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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

S'O/':-

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, miercuri, 29 iunie, au în
ceput lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, avînd următoarea ordine de zi :

1. Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la rea
lizarea Planului național unic de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe semestrul I și măsurile ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an.

2. Programul privind aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționa
rea mecanismului economico-financiar, a sistemului de re
tribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal.

3. Programul național pentru asigurarea unor pro
ducții sigure și stabile prin creșterea potențialului produc
tiv al păiriîntului, mai buna organizare și folosire în mod 
unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, 
realizarea irigațiilor pe circa 55-60 la sută din suprafața

arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii 
solului.

4. Informare cu privire ia întîlnirea de la Moscova a 
conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste 
europene.

La plenară participă ca invitați prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, cadre de conducere din mi
nistere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, 
redactori-șefi ai presei centrale, care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R.

Participanții au păstrat un moment de reculegere în 
memoria tovarășei Elena Harisiad, membru al C.C. al 
P.C.R., care a încetat din viață în intervalul de la ultima 
plenară a Comitetului Central.

La primul punct al ordinii de zi raportul a fost pre
zentat de tovarășul Constantin Dăscăl^scu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

Lucrările plenarei continuă.

împlinirea a 75 de ani de la crearea „Societății Scriitorilor Români" — moment cu deosebite semnificații pentru viața spirituală a țării — îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului' de Stat și Guvernului, precum și al meu personal, să adresez Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România, tuturor scriitorilor din patria noastră un, călduros salut revoluționar, împreună cu cele mai bune urări.înființarea, la începutul acestui secol, a „Societății Scriitorilor Români", a marcat un moment important în istoria culturii românești, în dezvoltarea vieții și activității literare din patria noastră. Continuînd și amplificînd bogatele tradiții ale intelectualității progresiste din țara noastră; „Societatea, Scriitorilor Români", — în rîndurile căreia și-au desfășurat activitatea prestigioși cărturari patrioți, luptători înflăcărați pentru dreptate socială și unitate națională — a militat pentru unirea forțelor scriitoricești în vederea promovării unor opere literare și artistice strîns legate de istoria eroică a poporului nostru, de viața și aspirațiile celor mulți, a făuririi unei culturi menite să contribuie la cultivarea unor idealuri' nobile, patriotice și umaniste.Marii scriitori români au dat țării nu numai minunate opere literare, ci s-au manifestat, totodată, activ și în viața social-polltică, făcînd dovada devotamentului lor față de patrie și popor, a sentimentelor de profund patriotism care i-a însuflețit. Receptivi la problemele majore ale epocii, scriitorii au înfățișat in creațiile lor tradițiile glorioase de luptă ale poporului român pentru apărarea ființei naționale, pentru independență și realizarea multisecularului ideal al Unirii, pentru dreptate socială și națională, situîndu-se, prin scrisul lor, alături de popor în împlinirea năzuințelor și aspirațiilor sale celor mai înalte. Mulți scriitori și oameni de artă s-au integrat luptei partidului nostru comunist și au acționat, alături de clasa noastră muncitoare, de masele populare, împotriva exploatării și asupririi, pentru progres social, pentru o patrie liberă, independentă și. suverană. Merită subliniat faptul că numeroși oameni de litere s-au situat pe poziții ferme în lupta antifascistă, pronunțindu-se și militînd activ împotriva politicii de fascizare a țării, a dictaturii antonesciene și a războiului. în anii de după eliberarea țării, acționînd în deplin consens cu sentimentele și interesele întregului popor, scriitorii s-au înrolat activ, alături de clasa noastră muncitoare, de țărănime, de intelectualitatea română, în marea operă de construcție socialistă din România, au participat și participă nemijlocit, aducînd o contribuție de seamă — apreciată de întregul nostru partid și popor — la edificarea noii orinduiri pe pămîntul patriei. în acești ani, și cu deosebire în ultimele decenii, a fost creată o literatură bogată — atît în limba română, cît și in limbile naționalităților conlocuitoare — inspirată din uriașa operă revoluționară pe care o înfăptuiește poporul nostru, sub conducerea partidului, oglindind marile transformări Înnoitoare petrecute în societatea noastră, procesul amplu și complex de formare și afirmare a omului nou, a conștiinței socialiste, înaintate.Pentru toate aceste realizări, pentru contribuția deosebită adusă la promovarea literaturii și artei noi, socialiste, la înfăptuirea în viață a politicii culturale a partidului, adresez, cu prilejul acestei aniversări, Uniunii scriitorilor și tuturor slujitorilor scrisului din patria noastră cele mai calde felicitări, precum și urarea de a obține noi și noi succese pe tărîmul activității nobile pe care o desfășoară, pentru îmbogățirea cu noi și valoroase creații a tezaurului de artă și cultură al României socialiste.
Stimați tovarăși,Sărbătoriți Împlinirea a 75 de ani de la Înființarea „Societății Scriitorilor Români" lntr-o perioadă în care întregul nostru popor este angajat plenar, cu toate forțele sale, în ampla activitate de transpunere în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a obiectivelor stabilite de Conferința Națională privind dezvoltarea cocietății românești într-o etapă nouă, superioară. Ne-am propus ca, în cursul actualului cincinal, România să depășească stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare și să se înscrie în rîn- dul țărilor cu dezvoltare medie. Aceasta cere eforturi susținute din partea întregului popor pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor pe care ni le-am propus privind dezvoltarea puternică a forțelor de producție șl modernizarea bazei tehnico- materiale a societății, lărgirea bazei proprii de materii prime și resurse energetice, creșterea substanțială a productivității muncii și a eficienței economice, promovarea și mai accentuată a progresului tehnic, a științei, artei și culturii, ridicarea generală a nivelului de trai, de cultură și de civilizație al poporului.Conferința Națională a partidului a făcut o profundă analiză a stadiului actual al dezvoltării societății noastre socialiste și a stabilit programe speciale, sarcini și obiective de cea mai mare însemnătate pentru realizarea unei calități noi, superioare în toate domeniile de activitate, pentru progresul multilateral al în

tregii țâri și înaintarea neabătută a patriei spre noi culmi de civilizație și progres. în acest cadru, Conferința Națională și Plenara Comitetului Central al partidului, din iunie anul trecut, au pus un accent deosebit pe perfecționarea, in continuare, a activității politico-educative, de lărgire a orizontului de cunoaștere al poporului, , de dezvoltare a conștiinței socialiste și, în acest context,'au subliniat marile răspunderi și îndatoriri ce revin creației cul- tural-artistice, tuturor lucrătorilor din domeniul ideologic.. Vastul program de muncă și luptă conturat de ho- tărîrile Congresului al XII-lea și de Conferința Națională deschide un larg cîmp de activitate și pentru scriitori, pentru toți, creatorii de artă, le oferă tuturor generoase surse de inspirație. Etapa de muncă eroică, de construcție avîntată in care se află angajată întreaga națiune, nobilele deziderate ale formării omului nou, înaintat, al societății noastre, trebuie să-și găsească reflectare în creații cultural-artistice pe măsură, in opere valoroase, profund angajate în lupta poporului pentru edificarea noii orînduiri care să oglindească eroismul și elanul creator al oamenilor muncii, să însuflețească masele populare în uriașa operă istorică pe care partidul și poporul nostru o înfăptuiesc astăzi pe pămîntul patriei.Partidul, poporul așteaptă de la creatori noi opere de artă care — situindu-se ferm pe pozițiile socialismului științific, ale materialismului dialectic și istoric, bazîndu-se pe înțelegerea profundă a fenomenelor din natură și societate, a legităților obiective ale dezvoltării sociale — să contribuie activ la slujirea neabătută a tot ceea ce este nou și înaintat în practica și gîndirea socială, la progresul multilateral al societății, la afirmarea plenară a energiilor creatoare ale oamenilor muncii în munca și lupta pentru dezvoltarea României pe calea socialismului și comunismului. Numai inspirîndu-vă nemijlocit din realitățile țării, din izvorul veșnic viu al vieții și muncii poporului veți putea îmbogăți patrimoniul artei și culturii naționale cu opere artistice originale, valoroase ! Faceți totul pentru ca literatura acestor ani de puternic avînt creator, de mărețe împliniri socialiste să constituie o contribuție de seamă la făurirea marii epopei spirituale a muncii și vieții poporului român, a istoriei sale, conferind noi dimensiuni și perspective muncii și creației libere din patria noastră !Așa cum am afirmat și cu alte prilejuri, cultivarea patriotismului, a dragostei fierbinți față de țară și popor constituie una din misiunile cele mai nobile ale literaturii și artei. Patria, cu trecutul ei eroic, cu prezentul și cu viitorul său luminos, este o permanentă temă de inspirație pentru scriitori, pentru creatorii de. artă. Acționînd pentru o literatură și artă pătrunse de un înalt spirit patriotic și revoluționar, de nobilele idealuri ale umanismului socialist, care să cultive în conștiința oamenilor, a tineretului, sentimentele nobile ale dragostei față de țară, de partid și popor — scriitorii, creatorii de artă se vor ’ dovedi la înălțimea marilor cerințe ale ridicării patriei pe! noi culmi de civilizație și progres, aspirațiilor și pasiunii revoluționare cu care întreaga națiune acționează, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, pentru înaintarea României pe calea socialismului, a înfăptuirii visului de aur al omenirii — comunismul !Scriitorii, toți oamenii de artă și cultură să-și facă un titlu de .cinste din a participa activ și a-și aduce întreaga lor contribuție la desfășurarea marii mișcări cultural-educative de masă, Festivalul național „Cîn-I tarea României", astfel incit acesta să-și sporească și mai mult forța educativă, să se afirme tot mai puternic ca un cadru larg de manifestare a muncii și creației socialiste, ca o amplă manifestare a geniului! creator și a inepuizabilului izvor de talente de care dispune poporul nostru. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", să asigurăm continuarea șl dezvoltarea pe o treaptă superioară a frumoaselor tradiții ale poporului român, care, de-a lungul seco- lelor, a fost făuritorul minunatelor doine și balade! al culturii și artei populare, unice prin frumusețea; patriotismul și umanismul lor !Pentru un creator de artă nu poate fi ideal mai înalt decît slujirea poporului, păstrarea și dezvoltarea; prin artă, a specificului național al culturii noastre! perpetuat prin dăruirea a numeroase generații de creatori, care s-au identificat plenar cu istoria și viață poporului, cu spiritul său.înfățișînd convingător tot ceea ce este nou, avansat; în viața societății, în gîndirea și simțirea milioanelor de oameni ai muncii de la orașe, și sate — care scriu cu faptele lor istoria nouă a patriei — creația artis-j tică, literatura și arta trebuie să se afirme^ totodată; ca forme active de luptă împotriva unor tenomene negative din viața societății, contribuind la combaterea concepțiilor învechite, perimate, a atitudinilor și mentalităților retrograde, incompatibile cu idealurile și cerințele superioare ale societății pe care o făurim.In stimularea și orientarea creației literar-artisticej în făurirea unor opere cu un conținut bogat, cu un
(Continuare in pag. a V-a)
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PENTRU URGENTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE

Toate forțele satelor - la cîmp!în ultimele zile, lucrările agricole s-au intensificat în întreaga tară. Dovadă sînt ritmurile, de lucru tot mai mari înregistrate la secerișul cerealelor păioase, la însămînțarea culturilor duble. Ploile căzute, e drept inegale, au întîrziat întrucîtva desfășurarea lucrărilor. Nu în toate zonele țării insă. Au fost suprafețe întinse unde s-a putut lucra în cîmp. Ținînd seama ‘de evoluția vremii, specialiști din Ministerul Agriculturii și de la Laboratorul de agro- meteorologie ne-au făcut cîteva precizări despre urgențele acestor zile din agricultură.
RECOLTAREA CEREALELOR. °- biectivul central îl constituie încheierea grabnică a secerișului orzului și intensificarea, în continuare, a recoltării griului. De aceea se impune un susținut efort organizatoric pentru ca producția să fie strînsă zi de zi de pe suprafețe cit mai mari. Conducerile și specialiștii din unități au datoria să urmărească permanent starea lanurilor pentru a se putea concentra operativ formațiile de combine pe terenurile zvintate. Nici o ■ oră bună de lucru la seceriș nu trebuie irosită, pentru a se strînge și pune la adăpost recolta în timpul cel mai scurt și fără pierderi 1
INSĂMiNfAREA CULTURILOR DU- 

3LP Este o lucrare care nu mai suferă nici un- fel de aminare. Perioada optimă se apropie de sfîrșit și orice întîrziere reduce posibilitatea ca, pină in toamnă, culturile duble să ajungă la maturitatea deplină și să dea recoltele prevăzute. Există mari suprafețe de pe care s-a strîns producția de cereale, dar care nu au fost încă semănate, ele însumînd, în seara zilei de 28 iunie, peste 471 400 hectare. Este nevoie ca în primul rind aceste terenuri să'~fie însămințate cît mai repede cu porumb pentru boabe, legume și furaje. în acest scop, sint necesare măsuri energice pentru stringerea imediată a paielor de pe miriști, executarea arăturilor și pregătirea terenului ziua și noaptea, spre a se crea semănătorilor un front larg de lucru.
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR. P101" le căzute in ultimele zile sînt folositoare, favorizează mult dezvoltarea culturilor prășitoa- re. Totodată, insă, ele au determinat creșterea puternică a buruienilor. Se cuvine adăugat că, în zonele din sudul și estul țării, apa rezulta-

STADIUL INSAMINȚARII CULTURILOR DUBLE pină in seara zilei de 28 iunie. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, în procente, față de plan, suprafețele semănate cu culturi 

duble

tă din precipitații a pătruns tn teren la o adîn- cime mică, de 50—60 cm. Toate acestea impun o amplă mobilizare a mecanizatorilor, cooperatorilor și a celorlalți locuitori de la sate, la executarea prașilelor pentru distrugerea buruienilor și menținerea apei în sol.
STRINGEREA FURAJELOR. DuPă lipsa îndelungată a precipitațiilor din timpul ve

rii-, ploile din ultima perioadă au favorizat creșterea viguroasă a tuturor culturilor furajere, inclusiv a finețelor și pășunilor naturale. Există,

deci, condiții bune pentru a se obține o bogată masă vegetativă și de la cea de-a doua coasă. Important este acum ca nimic din resursele furajere pe care le oferă cîmpul să nu se piardă. în interesul dezvoltării zootehniei, al creșterii producțiilor animaliere, este, necesar ca pretutindeni să se lucreze cu forțe sporite la stringerea furajelor, corespunzător programelor ștabilite pentru fiecare etapă, spre a se asigura in fiecare unitate agricolă depozitarea și conservarea unor cantități cit mai mari de nutrețuri pentru hrana animalelor pe timpul iernii.

SCRISOAREA 
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de participanții la Adunarea omagială consacrată sărbătoririi 
a 75 de ani de la crearea „Societății Scriitorilor Români11

Mult iubite și stimate tovară’șe Nicolae Ceaușescu,Cu 75 de ani in urmă, scriitorii din România au hotărît să-și unească forțele, interesele și idealurile și să se constituie în breaslă, întemeind Societatea Scriitorilor Români, una din primele instituții naționale de acest fel din Europa și din lume. însăși fondarea ei a însemnat un act de conștiință și de înalt patriotism, de legitimare a scriitorului în țara in care trăiește, de răspundere față de societate și de ideile care o însuflețesc. Unirea creatorilor de limbă și literatură din toate provinciile românești într-unul și același for avea să devină un factor major nu numai pentru literatura, cultura și spiritualitatea țării ; ea se va revărsa și în. puterile generale ale națiunii, ale poporului, și nu rareori le va insufla și le va întări aspirațiile, visurile, cutezanțele, ca parte a lor conștientă și activă. 'Preluînd tradiția de identificare cu simțămintele și năzuințele poporului, de respect față de istorie, în adevărurile ei cele curate, de apărare și îmbogățire a limbii, doinelor, baladelor și letopisețelor, de împrospătare și modernizare, de trăire și exprimare în contemporaneitate, scriitorii din România au sporit prin nenumărate creații de înaltă valoare și popularitate tezaurul spiritual al poporului și al umanității, au fost părtași la marile evenimente ale epocii, dar mai ales au fost prezenți și alături de popor în toate momentele majore ale existenței sale. Totodată, suflul umanist, generos și democratic al celor mai de seamă opere și autori, atitudinea și activitatea lor publică au contribuit la pătrunderea în conștiința cititorilor a idealurilor unității și independenței naționale, ale progresului social, reprezentanți de frunte ai scriitorimii activînd sub înriurirea rodnică a ideilor socialismului, a politicii Partidului Comunist Român.Legăturile cu Partidul Comunist Român, avangarda conștientă și organizată a revoluției sociale din România, legături de suflet și ideal, s-au întărit și mai mult după eliberarea țării, odată cu începerea marii

opere de construire a socialismului în România, cînd scriitorii au devenit făuritori și cronicari înflăcărați ai evenimentelor, însuflețiți de neobositul romantism al revoluției, fiind prezenți pe toate fronturile de luptă ale socialismului, trăind laolaltă cu poporul înfăptuirile, bucuriile, împlinirile, greutățile, reinnoirile, viața cea de toate zilele in toate adevărurile ei.Etapa inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cind dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe.Nicolae Ceaușescu, vă aflați în fruntea partidului și statului, marchează intrarea României pe un nou făgaș istoric, care a determinat dezvoltarea accelerată a tuturor domeniilor activității sociale, înnoind în mod strălucit dimensiunile operei de construcție socialistă.Cărțile noastre poartă astăzi mai viu și mai puternic amprenta timpului eroic pe care-i trăim, a entuziasmului și căutărilor .creatoare, a afirmării conștiinței revoluționare și patriotice, a demnității și adevărului, a contopirii ardente și în profunzime cu interesele majore ale națiunii, cu năzuințele ei cele mai fierbinți. însemnele fundamentale ale epocii contemporane, pe drept cuvînt numită epoca Ceaușescu, impulsionează dezvoltarea neintreruptă a literaturii naționale. Chintesența calităților și aspirațiilor spre care năzuim o constituie însăși activitatea neobosită și multilaterală pe care o desfășurați spre binele și fericirea întregului popor, originalitatea gindirii dumneavoastră în dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, aportul determinant la promovarea și afirmarea pe plan internațional a ideilor păcii și colaborării între popoare. în aceste aproape două decenii am învățat de la dumneavoastră, din exemplul, sfaturile și îndemnurile pe care ni le dați direct, devotamentul față de popor, slujirea lui nețărmurită, fidelitatea față de idealurile sale, încrederea în capacitatea și energia sa, în puterile sale.Prin vasta dumneavoastră operă ați ridicat un ade- vărat imn de slavă și înnobilare poporului nostru,
(Continuare în pag. a V-a)

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA OMAGIALĂ CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII 
A 75 DE ANI DE LA CREAREA SOCIETĂȚII SCRIITORILOR ROMÂNI

Adunarea omagială din Capitală — în pagina a V-a
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FAPTUL SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI o bază fertilăGOSPODARHLE-ANEXA

de aprovizionare pentru alimentația publicăI Trei surori... 
arheologi

Trei pioniere, trei surori — I 
Maria, Floarea și Ana Mureșan, 
eleve in clasele a V-a .și a Vl-a 
de la Școala generală din lo- 
calitatea Crlșeni, județul Sălaj
— au devenit autoarele unei re- I 
marcabile descoperiri arheologi
ce. In timp ce prășeau in gră
dina părintească, cele trei surori 
au observat niște fragmente ce
ramice cu totul deosebite decit 
cele cunoscute de ele. Spe
cialiștii consideră că este vor
ba de o așezare omenească 
necunoscută, datînd din epoca 
bronzului (1700—80(1 î.e.n.) care
a aparținut, mai apoi, dacilor li
beri din epoca romană. Mai 
mult, elementele de civilizație 
materială descoperite la fața lo
cului atestă existența acestei a- 
șezări și in perioada feudalismu
lui timpuriu, ceea ce înseamnă 
o neîntreruptă locuire a acestor 
străvechi plaiuri românești.

„Stăpm pe volan
La toate etapele concursului 

„Stăpîn pe volan", Vasile Cloba- 
nu . (la categoria peste 26 de 
ani) și Nicolae Oprea (la ca
tegoria sub 26 de ani) s-au do
vedit a fi cei mai buni dintre 
cei mai buni conducători auto. 
Tot ei au reprezentat județul 
Iași la faza republicană. La toa
te probele dificile, teoretice și 
practice, cei doi ieșeni s-nu do
vedit în mare... formă. Amindoi 
au cîștigat

— Ce vă
— au fost

— Să ne 
roate !

I I Potențialul productiv va fi mai bine valorificatIIIII1IIIIII locul I pe țară, 
doriți pentru viitor 7 
întrebați.
meargă totul... ca pe

! Enigma de sub 
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ciuperci
Am primit la redacție, din par

tea unui cititor (l.C. Popescu 
din Arad, str. Afinelor) o carte 
poștală cuprinzind... oare ce cu
prinde ? După o cercetare destul 
de obositoare se poate presu
pune că ar fi vorba de unele su
gestii (sau de dorința unor cla
rificări ?) în legătură cu un ar
ticol apărut în ziar. Mai precis 
nu se poate ști, deoarece 
partea rezervată scrisului este 
acoperită de două ștampile zdra
vene, cu tuș gros, aplicate bru
tal peste textul devenit ilizibil. 
Una din ștampile poartă inscrip
ția „Arad Tranzit 22068315", iar 
cealaltă un sfaț< de mare folos : 
„Atenție la consumarea cittper- 
cilor, pericol de iiit&xicăție". A- 
cestea, pe lingă ștampilele de 
rigoare, de pe fața timbrată a 
cărții poștale. Incit, dacă o față 
este pentru adrese și ștampile, 
iar cealaltă pentru recomandări 
culinar-sanitare, n-ar putea 
P.T.T. Arad să creeze cărți poș
tale cu trei fețe ?

Dintr-un foc
Procurorul Eugenia Chivules- 

cu din Ploiești ne scrie despre 
un caz ieșit din comun, care-l 
are ca autor pe un oarecare 
Fănel Bondrilă din localitate, om 
fără ocupație. După ce a băut 
pină n-a mai putut, a ajuns, el 
știe cum, în centrul Ploieștiulul. 
Ispititoare, vitrinele magazinelor 
îl îmbiau să le viziteze. Abia 
ținindu-se pe picioare, a intrat 
în magazinul „Modern", de unde 
a luat, drept „souvenir", un fla
nel de pe o tejghea ; de alături, 
de la „Metalo-chimice", a luat 
patru tuburi de cremă de ras ; 
de la „Porțelanul" — niște pa
hare ; de la „Duroflex" — niște 
pantofi ; de la „Faur" — un 
cuier; de la „Femina" — un 
săpun; de la „Calapodul" a vrut 
să plece cu un ghiozdan, dar l-a 
văzut un cumpărător și urmă
toarea vizită a făcut-o la miliție.

Cind s-a trezit, s-a mirat el 
însuși cum de-a putut să sustra
gă atitea lucruri din atitea ma
gazine. Dar nu atit el trebuia 
să se mire, cit gestionarii și vin- 
zătorii din cele șapte magazine 
pe unde a colindat și a furat 
fără ca nimeni să-l fi observat IIIIIiIIIIIIIII
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un 
ar-

Inventar de... 
anunțuri

Și la Tirgu Mureș există 
magazin cu denumirea „1001
ticole", unde găsești de toate 
pentru toți. Cu condiția să fie 
deschis. Dar „1001 articole" este 
mai mult... „închis pentru inven
tar". Cind nu găsești pe ușă a- 
cest anunț devenit o obsesie, ci
tești altele : „Închis pentru pre
luarea mărfii" sau „Gestionarii 
plecați la depozit". Pe ultimul 
bilețel scria : „Închis pe bază 
de boală" (!) și urmat de reco
mandarea că onor clientela să 
se adreseze magazinului „Lu- 
xor“. S-au dus oamenii la „Lu- 
xor", dar lucrătorii aveau toc
mai atunci zi liberă. Să nu fi 
știut cei de la „1001 articole" că 
și ceilalți au „anunțuri proprii"? 
Pe cind și un bilețel cu textul : 
„Închis pentru inventarul... 
anunțurilor" ?

Și una, și alfa
Mare dramă mare petrecută 

la Scutarl-Mileanca din județul 
Botoșani. Vestea s-a dus ca ful
gerul peste șapte munți și văi :

— Ai auzit, surată ? Curcanul 
lui Mitică a sărit la cocoșul lui 
Ionică.

— Nu numai că a sărit, dar 
l-a și doborit.

— L-a doborit sau l-a omorit ?
— Și una, și alta...
Văzindu-și răpus țanțoșul co

coș (numai bun de borș), I.M, 
s-a... impintenat și a cerut sa
tisfacție lui D.M., stăpînul 
curcanului. De aici pînă la în
căierare și bătaie în toată regu
la n-a mai fost nici măcar un 
„glu-glu“ sau „cucurigu". Cert 
e că unul din ei a ajuns la spital.

...Era la mintea cocoșului)

Rubricâ realizată de
P. PETRE 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteli

IIIIIIIIIIIIIII
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Sînt bine cunoscute rezultatele deosebite obținuțe de Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea în crearea de noi soluri și hibrizi de grîu, orz, porumb, floarea-soarelui, soia etc., precum și producțiile mari realizate în fermele pentru producerea semințelor — se relata într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Autorul exemplifica acestea în scrisoarea sa, amintind faptul că au fost create noi soiuri și hibrizi de cereale cu un potențial biologic ridicat, cu indici cantitativi și calitativi la nivel mondial. Toate acestea au fost obținute de cercetători după mii și mii de ore de muncă asiduă în cîmpurile experimentale și in laboratoare și cu mari eforturi materiale din partea statului.în continuare, autorul scrisorii remarca însă faptul că soiurile create, de mare productivitate, încercate și verificate, sînt planificate în sectorul de producție al institutului, care are sarcina să înmulțească aceste soiuri ; dar aici 6e obțin producții mai scăzute comparativ cu rezultatele obținute

experimental șl, în general, cu posibilitățile institutului.Secretarul general al partidului a indicat ca scrisoarea să fie repartizată spre examinare prim vice- prim-ministrului dc resort al guvernului și secretarului cu probleme agrare al C.C. al P.C.R.în prima parte a raportului de cercetare se face o analiză a suprafețelor de teren de care dispune institutul și producțiile obținute în anii 1976—1980 și 1981—1982. Rezultă că, atit în deceniul trecut, dar mai ales în anii 1981—1982 s-au înregistrat la toate culturile însemnate depășiri de plan. Bunăoară, în anul trecut planul la grîu de toamnă a fost îndeplinit în proporție de 163 la sută, iar la porumb boabe de 210 la sută. Se apreciază însă că această depășire a fost posibilă și datorită faptului că planul nu exprima, în mod suficient de mobilizator, posibilitățile existente, respectiv baza tehnică materială creată, potențialul productiv al pămîntului, al soiurilor și hibrizilor cultivați, capacitatea tehnică, științifică și experiența cadrelor, a colectivului de oameni ai muncii din institut. La grîu, de exemplu, planul pe 1982 a fost cu

461 kg/ha mai mic față de cincinalul anterior și cu î 120 kg/ha de- cît realizările acestei perioade. Raportul aprecia, de asemenea, că nici pentru anul 1933 planul, deși majorat, nu reflectă încă posibilitățile reale ale institutului.Ca urmare, s-a stabilit ca institutul, împreună cu Academia de științe agricole și silvice, să revadă sarcinile de plan pe 1983, astfel incit acestea să fie in concordanță cu baza materială, cu potențialul tehnic și științific existent, cu cerințele puse de partid în fața agriculturii.Concluziile verificării scrisorii au fost dezbătute într-o ședință de lucru lărgită a consiliului științific, la care au participat șefii de fermă și celelalte cadre care răspund de îndeplinirea planului din institut. Se menționează că, în cadrul dezbaterilor care au avut loc, consiliul științific, ca organ de conducere colectivă, și fiecare participant la discuții și-au exprimat acordul cu concluziile și măsurile prezentate și s-au angajat să facă totul pentru îmbunătățirea generală a activității de cercetare și producție din instituit

® DEMONSTRAȚIA BUNILOR GOSPODARI : MENIURI DE DOUĂ ORI MAI 
BUNE, CU PRETURI DE DOUĂ ORI MAI MICI ® LA I.C.M. ORȘOVA UN COCOS 
SOLITAR N-ARE CUI CÎNTA DEȘTEPTAREA ® MARI RESURSE, DAR PREA 

MICI EFORTURI DE VALORIFICARE

Ordinea și disciplina financiară premise

necesare ale realizării planuluiîntreprinderea „Agrocoop“-Reși- (a, județul Caraș-Severin, nu și-a realizat planul anul trecut, înregis- trind unele pierderi. La această situație nu s-a ajuns datorită unor împrejurări deosebite, care ar fi depășit posibilitățile unității, ci, dimpotrivă, deoarece înșiși factori de conducere ai întreprinderii, inclusiv directorul și contabila șefă, care nu și-au îndeplinit obligațiile, au încălcat propriile programe de activitate stabilite, indicațiile organelor superioare. S-a constatat că nu au existat preocupările necesare pentru contractarea cu furnizorii din județ a întregului fond de marfă prevăzut, ceea ce a făcut să se recurgă la aprovizionarea din alte județe, deseori de . la distanțe foarte mari, cu însemnate cheltuieli. Totodată, anul trecut întreprinderea s-a aprovizionat cu produse industriale fără a avea, desfacere asigurată, rezul- tînd un volum mare de imobili-

zări și datorii către furnizori. In unele posturi de gestionari au fost încadrați oameni insuficient verificați, cu tendințe de căpătuială, care au produs însemnate pagube unității.în cea mai mare parte neajunsurile' s-au datorat fostului director, care a fost destituit din funcție și exclus din partid. Dar și șefa contabilă a unității, Babiac Elfride, a dovedit superficialitate și lipsă de răspundere ; a neglijat efectuarea inventarelor la magazinele de desfacere și Ia depozite, ceea ce a favorizat repetatele sustrageri din avutul obștesc.Constatările înregistrate, cit și măsurile aplicate au fost prilejuite de analiza unei scrisori adresate conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu ; faptele au fost cercetate de activiști ai Comitetului Central și ai Comitetului județean de partid Caraș-Severin, sub îndrumarea secretarilor de rc-

Concluziile secretariatul Caraș-Seve-sort ai C.C. al P.C.R. au fost examinate de Comitetului județean rin al P.C.R., care a hotărit schimbarea contabilei șefe și scoaterea ei din consiliul de conducere unității ; soluționarea pe penală, de către organele de stat competente, a cauzelor privind pe gestionarii destituiți din funcții pentru încălcarea regulilor financiare ; totodată, Direcția generală județeană a agriculturii, U.J.C.A.P. și B.A.I.A. vor acorda un sprijin permanent unității, îndeosebi ce privește respectarea furnizori a contractelor instaurarea disciplinei a regulilor de ordine șiSînt, fără îndoială, care atît colectivul unității, cit și forurile de resort trebuie să le urmărească în mod consecvent, exercitînd totodată un control exigent asupra îndeplinirii lor.

în de către încheiate, financiare, disciplină, sarcini pe

Pentru o evidență prepisa a consumului de energie termică„Vă scriem despre o problemă de principiu, deoarece ea privește, în general, pe toți consumatorii racordați la rețeaua de termofica- re — își începea scrisoarea președintele asociației de locatari din Aleea Valea Prahovei nr. 5, sectorul 6 al Capitalei, adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Prin consecințele ei, este și o chestiune de corectitudine, deoarece nerezolvată fiind, consumatorii plătesc, fără să fie vinovați, diferite pierderi de pe rețea".în fond, la ce se referă autorul scrisorii, Ion Vilcu ? La necesitatea instalării la imobile, instituții, unități economice etc. a contoarelor termice pentru înregistrarea consumului, așa cum se procedează, de fapt, în materie de gaze , naturale, energie electrică și rece. Măsurarea consumului agent termic, afirma autorul, poate viza atit încălzirea încăperilor, cit și apa caldă menajeră. Potrivit afirmațiilor autorului, unitățile de profil ale consiliilor populare nu au făcut comenzi ferme pentru . asemenea contoare, nefiind interesate, deoarece la o înregistrare precisă a consumurilor ar apărea ^pierderile de agent termic care se

mai produc pe rețeaua de distribuire.Dată fiind importanța mei, secretarul dului a hotărit fie dată, spre priin-miniștrilor vernului.Cercetările efectuate au pus în evidență faptul că în prezent, datorită felului cum au fost realizate instalațiile de încălzire centrală și de alimentare cu apă nu se pbt instala contoare pentru fiecare ăpartament în parte. în schimb, se pot lua în considerare soluțiile de instalare a acestora pe fiecare ■ bloc în parte. Aceasta, deoarece contoarele de căldură asimilate în fabricație pînă in prezent pot fi utilizate numai pe circuitele primare in punctele termice, întrucît sînt instalații de tehnicitate ridicată și mai complexe decit contoarele» de energie electrică, gaze sau apă și necesită spații speciale pentru amplasare, precum și personal de specialitate pentru exploatare. Date fiind toate acestea, s-a propus ca Ministerul Industriei de Mașini Unelte, Electrotehnică și Electronică să ia măsuri pentru urgentarea omologării și punerii
\ i

proble-general al parti- ca scrisoarea să examinare, vice- 
de resort ai gu-

în fabricație de serie a tipurilor de contoare de căldură prevăzute în programul de asimilare și să extindă gama de contoare cu parametrii și caracteristicile corespunzătoare pentru măsurarea pe blocuri de locuințe ; Institutul Central de Cercetare, Proiectare și Direcționare în Construcții va elabora soluții prin institutele de proiectare de specialitate pentru introducerea contorizării energiei termice la blocurile de locuințe existente și la cele noi ; Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale ți Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și C.P.C.P., împreună cu consiliile populare județene și al municipiului București vor stabili necesarul de contoare de căldură și vor luaViăsuri pentru instalarea lor etapizată. M.I.M.U.E.E. va asigura programul de fabricație corespunzător ; C.P.C.P. și M.E.E. vor propune in termen de 60 de zile de la data aprobării raportului proiectul de reglementare privind obligațiile referitoare Ia procurarea, instalarea și exploatarea contoarelor de energie termică pentru toate categoriile de consumatori.
Neculal ROȘCA

Traficul rutier—cursiv,Omul de 1— BN— de ben- la volan departe opt ki- ațipește. O secundă. O singură secundă a fost de-ajuns pentru ca mașina, scăpată de sub control, să. intre în- tr-un șanț adine de peste doi metri. Din mașina grav avariată au fost scoși, rînd pe rînd, cel de la volan, soția acestuia, fratele, cumnata și... patru copii intre 3 și 7 ani. în total, opt persoane ! Opt persoane în- tr-o mașină care a rulat neîntrerupt, o noapte întreagă, de la Bistrița-Nă- săud pină dincolo de Slobozia. Din fericire, nici unul din cei opt pasageri nu și-a pierdut viața. Cercetările efectuate de organele de miliție la fața locului arată insă că, după forța și modul in care s-a . produs coliziunea, cei doi ocupanți ai locurilor de pe bancheta din față ar fi fost n-ar mai dacă nu ranță.Un caz le-am întîlnit în raldul-anchetă întreprins la sfirșitul săptămînii pe șoseaua București — Constanța și retur, împreună cu maiorul loan Șerbănescu de la Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției. Un caz care aduce Șn a- tenție un aspect caracteristic circulației rutiere în sezonul estival. Este vorba de pericolul enorm pe care-l prezintă pentru siguranța circulației, pentru propria viață și a celorlalți parteneri de drum călătoriile lungi și obositoare, multe dintre ele e- fectuate pe timp de noapte, cînd organismul celui de la volan este supus unor solicitări maxime. Așa cum s-a întîmplat și cu Gheorghe Raicea mașina gă, iar soartă tare de numai cîțiva kilometri de pățania acestuia, pe raza comunei Ograda, cînd a ațipit tot o secundă sau poate nici atît la volan. Părăsind șoseaua, mașina s-a izbit în-

Simbătă, ora 5 dimineața, la ' volanul autoturismului 3 955 alimentează Ia stația zină din Slobozia. Se urcă și continuă să ruleze mai spre litoral. După numai iometri, omul de Ia volan

catapultați prin parbriz și fi fost astăzi printre noi purtau centuri de sigu-din multe altele pe care

din Reșița, care a1—CS—587 o noapte dimineața a avut ca și bistrițeaflul, la
condus întrea- aceeași depăr-

tr-un stilp, apoi intr-un pom și — tot din fericire — cei cinci ocupanți au scăpat cu viață. Ce înseamnă să ațipești la volan o secundă sau o fracțiune de secundă ?— înseamnă că la o viteză de 60 de kilometri pe oră mașina parcurge într-o singură secundă peste 16 metri și, scăpată de sub control, părăsește panglica șoselei cu toate consecințele, uneori irecuperabile, care decurg de aici — ne spune tovarășul maior loan Șcrbănescu.Semnificativ pentru atit de istovitoarele curse nocturne este și cazul lui Ilie Anghel din București, pe care l-am găsit cu capul pe vo-

La începutul anului 1983, Comitetul executiv al Consiliului popular județean Mehedinți a analizat modul în care se desfășoară tatea gospodăriilor-anexă, lîndu-se critici severe Ia celor care răspund de acest atit de important pentru autoapro- vizionarea cantinelor și unităților de alimentație publică. Ca urmare, a fost alcătuit un nou program de dezvoltare a gospodăriilor respective, dezbătut cu factorii de răspundere din sectoarele în cauză, aprobat și trimis unităților producătoara pentru a fi îndeplinit.în ceea ce privește posibilitățile materiale de înfăptuire a programului respectiv trebuie să amintim că sprijinul consiliilor populare se simte aproape în tot locul : s-au ’oferit în folosință gospodăriilor-anexă peste 100 ha teren, posibilități să-și fertilizeze pămîntul, șă-și procure animale, păsări, semințe selecționate, pomi fructiferi.Acum, după o jumătate de an de la elaborarea programului de voltare a secțiilor-anexă, am. solicitat factorilor de răspundere situația la zi a cantităților de legume obținute pe fiecare sector în parte, a animalelor crescute. Rezultatul : din cele aproape 30 de unități cu gospo- dării-anexă, doar cîteva și-au realizat planul primit de la consiliul popular județean : întreprinderea de industrializare a cărnii, in parte alimentația publică din Drobeta-Tr. Severin și alte 2—3 unități ale cooperației de producție, achiziții și desfacere. în rest, lucrurile stau ca și mai înainte. Adică, sub așteptări. Iată, detaliat, ce se constată pe teren:întreprinderea de industrializare

activi- formu- adresa sector

dez’

a cărnii — deținătoare a 10 ha pă- mînt ■ — prin culturi, succesive, fertilizarea solului, irigații cu mijloace proprii, folosirea fiecărei palme de pămînt și a muncii propriilor lucrători a reușit anul trecut — și are mari șanse să reușească și anul acesta — să producă 300 tone de legume și peste 100 tone de carne (crește anual peste 1 000 porci).L-am întrebat pe directorul întreprinderii, F. Hogea, care e rezultatul financiar direct al acestei secții- anexă și cum se răsfrînge el asupra mesei muncitorilor abonați la cantină ?— Cu trei ani în urmă, cînd nu aveam gospodărle-anexă, cei 2 500 de1 oameni, cîți mănîncă la cantina noastră, criticau uneori prețul meniurilor oferite — 12 lei pe zi — comparativ cu consistența acestora. Acum, secția-anexă he scutește să mai cumpărăm legume și carne, pe care uneori nu le găseam în cantitățile necesare, meniurile sînt mult
însemnări 

din județul Mehedinți

Un modern pasaj din Oradea a fost 
redat circuitului comercial prin grija 

edililor

■ ■
. ’ / •’ •' ■

în deplină siguranță!

mal bune, iar prețul unei mese s-a redus dc la 12 lei la 6 lei I în total, noi folosim la cantină legume proaspete și conservăm pentru iarnă toate cele 300 tone de legume produse de noi înșine și 75—80 tone de carne, restul pînă la 100, cit producem, fo- losindu-1 în fabrică pentru mezeluri.Calculul economic arată că întreprinderea noastră economisește a- nua! prin autoaprovizionare peste 5 milioane Iei.Cu toate aceste rezultate bune, pe județ, în comerț, față de anul 1982, în acest an autoaprovizionarea cantinelor și unităților de publică n-a înregistrat necesara.Care e cauza ? Vom exemple care ilustrează ția de ansamblu.Primiserăm de la contabilul-șef aî direcției comerciale județene situa- prin achiziții, ția numărului de animale crescute in gospodăriile-anexă, din comerț (inclusiv cantinele din întreprinderi), întreprinderea comercială mixtă din Orșova figura la loc de frunte : pămînt oferit în folosință de consiliul popular orășenesc — 3 ha. Plan la creșterea porcilor : 200. a păsărilor : 200, a iepurilor : 200. Iată acum ce am văzut, noi la fața locului. Porci : 70 ; jepuri : 25. Păsări— un cocoș !' L-am întrebat pe tovarășul Ion Hristodorescu, directorul întreprinderii comerciale, cum a reușit performanța ca din producția obținută pe 3 ha de pămînt, plus resturile menajere de la restaurante, plus cîteva tone de concentrate cumpărate de la stat (!) să crească 70 de porci și un— cocoș. Răspunsul :— Nu ne lăsăm noi așa. Vom cum- . păra pui de o zi de la cooperație șl purcei, iar iepurii se vor înmulți.Bune și frumoase cele relatate da tovarășul director (dacă se vor realiza in acest an), dar planul pe care îl are de îndeplinit nu vorbește de pui de găină de o zi, de purcei de lapte și iepurași, ci de animale gata pentru a fi folosite potrivit cerințelor unităților de alimentație publică, cantinelor etc. ,Am trecut, însoțit de tovarășul Dumitru Balica, vicepreședinte al UJECOOP, și prin cîteva dintre cooperativele de producție, achiziții și desfacere din județ. Laolaltă, a- ceste cooperative au în folosință 70 ha de teren.Comuna Șimian : cooperativa de producție, achiziții și desfacere de aici are în folosință două hectare de pămînt. Contabila șefă, Constanța Mitaru, „nu știe" ce plan îi revine pentru crescut animale, pentru producerea legumelor, dar ne-a spus ce se află în gospodărla-anexă : 8 porci, 9 găini și o... gîscă.— Cu ce ați cultivat cele două hectare de pămînt ?

alimentație progresele dă cîteva bine situa-

— Păi, zice, unul cu cartofi și cu ceapă, altul cu orz,— Atita orz pentru o... glscă ?— Dăm din el și animalelor mari.— Ce producție ați obținut anul trecut de pe aceste terenuri ?— Anul trecut, pe un hectar am avut sfeclă pe care am livrat-o . la stat — 200 kg (?!?) — iar restul a fost cultivat cu legume. Nu vă pot spune cit s-a produs, pentru că producția n-am inregistrat-o în actele contabile (? I ?).Din cele spuse de interlocutoare nu putem trage decit două concluzii : sau recolta n-a fost trecută in actele contabile din... te miri ce motive, sau n-au avut ce șă treacă pentru că pămintul n-a fost pur și simplu lucrat, a rămas pîrloagă.Lucru constatat dealtfel și în comuna Haliga. Aici, ferma UJECOOP crește 300 porci și deține pămînt. Deține 5 ha e un zice, pentru că de muncit... semănată e pe jumătate bălării, iar cîteva mii de metri pă- trați nu stnt semănați cu nimic. Atunci cu ce se hrănesc atitea animale ? Cooperația achiziționează fin de la munte și îl schimbă cu porumb la C.A.P.-urlle de la șes. Așa se face că și acum, în puterea verii, porcii, după cum am văzut, mănîncă tot numai boabe.Comuna Izvoru Bîrzii. Pămintul cooperativei — 2 ha — se află în- tr-un litigiu nesfîrșlt cu C.A.P. din localitate. Aflasem in prealabil despre această cooperativă un lucru ieșit din comun : fostul președinte, după ce crescuse lingă moara cooperativei 150 de porci, s-a apucat, ca să scape de o grijă, să lichideze complet ferma : să taie porcii ca la abator și să-i vîndă ca la măcelărie oricui trecea pe drum. Actualul președinte, Ion Luca, ne-a spus că în acest moment nu’ are „nici picior" de animal in fostele adăposturi, nici picioruș de pasăre.— Dar, a adăugat el, glridindu-sa adine, o să cresc niște capre.— Bune și caprele, dar cu ce o să le hrăniți ?— Cu surplusul de fin procuratCînd ne interesăm însă cit e de mare surplusul, aflăm că achizițiile de fin nu se ridica nici la 75 la sută din totalul planificat.Lucrînd în acest stil, din Cele 75 tone de carne necesară anual cantinelor și unităților de alimentație publică ale cooperației, UJECOOP cumpără de la stat 17 tone, iar din necesarul de 280 tone de legume cumpără-,250 1 Totul se răsfrînge asupra beneficiilor cooperației, asupra prețului meniurilor în cantine. De exemplu, la cantina-restaurant a UJECOOP, prețul zilnic al meniurilor variază între 15 și 20 lei.Desigur, au fost luate de conducerea UJECOOP și unele măsuri : pentru nefolosiroa pămîntului și ne- indeplinirca planului, 11 dintre președinții cooperativelor de producție, achiziții și desfacere nu fost destituiți, alții au primit avertismente.O discuție mai amplă cu tovarășa îng. Aurica Zăuleț, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, care se ocupă atît de activitatea cooperației, cit și a comerțului, a scos în evidența ho- tărirea comitetului executiv al consiliului popular, a directorilor de întreprinderi comerciale și conducerii UJECOOP de a lua toate măsurile necesare îneît planul la auto- aprovizionare — in ambele sectoare — să fie realizat pînă la sfirșitul anului. Sursa sigură în acest sens rămtne folosirea la maximum a fiecărei palme do pămînt, a altor resurse naturale — pășunatul în păduri, folosirea tuturor resturilor vegetale din grădini, a tuturor deșeurilor fabricilor locale de spirt și de prelucrare a laptelui.Dorim succes în realizarea acestei hotărîri, cu promisiunea că vom mai reveni în Mehedinți pentru a consemna rezultatele înregistrate.

5 ha de fel de a Lucerna plină de

Gh. GRAURE

Viteza! Sau, mai bine zis, excesul de viteză, neadaptarea acesteia la condițiile concrete meteo-rutiere, pe care statisticile miliției o situează în fruntea cauzelor generatoare de accidente, constituie o altă caracteristică a circulației din aceste zile pe drumurile publice spre litoral. împreună cu șeful Serviciului circulație al Miliției județului Ialomița, maiorul Constantin David, și cu corespondentul „Scînteii", Mihai Vi- șoiu, am notat, intr-un timp record, zeci și zeci de mașini care au trecut pe lingă noi și pe lingă radar cu cite 20—30 de kilometri peste limita legală a vitezei în localități.
RAID-ANCHETĂ PE DRUMURILE 

SPRE ȘI DINSPRE LITORAL

lan, dormind buștean, în apropiere de Slobozia. Oprise mașina pe dreapta, dar tot pe partea carosabilă, constituind o primejdie pentru celelalte autovehicule, pină la prima parcare sute de metri, dar nu tut parcurge din cauza case din București la miezul nopții ca să fie in piața din Medgidia la prima oră, pentru a vinde legume, iar la întoarcere, ziua în amiaza mare, pe o căldură toridă, l-au apucat toropeala și somnul. Bine a făcut că a tras pe dreapta să se odihnească puțin, dar și mai bine ar fi fost să nu se încumete în astfel de călătorii riscante. într-un alt punct de pe traseu, la semnalul plutonierului Pavel Boșcai din Constanța, la ora 0,45, în noaptea de simbătă spre duminică, a oprit autoturismul 2-OT-4 969, In care se aflau trei inși. Ni s-a oferit prilejul de a-i cunoaște pe cei trei, bișnițari sadea-, „în exercițiul funcțiunii", găsindu-se a- supra lor bani lichizi și mărfuri de proveniență dubioasă, în valoare de peste o sută de mii de lei, pe care urmau să le plaseze altor „confrați" intermediari. Nu-i de imirare că se grăbeau, circulind cu viteză, crezîn- du-se acoperiți de întunericul nopții.

Mai avea numai două i-a mai pu- oboseliL Ple-
Este cazul autoturismelor 19—B— 7 909, 1—MH—225, 18—B—4 416 (lavolan un șofer de meserie, dar și vitezoman, cu încă trei ștampile radar), 1—MS—5 436, condus de Aurel Vintu care a trecut ca... vîntul, cu 80 kilometri pe oră, forțînd o trecere marcată pentru pietoni. Același test l-am repetat împreună cu căpitanul Marcel Negulescu și It. major Vasile Creții, la Constanța, • duminică dimineața. Deși la o oră în care traficul era foarte intens, pe unele porțiuni circulîndu-se chiar „bară la bară", n-au fost puțini cei care au încercat să se strecoare printre coloanele de mașini cu viteză peste limita legală : 1—BC—2 791,1—CV—3 127, 2—TM—5 307, 3—BV— 1 105, ba chiar și un ditamai autobuz din Suceava, plin cu călători, 31—SV—421. La întrebarea „De ce vă grăbiți ?“, răspunsurile primite au fost parcă trase la indigo : „Vrem să ajungem mai repede la plajă".Este locul să spunem că unii care s-au grăbit prea tare n-au mai putut să ajungă pe plajă, așa cum s-a întîmplat cu cei cinci ocupanți ai autoturismului 1—IL—8 629. înscriin- du-se greșit într-o curbă, pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, cel de la volan, cu permis de condu-

cere de numai o lună de zile, s-a pomenit față în față cu un autocar venind din sens invers. O in- timplare fericită, care nu se intil- nește decît o dată la cîteva mii. sau zeci de mii de cazuri a făcut să nu existe victime omenești, ci doar avarierea gravă a mașinii nou-nouțe, abia ieșită din rodaj.Prezența șoferilor începători este Încă o caracteristică a traficului rutier actual spre litoral. După ce că unii dintre ei sînt posesori ai permiselor de conducere de numai cîteva săptămîni și nu au experiență, nu numai că se hazardează în călătorii de multe sute de kilometri, dar se angajează, adeseori, in depășiri extrem de riscante, așa cum l-am surprins pe cel de la volanul mașinii 9—B—6 795, care a trecut milimetric printre două șiruri de mașini și numai prezența de spirit extraordinară a unui șofer profesionist a făcut să se evite, în ultima clipă, o tragedie. Alți doi șoferi profesioniști, unul de pe o autodubă și altul de pe un camion, l-au salvat, tot în ultima clipă, pe un alt începător în ale conducerii, aflat la volanul mașinii 4—PH—9 074, care Se angajase tot intr-o depășire extrem de periculoasă și se pomenise între cele două autovehicule ca firul de ață prin urechile acului. $i tot ca prin... urechile acului au scăpat cele șapte suflete din mașină.— De la excesul de viteză și depășirile extrem de riscante, la care am fost martori, pînă la producerea unor grave și nedorite accidente — ne spune maiorul loan Șerbă- nescu — nu mai rămîne, uneori, nici măcar o învîrtitură de roată. Din păcate, nu numai șoferii începători și nu numai cei amatori comit astfel de abateri. După cum ați putut constata pe traseele străbătute spre și dinspre litoral, s-au luat în acest sezon toate măsurile pentru intensificarea activității de supraveghere, dirijare și control ale circulației, pentru prevenirea comiterii de abateri și accidente.
Asupra acestor măsuri și recoman

dări, ca și a altor aspecte întilnite in 
timpul raidului vom stărui intr-un 
număr viitor al ziarului.

Petre POPA

............. Si

Sentimentul datorieiSă fi calculat oare cineva de cite ori întîlnește zilnic faptul mărunt? Greu de presupus. De ce vrem totuși ca în rîndurile de față să-l scoatem din anonimat? Desigur, nu pentru a concura marea faptă, prezentă măcar o dată în biografia fiecăruia, pentru ca să se țină minte o viață întreagă. Dar faptul mărunt ne însoțește nu numai fiecare zi din viață, ci adeseori ora, ba chiar minutul. în cele din urmă, el înseamnă datoria fiecăruia bine îndeplinită, pină la cel mai mic amănunt. Adică pină la acel amănunt a cărui lipsă nu este nici măcar sancționabilă : un cui prost bătut intr-un pantof, o întîrziere de o fracțiune de minut a casieriței de la gară, un mic lapsus al vatmanului care uită să-i avertizeze pe călători că tramvaiul se retrage......Dar cite asemenea exemple n-ați putea cita singuri? Numeroase sint scrisorile pe care le primim în redacție reclamind faptul mărunt, adică datoria neîmplinită pînă la capăt. Și este bine că nu ne împăcăm cu aceste fenomene, deși ele sînt infinit mai puține la număr decît cele care ne alcătuiesc „sarea" vieții de zi cu zi.Rîndurile de mai sus ne-au fost sugerate de cititorul Nicolae Gh. Mihu, din Cîmpulpng — Argeș, care ne scrie : „Dacă dați publicității fapte mărunte comise de semenii noștri, care ne produc necazuri — mici; e drept, dar uneori foarte supărătoare — de ce nu scrieți și despre acelea care ne bucură?". Și , unul dintre ele ni-1 oferă chiar ’ dinsul. Este vorba de tînărul Gheor- ghe Amariei, om sub 25 de ani, bucătar-șef la restaurantul „Mus- celeanca" din localitate. „Ei, și?“ — puteți spune. Urmează insă faptele mărunte care fac din acest tinăr un adevărat „om al orașului". Adică : întocmește meniuri ce nu figurează in nici o carte de bucate, dar fac faima atît a restaurantului, cit și a urbei ; e renumit prin mîncăru-

rile la preț convenabil pentru can- tina-restaurant și secția „Gospodina" ; a îpvățat numeroase gospodine clin oraș să gătească mincăruri minunate. „Care oraș nu și-ar dori un asemenea om?" — se întreabă cititorul. Și cînd te gîndești că acest tinăr nu face nimic altceva decit își îndeplinește datoria!„Vă rog să scrieți despre următorul fapt al poștăriței Sofia Rohoț de la oficiul poștal Obreza" — ne scrie bătrînul Radu Nicolae din satul Iaz, județul Caraș-Severin. Ce anume a făcut modestul cărăuș de vești pentru prețuirea de care se bucură? Pentru că, ne scrie cititorul amintit, „fata asta e considerată de toți sătenii ca un membru al familiei". Nimic deosebit. „Bate zilnic pe jos doi kilometri de la oficiul poștal, ne aduce ziare, scrisori șl pensii". Deci — datoria.„Din tot sufletul și din toată inima vă rog să scrieți cîteva rin- duri și să-i șpuneți Angelei că îi urez multă fericire și îi mulțumesc Că mi-a redat sănătatea și viața, fata maichii". Autoarea scrisorii este Mărioara Ciochină, din comuna Motoșeni, județul Bacău, in virstă de 85 de ani. „La începutul lui martie m-am îmbolnăvit rău, dar n-am cutezat să mai merg la spital, mi-am zis că la anii mei nu se mai face. Și-am așteptat acasă. N-a venit însă cine mă așteptam eu la anii mei, ci fata de care scriu, pentru că este asistentă la dispensarul comunal. Mi-a stat la căpătii și m-a tratat, iar acum văd din nou lumea și mă bucur, ceea' ce nu mai mă gîndeam".„Cazuri prin nimic ieșite din comun" — veți spune. „Ba chiar fapte mărunte, de zi cu zi" — vom adăuga noi, Fiecare din ele pot fi redate printr-un singur cuvînt : DATORIE. Pe care oamenii, îndeplinind-o, o transformă în acea viață de-zi cu zi a oamenilor.
Laurențiu DUȚĂ
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IN AGRICULTURĂ: LUCRĂRI IMPORTANTE DE MAXIMĂ URGENȚĂ

Recoltarea cerealelor 
buzău : Chiar dacă pe alocuri a plouat, 
ieri viteza de lucru a fost depășită

Însămînțarea culturilor duble
mureș: Cale liberă semănătorilor!

Strângerea furajelor
hunedoara : Bunii gospodari nu amină

Imediat după încheierea secerișului orzului și orzoaicei, în județul Buzău toate forțele mecanice și umane au fost concentrate la recoltarea griului, care pină în seara zilei de 29 iunie a fost strîns de pe circa 29 000 hectare din cele 59 684 rămase în cultură. încă din primele ore ale dimineții, cele 920 combine intră în lanuri și încetează lucrul în jurul orei 21. Respectarea riguroasă a acestui program de muncă și buna organizare a activității au făcut ca viteza la seceriș să crească de la o zi la alta. Astfel, duminică griul a fost strîns de pe 5 200 hectare, luni — de pe 6 500 hectare, iar marți a fost realizată viteza zilnică planificată de 7 000 hectare. Miercuri însă, cu toate că în unele zone au căzut ploi de scurtă durată, viteza la seceriș a fost depășită, griul fiind strîns de pe 7 400 hectare. Ca urmare a ritmurilor înalte de lucru înregistrate în ultimele zile, secerișul griului s-a încheiat în cursul zilef de ieri în 25 de unități din consiliile agroindustriale Ziduri, Balta Albă, Poșta Cilnău, Pogoanele, Smeeni, Săhăteni și Cislău. Așa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură, combinele din a- ceste unități au fost deplasate urgent în consiliile agroindustriale Buzău, Săpoca și Rm. Sărat, pentru a se grăbi ritmul recoltării.„Datorită măsurilor luate pentru sporirea vitezei zilnice de lucru la seceriș și pentru mobilizarea locuitorilor satelor și a elevilor la eliberarea de resturi vegetale a terenului— ne spune ing. Gheorghe Maftei, directorul direcției agricole județene— s-au creat condiții ca pînă luni, 4 iulie, recoltarea griului să se încheie în toate cele 14 consilii agroindustriale. Pentru transportul griului la bazele de recepție s-au stabilit cele mai scurte trasee, fapt ce permite multor conducători auto să facă cîte 7—8 curse pe zi. De asemenea, la transportul paielor și plevei sînt folosite toate atelajele din comune. Deoarece însămînțarea culturilor duble este întîrziată, începînd din această, săptămînă, în toate unitățile s-a trecut la organizarea activității în două schimburi, atît la pregătirea terenului, cît șl Ia semănat. Precipitațiile bogate din ultima perioadă ne dau garanția obținerii unor recolte bune la culturile duble și, în special, la porumbul pentru boabe".Urmărind modul în care se desfășoară secerișul în cîteva consilii industriale, ne-am convins că printr-o bună organizare viteza zilnică de recoltare poate fi mult sporită. în consiliul agroindustrial Pogoanele, spre exemplu, luni s-au recoltat 410 hectare, marți — 480 hectare, iar ieri, deși dimineață o ploaie scurtă 

a stînjenit intrarea celor 60 de combine în lanuri, mecanizatorii au rămas pe poziție și au reluat cu toate forțele lucrul imediat ce terenul s-a zvîntat, stringînd pînă seara recolta de pe 520 hectare. „Am tras învățămintele necesare de la secerișul orzului, cultură pe care am strîns-o în condiții mult mai grele — ne spune Ion Sultănescu, președintele consiliului agroindustrial Pogoanele. Avem acum cite un mecanic la fiecare patru combine. în felul acesta, orice defecțiune este remediată operativ, recoltarea nefiind întreruptă., în cooperativele agricole Căldărăști, Scu- telnici și în cele două ferme ale I.A.S. secerișul este în stadiu final, ceea ce creează- premise ca pînă la4 iulie griul să fie strîns și pus la adăpost de pe întreaga suprafață cultivată de 4 030 hectare".Nu s-au „speriat" de ploaie nici combinerii Vasile Ciociu, Mihai Carpen și Radu Șerban de la secția nr. 4 a S.M.A. Poșta Cîlnău, care, la cîteva ore după încetarea acesteia, au reintrat într-o tarla cu grîu de la C.A.P. Zărnești. Pînă seara au recoltat cîte 12—14 buncăre, atingîndu-și fiecare norma de lucru stabilită. Este încă o dovadă de ceea ce se poate realiza la seceriș atunci cînd specialiștii sînt prezenți în cîmp și controlează permanent starea lanurilor. Pentru că trebuie spus, la Poșta Cîlnău s-a lucrat aproape normal în cursul zilei de marți, cu toate că nu au fost tocmai cele mai bune condiții de lucru. Ceea ce s-a recoltat însă rămîne un bun cîștigat în competiția cu timpul și nu trebuie să mire pe nimeni dacă la Poșta Cîlnău secerișul griului se va încheia cu o zi sau două mai devreme decît în alte locuri.în ritm susținut se acționa șl în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Mihăilești. Aici, din cele5 530 hectare, recolta de grîu a fost strînsă de pe mai mult de 2 500 hectare. Este de relevat că, după secerișul orzului, în acest consiliu cele 97 de combine, presele de balotat șl celelalte utilaje au fost bine verificate și revizuite ; ca atare, s-a pre- întîmpinat apariția unor defecțiuni care ar fi împiedicat realizarea vitezei zilnice de lucru la seceriș, care este de 650 hectare.Sînt numai cîteva dovezi care ilustrează hotărîrea lucrătorilor ogoarelor buzoiene de a folosi din plin timpul bun de lucru și combinele pentru a strînge și pune la adăpost, în scurt timp și fără pierderi, întreaga producție de grîu.
Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

Pînă în seara zilei de 27 iunie, orzul a fost recoltat în județul Mureș pe 13 263 hectare, reprezentind 53 la sută din suprafața cultivată. După un început lent, cauzat și de umiditatea ridicată a lanurilor, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri energice pentru ca secerișul, eliberarea de paie a terenului și însămînțarea culturilor duble să se desfășoare în flux continuu. Ca urmare, duminică au fost recoltate 4 700 hectare, luni — 5 051 hectare, iar marți 5 350 hectare, viteză apropiată de cea stabilită. Aceasta dovedește că, prin buna organizare a muncii în cîmp, secerișul orzului poate fi încheiat în cel mai scurt timp.„Noi am lucrat cu 24 de combine, 13 prese de balotat, 26 atelaje și două remorci de mare capacitate, realizînd cea mai scurtă campanie de seceriș" — ne spune Dorin Cheș- che, inginerul-șef al C.A.P. Iernut.
bihor: Cine se

Pînă la declanșarea recoltării griului, obiectivul principal al lucrătorilor de pe ogoarele județului Bihor îl constituie însămînțarea cu culturi duble a terenurilor de pe care a fost strîns orzul. Am urmărit cum se acționează concret în unitățile agricole din consiliul agroindustrial . Ciu- meghiu.în cooperativele agricole Arpășel, Talpoș, Avram Iancu, Ciumeghiu și Ghiorac se lucra pe un front larg la eliberarea de paie a terenului, pregătirea patului germinativ și semănat. Specialiștii supravegheau a- plicarea întocmai a regulilor agrotehnice specifice unei culturi de bază. „Cîmpul ne pretinde acum să dăm dovadă de multă hărnicie — ne spunea Teodor Matica, președintele C.A.P. Avram Iancu. Pentru a grăbi eliberarea terenului, în afara forțelor mecanice, folosim un mare număr de atelaje, cu ajutorul cărora paiele balotate sînt transportate la locul de depozitare". „Este, dealtfel, o campanie normală de însămîn- țări, fapt ce ne sporește răspunderea" — a adăugat Viorel Gorun, președintele acestui consiliu agroindustrial.Pînă marți seara, pe ansamblul județului culturile succesive au fost însămînțate pe 12 706 hectare, ceea ce reprezintă 28 la sută din suprafața prevăzută. Este meritoriu că legumele au fost plantate pe toate cele 3 600 hectare destinate culturilor duble. Fără îndoială, rezultatele puteau fi mult mai bune. Din păcate, exemplul fruntașilor, experiența lucrătorilor din consiliile agroindustriale Ciumeghiu, Oradea, Săcuieni, Valea lui Mihai n-au depășit hotarul... consiliilor respective. Rămînerile în urmă la semănatul culturilor duble sînt nepermis de mari în consiliile agroindustriale Bale, Tileagd, Ținea și chiar Sălard, ceea ce denotă minusuri serioase în organizarea muncii. Oricum, ploile căzute nu pot 

La data raidului nostru, aici, pe o solă de 50 ha, lucrau grupat, dis-de- dimineață, 11 combine, șase prese de balotat, cinci tractoare cu discuri la pregătirea terenului, iar în urmă — semănătorile. Ca urmare, în aceeași zi, toate cele 50 hectare, de pe care s-a strîns recolta de orz, au fost pregătite și însămînțate cu porumb pentru boabe. Bine se desfășurau lucrările și în alte puncte de lucru. Nu întîmplător, cooperatorii și mecanizatorii din Iernut au fost primii care au îpeheiat secerișul orzului pe toate cele 200 hectare cultivate ; totodată, ei au semănat operativ cu porumb pentru boabe o suprafață de 85 hectare.Cu rezultate peste media județului se situează și unitățile din consiliile agroindustriale Sărmașu, Ungheni, Tirnăveni, Dumbrăvioara, unde secerișul orzului este pe terminate. Dar nu peste tot. se acționează cu toate forțele la seceriș. In 
grăbește acum, culege mai mult 

la toamnă!constitui un motiv plauzibil pentru rămînerile în urmă. Au uitat oare specialiștii din unitățile acestor consilii agroindustriale că fiecare zi cîștigată acum la semănat este hotă- rîtoare pentru ca aceste culturi să ajungă pînă la toamnă la maturitate ?Măsurile stabilite de comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole sînt ferme, dar ele se cer aplicate cu răspundere și e- xigență, operativ, în fiecare unitate agricolă. Dar nu peste tot s-a acționat așa cum trebuia. Numai astfel se explică de ce la această dată a- proape 6 000 hectare sint încă ocupate cu resturi vegetale, ceea ce do

lntreținerea mecanică a culturii de porumb (insămințată după recoltarea orzului), la I.A.S. Redea, județul Olt
Foto : E. Dichiseanu

plus, în unitățile din consiliul agroindustrial Morăreni, această lucrare nici nu a fost declanșată. Mai anevoios se desfășoară însă strîngerea și transportul paielor pentru eliberarea terenului, astfel îneît pregătirea solului și însămînțarea culturilor duble să se poată face cît mai repede. Dovada ? Pină în seara zilei de 27 iunie, terenul a fost eliberat de resturi vegetale pe numai 3 350 hectare, iar însămînțarea culturilor duble — porumb pentru boabe, legume și plante de nutreț — s-a efectuat doar pe 1 278 hectare. Toate acestea fac necesar ca ritmul bun de lucru de la recoltarea orzului să fie însoțit de o activitate mai intensă la însămînțarea culturilor duble, întru- cît fiecare zi cîștigată acum înseamnă un spor de producție la toamnă.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii" 

vedește că, dincolo de întreruperile pricinuite de aversele de ploaie, la eliberarea terenului, lucrările n-au fost chibzuit organizate, în flux continuu. în plus, în județ urmează să mai fie . însămînțate cu porumb încă 33 000 hectare, pe măsură ce grîul va. fi recoltat. Este o sarcină deosebit de importantă, care impune acțiuni energice pentru strîngerea imediată a paielor, pregătirea terenului, ziua și noaptea, și însămîn- țarea, în ritm mai intens, a culturilor duble.
Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii”

pe mîine ceRecoltarea furajelor în județul Hunedoara se află in plină desfășurare. La indicația comitetului județean de partid, organele agricole, cadrele de conducere din unități au luat măsuri ferme pentru ca în acest an să se recolteze în întregime și fără pierderi tot ceea ce poate constitui hrană pentru animale. în acest scop, în fiecare cooperativă agricolă au'fost constituite echipe de recoltare a furajelor, care acționează fie cu mijloace mecanizate, fie cu coasele.Pentru a asigura întregul necesar de furaje în structura prevăzută, specialiștii direcției agricole au stabilit incă de la începutul anului un program amplu de îmbunătățire a întregului sistem de producere a furajelor prin care se asigură în fiecare unitate atît cantitățile de nutrețuri destinate insilozării, cît și cele pentru fin — ne spunea Victor Her- bei, director adjunct la direcția agricolă. Pină în ziua de 28 iunie, pe ansamblul județului s-au depozitat peste 37 253 tone de fin, s-au însilozat mai mult de 35 320 tone de suculente și s-au adunat peste 1100 tone de frunzare. în vederea îmbunătățirii calității furajelor, în acest an au fost extinse suprafețele de trifoi și lu- cernă cu peste 800 de hectare.Cum se acționează în mod concret în unitățile agricole pentru asigurarea bazei furajere ? La C.A.P. Sîntandrei, într-o livadă de pomi fructiferi de 32 hectare, o echipă de cooperatori în- cheiau prima coasă la fin. „Nu lăsăm să se irosească nici un fel de furaj — ține să ne spună șeful fermei zootehnice, Viorel Sincrăian. Tot ce se poate cosi recoltăm și depozităm. Nu lăsăm pe mîine ce’ putem face azi. Din această livadă am strîns, la prima coasă, circa 100 tone fîn de bună calitate". La ferma de aici, con-

pot face azistatăm apoi că întregul efectiv de 752 capete bovine și 1 485 ovine sînt scoase la pășunat in taberele de vară. Pentru bovine, pajiștea a 'fost parcelată, ceea ce permite efectuarea unui pășunat rațional. Pină la această dată, în cooperativa agricolă din Sîntandrei au fost depozitate peste 300 tone de fîn și insilozate aproape 800 tone de suculente.Cooperativele agricole Tîmpa și Băcia sint două din unitățile fruntașe pe județ, care se află într-o adevărată întrecere pentru depășirea producției de lapte. Și cum lapte fără nutrețuri nu se poate obține, ne-am interesat de modul in care se desfășoară stringerea furajelor la cooperativa agricolă din Tîmpa. în gospodăria de furaje, oamenii lucrează cu răspundere la depozitarea și însilo- zarea nutrețurilor. Din cîmp, transportul furajelor continuă. Două fî- nare, cil o capacitate de 400 tone, sînt aproape pline. Cu hărnicie se lucrează și la C.A.P. Băcia, unde, în ultimii doi ani, sectorul zootehnic a cunoscut o largă dezvoltare și modernizare. Și aici erau insilozate de acum 402 tone nutrețuri suculente șl depozitate 140 tone fin.Asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje, bogate in substanțe hrănitoare, a făcut ca unitățile a- mintite să se numere printre cele fruntașe în ce privește cantitățile de lapte livrate la fondul de stat. Deosebit de important este că în acest an se poate vorbi de multe unități agricole fruntașe în zootehnia județului Hunedoara. Ceea ce dovedește că acțiunile ferme pentru redresarea zootehniei, întreprinse în ultimii doi ani de comitetul județean de partid și organele agricole, încep să-și arate roadele : producția de lapte a crescut în ultima vreme în mod constant și, concomitent, au sporit livrările la fondul de stat. Acest rezultat bun se datorește, în primul rînd, răspunderii cu care s-a acționat pentru asigurarea furajelor în cantități cît mai mari și de bună calitate.Nu putem însă trece cu vederea că în județ sint și unități agricole unde, deși s-au depus eforturi pentru strîngerea furajelor, totuși zac încă pe cîmp mari cantități de fîn. în cooperativele agricole Romoșel și Aurel Vlaicu, bunăoară, se află netransportate sute de căpițe de fin. în alte unități agricole se impune grăbirea recoltării furajelor, întrucît acestea au atins acum stadiul maxim de dezvoltare. Printre acestea se numără cooperativele agricole din Să- liște, Rîul Alb, Gințada și Nădășdie. Sint motive serioase pentru organizațiile de partid și conducerile din aceste unități de a impulsiona în aceste zile ritmul recoltării și de a depozita în cele mai bune condiții furajele necesare sectoarelor zootehnice în timpul iernii.
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii”

IN INDUSTRIE: DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME
TRUSTUL PETROLULUI MOINEȘTI

Prin buna organizare a muncii - creșteri 
susținute la producția de țițeiCînd este vorba de țiței, nivelul producției care indică o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut poate fi apreciat ca un fapt pozitiv. Depinde însă cît este de mare această creștere și cum a- pare ea comparativ cu posibilitățile concrete de producție, cu planul „la zi". în această lumină trebuie apreciate și rezultatele obținute de unitățile Trustului petrolului Moinești.Față de aceeași perioadă a anului trecut, în primele cinci luni ale acestui an petroliștii de aici au extras o cantitate de țiței mai mare cu 31 000 tone. Au fost forate și puse în funcțiune 59 de noi sonde cu o producție zilnică de 340 tone ; planul la gaze utilizabile a fost depășit cu 134 milioane metri cubi, iar la gazolină cu 1 800 tone. Și toate acestea în condițiile unei eficiențe sporite : producția netă planificată a fost depășită cu 25,5 milioane lei, iar cheltuielile materiale au fost reduse cu aproape 50 de lei la mia de lei pro- ducție-marfă. Pentru dezvoltarea continuă a bazei de materii prime și energetice au fost descoperite și puse în valoare noi zăcăminte de țiței și gaze in zonele Conțești, Ghelința, Asău, Păcurița etc.în fața unor asemenea rezultate pare aproape nefiresc să vorbești de restanțe. Și, totuși, pe ansamblul trustului se înregistrează o restanță de 94 000 tone de țiței.— Nu trebuie să căutăm justificări în perimetrul „cauzelor obiective" pentru nerealizarea planului — afirma inginerul Mircea Refec, directorul trustului. Datorită insuficientei organizări, la multe sonde forajul a început cu întîrziere ; nu se respectă peste tot regimul tehnologic și programul de lucru stabilit, nu se asigură întotdeauna asistența tehnică corespunzătoare.Din păcate, acesta este adevărul. Așa, de pildă, intrarea în funcțiune cu 2—3 luni de zile întîrziere a 

unui număr de cinci sonde de la Conțești a făcut să se piardă o cantitate de cel puțin 15 000 tone de țiței. Dacă în această perioadă fiecare brigadă de foraj ar fi realizat zilnic cite un metru in plus la foraj, planul putea fi nu numai îndeplinit, ci și depășit. Dar, deocamdată, restanța este de 4 000 de metri. Și mer- gînd mai departe pe firul cauzelor ajungem la indisciplina în muncă, ce mai dăinuie în acest sector (in cinci luni au fost înregistrate 9 000 zile-om absențe nemotivate), la e- xecutarea unor reparații și revizii de slabă calitate, la defecțiuni și avarii apărute la utilaje. Numai în sectorul foraj timpul neproductiv a ajuns la 20 la sută. Cele mai multe ore de stagnare s-au înregistrat la schelele de foraj Zemeș și Tg. Ocna.Cu un pronunțat spirit autocritic, directorul trustului ne-a înfățișat deschis toate aceste neajunsuri, precum și măsurile luate în ultima vreme pentru întronarea unui spirit de ordine și disciplină în fiecare brigadă, la fiecare loc de muncă. Dar nu mai puțin adevărat este că jumătate din timpul neproductiv se datorește și unor greutăți cu care se confruntă sondorii din foraj pe linia aprovizionării tehnico-materia- le. Pentru că trebuie spus că Ia a- ceastă dată petroliștii din Moinești duc mare lipsă de sape și prăjini pentru forat, conducte, anvelope și alte materiale. Ce-i drept, ei se străduiesc să recupereze și să recondiționeze o seamă de piese și subansamble, dar prin aceasta nu _reușesc să acopere necesarul. Efectul ? Iată-1 prin prisma unor realități din ultima perioadă. Sonda de mare adîncime nr. 4 571 Conțești a ajuns la ultima sapă. încă 7 metri de forat și ar putea intra în funcțiune, dar lipsește sapa adecvată. Din aceeași cauză sînt în întîrziere cu 40—50 de zile față de termene alte trei sonde de pe aceeași plat

formă. Cinci sonde de mare adîncime, a căror „talpă" se află între 2 500 și 4 000 metri, sînt oprite din lipsa prăjinilor de foraj.Calculînd numai cîte 50 de tone pe zi de fiecare sondă, ne putem da seama cu ușurință ce rezerve de creștere a producției rămîn nevalorificate. Un lucru pare însă inexplicabil : cum este posibil ca, în pofida unor calcule precise, științifice și a tehnologiilor cunoscute, trustul din Moinești să primească din partea forurilor superioare repartiții doar pentru 50 Ia sută din necesarul de sape și prăjini de forat pe primele două trimestre ale anului ? Din cele 1 550 de prăjini de forat necesare pentru această perioadă, bunăoară, s-a primit repartiție numai pentru 700 de bucăți, iar în unitățile de producție au ajuns practic doar 547 de bucăți. Așadar, cu 1 000 de bucăți mai puțin decît era necesar. Lipsesc de asemenea sapele cu role, prăjinile grele, anvelopele. De la serviciul aprovizionare al trustului am reținut că principalii furnizori restanțieri sint întreprinderea „1 Mai" Ploiești, întreprinderea „Republica" din, Capitală, întreprinderea de țevi Roman și Baza de aprovizionare Băicoi.
Pentru a se ajunge cu producția „la 

zi“ și a se recupera întreaga canti
tate de 94 000 tone de țiței, la Moinești a fost adoptat, recent, din inițiativa biroului Comitetului județean de partid Bacău, un program de măsuri menite să ducă la descoperirea de noi zăcăminte, scurtarea timpului de forare și a probelor de producție, aplicarea. unor tehnologii moderne de stimulare a afluxului de țiței la sonde, reducerea cheltuielilor de producție, a consumurilor de energie electrică și combustibil. Petroliștii au trecut de îndată la aplicarea lor. La Zemeș, de exemplu, brigăzile de producție de pe zăcămîntul Chilieni aplică pentru prima dată injecția cu 

abur, o operațiune modernă, de mare eficiență, care duce la creșterea factorului final de recuperare. Ca urmare, producția de țiței a fiecărei 
sonde a sporit cu 3—4 tone pe zi.La zăcămintele de la Cîmpeni, Ci- lioaia și Tașbuga sondorii aplică cu succes tratamente tensioactive, tratamente cu solvenți, fisurări hidraulice etc., în scopul recuperării țițeiului din rezervele existente. în urma unor asemenea operațiuni efectuate la două sonde de la Ci- lioaia s-au cîștigat 150 de tone. în schelele de extracție de la Comă- nești, Modîrzău și Zemeș au fost 
repuse în funcțiune 18 sonde 
abandonate, din care se vor extrage circa 3 600 tone de țiței. în zonele prioritare de la Ghelința și Conțești, sondorii fac eforturi pentru a încheia forajul și a pune in funcțiune în această lună 20 de noi sonde de medie și mare adîncime. Ei s-au angajat ca fiecare dintre aces
tea să fie dată în exploatare cu 4—5 
zile mai devreme față de plan. Au fost asigurate condiții- ca, încă în luna iunie, producția zilnică să spo
rească cu aproape 300 tone față de 
realizările lunii mai, iar în luna iu
lie — cu aproape 500 de tone.Pînă la finele anului vor mai fi puse în funcțiune încă 56 de sonde noi. Numărul mare de operațiuni tehnologice ce vor fi aplicate la sondele vechi va duce, de asemenea, la creșterea factorului final de recupe
rare a țițeiului din zăcămint cu circa 
2 la sută față de anul trecut. în același timp, organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din schele desfășoară o largă activitate politică și educativă în rîndurile petroliștilor, acționează pentru îmbunătățirea disciplinei de producție, se ocupă de creșterea calificării tuturor muncitorilor.De unde se vede că hotărîrea fermă a petroliștilor din schelele acestui trust de a da patriei tot mai mult țiței devine faptă. Ei trebuie sprijiniți însă mai mult de forurile superioare de resort, de întreprinderile care sînt obligate să concure la aceasta. Țara are nevoie de țiței și oamenii de aici fac totul pentru a-1 extrage în cantități mereu mai mari, creînd condiții ca despre restanțe să se vorbească în curînd la timpul trecut. -

Gh. BALTA
corespondentul „Scinteii"

MINA FILIPEȘTII DE PĂDURE

Extinderea mecanizării - la baza depășirii 
planului in extracția de cărbuneColectivul minei Filipeștii de Pădure nu se dezminte. La fel ca și în anii trecuți el continuă să se afle in primele rînduri ale întrecerii pentru a da țării cît mai mult cărbune, ocu- pînd, pe baza rezultatelor din cinci luni ale acestui an, locul întîi în in

dustria de extracție a cărbunelui. Ce spun cele mai recente date ? în cinci 
luni și jumătate din acest an s-au 
obținut peste plan aproape 26 000 tone 
cărbune net, de cea mai bună cali
tate. O realizare record ! Cantitatea este cu puțin mai mică decît cea obținută suplimentar în întregul an 1982. Șl aceasta în condițiile în care anul trecut sarcinile de plan erau, evident, mai mici. Sporirea producției de cărbune se asociază și cu creșterea eficienței economice. Astfel, 
planul de beneficii a fost depășit cu 
6 milioane lei, la cheltuieli materiale 
se Înregistrează un minus de 10,60 lei 
Ia mia de lei producție-marfă, iar productivitatea muncii este superioară prevederilor cu 1 824 lei pe fiecare om. Cum au fost obținute aceste rezultate ?— Doi sînt factorii de mare rezistență care susțin activitatea noastră, ne răspunde inginerul Vasile Tudor, directorul minei. în primul rînd, aș menționa extinderea permanentă a mecanizării lucrărilor in subteran. In al doilea rînd, am în vedere buna organizare a întregului proces de producție, perfecta disciplină muncitorească.Deci, în prim-planul atenției : me
canizarea. în felul acesta s-a reușit ca tehnica minerească de vîrf să fie prezentă la ora actuală în toate sectoarele minei, unde se lucrează acum numai cu complexe mecanizate C.M.A.-2. „Complexul de la sectorul Palanga-Nord, ultimul pus în funcțiune, ne spune inginerul-șef Vasile 
Neacșu, a fost preluat de brigada comunistului Gheorghe Banu. Ortacii lui au căpătat o bună experiență la sectorul Roșioara. Eficiența este cea prevăzută. Producția lunară pe sector 
a crescut cu circa 6 000 tone de 
cărbune ; productivitatea muncii a fost în luna mai cu 50 la sută mai mare decît în aprilie".Tot luna trecută a intrat în exploatare încă un complex C.M.A.-2 în sectorul Palanga-Sud. Astfel, s-a 

ajuns ca gradul de mecanizare al minei să se ridice la 70 la sută, nivel prevăzut pentru finele anului. Rezultatele obținute în sporirea producției de cărbune puteau fi insă și mai bune dacă nu se întimpinau unele greutăți în folosirea bazei tehnice din dotare. Principalul neajuns este determinat de lipsa pieselor de schimb la unele agregate. Minerii au înțeles că nu trebuie să aștepte totul de-a gata de la unitățile industriale și, ca atare, au dotat atelierele de întreținere cu unele mașini-unelte, unde se recondiționează sau chiar se realizează un număr însemnat de piese și subansamble. Nu se poate face însă totul. De aceea, ei fac un apel muncitoresc către furnizorii de utilaje și piese de schimb pentru respectarea contractelor încheiate și a graficelor de livrare. Cu mare urgență se impune livrarea a 300 metri cablu electric pentru punerea în funcțiune a două noi combine de înaintare.Din datele puse la dispoziție de conducerea minei rezultă că, în luna mai, s-au extras peste plan 7 000 tone cărbune, lună în care s-a realizat cea mai mare producție din istoria minei, în luna iunie, după rezultatele, de pînă acum, se pare că se va obține o producție tot atît de mare. Cum se explică această constanță în depășirea planului și, desigur, recordul din luna mai ? „Organizarea lucrului în flux continuu și extinderea acordului global pe toată mina sint elementele de bază în depășirea planului, ne spune Mihail Comănoiu, secretarul comitetului de partid. A fost o perioadă în care chiar in condițiile creșterii mecanizării muncii în abataje, in privința producției se batea pasul pe loc. Odată cu trecerea la noua organizare a muncii in minerit, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrurile au început să meargă însă pe o linie ascendentă. Aici și-au spus cuvîntul și puterea de convingere, mai ales prin fapta lor, comuniști de nădejde : Ion Milu, Constantin Marcu, Ștefan Dobre, Vasile Puiu și alții, care în calitatea lor de șefi de brigadă sau maiștri au știut să organizeze bine munca, să întărească disciplina tehnologică, dînd astfel efi

ciență măsurilor luate. Aveam mai ales „căderi" de producție in schimburile zilelor de sărbătoare. Acum, în toate schimburile de duminică — așa cum le numim noi — se realizează constant producții mari de cărbune".Rezultatele bune obținute se dato- resc și măsurilor luate pentru îmbunătățirea asistenței tehnice în subteran, asigurîndu-se o prezență permanentă a inginerilor, specialiștilor în abataje. Chiar și personalul tehnic care mai întocmește evidențe la suprafață se află mai mult la locurile de producție din subteran. „Toată lumea știe — sublinia directorul minei — că nu cu gura se face treabă. E nevoie să pui mina, să-i ajuți concret pe cei din subteran. în felul acesta, umăr la umăr, oamenii legîndu-se și sufletește, au înlăturat în mare parte opririle accidentale ale utilajelor și agregatelor, iar nivelul extracției de cărbune a crescut mereu.Cu multă perseverență se acționează și pentru asigurarea și calificarea forței de muncă. Se știe că in condițiile extinderii mecanizării trebuie să crească și pregătirea profesională a minerilor. De aceea, se acționează intens pentru recrutarea unui număr cît mai mare de tineri și calificarea lor in mină. Anul trecut, din comuna Filipeștii de Pădure, din localitățile învecinate au fost recrutați și calificați la locul de muncă 117 tineri în meseriile de electromecanici, electricieni, lăcătuși. în luna mai din acest an, alți 30 de tineri au absolvit cursurile de calificare, iar pină Ia finele anului vor mai fi pregătiți 70 de mineri. în cadrul acestei acțiuni, comuniștii, oamenii cu o înaltă pregătire profesională se ocupă îndeaproape de tinerii angajați în însușirea meseriei de miner. Totodată, se cuvine relevat că evidențele serviciului de personal arată o scădere simțitoare a absențelor nemotivate, a învoirilor și, de aici, creșterea implicită a productivității muncii pe fiecare post, factor hotărîtor în creșterea producției de cărbune.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"
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CUNOAȘTEREA Șl RESPECTAREA LEGILOR 
un obiectiv permanent al muncii politico-educative

Un mare artist al scenei lirice
Respectarea neabătută a legalității socialiste, aplicarea întocmai'a hotărârilor de partid și de stat, a legilor tării reprezintă în societatea noastră un important factor al accelerării progresului social-economic al patriei. In această perspectivă, propaganda juridică, activitatea politico-educativâ destinată cunoașterii temeinice a legilor, întronării respectului față de prevederile lor dobîndesc o însemnătate deosebită. Plecind de la o asemenea premisă, am purtat recent o convorbire pe această temă cu tovarășul IOAN INCEU. secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.— Convins de adevărul că prin cunoașterea legii se face primul pas pentru respectarea ei. Comitetul județean de partid Covasna a acordat activității de popularizare a legilor 

o atenție susținută, permanentă. Am avut în vedere. înainte de toate, necesitatea coordonării eforturilor tuturor factorilor investiți cu atribuții în acest domeniu organizații de partid, de masă și obștești, consilii populare, organele procuraturii, justiției și miliției, școala, presa locală, instituții și așezăminte de cultură etc. In acest scop, s-a creat Comisia județeană pentru coordonarea și Îndrumarea activității de popularizare a hotărârilor de .partid și a legilor țării în rîn- dul cetățenilor. Menirea sa este, așa cum o arată și numele, de a asigura înfăptuirea sistematică a programului unitar de propagandă juridică, valorificînd pe deplin posibilitățile și modalitățile specifice de acțiune ale fiecărui factor educațional, evitind paralelismele sau suprapunerile. Sub egida comisiei, tot mai multe acțiuni au fost realizate în colaborare, ceea ce le-a asigurat o forță sporită de convingere și, deopotrivă, a permis lărgirea sferei de cuprindere a populației. permanentizarea unor manifestări educative.Asemenea comisii s-au creat și in comune, fapt ce a adus cu sine nu numai o înmulțire a activităților de popularizare a legilor, ci și un evident spor de calitate, a asigurat cuprinderea tuturor satelor componente ale comunelor, pînă de cutând ocolite de asemenea manifestări. Multe consilii populare comunale, de pildă, și-au propus lunar acțiuni de educație juridică, pe care le organizează cu sprijinul membrilor Asociației județene a juriștilor. Aș remarca, cu deosebire, programele de acțiuni în domeniul propagandei juridice din comunele Belin. Bățanl. Aita Mare, Boroșneul Mare, Sita Buzăului, pen

tru că asigură, deopotrivă, popularizarea celor mai noi acte normative, cât și aprofundarea cu prioritate a acelor legi ori decrete care privesc direct viata satelor : activitatea din agricultură (legea privind retribuția muncii în C.A.P., legea privind fondul funciar), autoconducerea și auto- aprovizionarea teritorială, sistemati

de mentalitățile retrograde, In primul rând față de traiul parazitar, să acționeze permanent pentru păstrarea unui climat moral care să nu îngăduie abaterea de la legile tării, de la normele eticii și echității socialiste, O atenție deosebită acordăm activității comisiilor de judecată. In instruirile care au fost ținute recent pentru membrii lor, 6-a căutat desigur să se asigure cunoașterea exactă a competenței lor. dar s-a stăruit și asupra datoriei ce o au membrii a- cestor comisii de a contribui la cunoașterea legilor, la respectarea prevederilor lor.Sintem convinși că un important 
rol în cunoașterea legii. în înțelege

Din experiența Comitetului județean 
Covasna al P.C.R.

zarea localităților, punerea în valoare a resurselor locale, buna gospodărire și întreținere a localităților, buna conviețuire socială etc.
— Ce forme ale propagandei juri

dice s-au impus prin eficiența lor ?— Practica socială a evidențiat cu deosebire acele forme de educație juridică a căror substanță o alcătuiește nu simpla repetare a paragrafelor legii, ci reliefarea importantei lor pentru _viata tării și a fiecărui om al muncii. Apoi. în egală măsură, cele care, pornind de la cazuri reale, concrete, limpezesc condițiile care au favorizat comiterea unor infracțiuni, responsabilitatea morală a acelora care nu o dată, prin pasivitate și indiferență, le înlesnesc. De aceea, s-a acordat atenție organizării mai multor procese publice, judecării unor fapte antisociale în cadrul unor colective muncitorești, explicării la fața locului a unor hotărâri judecătorești. Ne-am preocupat ca asemenea cazuri să fie nu numai bine alese, ci. ca printr-o bună pregătire a lor, să aibă o puternică influentă binefăcătoare asupra auditoriului, să-i facă pe oameni să reflecteze mai adine, să-i determine să adopte o atitudine activă, de intransigentă față de actele de indisciplină.

rea datoriilor cetățenești revine celor peste 800 de deputați ai consiliilor populare. Pentru pregătirea lor, pentru antrenarea lor la o activitate sistematică de educație juridică, în cadrul sesiunilor consiliilor populare desfășurate recent au fost organizate în fiecare localitate întîlniri cu juriști, evidențiindu-se starea legalității în localitate, popularizîndu-se cele mai noi legi șl decrete, alte reglementări legale privind răspunderile cetățenești fată de bunul mers al activității economice, al înfrumusețării localităților, ai păstrării ordinii publice.Un capitol distinct al preocupărilor noastre îl constituie creșterea competenței și. deopotrivă, a rolului cadrelor de conducere, a consiliilor oamenilor muncii în popularizarea legilor, în respectarea lor. Am organizat, în acest scop, un ciclu de întîl- niri ale juriștilor cu cadre de conducere, cu membrii consiliilor oamenilor muncii, în cadrul cărora se popularizează reglementările legale in vigoare, inslstîndu-se cu deosebire a- supra acelora care au fost mai frecvent greșit interpretate și aplicate.Un lucru care ne preocupă în mod stăruitor este să convingem conducerile unităților economice, organele de

partid dintr-o serie de unități economice despre necesitatea ca sancțiunile administrative aplicate să constituie permanent subiecte ale unei intense munci politico-educative de întărire a răspunderii muncitorești față de avutul obștesc, față de calitatea produselor, fată de modul în care este folosit timpul de muncă. Mă refer îndeosebi la o serie de mari unități economice — cum ar fi întreprinderea de mașini-agregat și subansamble auto. întreprinderea de aparataj electric auto și motoare electrice din Sfintu Gheorghe — unde în anul trecut s-au' aplicat numeroase sancțiuni administrative, fără 
ca ansamblul mijloacelor muncii politice de masă să aducă asemenea fapte in prim-planul atenției colectivului pentru formarea unei atitudini active, intransigente față de cel ce săvîrșește abateri de la disciplina de producție, de la calitatea muncii.Avem, de asemenea, în vedere lărgirea formelor și metodelor de înrâurire a conștiinței tinerilor educarea lor in spiritul normelor eticii și echității socialiste, cuprinderea in aceste activități a miilor de tineri din căminele de nefamiliști, a navetiștilor etc. Avem în intenție să realizăm o suită de foi volante care să înfățișeze succint, dar convingător, cetățenilor diferite reglementări legale privind îndatoririle cetățenești, raporturile dintre cetățeni ori dintre consiliile populare și cetățeni. De asemenea, avînd în vedere o seamă de inițiative valoroase In domeniul propagandei juridice, dintre care la unele m-am și referit, ne gîndim să organizăm mai sistematic schimburi de experiență pentru generalizarea lor.Sîntem convinși că prin antrenarea tuturor forțelor frontului politico-educativ din județ, prin extinderea experienței valoroase acumulate, prin promovarea unor forme cu largă audiență la cetățeni, activitatea de cunoaștere a legilor iși ,va spori contribuția la întărirea respectului față de lege, va da o dată mai mult expresiei „Legile țării, legile noastre11 forța unui adevăr unanim împărtășit.

@ Revanșa : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Cuibul Salamandrelor : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.4a; 18; 20. 
© Program de desene animate 2 DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,45; 12,15.
© Vrăjitorul din Oz : DOINA (16 35 38)
— 13,45; 17.45.
0 Pin tea : DOINA (16 35 38) — 15,30;
19.30, DACIA (50 3 5 94) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Viraj periculos ; BUZEȘTI (50 43 56)
— 15,30; 17,45; 20.
© Sfîrșitul nopții 2 LIRA (317171) — 
16; 18,15; 20,30.
0 Anna celor 1 000 de zile : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12; 16; 19.
© Mult mai de preț e iubirea î FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
0 Tatăl reginei : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30.
0 Omul și umbra : PACEA (60 30 85)
— 19,30.
© Brigada diverse în alertă : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
0 Escapada : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. 
© Dragostea mea eu Jakub : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Descendență directă : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
20.15.
• Fata care vinde flori : GRIV1TA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,30; 20, POPULAR (35 15 17)
— 10; 13; 16; 19.
0 Șatra ; GIULEȘTI (17 55 46) — 13,30; 
15,45; 18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dosarul „Lina de aurM : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Adio, dar rămîn cu tine ; PATRIA 
(11 86 25) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20,15.
® Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.
@ Gala filmului canadian.
STUDIO (59 53 15) — 19.
0 Mașina timpului: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
0 Madona păgînă • COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.

Convorbire realizată de
Silviu ACRIM

Forumurile 
pionierești

Manifestări de tradiție ale pur
tătorilor cravatei roșii cu trico
lor, forumurile pionierești pri
lejuiesc, in fiecare vacanță de 
vară, o amplă analiză a acti
vității de educație comunistă, 
revoluționară, pentru dezvolta
rea dragostei și devotamentului 
școlarilor față de patrie, partid 
și popor, pentru creșterea răs
punderii tuturor pionierilor față 
de învățătură și muncă, desfă
șurată de consiliile și comanda
mentele pionierești. In forme 
dtverse — dezbateri, acțiuni de 
muncă patriotică, vizite in între
prinderi industriale,, pe șantiere 
și in unități agricole, intilniri cu 
muncitori fruntași, cu activiști 
de partid și de stat, acțiuni po
litico-educative organizate im- . 
preună cu uteciști, vizite la mu
zee, monumente și locuri istori
ce, excursii, marșuri, parăzi, 
spectacole-evocare, focuri de ta
bără etc. — se dă glas mindriel 
față de realizările obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, in opera de edifi
care a socialismului in patria 
noastră, respectului față de tra
dițiile glorioase ale istoriei și 
culturii noastre. în cadrul foru
murilor sini aleși pionierii din 
consiliile' județene și Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor.

In această vară, sub deviza „în țara păcii, spre comunism înaintăm", forumurile județene 
ale pionierilor au loc in perioa
da 28 iunie — 15 iulie. Ele se 
desfășoară sub forma unor ta
bere cu durata de 10 zile, avind ca participanți reprezentanți ai 
pionierilor desemnați in cadrul 
adunărilor pionierești din luna 
iunie. Forumul național al pio
nierilor se va organiza în jude
țul Iași, in perioada 27 iulie — 9 august. (Florica Dinnlescu).

După obișnuitele bătăi ale gongului se trage cortina șl spectacolul începe. La o replică spumoasă, sala izbucnește în aplauze. Dealtfel, acestea se repetă de multe ori Ia toate cele 3 acte- ale piesei Micul Infern de Mircea Ștefănescu, ultima premieră a Teatrului popular „Matei Millo“ din Suceava. Prima piesă, jucată în 1975, Ia înființare, a fost „Idolul și Ion A- napoda" de G.M. Zam- firescu. De atunci, în cei 8 ani care au trecut, au urmat „Citadela sfărîmată" de Horia Lovinescu, „Statuia eroului necunoscut" de Ion Buleandră, „Viața unei femei", „Fii cuminte, Cristo- for" și „Sfîntul Mitică Blajinu" de Aurel Baranga, „Gaițele" de Al. Kirițescu, „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrină" de Nelu Ionescu și altele, numărul pieselor de teatru puse în scenă ajungind Ia 14. Consacrarea, dacă se poate spune așa, in cazul unor actori amatori, le-au adus-o spectacolele cu piesele „Drumul spre Everest" de George Genoiu, pentru care, în 1979, au fost distinși cu premiul I și medalia de

aur la faza finală a Festivalului național „Cîntarea României", și „Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrină", în 1981, la faza pe țară a marii competiții, cînd au primit premiul II și medalia de aur pentru interpretare.

o îndrumă, are numai cuvinte de laudă la adresa actorilor amatori suceveni. „Este o îneîntare să lucrezi cu ei. Toți s-au născut cu talent, iar prin inteligență și dorință de perfecționare, prin muncă, au reușit să și-l amplifice, ajun-

fesoara Aura Bicsi a făcut treceri spectaculoase de la un gen la altul. Lor li se a- daugă Mircea Po- povici, subinginer la Combinatul de celuloză și hîrtie, Lia Iliescu, inginer zootehnist la C.A.P. Bosanci, Vițu Iliescu, contabil-șef la
Cu talent și pasiune

însemnări despre Teatrul popular „Matei Millo" din Suceava

Cei 35 de membri ai formației sînt de vîr- ste și profesii diferite, dar cu toții au o singură pasiune — teatrul. Pentru teatru iși dăruiesc o mare parte din timpul liber, pentru el trăiesc, deoarece succesele îi fac și mai entuziaști, mai dispuși la sacrificii, mai încrezători în ei, în talentul lor. Eugen Traian Bordușan, prim regizor la Teatrul „Mi- hai Eminescu" din Botoșani, cel care a pus în scenă (regizor și scenograf) toate cele 14 piese, omul care nu a lipsit de la nici un spectacol susținut de formația pe care cu dăruire și competență

gînd acum să fie actori împliniți, cu deosebite posibilități interpretative. Evoluția lor este vizibilă de la un spectacol la altul și, ceea ce este mai important, pot acoperi aproape toate genurile de roluri care se joacă intr-un teatru care se respectă".Rodica Dominte, a- nimatoarea, sufletul formației, cea care a primit și individual premiul I și medalia de aur în precedentele două ediții ale Festivalului național „Cintarea României", joacă Ia fel de bine în orice rol, de la drama cea mai profundă la comedia bufă. Pro

șantierul „Electromon- taj“, Dumitru Maxi- miuc, inginer la întreprinderea de mașini- unelte, pensionarul Va- sile Burac, tehnicianul constructor Mihai Bicsi, asistenta medicală Cornelia Moței, Ion Neagu, profesor de e- ducație fizică în comuna Bosanci, muncitorii Ion Cozma și Mihai Mîndrilă, de la C.C.H., Lazăr Ionescu, contabil-șef la O.J.G.A. Aceștia, dar și ceilalți, pe care nu i-am amintit aici, au făcut ca sălile in care au susținut spectacole să fie întotdeauna pline. Deși cu fiecare piesă au susținut, în medie, numai cîte 18 spectacole,

numărul celor care i-au aplaudat pentru talentul și dăruirea cu care joacă este de a- proape 120 000. Interesantă șî totodată demnă de admirat este șl dorința lor ca în unitățile în care muncesc să înființeze alte e- chipe de teatru pe care să le îndrume ei. Formațiile de la Spitalul județean șl întreprinderea de tricotaje „Zimbrul", pe care le îndrumă Cornelia Moței și, respectiv, Rodica Dominte, s-au clasat pe locul II pe județ în actuala ediție a Festivalului național „Cintarea României", iar echipa de teatru de la Combinatul de celuloză și hîrtie, în fruntea căreia sint Rodica Dominte și Mircea Popovici, s-a calificat cu piesa „Paradis de ocazie", de Tudor Popescu la faza pe țară. Spunînd acestea, înțelegem de ce actorii amatori de la acest teatru popular ne-au spus : „Timp liber nu avem niciodată, pentru că-1 dă- ruim teatrului. Pentru că teatrul ne face viața mai frumoasă".
Sava BEJINAR1U 
corespondentul 
„Scînteii" Zile instructive de vacanță pentru elevii primelor clase

Foto : Gh. Vințilă

Cînd un public foarte numeros (așa cum s-a intimplat recent la Sala Palatului) vine să aplaude sărbătorirea unui artist drag lui, este clar că cel care i-a dăruit decenii de-a rindul. mari bucurii sufletești, se află in rîndul intîi al preferaților. Și cum, la împlinirea celor 35 de ani de activitate artistică, să nu fie ovaționat cel care l-a întruchipat pe Figaro „așa cum l-a creat Beaumarchais, așa cum l-a dorit Rossini" (cum scria odată cronicarul ziarului „Le Monde"), cel care a clădit un „impresionant Tonio" (cum declara Allan Rich de la „New York Herald Tribune"), cel care prin „strălucirea plină de degajare a vocii și minunatul legato" a fermecat melomanii cintind aria lui Rodrigo, „Per me giunto", din Don Carlos,' cel care pe scena Scalei a dat o lecție de „splendidă educație muzicală a belcantoului" („Corriere dela Serra" — Milano)... sau a construit un Rigoletto „uluitor in momentele de farsă gnomică și de o uimitoare pasiune în momentele de dureri și cruzime. Portretul acesta este completat In mod fericit cu o voce de o răscolitoare forță" („New York Herald Telegraph") ! Adică : „o stea strălucitoare a scenelor lirice ale lumii, cintă- rețul ideal pentru o- perele lui Verdi și Rossini" („Ta Simeri- na“ — Atena), Nico- lae Herlea la London Royal Opera, Covent Garden, Teatro alia Scala-Milano, Bolșoi Teatr din Moscova, Wiener Staatsoper sau Leningrad Opera..., a- lături de vedetele lu- I mii muzicale : JoanSutherland, Anna Moffo, Mirella Freni, Franco Corelli, Giuseppe di Stephano, Theo Adam, Monserat Caballe...

I
S-a spus de nenumărate ori că pămin- tul românesc poartă un tezaur de talente muzicale, că aici, la noi, se nasc voci celebre și instrumentiști virtuozi și compozitori de geniu care demonstrează lumii că talentul artistic în România este faptul obișnuit pe care il consiați fără efort. De cite ori nu am ascultat cuvintele unor celebri impresari, critici muzicali, muzicologi, care recunoșteau că școala românească I este un izvor nesecat de talente, că scenele lumii — dacă ne referim la cîntăreți de operă — prin colaborarea cu cîntăreți români au avut mo- \ mente de mare strălu

cire. Exemple 1 De la Elena Teodorini (care a debutat in 1877 la București și doi ani mai tîrziu la Scala 1), Nuovina, Dumi-
CARNET 
MUZICAL

tru Popovici-Bayreuth, Haricleea Darclee, Gri- gore Gabrielescu, Giovanni Dimitrescu (cel care la sfîrșit de secol XIX, după documentele muzicologului Viorel Cosma, cinta Wagner in S. U. A. și Chile și l-a creat în 1897 pe Lohengrin la București)... pinâ Ia Florica Cris- toforeanU, Viorica Ursuleac, Stela Roman, Maria Cebo- tari (pleiada de succes a deceniului IV), iar peste timp, generația : Arta Florescu, Elena Cernei, Octav Enigărescu, David O- hanesian, Valentin Teodorian, Nicolae Herlea, ca să nu mai vorbim de cei mai tineri care în momentul de față sint în atenția scenelor de pretutindeni : Eugenia Mol- doveanu, Silvia Voi- nea, Sanda Șandru, Maria Slătinaru......Spectacol extraordinar la Sala Palatului : „Bărbierul din 
Sevilla", cu „garnitura" care, timp de cî- teva decenii (cu excepția Marinei Mirea și a Rodicăi Bădârcea — mai recent cooptate), a imprimat marelui public modele de referință în zugrăvirea simpaticelor personaje create de Rossini și Beaumarchais, într-o partitură, e drept, viu colorată, antrenantă, briantă în inspirație, dar extrem de dificilă, care implică o serioasă tehni

că, știința cîntulul, excepționale calități vocale. Adică : Valentin Teodorian (contele Almaviva), Valentin Loghin (don Basilio), Constantin Gabor — cil vervă, cu mult umor, scoțând în prim-plan chiar și arietele mai puțin spectaculoase cu care a fost înzestrat don Bartolo, Marina Mirea — exactă și strălucitoare în țesăturile din registrul înalt, Rodica Mitrică-Bădâr- cea — convingătoare, expresivă, într-o partitură pe care o cîntă cu plăcere. In Figaro: Nicolae Herlea, .mai tinăr ca oricînd, primind ovații de la bun început pentru celebra arie a Bărbierului rostită cu virtuozita- tea-i cunoscută, cu inflexiunile vocii care1 desenează parcă toate pățaniile, toate picanteriile poveștilor pe care le încurcă șl le descurcă neastîmpăra- tul personaj ; un glas care-și etalează gene-} ros profunzimea în registrul grav, căldura și minunatul timbru baritonal pe tot am-j bitusul pînă la sono-l ritatea, amplitudinea; forța registrului inaltl Herlea îl domină pe Figaro ; se joacă cu partitura lui Rossini ; antrenează întreaga echipă pentr.u ca ha-; zul întîmplăril să fie savurat pe îndelete, cucerește prin frumusețea cîntului, prin jovialitatea contami" nantă, prin tonusul și vivacitatea unei arte pentru care atributul potrivit este „tinerețea". Tinerețea artei unui mare, inegalabil interpret, încă o dată dovedită, incă o dată subliniată prin aplauzele a mii de spectatori.
Smaranda
OȚEANU

cinema
0 împușcat In spate : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30, FERO
VIAR (50 51 40) Ia grădină — 21.
© Aventură in Arabia : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 13; 
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, 20,15.
0 Un american Ia Paris : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.45; 
14,30; 17.15; 20.
0 Iubire fără soare : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, SALA
MICA A PALATULUI - 17,15; 20.
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,15; 15.â0; 
17,45; 20. la grădină — 21.
0 Solitarul de la Portul Humboldt șl 
Mister Majestic : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII (75 40 40) - 18, 
0 Aleargă după mine ca să te prind : 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 21. 
0 Marele șarpe : GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 21.
0 Polițistul ghinionist t GRADINA 
LIRA (31 71 71) — 20.45.
0 I se spunea Buldozerul : GRADI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Micul Lord: PARC HOTEL (17 08 58)
— 31,15.
0 Yeti, omul zăpezilor : SALA MARE 
A PALATULUI — 17,15; 20.

teatre
© Teatru] Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
0 Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneu] Român) : Deschi
derea stagiunii estivale. Concert sim
fonic. Dirijor : Paul Strauss — S.U.A. 
Solist : Dan Grigore — 19.
0 Radioteleviziunea română (14 68 00) : 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". Orchestra simfonică. Dirijor : 
Paul Popescu — 19,30.
0 Teatru] de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19.
0 Teatru] Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : La 
cincizeci de ani ea descoperea marea
- 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mița în sac — 19,30; « 
(sala Studio) : Scoica de lemn — 19.
© Teatru] Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Ordinatorul — 19,30.
0 Teatru] satiric-muzical „C. Tănase*  
(Grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (sala Savoy) : Va
canță la București — 19,30.
0 Ansamblu] „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
0 Teatrul Țăndărică (15 23 77, la Școa
la generală nr. 92) : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 17.

După cum se știe, pregătirea practică formează o componentă esen
țială a învățămîntului din țara noastră. Și, deși ne aflăm in perioada 
imediat premergătoare încheierii activităților acestui an de invățămint, 
considerăm că observațiile din cuprinsul raidului de față, opiniile și su
gestiile interlocutorilor sint utile pentru valorificarea eficientă a timpu- 
lui de practică ce a mai rămas pînă la închiderea cursurilor și, mai ales, 
pentru buna pregătire a viitorului an de școală și pregătire in meserie.

constituie gentă deopotrivă, pe pe . 'părinți și pe gătirea corespunzătoare
preocupă,Și . pe Pre- forțel

Pregătirea practică a liceenilor de azi, muncitorii calificați de miine, o problemă de strin- actualitate careoamenii școlii specialiștii din producție, tinerii înșiși.ade muncă necesară înfăptuirii amplelor programe naționale de dezvoltare economică și social-culturală, conturarea personalității și realizarea plenară a aspirațiilor și aptitudinilor tinerilor in opera de edificare socialistă a țării sînt obiective formative și educative majore, pentru înfăptuirea cărora școala. întreprinderea. organizația de tineret, familia trebuie să-și dea mina într-o conlucrare rodnică, cu o finalitate certă. Ne-am referit, de nenumărate ori. în paginile ziarului, la experiențe rodnice în organizarea și desfășurarea pregătirii practice a elevilor. la inițiative și soluții originale vizind integrarea învățământului cu producția, vizind modalități eficiente de însușire temeinică a meseriei în condițiile executării unei producții de largă utilitate. Am semnalat, nu o dată, și carențe în desfășurarea practicii elevilor, această fundamentală a procesului tiv-educativ. Importanța pioarea acestei activități, cațiile sale majore implrn, preocupare continuă pentru rea cadrului in care 6e înfăptuiește acea cerință esențială înscrisă în hotărârile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului : realizarea unei noi calități în 
îrivățămint, respectiv, o înaltă cali
tate a practicii elevilor. Aducem, in rândurile de față, in atenție cîteva aspecte privind folosirea timpului de 
lucru, valorificarea potențialului pro
ductiv și didactic al atelierelor- 
școalâ.Tradițiilor valoroase de spiritualitate. de școală românească ale plaiurilor bistrițene, anii construcției socialiste le-au adăugat o puternică dezvoltare a învățămîntului liceal industrial, in pas cu ampla dezvoltare economico-socială a județului, care solicită masiv forță de muncă modern și temeinic pregătită sub

latură fnstruc- și am- semnifi- insă, o releva-

de unități de care asigură muncitori în
raport profesional, cetățenesc, etic. Asemeni altor județe, Bistrița-Nă- 
săud dispune astăzi învățămînt puternice, pregătirea viitorilor profiluri diverse. Și dacă ar îi să exemplificăm fie și numai prin două licee industriale — cel din Beclean și Liceul nr. î din Bistrița — ate

A

A

M

lierele-școală șl Întreaga bază teh- nico-didactică sînt amenajate și dotate la. nivelul de exigență impus de realizarea unei pregătiri științifice și practice de bună calitate a elevilor in meseria aleasă.Atelierele-școală ale Liceului In
dustrial nr. 1 (al M.I.C.M.) din Bistrița funcționează ca o adevărată „fabrică" : cu aproape I 000 elevi- muncitori, îndrumați de ingineri și maiștri-instructori, cu un plan anual de producție de 1.5 milioane lei, realizat prin contracte cu I.U.T. — Bistrița, C.F.R. și alte întreprinderi economice locale, cărora le livrează piese și subansamble pentru producția lor curentă. Elevii au toate condițiile să-și Însușească temeinic, în anii de școală, meseria aleasă, să se integreze cu operativitate, după absolvirea liceului, la locurile de muncă din producție. Numai că... In săptămîna cînd am vizitat liceul, din 
7 clase care aveau în program practică în ateliere. 4 lipseau, atelierele respective stind nefolosite.— Au fost solicitați pe șantierul 

tineretului din localitate — ne explică ing. Adriana Pîeșa, directoarea liceului.— Acolo efectuează Operații din profilul viitoarei lor meserii 7— Arareori. De regulă tac munci necalificate, de incărcare-descărcare materiale, pentru construcția casei tineretului sau, tn lipsa acestora, merg afară din oraș la împăduriri, curăță pajiști etc. Fără a minimaliza valoarea economică și educativă a unor astfel de activități de larg interes cetățenesc-patriotic, trebuie să spun însă că planificarea lor în timpul destinat pregătirii profesionale poate aduce prejudicii îndepli- 
PRACTICA ELEVILOR
— o „materie" secundară?

® Experiențe rodnice în pregătirea 
dar și carențe în utilizarea timpului 
baza tehnico-didacticâ a atelierelor-școalâ ? © Se impune o colaborare 
mai activă intre școală și întreprindere pentru integrarea organică a

învățămîntului cu producția

practică a viitorilor muncitori... 
de lucru ® Cum este folosită

niril planului de producție al liceului — ce încredere vor mai avea în noi beneficiarii dacă nu le vom livra la termen piesele contractate ? — cit și procesului de însușire a meseriei pentru care se formează elevii — viitori muncitori calificați.O situație asemănătoare am întll- nit și la Liceul industrial nr. 3 (al M.I.M.U.E.E.). Deși; după cum ne-a relatat prof. Iosif Marti, directorul liceului, colectivul de profesori și elevi este intens solicitat în realizarea unor produse electronice și electrice necesare unităților economice din zonă (sint chiaT autorii unor inovații care determină economie de energie electrică, mai buna desfășurare a unor procese de producție etc.), frecvent unele clase de elevi fac, în orele de practică, alte activități. Cînd am liceu. 2 clase erau la... sortat cartofi în depozitele întreprinderii de valorificare a acestora. în .trimestrul al H-lea de școală, ne-a precizat interlocutorul. mai puțin de jumătate din timpul destinat practicii pro-
cu totul fost în

ductlve în meserie a avut realmente acest obiectiv. Fără îndoială, elevii trebuie să fie antrenați, liarizați cu efortul, cu în diverse sectoare, acoloeste nevoie, se ridică cu ță In multe locuri constă în planificarea și organizarea muncii. în ne- respectarea perioadelor de practică profesională stabilite, în scoaterea elevilor la diferite alte munci fără legătură cu pregătirea lor. Este bine să reamintim că, învătîndu-i pe copii cu munca, cu efortul, aceasta nu trebuie să însemne nicidecum scoaterea lor arbitrară de Ia practică, 

familii unea unde Dar deficiența care deosebită stringem-

dezorganizarea programelor șl acțiunilor stabilite.La Liceul industrial nr. « (al Consiliului popular județean), este adevărat, pe majoritatea elevilor l-am găsit la locui de practică în meserio —- pa șantierul de construcție al sălii de sport și internatului liceului. Am încercat să stăm de vorbă cu cei mai buni viitori constructori. „Săptămîna aceasta nu se află în școală — ne-a spus prof. 
Dorina Pațiu — sînt la concursul școlar republican pe meserii..."De menționai că aceste „absențe" de la practică sînt „motivate" de Inspectoratul școlar județean, care, răspunzînd solicitărilor Comitetului județean al U.T.C., altor foruri locale. are în vedere antrenarea largă a tineretului școlar bistrițean la realizarea unor obiective de larg interes economic și civic. Numai din păcate, in cazurile amintite tuații similare se semnalează și alte județe) au fost pierdute vedere citeva principii de bază formulate în legislația școlară în vigoare : 1) este interzisă scoaterea 

că, (si- in din

elevilor din orele de clasă (practica 
fiind parte componentă a procesului 
instructiv-educativ) pentru alte ac
tivități ; 2) participarea elevilor la 
acțiunile de muncă patriotică, deo
sebit de importante în plan econo
mic, dar mai ales educativ, trebuie 
să se faoă in afara orelor de clasă.Asemenea „absențe" sînt cu atît mai neexplicabile cu cit, chiar în Bistrița șl în alte localități ale județului. licee și unități economice pe lingă care acestea funcționează dovedesc. prin întreaga lor activitate, preocupări statornice pentru utilizarea rațională a timpului de lucru in atelierele-școală, oferă experiențe rodnice în pregătirea profesională a viitorilor muncitori, fără a se afecta In nici un fel participarea elevilor la toate acțiunile tinerești, de largă utilitate pe plan local. Chiar în ziua cind am vizitat Liceul industrial nr. 3 (al M.I.L.M.C.), Mihail Rubingher, inginer-șef la C.P.L. Bistrița, și ing. Melania Murariu, directoarea liceului. împreună cu maiștri din școală și din producție, puneau la punct datele tehnice pentru ca una din secțiile de mobilă'ale Combinatului . să fie „predată" elevilor. „Le vom asigura comenzi, îi vom îndruma îndeaproape să realizeze produse din . ce în ce mai complexe, incit Ia absolvirea cursurilor să fie foarte bine pregătiți și să-și ocupe locurile de muncă, din întreprinderile de profil, fără nici un fel de dificultăți de adaptare" — menționa ing. M. Rubin
gher. „Elevii vor avea locuri de muncă efectivă, fapt esențial pentru temeinica lor pregătire profesională, vor lucra în condiții asemănătoare cu cele din manea producție, vor avea satisfacția realizării lor in plan profesional" — adăuga ing. Melania 
Murariu.— Dar Îndeplinirea Îndatoririlor obștești, de tineri cetățeni ai orașului, ai județului 7— Organizarea exemplară a programului de desfășurare, conținutul complex al activității practice, cu alte cuvinte asigurarea calității practicii elevilor, pentru buna, pregătire In meserie, vor crea și acea „rezervă" de timp necesară și utilă pentru prezenta lor pe șantierele constructive ale orașului și județului natal — ne-au spus interlocutorii.Este o soluție. Cu mai mult interes din partea forurilor locale de învățămint, pot fi găsite și altele, astfel ca activitatea școlară să se desfășoare normal.

Florica DINULESCU
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75 DE ANI DE LA CREAREA „SOCIETAjII SCRIITORILOR ROMÂNI" TELEGRAME

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
adresat Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)mesaj umanist, militant, un ro! deosebit revine criticii literare. întemein- du-se pe principii ferme, pe concepția filozofică a materialismului dialectic și istoric, critica literară va trebui să-și aducă o contribuție sporită la promovarea unei literaturi revoluționare, profund angajate, să sprijine cu discernămint afirmarea talentelor autentice, să popularizeze acele opere care, prin valoarea și conținutul lor, se înscriu nemijlocit. în amplul proces de formare și educare socialistă ce se desfășoară în țara noastră.
Stimați tovarăși,în unirea, organizarea șl orientarea eforturilor scriitoricești în direcția făuririi unei literaturi demne de epoca pe care o trăim,"Uniunii scriitorilor, asociațiilor sale le revin sarcini și răspunderi de cea mai mare însemnătate.Unirea forțelor tuturor scriitorilor din patria noastră și afirmarea unui puternic front literar unit, care să-și consacre talentul, energiile, forța creatoare făuririi unei literaturi demne de minunatul nostru popor, crearea în cadrul organizației scriitoricești a unor relații principiale, sănătoase. cultivarea în rindurile tuturor scriitorilor, indiferent de limba in care-și scriu operele, a unui spirit constructiv, de conlucrare, de stimă și respect reciproc, de înaltă răspundere față de interesele majore ale societății, stimularea unei puternice întreceri și emulații pentru a da patriei opere cit mai valoroase, pentru a îmbogăți cu noi creații patrimoniul cultural național — acestea trebuie să fie țelul major pe care să-1 slujească permanent Uniunea scriitorilor, organismele sale de conducere, asociațiile sale 1Uniunea scriitorilor, organismele sale trebuie să-și îndeplinească în condiții mult mai bune rolul și atribuțiile pe care le au de a organiza dezbaterea largă, democratică a lucrărilor literare, de a analiza și aprecia cu principialitate creațiile scriitoricești și a asigura promovarea lucrărilor cu adevărat valoroase, care servesc mersului nostru înainte, de a combate,. în același timp, orientările greșite, lucrările minore, lipsite de mesaj si de valoare artistică. Uniunea scriitorilor trebuie să constituie un cadru larg do schimb de experiență și de opinii, de dezbateri principiale, constructive a tuturor problemelor legate de desfășurarea și orientarea activității scriitoricești.Un rol deosebit de important, pe care Uniunea scriitorilor trebuie să-l îndeplinească mult mai bine decît pînă acum, este asigurarea contactului permanent al scriitorilor cu viața, cu realitățile țării, cu munca și preocupările poporului, participarea efectivă a creatorilor de artă, intr-o formă sau alta, la activitatea de construcție socialistă,. la munca practică, concretă de' realizare a planurilor de dezvoltare economică și socială a țării. Ca organizație componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, Uniunea scriitorilor trebuie să fie prezentă și să antreneze activ pe scriitori la viața politică și obștească a țării, la elaborarea, dezbaterea

și înfăptuirea întregii politici Interne șl externe a partidului și statului nostru.Uniunea scriitorilor trebuie să se preocupe și să acționeze susținut pentru o înaltă ținută etică și conduită morală a scriitorului, ca exponent al intelectualității noastre noi, ca promotor și factor do cultură și educație socialistă. Prin întreaga lor activitate și atitudine, scriitorii vor trebui să se situeze la înălțimea principiilor pe care le promovează în operele lor, să demonstreze, prin comportarea lor in viață și societate, că sînt cetățeni de frunte ai României socialiste, care iși înțeleg și sînt conștienți de misiunea de onoare și mare răspundere ce le revine ca făuritori de artă socialistă, ca lucrători pe tărîmul culturii și educației poporului.în spiritul politicii,de colaborare și pace a partidului și statului nostru, Uniunea scriitorilor va trebui să se preocupe, în continuare, de dezvoltarea contactelor dintre literatura noastră și literatura altor popoare, să acționeze pentru întărirea prieteniei și colaborării scriitorilor din România cu scriitori și creatori din alte țări. Acum, cînd omenirea este confruntată cu probleme grave și complexe, cînd pericolele la adresa păcii și independenței popoarelor sînt mai mari ca oricînd, alături de întregul popor, scriitorii din patria noastră trebuie să militeze permanent în primele 'rînduri ale luptătorilor pentru dezarmare, securitate și pace, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață, la independență, la existență liberă și demnă.România, poporul român se bucură, în lume, de un înalt prestigiu pentru permanentul mesaj de pace și colaborare, pentru inițiativele de larg ecou, inspirate de voința de a sluji cauza progresului și civilizației, de a face totul pentru apărarea și dezvoltarea mărețelor cuceriri ale gîndirii și științei umane, de a feri omenirea de pericolul unor războaie nimicitoare, de a-i asigura un viitor de creație pașnică. Este o îndatorire de onoare pentru toți slujitorii scrisului de a milita neobosit spre a face larg cunoscute în lume mesajul umanist, de prietenie, înțelegere și colaborare al poporului român, dorința sa de destindere, de colaborare internațională și pace.
Stimați tovarăși,Avînd convingerea că sărbătorirea împlinirii a trei sferturi de veac de la întemeierea „Societății Scriitorilor Români" va constitui un imbold de a acționa și mai hotărît in viitor pentru ridicarea pe un plan superior a întregii activități scriitoricești din patria noastră, urez Uniunii scriitorilor, tuturor creatorilor de artă din România mult succes în înfăptuirea importantelor sarcini ce le revin în dezvoltarea culturii socialiste, în educarea și formarea omului nou, în activitatea generală pentru transpunerea in viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Urez tuturor scriitorilor țării noi și tot mai mari succese în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire !

Scrisoarea adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
de participanții la

(Urmare clin pag. I)

adunarea omagială

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit o telegramă din partea tovarășului Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, prin care se transmit mulțumiri sincere pentru felicitările adresate cu prilejul renumirii sale în această funcție. In telegramă se exprimă, totodată, convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală dintre cele două țări și popoare se vor adinei și dezvolta pe mai departe, contribuind la prosperitatea și înflorirea Chinei și României, la fericirea popoarelor celor două țări.Au primit, de asemenea, telegrame de mulțumire, pentru felicitări

le adresate cu prilejul alegerii tn funcție, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii. Socialiste România, din partea tovarășului Peng Zhen, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze ; tovarășul Ștefan VoiteC, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, din partea tovarășului Ulanhu, vicepreședinte al R.P. , Chineze ; tovarășa Tamara Dobrin, președinte executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, din partea tovarășei Deng Yingchao, președinte a) Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice Populare a R.P. Chineze.
A apărut volumul :

, ' 'I
Plenarei© Consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germană 

din Republica Socialistă România
30—31 martie 1983 Editura politică

Decernarea de înalte distincții 
unor unități fruntașe in întrecerea socialistă din 1982

Cronica zilei

descoperindu-i noi tării și virtuți,-noi căi de împlinire, dezvoltîndu-î curajul, setea de adevăr și de creație, spiritul de justiție și mai ales necesitatea afirmării demnității în toate împrejurările.Am invățat de la dumneavoastră că în centrul preocupărilor noastre trebuie să se afle permanent înnoirea omului, lin om al eticii și echității socialiste, un revoluționar umanist care-să corespundă intru totul societății pe care o construim, un om căruia societatea, cu toate bunurile și valorile ei, ii aparține, în măsura în care el, cu toate bunurile și valorile lui, aparține societății. Ne-ați indicat locul și rolul pe care îl ocupă scriitorii în societatea noastră, dar și modul cum trebuie să acționeze pentru a sluji prin operele lor cauza partidului, poporului și a țârii. Prețioasele dumneavoastră orientări și indicații definesc imaginea cea mai completă și mai necesară a scriitorului contemporan, a scriitorului epocii socialiste.Răspunzînd generoaselor dumneavoastră îndemnuri, reînnoite și in mesajul cu care ne-ați onorat astăzi, ne angajăm să luptăm neobosit, in spirit comunist, pentru elogierea muncii, pentru despărțirea adevărurilor de neadevăruri, pentru proclamarea frumuseții și negarea urîtului, .pentru împrospătarea și dinamizarea vieții și societății noastre, numai astfel făcindu-ne datoria de militanți devotați ai partidului. No angajăm să trăim din plin in plinul vieții, participînd cit mai activ la viața social-politică a țării și găsind mereu în ea temeiurile făuririi unor opere de o înaltă valoare patriotică, umanistă. Ne angajăm să găsim puteri și învățăminte

în istorie și să participăm activ la fluxul de idei care vizează progresul planetei. Așa cum ne-ați învățat și ne cereți permanent, vom lupta pentru deplină demnitate, in viață și in cart.e, pentru deplină responsabilitate, față de viață și față de carte, asigurind, în acest scop, un climat principial, sănătos al vieții literare, o aleasă ținută etică a scriitorilor, militînd cu hotărîre pentru\un puternic front literar unit.Ca mesageri ai idealurilor și aspirațiilor poporului nostru, scriitorii din România vor milita și in viitor pentru triumful politicii de independență, de securitate și pace in Europa și în întreaga lume, pentru o lume mai, bună și mai dreaptă pe planeta noastră.în acest moment de înaltă sărbătoare pentru obștea noastră și pentru întreaga spiritualitate românească, in acest moment cînd ne emoționăm și ne mindrim, gindindu-ne la cei 75 de ani pe care cu demnitate și hărnicie, cu pasiune și răspundere, i-a străbătut obștea noastră, înzestrînd poporul și tezaurul său spiritual cu creații nepieritoare, monumente ale sufletului românesc și ale Omului, gindurile' și sentimentele noastre, ale tuturor scriitorilor, l'ără deosebire de naționalitate, se îndreaptă către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mul- țumindu-vă din adincul inimilor pentru ctitoria de suflet pe care o realizați în țara noastră, pentru dragostea înaltă pe care o purtați literelor din patria noastră, pentru încrederea față de cei care s-au dăruit- uneia dintre cele mai frumoase și mai nobile îndeletniciri ale lumii : cîntarea omului, înălțarea lui spre lumină, înscăunarea lui ca proprietaf al frumuseților, pentru a păzi frumusețea și veșnicia ei.ADUNAREA OMAGIALĂ DIN CAPITALĂ

în aceste zile, in municipii, orașe, comune, unități agricole de stat și cooperatiste, unități de cercetare și producție, asociații economice inter- cooperatiste au avut loc adunări festive prilejuite de decernarea unor înalte distincții ale Republicii Socialiste România pentru realizările obținute în întrecerea socialistă pe anul 1982. Intr-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică și puternic entuziasm, participanții au adresat C.C. 
AI. P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, telegrame prin care se exprimă recunoștința fierbinte și vii mulțumiri pentru înaltele distincții acordate. In telegrame se dă glas sentimentelor de profundă prețuire și aleasă stimă pentru activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, grija deosebită pe care secretarul general al partidului o poartă dezvoltării și înfloririi României socialiste, creșterii continue a nivelului de trai al celor ce muncesc. Participanții la adunări se angajează să transpună neabătut în viață sarcinile și prețioasele indicații date de secretarul general al partidului la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. și la ședința comună a > Consiliului. Național al Oamenilor Muncii din industrie și a Consiliului Național al Agriculturii, hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, contribuind astfel la propășirea tot mai viguroasă a

scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Au transmis telegrame : cooperativa agricolă de producție Petrești — Găești — județul Dîmbovița, distinsă, eu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și Ordinul „Meritul agricol" clasa I ; Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Fălticeni — județul Suceava, distinsă eu titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și Medalia de aur „Secera și Ciocanul"; Consiliul popular al municipiului Bacău. Consiliul popular al orașului Aiud — județul Alba, și Consiliul popular al comunei Sanislău — județul Satu Mare, care au primit „Ordinul Muncii" clasa I; Consiliul popular al municipiului Alba lulia, Consiliul popular al orașului Zlatna — județul Alba, care au . primit „Ordinul Muncii" clasa a Il-a ; Consiliul popular al municipiului Gheorghe Gheor- ghiu-Dej, județul Bacău, care a primit „Ordinul Muncii" clasa a Ill-a ; cooperativa agricolă de producție Cojasca — județul Dîmbovița, cooperativele agricole de producție „Gheorghe Doja", Grindu, Miloșești, Movilita, din județul Ialomița, întreprinderea agricolă do stat Bucium și cooperativa agricolă de producție Gorban, din județul Iași, cooperativa agricolă de producție Moldoveni — județul Neamț, Asociația economică intercooperatistă viticolă Cotești — județul Vrancea, care au primit Ordinul „Meritul agricol" clasa I, și alții. (Agerpres)

La Academia „Ștefan’ Gheorghiu" a avut loc festivitatea do închidere a cursurilor Școlii centrale pentru pregătirea cadrelor U.T.C. pentru anul 1983. Au participat, cadre de la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Academia „Ștefan Gheorghiu".Intr-o atmosferă de puternic entuziasm și angajare patrioțică,.participanții au adresat o telegramă TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care se exprimă sentimentele de înaltă stimă și profundă recunoștință față de cel mai iubit fiu al poporului, prietenul apropiat și drag al tinerei generații, exemplul cel mai luminos de muncă și luptă revoluționară, de activitate neobosită pentru făurirea viitorului comunist al patriei, eminentă personalitate a vieții internaționale contemporane, militant consecvent pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru pace și colaborare între po- poaru»De asemenea, se exprimă angajamentul ferm al absolvenților promoției 1983 a Școlii* 1 II, pântru pregătirea cadrelor U.T.C. de a acționa neobosit ca activiști revoluționari ai partidului în munca nobilă de educare comunistă a tineretului, de formare și dezvoltare ă fizionomiei moral-po- litice noi, autentic comuniste, revoluționare a tinerei generații, avind drept principale semne distinctive optimismul, cutezanța, angajarea și responsabilitatea socială, dăruirea și dragostea nețărmurită pentru partid, patrie și popor. Actuala promoție dc cadre a U.T.C. șira exprimat hotă- rîrea de a milita cu toate forțele pentru realizarea unei calități noi. superioare în întreaga activitate a Uniunii Tineretului Comunist, de participare activă în înfăptuirea mărețelor obiective ' ale Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, corespunzător exigențelor mereu sporite ale prezentului și viitorului socialist al națiunii noastre.
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★Cu prilejul apropiatei Zile naționale a Canadei, miercuri după- amiazâ a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia ziaristul Valentin Hossu- Longin a împărtășit impresii de călătorie din această țară. A fost prezentat apoi un film documentar canadian.Au participat loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni ide artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Peter McLaren Roberts, ambasadorul Canadei la București, membri ai ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 30 iunie, ora 21 — 3 iulie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi schimbă
toare. Cerul va fi variabil, cu .înnor.’iri 
mai pronunțate in regiunile din sudai 
țării unde, pe alocuri, vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă 
șl se vor semnala descărcări electrice, 
tn rest, aceste fenomene vor fi izolate. 
Vîritul va sufla slab pînă la moderat.

'cit intensificări de scurtă durată Jn sud- 
estul țării. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar cele 
maxime între 18 și 23 de grade, local 
mai ridicate. Izolat — condiții de grin
dină. In nucurești s Vremea va fi 

' schimbătoare, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi mal ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice, 
îndeosebi in prima parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 14 și 16 grade, iar cele maxime 
între 26 și 23 de grade. (Otilia Diaconu, 
meteorolog de serviciu).

Tragerea excepțională 10T0După cum s-a mai anunțat, duminică, 3 iulie 1983, va avea Ioc jo tragere excepțională Loto, la căite se vor atribui ciștiguri în autoturisme „Dș.cia 1300". mari sume de bani variabile și. fixe, excursii în. R. D. Germană sau R. S. Cehoslovacă. Se poate participa pe bilete completate cu variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod", achitate sută la suiJă sau in cotă de 25 .la sută. Biletele de 25 lei varianta au drept de ciștiguri la toate cele șapte extrageri eu un total de 66 de numere. Agențiile Loto-Pronosport continuă vîn- zarea biletelor pină simbătă, 2 iulie inclusiv. .
Miercuri, la Ateneul Român a avut oc o adunare omagială consacrată nplinirii a 75 de ani de la crearea „Societății Scriitorilor Romani".La adunare au participat scriitori, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, ai uniunilor și asociațiilor de creație, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai oamenilor muncii, ai tinerei generații.Tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a dat citire Mesajului adresat Uniunii scriitorilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Mesajul a fost primit cu vii și îndelungi aplauze de către participant!, cu sentimente de profundă satisfacție și gratitudine pentru atenția pe care partidul, secretarul său general o acordă dezvoltării neîntrerupte a literaturii și artei, a culturii românești, pentru climatul prielnic și posibilitățile pe care societatea noastră socialistă Ie oferă scriitorilor, tuturor creatorilor, de a realiza opere pe măsura epocii mărețe pe care o trăim, de a-și spori contribuția la creșterea gradului de civilizație ai întregului nostru popor.în continuare a luat cuvîntuî președintele Uniunii scriitorilor, Dumitru Radu Popescu, care s-a referit la istoricul „Societății Scriitorilor Români", la activitatea și sarcinile actuale ale scriitorilor din țara noastră. El a subliniat că, de-a lungul existenței sale. „Societatea Scriitorilor Români", ce stă la baza constituirii, .după 23 August 194-1, a Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România, a militat neîntrerupt pentru propășirea limbii și culturii românești, pentru împlinirea idealurilor de dreptate și libertate socială și națională ale poporului român, pentru afirmarea culturii naționale pe plan european și universal.Scriitorii români au manifestat din- totdeauna o memorabilă vocație spre universalitate, promovind în cultura universală specificul geniului românesc, viața pdporului nostru, felul lui propriu de a gîndi, de a simți și înțelege lumea.Au fost evidențiate pe larg succesele vieții noastre literare in anii construirii socialismului, cînd au fost create un impresionant număr de opere valoroase, inspirate din realitățile țării, din patosul uriașei activități constructive a poporului român. în acest cadru, s-a subliniat că rezultatele remarcabile înregistrate
tv 

în sfera creației literare constituie consecința firească a descătușării atitor energii creatoare in perioada construcției socialiste, a climatului prielnic in care-și desfășoară activitatea scriitorii. Mai ales după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, drept rezultat al eforturilor întregii obști scriitoricești, literatura acestor ani. dezvoltîndu-se armonios, intr-un climat de libertate a creației, este bogată in lucrări situate ferm pe pozițiile partidului nostru, pătrunse de spirit revoluționar, care slujesc neabătut tot ceea ce este nou și înaintat, combătînd fenomenele negative, concepțiile învechite, atitudinile înapoiate, incompatibile cu cerințele și idealurile orîn- duirii noi, socialiste. Inspirindu-se din realizările acestei epoci strălucite, cea mai rodnică din întreaga istorie a țării, scriitorii aparținind tuturor generațiilor, români, maghiari, germani și de. alte naționalități, s-au străduit să asigure o mai mare arie de cuprindere și reflectare a vieții, intr-o gamă largă de stiluri și modalități artistice, contribuind astfel la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a milioanelor de cititori.Vorbitorul a subliniat preocuparea constantă pe care o manifestă conduceren partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de înflorirea culturii naționale, a literaturii, față de condițiile de muncă și creație ale scriitorilor. Numeroasele întilniri de lucru ale secretarului general al partidului cu scriitorii au contribuit la direcționarea activității acestora, dialogurile desfășurate cu acest prilej contribuind, prin aprecierile și orientările formulate, la dezvoltarea continuă, pe un nou făgaș a literaturii române.Cultivarea mindriei patriotice a oamenilor muncii, prin cunoașterea trecutului și prin atașamentul față de realizările socialismului, constituie unul dintre principalele obiective ale activității ideologice și cultural-educative. la realizarea căruia literatura și-a aduseși își va aduce o contribuție deosebită.Evîdențiindu-se rolul educației in procesul făuririi lumii noi, s-a arătat că scriitorii, răspunzînd însufleți- toarelor îndemnuri ale secretarului general al partidului, participă la acțiunea de democratizare a culturii, slujind prin mijloace variate răs- pîndirea ei in rîndul maselor de oameni ai muncii.Transformind în realitate vechile și nobilele idealuri ale „Societății Scriitorilor Români", cărora contemporaneitatea noastră le-a adăugat noile dimensiuni, ale construcției revoluțio
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nare, socialiste» Uniunea scriitorilor de astăzi contribuie prin activitatea ce o desfășoară la mersul istoric al poporului nostru spre comunism, la afirmarea operelor de valoare pe plan național' și universal.Semnificația evenimentului aniversat, aportul „Societății Scriitorilor Români" la dezvoltarea culturii românești au fost evocate în cuvintele de salut rostite de Suzanâ Gâdea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșcdinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ion Teo- reanu, ministrul educației și in- vățămîntului, Cornel Nedelcu, muncitor la întreprinderea „Timpuri N<?i“, Szilagyi Dezideriu, redactor- șef al ziarului „Elore", Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Eduard Eisenburger, re- dactor-șef al ziarului „Karpaten- rundschau", general-colonel Vasile Mllea, prim-adjunct al ministrului apărării naționale, Ilie Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului ziariștilor, director general al Radiotelevi- ziunii române.în cuvîntuî lor vorbitorii au subliniat însemnătatea aniversării a trei sferturi de veac de la înființarea „Societății Scriitorilor Români", pentru viața culturală tțin țara noastră, sărbătorire care constituie încă o expresie a prețuirii pe care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o nutresc față de literatura națională, a încrederii statornice in forța ejl de formare și modelare a Conștiinței umane. Ei au subliniat faptul că Mesajul adresat cu acest prilej scriitorilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuvintele calde, emoționante constituie pentru scriitorii din România socialistă un însufleți tir imbold in realizarea unor opere durabile, cu un puternic suflu patriotic, umanist, revoluționar.Arătînd că scrisul românesc, prim, tot ceea ce a dat mai frumos și mai bun culturii naționale și universale de-a lungul anilor, a cinstit și slujit pacea, și buna înțelegere între națiuni, rațiunea și demnitatea, aspirațiile de progres, libertate, dreptate și bunăstare ale poporului român, vorbitorii au relevat că scriitorii de astăzi și-au însușit orientările formulate de secretarul general al partidului, reușind cu mijloacele artei să reflecte fenomenele și procesele devenirii. noastre istorice, tumultuosul proces de construire a so
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cietății socialiste și comuniste, să pună în evidență valorile moral-poli- tice și spirituale ce definesc specificul nostru național, valențele sale universale. Operele literare purtind semnătura scriitorilor contemporani— au spus vorbitorii — demonstrează, așa cum si arată în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, legătura indisolubilă a acestora eu viața poporului, cu activitatea eroică de făurire a viitorului socialist și comunist al patriei. Ei au relevat, în acest sens, marile succese ale literaturii in domeniul modelării conștiințelor, al sădirii în inimile oamenilor a dragostei de patrie, partid și popor, a mindriei naționale pentru ceea ce se înfăptuiește în anii socialismului. Devotați trup și suflet cauzei poporului și partidului, iubindu-și patria, scriitorii și-au adus contribuția la propășirea României, la întărirea independenței și suveranității sale, la afirmarea ei pe toate meridianele lumii.Vorbitorii au arătat, de asemenea, că împlinirea a trei sferturi de veac de la înființarea „Societății Scriitorilor Români" trebuie să însemne un prilej de evidențiere a îndatoririlor scriitorilor de a crea opere literare angajante, demne de tradiția românească, pătrunse de spirit revoluționar, animate de însuflețitoarcle îndemnuri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a contribui la educația patriotică, revoluționară a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, de a mobiliza energiile creatoare în amplul proces de edificare socialistă a țării. S-a relevat că o cerință esențială a rolului literaturii și artei este ca aceasta să se inspire, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, din munca și viața poporului, din realitățile contemporane, sâ fie pătrunse de idealurile patriotismului și umanismului socialist.în încheierea adunării omagiale, participanții au adoptat textul scrisorii adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Cei prezenți au aplaudat și ovaționat puternic, scandind îndelung „Ceaușescu— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1". S-a dat, astfel, glas stimei și dragostei pe care scriitorimea română, toți oamenii de cultură și artă le nutresc față de secretarul general al partidului, pentru tot ceea ce a făcuț și face pentru înflorirea culturii românești, pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 29 IUNIE 1983Extragerea I : 20 3 36 39 fl 4Extragerea a Tl-a : 21 28 45 42 5 40.Fond total de ciștiguri : 1183 181 lei, din care 278 354 lei report la categorie I.
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După semifinalele frumoase de la Sibiu și Arad

Finala „Cupei României" o vor juca

Universitatea Craiova și Politehnica Timișoaraîn minutul 115, Negrilă a centrat, iar Beldeanu a înscris, imparabil, printr-o lovitură eu capul ; in minutul 117, Țălnar a centrat și a fost rîndul lui Augustin să marcheze, imparabil, de asemenea printr-o lovitură eu capul ! Scorul devenise 1—1 între Universitatea Craiova și Dinamo București, într-un meci frumos in toate privințele, cu foarte multe faze de gol la porțile ambelor echipe.A fost o partidă cu marele merit de a fi așezat pentru prima dată in acest sezon „Cupa" înaintea „Campionatului", ca intereâ și ca valoare fotbalistică. Era acest meci Universitatea Craiova — Dinamo București adevărata finală a „Cttppi României" și numai prejudecata liberei trageri la sorți a împiedicat cele mai puternice formații să se prezinte la tradiționalul joc final de pe stadionul „23 August" din Capitală. Dealtfel și mai. înainte, neîngrăditul capriciu al sorților aruncase fală in față, în sferturi de finală, primele patru echipe din clasamentul general: Dinamo —F.C. Argeș și Universitatea Craiova — Sportul studențesc. Sorții ea sorții, dar peste tot în sport ființează și tragerea la sorți dirijată, mai sigur acționind in interesul reprezentării fotbalului național la competițiile europene...Semifinala Universitatea — Dinamo
ÎN CÎTEVA RÎNDURIDuminică, 10 iulie, ora 9,00, se va desfășura pe hipodromul Ploiești „DERBIUL DE TRAP". .Derbiul este principala alergare a anului și desfășurarea lui a intrat in tradiția sportului hipic la noi, primele alergări de acest fel disputîn- du-se încă înainte de anul 1900.Alergarea este rezervată celor mai buni cai de patru ani și se va desfășura pe distanța de 2 800 metri.„Cupa Europei" la pentatlon modern a programat miercuri la bazinul „23 August" din Capitală proba de înot, ciștigată de echipa Dinamo Moscova — 3 688 puncte, urmată de formațiile Steaua București— 3 584 puncte și Honved Budapesta— 3 552 puncte. La individual, cele mai bune rezultate au fost realizate de Andrei Beliakov (Dinamo Moscova) 1 304 puncte, Attila Csaszari (Honved Budapesta) — 1 248 puncte, Marian Gheorghe (Steaua București)— 1 244 puncte și Josef Buzgo (Honved Budapesta) — 1 232 puncte.în clasamentul general pe echipe, după trei probe, continuă să conducă Dinamo Moscova — 9 486 

s-a încheiat deci ieri cu victoria craiovenilor „la penalii" ; ei au greșit o singură dată (Ungureanul, iar Dinamo a ratat două lovituri (Augustin și Dragnea). încă o dată se cuvine să-i lăudam deopotrivă pe cei 25 de jucători, ce au evoluat ieri la Sibiu, pentru calitatea spectacolului pe care ni l-au arătat, pentru speranțele pe cave ni le dau cele mai bune echipe ale noastre, în stare să practice un fotbal frumos, cu multe valențe tehnico-tactice și plin de vigoare, deși ne aflăm la finele unui sezon competițional deosebit de dificil.Dincolo, la Arad, după, 120 de minute, scorul a fost, de asemenea, 1—1 între Politehnica Timișoara și Corvinul Hunedoara, prin golurile marcate de Mateut (53) și Anghel (66). La penalti-uri au cîștigat timișorenii, rezultat meritoriu din partea echipei cu „șansa a doua" și care străbate o perioadă anevoioasă din existența sa.Prin urmare, la 6 iulie, pe stadionul „23 August" din București vom vedea finala Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara, sperăm, cu o învingătoare demnă de „Cupa României".
Valerlu MIRONESCU

puncte, urmată de Honved Budapesta — 9174 puncte, Nordrhein Westfalen (R.F. Germania) — 0 108 puncte, Steaua București — 8 756 puncte, Fiamme d’Oro (Italia) — 8 298 puncte și Fontainebleau (Franța) — 8 210 puncte.In clasamentul general individual, pe primul loc se află Josef Buzgo (Honved Budapesta) — 3 236 puncte, urmat de Ildar Baianov (Dinamo Moscova) — 3198 puncte.Competiția se încheie astăzi, cînd se vor desfășura ultimele „două probe : tirul (de la ora 9,00 la poligonul Tunari) și crosul (în cursul după-amiezii la Călugăreni).Pe stadionul „Steaua" din Capitală s-a desfășurat finala „Daciadei". la rugbi—seniori, în care s-au in- tîlnit selecționatele orașelor București și Constanța. Rugbiștii din Constanța au obținut, victoria cu scorul de 19—13 (12—3) cucerind titlul de campioni ai „Daciadei".în partida pentru locurile 3—5, echipa Hunedoarei a întrecut eu scorul de 25—13 (10—6) formația lașului. !

De mîine, în Edmonton

Jocurile Mondiale 
UniversitareMONTREAL (Agerpres). — înce- pind de mîine și pînă luni, 11 iulie, orașul canadian Edmonton va ti gazda celei de-a 12-a ediții a Jocurilor Mondiale Universitare de vară, la care și-au anunțat participarea circa â 000 de sportivi și sportive din 85 de țari.. Timp de aproape doua săptârnini, in spiritul nobilelor idealuri sportive de prietenie și cooperare, participanții se vor întrece la zece discipline sportive : atletism, baschet, ciclism (sport ales de țara- gazdâ), gimnastica, înot, polo pe apă, sărituri in apă, scrimă, tenis și volei. Dintre bazele sportive puse la dispoziția concurenților de către gazde se remarcă stadionul „Commonwealth" (cu o capacitate de 60 000 locuri), unde se va disputa concursul de atletism, sala „Coliseum Northlands" (cu tribune de 1G 000 locuri), gazda întrecerilor do gimnastică și volei, o altă sală de 10 000 locuri pentru baschet, precum și ’ centrul nautic „Kinsmen" cu patru, piscine și tribune în care pot lua loc 9 000 de spectatori.în rindurile participanților se află numeroși performeri ai sportului mondial.La acest eveniment important din lumea sportului, România va fi reprezentată de o delegație, avind în componență sportivi de clasă mondială. Dealtfel, la majoritatea edițiilor desfășurate pînă in prezent, sportivii studenți. din România s-au distins prin performanțe remarcabile.La a 12-a ediție găzduită de capitala provinciei canadiene Alberta vor fi prezenți, printre alții, atletele Ani- șoara Cușmir, deținătoarea recordului mondial al probei de săriturii in lungime, cu excepționalul, rezultat de 7,43 m, Vali lonescu, campioană europeană anul trecut, în aceeași probă. Doina Melinte (semifond) și Florența Crăclunescu (aruncarea discului), campioane mondiale universitare la ediția trecută, precum și alți sportivi cu reale șanse la un loc pe podiumul de premiere.Unul dintre punctele torte ale delegației române il constituie lotul de gimnastică, in special in concursul feminin, care are în frunte pe Emilia Eberle și Rodica Dunca.La înot, va lua parte Carmen Bu- naciu, de patru ori medaliată cu aur la Universiade, iar echipa de polo pe apă, sport cu tradiție in România, se va înscrie, din nou, printre principalele competitoare ale turneului.Celelalte discipline la care vor fi prezenți sportivii studenți din Romania sînt : baschet feminin (medalie de bronz la ediția precedentă), tenis de cimp, ciclism și scrimă.
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Poziții și opinii raționale 

în favoarea păcii, pentru dezarmare

BEIJING

Schimb de mesaje intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang

Încheierea Congresului Partidului Muncitoresc U U 
din Israel

i

R. F. GERMANIA:
BONN 29 (Agerpres). - Mișcă

rile de luptă pentru pace, impo- 
triva înarmărilor nucleare din R.F. 
Germania vor desfășura în cursul 
acestei toamne cea mal mare ac
țiune de protest împotriva intenției 
N.A.T.O. de Instalare a unor ra
chete cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul vest-german. Intr-o decla
rație a comitetului de coordona
re a acestei mișcări, citată de a- 
genția U.P.I., se arată că „guvernul 
(vest-german) trebuie să înțeleagă

Nu eurorachetelor!
că majoritatea populației respinge 
noile arme nucleare și va răspun
de la politica de înarmări atomi
ce cu cele mai mari și mai diverse 
acțiuni de rezistență din istoria 
R.F.G.".

După cum relatează agenția 
D.P.A., pînă acum, în 50 de loca
lități din R.F. Germania autorități
le locale au adoptat hotărirl pri
vind interzicerea producției, depozi
tării și transportului de arme nu
cleare.

MAREA BRITANIE: Aderare în masa la mișcarea 
pentru dezarmare nucleara

LONDRA 29 (Agerpres). — De
legații la Conferința anuală a sin
dicatului național al lucrătorilor de 
Ia căile ferate britanice, care se 
desfășoară Ia Bridlington, au adop
tat o rezoluție prin care au hotărit 
aderarea în masă Ia organizația

AUSTRALIA: Se extinde 
bazelor

CANBERRA 29 (Agerpres). — Or
ganizația „Poporul pentru dezarma
re nucleară" — care reunește nu
meroase grupări de luptă pentru 
pace din Australia — a lansat o 
vastă campanie pentru atragerea 
unor pături sociale tot mai largi la 
lupta împotriva cursei înarmărilor 
nucleare și lichidarea bazelor mi
litare străine amplasate pe terito
riul australian. Reprezentanți ai or
ganizației au făcut cunoscut că 
această campanie se va desfășura 
pe parcursul unui întreg an. In ca-

„Mișcarea pentru dezarmare nu
cleară". In document se arată că, 
alături de alte pături ale populației 
britanice, lucrătorii de Ia căile fe
rate se pronunță împotriva Înarmă
rilor nucleare, pentru adoptarea 
unor măsuri concrete de dezarma
re nucleară.

lupta pentru lichidarea 
străine
drul unor mitinguri, demonstrații 
și marșuri, reprezentanții mișcării 
pentru pace din Australia iși pro
pun să mobilizeze mase largi ale 
populației la acțiunile de protest 
împotriva escaladării cursei înar
mărilor, a intrării in porturile aus
traliene a navelor și submarinelor 
militare americane cu armament 
nuclear la bord, a staționării bom
bardierelor „B—52“ la baze mili
tare amplasate in Australia, pentru 
transformarea regiunii de sud a 
Oceanului Pacific intr-o zonă de- 
nuclearizată.

OLANDA: Largă opoziție 
față de planurile N.A.T.O.HAGA 29 (Agerpres). — Guvernul Olandei a adresat parlamentului o scrisoare în care îl anunță a- supra alegerii locului de amplasare a rachetelor americane de croazieră, în eventualitatea că va decide acceptarea acestor rachete pe teritoriul olandez — transmit agențiile A.P. și France Presse. Locul de amplasare este o bază aeriană, Woensdrecht, situată în regiunea sud-vest a Olandei, la granița cu Belgia.Transmițind știrea, agenția A.P. scrie : „Dacă este aprobată de parlament, alegerea bazei va permite construirea de instalații de lansare și dirijare înainte de hotărîrea finală asupra instalării rachetelor, chestiune politică explozivă, care a fost amînată de patru guverne succesive olandeze. Există o largă opoziție, atît populară cit și din partea cercurilor politice, față de instalarea acestor rachete pe pămîntul ■olandez11,, adaugă agenția.

AUSTRIA : 
„Să împiedicăm 

o catastrofă atomică !"
VIENA 29 (Agerpres). — In Ca

pitala Austriei a avut loc un mi
ting de masă, desfășurat sub lo
zinci ca „Să împiedicăm o catastro
fă nucleară !“, „Să luptăm pentru 
dezarmfire !“, „Nu ! — noilor ra
chete americane pe continentul eu
ropean !“. Au participat reprezen
tanții unor organizații progresiste 
din Austria, intre care Uniunea Fe
meilor Democrate, Mișcarea Aus
triacă pentru Pace, grupul „Hiro
shima nu trebuie să se repete !“ și 
altele.

BEIJING 29 (Agerpres). — Delegația Academiei „Ștefan Gheorghiu", condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul academiei, aflat în vizită în China, a fost primită de tovarășul Hu Yaobang, secretar general al C.C. aii P. C. Chinez.
Cu acest prilej, din partea tovară

șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise tovară
șului Hu Yaobang un salut tovără
șesc, precum și urări de sănătate, 
fericire și succes, iar poporului chi
nez noi și tot mai mari realizări în 
edificarea socialistă a țării, in pro
pășirea sa materială și spirituală.

Tovarășul Hu Yaobang a mulțumit 
și a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai căl
duroase urări de sănătate și fericire, 
precum și succes deplin în realizarea 
marilor răspunderi ce ii revin in 
conducerea partidului și statului 
român.Tovarășul Hu Yaobang a relevat că păstrează cele mai vii și frumoase amintiri despre vizita recentă făcută în România, despre întîlnirile și convorbirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, care au constituit un moment de cea mai mare importanță în evoluția pe trepte superioare a solidarității comuniste dintre P.C.R.

și P.C.C., a colaborării multilaterale dintre R. P. Chineză și Republica Socialistă România.în cursul convorbirii a fost exprimată hotărîrea celor două partide și state de a acționa cu toată consecvența pentru transpunerea în viață a înțelegerilor stabilite între conducătorii celor două partide, privind co'operarea economică, tehnico-știin- țifică și culturală româno-chineză, în interesul propășirii ambelor popoare, al construirii cu succes a socialismului în China și România, al cauzei socialismului și păcii în lume.După convorbire, secretarul general al C.C. al P. C. Chinez a reținut delegația Academiei „Ștefan Gheorghiu" la un dineu, la care au participat Wang Zhcn, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., rector al Școlii centrale de partid, membri ai C.C. al P.C.C., precum și cadre de conducere ale Școlii centrale de partid din Beijing. In cursul dineului s-a toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășului Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C.C., pentru prietenia și solidaritatea româno-chineză.La întîlnire și la dineu a luat parte tovarășul Angelo Miculescu, ambasadorul României la Beijing.

TEL AVIV 29 (AgerpresȚ — La Tel Aviv au luat sfirșit lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit din Israel — MAPAM. Delegații au ales Consiliul Național al partidului, forul suprem al MAPAM intre două congrese.
La lucrările congresului, Partidul Comunist Român a fost reprezentat de tovarășul Ion Coman, membru Comitetului Politic Executiv, sec, al C.C. al P.C.R.Președintele Israelului l-a primit pe reprezentantul PJTEL AVIV 29 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis președintelui statului Israel, Haim Herzog, un cordial salut, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului isra- elian — pace și prosperitate.Mulțumind, președintele statului Israel a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un cald salut, cele mai bune urări de sănătate și de noi succese in activitate, iar poporului român — noi și importante realizări în opera pe care o desfășoară pentru construirea noii societăți. Pre

ședintele Haim Herzog și-a exprirr at admirația față de eforturile constante depuse de șeful statului român pentru promovarea cauzei păcii, înțelegerii și cooperării între pope e, pentru soluționarea pașnică și - tabilă a situației din Orientul I» lociu.Schimbul de mesaje a avut loc cil prilejul primirii tovarășului Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de către Haim Herzog, pre ședințele statului Israel.La primire a fost prezent ambi sadorul României la Tel Aviv, Con4- stantin Vasiliu.
LUCRĂRILE SEIMULUI R. P. POLONEVARȘOVIA 29 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările sesiunii Seimului R.P. Polone. La lucrări au participat Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al -C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, și alți conducători de partid și de’ stat polonezi. Seimul a adoptat o hotărîre

privind aplicarea reformei economice și a însărcinat guvernul să perfecționeze instrumentele pentru aplicarea consecventă a reformei, relatează agenția P.A.P. Seimul a adoptat, de asemenea, o hotărîre privind dezvoltarea continuă a autocon- ducerii în întreprinderile de stat.
Delegații de activiști ai P.C.R. peste hotare

SESIUNEA U.N.C.T.A.D. DE LA BELGRAD 

Dificultăți considerabile în ca sa obținerii unor 
acorduri de substanțăBELGRAD 29 — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : Lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) se apropie de sfirșit. în acest context, activitatea*  de consultări s-a intensificat în cadrul diferitelor foruri de negociere. In ciuda eforturilor

constructive ale țărilor în curs de dezvoltare, dificultăți considerabile se mențin în continuare in realizarea unor acorduri asupra problemelor de substanță. Negocierile sînt programate să se încheie miercuri noaptea, iar ședința plenară de închidere ar urma să aibă loc joi noaptea.
La reuniunea Biroului de coordonare al țărilor nealiniate

Aspră condamnare a politicii regimului rasist de la PretoriaNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — Biroul de coordonare al țărilor nealiniate, reunit la sediul din New York al Națiunilor Unite, a audiat un raport despre situația din Republica Sud-Africană, prezentat de un delegat al Congresului Național African — organizație care conduce lupta de eliberare națională și socială a populației africane majoritare din

R.S.A., și care este interzisă de autoritățile rasiste de la Pretoria.într-un comunicat adoptat de participant!, Biroul de coordonare al țărilor nealiniate denunță regimul de la Pretoria, ce a inițiat o masivă campanie de represalii și teroare împotriva populației de culoare majoritare, precum și acțiunile sale agresive împotriva statelor africane independente vecine.

Anglia va construi 
un aeroport strategic în 

Insulele Malvine (Falkland)LONDRA 29 (Agerpres). — Ministrul britanic al apărării, Michael He- seltine, a anunțat construirea unul aeroport strategic în Insulele Falkland (Malvine) — transmite agenția Reuter. Pregătirile pentru construirea aeroportului vor începe imediat. Pista principală va fi terminată în doi ani, potrivit estimărilor oficiale. Lucrarea va costa circa 215 milioane lire sterline (peste 330 milioane dolari).Anunțul guvernului — relatează a- genția France Presse — a generat vil proteste din partea ' Opoziției parlamentare, îndeosebi cind s-a aflat că personalul și materialele de construcții vor fi transportate via Republica Sud-Africană. Opoziția a avertizat asupra serioaselor consecințe ce le poate avea decizia pe plan internațional, în special în raporturile Marii Britanii cu America Latină.Se apreciază că actuala politică britanică de menținere a unei „fortărețe militare" in arhipelag costă țara circa 500 milioane lire sterline (peste 750 milioane dolari) anual. în insule sint staționate o garnizoană de circa 5 000 oameni șl importante unități de marină și aviație militară.

în R. P. ChinezăBEIJING 29 (Agerpres). — Tovarășul Qiao Shi, membru supleant al Secretariatului C.C.-al P. C. Chinez, șeful Secției pentru relații externe, a primit, la Beijing, grupul de activiști ai P.C.R. condus de Ion Popa, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., secretar al Comitetului municipal P.C.R. București, aflat în vizită în R. P. Chineză.Cu acest prilej au fost subliniate relațiile de strinsă prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare, contribuția decisivă pe care dialogul la nivelul cel mai. inalt intre conducătorii de partid și de stat ai celor două țări o aduce la continua consolidare și diversificare * a acestora.Grupul de activiști ai P.C.R. a vizitat obiective economice și social- culturale din Beijing, Shanghai, Guangdong, Zhejiang și Shandong.

în R. D. GermanăBERLIN 29 (Agerpres). — Delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Mihai Marina, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Bistri- ța-Năsăud, care se află în R.D.G. în- tr-o vizită pentru schimb de experiență, a fost primită de Giinter Mittag, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. •Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de vederi cu privire la preocupările și activitatea celor două partide in munca cu organizațiile de masă și obștești, subliniindu-se dorința comună de a continua și adinei schimbul de experiență între P.C.R. și P.S.U.G. în diferite domenii ale construcției socialiste, în spiritul relațiilor de strinsă prietenie și colaborare, al hotărîrilor și înțelegerilor stabilite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.
Pentru o mai bună valorificare a resurselor 

Africii centrale
Reuniunea internațională de Ia BrazzavilleBRAZZAVILLE 29 (Agerpres). — Lâ Brazzaville se desfășoară lucrările primei reuniuni a Consiliului de administrație al Centrului internațional pentru exploatarea resurselor minerale din Africa centrală. Parti- cipanții — R. P. Congo, Guineea Ecuatorială, Ciad, Zair, Burundi, Republica Centrafricană — și observatori din partea UNESCO examinează programul și bugetul organizației, aleg organele de conducere. Crearea centrului internațional pentru ex

ploatarea resurselor minerale — a- preciază postul de' radio „Vocea, revoluției congoleze" — reprezintă o importantă etapă In direcția dezvoltării colaborării regionale; el va ajuta tinerelor state africane independente să contracareze tendințele de exploatare irațională a bogățiilor continentului de către marile corporații și companii transnaționale care operează și controlează industria extractivă din această zonă a continentului african.
-(pZv acțualitățeâ ¥oEmcX)

ITALIA

După scrutinul parlamentar

Necesitatea unei reglementări globale, juste 
și durabile a conflictului din Orientul Mijlociu

— relevată de secretarul general al O.N.U.TUNIS 29 (Agerpres). — In capitala tunisiană se desfășoară lucrările primei conferințe comune O.N.U. - Liga Arabă, a cărei principală temă este dezvoltarea cooperării dintre cele două organizații in scopul consolidării păcii și securității în lume.Luind cuvintul la deschiderea reuniunii, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a arătat că organizațiile regionale din țările in curs de dezvoltare pot juca un rol important in lupta pentru dezarmare. Menținerea cheltuielilor militare la nivelul actual, a arătat vorbitorul, este imposibilă fără a pune in discuție dezvoltarea economică a statelor. Cursa înarmărilor și înapoierea economică pun în pericol -securitatea și bunăstarea popoarelor. Pentru a înlătura acest pericol este necesar ca fondurile irosite pe înarmări să fie utilizate în scopul dezvoltării economice.

Javier Perez de Cuellar a declarat, în continuare, că, în pofida a 36 de ani de eforturi depuse sub auspiciile Națiunilor Unite de a se ajunge la o reglementare echitabilă și pașnică a problemei palestiniene și a situației din Orientul Mijlociu, situația în a- ceastă regiune rămine instabilă șl precară. Invazia trupelor israeliene in Liban — a subliniat vorbitorul — a demonstrat și mai mult necesitatea imperioasă și urgentă a unei reglementări globale, juste 'si.- durabile a conflictului din zonă. Secretarul general al O.N.U. a apreciat totuși că eforturile de pace întreprinse de Națiunile Unite nu pot fi eficace decît în măsura în care părțile implicate în conflict cooperează cu organizația mondială în spiritul Cartei și al rezoluțiilor adoptate, informează agenția France Presse.
„Dobînzile înalte agravează criza economică11

O declarație a președintelui Franței

Rezultatele alegerilor parlamentare care, s-au desfășurat duminică și luni Jn Italia se constituie, după aprecierea unanimă a comentatorilor de presă Intr-o „surpriză de proporții" (FRANCE PRESSE). Pierzind circa șase la sută din voturi, Partidul De- mocrat-Creștin a înregistrat, după cum remarca agenția ANSA, „o serioasă înfrîngere", performanța înregistrată fiind cea mai slabă din întreaga sa istorie. înfrîngerea suferită . de democrația creștină, care s-a materializat în pierderea a 55 de locuri în cele două camere ale parlamentului, își găsește explicația în faptul că o mare parte din electorat „a con
damnat metodele de guvernare care 
au dominat cabinetele conduse de 
P.D.C." (L’UNITA). Numeroși observatori evidențiază în acest sens faptul că democrat-creștinii au pierdut voturi în zone considerate fiefuri tradiționale ale partidului, ca, de pildă, regiunile Sicilia, Calabria, Puglia, sau o serie de orașe din nordul țării, cum ar fi Milano.în contrast eu reculul Înregistrat de democrat-creștini se cuvin menționate progresele înregistrate de partidul socialist, care și-a sporit numărul locurilor cu 11 în Camera Deputați- lor și cu 6 în Senat, de partidul republican, care a ciștigat 17 noi mandate (fiind „răsplătit", după cum susțin observatorii, pentru perioada în care liderul lor, Giovanni Spa- dollini, a condus cele două cabinete de coaliție) și de liberali, deținători a 11 noi locuri in cele două camere ale parlamentului ; în ce-i privește pe socialist-democrați, aceștia și-au menținut în general pozițiile deținuta în vechea legislatură.Cu deosebit interes evidențiază observatorii rezultatele obținute în alegeri de Partidul Comunist Italian, rezultate care reprezintă o nouă și importantă confirmare a rolului pe care P.C.I. este chemat să-l joace în viața politică a Italiei. Prin aceste rezultate (198 de locuri In Camera Depu- taților și 107 în Senat) asemănătoare celor din alegerile din 1979 și care îi plasează pe comuniști la numai două procente distanță de democrat- creștini, P.C.I. a dovedit că iși men
ține pozițiile și rămine in continuare 
al doilea mare partid al țării, întru
nind sufragiile a aproape o treime 
din totalul alegătorilor, afirmindu-se 
.din nou ca principal exponent al cla
sei muncitoare, al maselor largi de 
oameni ai muncii. Acest rezultat se impune atenției cu atît mai mult cu cît P.C.I. a avut de înfruntat, in ca

drul campaniei electorale, o susținută ofensivă a forțelor de dreapta, făcîn- du-se, de asemenea, simțite și unele presiuni externe cu caracter anticomunist. Nu întimplător agenția Associated Press prorocea cu cîte- va zile înainte de alegeri „pierderea masivă de voturi" de către comuniști, prevestind tot felul de „seisme și catastrofe" in cadrul P.C.I. In aceste condiții capătă, desigur, o semnificație deosebită faptul că prognozele sumbre menite să influențeze pe alegători au fost dezmințite, că P.C.I. și-a păstrat puternica sa influență în mase, așa cum o demonstrează rezultatele votului, că încercările de îndepărtare a sa din centrul vieții politice a țării au suferit un eșec.Prin întreaga sa politică, Partidul Comunist Italian s-a dovedit apărător ferm, de nădejde /al intereselor clasei muncitoare și ale întregului popor, pronunțîndu-se cu consecvență pentru o politică de înnoire pe plan politic, social, economic, pentru înfăptuirea unor prefaceri de substanță în organizarea societății, care să asigure înfăptuirea aspirațiilor vitale ale poporului, asigurarea progresului multilateral al întregii țări.Fără îndoială, larga audiență a partidului comunist în rîndul maselor de alegători este în strinsă legătură și cu poziția fermă, consecventă a comuniștilor față de problemele vieții internaționale, și în primul rînd față de problema fundamentală a vremurilor noastre, aceea a păcii și războiului. Așa cum este cunoscut P.C.I. s-a pronunțat și se pronunță împotriva proiectelor de amplasare a noilor rachete nucleare pe teritoriul Italiei și in general pe teritoriul Europei, pentru realizarea echilibrului militar prin reducerea treptată a tuturor dispozitivelor nucleare, mergînd pînă la înlăturarea și distrugerea lor. In același timp, comuniștii italieni s-au declarat în repetate rînduri împotriva blocurilor militare, cerînd desființarea lor simultană, șl s-au pronunțat pentru soluționarea prin tratative a tuturor problemelor litigioase, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale.La cel de-al XVI-lea Congres al partidului, desfășurat la Începutul a- cestui an la Milano, precum și în cadrul actualei campanii electorale, secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, a lansat strategia alternativei democratice (ca alternativă la democrația creștină și la sistemul său de conducere), bazată, în principal, pe colaborarea dintre cele două for

mații ale stîngii, precum și pe dialogul și solidaritatea cu toate celelalte formații democratice din țară. Rezultatele alegerilor au confirmat, odată mai mult, că în Italia este greu, dacă nu imposibil, de conceput să se asigure o guvernare stabilă și eficientă fără crearea condițiilor pentru ca P.C.L să fie în măsură să-și asume responsabilitatea în soluționarea problemelor cu care este confruntată țara. „Acum, după alegeri, întreaga 
geografie politică a țării — scrie „L’Unitâ" — se schimbă și începe o 
fază de mișcare, in care stingă întă
rită, și in cadrul ei marea forță a 
P.C.I., vor putea să joace cu posibi-

lități mai mari de succes marea cartă 
a reînnoirii și a alternativei".Numeroși oameni politici italieni, comentatori ai presei internaționale sint de părere că acum, după alegeri, există premise pentru întărirea acțiunii unite a tuturor forțelor democratice și progresiste din. țară, singura de natură a asigura soluționarea pozitivă a multiplelor probleme cu care este confruntată în prezent Italia, creșterea contribuției sale la procesul îndreptat spre întărirea securității și dezvoltării colaborării în Europa, la asigurarea păcii în lume.

Radu BOGDAN

coreea de sud: Rezistență crescîndă față de 
politica represivă a regimului de Ia SeniLa trei ani de la răscoala populară din Kwangju, înăbușită cu brutalitate în singe de regimul dictatorului Chun Du Hwan, situația din Coreea de Sud e departe de a sa stabiliza. Operația de „retușuri cosmetice", întreprinsă de regim pentru a masca racilele cele mai flagrante ale societății sud-coreene, a lăsat intacte structurile politice, economice și Sociale profund detestate de populație, împinsă Ia disperare datorită samavolniciilor la care se dedau în permanență autoritățile.Contrastele sociale s-au accentuat, Iar intensificarea represiunilor antidemocratice atestă adînca prăpastie care s-a menținut, și după instalarea lui Chun la putere, între regim și imensa majoritate a populației. Umbra zgîrie norilor care se înalță în centrul Seulului nu poate ascunde existența celor un milion de șomeri, falimentul celor peste 2 000 de întreprinderi, înregistrat numai într-un singur an, declinul pronunțat al producției, diminuarea ' activității economice. în domeniul condițiilor de muncă, Coreea de Sud bate toate recordurile. Durata săptămînii de lucru este de 53 ore, uneori chiar șapte zile încheiate, fără nici un fel de sărbători legale ; salariile medii nu depășesc jumătate de cele plătite oamenilor muncii în Europa ; la sate, unde trăiește 48 la sută din populația țării, condițiile de muncă și de trai sînt și mai apăsătoare, exploatarea și mal cruntă.Avînd de făcut față nemulțumirii populare crescînde, regimul sporește continuu dimensiunile aparatului represiv, atît cele ale poliției, cît și cele ale armatei. Din bugetul pe 1983, echivalent cu 14,8 miliarde do-

lari, nu mal puțin cu 4,6 miliarde sînt destinate cheltuielilor militare.După cum se știe, pe baza unor legi speciale promulgate în 1980, au fost aruncate în închisoare sute de personalități ale vieții publice. Concomitent. 305 oameni politici au fost privați, de drepturile civile. Continuă să fie persecutați și excluși din viața politică a țării Kim Yong Sam, fost președinte al Partidului Nou Democratic, dizolvat împreună cu alte formații politice, Chung II Kwon, fostul președinte al Adunării Naționale, și alte personalități. Kim Dae Jung, cunoscutul lider al opoziției din Coreea de Sud, a reușit să scape de la execuția capitală în urma protestelor opiniei publice internaționale, în momentul de față aflindu-se în străinătate pentru a-și îngriji sănătatea grav șubrezită.Un deosebit ecou a înregistrat în rîndul opiniei publice interne și internaționale acțiunea lui Kim Yong Sam, care a făcut timp de 23 de zile greva foamei, în semn de protest față de represiunile regimului de la Seul. Această acțiune a întrunit sprijinul fostului președinte Yun Po Sun, al cardinalului Kim Sou Hwan, primatul catolic, și al altor personalități influente, al unui mare număr de profesori, juriști, studenți. In timpul grevei amintite, mii de persoane au participat la manifestații de solidaritate cu Kim Yong Sam, cu revendicările formulate de acesta : asigurarea libertăților democratice, eliberarea deținuților politici, inclusiv a studenților arestați în ultimii ani, libertatea presei și a activității partidelor democratice, 100 de membri ai Partidului Nou Democratic, desființat de autorități, au sem-

nat o declarație în sprijinul democratizării vieții politice, anunțînd că vor forma un front unit național împotriva regimului de opresiuni și teroare.Cu acest prilej și-au Intensificat demonstrațiile de protest studenții din Seul și din alte centre universitare, care organizează periodic asemenea acțiuni, în ciuda intervențiilor brutale ale poliției și a arestărilor sistematice. Din chiar datele oficiale rezultă că anul acesta s-au desfășurat 128 de demonstrații antiguvernamentale studențești. Sute de studenți au fost arestați, judecați și condamnați la închisoare sau inro- Tați cu forța în armată.După cum relata agenția U.P.I., recentele demonstrații studențești au coincis cu acțiunile altor grupuri și categorii sociale, revoltate de măsurile represive ale regimului. Con- semnînd amploarea nemulțumirii populare, ziarul italian „CORRIERE DELLA SERA" sublinia faptul că 
„elementul muncitoresc a făcut front 
comun cu cel studențesc".Intensificarea represiunilor, desfășurate în paralel cu campania propagandistică menită a înfățișa străinătății o imagine mai acceptabilă a re'gimului de dictatură, nu reușește, după cum o probează faptele, decît să ducă la crearea unei situații și mai încordate în Coreea de Sud. Persistența și adîncirea conflictelor sociale este însoțită de creșterea spiritului militant în rindurile celor mai diverse sectoare ale opiniei publice, care își intensifică lupta pentru democratizarea Coreei de Sud, , pentru acceptarea propunerilor constructive ale R.P.D. Coreene și crearea condițiilor in vederea reunifică- rii pașnice a patriei.Considerînd că reunificarea patriei este dreptul inalienabil și sarcina cea mai urgentă a tuturor coreenilor, guvernul R.P.D. Coreene reafirmă — în declarația dată publicității zilele trecute cu prilejul Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean — necesitatea retragerii imediate din Coreea de Sud a uriașului arsenal militar și a tuturor trupelor străine, traducerii în fapt a rezoluției O.N.U. cu privire la instaurarea păcii in Coreea, începerii de negocieri referitoare la înlocuirea acordului de armistițiu cu un acord de pace. S-ar crea astfel condițiile -=• așa cum se arată în document — pentru realizarea reunificării, independente și pașnice, prin eforturile proprii ale poporului coreean, fără nici un amestec din afară — ceea ce ar corespunde, fără îndoială, intereselor fundamentale ale acestui popor, intereselor păcii și înțelegerii în Asia și întreaga lume.

Petre STĂNCESCU

PARIS 29 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat postului de radio francez „Europe-1“, reluat de agenția France Presse, președintele Franței, Franțois Mitterrand, a reamintit că obiectivul pe care și l-a propus in cei șapte ani cît durează mandatul său este reconstrucția națională, dar a menționat că redresarea nu va fi realizată fără o mobilizare a eforturilor tuturor francezilor în .direcția înfăptuirii unei mai mari juAiții sociale. Acest obiectiv, împreună cu lupta împotriva șomajului diferențiază politica dusă de stingă franceză comparativ cu cea a partidelor conservatoare, a arătat el.Șeful statului francez — relatează agenția France Presse — a declarat că s-a așteptat ca primii trei ani ai mandatului prezidențial să fie cei mai grei, „din cauza răminerilor in urmă acumulate in ce privește inflația și șomajul incepînd din 1973, a

reformelor structurale neînfăptuite și a amplorii crizei economice mondiale". „Franța — a spus el — nu a fost bine pregătită pentru acest război- economic care durează încă" și care este agravat, după opinia sa, de politica americană a „deficitelor bugetare colosale și a dobînzilor excesive", ant-renind operațiuni speculative și frinind investițiile și relan sarea economică.Pe de altă parte, președintelv francez a respins cererea formulau de unele partide de dreapta privin. organizarea unui referendum pe pro bleme economice, neprevăzut de Cot stituție, arătind că o astfel de acțiune va avea loc atunci cind situația va fi „complet anormală, tragic- sau dramatică pentru națiune";Șeful statului francez a expus, de asemenea, poziția țării sale in unele probleme internaționale actuale.
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UN GRUP DE 67 DE JURIȘTI 
AMERICANI, intre care fostul 
ministru al justiției, Ramsey Clark, 
au adresat o scrisoare secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, prin care cer întreprinde
rea unei acțiuni sub egida Națiu
nilor Unite privind intervenția Sta
telor Unite in America Centrală. 
Clark a declarat : „Dacă livrările 
de armament ar înceta azi, guver
nul din Salvador s-ar schimba in- 
tr-o săptămină și, totodată, s-ar 
ajunge la pace în Nicaragua".

■ inaugurată expoziția „România in 
imagini ; artizanat și costume tipi
ce românești", care va fi deschi
să publicului 
Iulie 1983. In 
deschidere a 
le Societății
România, Augustin Hila, și alte ofi
cialități din Sao Paulo au rostit alo
cuțiuni.

brazilian pînă la 1 
cadrul festivităților de 
expoziției, președinte- 
culturale Brazilia -

1

AUTORITĂȚILE CHILIENE i-au stabilit unuia din membrii conducerii sindicatului țăranilor, Antonio Cancino Fernandez, domiciliu forțat la Chonchi, localitate situată la 1 100 km sud de Santiago de Chile. Este vorbă de cel de-al șaselea conducător sindical chilian căruia, in ultima săptămină, i șe aplică un astfel de tratament. Fernandez a fost arestat săptămină trecută după ce semnase un apel la grevă generală în semn de protest împotriva acțiunilor represive ale autorităților chiliene.
O PLENARA A C.C. AL P. C. 

PEgUAN, in cadrul căreia a fost 
examinată situația politică și eco
nomică din Peru, a avut loc la 
Lima. Jorge del Prado, secretar ge
neral al C.C al P. C. Peruan, a 
prezentat la plenară un raport.

MANIFESTARE CULTURALA DE
DICATĂ ROMÂNIEI. La Biblioteca 
municipală din Sao Paulo a fost

MOSCOVA 29 (Ager
pres). — Complexul 
orbital de cercetări 
științifice „Saliut 7“ — 
„Soiuz T-9" — „Cos- 
mos-1 443", avlndu-i la 
bord pe 
Vladimir 
Aleksandr 
drov, își continuă evo-

O REUNIUNE A CONDUCĂTO
RILOR DELEGAȚIILOR U.R.S.S. 
ȘI S.U.A. la negocierile privind H- ' 
mitarea șl reducerea armamentelor 
strategice a avut loc, miercuri, la 
Geneva.

F

CONGRES. La Phenian conținu? 1 lucrările celui de-al V-lea Congre: 1 al Uniunii Democrate a Femeilo din R. P. D. Coreeană. Delegatele la congres — informează agenție A.C.T.C. — au adoptat un apel adresat femeilor sud-coreene, che mindu-le la amplificarea lupte pentru suveranitate și democrați pentru întemeierea Republicii Coi - federale Democrate Koryo.
DISTINCȚII. De curînd, juriul 

concursului internațional de con
trabas -de la Markneukirchen (R.D. 
Germană) a acordat premiile II și 
III (premiul I nu s-a acordat) in- 
terpreților români Lucian Cioriță 
și, respectiv, Ovidiu Bădilă, student 
ai conservatorului bucureștean. D 
asemenea, pianistei Viorica Rădoi i 
8-a decernat Diploma pentru „Cea 
mai bună acompaniatoare".

Evoluția complexului spațial sovietic 
de cercetări științifice

luția conform progra
mului stabilit, infor
mează agenția T.A.S.S. 
Centrul de coordonare 
a zborurilor cosmice a 
anunțat că 
echipajului au 
pregătirile în 
trecerii stației 
gim de zbor

și au verificat

cosmonauții 
Liahov și 

Aleksan-

membrii 
început 
vederea 
in re- 

automat

! func
ționarea sistemelor de 
legături radio.

Procesul de adaptare 
a celor doi cosmonauți 
la condițiile de impon
derabilitate se desfă
șoară normal, 
sănătății lor 
bună.
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