradițională, in 
care oamenii muncii, 
întregul popor săr
bătoresc pe cei ce-și 
fac datoria ostășeas
că in pragul de țară 
— grănicerii.

Prin firea lucruri
lor, ostașilor de la 
graniță le este pro
priu sentimentul adine 
al istoriei. încă din 
epoca lui Burebista șl 
Decebal, străji așe
zate pe creste de 
munți și la țărmuri 
de ape vesteau, prin 
aprinderea focurilor, 
ivirea vrăjmașului. 
Iar mal tlrzlu, stră
luciți voievozi ca 
Mircea cel Bătrîn, A- 
lexandru cel Bun, Ște
fan cel Mare, Mihai 
Viteazul se simțeau 
mai în siguranță știind 
că în cetățile de mar
gine și la trecători se 
aflau bărbați de nă
dejde.

Oștenii de la grani
ță au dovedit nu o 
dată că in trupurile 
lor curge singe de vi
teji. în lupta sfintă 
pentru cucerirea ne- 
atirnărli, dorobanții 
de la Dunăre s-au do
vedit adevărați „puț 
de lei", cum i-a nu
mit poetul-ostaș loan 
Nenițescu, el însuși 
grănicer. In aniiin- 
tiiului război mon
dial, grănicerii au în
scris in istorie file 
de legendă, mai ales

in memorabila bătă
lie de la Oituz. Iar 
cu aproape patru de
cenii în urmă, aproa
pe 50 000 de străjui- 
tori ai hotarelor, răs- 
punzînd „PREZENT" 
chemării patriei, a 
partidului comuniști
lor, au luptat vite
jește, împreună cu 
ceilalți ostași români, 
cu întregul popor, 
pentru eliberarea pă- 
mîntulul strămoșesc 
de sub dominația fas
cistă.

Demni continuatori 
ai înaintașilor, grăni
cerii raportează de săr
bătoarea lor un fru
mos bilanț ostășesc. 
Mobilizați de îndem
nurile înflăcărate ale 
comandantului su
prem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ei 
se află angajați cu 
întreaga lor energie 
fizică și morală în bă
tălia pentru o nouă 
calitate. Este o reali
tate de care iei cu
noștință cu satisfac
ție și in unitatea unde 
ca secretar al co
mitetului de partid 
muncește locotenen- 
tul-major Ion Mar- 
dale. Un ofițer tinăr, 
inimos, despre care te 
pot spune numai cu
vinte de laudă. Ca de
altfel despre cei mai 
mulți dintre comu
niștii șl uteclștii de 
aici, strădaniile lor

afllndu-și expresia 
intr-un indicator sin
tetic notabil : cuce
rirea, timp de nouă 
ani consecutiv, a ti
tlului de „unitate de 
frunte" — rezultatul 
unei munci asidue in 
spiritul cerințelor Di
rectivei comandantu
lui suprem, pentru 
formarea unor ostași 
temeinic pregătiți, as
tăzi grăniceri desă- 
vtrșiți, tar mâine, cind 
vor trece în rezervă, 
cetățeni de nădejde.

Printre instructorii 
și educatorii remar
cabili se numără șt 
plutonierul Mihai 
Oancea. Pe umerii 
lui apasă o răspun
dere oarecum aparte. 
Comandă un pichet 
cu o bogată tradiție. 
De aici, cu 135 de ani 
in urmă, s-a avintat 
în lupta revoluționa
ră, împreună cu oș
tenii lui, bravul ofi
țer Nicolae Pleșoianu. 
Și tot aici, in primă
vara anului 1877, a 
căzut la datorie In 
Războiul de indepen
dență. cel dinții ostaș 
român : dorobanțul de 
frontieră Viorea Ble- 
jan. Mihai Oancea 
și subordonații săi, 
demni urmași ai glo
rioșilor lor înaintași, 
sînt hotăriți să cu
cerească pentru a 15-a 
oară consecutiv titlul 
de „subunitate de 
frunte".

Ne-am oprit într-o 
singură unitate. Dar 
pe grăniceri ii poți 
întilni de-a lungul ce
lor peste 3 000 de ki
lometri de hotar ro
mânesc, in veghe con
tinuă, dîrji și nein- 
fricați. Asemenea to
varășilor lor din ce
lelalte arme, ei au 
obținut rezultate bune 
și foarte bune în apli
cațiile tactice grăni
cerești, in poligoane
le de tragere, ca și in 
gospodăriile agrozoo
tehnice.

în veghea lor sta
tornică în pragul bor
nelor de hotar, gră
nicerii nu sînt nicio
dată singuri. Ei sînt 
sprijiniți in îndepli

nirea misiunilor de 
pază șl apărare a 
frontierei de către oa
menii din orașele și 
satele de graniță. Fap
tele de responsabili
tate, de dăruire și vi
gilență ale „grănice
rilor în haine civile" 
— cum ne place să-i 
numim — confirmă 
hotărirea lor de a-și 
apăra cu abnegație pa
tria, Dealtfel, intre 
ostașii noștri și oame
nii așezărilor de fron
tieră s-au statornicit 
în anii construcției so
cialiste o conlucrare 
trainică, legături de 
nezdruncinat. Conlu- 
crînd tot mai fructuos 
cu organele locale de 
partid și de stat din

zona de frontieră, ofi
țerii și subofițerii iși 
sporesc aportul la 
transformarea orașelor 
și satelor, a unităților 
economice in adevăra
te cetăți de muncă, 
luptă șt apărare. Și 
astfel, bărbați și fe
mei, tineri și virstnicl, 
membri ai gărzilor 
patriotice și detașa
mentelor de pregătire 
militară a tineretului, 
pionierii din cercuri
le „Prietenii grănice
rilor" alcătuiesc, îm
preună cu grănicerii 
in uniforme, un zid tot 
mai puternic la hota
rele patriei.

Colonel C. TATU

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(19 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Valentina Sandu — 
pian, Ștefania Cîrlan — vioaia. La 
pian : Mihaela Cîrlan.
• Radioteleviziunea Română (14 68 00): 
actul II scenele III—IV și actul III. 
Orchestra Simfonică și Corul Radiote- 
îeviziunil. Opera: „Crepusculul Zeilor" 
de Richard Wagner. Dirijor : Iosif 
Conta, artist emerit — 19.
® Opera Română (13 18 57, la Stadio
nul Dinamo) : Spectacol cultural-spor- 
tiv — 16; Fidelio — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia
— 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19, (sala Grădipa Icoanei, 
12 44 16) : Poezia muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81, sala Palatu
lui) : Nebuna din Chaillot — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
• Teatrul „C.L Nottara* (59 31 03, sala 
Mâgheru) : Idloata — 19,30, (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
19.
• Teatrul de comedie (16 64 60. la Tea
trul de vară Herăstrău) ; Pețitoarea
— 20.

• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34.) : A cincea lebădă — 19,30,
(sala Giulești) : Incidentul — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănaae" 
(Grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal la 
Boema — 20; (sala Savoy) : Vacantă 
la București — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18.30.
© Teatrul Țăndărică (15 23 77, la sala 
Victoria) ; încotro, căluțul© 7 — 17.

cinema
© Mitul Fedorei s Sala Mică a Pala
tului — 17,15; 20.
• Buletin de București : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
0 Omul șl umbra : VIITORUL 
(11 48 03) — 17,30; 19,30.
© Pasărea de foc spațială 3 VIITORUL
— 15.30.,
• Pintea : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.
• Ultimul cartuș : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© B.D. în acțiune : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15, la grădină — 21.
© Sfîrșitul nopții : ARTA — 17,15;
19,30.
© Mult mai de preț e iubirea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

• Presimțirea dragostei 8 BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
© Martorul de pe „Cap Arcona* : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,13; 
15,30.
• întunericul alb 3 TIMPURI NOI
— 17.45; 20.
• Dosarul „Lina de aur" ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni In Rusia : SCALA (11 03 72) — fi;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13»
© Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Șatra : FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 21.
• împușcat în spate : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marele șarpe : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURO
RA (350466) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Carnaval 3 COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 19.
• Viraj periculos 3 PACEA (60 30 85)
• Tatăl regine?:3<FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
@ Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA 
(11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Cei trei mușchetari: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

@ Zilele filmului suedez : Niklas : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16,
Charlotte Lowenskold — 18; 20,30.
© Iubire fără soare s VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS (21 49 46) — 8; 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, la grădină — 21,15.
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,30; 12,15; 15,45»
• Visul de argint al alergătorului : 
DOINA — 13,45; 17,13; 19,30.
• Un american la Paris : EXCELSIOR
(65 49 45) — 0; 11,15; 14,30; 17,15; 20,
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
• Vraciul : MIORIȚA (14 27 14) — 04 
11,30; 14; 16,30; 19, COSMOS (27 54 03)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Marea evadare : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.
© Locotenentul Bullit ; Urmărire la 
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18.
© Un comando pentru apa grea t 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
• Aventură în Arabia : LIRA (31 71 71)
— 16; 18,15; 20,15; la grădină — 20,43.
© Pe căi nelegale : FLOREASCA 
(33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30: 17,45; 20.
© Despărțire temporară : POPULAR 
(35 15 17) — 10: 13: 16; 19.
• Micul lord : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
e Clinele : GRĂDINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21,15.
• O fată fericită : ARENELE ROMA
NE (41 15 36) — 21.

*) „Contribuții 
la fizica și aplica
țiile descărcări
lor luminescen
te" de dr. Nicu 
Ceaușescu, Editu
ra Academiei Re
publicii Socialiste 
România.

selor de electroni cu plasmă, precum si a conceptului Instalațiilor pentru tratamente termice superficiale ale otelurilor si de topire-turnare a a- liajelor greu fuziblle, se expun rezultatele obținute asupra căli- rii superficiale ultrarapide a unor oteluri reprezentative pentru industria construcțiilor de mașini. Se re

levă că autorul justifică cu date riguros Științifice faptul că a- plicațiile descărcărilor luminescente de inaltă tensiune la că- lirea ultrarapidă a o- țeluirilor și la topirea- turnarea aliajelor greu fuzibile conduc la rezultate superioare altor metode.Autorul, ca specialist in fizica plasmei, pune la dispoziția celor interesați materialul necesar pentru înțelegerea aprofundată a fizicii și aplicațiilor descărcărilor luminescente.Lucrarea este elaborată de autor pe baza unor cercetări moderne, reputate în fizica descărcărilor luminescente. precum și a contribuțiilor personale în acest domeniu. Succesiunea capitolelor dovedește că s-a urmărit să se scoată în evidență contribuțiile personale și ale școlii românești din acest domeniu, in care autorul se integrează, respectînd logica internă a acestui important domeniu al fizicii.Forma de prezentare aleasă, stilul și șc- centul pus pe asDeȘi' tele cantitative și calitative recomandă a- ceastă carte atit specialiștilor din producție. cit si cercetătorilor. cadrelor didactice și studenților de la facultățile de fizică și de la facultățile institutelor de invătămint superior tehnic. Alături de calitățile intrinseci. exiștența linei . asemenea audiente largi predestinează cartea de fată unui succes bine meritat.Cele patru capitole ale cărții au unitate de concepție și expunere. Prezenta.rea domeniului fizicii descărcărilor luminescente într-o formă logică și Introducerea celor mai importante a- olicaȚii ale acestuia, relevindu-se in fieca-- re secțiune contribu-- tiile personale, fac din această, carte o lucrare de valoare prin care literatura științifică și tehnică iși îmbogățește patrimoniul.
Prof. dr. lnq.
Ion M. POPESCU 
prorector al Institutului 
politehnic București
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Pledoarie pentru colaborarea 
între state și popoareColecția „Biblioteca istorică", valoroasa serie de monografii a Editurii Academiei, a atins cu noua lucrare „Relațiile economice externe ale României in perioada interbelică" de I. Puia cea de-a 60-a apariție. Structurată în • cinci capitole, lucrarea tratează politica economică și relațiile economice pe plan mondial în perioada interbelică, dezvoltarea economică și politica economică externă a României, rolul politicii e- conomice externe românești in cadrul pactelor regionale (Mica Antantă economica, înțelegerea balcanică), participarea României la circuitul economic mondial si locul ei in diviziunea internațională a muncii.Pe baza unul bogat și variat material documentar, edit si inedit, se demonstrează convingător adevărul fundamental potrivit căruia colaborarea e- conomică reprezintă o cerință obiectivă primordială a relațiilor internaționale, contribuind la apropierea dintre țări și popoare, la atenuarea sau lichidarea unor tensiuni politice, la întărirea încrederii dintre state. Aducînd contribuții importante la viata politică internațională în perioada interbelică. România, arată autorul, a inițiat o serie de acțiuni, forme și mijloace menite să promoveze o politică

») „Relațiile e- 
eonomice externe 
ale României in 
perioada interbe
lică" de I. Puia, 
Editura Acade
miei Republicii 
Socialiste Româ
nia.

economică favorabilă tuturor statelor, printr-o colaborare economică neîngrădită, văzind în colaborarea e- conomică o bază și o premisă a apropierii politice. Se ■ demonstrează, astfel, existența unor remarcabile tradiții de politică economică românească, legătura organică dintre politica externă și colaborarea economică internațională a României, rolul acesteia în dezvoltarea economiei naționale.Față de perioada anterioară primului război mondial, locui României în diviziunea internațională a muncii — se arată în lucrare — s-a ameliorat, a devenit mai activ. datorită desăvârșirii unității statului național. dezvoltării economice care a atins în anumite perioade sau ramuri niveluri ridicate. unele chiar remarcabile. Dar politica marilor state imperialiste, fenomene ca marea criză economică a anilor 1929—1933, prezenta capitalului străin în economia românească și îndeosebi ascensiunea fascismului și a revizionismului au constituit factori de frină ai colaborării economice internaționale. Unele aspecte interne. îndeosebi ale politicii economice. nu au fost nici ele de natură să accelereze această dezvoltare. Deși dezavantajată prin relațiile comerciale. România a promovat, totuși. cu consecvență relațiile de colaborare economică, apărîndu-și interesele proprii, ca și ale țărilor agrare slab dezvoltate, încercînd să-și amelioreze. pe cit era posibil, situația economică. Structura necorespunzătoare a e-

conomiei românești și evoluția pieței mondiale au determinat o eficientă redusă a relațiilor economice ale României — subliniază autorul.în încheierea cărții se demonstrează că schimbarea calitativă a conținutului, caracterului și rezultatelor relațiilor economice ale tării noastre, in deplină concordantă cu interesele fundamentale ale poporului român. a devenit posibilă numai în socialism.Lucrarea lui I. Puia contribuie astfel la înțelegerea mai profundă. în perspectivă istorică. a locului si rolului comerțului exterior în ansamblul vieții noastre econo- mico-sociale. a deosebitei importanțe a a- cestuia în etapa actuală. Cartea evită descriptivismul economic arid, fiind astfel și un bun instrument formativ-educativ in pregătirea cadrelor e- conomlce, în cunoașterea adecvată de către generațiile tinere și de către publicul larg a istoriei noastre în genere. a celei economice îndeosebi. Cartea îndeamnă la reflecții profunde asupra necesității promovării mai susținute a studiilor de istorie economică, a îmbunătățirii locului acesteia în invătămint. în sensul indicațiilor secretarului general al partidului, ca la baza studierii istoriei să fie pusă cunoașterea factorilor economico-so- ciali. a rolului dezvoltării forțelor de producție șl a muncii sociale. a influentei a- cestora asupra gîndiril și acțiunii politice, a dezvoltării științei și culturii.
Alexandru 
PORȚEANU
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Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba HAVANA

Cronica zilei Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în legătură cu Încetarea din viață a tovarășului Osvaldo Dorticos Torrado, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, vă adresez sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

A apărut în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru
de la Comitetul Central

al Partidului Comunist Român
pe problemele industriei și agriculturii

Cu prilejul Zilei onomastice a regelui Spaniei, Juan Carlos I, ambasadorul acestei țări la București, Jose Maria Alvarez de Sotomayor y Castro, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★La sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale — A.D.I.R.I. — a avut loc vineri o masă rotundă prilejuită de prezența in țara noastră a lui Anton Pe- linka, director la Institutul de științe politice al Universității din Innsbruck. Oaspetele a vorbit cu a- ceastă ocazie despre „Neutralitatea permanentă și nealinierea — un punct de vedere austriac".Au participat cadre didactice universitare, specialiști în domeniul relațiilor internaționale, ziariști.A fost de față Marius Calligaris, însărcinat cu la București. afaceri a.i. al Austriei

27 mai 1983 Editura politică
★s-a încheiat reuniunea

Amabilele urări pe care Excelența Voastră a binevoit să ml le adreseze cu ocazia celebrării oficiale a aniversării mele m-au mișcat mult. Mulțumin- du-vă călduros, vă transmit urările cele mai vii pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.
JEAN

Mare Duce de Luxemburg

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, pe Andreas So- mogyi, ambasadorul Austriei, în vizită de rămas bun, In legătură cu
încheierea misiunii sale în țara noastră. A avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

TELEGRAMĂPrintr-o telegramă, tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, exprimă, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, tovarășului Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, și Consiliului de

Miniștri al Republicii Populare Ungare, sentimentele de profundă compasiune în legătură cu victimele omenești provocate de accidentul de la mina din Oroszlany, împreună cu rugămintea de a se transmite familiilor celor dispăruți sincere condoleanțe.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Mareșal al Republicii,

Președintele Partidului FRELIMO, 
Președintele Republicii Populare Mozambic

MAPUTOCea de-a VIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii Populare Mozambic îmi oferă prilejul de a vă adresa cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de succese tot mai mari Partidului FRELIMO și poporului mozambican pe calea edificării noii societăți, a dezvoltării economice și sociale a patriei sale.Sint încredințat că, pe baza Tratatului de prietenie șl cooperare, a celorlalte. înțelegeri convenite cu ocazia întîlnirilor noastre, raporturile de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român și mozambican, al cauzei păcii, socialismului, independenței naționale, securității și colaborării în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Primul ministru al Republicii Turcia,
Biilend Ulusu, va face o vizită oficială 

în țara noastrăLa invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Biilend Ulusu, prim-ministru al Re- publicii Turcia, va efectua o vizită oficială în Republica SocialistăRomânia, în perioada 1—4lie 1983. iu-
Vizita delegației Procuraturii Uniunii Republicilor

t -'
Sovietice Socialiste în țara noastrăDelegația Procuraturii Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, condusă de procurorul general A. M. Rekuncov, care s-a aflat într-o vizită in țara noastră, a fost primită de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.La primire a participat tovarășul Nicolae Popovici, procuror general al Republicii SocialisteA fost de față E. M. ambasadorul U.R.S.S. în tră.

România.Tiajelnikov, țara noas-

In timpul vizitei, oaspeții au a- vut convorbiri la Procuratura Generală, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Tribunalul Suprem și Procuratura județeană Brașov.De asemenea, delegația a vizitat obiective economice și culturale din municipiul București, județele Argeș, Prahova și Brașov și a fost primită de tovarășul Marin Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

La SuceavaComitetului de studii 23 din cadrul Conferinței internaționale a marilor sisteme electșoenergetice — C.I.G.R.E. — la care au luat parte cercetători, cadre universitare și specialiști români și din alte 23 de țări, membre ale acestei organizații tehnico- științifice care are ca specific producerea, transportul șl distribuția energiei electrice.Cu acest prilej, Comitetul național român al C.I.G.R.E. a prezentat referate privind concepția proiectării, construcției și exploatării stațiilor electrice de înaltă tensiune, conducerea cu ajutorul calculatorului de proces a stațiilor de transformare și concepția românească despre fiabilitatea instalațiilor energetice. Dezbaterile ce au urmat, precum și vizitele de documentare la stația de înaltă tensiune și modernul centru de dispecer al întreprinderii sucevene de profil au permis realizarea unui amplu și util dialog în probleme de vîrf ale electroenerge- ticii actuale, oaspeții străini avind cuvinte de apreciere la adresa înfăptuirilor românești în acest domeniu, șl îndeosebi a nivelului tehnic ridicat al echipamentelor din dotare.(Agerpres)

Cu prilejul „Lunii de solidaritate 
coreean"cu lupta poporului

TELEGRAMECu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului munist. Asociația de prietenie ro- mâno-coreeană, Liga română Co-de
CONFERINȚĂ

cu popoarele din AsiaprietenieAfrica, Comitetul Național pentru Â- părarea Păcii, Asociația juriștilor și Consiliul ziariștilor au adresat telegrame de solidaritate organizațiilor similare din Republica Populară Democrată Coreeană.
DE PRESĂ

Și
(Agerpres)

Din partea Ministerului fipărării NaționalePotrivit planului de pregătire a armatei pe 1983, în luna iunie se vor desfășura unele exerciții la care participă și rezerviști.

La Ambasada Republicii Populare Democrate Coreene din București a avut loc, vineri, o conferință de presă consacrată „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean". Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai ziarelor centrale, Agenției române de presă „A- gerpres", Radioteleviziunii, precum și corespondenți ai presei străine.în expunerea sa, ambasadorul R.P.D. Coreene, Sin In Ha, a reliefat lupta poporului coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a țării, fără nici un amestec din afară. în context, au fost subliniate propunerile făcute de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, referitoare la înfăptuirea

Republicii Confederate Koryo, care ar asigura aspirațiilor fundamentale nilor de a-și întregi trăi într-o țară unificată, liberă și independentă.Subliniind extinderea și aprofundarea continuă a relațiilor pe multiple planuri dintre partidele și popoarele celor două țări, vorbitorul a evidențiat rolul de excepțională însemnătate al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Ceaușescu și tovarășul Kim Ir- fiecare mai bo-

Democrate realizarea ale coree- patria, de a

Nicolae
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Sen, care marchează, de dată, o etapă nouă, mereu gată, în întărirea prieteniei și conlucrării dintre cele două țări și popoare, în interesul reciproc, ai cauzei păcii și înțelegerii internaționale.în încheiere, ambasadorul Sin In Ha a exprimat sentimente de gratitudine Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul și solidaritatea manifestate față de înfăptuirea aspirației vitale a poporului coreean — reunificarea pașnică șl independentă a țării.(Agerpres)

partide,

în urmă cu opt ani, poporul mozambican a trăit un eveniment de însemnătate istorică pentru destinele sale : proclamarea independenței naționale, după un deceniu de luptă eroică, cu arma în mină, în vederea lichidării dominației coloniale. Acest act revoluționar, petrecut Ia 25 iunie 1975, a deschis o etapă nouă in viața tinerei țări a- fricane, o etapă de activitate creatoare pentru dezvoltare economică și socială, sub conducerea Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), care aniversează tot azi 21 de ani de existență.Mozambicul se întinde între rîul Rovuma, în nord, și rîul Maputo, în sud, avînd o suprafață de 783 030 kmp și o populație de 11 milioane de locuitori, care se ocupă în marea majoritate cu agricultura și creșterea animalelor. Subsolul tării adăpostește apreciabile bogății naturale, ca de exemplu cărbune, bauxită, fier, cositor, aur, uraniu, iar cursurile sale de apă, între care fluviul Zambezi, îi asigură un uriaș potențial energetic. Complexul hidroenergetic Cabora-Bassa, cu o capacitate de producție proiectată de 18 miliarde kWh, este unul dintre cele mai mari din lume. în dorința de a valorifica aceste resurse în folosul propriu, autoritățile de la Maputo au declanșat încă din perioada imediat următoare proclamării independenței o vastă acțiune de dezvoltare economică a tării. Sarcinile noii etape au fost definite de cel de-al III-lea Congres al FRELIMO, din 1977, al cărui program stabilește ca obiective prioritare instaurarea unul stat democratic-popular, întărirea secto

rului agricol, crearea unei Industrii proprii diversificate, formarea de cadre de specialiști, ridicarea nivelului general de viață al populației.Poporul român, care și-a manifestat deplina solidaritate cu lupta poporului mozambican pentru do- bîndirea neatîrnării, acordindu-i în acei ani un larg sprijin — material, politic și diplomatic — urmărește cu caldă simpatie eforturile sale actuale pentru consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltare liberă, de sine stătătoare. Raporturile de prietenie și colaborare între România și Mozambic au cunoscut în ultimii ani un curs mereu ascendent. O contribuție de cea mai mare însemnătate la amplificarea colaborării româno-mo- zambicane au avut-o tntilnirile de la București și de pe pămîntul a- frican dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Machel. Desfășurate sub semnul înțelegerii și respectului reciproc, al dorinței comune de a diversifica legăturile pe toate planurile, convorbirile la nivel înalt au deschis de fiecare dată ample perspective conlucrării bilaterale. Deosebit de rodnică s-a dovedit vizita efectuată de șeful statului român în Mozambic în 1979. Tratatul de prietenie și colaborare, numeroasele acorduri semnate cu acel prilej, ca și înțelegerile convenite în timpul vizitei efectuate în 1980 în țara noastră de președintele Mo- zambicului au creat un puternic cadru stimulator pentru Intensificarea conlucrării româno-mozam- bicane pe multiple planuri, în interesul reciproc, al păcii, independenței și progresului în lume.
CONGRESUL PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT DIN ISRAEL

Satisfacții, dar și noi aspirații în rugbiRugbiul este unul dintre sporturile care ne-au adus și ne aduc satisfacții, ne reprezintă cu succes în arenele Internaționale. Din primul deceniu al secolului (cînd balonul oval a început să se rostogolească și pe plaiuri românești) și pînă în acest an (cînd echipa națională a cucerit al 5-lea titlu european), rugbiul nostru a parcurs un drum mereu ascendent, talentul și buna pregătire competitivă ale jucătorilor noștri, pasiunea ieșită din comun, a tuturor celor ce muncesc în acest sport sau trăiesc în jurul lui contribuind împreună Ia afirmări certe atît pe plan intern cit și pe plan internațional.Avem un campionat divizionar, în general puternic — recent s-a încheiat a 66-a ediție a sa, formația Steaua ieșind din nou campioană, a 14-a oară. Marcantă este afirmarea internațională : din 1960, cind au învins pentru prima dată puternica reprezentativă a Franței, rugbiștii noștri tricolori fac mereu „meciuri tari", echilibrate, în compania celor ce poartă tricourile cu emblema repre- zentînd cocoșul galic, victoriile fiind împărțite, iar cine învinge cucerește cam- .......  . „ ; deF.I.R.A. ; selecționata noastră a întreprins turnee de succes într-un șir de țări cu rugbiul cel mai avansat pe plan mondial : Anglia, Țara Galilor, Irlanda, Scoția, Argentina, Noua Zeelandă ; mai multe echipe de club ori selecționate din aceste țări ne-au întors vizita, oferind aici, la noi, împreună cu rugbiștii noștri, spectacole sportive memorabile ; ca o recunoaștere a valorii superioare a rugbiului nostru, România este prima țară căreia „International Board" (forul internațional al acestui sport) i-a acordat începînd din 1983 cîte un meci-test anual cu una dintre cele patru reprezentative de dincolo de Canalul Mînecii. „Naționala" de rugbi a României se bucură de o certă considerație : s-ar putea face o comparație, prin extrapolare — ca și cum echipa națională de fotbal ar juca oricînd de la egal la egal, cu șanse de ,a învinge oricînd, cu Brazilia sau R.F.G.... (Continuînd comparația, s-ar putea pune față în față interesul și emoțiile cu care sînt urmărite eforturile naționalei de fotbal pentru calificarea în turneul final al campionatului european — și succesul rugbiștilor care, anul acesta, au reușit, din nou, să cîștige titlul de campioni ai continentului 1).Sînt, toate acestea, mărturii edificatoare ale indiscutabilului salt va
loric înregistrat de rugbiul româ-

nesc în ultimii 20—25 de ani, probe convingătoare ale înaltei sale clase internaționale. Și, totuși, rugbiul nostru nu a făcut încă pasul decisiv așteptat — atît pe plan intern, spre cucerirea mulțimilor de spectatori, cit și pe plan internațional, spre înscrierea sa oficială în „cercul celor mai puternici" din lume. în special accesul nostru în redutabila competiție „Turneul celor cinci națiuni" (care ar urma astfel să devină al „celor șase națiuni"), acțiune despre care se vorbește cu simpatie și tot mai insistent in cercurile internaționale, întîrzie neașteptat de mult. De aceea, se ridică firesc întrebarea cum putem pătrunde și de drept, cit mai repede acolo unde ne este de fapt locul ? Evident, jucînd tot mai bine, reușind rezultate tot mai bune, convingind tot mai mult.

Am abordat asemenea problemă majoră pentru rugbiul nostru într-o serie de convorbiri cu factori implicați direct în această disciplină sportivă : Ovidiu Marcu — secretar responsabil al Federației de specialitate ; Valeriu Irimescu — antrenor emerit, conducător tehnic al echipei naționale ; Dumitru Manoileanu — antrenor cu vechi stagii, reputat specialist și autor al Enciclopediei despre rugbiul românesc ; Constantin Dinu — rugbist care a petrecut un sfert de veac între buturi și deține recordul mondial de jocuri în echipa națională a țării sale : 70.Din această confruntare de opinii s-au cristalizat unele concluzii și sugestii exprimînd puncte de vedere unanime sau aproape unanime. Pe acestea, numai pe acestea, le supunem atenției publice.

Semifinalele 
„Cupei României”Vineri, la sediul federației de specialitate, a avut loc tragerea la sorți a semifinalelor „Cupei României" la fotbal.Cele două meciuri se vor disputa miercuri, 29 iunie, pe terenuri neutre, după următorul program : la Sibiu : Universitatea Craiova — Dinamo București ; la Arad : Politehnica Timișoara — Corvinul Hunedoara.
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A apărut: 
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 12/1983

Cuvintul de salut 
al reprezentantului P.C.R. L al O'.N.U, în „dezbaterea șl rezolvarea în' spiritul' echității și ăl justiției a

de regulă ediția respectivă a , pionatului european organizat

de

• „AEROPORT DE 
BUZUNAR". Un proiect privind construirea unui miniae- roport într-o zonă centrală a Londrei. în apropiere de Ci*y, întîmpină în prezent o puternică opoziție din partea unora dintre londonezi, care duc o adevărată campanie împotriva realizării acestui obiectiv. „Ae- roDortul de buzunar" ar urma să fie construit în zona docu- ri.lof dezafectate de la Newham din estul Londrei, și să fie destinat aparatelor cărora le este suficientă, la aterizare si decolare. o pistă foarte scurtă. Firma care ar urma să execute lucrarea susține chiar că aeroportul ar reprezenta ..o speranță de renaștere" pentru respectivul cartier. Adversarii proiec

Afirmarea internațională este un fapt. Confirmarea însă 
trebuie demonstrată prin joc deschis și spectaculosSpre deosebire de alte discipline sportive de-ale noastre, rugbiul nu luptă doar pentru a se afifma în arena internațională. El a depășit această fază, afirmindu-se convingător prin numeroase rezultate de prestigiu, rezultate deloc întîmplătoare și repetate sistematic in fața partenerilor cei mai puternici. Nimeni nu ne contestă," și nici nu ne-ar putea contesta, aceste rezultate. Ceea ce așteaptă acum de la noi echipele cu care jucăm și forurile care pot decide intrarea oficială în sferele cele mai înalte ale rugbiului mondial este o confirmare a valorii prin etalarea unui joc deschis, spectaculos, mină" — cum se spune. „JuCați prea închis ; închideți prea mult jocul pentru a forța rezultatul" — se spune uneori rugbiștilor noștri. Indiferent dacă această remarcă este făcută ca pretext, doar cu scopul de za „motiva" poziții refractare, trebuie să recunoaștem că și la echipa națională, dar cu deosebire în campionatul intern, jocul se încheie uneori tocmai acolo unde ar trebui să înceapă : la transmiterea pasei. Se ține mingea prea mult pe loc. De la margine recuperăm multe mingi fiindcă dispunem de „prinzători" buni ; din . grămadă scoatem multe mingi fiindcă avem înaintași puternici ; luăm mingi și din regrupările ce le reușim în teren. S-a încetățenit și răspîndit o tactică de joc, predominantă, cu valențe relativ unilaterale — bazată îndeosebi și destul de stereotip pe cîștiguri de teren prin scoateri în tușă : după ce obțin min-

tului argumentează Însă că „toate avioanele sînt zgomotoase și poluează atmosfera".
• SPRE UN VACCIN 

AL MALARIEI. utilizînd tehnicile geneticii, o echipă de specialiști de la Institutul de cercetări medicale din Melbourne a reușit să obțină progrese — considerate ca promițătoare — în domeniul producerii antigenelor necesare creării unui vaccin contra malariei. Pornind de la un parazit colectat de la, o persoană contaminată, s-a creat posibilitatea „fabricării" unei bacterii care produce antigenul malariei. Conducătorul echipei de cercetători, dr. Graeme Mitchell, apreciază, totuși, că, deși bacteria poate fi acum cul

„Ia

gea, prima grijă a rugbiștilor noștri este s-o expedieze afară din teren, cit mai departe și afară ! Rareori vezi schimburi prelungite de pase, în timp ce la celelalte mari echipe vezi în mod curent zece pase într-o fază. Și statisticile subliniază același lucru : la noi de regulă o fază durează zece secunde sau chiar mai puțin ; la „AII Blacks", spre exemplu, sînt faze și de 80—90 de secunde. Sînt situații cînd, din 80 de minute, în meciurile noastre se înregistrează doar 25, 15 sau chiar 10 minute de joc efectiv. Restul — întreruperi, repuneri etc.Cineva ne spunea că, fără pasă, fără jocul liniilor dinapoi, rugbiul rămîne să folosească numai o singură „mină" din două : înaintarea. Iată de ce, în primul rînd la cluburi, și pornind de la copii și juniori, se simte nevoia de a se înrădăcina un stil superior de joc și, ca urmare, de a se crea „școli" ale pasei și „școli" ale treisferturilor. Fără un asemenea stil și fără „școli" nu vom putea avea rugbiștii care să practice acel rugbi modern, ofensiv și eficace (eficace în eseuri !) cu care să confirmăm prin joc o valoare competitivă afirmată prin rezultate bune pe tabelele de marcaj !Dar, despre aceste probleme, și despre altele cu rol-cheie pentru progresul rugbiului nostru, într-un număr viitor al ziarului.

Azi, etapa nr. 33Campionatul diviziei A la fotbal continuă astăzi cu meciurile penultimei etape. în Capitală este programat un singur joc : Sportul studențesc — F. C. <J>It, ce se va desfășura pe stadionul /.Politehnica". în țară vor avea loc următoarele partide : Politehnica Iași — F. C. Bihor Oradea ; Chimia Rm. Viicea — C. S. Tir- goviște ; Universitatea Craiova — Steaua ; Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov ; S. C. Bacău — Dinamo ; F. C. Constanța — Politehnica Timișoara ; F. C. Argeș Pitești — Petrolul Ploiești ; A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara. Toate meciurile vor începe la ora 18,00.

Revista se deschide cu editorialul „Amplu efort pentru creșterea contribuției științei și tehnologiei la dezvoltarea economico-socială a țării". în continuare sînt publicate articolele : „Principiile autogestiunii în condițiile noului mecanism eco- nomico-financiar", „Caracteristici ale proceselor de mobilitate socială", „Științele politice din perspectiva marxistă", „Devierea aberantă a științei și tehnologiei spre scopuri militare", „Continuitatea și consecvența luptei poporului român împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea independenței și suveranității naționale" (dezbatere). Din sumar mai spicuim articolele : „Dezvoltarea și apărarea avutului obștesc — cerință primordială a auto- conduceril muncitorești (consultație), „Fizionomia și semnificațiile teatrului politic", „Destinul istoric al capitalismului și avatarurile apologeților săi", „Rolul informaticii în valorificarea optimă a materiilor prime și materialelor". Revista mai conține rubrica intitulată „Cărți și semnificații".

Gheorqhe MITROI 
Ion DUM1TR1U

tivată, punerea la punct a vaccinului va mai dura cel puțin cinci ani. Malaria afectează, anual, în întreaga lume, peste 200 milioane de persoane. Potrivit datelor O.M.S., ea bîntuie In 97 de țări, în principal din Africa, India, Asia și Oceania, și nu poate fi lichidată din cauza rezistenței sporite a țînțarilor anofeli la insecticide, precum și a parazitului malariei — Ia medicamente.
© A FOST DESCO

PERITĂ FLOTA SCU
FUNDATĂ A LUI BO
NAPARTE ? O navă franceză a localizat in rada portului egiptean Abukir patru ancore, despre care se crede că ar putea

La București - „Cupa 
Europei” Ia pentatlonIncepînd de duminică și pînă joi, 30 iunie, se vor desfășura în Capitală întrecerile „Cupei Europei" la pentatlon modern, la care participă cele mai bune echipe de pe continent. Vor fi prezente în concurs formațiile Dinamo Moscova, Honved Budanesta, Fiamme d’Oro (Italia), Nordrhein Westfalen (R. F. Germania), o selecționată a orașului Paris și echipa Steaua București.în primele două zile ale competiției se va disputa proba de călărie, marți va avea loc proba de scrimă, miercuri — cea de înot, iar joi sînt programate ultimele două probe : rul și crosul.
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NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 IUNIE 198310 81I : 4 7

ti-

18EXTRAGEREA76 79 32 11 EXTRAGEREA30 41 73 6 88 Fond total delei, din care : 166 225 Iei, report la categoria 1.
a II-a s 8cîștiguri : 23 47 781 005 972

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
■ 11,05 Cultivarea limbii șl literaturii ro

mâne în școală
11,25 Film serial : „Omul din Atlantis"

— episodul 6
11,55 Să cînte copiii I
12,10 Ora de muzică
13,00 La sflrșit de săptămînă (I)
17,45 Săptămînă politică
18,00 Telejurnal
19,43 1001 de seri

Telejurnal
La sfirșit de săptămînă (II) 
Varietăți muzlcal-distractlve 
Telejurnal • Sport
Varietăți muzlcal-distractlve

PROGRAMUL 2
Telejurnal
Desene animate
Șlagăre în devenire 
Portret muzical
Telejurnal ® Sport 
Bună seara, fete, bună 
băieți I

TEL AVIV 24 (Agerpres). La Tel Aviv au început lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit din Israel (M.A.P.A.M.).Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în cadrul ședinței inaugurale, reprezentantul P.C.R, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tuturor oamenilor muncii din România, a adresat un cald salut tovărășesc participanților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — M.A.P.A.M., tuturor membrilor partidului, iar poporului israelian cele mai bune urări de prosperitate și pace. El a exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a legăturilor de prietenie și colaborare existente între P.C.R. și M.A.P.A.M., în impulsionarea cărora întîlnirile și convorbirile dintre conducătorii celor două partide au avut un rol determinant, convingerea că aceste legături vor continua să se dezyolte și în viitor în interesul întăririi prieteniei dintre cele două popoare, al extinderii colaborării pe multiple planuri , dintre România și Israel.După ce a relevat faptul că poporul român desfășoară o amplă și intensă activitate pentru realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, vorbitorul a arătat : România se manifestă ca un factor activ în viața internațională, promovează raporturi de amplă conclucrare rodnică cu toate statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate statele lumii, situînd la baza acestor relații principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța. România acționează pentru creșterea rolului țărilor mici și mijlocii în soluționarea problemelor majore, pentru un rol mai activ și mai eficient

problemelor majore ale vieții internaționale contemporane. Partidul și țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu, manifestînd o profundă preocupare față de situația din Orientul Mijlociu, care poate deveni oricînd sursa unor grave pericole la adresa păcii, militează activ și consecvent pentru o soluționare globală, pe calea tratativelor, a situației din regiune, care să ducă la realizarea unei păci drepte și trainice, bazată pe retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, la traducerea în fapt a dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu, la asigurarea independenței și securității tuturor statelor din zonă, inclusiv a Israelului. România consideră că ar fi necesar să se organizeze o conferință internațională, sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — ca reprezentant unic al poporului palestinian — a celor doi copreședinți ai Conferinței de la Geneva, U.R.S.S. și S.U.A., precum și a altor state care pot aduce o contribuție pozitivă Ia reglementarea pașnică a situației din Orientul Mijlociu.în încheiere, vorbitorul a arătat că partidul nostru dezvoltă larg relațiile cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialista și social-democrate, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, cu mișcările de eliberare națională, cu celelalte forțe progresiste, democratice și antiimperia- liste de pretutindeni și a urat succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului Partidului Muncitoresc Unit din Israel, in înfăptuirea hotărî* rilor ce le va adopta în interesul poporului israelian, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, cooperării și colaborării internaționale.Salutul reprezentantului partidului nostru a fost primit cu multă căldură de participanțil la congres.
(D

(II)

seara.
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 25 iunie, ora 21 — 28 iunie, 
ora 21. tn tară : Vremea va fl In gene
ral frumoasă, ta primele zile, cu cerul 
variabil. Apoi cerul se va înnora și pe 
alocuri, ta vestul șf nordul țării, va 
ploua. Vtatul va sufla slab pînă la mo

derat. Temperatura aerului ta creștere.
Minimele vor oscila Intre 8 și 18 grade, 

, izolat mai coborlte la începutul Inter
valului, iar maximele Intre 22 ș! 32 de 
grade. Dimineața, ceață slabă, tn Bucu
rești : Vremea va fi in general frumoa
să, cu cerul variabil. Vtatul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 12 șl 15 
grade, iar cele maxime între 27 șl 30 de 
grade. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

RETUTINDENIproveni de pe navele flotei franceze scufundate în august 1798 de vasele comandate de amiralul englez Nelson în celebra „Bătălie a Nilului" — relatează agenția France Presse. Două dintre ancore au o lungime de circa patru metri și cîntăresc peste două tone. Au fost, de asemenea, scoase la suprafață unele obiecte de ceramică și două grinzi. Autorizația acordată de autoritățile egiptene pentru e- fectuarea cercetărilor prevede că toate obiectele ce vor fi, eventual, găsite vor fi partajate pe baze paritare între Franța și Egipt, cu excepția tezaurului

flotei lui Bonaparte, care va rămîne Egiptului, precizează agenția, amintind că in bătălia navală de la Abukir s-au înfruntat 13 nave engleze și un număr egal de vase franceze comandate de amiralul Brueys. în această bătălie, de o rară violență, Brueys și aproximativ 2 000 de marinari francezi și-au pierdut viața.
• ROBOT „VĂZĂ

TOR". Cercetători de la Universitatea din Bohum (R.F.G.) au realizat un automat capabil să „vadă". Mai exact, cu ajuto

rul unui element fotosensibil, robotul poate determina configurația, locul și dimensiunile diferitelor obiecte și să transmită calculatorului informații referitoare la cele „văzute". „Memoria vizuală" a robotului fixează datele a nu mal puțin de 10 000 de puncte, iar prelucrarea lor durează doar cîteva secunde. Desigur, robotul nu poate concura încă cu văzul omului, dar aceasta nu-1 va împiedica să-și găsească numeroase aplicații practice în tehnica modernă.
© NU NUMAI O 

SIMPLĂ INTÎMPLARE... Un băiețel de 5 ani din Nisa (Franța) a împușcat, rănindu-1 grav, alt copil, de 7 ani, pentru

că acesta a refuzat să-i dea o gumă de mestecat — a anunțat poliția locală. Băiețelul a declarat că a învățat cum să încarce pușca tatălui său „din filmele de la televiziune". Christophe Rossini, copilul împușcat, a fost internat în stare gravă în spital. Un fapt divers, dar nu lipsit de semnificații în ceea ce privește una din cauzele fenomenului criminalității în lumea occidentală, unde telespectatorii, inclusiv cei aflați la cea mai fragedă vîrstă, sînt supuși unui permanent bombardament al violenței pe micul ecran.
• PĂDUREA DE PIA

TRĂ este numele dat unui fenomen natural mai puțin obișnuit. „Copacii" acestei păduri aflată in apropiere de Varna

(Bulgaria) sînt stalagmite care au luat naștere cu mii de ani în urmă Ia mare adincime sub pămînt, în urma unui proces de evaporare a apelor bogate în calcar. în urma eroziunii solului în timp îndelungat, stalagmitele au fost dezvelite și scoase astfel la suprafață, formînd un impresionant peisaj asemănător celor lunare.
• PEPITĂ GIGANT.O pepită de aur cîntărind 36 de kilograme a fost găsită la exploatarea ..Sierra Pelada". din Amazonia braziliană. Valoarea ei este estimată la 1.6 miliarde cruzeiros (peste 3 milioane de dolari). Specialiștii apreciază că aceasta este una dintre cele mai mari pepite găsite In Întreaga istorie a Braziliei.



România, președintele Nicolae Ceaușescu 
se pronunță pentru unirea tuturor forțelor 

in vederea trecerii la dezarmare, 
in primul rind la dezarmare nucleară 

Intervențiile reprezentanților României in comisiile Adunării 
mondiale pentru pace și viață, împotriva războiului nuclear, 

de la Praga

„LUNA DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORULUI COREEAN11

Alături de cauza dreaptă 
a poporului coreean prieten

PRAGA 24. — Trimisul Agerpres, Paul Diaconu, transmite : In continuarea lucrărilor Adunării mondiale pentru pace și viață, împotriva războiului nuclear, in comisia care are ca temă de dezbatere „Cursa înarmărilor — cum să fie oprită și să i se schimbe tendința", reprezentantul României, Florian Georgescu, directorul . Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România, a prezentat concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, inițiativele și propunerile șefului statului român, ale țării noastre privind necesitatea unirii tuturor forțelor pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară.După cum sublinia președintele Nicolae Ceaușescu — a arătat vorbitorul — problema fundamentală a epocii noastre este aceea de a uni toate forțele pentru a pune capăt politicii de război, politicii de înarmare, pentru a impune trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmarea nucleară, pentru a asigura dreptul popoarelor la libertate, la independență, la existență, la viață în pace.în intervenția făcută în comisia care dezbate tema „Aspectele economice ale cursei înarmărilor și ale dezarmării", delegatul român, Nicolae Mancaș, a subliniat că o trăsătură specifică a concepției președintelui Nicolae Ceaușescu privind problemele dezarmării este abordarea acesteia în legătură directă cu nevoile social-economice ale omenirii, în primul rind ale țărilor în curs de dezvoltare. In
In favoarea reducerii cheltuielilor militare și 
folosirii fondurilor economisite pentru dezvoltare 

Cuvîntul reprezentantului român la reuniunea internațională 
de la GenevaGENEVA 24 (Agerpres). — La Geneva s-au desfășurat lucrările „Grupului de orientare", sub egida Institutului Națiunilor Unite pentru cercetări in domeniul dezarmării. Grupul are ca obiectiv examinarea relației dintre dezarmare și dezvoltare și formularea de propuneri pentru crearea unui fond destinat dezvoltării, prin economisirea unei părți din resursele materiale, umane și științifice utilizate în prezent pentru continua creștere a potențialului militar al statelor.Președinte al „Grupului de orientare" a fost ales Edgar Faure, fost prim-ministru al Franței.' Intervenind în dezbateri, reprezentantul român, ambasadorul Constan

încheierea misiunii navetei spațiale
„Challenger”

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Naveta spațială „Challenger", avînd 
un echipaj de cinci persoane — din
tre care prima femeie astronaut 
americană — și-a încheiat vineri 
misiunea, aterizind la baza aeriană 
Edwards din California. Programul 
inițial prevăzuse ca naveta să ateri
zeze la Cape Canaveral, in Flori
da, . de unde a avut loc lansarea in 
urmă cu șase zile, dar, din cauza 
timpului nefavorabil, locul revenirii 

acest sens, președintele Nicolae Ceaușescu arăta că între problema dezarmării și problema noii ordini economice internaționale există o strînsă interdependență. Oprirea cursei înarmărilor, trecerea la reducerea cheltuielilor militare ar crea condiții pentru a se aloca mijloacele necesare, financiare și materiale, în vederea soluționării problemelor grave legate de situația țărilor sărace. Aceasta ar exercita o puternică influență asupra întregii economii mondiale, ar favoriza schimburile și stabilitatea economică și politică internațională.Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, inițiativele și activitatea șefului statului român, întreaga politică a țării noastre, pusă în slujba păcii și a dezarmării, poziția fermă a României privind respectarea strictă a independenței și suveranității tuturor națiunilor, a drepturilor și aspirațiilor lor fundamentale formează cadrul politic cel mai propice pentru a imprima întregului sistem educațional o largă vocație internațională in spiritul înțelegerii, colaborării și păcii în întreaga lume — s-a arătat in cuvîn- tul rostit de delegatul român, Ionel Dicu, în comisia care dezbate tema „Educația in slujba păcii și preîntim- pinarea pericolului de război".Vorbitorul a evidențiat numeroasele eforturi și inițiative românești pe plan internațional în domeniul e- ducației tineretului, care au fost încununate cu declararea de către O.N.U. a anului 1985 drept An Internațional al Tineretului, sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace".

tin Flitan, a prezentat tezele, concepțiile și ideile președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, temă care a devenit, la ora actuală, problema primordială a vieții internaționale.. Totodată, vorbitorul a înfățișat pe larg inițiativele României in Adunarea Generală a O.N.U., in Comisia de dezarmare și la cea de-a Vl-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, cu privire la trecerea hotărîtâ la reducerea cheltuielilor militare, al căror nivel constituie unul dintre principalii factori de agravare a situației economiei mondiale.
pe Terra a fost schimbat. Din pri
cina acestei modificări, astronauții 
au mai efectuat încă o rotație in ju
rul Pământului.

După cum reamintesc agențiile 
A.P. și Reuter, in timpul misiunii 
au fost lansați doi sateliți de tele
comunicații, care vor fi utilizați de 
Canada și Indonezia. Totodată, s-a 
experimentat posibilitatea lansării 
și apoi a recuperării unui satelit 
științific cu ajutorul unui robot.

Ședința Biroului Politic al C, C.■> ■>

al Partidului Popular Revoluționar Mongol

înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu 

si Yumiaaghiin TedenbalULAN BATOR 24 (Agerpres). — Sub președinția tovarășului Yumjaa- ghiin Țedenbal, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, la Ulan Bator a avut loc ședința Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M. In cadrul ședinței, tovarășul Yum- jaaghiin Țedenbal a prezentat o informare cu privire la vizita oficială de prietenie efectuată în Republica Socialistă România, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
Sesiunea U.N.C.T.A.D. de la Belgrad

Sînt necesare măsuri concrete in vederea depășirii 
dificultăților din economia mondialăBELGRAD 24 — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : întrunită in ședință plenară; cea de-a Vl-a sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) a audiat un raport al președintelui Grupului de lucru pentru evaluarea situației economice mondiale din punctul de vedere al stadiului discuțiilor de pină acum.De asemenea, în cadrul ședinței, a fost aprobată constituirea unui grup de contact al președintelui sesiunii,

Condamnare fermă a acțiunilor neofasciste
Reuniunea internațională a foștilor deportați in lagărul 

de exterminare de la RavensbruchBRUXELLES 24 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc reuniunea internațională a foștilor deportați în lagărul de exterminare de la Ravensbruch (R.F.G.), desfășurată la inițiativa organizației belgiene a foștilor deportați la Ravensbruch. La încheierea reuniunii a fost adoptat un apel de protest împotriva pericolului războiului nuclear, precum și a acțiunilor forțelor fasciste și neofasciste.Din România, în cadrul dezbaterilor a luat cuvintul reprezentanta Comitetului foștilor luptători și vete
'agențiile DE PRESĂ TRANSMIT:1 
I..........DECES. Intr-un. comunicat trans-

mis de agenția P'rensa Latina, Co- I mitetul Central al P. C. din Cuba I a informat că Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, membru al Biroului Politic I al C.C. al P. C. din Cuba, încercat 

| revoluționar, personalitate proemi
nentă, cu mari merite istorice in 
slujba patriei sale, a încetat ful
gerător din viață, joi după-amiază.CENTRALELE SINDICALE CHI- I LIENE care au organizat greva generală pe termen nelimitat de la I 23 iunie au dat publicității condi- | țiile pe care le cer în vederea inițierii unui dialog cu autoritățile | militare. Intre aceste condiții figurează fixarea unui calendar privind ■ revenirea țării, în cel mai scurt timp, „la un sistem real de parti- | cipare democratică a maselor la

Biroul Politic a dat o deosebită a- preciere convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Yumjaa- ghiin Țedenbal, subliniind că ele vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare fructuoasă dintre partidele, țările și popoarele noastre, la întărirea unității țărilor socialiste.Biroul Politic al C.C. al P.P.R.M. a aprobat cu deplină satisfacție rezultatele dialogului la nivel înalt, stabilind măsuri pentru transpunerea lor in viață de către ministerele și instituțiile mongole de resort, acțiuni care vor contribui la amplificarea și aprofundarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări și popoare.

prin intermediul căruia să se impulsioneze negocierile in vederea apropierii pozițiilor participanților.Lucrările sesiunii continuă în comisii și in grupuri de lucru. Punctele de vedere, îndeosebi ale țărilor în curs de dezvoltare și, respectiv, ale statelor occidentale dezvoltate, se mențin încă îndepărtate în problemele de substanță, dar consultările s-au intensificat pentru a se realiza, în răstimpul scurt rămas pină la încheierea sesiunii, consensul asupra unor rezultate concrete.

ranilor de război împotriva fascismului, Șarolta Gruia, fostă deportată la Ravensbruch, care a prezentat inițiativele țării noastre pentru oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, pentru renunțarea la instalarea de noi rachete cu rază medie de acțiune in Europa, retragerea și distrugerea celor existente, A fost expusă, de asemenea, poziția țării noastre de condamnare hotărîtă a fascismului și neofascis- mului, a oricăror manifestări de rasism și șovinism. ' 
conducere", restabilirea imediată â libertății presei, revizuirea sistemului economic actual și introducerea unui sistem al economiei mixte, încetarea represiunii împotriva forțelor democratice, reforma țămintului. invă-

MANEVRELE MILITARE ALE 1 
N.A.T.O., denumite codificat ,Ad
venture-Express 83", desfășurate în . 
nord-estul Turciei, s-au încheiat, 
s-a anunțat la Bruxelles. După I 
cum informează agenția France 
Presse, la aceste manevre au parti- I 
cipat 4 000 de militari din cadrul | 
„Forței mobile aliate" (Belgia, Ca
nada, S.V.A., Marea Britanie, Ita- I 
lia, Luxemburg și R.F. Germania), |
precum și 4 000 de membri ai for
țelor armate turcești.

Ca în fiecare an, forțele progresiste, democratice de pretutindeni marchează între 25 iunie și 27 iulie LUNA DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORULUI COREEAN. Prima din aceste două date evocă, cum se știe, dezlănțuirea, la 25 iunie 1950, a războiului de agresiune împotriva Republicii Populare Democrate Coreene, iar cea de-a doua, încheierea, la 27 iulie 1953, a armistițiului de la Panmunjon, care a consfințit eșecul încercărilor de a lichida cuceririle revoluționare ale poporului coreean, confirmînd din nou că nu poate fi infrînt un popor ce se ridică cu hotărîre la luptă pentru apărarea independenței și libertății, a dreptului sacru de a-și făuri destinul potrivit voinței și aspirațiilor proprii.Aniversarea acestor evenimente vine să pună încă o dată in lumină eroismul in masă cu care poporul coreean a. luptat pentru apărarea patriei, dîrzenia de care a dat dovadă în perioada de reconstrucție a țării pentru înlăturarea urmărilor agresiunii, pentru edificarea noii societăți.Sub conducerea președintelui Kim Ir Sen, a Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, R.P.D. Coreeană a devenit și se afirmă tot mai. mult, ca un înfloritor stat socialist, independent și suveran, al cărui popor, harnic șî talentat, își manifestă cu vigoare capacitățile creatoare. In imaginea de azi a R.P.D. Coreene, aflată în plin proces de dezvoltare, își găsește materializare activitatea vastă desfășurată de clasa muncitoare, de țărănime și intelectualitate, de întregul popor pentru industrializarea țării, ca temelie a dezvoltării independente multilaterale, pentru sporirea continuă a avuției materiale și spirituale, în prezent într-o singură zi realizindu-se echivalentul întregii producții industriale din 1946. O puternică dezvoltare a cunoscut agricultura, ah înflorit cultura și știința, a crescut nivelul de trai al poporului. Poporul coreean își concentrează in prezent energiile în vederea înfăptuirii importantelor obiective stabilite de Congresul al VI-lea al partidului privind modernizarea în continuare a industriei și a întregii economii naționale, creșterea și mai puternică a avuției naționale.Concomitent cu eforturile neslăbite pentru dezvoltarea multilaterală
Declarația Guvernului R.P.D. CoreenePHENIAN 24 (Agerpres). — Cu prilejul începerii „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean", Guvernul R.P.D. Coreene a dat . publicității o declarație în care condamnă acțiunile militare ale S.U.A. și ale regimului de la Seul, care creează o situație atît de gravă incit este posibilă declanșarea unui război în orice moment. Guvernul R.P.D. Coreene citează in acest sens sporirea considerabilă în Coreea de Sud- a trupelor. și armamentelor de diverse tipuri, intensificarea manevrelor militare și a propagandei ostile, încurajarea autorităților de la Seul de a reprima cu brutalitate orice acțiune de luptă pentru democrație și reunificare pașnică a patriei.Denunțind ca total neîntemeiate pretinsele amenințări cu o „invazie asupra Coreei de Sud", Guvernul R.P.D. Coreene subliniază că unicul pericol de război îl constituie prezența în Coreea de Sud a trupelor și armamentelor americane, planurile acestora de amplasare pe teritoriul sud-coreean a rachetelor purtătoare de bombe cu neutroni, a rachetelor „Pershing" și a celor de croazieră, ca 

a țării, ca un fir roșu răzbate în întreaga activitate a Partidului Muncii, a Guvernului R.P.D. Coreene preocuparea intensă în vederea realizării dezideratului suprem al națiunii coreene — unificarea în mod independent și pașnic a patriei. Este bine cunoscut că în acest sens au fost formulate numeroase inițiative, au fost prezentate propuneri constructive care sintetizează voința și aspirațiile tuturor patrioților coreeni, atît din Nord, cit și din Sud, ale întregii națiuni. De un larg ecou s-au bucurat propunerile formulate de tovarășul Kim Ir Sen privind constituirea Republicii Confederale Democratice Koryo, care, menținînd sistemele sociale din cele două zone ale țării, să fie condusă de un guvern național unificat, cele două părți, reprezentate pe bază egală, urmînd să exercite autonomie regională. Exprimînd năzuințele cele mai fierbinți ale națiunii coreene, propunerile repetate, activitatea intensă desfășurată de R.P.D. Coreeană in spiritul cerinței reunificării patriei reflectă voința sa de a rezolva această problemă pe calea tratativelor, pe o bază pașnică și democratică, fără ingerințe străine.Prieten sincer și devotat al poporului coreean, poporul român și-a manifestat dintotdeauna solidaritatea cu lupta dreaptă a acestuia, atît. în anii grei ai războiului, cit și ulterior, militînd neabătut pentru respectarea dreptului imprescriptibil de unificare independentă și pașnică a Coreei. O puternică reafirmare a poziției consecvente a țării noastre o constituie mesajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU adresat tovarășului Kim Ir Sen (mesaj care se publică în pagina I).Această poziție fermă și-a găsit multiple expresii în documente de partid și de stat ale României, în cadrul O.N.U. și altor foruri internaționale unde, prin numeroase inițiative, țara noastră s-a pronunțat neabătut în sprijinul luptei poporului coreean pentru înlăturarea flagrantei anomalii pe care o reprezintă scindarea țării. România sprijină întru totul programul de reunificare prezentat de tovarășul Kim Ir Sen, se pronunță ferm împotriva tentativelor de . a crea „două Corei", pentru retragerea din Coreea de Sud a tuturor trupelor și bazelor militare străine, inclusiv a armamentului nu
și stocarea unei mari cantități de mijloace de ducere a războiului nuclear.Guvernul R.P.D. Coreene — se arată in declarație — cere retragerea imediată din Coreea de Sud a uriașului arsenal militar și a tuturor trupelor străine, traducerea în fapt a rezoluției O.N.U. cu privire la instaurarea păcii în Coreea și începerea de negocieri cu privire la înlocuirea Acordului de armistițiu cu un acord de pace. Reunificarea patriei este dreptul inalienabil și sarcina cea mai urgentă a poporului coreean. R.P.D. Coreeană reafirmă poziția sa cu privire la realizarea reunificării, independent și pașnic, prin eforturile proprii ale poporului coreean, fără nici un amestec din afară.Guvernul R.P.D. Coreene iși exprimă încrederea că guvernele, partidele politice și organizațiile de masă din toate țările, organizațiile internaționale, toate forțele iubitoare de pace își vor exprima sprijinul și solidaritatea cu lupta poporului coreean, vor acționa pentru oprirea planurilor de declanșare a unui nou război. 

clear, astfel ca poporul coreean să-șî poată rezolva problemele de sine stătător, fără nici un amestec din afară.Poporul coreean acordă o înaltă apreciere sprijinului neabătut de care se bucură din partea României socialiste. „Vă exprim dumneavoas- j 
tră, partidului, guvernului și poporu- j 
lui României — arăta in acest sens tovarășul KIM IR SEN — recunoș
tința profundă pentru sprijinul și | 
solidaritatea activă și permanentă 
față de lupta dreaptă a poporului 
nostru pentru reunificarea patriei. 
Sprijinul hotărit și solidaritatea po
porului român și ale popoarelor iu- I 
bitoare de pace din lume inspiră po
porului nostru un mare entuziasm".Este convingerea României, a întregului nostru popor că, în pofida piedicilor care stau in. calea înfăp- i tuirii năzuinței supreme a națiunii coreene, această năzuință .— care se înscrie pe însăși linia dreptății istorice — își va găsi împlinirea, mar- cirrd- astfel-o contribuție de' seamă la cauza generală a păcii și înțelegerii in Asia și în lume.Desfășurîndu-se in cadrul fertil al Tratatului de prietenie și colaborare, semnat in 1975, raporturile ■ dintre poporul român și poporul coreean, dintre cele două țări și partide își găsesc o puternică expresie în dezvoltarea continuu ascendentă a conlucrării pe multiple planuri — politic, economic, tehniep-științific și cultural, in toate sferele de activitate. întreaga dezvoltare atît de fericită a raporturilor româno-coreene pune in evidență rolul determinant al intilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen pentru impulsionarea continuă a colaborării, pentru ridicarea ei pe trepte tot mai înalte, car''.ierul frecvent și sistematic al" acestor intîlniri constituind chezășia întăririi legăturilor dintre popoarele, țările și partidele noastre.Cu convingerea că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare româno-coreene se vor dezvolta neîntrerupt spre binele reciproc, al cauzei socialismului și păcii, poporul nostru își reafirmă sentimentele de solidaritate militantă cu lupta poporului R.P.D. Coreene pentru progresul continuu al țării, pentru reunificarea patriei, exprimîndu-și încrederea fermă in capacitatea acestuia de a-și înfăptui aspirațiile naționale cele mai fierbinți.
SPANIA

Critici la adresa 
protecționismului 

si a dobinzilor înalteMADRID 24 (Agerpres). — Guvernul spaniol examinează in prezent „măsurile corective oportune" de natură să ducă la reducerea importurilor, precum și o serie de măsuri de promovare a exporturilorj — a anunțat ministrul spaniol al industriei și energiei, Carlos Solchâga. Acesta a explicat că guvernul dorește să amelioreze situația balanței de plăți a țării și să pună ’;apăt pierderilor de valută. Printre factorii care au determinat scădera.,. exporturilor spaniole, ministrul a menționat practicile protecționiste .ale țărilor industrializate. De asemenea, el a formulat critici la adresa S.U.A., arătind că acestea „au eludat răspunderile ce le revin", menținînd dobinzile bancare la un nivel foarte ridicat.
t.

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății despre consecințele unei conflagrații nucleare

„Pacea nu se poate asigura prin noi armamente, 
ci prin reducerea și distrugerea totală a armamen
telor nucleare, prin trecerea la dezarmarea generală, 
sub un control corespunzător internațional. Popoare
le așteaptă nu noi rachete nucleare, ci măsuri pen
tru oprirea amplasării acestora, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, realizarea unui echilibru 
al forțelor la un nivel cit mai scăzut al armamen
telor".

NICOLAE CEAUȘESCU

1. Explozia unei bombe unice o megatonă deasupra unui oraș mărimea Londrei ar face „peste milion și jumătate de victime și număr echivalent de răniți".2. Un război care ar comporta losirea unor arme tactice mai mici, avind o putere totală de 20 megatone și limitate la obiective militare situate în Europa centrală, ar provoca „circa 9 milioane de morți și de răniți grav, din care peste 8 milioane în cadrul populației civile, precum și un „număr sensibil de răniți mai ușor". Adică 18 lioane de victime.3. Un război gă, în cursul arme avînd o gatone (adică
Publicația „O.M.S. Informations", editată de Organizația Mondi

ală a' Sănătății, reproduce concluziile unui Comitet internațional 
de experți în științe medicale și sănătate publică din 10 țări (Austria, 
Marea Britanie, Franța, Japonia, Nigeria, Olanda, Suedia, S.U.A., 
U.R.S.S. și Venezuela), de sub președinția prof. Sune Bergstrom, de 
la Institutul „Karolinska" din Stockholm, laureat al Premiului Nobel, 
în legătură cu consecințele unei eventuale conflagrații în care s-ar 
folosi armele nucleare. Concluzia autorilor raportului este categorică : 
posibilitatea ca victimele unui atac nuclear să beneficieze, fie și în 
cea mai mică măsură, de îngrijire medicală este „practic nulă", lată 
ce scrie publicația amintită :Calculînd consecințele a trei situații Ipotetice, ' experții au ajuns la concluzia că „folosirea armelor nucleare in luptă ar antrena, foarte probabil, o rapidă escaladare spre un război total, în cursul căruia ar fi utilizate toate armele din arsenalele nucleare ale lumii".Nici un serviciu de sănătate din lume, afirmă fără echivoc experții, nu este in măsură să trateze pe ră- niții și pe muribunzii victime ale unui război nuclear.Chiar dacă nu s-ar ocupa decît . de persoanele rănite ca urmare a suflului, efectului termic sau al radiațiilor produse de o bombă de o megatonă. serviciile medicale dintr-o . țară ar fi copleșite. Dacă o bombă de această putere1 pare mică față de o rachetă termonucleară, ea este to- tuși de 80 de ori mai puternică decît

cea de 12,5 kilotone utilizată împotriva Hiroshimei.„Cu mijloacele și căile de aprovizionare reduse, capacitatea personalului medical supraviețuitor de a asigura o îngrijire convenabilă sau chiar de a acorda prima îngrijire și de a menține victimele în viață ar fi aproape nulă", afirmă experții.Această opinie este confirmată de un studiu american menționat in raport, care consideră că în ipoteza detonării deasupra orașului Boston a unei bombe de o megatonă, s-ar înregistra 700 000 de morți și un număr echivalent de răniți, ceea ce înseamnă jumătate din populația orașului.Admițind că restul țării ar fi în afara conflictului și ar putea trimite toate resursele medicale spre orașul devastat, aceste resurse s-ar dovedi insuficiente !

LOCURI DE MUNCA NU RACHETE!

I
■

egal
nuclear pe scară căruia ar fi. folosite putere de 10 000 me- aproximativ jumătate

9 Cheltuielile militare mondiale au ajuns la nivelul de 
700-750 MILIARDE DOLARI.

• Cele PESTE 50 000 DE FOCOASE NUCLEARE exis
tente in lume înmagazinează o putere distructivă de UN 
MILION DE ORI MAI MARE decit cea a bombei de la 
Hiroshima.

• Un singur submarin de ultimul tip dispune de 24 DE 
RACHETE, cu rază de acțiune de 7 200 km, fiecare rachetă 
avînd cite 8 FOCOASE NUCLEARE, iar fiecare focos este de 
10 ORI MAI DEVASTATOR decît bomba de la Hiroshima.

• Prin declanșarea celor peste 15 000 de încărcături 
nucleare aflate în Europa, fiecare locuitor al continentului 
nostru poate fi ucis de 114 000 DE ORI.

• Un război nuclear pe scară largă, în cursul căruia ar 
fi folosite arme avînd o putere de 10 000 megatone (jumă
tate din stocul existent), ar face 1 150 000 000 DE MORȚI și 
1 100 000 000 RĂNIȚI, respectiv, jumătate din populația lumii.

Conform opiniei experților, „chiar cu mijloacele de care se poate dispune în condiții normale și optime, serviciile de sănătate ar fi debordate de aflux,ul victimelor în caz de război nuclear".„Scenariile" reținute .ar fi urrpă- toarele :
din stocul actualmente existent de arme nucleare) și care ar fi detonate „in proporție de 90 la sută în Europa, Asia și America de Nord și de 10 la sută in Africa, America Latină și Oceania" ar face „1 150 000 000 de morți și 1 100 000 000 răniți". Cu alte cuvinte, ’ „jumătate

din locuitorii Pămintului ar fi victime imediate".Raportul experților, cuprinzînd peste 150 de pagini, este bazat, într-o mare măsură, pe consecințele bombardării în 1945 a orașelor Hiroshima și Nagasaki. Intitulat „Efectele războiului nuclear asupra sănătății și a serviciilor de sănătate", el schițează nu numai o descriere a bolilor, deceselor și distrugerilor ce s-ar înregistra, dar și a prejudiciilor aduse mediului înconjurător și a prăbușirii structurilor economice, sociale și politice ale lumii, ca urmare a unei conflagrații nucleare.Operațiunile de salvare „nu ar fi decit un simplu expedient", iar proporția medicilpr care ar’ sucomba ar fi „mai măre decit cea a restului populației, din cauza expunerii la radiații, la boli și. la alte riscuri".Datorită acestui fapt, „majoritatea victimelor nu ar beneficia pro-

babil de nici un fel de asistență medicală".Citeva dintre efectele pe termen scurt și in perspectivă luate in considerație : „Mijloacele de transport și comunicații moderne ar fi paralizate sau distruse... Enorme cantități de apă (pină la 10—20 litri pe zi) ar fi necesare pentru victimele arsurilor și ar fi necesar un minimum de patru litri de apă pe zi pentru a preveni lor". deshidratarea supraviețuitori- In numeroase țări in curs de

dezvoltare, care depind de importurile de cereale, „intreruperea aprovizionării ar putea avea rezultate catastrofale. Milioane de oameni care șr supraviețui atacului imediat ar muri de foame. în anii următori".La ieșirea din adăposturi, supraviețuitorii ar găsi „milioane de cadavre umane și animale putrezite. Grămezile de deșeuri și ape uzate netratate ar oferi condiții favorabile pentru reproducerea muștelor și a altor insecte care ar rezista mai bine la radiații decit oamenii".
Concluziile grupului de experți vin încă o dată să pună în evi

dență că nu există decit o unică modalitate de apărare împotriva 
primejdiei atomice, și anume oprirea fără întîrziere a cursei arma
mentelor nucleare, scoaterea în afara legii a acestor armamente. Este 
ceea ce au reafirmat, dealtfel, cu toată vigoarea participanta la 
recentul congres internațional al organizației „Medicii pentru prein- 
tîmpinarea unui conflict nuclear", care au adresat în acest sens 
guvernelor și popoarelor din întreaga lume un vibrant Apel la 
rațiune.
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