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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Socialiste AlbaniaTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni dimineața, pe Jordan Pani, ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania la București. în vizită de rămas bun, în legătură cu încheierea misiunii acestuia în țara noastră. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

NICOLAE CEAUȘESCU Din întreaga țară, expresii ale unanimei satisfacții,

vie aprobare pentru rezultatele vizitei oficiale

de prietenie in Polonia a delegației de partida plecat la Moscova pentru a participa la Consfătuirea economică la nivel înalt a țărilor membre ale Consiliuluide Ajutor Economic Reciproc
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ÎN LUMINA SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
1 ♦Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a. plecat luni după-amiază participa la economice la ■membre ' ale Economic Reciproc.Conducătorul partidului nostru este însoțit de Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv .al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv,, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan Totu, membru supleant: al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Birlea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, de consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Otopeni. tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii losif Banc, Ciobanu, Constantin,Fazekas, ManeaConstantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, Ion Radu, Ion Ursu, Richard Winter, Silviu Curticeanu, Constunțin Radu, Gheorghe . Stoica, Nicu Ceaușescu, precum și de loan Avram și Ion M. Nicolae, viceprim-miniștri ai guvernului.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații de masă și obștești.Au fost de față E. M. Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei,La ora 15, aeronava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre Moscova.

la Moscova pentru a lucrările Consfătuirii nivel înalt Consiliului a țărilor de Ajutorși statului •tovarășii

IosifIon Coman, Ion Dincă, Alexandrina Mănescu, Paul
lânaNicolae Ludovic Găinușe, NiculeScu,

Sosirea la Moscova

Maximă preocupare pentru utilizarea 
rațională, gospodărească a resurselor

materiale si energetice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre'- tar general al Partidului Român, cialiste amiază, cipa la mice la' nivel înalt a țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Tovarășul. Nicolae Ceaușescu este însoțit tovarășii Constantin

Comunist președintele Republicii So- România, a sosit, luni după- la Moscova, pentru a parti- lucrărîle Consfătuirii econo-

y

Septembrie, 1983. La Zăvoaia, în inima Bărăganului brăilean, 
Ion Stanca disloca întîia cupă de păfnînt din viitoarea albie a canalului de irigații ce va despica grîna- rul țârii pe o lungime de patruzeci de kilometri. întîia cupă... Două milioane metri cubi de pămînt smulși din trupul cîmpiăi cu largi orizonturi — iată tributul ce trebuie plătit ruimai acestei artere de fertilitate, destinată să călătorească printre lanurile de piine cu 37 metri cubi de apă pe secundă.Un nou rîu urcă în geografia țării... Așa cum au fost urcate, între bornele de aur âle celor 40 de ani de libertate, atîtea de acumulare, atîtea platforme industriale, artere feroviare ori rutiere, atîtea realități noi, zidite în acest timp de luminoasă istorie a României.De ce am evocat momentul petrecut Ja Zăvoaia, in septembrie trecut, cu amiaza de miere ș'i porumb foșnitor, ajuns la maturitatea bobului ? Pentru că draglina ' lui Ion Stanca, unul din miile de muncitori de la între'prinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare (I.E.E.L.I.F.)-Brăila inaugura, odată cu in- tiia cupă, o nouă ofensivă în bătălia de anvergură ce se desfășoară in cuprinsul județului pentru lucrări de îmbunătățiri funciare, gospodărirea apelor etc. Brăila face parte din grupul județelor in care se realizează cu prioritate sarcinile cuprinse în Programul național de transformare a naturii patriei, program elaborat anul trecut de partid și adoptat de Ma- Adunare Națională.

lacuriatîtea

Dăscălescu, Emil Bobu, Ilie Verdeț, Ion Stoian, loan Totu, Ștefan Birlea, de consilieri și experți.La sosirea pe aeroportul Vnukovo, unde erau arborate drapelele de stat ale României și Uniunii Sovietice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de V. L Vorotnikov, membru al Biroului Politic al C:C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R., N. I. Rijkov,

secretar al C.C. al P.C.U.S., N. V. Talîzin, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., G. A. Kiseliov, adjunct de șef de secție la P.C.U.S., de alte persoane sovietice.Erau prezenți ambasadorul niei în Uniunea Sovietică.Dudaș, și membri ai ambasadei.
C.C. al oficialeRomâ- Traian

ce startul de la Ză- nu putea fi vorba în: urmă cu aproape două decenii... Vara fierbinte și încărcată de istorie a anului 1965 — anul Congresului al IX-lea al partidului — află în județul Brăila 26 000 de Sistemele apropierea prezentat, de vedere, poligonul de încercare, ca să spunem așa, al viitoare-

Iată de voaia avea.și are o semnificație aparte.Bărăganul trăiește sub diverse reprezentări in arhiva memoriei : cai galo- pînd in clipa de miracol a răsăritului de soare, ierni aspre și veri ,toride, cite o dropie rătăcită, buimacă în imensitatea cîmpiei. Pentru oameni ca Ion Stanca, imaginea obsedantă lăsată- în urmă este aceea a cumpe-

lor de încercare a tăriei brațelor.
doar circa hectare irigate, de irigații din Brăilei au re- din acest punct stâțiile-pilot,

Pămînturi
care învață

lecția fertilității
Tnelor de fîntînă, cu ciutura legănată de arșiți și arșița din privirile oamenilor în căutarea norilor de ploaie, din cîmpia albastră, de sus... Hotărîrea declarată a oamenilor cu firea dragli- nistului este aceea de a îngropa definitiv asemenea amintiri, de unde și fervoarea cu care s-au dăruit construcției de fîntîni... curgătoare printre lanurile de porumb, de grîu, de orz, ,de floarea-soarelui, de sfeclă de zahăr.Fostul teritoriu al „ciulinilor sărăciei" a inceput să fie supus prin anii ’60. Cu mijloacele modeste și_ cu puterile de atunci. gresul“-Brăila abia la fabricarea primei generații de excavatoare. Cît despre primele dragline ce se făuresc acum, aici, nici

„Pro- trecuse

lor desfășurări de forțe pentru a aduce peste tot vitalitatea ploii. Stațiâ-pilot însemna, în egală măsură, și un răgaz de... convingere dat meseriașilor pămintu- lui din această parte’ de țară : chiar va curge Dunărea prin Bărăgan ? Noile riuri aduse de om nu vor fi înghițite de setea cea mare de apă a pămîntului ? Răgaz apoi pentru obișnuirea cu... brizele de apă dulce, cu rigorile ploii la comandă, cu noile profesii care au pretenția să fie temeinic deprinse, stăpînite. tele pe unde au trecut voaiele făurite de om s-au înscris, de asemenea, mari recolte la activul cărei veri ori toamne și, in același timp, cu noi generații de... înotători, copiii avînd astfel și ei poligonul

Deci, aproape 26 000 de hectare irigate pînă în 1965 pe întregul cuprins al județului Brăila. La sfîrșitul anului 1983 statisticile consemnau o suprafață de aproape 270 000 de hectare. Așadar, în mai puțin de două decenii, terenurile în care Dunărea, Buzăul, Șiretul ajung în lanurile însetate au sporit de peste zece ori ! Creșterile spectaculoase arată, înainte de toate, ce uriașe energii au fost puse in mișcare, in epoca deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, pentru valorificarea deplină a potențialului productiv al pămîntului, pentru progresul neîncetat al agriculturii socialiste românești.Fiecare bătălie are etapele ei de desfășurare, care ,.pietruiesc“ drumul pînă la victorie. Etapele ofensivei pentru irigații in acest județ s-au succedat și ele potrivit strategiei generale, de supunere a păminturilor Bărăganului. A fost, mai întîi, irigarea după anii 1965, a Terasei Brăilei. Zeci de mii de hectare conectate la starea de rod constant, scoase definitiv de sub zodia secetelor pustiitoare. Mii și mii de oameni — între aceștia comuniștii fiind în primele rînduri, flacără vie de entuziasm, încredere și acțiune revoluționară — și-au făcut un punct de onoare din cîștigarea acestui pariu cu pămîntul și apa. Le-a venit în ajutor arsenalul tehnic din ce in ce mai modern. Pe unde s-a adus apa privirea oamenilor a căpă-

Nu există bilanț productiv sau program de perspectivă al dezvoltării noastre economice in care evoluția cheltuielilor materiale de producție să nu ocupe un loc central. Firesc, pentru că de nivelul acestor cheltuieli depinde. în ultimă instanță. eficienta cu care sint valorificate în procesul productiv materiile prime și materialele, energia și combustibilul ; firesc, pentru că reducerea cheltuielilor materiale stă la baza accelerării 'ritmului de creștere a venitului național, a creării resurselor necesare dezvoltării viitoare a potențialului productiv al tării, cit și pentru creșterea fondului de consum al societății, a ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.în anii construcției socialiste, așa cum rezultă din datele statistice, venitul național a crescut de circa 16 ori — creștere care dovedește că sub conducerea partidului nostru comunist. înfăptuind politica sa științifică. clarvăzătoare și realistă, nivelul eficientei pe ansamblul economiei a sporit, an de an. substanțial. acest proces înscriindu-se ca unul dintre factorii hotărîtori ai progresului economic și social al societății noastre.în etapa actuală, cîrid factorii calitativi, de eficiență. au un .-rol preponderent în ansamblul mecanismului dezvoltării economiei noastre naționale, reducerea mai accentuată a 
consumurilor materiale și energetice 
constituie un imperativ de excepțio
nală însemnătate pentru toate colec
tivele de întreprinderi.în acest domeniu, de un clar de acțiune. După cum 
din inițiativa tovarășului 
Ceaușescu a fost elaborat 
gram special, de largii perspectivă, 
privind îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor de materii Pri
me. de combustibilă .și energie si va
lorificarea superioară a acestora,

Dispunem, program se știe, 
Nicolae 

un pro-

5 —program ■ ce cuprinde o serie de obiective concrete în acest domeniu, precum și măsurile ce trebuie aplicate pentru înfăptuirea lor. Important este. în prezent, așa cum sublinia secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, ca pretutindeni, in fiecare unitate economică, să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea hotărîrilor și a programelor stabilite privind reducerea consumurilor materiale și energetice, pentru identificarea unor noi căi de diminuare suplimentară a acestora.întreaga societate, toți sîntem profund interesați să reducem cît mai substanțial consumurile de materii prime, materiale, combustibili și energie, să asigurăm valorificarea superioară a acestora. Iată. în acest sens, un argument concret, care pledează pentru o atitudine responsabilă, pătrunsă de înaltă exigență față de gospodărirea resurselor materiale și energetice : potrivit calculelor
în acest an, fiecare procent de 
reducere suplimentară a chel
tuielilor materiale de producție 
în industrie asigură economii 
de peste 11 miliarde lei.Insistăm asupra acestor cerințe _________  ____ _________deoarece ,,ele trebuie șă fie bine in.-. și. trebuie să se-depună "pentru 4n* țelese în toate întreprinderile, să se • ' •situeze permanent, zi de zi. ceas de ceas. în centrul preocupărilor, tuturor organelor și organizațiilor de partid, ale tuturor colectivelor de oameni ai muncii. în această privință, prevederile de plan pe anul 1984 sint deosebit de clare :
• în 1984, în industria republi

cană cheltuielile totale la 
1 000 lei producțic-marfă 
trebuie să fie reduse cu 39 
lei, ceea ce echivalează cu 
o economie de circa 40 mi
liarde lei, din care peste 30 
miliarde lei pe seama dimi-

STRÎNGEREA CEREALELOR PĂIOASE
pregătită exemplar, 

cu întreaga răspundere pentru recoltă I

LA ORDINEA ZILEI: încheierea reviziilor finale la combine 
și instruirea temeinică a mecanizatorilorSe apropie secerișul cerealelor păioase. Analizînd stadiul de vegetație a orzului și griului în condițiile agrometeorologice din acest an, specialiștii au delimitat pe zone ajungerea la maturitate a culturilor și momentul începerii lucrărilor de recoltare. Primii care vor’ intra cu combinele în lanuri, la sfîrșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, vor fi mecanizatorii din unitățile agricole din sudul Bărăganului și din zonele limitrofe Dunării. Apoi' vor da în copt lanurile din vestul țării și, treptat, secerișul va cuprinde toate județele. Se apreciază, totodată, că orzul se va coace cu 10—12 zile înaintea griului. Pînă la începerea recoltării orzului. în zonele unde stadiul de vegetație este mai avansat. au mai rămas cel mult zece zile. Ca atare, este necesar ca. in lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Agriculturii. organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole să asigure condițiile necesare desfășurării secerișului în termenele prevăzute și cu cea mai mare răspundere pentru recoltă. Care este stadiul pregătirilor pentru campania agricolă vară ?— Am stabilit viteze zilnice

zone, în funcție de dotarea tehnică — ne-a spus ing. Ion Nfecula, director general în direcția de resort din Ministerul Agriculturii. în zona întîi, care cuprinde județele din sudul țării, cele 1 169 034 hectare de grîu urmează să fie recoltate în nouă zile, iar orzul — în trei zile. în aceste zile, in stațiunile pentru mecanizarea agriculturii se fac ultimele revizii la combine și are loc instruirea combinerilor. în ce privește reparațiile, la această dată ele sint practic încheiate. în urma unor analize efectuate recent cu 'directorii de trusturi S.M.A. din toată tara s-au luat măsuri pentru asigurarea pieselor 'de schimb care lipseau, astfel îneît și in județele în care existau restanțe mai mari la reparații — Tulcea. Brăila, Bo- ■ toșani, Timiș și Giurgiu — să se încheie pregătirea combinelor pentru seperiș.Așa cum s-a subliniat la plenara Consiliului Național al Agriculturii, în toate stațiunile pentru mecanizarea" agriculturii, o atenție deosebită trebuie acordată eliminării pierderilor de boabe în timpul recoltării. în acest scop a fost întocmit un program de verificare a calității reparațiilor la combinele de recoltat cereale și la celelalte utilaje. La corn-

bine, de exemplu, se verifică aparatele de treier, de batere și curățire, funcționarea transmisiei și a celorlalte organe active. Esențial este ca, în. această etapă finală, să se efectueze un control riguros al etanșei- zării combinelor și să se facă probele cu boabe, astfel incit să se prevină orice pierderi de recoltă.întrucît lucrările de recoltare sint mecanizate, sarcini mari în campania de vară revin mecanizatorilor. Se poate spune că, acum, pîinea tării este în mina lor, că în desfășurarea în bune condiții a acestei campanii mecanizatorii au un rol decisiv. De aceea, ei trebuie să fie temeinic pregătiți pentru a lucra repede și bine, spre a strînge recolta fără nici o pierdere. Aceasta impune ca toti mecanizatorii care vor lucra la recoltarea cerealelor păioase să cunoască la perfecție modul de funcționare și de reglare a combinelor și a celorlalte utilaje. în acest scop • ș-a organizat o amplă acțiune de instruire a combinerilor, care se va încheia Ia 20 iunie. Potrivit programului, această pregătire se face, în toate stațiunile pentru mecanizarea

nuării cheltuielilor mate
riale ;

* în acest an, 60 la sută din 
sporul producției industriale 
trebuie să se realizeze Prin 
valorificarea superioară a 
materiilor prime de bază, 
combustibilului și energiei. Sînt sarcini deosebit de complexe și mobilizatoare, dar pe deplin realizabile. în acest sens, desigur, ar putea fi prezentate rezultate toate sectoarele de activitate, toate județele țării. Ne oprim la citeva. Bunăoară. în perioada a trecut din acest an. oamenii muncii din industria județului Timiș au economisit aproape 3 000 tone metal, circa 20 milioane kilowați-oră energie electrică și peste 14 000 tone combustibil convențional. La rîndul lor. oamenii muncii din industria județului Alba au economisit peste 15 milioane kilowați-oră, economii echivalente cu consumul unei mari unități economice. — cum. ar fi întreprinderea metalurgică Aiud sau întreprinderea mecanică Cugir — pa timp de o lună de zile.Așa cum precizam, sînt două exemple din multe altele care se pot da. Ele ilustrează cu puterea de convingere a faptelor cit de ample și eficiente sînt eforturile ce se depun șl trebuie să se-depună pentru Înnoirea și modernizarea continuă a produselor și tehnologiilor de fabricație, pentru întronarea unui spirit riguros de răspundere, ordine și disciplină în îndeplinirea sarcinilor privind gospodărirea materiilor prime, materialelor și resurselor energetice ; sînt exemple care evidențiază pregnant rațiunile obiective care stau la baza exigențelor mereu sporite ce se pun de conducerea partidului în acest domeniu. A realiza integral producția fizică planificată, în condițiile reducerii cît mai substanțiale a consumurilor materiale si energetice, înseamnă a asigura noi posibilități de satisfacere pe un plan superior a cerințelor economiei naționale. aflată într-un proces continuu de dezvoltare și modernizare. în cadrul căruia factorii intensivi au

din din doar care

Iile ȘTEFAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Succesele minerilor 
din nordul MoldoveiMinerii din nordul Moldove), extinzînd tehnologiile de exploatare de mare randament, au reușit să extragă și să livreZe suplimentar planului la zi 6 900 tone pirită, peste 2 300 tone fief în minereul de mangan preparat și 200 tone metale neferoase. Prevederile la produc- ția-marfă, pe perioada care a trecut din acest an, au fost depășite cu peste 19 milioane lei, realizîndu-se astfel îp .proporție de 60 la sută angajamentul pe 1984 asumat în întrecerea socialistă. Drept rezultat, se consemnează la producția netă un plus valoric de 8,6 milioane lei

28 capacități 
de producție intrate 

în funcțiuneDe la începutul anului și pînă în prezent, unitățile Ministeru
lui Construcțiilor Industriale au pus în funcțiune 28 capacități importante de producție, pentru industriile metalurgică, construcțiilor de mașini, chimică, de prelucrare a lemnului și alimentară. Printre acestea se află o linie tehnologică de producere a benzilor de . oțel la întreprinderea metalurgică din Iași, una de mobilier la Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești, precum și alte importante obiective. (Agerpres).

(Continuare în pag. a Ii-a)

Ilie TĂNĂSACHE
(Continuare in pag. a V-a)

Sa- șu-cu fie-

Lucian CIUBOTARU

PENTRU PRODUCȚI[ MWOtf 

SPORITE IN ANUL 1984 

întreținerea culturilor 
la timp, de bună calitate! 
ÎN PAGINA A ll-A : Relatări din județele 

Brăila, Sibiu și Dolj.
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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
LA TIMP, DE BUNĂ CĂLITĂ TE!

BRĂILA Normele tehnologice
sînt aplicate riguroshectare în- în județulDin suprafața de 95 335 sămințată cu porumb Brăila, 43 000 hectare sînt cultivate în sistem intensiv. încă din toamna trecută s-a acordat o atenție sporită amplasării acestor culturi pe sole care oferă posibilitatea desfășurării în cele mai bune condiții a tuturor verigilor tehnologice. însă- minț-area s-a făcut în teren arat din toamnă și fertilizat cu doze corespunzătoare de îngrășăminte organice și chimice. în prezent, culturile de porumb în sistem intensiv se dezvoltă bine. Cum se acționează pentru a se obține producțiile prevăzute la aceste culturi ? Am căutat răspuns la această întrebare analizînd desfășurarea lucrărilor întreținere în două mari unități gricole care au mari suprafețe porumb in cultură intensivă.I.A.S. Urleasca este o unitate care, respectînd cu strictețe tehnologiile, a obținut în ultimii ani recolte mari la toațe culturile. Rezultatele obținute in anul 1982 la cultura porumbului în sistem intensiv au determinat pe specialiștii și muncitorii din această unitate să extindă această cultură la 1 000 hectare în 1983, ob- ținîndu-se o producție medie de 17 720 kg porumb știuleți la hectar. Anul acesta, porumbul în cultură intensivă ocupă în această unitate o suprafață de 1 900 hectare. „Drumul spre atingerea unei recolte de 20 000 kg știuleți la hectar l-am început cu organizarea solelor și îl continuăm acum prin executarea corectă a lucrărilor de întreținere — ne spune inginerul Mihalache Mărgean, directorul unității. O atenție deosebită. acordăm fertilizării acestei culturi. Pînă în prezent am fertilizat cu azot, fosfor și potasiu întreaga suprafață, aplicînd 330 kg substanță activă la hectar. Am trecut recent la administrarea fazială a îngrășămintelor și vom ajunge la 430 kg la hectar. Dispunem de toate condițiile pentru a obține producții superioare anilor precedenți".în prezent, la I.A.S. Urleasca se lucrează intens la întreținerea culturii de porumb în sistem intensiv. S-au aplicat două prașile mecanice

dea-cu

și o prașilă manuală în vetrele unde buruienile nu au fost distruse in totalitate de erblcide. Concomitent, a început și prașila a treia mecanică pe solele unde buruienile au apărut mai tîrziu. în ultimele zile ale săptămînii trecute s-a lucrat intens și la fertilizarea fazială, lucrarea fiind executată pe circa 1 000 de hectare. Totodată, s-a încheiat erbicidarea în vegetație. Cu toate că pâmîntul are o rezervă de apă care asigură umiditatea necesară plantelor (a plouat și in ultimele zile), s-au deschis culoare pentru irigat. Specialiștii și ceilalți lucrători din întreprindere sint pregătiți ca, în următoarele două zile, să .declanșeze fertilizarea a doua fazială pe unele suprafețe mai mici, unde s-a constatat că dezvoltarea porumbului impune acest lucru.Și la I.A.S. Mircea Vodă s-au în- sămînțat 200 hectare cu porumb în cultură intensivă. Anul trecut, pe 100 de hectare s-au ■ realizat, în medie, 17 000 kg știuleți la „Producția din 1983 nu ne-a mit pe deplin — ne spune torul unității, inginerul Ilie Pentru a obține producții la planului, de 20 000 kg știuleți tar, acordăm cea mai mare

lucrărilor de întreținere a culturilor și fertilizării. Am administrat, in medie, cite 72 kg potasiu, 150 kg azot și 120 kg fosfor substanță activă".Săptămîna trecută s-a încheiat aici prașila a doua mecanică pe întreaga suprafață cultivată cu porumb intensiv și prașila manuală pe 100 de hectare. S-a efectuat și o altă lucrare importantă — erbicidarea în vegetație. Calitatea lucrărilor este bună, la aceasta contribuind măsurile tehnico-organizatorice luate, îndeosebi repartizarea și darea în primire a solelor celor mai buni lucrători, care vor răspunde de evoluția plantelor pină la recoltare. în urma ultimelor ploi, pâmîntul a mai acumulat încă 20 de litri de apă pe metru pătrat, astfel incit irigarea încă nu se impune. Totuși, au fost luate măsuri pentru ca, in perspectivă, să se poată iriga prompt și cu eficientă maximă, fiind scoaseechipamentele de in cimp. irigat

lucrările de întreținere a culturilor în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Avrig. Răminerile în urmă generate de ploile căzute zi de zi, cît și faptul că numai jumătate din suprafața cultivată se poate prăși mecanic au sporit preocupările organizațiilor de partid, consiliilor populare și conducerilor unităților agricole pentru mobilizarea puternică a locuitorilor satelor la prășit. Ca atare, în ultimele' trei zile, în cooperativele agricole Arpașu de Jos, Po- rumbacu de Jos, Scorei, Avrig și Racovița, practic s-a înregistrat un adevărat record de participare Ta muncă ; încă de la primele ore ale dimineții, mii de locuitori s-au aflat în cimp la prășitul manual al porumbului și la efectuarea celei de-a doua prașile manuale la cartofi. Mai mult, in sprijinul membrilor cooperatori au venit și alte forțe. „Convinși pe deplin de importanța pe care o are buna întreținere a culturilor pentru recoltă, mulți oameni ai muncii de la întreprinderea me

canică Mîrșa au intrat și ei în rînd cu membrii cooperatori din Avrig, la prășit — ne spune tovarășul Si- mion Stoichiță, secretarul comitetului de partid al uzinei. Două zile la rînd, ei au prășit manual peste 50 hectare cu porumb. Lucrînd după indicațiile specialiștilor, calitatea lucrărilor este și ea la înălțime".în județ, lucrarea prioritară din această săptămînă o constituie prășitul porumbului. Aceasta face necesar ca organizațiile de partid și consiliile populare să acționeze stăruitor pentru mobilizarea la întreținerea culturilor a tuturor locuitorilor de la sate, astfel incit, așa cum s-a stabilit la ultima ședință a comandamentului județean pentru agricultură această lucrare să fie grabnic încheiată, iar prașila a doua să se încadreze strict în perioada optimă.
l

hectar, mulțu- direc- Neagu. nivelul la hec- atenție

Și în alte dețul Brăila le Chișcani, .............I.A.S. Mircea Vodă — culturile intensive de porumb sînt întreținute și fertilizate așa cum cer tehnologiile. După stadiul de vegetație al plantelor și modul în care se execută aceste lucrări, există garanția că vor fi obținute recoltele mari prevăzute la această cultură.

unități agricole— cooperativele Tudor' din ju- agrico- Vladimirescu,

Comeliu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

sibiu = Zilnic, zeci de mii de oameni
la prășitDin datele furnizate de direcția agricolă rezultă că locuitorii satelor din județul Sibiu au înțeles că, în condițiile în care ploile se fac încă simțite, prașilele manuale trebuie intensificate, această lucrare condi- ționind în mare măsură recolta din acest an. Drept rezultat, pînă luni dimineața, prima prașilă manuală la porumb s-a efectuat pe 68 la sută din cele 32 235 hectare cultivate în județ. în cîteva unități agricole din zona Mediașului a început și prașila a doua la această cultură. Pînă la aceeași dată, prașila a doua manuală

la sfecla de zahăr s-a făcut pe 743 hectare din cele 1 700 cultivate. De asemenea, la cartofi, cea de-a doua prașilă s-a executat pe 532 hectare din cele 3 850 hectare cultivate. Prezența zilnică în cimp a peste 25 000 de oameni demonstrează convingător că în fiecare comună, în fiecare sat s-a înțeles cum se cuvine că ritmul de lucru la întreținerea culturilor trebuie să sporească .simțitor, astfel încit aceste lucrări să fie efectuate în perioada optimă și la un nivel calitativ ridicat.Am urmărit cum se desfășoară

Nicolae BRUJAJV
corespondentul „Scînteii"

dou: De ce nu sînt folosite peste
tot cultivatoarele mecanice?

Prășitul porumbului la I.A.S. Balaciu, județul Ialomița
Foto : A. Papadiuc

aaceas-Unitățile cultivă cu . .______115 912 hectare. Plantele sînt viguroase. se dezvoltă bine, promițînd producții record. Ploile căzute în ultimele zile au favorizat însă creșterea Pe de lor cît prin participarea largă a forței de muncă din cooperativele agricole, a celorlalți cetățeni de la sate. în unitățile din consiliile agroindustriale Poiana Mare. Perișor. Zănoaga. Predești. Moțăței, Plenița, Bechet ji Dăbuleni, culturile de porumb sint bine întreținute. în rindurile de față ne vom referi la un singur aspect : cum sînt folosite mijloacele mecanice la prășit.Pe ansamblul județului, prașila a doua mecanică la porumb s-a efectuat, pînă în seara de 11 iunie, pe 64 290 hectare, adică pe 55 la sută din suprafață. în unele unități agricole se manifestă însă o reținere de neînțeles în ce privește executarea acestei lucrări.. „Deși dispunem de 1252 cultivatoare mari, de combustibil, de cite trei schimburi de cuțite pentru fiecare cultivator, unele cooperative agricole din consiliile agroindustriale Robănești, Murgași, Șimnic și Scăiești nu folosesc mijloacele mecanice la prășit — ne spune inginerul Alexandru Marinescu, directorul Trustului S.M.A. La nivelul ju- tdețului , ne-am planificat o viteză porcin- •realizat cu hectare. Xfeși silfii - am discutat cu cadrele de conducere din S.M.A. despre necesitatea impulsionării lucrărilor mecanice de întreținere, totuși ritmul de lucru se menține scăzut".Nu sint necesare oare prașilele mecanice ? Nu s-a dezvoltat porumbul ? Ba da. în consiliul industrial Zănoaga. vecin cu liul agroindustrial Robănești, potrivit situației operative direcția agricolă,

agricole din județul Dolj porumb o suprafață de
vertiginoasă a buruienilor, care, alocuri, acoperă porumbul. Iată ce efectuarea urgentă a lucrări- de întreținere este mai. mult de- necesară. Se cuvine relevat că

1 ■■ /zilnică la, prașila mecanică® ||»Ș țiUlui '^-^■•Jt&tii-soarelifi“>8; & hectare. Dttminică am rea ga. putin..nest®.lC®00 hectare..X je bătă am discutat cu cadrele

Se efectuează lucrări de întreținere a culturilor pe terenuri ale asociației legumicole Vedea, județul GiurgiuFoto : F. Gronschi nici un
agro- consi- (unde, de la hectar

nu a doua tă lucrare, pînă în seara zilei de 10 iunie, pe 3 220 hectare. în consiliul agroindustriăl Filiași s-au prășit mecanic 1 120 hectare, iar în unitățile agricole din consiliul agroindustrial vecin — Mellnești —. abia 485 hectare. în consiliile agroindustriale Cîrcea și Predești s-au prășit mecanic 1 520 și. respectiv. 645 hectare, in timp ce la Șimnic — doar 120 hectare. Există și alte asemenea situații contrastante. Oricum, această stare de lucruri trebuie grabnic înlăturată. Buruienile se dezvoltă rapid și trebuie neîntîrziat distruse !

fost prășit mecanic oară), s-a aplicat

Nicolae BAbAiAu
corespondentul „Scînteii"

Strîngerea cerealelor păioase
(Urmare din pag. I)agriculturii de un corp specializat de instructori, pe serii de cite trei zile cu mecanizatorii care au mai lucrat pe combine și de șapte zile cu începătorii. Așa cum rezultă din informațiile primite din mai multe județe, cu acest prilej mecanizatorii sînt instruiti practic, cu mașinile în față, cum să efectueze toate reglajele combinelor asupra cărora s-a

Simple, dar nu existăPloile din ultima vreme au încetinit ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor și în județul Maramureș. în aceste condiții, prășitul se face in „ferestrele" ploi, pe parcele după cum se .. . pămîntul. întrucît mșțre partț dininui:ile..„'jculiavatew cu în județ sînt «situate pe "Tfaîfte, ^W$ăW®apei se face relativ repede, iar cultivatoarele trase de cai pot fi folosite cu randament și acolo unde nu se poate lucra mecanizat. Din păcate, doar în puține locuri se apelează la acest mijloc. deși

zilnic .dintre mici, zvîntă 
o ,,tere-

■■■cooperatorii acum mai prășitul numai cu sapa manuală din cauzaexecută anevoios
Un semnal 
din județul 
Maramureș

există lip- de sint

îmbiîWrrflUce a culturilor. în localitățile Borcut. Răzoare. Văleni, Coro- ieni, Drăghia, Baba și altele șului,n-am zi de șase asemenea
din zona Lăpu- de exemplu, întîlnit într-o, lucru decît vreo culti-

vatoare cu cai. Unde sînt asemenea unelte simple ? în unele unități agricole cultivatoare, dar sesc animalele muncă. în altelecai, dar nu s-au procurat cultivatoare. Conducătorii unităților ,, agricole, trebuie să' cșdpntiffce.r.toate cultL-a vatoarele trase de ani- d»Ălâ«sj«r&ă găsească» modalități concrete pentru a folosi oacest util mijloc de grăbire a lucrărilor de întreținere a culturilor.
Gheorqhe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

stăruit în timpul iernii la cursurile ce le-au urmat, insistîndu-se acum îndeosebi asupra reglării corespunzătoare a acelor subansamble de care depinde evitarea pierderilor de boabe. Bine s-a procedat în județul Buzău, bunăoară, unde pentru a se asigura tinerilor combineri nivelul necesar de cunoștințe, aceștia au participat direct la repararea combinelor, fiind trecuți prin fiecare post de lucru. Mai trebuie .adăugat că atît în cursul ultimelor revizii la combine, cît și în timpul probelor cu boabe se face o atentă verificare a cunoștințelor dobîndite de mecanizatori, prin teste, de către specialiști din S.M.A. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Galați, Buzău, Brăila. Tul- cea ș.a., examinatorii folosesc în- trebări-test la care combinerii trebuie să răspundă cu precizie în legătură cu reglajele ce se fac în cele mai diferite situații. Nu sînt neglijate nici celelalte părți componente ale combinei, chiar dacă funcționarea lor nu influențează direct pierderile de recoltă.Pretutindeni, in fruntea tuturor acțiunilor pentru strîngerea în timp scurt și fără pierderi a recoltei de cereale păioase trebuie să se afle comuniștii, mobilizind pșip,exemplul lor. pe ceilalți mecanizatori: Organe- • le și organizațiile de partid de la' sate au datoria de a desfășura în această perioadă o susținută activitate politico-educativă în vederea întăririi răspunderii în muncă a mecanizatorilor, de a urmări cu stăruință să 11 se asigure toate condițiile repede treaga țării.
pentru a strînge cit mai și fără nici o pierdere în- recoltă de cereale — pîinea

(Urmare din pag. I)— A fost destul de greu să stabi
lim o intilnire pentru discuția de 
fața — i-am spus la începutul con
vorbirii tovarășei ELENA BUZESCU, 
directoarea întreprinderii de confec
ții și tricotaje București.— Să fiu sinceră, și acum, cînd discuția a început, sînt convinsă că ar fi fost mai bine să alegeți ca interlocutoare o muncitoare, o maistru sau o șefă de secție. Avem ati- .teă femei minunate, ca mod de a fi, ea mod de a gindi, ca mod de a munci în familia noastră uriașă, de peste 18 000 de persoane. Ca să nu mai zic că, în ce mă privește, simt din plin, ceea ce simt și alți colegi de-ai mei, directori de întreprinderi, așa-zisa „criză de timp". Da. asta-i convingerea mea, cred că mai bine ați discuta cu o muncitoare...

— Ceea ce și facem. Discutăm cu 
o muncitoare. Credem că nu ați 
uitat că prima rubrică înscrisă in 
cartea dumneavoastră de muncă este 
cea de muncitoare-croitoreasă.— Și cit de mîndră eram, împreună cu colegele mele, cînd, în urmă cu peste 25 de ani, am fost repartizate, după terminarea școlii profesionale, să lucrăm aici la F.C.T.B. De atunci nu m-am mai despărțit de acest admirabil colectiv decît in anii studenției, cînd am urmat Facultatea de industrie ușoară de la Iași.

— Intr-un timp relativ scurt ați 
urmat un drum pentru unii spec
taculos, pentru alții firesc. Ce sa
crificii v-a impus acest frumos drum 
profesional ?— Nimic altceva decît muncă. Muncă și foarte multă ambiție și pasiune. Dar, vai, cuvintele acestea mi se par prea prețioase pentru ceea ce am făcut ! Ceea ce au făcut sute și sute de colegi din generația mea. Decisiv a fost pentru formarea mea profesională climatul sănătos, cald, dar exigent din colectivul în care am intrat. Știți, de pildă, că liceu] seral l-am urmat aici, in fabrică ? Biroul în care discutăm acum se transforma, în mod obișnuit, după terminarea programului de lucru, în sală de clasă. Dar cit de exigenți profesori aveam ! Și încă ceva : nu oricine urma cursurile liceului, ci numai cei care erau foarte buni și în producție. Să urmezi liceul nu era un moft, sau o modă, ci o primă morală extraordinară. Cît privește nivelul de pregătire în liceu, este suficient să subliniez că mulți dintre cei care au terminat liceu] nostru au intrat cu medii mari la facultate și unii dintre ei au obținut burse republicane, care se acordau studenților emi- nenți.

— Credeți că vă ajută această ex
periență de viață, drumul parcurs 

de la muncitor la director, in exer
citarea muncii de conducere ?— Enorm ! Deseori cînd trec prin secțiile de producție —- și trec cel puțin o dată pe zi — îmi vin instantaneu in minte secvențe de amintiri. Țin minte cu ce ochi, cu cit respect mă uitam la director cînd eram muncitoare și cît eram de mîndră cînd mă întreba ceva, fie și numai ce fac, la ce lucrez sau dacă îmi place munca. Este un ludru extraordinar priceperea de a te apropia de om, de a te face înțeles, de a ști să-i declanșezi resorturile intime ale respectului față de munca lui. Dacă se întimplâ ca o muncitoare să facă 
„0 mare satisfacție: să poți spune 

că ai participat la realizarea 
unui lucru frumos"

un lucru prost calitativ, o întreb simplu : „Nu te gindești că rochia aceasta s-ar putea s-o cumperi chiar tu din magazin?". M-am convins că o vorbă bună, o vorbă de duh, cum se spune, face mai mult decît un ordin sau decît o sancțiune.
— De ce și decît o sancțiune 7— Poate pentru simplul motiv că uneori sancțiunile se dau mult prea repede, ignorîndu-se factorii psihosociali care au condus la nerealiza- rea unei sarcini. Să nu se înțeleagă de aici că nu sînt pentru disciplină. Mai mult, sînt pentru o dis

ciplină de fier. Dar o disciplină li
ber consimțită. De multe ori le atrag atenția colaboratorilor mei. colegilor mei să se gîndească cînd discută cu muncitorii noștri că nu au în față niște simpli roboți, ci oameni. în cea mai mare parte femei, femei cu o sensibilitate aparte, femei-muncitoa- re. femei-mame, femei-educatoare. 
Fără un climat de muncă destins, dar 
exigent, este greu să obții calitate și 
eficiență. Și fără calitate în industria confecțiilor — la fel ca și în alte industrii care se confruntă cu piața mondială — nu poți supraviețui. 
Peste 90 la sută din producția noas
tră este destinată pieței externe, confecțiile și tricotajele cu marca „Confex" fiind bine cunoscute și a- preciate în zeci și zeci de țări, multe dintre ele cu tradiție, chiar dătătoare de ton in domeniul modei :

.Franța, Italia, U.R.S.S., R.F.G..S.U.A. etc.
— Fabrica In care lucrați are faima 

de a fi una dintre cele mai mari și 
mai moderne din lume. Deci, un 
„organism" deprins cu producția de 
serie mare. Cum se împacă aceasta 
cu pretențiile unor parteneri externi 
ale căror cereri dintr-un anumit mo
del sint destul de zgircite?— Sîntem, într-adevăr, un organism de producție mare, dar cu articulații foarte mobile. Oricît s-ir părea de ciudat, la ora actuală sîntem pregătiți pentru a răspunde și unor cereri de numai 15—20 de bucăți dintr-un model. Cu alte cuvinte, 

putem realiza unicate pe... bandă ru
lantă. Fără maleabilitate, industria 
confecțiilor se sufocă. Capacitatea de 
repliere „din mers" este acum esen
țială în munca noastră. Gusturile cumpărătorilor nu așteaptă să se deșire toate firele birocrației, ele trebuie onorate și satisfăcute prompt.

— Care este recordul de operativi
tate in onorarea unei comenzi ur
gente 7

— în mod obișnuit, putem onora 
orice comandă nouă, care are mate
ria primă asigurată, în 30—45 de zile, 
de la precizarea ei și pînă Ia expe
diere. Este un termen competitiv, ca să folosesc o noțiune consacrată. Consider că este bine că în ultimul timp s-au întreprins multe acțiuni pentru creșterea flexibilității producției, pentru sporirea solicitudinii față de orice comandă a unui client, indiferent de unde vine. Mă gîndesc, de pildă, la faptul că măsura luată recent de ministerul nostru de a înființa servicii de producție, de pregătire tehnică a fabricației, de aprovizionare și de desfacere la nivelul întreprinderii (pînă în prezent aceste servicii funcționau numai în cadrul centralei) s-a dovedit, în scurt timp, a fi foarte importantă pentru reglarea operativă a fluxului de producție, în funcție de cerințele pieței.

— Cum sondați aceste cerințe ale 
pieței 7

— Nu voi' intra în prea multe detalii. Pe scurt se cuvine retinut faptul că sîntem afiliați la unele organisme internaționale care lansează paleta coloristică („Intercolor"), con- textura țesăturii („Interstof"), moda propriu-zisă (cum se poartă, lung, scurt, mai plin etc.). Ca să nu mai spun de faptul că avem legături strinse cu o serie de case de modă din Europa, participăm la tirguri și expoziții, efectuăm studii de marketing etc. Aici, în fabrică, avem un centru de cercetare și proiectare în domeniul îmbrăcămintei, care creează și lansează modele și, nu de puține ori. lansează moda. O cifră : 

acest centru realizează anual 10 000— 11 000 de modele.
— Ce elemente credeți că moti

vează „patriotismul local" fierbinte 
al lucrătoarelor din întreprinderea 
de confecții și tricotaje București 7— Se vorbește, într-adevăr, de un 
atașament aparte al muncitorilor și 
specialiștilor noștri față de fabrica 
în care lucrează. O cifră sugestivă : în cinci luni din acest an au plecat din întreprindere doar în jur de 300 de lucrători, din care o bună parte s-au pensionat. Ceea ce, raportînd la efectivul nostru, de 18 000 total personal, reprezintă un procent infim, mai ales dacă ținem seama de faptul că 85 la sută 
din lucrători sînt femei. Ce ar putea motiva acest atașament ? Poate condițiile de muncă excelente care le sînt create ; poate plăcerea de a se ști creatoare de frumos ; poate condițiile de viață — o cantină care servește zilnic masa pentru 8 000— 9 000 de abonați, creșa și grădinița de copii ; poate mediul cultural care s-a înfiripat aici (numai la ultima ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României" am obținut cinci premii întîi pe țară) ; poate tradiția care se țese — multe mame adu- cîndu-și aici să lucreze copiii. Poate că fiecare in parte și toate la un loc.

— Ce vă nemulțumește cel mai 
mult pe plan profesional 7— Indiscutabil, faptul că nu reușim să realizăm încă integral planul 

la export. Avem rezultate bune la toți ceilalți indicatori : și la producția marfă, și la producția netă, și la livrările, către piața internă, și la productivitatea muncii, și în privința reducerii cheltuielilor materiale etc. Numai exportul, el ne dă insomnii. Nu mă întrebați de cauze, pentru că aici ar fi foarte multe de. spus, în- cepind cu fundamentarea indicatorilor, proiectarea produselor și a ofertelor, și pînă la receptivitatea pe care ar trebui s-o manifeste toate unitățile furnizoare, cînd este vorba de export. Oricum, planul la export nu trebuie 
discutat, ci realizat ! Aceasta este nu 
numai o obligație, ci și o onoare, 
un motiv de satisfacție. Să recunoaștem că nu sînt prea multe unitățile producătoare de confecții din lume asaltate pur și simplu de cli- enți din S.U.A., Franța, R.F.G., Italia ș.a., așa cum sîntem noi.

— Am aflat că cea mai mare parte 
a timpului vi-l petreceți aici, in fa
brică. Cum se împacă aceasta cu 
statutul de mamă 7— Nu sint nici prima și nici ultima femeie care am timp să-mi văd copiii doar seara. Soțul meu este și el director și, de fapt, sîntem împreună în familie doar seara. Cei doi băieți s-au obișnuit de mici cu acest staiut mai independent. O independență... controlată, fie și numai prjntr-un telefon. Dar m-am convins că obiș- nuindu-i pe copii de mici cu spiritul de răspundere — n-am la îndemină alt termen ! — fără dădăceală, rezultatele sint bune. Băiatul cel mare termină liceul și intenționează să urmeze politehnica, iar cel mic dă treapta a Il-a la liceu. Totuși, sinceră să fiu pînă la capăt, ca mamă mă simt parcă puțin in culpă pentru faptul că nu am putut sta mai aproape de sufletul copiilor mei, pe care îi ador, așa cum fiecare mamă își iubește urmașii cărora le-a dat viață. Realizarea, împlinirea pe pian profesional mai cer și unele mici sacrificii. Al meu este numai de natură sentimentală, dar este. Citeam deunăzi intr-o carte o „cugetare" a lui Eschil : „Treburile din afara casei sînt treburi masculine, femeia nu trebuie să-și bage nasul. Ea trebuie să tacă și să stea acasă !“. Ei bine, eu am vrut să fiu, la fel cu mii și zeci de mii de femei din țara noastră, una din acelea care să infirme asemenea prejudecăți ale orgoliului masculin. E bine că femeile se im
plică tot mai mult în toate sferele 
vieții economice, sociale și politice ; 
e bine că femeile conduc, dar și mai 
bine este atunci cind ele conduc 
bine. Afirmarea femeii nu trebuie să fie un scop în sine, realizat cu orice preț, ci un rezultat firesc al unei creșteri, al unei evoluții permanente in care competența și prestigiul trebuie să fie dominante.

Convorbire realizată de
Viorel SALAGEAN 

un rol preponderent. A fabrica produse cu parametri calitativi și tehnici și. deopotrivă, economici ridicați înseamnă competitivitate, participarea mai activă și mai eficientă a economiei românești la schimbul mondial de valori materiale ; înseamnă valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, care, în condițiile actualei crize economice mondiale, se procură tot mai greu și la prețuri tot mai ridicate.Judecate lucrurile prin prisma unor asemenea cerințe, se cuvine subliniat că dacă trăsătura generală a activității colectivelor de întreprinderi constă in buna gospodărire a resurselor materiale și energetice, totuși rezultatele obținute iu perioa
da care a trecut din acest an nu se 
situează peste tot, in toate unitățile 
economice, la nivelul real al posibi
lităților, la nivelul înaltelor exigențe 
stabilite de conducerea partidului în 
acest domeniu. Cauzele rezidă, in principal, așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în deficiențele ce s-au manifestat în această perioadă in ce privește re- proiectarea și ' modernizarea produselor. perfecționarea tehnologiilor și îmbunătățirea proceselor de fabricație. deficiențe ce au dus la consumuri suplimentare de combustibili, energie, materii prime și materiale. Criticînd neajunsurile manifestate. Comitetul Politie Executiv a 
cerut, în recenta sa ședință, minis
terelor și centralelor industriale să 
ia toate măsurile tehnice și organi
zatorice ce se impun pentru intro
ducerea unui înalt spirit de răspun
dere, ordine și disciplină in îndepli
nirea sarcinilor stabilite pentru re
ducerea consumurilor materiale și 
energetice, să întreprindă acțiuni hotărite de reproiectare constructivă a produselor, de revizuire și modernizare a tehnologiilor. în vederea eliminării oricăror consumuri iraționale de materii prime și materiale, a oricăror forme de risipă, 
în acest scop s-a cerut ca, in cursul 
lunii iunie, să se întocmească și să 
se prezinte spre aprobare de către 
fiecare ramură industrială și fiecare 
minister in parte programe concre
te de măsuri care să asigure înca
drarea riguroasă a fiecărei între
prinderi și a fiecărui produs în nor
mele de consum stabilite în plan și 
chiar să ducă la reducerea în con
tinuare a acestor consumuri sub 
normele stabilite.Iată, așadar, un cimp vast de acțiune pentru toate organele și organizațiile de partid, tineret și sindicat din fiecare unitate economică, care au înalta îndatorire de a asigura o largă mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii la înfăptuirea obiectivelor stabilite de conducerea partidului in acest domeniu. pentru întărirea spiritului gospodăresc, pentru antrenarea permanentă și activă a tuturor munci-

MATERIALE Șl ENERGETICEtorilor și specialiștilor Ia realizarea programelor și sarcinilor de plan pe anul 1984 privind reducerea consumurilor materiale și energetice, la identificarea de noi posibilități de reducere suplimentară a acestor consumuri. Amploarea și complexitatea sarcinilor stabilite în acest domeniu cere, așa cum o atestă experiența multor colective de întreprinderi. un efort conștient, solicită participarea efectivă a fiecărui muncitor, tehnician și inginer la depistarea și valorificarea Intensă a> tuturor posibilităților de diminuare a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie — problemă care îi privește. în legală măsură, pe toți oamenii muncii și este în beneficiul tuturor. Fiecare la locul său de muncă se poate dovedi — și trebuie să se dovedească — un bun gospodar, evidențiind posibili- -tățile de reducere a consumurilor materiale, propunind soluții practice pentru valorificarea lor. partici- pînd direct, personal, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. modernizarea tehnologiilor și proceselor de fabricație, la instaurarea unui climat de înaltă exigentă în folosirea materiilor prime și materialelor, a combustibilului și energiei.In spiritul acestor cerințe, concomitent cu măsurile tehnico-organizatorice pe care trebuie să le ia permanent conducerile de întreprinderi, se impune ca organele și organizațiile de partid să desfășoare o intensă activitate politico-educativă pentru obținerea de rezultate cît mai bune in acest domeniu. O activitate care să se adreseze conștiinței oamenilor, care să evidențieze sarcinile concrete ale acestei perioade, căile cele mai potrivite de acțiune pentru îndeplinirea lor. astfel incit fiecare muncitor, tehnician și inginer să desfășoare o muncă stăruitoare, plină de inițiativă Și răspundere pentru îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor din acest an privind reducerea cpnsumurilor materiale și energetice. Răspunzînd prin fapte înflăcăratelor îndemnuri adresate întregii națiuni de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a acționa cu înaltă dăruire, pricepere și răspundere pentru realizarea unei calități noi, superioare în toate domeniile vieții economico-sociale, fiecare colectiv de întreprindere este chemat să-și facă un titlu de cinste și mîn- drie patriotică din a intîmpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperlalistă și cel de-al XlII-Iea Congres al partidului cu rezultate cît mai bune in reducerea consumurilor de materii prime și materiale, de combustibili si energie — așa cum o cer interesele economiei naționale, ale noastre, ale tuturor.
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Toți locuitorii județului Alba au urmărit vizita oficială de prietenie in Polonia a delegației de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu sentimente trainice de profundă - încredere în politica internă și externă a partidului și statului nostru, , promovată cu consecvență de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporțilui român, proeminenta personalitate a vieții politice internaționale, îri deplină concordantă cu interesele dezvoltării socialiste a patriei și ale păcii, colaborării și destinderii pe continentul european, in întreaga lume — se arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R, Rezultatele rodnice ale acestei vizite se înscriu la loc de cinste în cronica relațiilor româno-polone, contribuind la întărirea prestigiului socialismului în lume, la apărarea cauzei păcii și progresului omenirii.Exprimîndu-ne deplina aprobare față de rezultatele vizitei — se spune în telegrama adresată de CONSI
LIUL NAȚIONAL PENTRU ȘTIIN
ȚA ȘI TEHNOLOGIE —ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să adoptăm toate măsurile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în lumina hotărîrilor convenite, să ridicăm pe o treaptă superioară colaborarea tehnico-știînțifică româno- polonă, în preajma importantelor evenimente ale acestui an — cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIII-lea al partidului nostru comunist — sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, vom face totul pentru ca cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și promovarea progresului tehnic să aducă o contribuție cît mai substanțială la realizarea obiectivelor econo- mico-sociale ale acestui an și ale cincinalului, la înflorirea scumpei noastre patrii.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. se arată : Căldura și prețuirea cu care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar generai, și tovarășa Elena Ceaușescu. ați fost întîmpinați pe pămintul polonez, relevă în mod pregnant trăinicia sentimentelor de. prietenie ’pe. care le nutresc undi "fhță' db’-'e^rmhlt! popoarele rotnâH- și polonez, .vbința "'lț>r de a' coriltt4f‘â''tot"Wi’ai strîris Ini cdn- strucția socialistă, în lupta pentru progres și pace.Noul dialog româno-polonez la cel mai înalt nivel adaugă încă o filă în cronica bogată a tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, se înscrie ca . o contribuție deosebită la cauza păcii, securității și cooperării în Europa și în lume.Cu profundă recunoștință pentru modul strălucit in care concepeți și promovați politica partidului și statului de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, oamenii muncii băcăuani vă încredințează, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea lor fermă de a vă urma neabătut, cu abnegație și dăruire, în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți pentru prosperitatea' tării și creșterea prestigiului ei pe plan mondial.Manifestările de caldă ospitalitate și profundă stimă cu care ați. fost înconjurat în cursul vizitei oficiale de prietenie efectuate în fruntea unei delegații de partid și de stat, în R.P. Polonă, confirmă încă o dată imensul prestigiu de care vă bucurați pretutindeni ca personalitate proeminentă a lumii contemporane, probează justețea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. în elaborarea și înfăptuirea căreia dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aveți rolul decisiv — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.Rezultatele rodnice ale noului dialog la nivel înalt româno-polonez vor conferi dimensiuni și mai largi colaborării reciproce, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii. Oamenii muncii din județul nostru — români, maghiari și de alte naționalități — vă încredințează de hotărîrea lor fermă de a vă urma in tot ce întreprindeți în folosul dezvoltării patriei și fericirii poporului.Alături de întreaga națiune, dăm o înaltă apreciere și ne exprimăm deplina mindrie patriotică față de documentele încheiate și înțelegerile convenite, avînd convingerea fermă că ele contribuie la întărirea continuă a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și Polonia, în folosul popoarelor noastre, al luptei pentru progres și pace — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R. Strîns uni|i in jurul partidului, urmînd cu fermitate strălucitul dumneavoastră exemplu de slujire cu înalt devotament a nobilelor idealuri ale poporului român, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom munci cu abnegație și dăruire revoluționară pentru a Intimpina cu noi și însemnate succese marile evenimente politice ale acestui an.Rodnica dumneavoastră activitate pe tărîm extern, care, punind în valoare realizările - și aspirațiile întregului nostru popor, sentimentele sale cele mai nobile, a înscris, în aceste zile, o nouă și deosebit de însemnată pagină în cronica relațiilor de prietenie și colaborare româno-polo- neze — înțelegerile si acordurile asupra cărora ați convenit determi- nînd dezvoltarea și adincirea lor continuă, în folosul ambelor țări si popoare, al cauzei socialismului, al 

întăririi securității și păcii pe continentul european și în întreaga lume — se bucură de adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor, oamenilor muncii de pe meleagurile botoșănene — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Pătrunși de deplină satisfacție față de rezultatele remarcabile cu care s-a încheiat și această vizită, ne reinnoim angajamentul de a îndeplini, cît mai bine și mai eficient posibil, toate sarcinile ce ne revin din indicațiile dumneavoastră, întîmpinînd marile evenimente politice ale anului cu rezultate demne de încrederea ce ne-o acordați.Ne exprimăm întreaga adeziune și deplina satisfacție față de acordurile la care ați ajuns privind dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Polonia, față de rodnicia dialogului purtat în problemele vieții internaționale, dialog care a scos din nou în evidență, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, consecventa și fermitatea cu care acționați pentru reducerea încordării internaționale, pentru încetarea cursei înarmărilor. îndeosebi a celor nucleare, pentru pace, colaborare și înțelegere în lume — se arată în telegrama adresată de CONSILIUL 
CENTRAL AL UNIUNII GENERA
LE A SINDICATELOR DIN ROMA
NIA. Organele și organizațiile sindi-

• Mm și ample perspective pentru dezvoltarea tradiționalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare, constructoare ale socialismului

• 0 contribuție de mare însemnătate la intărirea legăturilor de conlucrare și unitate 
dintre țările socialiste, la afirmarea pe arena internațională a unei politici noi, de pace, 
destindere și securitate pentru toate popoarele

• Adeziune fermă a oamenilor muncii la activitatea internă și internațională
X» f f • • f • • x* * I ' A : i* - >l- - /f SV.-.- . profund respect, să primiți cele mai

a partidului șl statului, angajamente ^insuflețite..d^^^pina^L^^^^it 
importante aniversarea actului istoric de la 23 August și

cale, sub conducerea organizațiilor de partid, sînt hotărite să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de 'plan pe acest an, in condiții de înaltă ciență. efi-
JU- 
AL

In telegrama COMITETULUI 
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN 
P.C.R, se spune : Atmosfera de caldă prietenie cu care ați fost întîmpinat, împreună cu. mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. înalta prețuire manifestată de conducătorii și oamenii muncii polonezi sînt dovezi de netăgăduit ale bunelor. relații dintre țările, partidele și popoarele noastre, ale voinței lor comune de a intensifica, și extinde în continuare raporturile de conlucrare tot mai rodnică, pe multiple planuri, în folosul popoarelor român și polonez, al cauzei socialismului, păcii și progresului in lume. Stabilirea căilor concrete pentru încheierea de noi acorduri de colaborare și cooperare de lungă durată, îndeosebi în privința , materiilor prime, cărbunilor cocsificabili, construcției de mașini, electronicii și în alte domenii, pentru care economiile noastre naționale au însemnate disponibilități, vin să confirme din nou că pe baza dorinței comune, a respectului și avantajului reciproc, țările socialiste pot oferi un model exemplar de rodnică conlucrare.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. se spune: Expresie a preocupării statornice pe_care o manifestați pentru promovarea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, de conlucrare cu toate statele lumii, convorbirile româno-polone, Declarația comună. Programul de lungă durată. înțelegerile convenite pentru lărgirea cooperării în producția industrială și agricolă dau certitudinea dezvoltării pe multiple planuri a colaborării dintre țările, partidele și popoarele noastre, în folosul construcției socialiste in România și în • Polonia, al cauzei generale a socialismului și comunismului. Dind glas sentimentelor de profundă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din programul partidului, a indicațiilor ■ și orientărilor ce ni le dați, să întîm- pinăm marile evenimente ale anului cu rezultate deosebite în toate domeniile activității economice și sociale.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se arată: Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Giurgiu dau o înaltă apreciere și aprobă pe deplin rezultatele rodnice ale vizitei oficiale de prietenie pe care ați întreprins-o, în fruntea delegației de partid și de stat a României. în Polonia populară, eveniment de o deosebită însemnătate în întărirea prieteniei și conlucrării multilaterale între partidele, țările și popoarele noastre, în viața internațională.Am urmărit cu nețărmurită mîndrie patriotică și adîncă satisfacție caldele manifestări de stimă, cu care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și stimata tovarășă Elenă Ceaușescu, ați fost 

întîmpinați pretutindeni în timpul vizitei. Vizita a pus din nou în evidență consecvența cu care acționați pentru dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, intărirea unității și cooperării dintre aceste țări constituind, așa cum ați subliniat dumneavoastră, un factor de cea mai mare importanță în afirmarea forței și prestigiului socialismului, în desfășurarea cu succes a luptei popoarelor, a forțelor progresiste, antiim- perialiste de pretutindeni pentru progres social și pace.Asemenea întregii noastre națiuni, comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Afacerilor Externe au urmărit cu viu interes vizita oficială de prietenie in Polonia a delegației de partid și de stat, condusă de tovarășul. Nicolae Ceaușescu, convorbirile ..avute cu acest prilej — se arată în telegrama adresată de MI
NISTERUL AFACERILOR EXTER
NE. Cu legitimă mîndrie patriotică, cu sentimente de profund respect și aleasă stimă ne exprimăm întreaga noastră recunoștință pentru tot ceea ce întreprindeți — mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — pentru dezvoltarea, prieteniei, solidarității și colaborării dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste. in lupta pentru socialism, progres social, destindere, dezarmare și pace.

Cu cele mai alese gînduri șl sentimente de nețărmurită dragoste, admirație și recunoștință, vă rugăm să ne permiteți să dăm glas, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Gorj. aprobării unanime și satisfacției profunde față de rezultatele vizitei oficiale de prietenie întreprinse în Republica Populară Polonă, in fruntea delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Comuniștii, toți oamenii muncii din Gorj își vor pune în valoare întreaga lor capacitate creatoare pentru îndeplinirea exemplară a marilor obiective ce le revin, vor intensifica eforturile pentru a asigura patriei cantități mereu sporite de cărbune, țiței și energie, alte produse, spre a întîmpina cu realizări deosebite cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului.Avem ferma convingere că noul dialog la nivel înalt, ca și documentele semnate, întreaga desfășurare a vizitei in Polonia, in timpul/căreia noi, harghitenii, români și maghiari, am fost permanent cu gîndul alături de dumneavoastră, marchează un nou moment important in cronica relațiilor de colaborare româno- polone, în folosul construcției socialiste în țările noastre, al luptei pentru asigurarea securității și păcii — se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN HARGHITA 
AL P.C.R. Nutrind cele mai profunde sentimente de dragoste și devotament față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, permi- teți-ne să ne exprimăm și cu această ocazie recunoștința fierbinte pentru modul strălucit în care militați, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru demnitatea. înțelepciunea și clarviziunea cu care reprezentați interesele și aspirațiile poporului ternațională. viața in-român in simpatie, cu care Elenade caldă prețuire și tovarășa fost întîmpinati de-a vizite în Polonia onoruri ce v-au constituie elocvente

Manifestările aleasă stimă si dumneavoastră Ceausescu ati lungul întregii prietenă. înaltele fost rezervate ____  ..dovezi ale prestigiului de care se bucură România, politica înțeleaptă și cutezătoare al cărei făuritor și promotor consecvent sînteți — se a- rată în telegrama MINISTERULUI 
DE INTERNE. Noul dialog la nivelul cel mai înalt româno-polonez, documentele semnate marchează un moment de însemnătate deosebită în cronica tradiționalelor legături de prietenie dintre cele două tari si imprimă dimensiuni tot mai ample raporturilor de conlucrare dintre partidele și popoarele noastre. Ne exprimăm și cu acest prilej înalta mîndrie și adînca satisfacție pentru principialitatea și. înalta răspundere cu care vă preocupați de promovarea în viața internațională a intereselor supreme ale țării și ale poporului român, ale cauzei socialismului și prieteniei între popoare.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se arată: Oamenii muncii din județul 

nostru au urmărit cu profundă satisfacție desfășurarea vizitei întreprinse de dumneavoastră-, in fruntea unei delegații de partid și de stat, ce se înscrie ca un eveniment politic deosebit, menit să dea noi dimensiuni cooperării și colaborării româno-polone pe tărîm economic, științific, cultural' și în alte domenii, servind în același timp cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în întreaga lume. Cu profundă dragoste și mîndrie patriotică, uniți in gîn- duri șl sentimente cu întregul partid și popor, toți cei ce trăiesc și muncesc în Bărăganul ialomițean își exprimă deplina aprobare față de rezultatele vizitei, față de tot ceea ce întreprindeți spre binele și fericirea poporului român.Cu viu interes și legitimă mîndrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL COMER
ȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE au urmărit strălucita vizită efectuată în țara prietenă Republica Populară Polonă — o nouă expresie a politicii noastre ferme de întărire a relațiilor cu țările socialiste, de extindere a colaborării frățești și solidarității militante pentru cauza socialismului, independenței naționale, progresului și păcii în lume. Dind cea mai înaltă apreciere bilanțului fructuos al dialogului româno-polonez și puternic mobilizați de minunatul dumneavoastră 

exemplu ne angajăm, mult 6timate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pen- ,tru transpunerea in practică a tuturor acțiunilor convenite in domeniul comerțului exterior și al colaborării economice, să contribuim și pe această cale la îndeplinirea sarcinilor exigente ce revin domeniului nostru de activitate.Expresie elocventă a politicii consecvente a partidului și statului nostru de întărire a prieteniei și colaborării cu toate statele socialiste, convorbirile la nivel înalt româno- polone, înțelegerile și hotărîrile convenite conferă noi dimensiuni relațiilor dintre partidele și țările noastre prietene — se arată in telegrama adresată de CONSILIUL 
NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA. Milioanele de femei din noastră iși manifestă și cu prilej deosebita satisfacție, mentele de profund respect și prețuire pe care — alături de neavoastră, mult stimate și tovarășe Nicolae Ceaușescu poartă stimatei și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu pentru prestigioasa activitate desfășurată în timpul vizitei, ca remarcabilă și eminentă personalitate a vieții politice și științifice.

patria acest senti- inaltă dum- lubite — Ie

zNe exprimăm întreaga adeziune și sincera satisfacție față de înțelegerile la care s-a ajuns în scopul intensificării colaborării între cele două țări pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, pentru aprofundarea- și lărgirea cooperării și specializării în producție, corespunzător intereselor popoarelor român și polonez, cauzei generale a socialismului și păcii — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Vă asigurăm, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, de hotă- rîrea fermă a tuturor celor care trăiesc și muncesc pe aceste străbune plaiuri ale patriei, că vom acționa cu fermitate și abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor pe acest an, întîmpinînd .cu noi și însemnate succese în muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului. Comunist Român.Vă rugăm să ne îngăduiți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Satu Mare — români, maghiari, germani și de alte naționa- ■ lități — să dăm cea mai vie expresie deplinei satisfacții și aprobării unanime față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei oficiale de prietenie pe care ați întreprins-o în Republica Populară Polonă, în fruntea delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România — se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. Atmosfera entuziastă cu care dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați fost înconjurați pe tot parcursul vizitei, rezultatele rodnice ale convorbirilor la nivel înalt au pus cu putere în evidentă dorința țărilor, partidelor și popoarelor noastre de a ridica la 

un nivel superior relațiile de colaborare dintre ele, in interesul construcției socialiste, in lupta pentru dezarmare și pace.Aprobînd întru totul rezultatele vizitei, care se înscrie ca un moment de o deosebită importantă în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări, partide și popoare, sîntem hotăriți ca prin munca noastră de zi cu zi să asigurăm. împreună cu întreaga națiune, înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului. întîmpinînd cu cinste jubileul Eliberării Patriei și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român — se arată în telegrama adresată de COMISIA CENTRALA 
DE REVIZIE A P.C.R.Primirea sărbătorească ce vi s-a rezervat ca distinși oaspeți, dialogul la cel mai înalt nivel. înțelegerile convenite, contactele cu colective muncitorești prilejuite de vizită s-au constituit într-o nouă și revelatoare manifestare a prieteniei tradiționale româno-polone — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R. și CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.Pentru activitatea fructuoasă și contribuția excepțională adusă la adîncirea legăturilor de colaborare cu poporul polonez, cu P.M.U.P. și tara prietenă, pentru devotamentul 

nemărginit cu care slujiți interesele patriei, îngăduiți-ne să vă adresăm, din adincul inimii, cele mai caide mulțumiri, să ne exprimăm adeziunea deplină față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, angajîndu-ne, în,același timp, să milităm cu înaltă răspundere pentru a întîmpina cu succese de prestigiu marile evenimente politice ale acestui an jubiliar.Vizita întreprinsă în R.P. Polonă se constituie într-o nouă și strălucită expresie a consecvenței și dinamismului politicii externe promovate de România pentru amplificarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste — se spune in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Exprimîndu-ne adeziunea totală la politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. urmînd însu- flețitorul dumneavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor poporului, vom acționa cu fermitate revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin, întîmpinînd cu noi și importante realizări în toate domeniile de activitate cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.împreună cu întregul nostru popor COMITETUL EXECUTIV AL 
UNIUNII CENTRALE A COOPERA
TIVELOR DE PRODUCȚIE, ACHI
ZIȚII ȘI DESFACERE A MĂRFU
RILOR, comitetul de partid, comuniștii. toți oamenii muncii și membrii cooperatori, fără deosebire de naționalitate, au urmărit cu viu interes și profundă satisfacție vizita pe care dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o in Republica Populară Polonă. Exprimîndu-ne acordul deplin față de rezultatele deosebit de rodnice ale dialogului ce l-ați avut la cel mai înalt nivel in Republica Populară Polonă, față de documentele semnate. întregul activ al cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor ce revin organizațiilor noastre din planul pe anul în curs ca și din întregul cincinal pentru înflorirea patriei șl creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român.tradițio- româno- deschls multila-Moment de referință în nalele relații de prietenie poloneze, această vizită a noi perspective colaborării terale dintre România și Polonia, in construcția socialistă, conlucrării lor în lupta pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru securitate și pace în Europa și în întreaga lume — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VAS
LUI AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Raportîndu- vă, și cu acest prilej, că oamenii muncii vasluieni, mobilizați puternic de înflăcăratele dumneavoastră chemări pentru dezvoltarea multilate

rală a patriei, au obținut pe primele cinci luni din acest an însemnate realizări în activitatea economico- socială, că lucrătorii ogoarelor desfășoară o intensă activitate de întreținere a culturilor, recoltarea si depozitarea furajelor, pregătindu-se totodată pentru declanșarea în bune condiții a campaniei de vară, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că sîntem hotăriți să intîmpinăm cu remarcabile fapte de muncă și viață comunistă cea de-a 40-a aniversare a mărețului act de la 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului.Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE — 
BUCUREȘTI au urmărit cu viu interes vizita oficială de prietenie pe care ați efectuat-o în Republica Populară Polonă. Desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, această vizită este o nouă expresie a bunelor relații tradiționale dintre țările, partidele și popoarele noastre. Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți sentimentele noastre de dragoste și recunoștință, însoțite de angajamentul ferm ca in acest an, anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției și al celui de-al XIII-lea Congres al partidului, să ne mobilizăm întreaga putere de muncă și creație în îndeplinirea și depășirea planului de cer

wbiMU' «KM®Jrff BJafllOUIUl pe care ati intrepnns-o tovarășa Elena Ceaușe
cetare și microproducție, în vederea promovării continue a progresului economic și social al patriei. județul noastre interes oficialăToți oamenii muncii din Vîlcea, asemenea întregii națiuni, au urmărit cu viu și deplină satisfacție vizita de prietenie în Polonia a delegației de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu — se arată în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VÎLCEA AL 
P.C.R.Exprimîndu-ne și cu acest prilej sentimentele de profundă recunoștință și fierbinte dragoste față de dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii, vă mulțumim din adincul inimii pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două partide, țări și popoare. în intenesul cauzei păcii și socialismului. lucrători din arată în te- 

CONSILIUL 
COMITETU-

dev-ați tării cu

Comuniștii și ceilalți instituția noastră — se legrama adresată de 
DE CONDUCERE AL _ 
LUI DE STAT AL PLANIFICĂRII — au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție această vizită, manifestările pline de căldură, stimă și prețuire de care bucurat din partea poporului prietene, rezultatele fructuoase care s-au încheiat întîlnirile și convorbirile purtate. Ne exprimăm convingerea că această vizită, convorbirile purtate și înțelegerile la care s-a ajuns reprezintă un important moment în cronica relațiilor de prietenie. dintre țara noastră și R.P. Polonă. în interesul raporturilor de prietenie și cooperare, pentru obținerea unui progres mai rapid in domeniile economic, științific, cultural Și .............................  social în țările noastre, remarca-

Tovarășului Nicolae Ceaușescu __  _______,______________
numeroase telegrame din partea organizațiilor de partid, de masă și ob
ștești, ministerelor și altor instituții centrale, consiliilor populare, a colec
tivelor de oameni ai muncii care iși desfășoară activitatea in întreprin
deri industriale și unități agricole, in domeniul cercetării și proiectării, al 
științei, artei și culturii, ca și din partea unor unități militare.

In toate aceste mesaje este exprimată cu legitimă mîndrie aprobarea 
deplină □ întregului nostru popor față de rezultatele rodnice ale noului 
dialog româno-polonez la nivel înalt, subliniindu-se că sentimentele de 
caldă prietenie și stimă cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intimpinați pe pămintul Poloniei, convorbirile și 
intilnirile care au avut loc în timpul vizitei au evidențiat, încă o dată, 
cu putere, înaltul prestigiu de care se bucură astăzi in lume România 
socialistă, politica ei consecventă de colaborare și pace.

In telegrame se dă o înaltă apreciere dialogului la nivel inalt româno- 
polonez, care se înscrie ca un remarcabil eveniment in cronica relațiilor 
dintre cele două partide, țări și popoare, relevindu-se cu vie satisfacție că 
importantele documente semnate la Varșovia deschid noi perspective pen
tru dezvoltarea colaborării multilaterale dintre România și Polonia, aduc 
o contribuție de seamă la cauza generală a socialismului și păcii. Este 
exprimată, de asemenea, convingerea unanimă că vizita oficială de priete
nie in Polonia a delegației de partid și de stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pune incă o dată, cu pregnanță, în lumină, hotărirea 
României de a adinei prietenia și colaborarea cu țările socialiste, cu toa
te statele lumii, de a acționa ferm pentru extinderea cooperării interna
ționale, pentru incetarea cursei inarmărilor, pentru dezarmare și pace, 
pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.

In numele tuturor celor ce muncesc de pe întreg cuprinsul țării, sem
natarii telegramelor se angajează ca, urmind insuflețitorul exemplu de 
muncă al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de slujire devotată a intereselor 
poporului român, să acționeze cu energii sporite in întrecerea socialistă, 
intimpinind, astfel, cu noi și importante succese, cea de-a 40-a aniver
sare a mărețului act de la 23 August și cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

bilji contribuție la afirmarea principiilor de colaborare internațională pe baza avantajului reciproc, al respectului, independenței și suveranității naționale. 'Primirea deosebit de călduroasă ce v-a fost rezervată in Republica Populară Polonă, la întreprinderea de aparatură electronică „Kasprzak" și la Combinatul agricol din My- siadlo, numeroasele manifestări de aleasă stimă și prețuire cu care ați fost întîmpinat pretutindeni, inmi- narea plachetei comemorative „Sirena" — emblema orașului Varșovia — se menționează în telegrama 
CONSILIULUI UNIUNII NAȚIO
NALE A COOPERATIVELOR AGRI
COLE DE PRODUCȚIE — constituie expresii elocvente ale profundei prețuiri din partea poporului polonez, reprezintă o nouă expresie a stimei și prețuirii de care vă bucurați din partea tuturor popoarelor de pe toate meridianele globului pămîntesc, pentru activitatea pe care o desfășurați ca ilustru om politic, pentru instaurarea între state a unei politici noi. de înțelegere, colaborare și respect reciproc.Cu deosebită satisfacție și legitimă mîndrie patriotică, asemenea întregului nostru popor, colectivul de conducere al ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU". cadrele didactice, studenții și cursanții își exprimă deplina lor aprobare pentru rezultatele deosebit de fructuoase cu care s-a încheiat vizita oficială de prietenie a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in Republica Populară Polonă. Ne exprimăm satisfacția și doplina adeziune la rezultatele rodnice ale vizitei, la conținutul Declarației comune, al celorlalte documente semnate cu acest prilej. Vă asigurăm și cu acest prilej de profundele noastre seritimente de stimă și prețuire, de atașamentul total față de dumneavoastră și vă aducem cele mai vii mulțumiri pentru modul strălucit în care reprezentați partidul și patria noastră, promovați interesele fundamentale ale poporului, cauza socialismului și păcii.Comuniștii, toți oamenii muncii de la CURTEA SUPERIOARA DE CON
TROL FINANCIAR vă roagă, cu 

" cu prilejul. încheierii'^ji de prietenie ins-o' împreună cu Ceaușescu, în Republica Populară Polonă, dovadă grăitoare a relațiilor de prietenie și solidaritate. care leagă trainic partidele și țările noastre. Alături de întregul nostru popor, ne bucurăm din toată inima pentru primirea deosebit de călduroasă cu care ati fost întîm- pinați pretutindeni in Polonia prietenă și considerăm aceasta ca o nouă recunoaștere a strălucitelor dumneavoastră merite, ca eminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca militant politic de seamă cu o inestimabilă contribuție la cauza socialismului, la întărirea păcii și securității internaționale.însuflețiți de cele mai înălțătoare sentimente de dragoste și profund respect, oamenii muncii din comerțul socialist, asemenea întregului nostru popor, au urmărit, cu inimile pline de bucurie și cu legitimă mîndrie patriotică, desfășurarea vizitei oficiale de prietenie pe care ati întreprins-o in fruntea delegației de partid și de stat, în Republica Populară Polonă — se arată în telegrama trimisă de MINISTERUL 
COMERȚULUI INTERIOR. Aprobînd din toată inima rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei, vă asigurăm de nemărginita noastră gratitudine și vă aducem un fierbinte și vibrant omagiu dumneavoastră, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru activitatea pe care o desfășurați neobosit, in fruntea partidului și a tării, pe plan intern și internațional. Exprimăm totodată sentimentele noastre de înaltă stimă și aleasă prețuire mult iubitei și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, personalitate remarcabilă în viața politică, eminent om de știiriță și savant de renume mondial, care, împreună cu dumneavoastră, aduce o contribuție inestimabilă la consolidarea și ridicarea la cote superioare a colaborării României cu toate țările, la afirmarea tot mai puternică a științei în slujba progresului și civilizației omenirii.
i-au fost adresate, de asemenea,
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CUNOAȘTEREA TEMEINICĂ, 
RESPECTAREA LEGILOR TĂRII - 

obiective centrale ale activității 
politico-educative

A cunoaște înseamnă a face un prim pas spre a preveni. Valabil pentru multiple domenii, acest adevăr își sporește valoarea atunci cînd este vorba despre lege. Cunoașterea legii în spiritul și litera 
ei constituie un factor important pe drumul aplicării și respectării ei neabătute. Tocmai de aceea conducerea partidului nostru acordă o atenție deosebită prevenirii încălcării legii, cerînd să se desfășoare o susținută și permanentă muncă pentru popularizarea tuturor reglementărilor juridice în vigoare, pentru întronarea respectului față de lege. Din perspectiva unei asemenea viziuni, am întreprins recent o investigație în județul Hunedoara.întîiul nostru interlocutor este tovarășul loan Retegan, procuror-șef la procuratura județeană, președintele organizației județene a Asociației juriștilor, care subliniază : „Viața ne-a arătat că și în domeniul propagandei juridice, al muncii de popularizare a legilor esențial este ca acestea să nu fie realizate la 
modul general, ci să aibă un carac
ter concret, aplicat. Noi înțelegem un asemenea caracter sub un dublu aspect. Mai întîi — ca orice acțiune de educație juridică să nu se limiteze la simpla reluare a paragrafelor legii sau ale altor acte normative,.. ci pornind de la ele să facă 
înțelese semnificațiile și însemnăta
tea legii, țelurile pe care le urmă
rește, situațiile pe care le reglementează. Procedind astfel, credem noi, asigurăm nu numai cunoașterea prevederilor legii, ci, deopotrivă, îi facem pe oameni să se pătrundă de adevărul că legislația socialistă promovează interesul, binele general, ca și pe cel al fiecărui cetățean și că in consecință legea trebuie respectată de către fiecare. în al doilea rind, înțelegem prin caracter concret adecvarea conținutului și me
todologiei de lucru a acțiunilor 
noastre educative Ia preocupările și 
stările de lucru din fiecare unitate 
economică, mergind pînă la acțiunile organizate cu microgrupuri sau la munca de la om la om“.I-am solicitat interlocutorului nostru să se refere în continuare la acest ultim aspect. „Pentru cadrele de conducere din întreprinderi, ca șă încep cu o categorie care prin însuși statutul său are un rol fundamental în asigurarea aplicării și respectării legalității socialiste, s-au organizat instructaje, simpozioane, consfătuiri in care au fost prezentate concluzii reieșite din soluționarea unor dosare de judecată, din controalele și verificările organelor de specialitate privind incălcarea disciplinei de producție și consecințele* sale, gestionarea bunurilor materiale etc. Juriștii asâfei'ă$ei| tre,* care sînt repartizați pe ''localități și unități, participă sistematic la adunările generale ale oamenilor muncii, la ședințele consiliilor oamenilor muncii. Nu este în cele mai multe cazuri o prezență formală, ci 
una activă, juriștii evidențiind cauzele ce au determinat, condițiile care au înlesnit incălcarea legii în unitatea respectivă, stăruind asupra cerinței de a se instaura la fiecare loc de muncă un climat de ordine și disciplină, de a se crea o puternică opinie de masă împotriva risipei, dezordinii, indisciplinei, cel mai sigur antidot împotriva încălcării legii. De mare efect este prezentarea în ședințele consiliilor oamenilor muncii a unor fotosesizări, realizate de organele de miliție șț procuratură, care numesc o serie de încălcări ale

legilor, ale actelor normative privind gestiunea economică a unităților economice, paza bunurilor etc. Cu lucrătorii din cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor s-au organizat dezbateri cu tema „Să prevenim și să combatem faptele care produc pagube avutului obștesc". Cu ajutorul diapozitivelor realizate în cursul unor acțiuni de control și verificare întreprinse de organele de miliție și procuratură, au fost prezentate aspecte concrete ale muncii lucrătorilor din aceste domenii, așezindu-se față în față mentalități opuse privind gospodărirea unităților, depozitarea valorilor materiale, ținuta și conduita personalului etc. Asemănătoare ca modalitate de lucru au fost dezbaterile organizate pentru lucrătorii bazelor de recepție a produselor agricole, în cazul de față pe peliculă fiind surprinse cazuri de neglijență față de avutul obștesc, față de paza acestuia, cazuri de risipă și dezordine. Desigur, în fiecare dintre cazuri s-au adoptat măsurile prevăzute de lege, dar prin asemenea acțiuni s-a urmărit, pe de-o parte, să se facă temeinic cunoscute prevederile reglemen-
Din experiența 

județului 
Hunedoara

țărilor in vigoare, iar pe de alta să se atragă ferm atenția că delapidarea, actul antisocial apar acolo unde principialității și fermității i s-au substituit atmosfera călduță, favorabilă cocoloșirii lipsurilor, dezordinii, neglijenței etc".Pentru educarea tinerilor au fost folosite modalități de acțiune atrăgătoare, care să se adreseze deopotrivă minții și inimii lor. Una dintre acestea este „procesul cinematografic". Cum se desfășoară el ? După proiecția unui film sau a unor părți din el — anume alese — „se judecă" faptele antisociale petrecute pe ecran. Pe scenă — sînt avocați ai apărării, procurori, judecători. întreaga ambianță amintind de un proces public. Cele intîmplate pe pînza cinematografică sint analizate, judecate, incriminîndu-se mentali-, tați, atitudini neconforme cu normele societății noastre, cu legile țării.Avînd in vedere forța emoțională: a peliculei de film, în județ s-au realizat filme cu o tematică specială consacrată educației juridice. Tovarășul Ioan Mitrofan, procuror-șef adjunct la procuratura județeană, .prezintă cîteva din,tre acestea. „Fil- f'în^&'pbare s-rati ț$a,‘J&at pe plan locăl pornesc de, la cazuri concrete, încercînd să surprindă, dincolo de fapta propriu-zisă, cauzele, și împrejurările ce au favorizat comiterea lor. Astfel, filmul «Un zîmbet furat» dezvăluie gravele pericole generate de alcoolism ; «Băiatul din Lița» atrage atenția asupra încălcării regulilor de protecție a muncii ; «Opinia publică in acțiune» și «Drum Iară întoarcere» pledează pentru intervenția operativă a celor din jur in vederea stopării unor infracțiuni sau chiar a soluționării unor cazuri. Asemenea filme au constituit punctul de plecare pentru vii dezbateri in cadrul a zeci și zeci de colective de oameni ai muncii. O bună apreciere au întrunit și alte filme realizate în județ, sub egida comitetului județean de partid, privind ordinea

pe șantierele de investiții, în zootehnie, prezentarea lor, cu diferite prilejuri, determinind înlăturarea neajunsurilor pe care le «imortalizase» indiscretul aparat de filmat".De foarte multe ori, pe parcursul investigației noastre interlocutorii au subliniat adevărul impus de viață că hotărîtor pentru prevenirea încălcării legilor este climatul larg de in
transigență și fermitate față de 
lipsuri, manifestarea puternică a 
opiniei colective împotriva mentali
tăților și atitudinilor înapoiate. La preocuparea pentru întronarea unei asemenea atmosfere în fiecare colectiv de muncă s-a referit tovarășul 
Viorel Pop, jurist la consiliul județean al sindicatelor.Am reținut mai întîi din spusele sale că obiectivele unor valoroase inițiative muncitorești inițiate și aplicate în județ se află mereu în atenția organelor de partid, sindicat și tineret tocmai pentru că ele și-au demonstrat de-a lungul anilor marea lor forță formativă. Astfel, inițiativa 
„Prietenul noului încadrat în mun
că" a contribuit în nenumărate cazuri la integrarea mal rapidă în colectiv a celor nou veniți. la sporirea randamentului lor în muncă, la sudarea sufletească a formațiilor de muncă. în întreprinderile miniere din Valea Jiului, unde se aplică „Ju
decata muncitorească", sălile de apel de la intrarea în mine au devenit locul în care se pun operativ in dezbaterea formațiilor de lucru abaterile de la disciplina de producție, absențele nemotivate. Iar fermitatea și intransigența colectivului, deopotrivă eu ajutorul oferit celor in cauză au dus la o simțitoare scădere a acestor abateri, a absențelor. Dealtfel, tocmai avînd in vedere uriașa forță educativă a colectivelor noastre muncitorești, adăuga interlocutorul, 72 la sută dintre sancțiunile disciplinare aplicate in primul trimestru al acestui an au fost puse 
in dezbaterea colectivelor de la locu
rile de muncă respective, subliniin- du-se, pe bază de calcule economice, prejudiciile provocate producției, bugetului personal al cetățenilor in cauză, evidențiindu-se împrejurările care au favorizat producerea lor.Pornindu-se, de asemenea, de la forța reală a obștii satului de a sancționa și îndrepta metehne morale, atitudini neconforme cu normele morale înaintate, organele de partid, de sindicat și U.T.C., organizația județeană a Asociației juriștilor sînt preocupate să confere o putere sporită de inrîurire acțiunilor educative . organizate sub genericul „La navetiști acasă".Investigația noastră a evidențiat alături - fie asemenea preocupări o * seamă de neajunsuri care grevează. în<^ă jasuppdy finalități^r$îu|^iy!er^ar,J propagandei juridice. .Sîrjfe in<să>.r:ju- rișți Scare nu se deplasează,•,sistema-:-> tic în unitățile și localitățile în care sint repartizați, iar unele expuneri pe care le țin au un caracter abstract. Munca ' de la om la om cu persoanele cunoscute ca avind manifestări antisociale nu este purtată sistematic și, adesea, nici cu argumente convingătoare. Se cere extinsă sfera de cuprindere a propagandei juridice, mai ales in satele componente ale localităților, in sectorul forestier etc. Se simte nevoia sporirii colaborării școlii cu ceilalți factori cu atribuții in domeniul cunoașterii și aplicării legilor țării.

Silviu ACHIM 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU:
Tîrgul de vară 

„Drăgaica"Cu o tradiție multiseculară, descrisă de Dimitrie Cantemir ca fiind o manifestare folclorică și un tîrg de amploare, care marchează la începutul fiecărei veri bucuria noii recolte, „Drăgaica"și-a deschis porțile în perimetrul său anume amenajat in partea de vest a municipiului Buzău. Acest tîrg anual, care funcționează în perioada 10—24 iunie, a devenit un excelent cadru de testare și desfacere a mărfurilor din comerțul socialist, de prezentare și popularizare a produselor noi și a preparatelor culinare tradiționale și. totodată, un spațiu plin de farmec pentru recreare. Și-au dat întîlnire aici G6 de unități ale comerțului de stat din Buzău, dintre care 53 desfac bunuri de larg consum, precum și unități ale cooperației și de industrie mică ale județului, cu un’ variat fond de marfă, din care nu lipsesc articolele de uz agricol și gospodăresc. La rîndul lor, fabricile de mobilă de la Nehoiu și Rimnicu Sărat, Întreprinderea de tricotaje, întreprinderea „Textila", întreprinderea de sticlărie de menaj au deschis magazine speciale de prezentare și desfacere. De asemenea, sînt prezente aici unități producătoare de bunuri de consum din toată țara, cu gîndul mărturisit de a folosi prilejul oferit de „Drăgaica" buzoiană pentru a-și testa și desface propriile produse. Anual, prin „Drăgaica" de la Buzău se desfac mărfuri în valoare de zeci de milioane de lei. 
(Stelian Chiper).
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marea spiritului revoluționar, com
bativ în muncă șl viață — sar
cină centrală a activității desfă
șurate de organele și organizații
le de partid.

16.20 Desene animate
16,30 Închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
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REVENIND LA O TEMĂ DE SEZON

PĂfnttlTfHBlO* “ producția-în creștere; 
KAlviulUAiiM. desfacerea - încă deficitară...

Sezonul cald al . acestui ari ne-a pus in fața unui paradox : deși avem 
răcoritoare variate, consumatorii 
continuă să găsească in generai ace
leași arhicunoscute băuturi „galbe
ne" și „maro", pe care le cunosc de mult. Așa cum s-a arătat intr-un recent articol („Scînteia" nr. 12993), noile sortimente trebuie să participe ia o adevărată „cursă cu obstacole" in calea spre desfacere.După ce, in anii trecuți. s-au ridicat un șir de probleme legate de producerea și. mai ales, de diversificarea acestor produse atît de mult solicitate, în acest an măsurile de 
soluționare au început să se mate
rializeze. Pe temeiul unor programe speciale de producție. s-a extins baza de fabricație, intrînd în funcțiune noi capacități. s-au unificat și modernizat tehnologiile, s-au asigurat — ca materie primă exclusivă a. sucurilof-răcoritoare — concentratele* naturale de fructe și plante. De asemenea. se realizează coloranți naturali, arome, enzime, stabilizatori etc.; evitîndu-se importurile, și se lucrează Ia crearea de noi substanțe îndulcitoare naturale, din plante cultivate la noi. Cum ne asigură specialiștii din Direcția generală a horticulturii din M.A.I.A., pe baza concentratelor 
naturale și a rețetelor elaborate, uni
tățile de producere a băuturilor ră
coritoare — din Capitală și din țară 
— sînt în măsură în prezent să di
versifice realmente producția com
parativ cu anii trecuți. Am aminti cîteva din aceste răcoritoare — „Quick",. „Frucoia". „Lămîița". „Codruț". „Mentola", apa tonică. „Ci- trom“, „Rocola", „Socada" si. alături de ele. băuturile cu un conținut mai ridicat de zahăr natural — sucurile de struguri și mere cu felurite arome : de muscat, lămiie. caise și sîm- buri de caise etc.La efortul de diversificare a răcoritoarelor sint chemate să participe mai activ unitățile de producție locale. care au posibilitatea să ofere. în plus, un șir de sortimente din materii prime obținute pe plan local. Adeseori, cînd se vorbește de' valo
rificarea resurselor locale, se are mai mult în vedere să zicem împletirea răchitei sau modelarea argilei. decît bogăția florei locale... Există unele începuturi — de pildă, răcoritoarele „Cireșel", „Căp- șUnel" și „Vișinei" au pornit de la 
Hunedoara și se produc în continua

re acolo ; „Fructona" — suc de mere cu macerat de coajă de nucă și aromă de caise — iși are „sediul" în Argeș ; „Aurora" — frumos colorată. acidulată și răcoritoare — și-a cîștigat renume pe Valea Prahovei. Sînt eforturi demne de menționat, dar, fără îndoială. încă sub posibilități și cerințe. Legea cu privire la 
dezvoltarea industriei mici prevede și obligația de a se dezvolta produc
ția de bunuri alimentare prin prelu
crarea produselor agricole disponibi
le, a produselor vegetale secundare, 
a fructelor de pădure și a altor ase-

văzut. un șir de noi denumiri, care de care mai atrăgătoare. Dar in magazinele bucureștene cite din aceste băuturi sint de găsit ? O poate constata oricine : consumatorul are de ales cel mult între două sau trei sortimente. Cauza majoră fiind însăși derularea contractelor între întreprinderea bucureșteană producătoare — I.S.R.B. — și beneficiari — întreprinderile comerciale. Sîntern îndreptățiți să stăruim asupra ei. pentru a se evita ca aceste contracte să mai fie afectate de practici subiective. intîmplătoare. rutiniere. Mulți
® în nomenclator — varietate ; dar pe piață ? ® Atenție 
aprovizionării pe traseele turistice, în locurile de agrement 
și recreare ® Cînd „ținuta" unor cofetării depinde de mo
notonia sortimentelor • O sugestie din partea consumato
rilor : reînființarea unor magazine de prezentare și testare 

a noilor sortimente

menea materii prime existente pe 
plan local.Lunile calde sînt luni de virf și pentru turism. Zecile, sutele de mii de călători, motorizați sau nu, caută, în popasurile lor. uneori doar de cîteva clipe, o gustare, dar mai aies o băutură răcoritoare. O găsesc sau nu ? Pentru ca răspunsul să fie întotdeauna pozitiv, un capitol important al preocupării organelor locale trebuie să-1 constituie aprovizionarea 
bogată, cu toată diversitatea de ră
coritoare posibilă, a zonelor turisti
ce, a locurilor de agrement. A fost stabilit — și este o măsură meritorie — un program special pentru Litoral. Eforturilor, absolut necesare, pentru deservirea la un nivel corespunzător și din, acest punct de vedere.a acestei zone de virf a turismului românesc este necesar să li se asocieze măsuri similare care să aibă în vedere și celelalte regiuni și trasee turistice. Dacă ne gîndim bine, aproape că nu există județ sau localitate care să nu beneficieze de minunate locuri de odihnă și recreare, de ștranduri și parcuri, de zone de agrement, căutate statornic de turiști, și nu numai de ei.în nomenclatorul sucurilor-răcori- toare au fost înscrise, așa cum am

reprezentanți ai întreprinderilor contractante s-au orientat spre... ceea ce a mai fost ; puțini au contractat „Socada" (pe care atitea gospodine se străduiesc s-o prepare .acasă !). alții nu au solicitat nici măcar un litru de „apă tonică". întreprinderi similare din sectoare diferite — de pildă, I.A.P.L.-urile din sectoarele 3 și 6 — au solicitat, primul — 9 sortimente, iar celălalt — doar 6 sortimente. Mai mult, deși sucurile-răcoritoare pot fi comandate și in ambalaje mai mari, de o jumătate de litru sau un litru, pentru consumul la domiciliu, cei mai multi beneficiari se abțin de la asemenea comenzi.Nota de subiectivitate predomină și în cazul întreprinderilor de cofetării și răcoritoare, ale căror unită ii sint specializate, după cum le arată și numele, tocmai în desfacerea... răcoritoarelor. Or. nici acestea nu s-au apropiat de oferta totală a producătorului. Dar cine să comande cele 13 sortimente pe care I.S.R.B. este în măsură să le producă anul acesta, dacă nu în primul rind cofetăriile ? în plus, cofetăriile centrale sînt „exceptate" de la desfacerea noilor sucuri-răcoritoare. De ce ? Pentru că — așa cum ni s-a spus la Direcția generală comercială a

Capitalei — acestea sînt îmbuteliate și „ar strica țin-uta" unităților respective. Ca și cum „ținuta" unui local se obține — culmea ! — prin sărăcia sortimentelor, prin lipsa de varietate a produselor, și nu invers IIată cum, dintr-una intr-alta. se ajunge la situația ca numeroase unități de desfacere — alimentare, cofetării. restaurante, chioșcuri — să nu prea aibă ce oferi consumatorilor. ceea ce creează o falsă și cu 
totul nejustificată impresie de sără
cie sortimentală. Și aceasta in timp ce fabrica poate livra prin cele trei secții ale sale — așa cum am fost asigurați — 8 (opt) sortimente de 
sucuri-răcoritoare zilnic.In cursul investigației întreprinse, am discutat cu numeroși consumatori. Cei mai mulți s-au arătat mirați cind au aflat de existenta at'itor sortimente. Și. cu o curiozitate firească. -t fi dorit. . să le guste. Dai unde? As? s-a'aiuns la sugestia de 
a se reînființa măcar un magazin de 
prezentare, cu destinația de a co
mercializa și testa toate sortimentele, in așa fel ca atît nroducția. cit si desfacerea să poată trage intr-un timp scurt concluzii corecte cu privire la opțiunile publicului. (Cu condiția însă ca o asemenea unitate-etalon să nu aibă soarta magazinului similar înființat cu cîțiva. ani în urmă lingă piața Amzei și care, după numai cîteva luni de funcționare, și-a schimbat si „s’ă'PÎnul". și... profilul).Există în București 120 de si
fonării, în subordinea directă a I.S.R.B. în ultima vreme, acestea au pus în vînzare și sucuri-răcoritoare (unul sau două sortimente). Este necesar — si posibil — ca. fără întirziere, si ele să fie mai bine, mai divers aprovizionate. Iar băuturile să 
fie servite reci, oriunde sînt vîndute.Dacă în prezent există condiții ca sucurile-răcoritoare să fie livrate in sortimente si cantităti tot mai mari, nu este admisibil ca aceste băuturi să-și manifeste prezenta doar sporadic, la intîmplare. Ele pot să-și facă „vad" numai dacă sînt prezente 
atunci și acolo unde sînt căutate, dacă vin în întîmpinarea consumatorilor, răspunzînd gusturilor și cerințelor lor. Este timpul ca această adevărată „cursă cu obstacole", la care participă sucurile-răcoritoare in calea spre consumator, să ia sfîrșit.

Maria BABOIAN

Istoria și prezentul eroic al patriei 
- surse permanente de creațieNu de mult, la Iași s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a „Festivalului muzicii românești" — importantă manifestare cu caracter republican, organizată de Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste, Uniunea compozitorilor și muzicologilor, Comitetul județean Iași de cultură și educație socialistă. în colaborare cu Radioteleviziunea română. Filarmonica „Moldova", Conservatorul „George E- nescu" și Opera ieșeană. Dedicată celei de-a 40-a a- niversări a revoluției de e- liberare socială și națională, antifascistă și anti'm- perialistă . din august 1944 și Congresului al XIII-lca al partidului, actuala ediție, inscrisă în Festivalul național „Cintarea României". a reunit prestigioase orchestre simfonice, formații corale și camerale, interpret vocali și instrumentiști, ansambluri de balet, compozitori, personalități ale vieții muzicale din intreaga țară. în programul festivalului, care a durat 8 zile, au figurat concerte simfonice, vocal-simfoni- ce și Vocal-instrumentale, coricerte-clezbatere, spectacole de operă și balet, recitaluri la diferite instrumente și vocale, alte manifestări muzicale. între care expoziții de carte muzicală. partituri și discuri, iritîlniri ale compozitorilor și muzicologilor prezenti la festival cu oameni ai muncii din întreprinderi și unități economice ieșene. cu cadre didactice și elevi. A avut Ioc. de ase

menea. simpozionul cu tema „Creația muzicală si muzicologia românească in anii revoluției și . construcției socialiste".Prof. univ. Mihai Cos- 
mei, rectorul Conservatorului ieșean, ne-a declarat: „în primul rind. actuala e- diție a „Festivalului muzicii românești" s-a impus prin participarea deplină a formațiilor instituțiilor de artă din localitate, a orches-

orchestră" de Alexandru Pascanu, „Jocuri III" pentru violă și orchestră de Sabin Păutza și respectiv lucrările corale „O patrie de inimi" de Cristian Mi- sievici. „în vatra Daciei străbune" de Iovan Miciea. „Mă luai, luai" de Tudor Jarda. „Hop și șe“ de A- chim Stoia, „Lurța roșie" de Vasile Sp&tărelu. „Lacul" de Sabin Păutza, „Rugăciune" de Dumitru Ca-
IAȘI

trei simfonice și corului Radioteleviziunii române, dirijate de Iosif Conta si Aurel Grigoraș, corului „Prietenii muzicii" din Baia Mare, ansamblului de balet al Teatrului muzical „Fantasio" din Constanța, a unor prestigioși compozitori și critici de artă care au contribuit direct la dezbaterea și explicarea dezvoltării fenomenului muzical românesc in cele patru decenii. în al doilea rind, se impune evidențiată prezența . interpreților tineri. Mă refer, mai ales, la studenții conservatorului nostru. cărora le-a revenit cinstea de a deschide ediția festivalului cu lucrări de mare valoare. Este vorba de orchestra simtenică dirijată de Sabin Păutza și corala „Cantores Amici- tiae", dirijată de Nicolae Gîscă. care au interpretat la un inalt nivel artistic „Balada pentru clapnet și

poianu, „Iarna pe uliță" de Alexandru Pascanu. „La nunta ta" de Vinicius Gre- fiens, „Ofrandă copiilor lumii" de Sabin Păutza. La includerea festivalului, tot formații ieșene — corul „Gavril Musicescu" si orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova", dirijate de Ion Pavalache si Ion Baciu — au evoluat cu „Bucurie de August", o cantată pentru cor și orchestră pe versuri de Vasile Filip, în primă audiție, cu „Concertul pentru vioară și orchestră" de Wilhelm G. Berger, solist fiind Daniel Podlovschi — vioară, și o altă primă audiție — simfonia „Pax mundi" de Theodor Drăgu- lescu.în sfîrșit, studenților ieșeni le-a mai revenit sarcina să mai susțină încă alte patru concerte. între cure s-a remarcat cel ai clasei de compoziție, con

dusă de conf. Vasile Sipă- tărelu. in cadrul căruia lucrările prezentate au a- parținut studenților-com- pozitorl Roxana Hașiganu și Leonid Dimitriu. A fost această promovare a tinerilor compozitori și interpret un aspect deosebit al festivalului. întrucit tinerii s-au ridicat de acum, de pe băncile școlii, la nivelul profesioniștilor".într-adevăr. această ediție a „Festivalului muzicii românești" a propus îmbogățirea repertoriului actual cu o seamă de creați valoroase. străbătute de patos militant. Studiourile de radloteleviziune din București și Iași au înregistrat, dealtfel, pe bandă magnetică întreaga desfășurare a festivalului și, la cererea ascultătorilor, au început să programeze lucrările prezentate in acest valoros festival — creații dedicate marilor aniversări ale a- cestui an intitulate „Bucurie de August" și Simfonia a IlI-a „Horea" de Anton Zeman, cantatele „Jertfa" și „Lumină de Armindeni" de Vasile Spătărelu. poemul „Eroii" de Viorel Munteanu. cantatele „Izvoarele tăriei" de Sabin Păutza. „împliniri" de Doina Rotaru-Nemțeanu și „Orele patriei" de Cristian Misievici. precum și numeroase alte creații românești din repertoriul clasic și contemporan.
Manole CORCAC1 
corespondentul 
„Scînteii"

Printre cei 40 000 de participanți la manifestările cultural-artistice organizate în Cîmpia Padeșului 
corul Casei municipale de cultură Tg. Jiu

s-a aflat și
Foto : V. Barbu

Filmul, în sprijinul muncii de educație...Joi, 24 mai a.c., sala cinematografului „Patria" din orașul Săveni. Citeva minute Înaintea orei obișnuite de rulare a filmului, spectatorilor (mai mulți chiar decît numărul locurilor) li se spune : Cum ați aflat de pe afișele noastre, vâ invităm mai intîi la simpozionul intitulat „România — 40 de trepte pe calea socialismului, progresului și bunăstării". Un profesor, un economist și un medic — propagandiști ai orașului — au prezentat scurte expuneri referitoare la realizările orașului și ale județului in acești ani. Cu puțin timp înainte, „cuvîn- tul introductiv" la premiera filmului „Prea cald pentru luna mai" l-a constituit vernisajul expoziției fotodocumentare „Personaje exemplare ale cinematografiei socialiste." Iar in uitima zi a săptăminii, același cinematograf oferea publicului posibilitatea de a participa la un concurs gen „Cine știe cîștigă", pe tema : „Terra fără arme", acțiune ce avea ca „postfață" un lungmetraj artistic elocvent pentru ororile războiului. O precizare totuși se impune : manifestările notate se înscriu într-o suită de mai lungă durată, ajunsă in acest an la a zecea ediție și intitulîndu-se „Luna culturii cinematografice." O „lună" în care. întreprinderea cinematografică locală organizează în fiecar.e dintre sălile ce-i sînt puse la dispoziție în județ (nu doar în cinematografe, ci și în întreprinderi, instituții, unități

cooperatiste) cite 7-—8 acțiuni de genul celor notate anterior. Aceste „luni" sint însă precedate ori succedate de numeroase alte suite de manifestări aproape similare ca structură și scop, precum cele intitulate „Decada filmului românesc". „Opere literare celebre în cinematografia românească" „Decada filmului * istoric" etc., desfășurate pe zone sau in întreg județul. Oameni ai muncii de la Fabrica de confecții din

Bălușeni. cînd, după un timp, interlocutoarea a fost anunțată că la telefon se afla directorul întreprinderii cinematografice a județului. „Am dori încă două filme pentru copii" —- a solicitat amfitrioana noastră. I s-a răspuns că operatorul cinematografului sătesc se poate prezenta pentru cele două pelicule. Ne-a explicat apoi scopul : conducerea comunei s-a Rin- dit să prezinte o gală desfășurată pe durata a
BOTOȘANI

Săveni apreciau acțiunile cultural-educative polivalente pe care le organizează cinematograful ca foarte bine venite in peisajul vieții spirituale a orașului. Nu este . singurul loc în care se procedează așa. La căminul cultural din Todireni, bunăoară, proiecția filmului „Bună seara, Irina" a continuat cu o eficace dezbatere asupra profilului moral-politic al omului societății socialiste multilateral dezvoltate, in timp ce într-o altă comună, la Sulița, se desfășura un „proces cinematografic" pe marginea peliculei „învingătorul". Iar cele două exemple sînt preluate la intîmplare dlntr-o lungă înșiruire.Ne aflam într-o convorbire pe această temă cu tovarășa Lidia Loghin, secretar-adjunct al comitetului comunal de partid

patru zile, in luna în care copiii, pionierii țării celebrează evenimente deosebite. „De fapt — ne-a explicat tovarășa secretar-adjunct — această tradiție o datoram chiar întreprinderii cinematografice a județului. Ne-a obișnuit să subliniem semnificația unor evenimente importante din viața partidului și ponorului nostru apelind și la ajutorul cinematografiei. Se are in vedere aceasta — încă din momentul stabilirii programului de difuzare a filmelor ne un întreg an calendaristic. Anul curent, de pildă, debuta pe ecranele cinematografelor botoșănene un ciclu de filme (susținute și prin simpozioane, expuneri, recitaluri de versuri etc), purtînd genericul „Unirea — națiunea a făcut-o.'“ începind cu 20 iulie a.c., cele mal multe

dintre filmele ce vor rula vor evoca actul istoric d** la 23 August 1944, eroicul drum pe care l-am parcurs de atunci, iar perioada 29 octombrie — 20 noiembrie va fi consacrată celui de-al XIII-lci Congres al partidului. Evident, nu-i deloc ușor de susținut o asemenea activitate. Fă- cind această apreciere, tovarășul Vasile Maroci, directorul întreprinderii cinematografice a județului, a reliefat și cîteva dintre satisfacți:le produse. în plan eeonomico- financiar, depășirile Ș'.’l?- stanțiale ale numărului de spectatori (in total 3.3 milioane in anul trecui, la o populație a județului de sub 500 000 locuitori), ca și depășirea veniturilor planificate. în privința vieții spirituale ni se argumenta faptul că filmul nu mai constituie doar un mijloc de destindere, ci un, instrument permanent și eficace al muncii de educație socialistă, revoluționară a maselor. Am avea în acest sens o sugestie : prin integrareași implicarea întreprinderii cinematografice in solutionarea și a altor sarcini ce revin consiliului judetean de educație nolitică și cultură socialistă, precum nroble- mntica ateist-științifică, etica și echitatea societății socialiste, ar spori aportul acesteia la activitatea politico-ideologică desfășurată in județ.. Și nu doar aici, ci in oricare altă zonă a țării.
Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"
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Pămînturi care învață lecția fertilității
(Urmare din pag. I)tat strălucirea speranței, a încrederii. Pămîntul bîntuit de arșiță n-a mai crăpat, în așteptarea ploilor, a învățat lecția fertilității, Optimismul de . pe chipuri a prins să-și tragă seva din priveliștea lanurilor viguroase, împlinite, a producțiilor din ce in ce mai mari. (Un singur argument privind dinamica randamentelor la hectar : dacă în 1965 producția medie la cereale, pe județ, se ridica la circa 2 900 kg la ha, creșterea înregistrată în cele aproape două decenii a atins pragul de aproape 4 000 kg la ha). Dincolo însă de cifre și comparații posibile — dimensiunea unui efort cu adevărat eroic.A fost apoi etapa pentru amenajarea complexelor de irigații dih Insula Mare a Brăilei. Mai bine de 60 000 de hectare din această vatră de pîine — înainte de anii ’60 pămînturi subacvatice — au acum definitiv legat destinul de acțiunea apei, continuindu-se cu de- săvîrșirea păienjenișului de canale pentru desecări și- drenaje.Terasa Viziru și partea brăileană din vastul sistem de 150 000 de hectare Ialo- mița-Călmățui, alte etape ale ofensivei pentru apă la comandă. Azi se vorbește la timpul trecut despre aceste sisteme. Mai mult : ele sint socotite apte pentru necesare modernizări. Dincolo de existența lor, se află o muncă tenace, de aproape două decenii. O muncă ce a răsplătit în timp eforturile cheltuite : cu recolte mai mari de grîu, de porumb, de floa- rea-soarelui, de orz, de soia etc. Iar exemplul județului Brăila nu-i decît parte firească din programul elaborat de partid privind înflorirea agriculturii românești în „Epoca Ceaușescu”.— Este epoca In care România a ajuns la o suprafață de 2,9 milioane hectare amenajate pentru irigații — conturează inginerul Virgil Dobrea, directorul Institutului de studii și proiectări pentru ' Îmbunătățiri funciare-București, o posibilă hartă a tării. în

care arterele de apă, construite de om, au schimbat și schimba fundamental peisajul natural. Este epoca în care s-au inițiat vaste lucrări de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor, înscriind țara noastră printre țările cu o strategie globală și bine articulată în privința dezvoltării necontenite a. acestei importante ramuri a economiei.
Aici, la acest institut, loc unde oameni cu îndelungă experiență bat cu piciorul ogoarele țării pentru a urca pe hîr- ția de calc noi proiecte de irigații, desecări, defrișări, drenaje, am privit o hartă. O hartă a județului Brăila. Cu sistemele actuale • de irigații. Cu cele care se nasc în prezent. . Culoarea albă arată partea împlinită. Culoarea galbenă — teritoriile de cucerit — pentru canale magistrale, secundare, pînă la vadul care să determine irigarea prin brazde.— Albul — descifrează semnificația culorilor inginerul Constantin Bâra, șeful proiectului complex — arată cele aproape 270 000 de hectare amenajate pînă acum pentru irigații în județul Brăila. Și mai conturează și locul celor 122 000 hectare îndigui- te, desecările pe alte 226 000 hectare.— Galbenului, cit i-a mai rămas ?— Pentru amenajări de Irigații — circa 120 000 hectare. Suprafață care trebuie realizată pînă la finele anului 1985. Odată cu darea în folosință și a acestor sisteme, irigațiile vor cuprinde circa 99,3 la sută din suprafața agricolă a județului. Este o acțiune de mare răspundere, pentru reușita căreia comitetul județean de partid a antrenat mari energii, investește el însuși o mare energie.— încă două întrebări, pentru calitatea dV. de șef al proiectului . complex : dacă această lucrare adaugă ceva la experiența dv. și dacă vreți să înfățișați cititorilor noștri această operă care se înfăptuiește acum in Bărăganul brăilean ?— Pentru orice specia

list, o asemenea lucrare reprezintă o șansă unică.. Nu numai prin dirrtensiune, ci mai ales prin, complexitate. Oamenilor de profesia mea, Programul național de îmbunătățiri funciare le oferă un cîmp larg de afirmare, de creație, de punere în operă a unor idei valoroase, viabile. Cît privește proiectul în execuție, pentru amenajarea irigațiilor pe întregul județ Brăila, pînă la finele anului 1985, se cuvine să-.arăt că se au în vedere patru mari sisteme : Ianca — Surdila — Greci; Nămoloasa — Măxi- neni ; Grădiștea — Făurei — Jirlău ; Lunca Buzăului.— De unde se va lua atîta apă ?— Toate sistemele ce se construiesc, precum și cele mai vechi vor avea o dublă conectare : la Dunăre și la canalul Șiret — Bărăgan. Canalul, care va începe de la Adjud, unde va fi un lac de acumulare de circa 600 milioane metri cubi, este proiectat la un debit de 250 metri cubi pe secundă. (Debitul minim al Șiretului este de... 100 metri cubi pe secundă). El urmează să aibă o dublă funcție : de irigații și de... navigație.— Deci, nave prin... Bărăgan 1— Nave de puteri și deplasamente mai mici, se-nțelege. Să revin însă : sistemele de irigații vor primi apă, gravitațional din canalul magistral, numai în anii cu debit mediu de apă. în anii secetoși se va face apel la apa din Dunăre. Irigarea din canalul magistral Siret-Bărăgan nu numai că nu va consuma energie, dar va produce energie, prin rnicrohidro- centralele ce vor fi amplasate în diverse locuri. Unul dintre acestea și Zăvoaia, unde avem o cădere de apă de circa 8 metri.Așadar, întiia cupă a draglinistului Ion Stanca desfereca, deopotrivă, un nou șuvoi de apă, destinat să alerge pe canal cu 37 de metri cubi pe secundă, și un nou izvor de energie electrică.
Inginerul Sandu Miron, directorul I.E.E.L.I.F. Brăila, ordona astfel punctele fierbinți de lucru din această pri

măvară : a fost concentrarea de forțe pentru punerea în cultură a încă peste 5 000 hectare de noi orezării. . Brăila devenind astfel unul dintre cei mâi mari producători de orez ai țării. Și, cum se știe, orezăriile. se integrează firesc în programul de irigații. Este punct fierbinte acum, ofensiva pentru realizarea sistemului de irigații Ianca — Surdila — Greci. Ștafeta de aici va fi preluată de făuritorii celorlalte sisteme, de oamenii antrenați în modernizarea vechilor sisteme, în ample lucrări de desecări, drenaje, scarificări... Se așteaptă să facă parte dreaptă la acest efort și producătorii de pompe, de electromotoare, de alte utilaje și materiale necesare construirii și punerii în funcțiune a acestor sisteme complexe de irigații.Aici, la Brăila, bătălia pentru apa fertilității nu cunoaște odihna. Pămîntul e sculptat, reconstruit, lacătele potențialului său productiv sînt desferecate rind pe rind. Pentru că dincolo de canalele magistrale, cu vastul lor sistem circulator vital ce vor îm- pînzi cîmpia ; dincolo de imagipea insolită a navelor ce vor pluti printre lanurile de porumb, de grîu; dincolo de microhidrocentra- lele amplasate pe aceste rîuri durate în cîmpie ; dincolo de efortul uriaș pentru drenaje, desecări ; dincolo de grija pentru noile amenajări piscicole, pentru schimbarea în bine a mediului ambiant se află scopul final al acestui amplu cumul de energii : 
obținerea marilor recolte. A recoltelor sigure, stabile, an de an. Bărăganul brăilean, în care se investește mult acum, poate și trebuie să producă constant, în viitor. 10 000 kg porumb boabe la hectar și 5 000 kg grîu.în fond, aceasta voia să semnifice dislocarea de către Ion Stanca, la Zăvoaia, în acel septembrie cu lumină de miere, a primei cupe de pămînt din trupul Bărăganului brăilean...

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă prin care tovarășul Zhao Ziyang, premierul Consiliului . de Stat al R. P. Chineze, exprimă, în
numele guvernului chinez, mulțumiri sincere pentru telegrama de compasiune adresată in legătură cu pierderile de vieți omenești și daunele materiale provocate de alunecările de teren din provincia Yunnan.

Vizita delegației parlamentare 
columbieneLuni, președintele Marii Adunări Naționale, Nicoiae Giosan, s-a întîl- nit eu delegația parlamentară a Republicii Columbia, condusă de Roberto Hoyos Castano, vicepreședinte al Camerei Reprezentanților, care, la invitația M.A.N., face o vizită in țara noastră.A avut loc un schimb de informații cu privire la activitatea parlamentelor din România și Columbia, evi- dențiindu-se contribuția pe care a- cestea o pot aduce la extinderea raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare în diverse domenii de interes reciproc. Totodată, a fost subliniat rolul parla

mentelor și al parlamentarilor în e- dificarea unui climat de pace și înțelegere internațională.Parlamentarii columbieni au avut, de asemenea, o întrevedere cu Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, în cadrul căreia au fost abordate aspecte ale colaborării rornâno-columbiene și unele probleme ale vieții politice internaționale, precum și cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspeților.
Cronica zileiTovarășul Nicu Ceaușescu, prim- secretar al Comitetului Central al U.T.C., s-a intilnit, luni, cu Mohamed Ben Saad, secretar general al Uniunii Tunisiene a Organizațiilor de Tineret (U.T.O.J.), care întreprinde, în fruntea unei delegații a U.T.O.J., o vizită în țara noastră, la invitația Uniunii Tineretului Comunist.La convorbire au participat membri ai Secretariatului și Biroului C.C. al U.T.C.Cu acest prilej s-a procedat la un schimb de informații și opinti privind preocupările actuale ale Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Tunisiene a Organizațiilor de Tineret, ale tineretului român și tineretului tunisian.A fost prezent Mohamed El Mokh- tar Zannad, ambasadorul Republicii Tunisiene la București.

*Duminică dimineața a sosit Intr-o vizită in portul Constanța nava egipteană „El Fateh”. în aceeași zi, conducătorul marșului, contraamiral Mahmoud Gamal EI Din, însoțit de un grup de ofițeri egipteni, a făcut vizite protocolare primarului municipiului Copstanța și comandantului Marinei Militare.

La Monumentul Victoriei din Constanța a fost depusă o coroană de flori din partea oaspeților. A fost prezent general de brigadă Ahmed Khairy El Shamma, atașat militar al R. A. Egipt la București.
★La Oficiul Centrului comun O.N.U.D.I. — România din București a început, luni, un curs de perfecționare pentru bursierii O.N.U.D.I. proveniți din țări în curs de dezvoltare — botaniști, farmaciști, analiști, Ingineri agronomi și chimiști — în cadrul celui de-al IV-îea program de perfecționare în domeniul plantelor medicinale.Timp de cinci săptămîni. cursanți din opt țări — Etiopia, Nepal, Somalia, Sierra-Leone, Sudan. Uganda, Tanzania și Republica Democrată Populară Yemen — vor participa la expuneri șl lucrări aplicative ce vor avea loc in stațiuni de cercetare specializate, laboratoare, institute de învățămînt și in unități industriale. Ei vor cunoaște astfel nemijlocit activitatea ce se desfășoară în țara noastră, experiența dobîndită in domeniul cultivării și valorificării plantelor medicinale. (Agerpres)

cinema teatre

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE
Excelenței Sale Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
MANILASărbătorirea Zilei naționale a Republicii Filipine îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului filipinez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Filipine vor urma un curs mereu ascendent, în interesul popoarelor noastre prietene, al cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Filipine— sau „țara insulelor” cum mai este numit arhipelagul filipinez compus din peste 7 000 de insule, din care doar mai puțin de 900 locuite— sărbătorește azi 86 de ani de la proclamarea independenței. Această aniversare prilejuiește poporului filipinez o trecere în revistă a pașilor fă- cuți pe calea lichidării grelei moșteniri din perioada dominației coloniale și făuririi unei economii prospere.Stat cu o economie în curs de dezvoltare, bazată pe agricultură, care concentrează cam 50 la sută din populația ocupată și contribuie, împreună cu silvicultura și pescuitul, la peste o treime din produsul național brut, Filipinele acordă atenție deosebită și creării unei industrii proprii în vederea valorificării în interesul propriu a bogățiilor naționale — nichel, cupru,

crom, minereuri de fier, aur etc. Extinderea producției industriale și agricole, precum și punerea în valoare a resurselor energetice reprezintă preocupări centrale pe termen lung. Prezentînd punctele programului de dezvoltare economico- socială, președintele Ferdinand Marcos a- precia crearea bazelor industriei grele drept „piatra unghiulară a politicii economice a guvernului filipinez pentru anii ’80”.în același timp, se depun eforturi în direcția ridicării nivelului de trai material și cultural al populației, obiective înscrise în „Programul de așezări umane și servicii ale Noii Societăți”, ca și planul economic și social pe zece ani (1978—1987).Deși separate de mari distanțe geografice, între România și Republica Filipine s-au statorni

cit și se dezvoltă relații de colaborare și cooperare, ale căror temelii trainice au fost puse cu prilejul vizitei ' președintelui Nicoiae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul filipinez. Declarația solemnă comună, celelalte documente încheiate au deschis relațiilor bilaterale perspective rodnice de extindere în toate domeniile de activitate, oferind, totodată, baza unei largi conlucrări prietenești pe planul politicii externe — la O.N.U., în cadrul „Grupului celor 77” și al altor organizații și organisme internaționale. O asemenea evoluție favorabilă a relațiilor româno-fi- lipineze este în deplină concordantă cu interesele și aspirațiile celor două țări și popoare, cu cerințele generale ale păcii, destinderii, înțelegerii și progresului in lume.
Cu prilejui Zile! naționale a Republicii Filipine. luni după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu Străinătatea și Asociația de prietenie româno-filipineză.Au participat membri ai conduce

rii I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie româno-filipineză. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Mario C. Belisario, ambasadorul Republicii Filipine la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

© Scopul și mijloacele : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Nea Mârin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20'4
© Să mori rănit dîh dragostei 
viață : DRUMUL SĂRII, (31 28 13). — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.
$ întoarcerea Vlașlnilor : GTULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Lișca : COTROCENI (49 48 48) —
11; 17,15.
© Febra aurului : COTROCENI 
(49 48 48) — 13; 15; 19,30.
© Șapte băieți și o ștrengărită : 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30 
15,30; 17,30; 19,30, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13,15; 17,15; 19,30. 
la grădină — 20,30.
© Trandafirul galben : FLACARA 
(20 33 40) — 13,30,; 15,30; 17,30; 19,30.
© în așteptarea lui Filip : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Omul care a închis orașul : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
© Lovitură fulgerătoare î GRIVÎȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20.
© Tații și bunicii : VIITORUL 
(11 48 03) — 9; 11,15; 13.30; 15,30; 17,30: 
19,30.
© Călăuza „Pană albă* : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Prea cald pentru luna mai ; PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Yankeii (două serii) ; SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
© Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20. MELODIA (11 13 49) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Madame Sans-GSne : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15: 
18; 20.
© Martorul știe mai mult : GRADI
NA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Prețul puterii : CAPITOL (16 29 17)
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 21,15.
© Cuscrii: FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Strada Hanovra : VICTORIA
(16 28 79) — 9,'30; 11,30; 13,30; 15,45:
18; 20.
© Program special pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,30; 12.
© Elefantul Slowly: DOINA (16 35 38)
— 13,45; 15,45; 17,45; 19,45.
© Par și impar: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21. ’
© O afacere murdară : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 13; 15; 17; 19.
© Avertismentul : PxXCEA (60 30 85)
— 16; 19.
© Secretul lui Bacchus : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19,30.
© Polițist sau delincvent : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45.
© Campionul : POPULAR (35 15 17)
— 15,30; 18,30.
© Pierdut și regăsit : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Cactus Jack : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 21.
© Zizania : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 21.
© Vizita la domiciliu : PARC HO
TEL (17 08 58) — 21,15.

© Teatrul • Național (14 71 71, sala 
mică) : Titanic vals — 19,30; (sala 
,,Ion* Vasilescu", 12 27 45) ; Cavoul 
de familie — 19,30.
© Filarmonica ,,George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român Orchestra 
de cameră, dirijor : Mircea Crlstes- 
cu — 19; (Muzeul de artă al Repu
blicii:-Socialiste România) ; 4t<5citat de- 
plaii — Șerban Soreapu ifl- / 

•'©■•‘Operă Română .
durul — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureănu, 14 75 46) : 
Bună seara, domnule Wilde — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : An

chetă asupra unui tînăr care ou a 
făcut nimic — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; 
Miriiala — 19.
© Teatrul „Nottara" (sala Studio. 
59 31 03) : EX — 19.
@ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănaâe* 
(15 56 78, grădina Boema) ; Vacanță 
cu cînteic —-19,30.
@ Ansamblul „Rapsodia română*4 
-(13 13 00) :r- Bucuroși de oaspeți — 
13,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23.77. sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani 
— 10; Nu vorbiți in timpul specta
colului — 17.
© Estrada Armatei (sala C.C,A., 
13 60 64) : Atenție !... Estrada in
emisie — 19,30.

Realizări m alimentația publicăîntre unitățile economice din municipiul Bacău care și-au realizat șl depășit sarcinile de plan^ la zi se numără , și întreprinderea'de alimentație publică, întreprindere care se preocupă de asigurarea unei aprovizionări și serviri cît mai bune a consumatorilor. în acest scop, de la Începutul anului și pînă acum- au fost modernizate ti reprofilate peste 20 de unități .- t’eâtîftîftirffb, patiserii1/1 cp'fetărti; peatoLv.griipa> dată, lafost- ’înființate. în preajma complexelor școlare, unități de alimentație publică în care servesc masa numai elevi. Aici se . găsesc preparate proaspete și ieftine, fapt care atrage un număr mare de copii. Directorul întreprinderii de ali

mentație publică din Bacău, Nicoiae Comis, ne spunea că au fost luate din timp măsuri pentru pregătirea celor 100 de unități care funcționează in sezonul de vară. La restaurantele „Parcul Libertății”, popasul Gherăești, ca și la cele din marile cartiere de locuințe Cornișa Bistriței. Mioriței, Milcov și Republicii au fost ame- ” najate grădini de vară și terase.”lfar îla'ștraridu’ltiThieretului și șțran®» .,..4uli ,’,Letea'‘’<j au .'.fost amenajatei locuri' deâ’agre’msnt și localuri care pot fi serviți zilnic mii de consumatori. Pentru o bună aprovizionare a tuturor unităților. întreprinderea și-a organizat o mare gospodărie anexă. (Gheorghe 
Baltă).

ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂDuminică 17 iunie va avea loc o nouă tragere LOTO 2. între avantajele acestui gen de tragere se numără și extragerea a 12 numere diferite din 75, repartizate in 3 extrageri a cite 4. Toate biletele au drept de participare la cele 3 extrageri, indiferent de cota achitată. Câștigurile se atribuie pe 6 categorii,

putîndu-se obține importante sume de bani, precum și autoturisme „Dacia 1 300’‘, in cazul cind la una sau mai multe categorii valoarea unitară rezultată din calcul este egală sau superioară contravalorii autoturismului, sau dacă pe mai multe variante de pe un bilet cîștigâ- tor suma se ridică la cel puțin 70 000 lei.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 10 IUNIE 1984
FAZA I

Extragerea I : 25 41 17 63 55 51 81
83 57 62 42 1
Extragerea a II-a : 61 9 46 15 18 466 56 59 89 31 70
Extragerea a IlI-a : 35 74 58 83 7630 68 39 79 50 59 27
Extragerea a IV^a : 90 60 33 63 38
22 15 65 57 86 21 78FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

FAZA A II-A
Extragerea a V-a î 83 65 39 82 35 
53

Extragerea a Vl-a s 31 25 46 61 2775
Extragerea a VII-a : 17 89 21 76 816

133 540 lei.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins intre 12 iunie, ora 21 — 15 
iunie, ora 21. tn țari : Vremea va fi 
răcoroasă la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va £1 
variabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie, mai ales tn cursul după-amie- 
zelor. Vîntul va sufla slab ptnă ta 
moderat cu unele intensificări în estul

tării, predominînd din sectorul nordic. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre 6 și 16 grade, mai coborîte în pri
mele nopți, iar cele maxime între 18 
și 28 de grade. Pe alocuri, se va pro
duce ceață, în centrul și vestul țării. 
In București : Vremea va fi răcoroa
să la început, apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 11 și 15 grade, iar cele 
maxime între 24 și 28 de grade. (Din 
partea Institutului de meteorologie și 
hidrologie).

Ș T IRIS P O R TIV E
ab do-inifj ni ni aiJrimo’-.i?

Succese ale sportivilor români la întreceri internaționale ’• La Timișoara, echipa masculină de handbal a României cucerește din nou „Trofeul Carpați”, întrecînd in ultimul, meci formația U.R.S.S. cu 21—18 (9—9). • . Cu ocazia intîlnirii dintre echipele feminine de gimnastică ale României și Cehoslovaciei (scor general 394,65—393,90 p), î.ntil- nire desfășurată la Fraga, binecunoscuta noastră gimnastă Ecaterina Szabo a obținut un rezultat extraordinar : nota zece la toate aparatele în cadrul exercițiilor liber alese 1• La turneul de fotbal de la Bangkok, echipa da tineret a României s-a calificat în semifinalele competiției, după ce a învins formația similară a Iugoslaviei cu 2—0 (2—0), prin golurile înscrise de Soara și O. Popescu.

• Concursul internațional de înot de la Bratislava, la care au participat 300 de sportivi din 12 țări, a fost cîștigat de echipa României, cu 4 925 puncte, urmată de Cehoslovacia — 4 596 puncte. R.D. Germană — 4 586 puncte etc. Premiul pentru cea mai bună performantă a întrecerilor a revenit sportivei românce Anca Pătrășcoiu. învingătoare în proba de 200 m spate, cu timpul de 2T2”16/100 — nou record național.• Turneul internațional de tenis de la Sofia a fost cîștigat de jucătorul român Florin Segărceanu, care l-a învins în finală cu 3—6, 7—5, 6—2 pe iugoslavul Zivojinovici. La dublu, s-a clasat pe locul întii perechea Segărceanu, Dîrzu, învingătoare cu 7—6, 6—2 în fața cupljilui Vasude- van (India), Marcu (România).România - participantă activă la dezvoltarea și perfecționarea colaborăriieconomice între țările membre ale C.A.E.R.Astăzi se deschid, la Moscova, lucrările consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor socialiste membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.) — eveniment de o mare importanță pentru țările membre, pentru dezvoltarea lor, ca și, în general, pe planul vieții internaționale, cunoscută fiind ponderea însemnată pe care aceste state o au în economia mondială.România socialistă, așa cum a subliniat din nou secretarul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, acordă o deosebită însemnătate acestui eveniment. Este bine cunoscut că țara noastră a participat activ la pregătirea cît mai temeinică a actualei întîlniri la nivel înalt, și-a adus contribuția prin formularea unei serii de propuneri și sugestii in vederea unei desfășurări rodnice, incit ' întîlnirea să se soldeze eu rezultate pozitive, să marcheze progrese substanțiale în perfecționarea activității organizației, în interesul dezvoltării mai accelerate a țărilor membre, al întăririi forțelor socialismului.Participarea la pregătirea întîlnî- rii constituie o expresie a atenției deosebite abordate de România, în întreaga sa activitate internațională, colaborării cu țările care construiesc noua orînduire, partidul și statul nostru situînd pe prim plan — așa cum a subliniat, din nou, la recenta sa ședință. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — dezvoltarea relațiilor de prietenie și conlucrare cu toate țările socialiste și, în primul rind. cu statele vecine, acțio- nînd consecvent pentru extinderea colaborării și cooperării atît pe plan bilateral, cît și multilateral, în cadrul C.A.E.R.Numărîndv-se printre membrii fondatori ai C.A.E.R., România acordă o mare atenție dezvoltării colaborării economice cu statele membre ale Consiliului, perfecționării continue a activității sale. în acest sens,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „România apreciază in mod 
deosebit rolul și contribuția C.A.E.R. 
in dezvoltarea colaborării dintre ță
rile socialiste membre, precum și în 
accelerarea progresului economico- 
social al fiecărei țări socialiste parti
cipante la activitatea acestei organi
zații. Țara noasiră a acționat con
secvent pentru dezvoltarea colaboră
rii economice și tehnico-științifice cil 
țările membre, și-a adus contribuția 
activă la eforturile pentru perfecțio
narea activității acestei organizații, 
astfel incit ca să corespundă cit mai 
bine scopurilor și țelurilor pentru 
care a fost creată, să-și îndeplineas
că in condiții corespunzătoare obiec
tivele și atribuțiile ce i-au fost sta
bilite prin statut”.Colaborarea și conlucrarea tn cadrul C.A.E.R. au ca scop fundamental să contribuie la dezvoltarea mai accelerată a fiecărei țări membre, la modernizarea forțelor de producție și sporirea potențialului lor economic și tehnico-științific, la ridicarea neîncetată a bunăstării popoarelor respective.Pentru întreaga activitate a C.A.E.R. este deosebit de important faptul că statutul Consiliului a formulat clar, iar alte documente ale organizației au reafirmat, principiile de bază pe care trebuie așezată cu strictete colaborarea dintre țările membre — principiile egalității depline în drepturi, respectării suveranității de stat, independentei și intereselor naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. solidarității și întrajutorării tovărășești. Sînt principii a căror respectare și neabătută promovare asigură, după cum a demonstrat însăși experiența practică. împletirea strinsă a intereselor fiecărei țări cu ale celorlalte state participante, creează condiții pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a conlucrării dintre statele membre, stimulează o cooperare rodnică într-un

climat de încredere și înțelegere reciprocă. favorizează realizarea de a- corduri general acceptabile.Pe această bază. în cele trei decenii și. jumătate de existență, C.A.E.R. și-a dezvoltat și diversificat activitatea, a trecut de la forme simple de colaborare, ca schimbul de mărfuri, la forme superioare, complexe. cum sînt construirea cu eforturi comune de obiective economice, cooperarea pe tărîmul științei și tehnologici. în domeniul comerțului exterior, valutar-financiar și de credit etc. Un moment important în dezvoltarea activității Consiliului l-a constituit adoptarea. Ia cea de-a XXV-a sesiune, .. din 1971, de Ia București, a „Programului complex al adîncirii și perfecționării in continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.”. care prevede noi metode, forme și acțiuni concrete de colaborare, contu- rind largi posibilități de amplificare si adîncire a cooperării, atît în etapa actuală, cît și în perspectivă. Ulterior au fost adoptate o serie de programe speciale de colaborare ne termen lung, de natură să ofere conlucrării o mai mare eficiență și stabilitate. vizînd realizarea de acțiuni de cooperare și specializare intr-o serie de domenii de mare importantă economică.Preocuparea constantă a României pentru dezvoltarea relațiilor economice cu celelalte state membre ale C.A.E.R. și-a găsit o semnificativă expresie în creșterea continuă a volumului schimburilor comerciale bilaterale. De-a lungul anilor s-a diversificat continuu nomenclatorul mărfurilor livrate reciproc, o pondere tot '-mai însemnată ocupînd produsele țiu un grad superior de prelucrare ' industrială. De asemenea, acționînd consecvent pentru extinderea cooperării în forme variate, cît mai eficiente, tara noastră a încheiat cu o serie de state

membre ale C.A.E.R. numeroase înțelegeri multilaterale de cooperare și specializare in producție, de colaborare tehnico-științifică în domenii avansate ale cercetării.Prin înseși obiectivele sale fundamentale, prin scopurile pentru care a fost creat. C.A.E.R. are menirea să dezvolte întrajutorarea dintre statele membre, astfel incit acestea să rezolve cu succes problemele progresului lor. să asigure prin eforturi comune depășirea dificultăților care pot apărea, să sprijine ferm și eficient’ înaintarea neabătută pe calea edificării noii orîndulri. Acesta este unul din obiectivele permanente spre care se cer îndreptate cu prioritate eforturile pentru perfecționarea activității C.A.E.R. în acest sens, o însemnătate deosebită are orientarea activității spre soluționarea în comun a celor mai acute probleme care se pun în prezent dezvoltării economice a țărilor membre și pe plan mondial.Această misiune a C.A.E.R. este cu atit mal importantă astăzi, cind în lume se manifestă cu putere fenomenele crizei persistente, care ridică serioase probleme economice, comerciale, financiar-valutare, de aprovizionare cu energie, materii prime și produse alimentare în fața tuturor țărilor,, inclusiv a țărilor socialiste. în asemenea condiții se reliefează mai mult ca oricînd necesitatea ca organizația C.A.E.R. să-și manifeste din plin rolul său în dezvoltarea colaborării, specializării și cooperării, in sprijinirea activă, pe această cale, a soluționării problemelor economice cu care se confruntă o tară sau alta, acționînd neabătut pentru mersul înainte general pe calea socialismului și comunismului. Tocmai acționînd în acest fel, C.A.E.R. poate aduce o contribuție cît mai importantă la împlinirea marilor țeluri comune, contribuind la evidențierea superiorității relațiilor internaționale socialiste, demonstrînd că țările socialiste, noua orînduire au posibilitatea reală de a face față mai bine oricăror probleme pe care le ridică viața, diferitele evoluții și fenomene pe plan mondial.în acest sens, o deosebită semnificație are soluționarea, prin eforturi comune, a unor astfel de probleme de importanță centrală, ca asigurarea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. de combustibili, energie. materii prime, materiale speciale și alte produse.O mare importanță are. în același timp, adîncirea cooperării și specializării în producție. în mod deosebit în ramuri de o asemenea importantă cum sînt construcțiile de mașini. în crearea de utilaje și echipamente da

înalt nivel tehnic, cu randamente superioare și consum redus de energie și materii prime, care să asigure progresul tehnic în economiile naționale ale țărilor membre.în prezent o sarcină de însemnătate fundamentală este dezvoltarea cooperării tehnico-științifice intre țările membre ale C.A.E.R. — mai ales în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane. cînd introducerea pe scară largă în producție a celor mai noi cuceriri ale geniului uman reprezintă un factor de importantă hotărîtoare pentru obținerea unei înalte productivități a muncii, pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor realizate și creșterea competitivității lor pe piața mondială. în aceste condiții, un aport sporit al C.A.E.R. pentru realizarea unei colaborări si cooperări largi, eficiente, care să asigure introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate statele membre ale Consiliului, ar da un puternic impuls dezvoltării lor. pentru ca socialismul să se afirme din plin ca principal purtător al progresului tehnico-științific contemporan.în fața C.A.E.R. se ridică, de asemenea, o sarcină deosebit de importantă și anume adîncirea conlucrării în domeniul agriculturii și dezvoltării producției bunurilor de consum. Este știut că, în această privință, țările membre ale C.A.E.R. dispun de un important potențial, de mari rezerve — a căror valorificare impune extinderea și diversificarea colaborării, îmbunătățirea structurilor și mecanismelor producției, soluționarea în comun a problemelor progresului tehnico-științific, care se pun cu acuitate și în domeniul agroali- mentar.în concordanță cu aceste obiective. România se pronunță pentru folosirea unor metode și căi de acțiune corespunzătoare, de natură să asigure adîncirea și amplificarea conlucrării reciproc avantajoase, creșterea eficientei acesteia. în acest sens. însăși viata a demonstrat marea însemnătate a coordonării planurilor, ca metodă principală de organizare a cooperării economice si tehnico-științifice. în concordantă cu interesele fiecărui stat și ale tuturor statelor membre. Realizîndu-se prin consultări reciproce. coordonarea planurilor oferă largi și multiple posibilități pentru îmbunătățirea substanțială a colaborării, creează cele mai favorabile condiții dezvoltării relațiilor economice dintre țările membre ale C.A.E.R.în legătură cu aceasta, trebuie subliniat că, așa cum relevă viața,

o însemnătate deosebită are, desigur. așezarea raporturilor reciproce pe baze stabile, de durată, prin încheierea de acorduri și contracte pe termen lung, ca formă de bază a conlucrării în cadrul C.A.E.R. Asemenea acorduri și contracte dau perspectivă raporturilor de conlucrare, creează condiții pentru ca fiecare organism național de planificare să-și stabilească din timp obiectivele și posibilitățile de colaborare, oferind cadrul pentru o coordonare mai bună a planurilor,'' asigură desfășurarea relațiilor dintre țările membre pe baze ferme, aceasta fiind de natură să sporească eficienta lor.în decursul anilor s-a relevat tot mai pregnant necesitatea perfecționării în continuare a activității organismelor C.A.E.R. Este un obiectiv de mare însemnătate, care include asemenea cerințe cum sînt îmbunătățirea formelor și metodelor de lucru, desfășurarea unor contacte mai frecvente, cu caracter sistematic, la diferite niveluri, inclusiv la nivel înalt, în vederea soluționării mai operative și eficiente a problemelor ce se ivesc în cursul colaborării.Fără îndoială, perfecționarea activității C.A.E.R. are o mare însemnătate atît pentru țările membre, cît și, în general, pe plan mondial, ți- nîndu-se seama de faptul că forța socialismului în ansamblu crește cu atît mai mult cu cît este mai puternică fiecare țară socialistă. Mai ales în condițiile lumii de azi. în care persistă consecințele relațiilor internaționale de dominație și inegalitate impuse de imperialism, cînd perpetuarea și adîncirea decalajelor economice se dovedesc a fi una din problemele cele mai acute, apropierea și egalizarea nivelurilor de dezvoltare între țările socialiste sînt de natură a demonstra pregnant capacitatea noii orînduiri de a asigura progresul general, prosperitatea tuturor popoarelor.Așa cum a subliniat recent tovarășul Nicoiae Ceaușescu, România dorește ca întîlnirea economică la nivel înalt consacrată activității C.A.E.R. să se desfășoare cu rezultate cît. mai rodnice, să corespundă pe deplin așteptărilor țărilor membre, popoarelor lor. România este hotărîtă să-și aducă întreaga contribuție la buna desfășurare a consfătuirii. îneît ea să ducă la dezvoltarea și perfecționarea colaborării, cooperării și specializării în cadrul Consiliului, în interesul progresului mai rapid al fiecărei țări membre, al creșterii prestigiului socialismului.



ÎNCETAREA DIN VIATĂ a TOVARĂȘULUI ENRICO BERLINGUER
7 7TELEGRAMA

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIANAm aflat cu profundă durere despre. încetarea din viată a tovarășului Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, persona- ! litate proeminentă a mișcării muncitorești și vieții politice italiene, a miș- I cării comuniste și muncitorești internaționale.j în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al întregului nostru partid și al meu personal, vă exprimăm dumneavoastră și tuturor comuniștilor italieni cele mai sincere condoleanțe pentru pierderea -grea , suferită în urma încetării din viață a tovarășului Enrico Berlinguer.în rîndul comuniștilor români, secretarul general al P.C.I. s-a bucurat de o înaltă stimă și prețuire pentru prodigioasa lui activitate desfășurată în i rindurile partidului comunist, ale mișcării populare antifasciste și democratice din Italia, consacrată înfăptuirii aspirațiilor de libertate, progres și o viață mai bună a celor ce muncesc.în desfășurarea luptei pentru realizarea de transformări înnoitoare în ; viața politică și social-economică italiană. Partidul Comunist Italian s-a ; afirmat ca o puternică forță politică națională, a acționat cu fermitate pentru consolidarea unității de acțiune a oamenilor muncii și a tuturor forțelor progresiste italiene în promovarea drepturilor și intereselor fundamentale ale maselor populare, pentru elaborarea căilor trecerii la socialism în condițiile concrete din Italia. în această luptă, tovarășul Enrico Berlinguer a adus o contribuție însemnată la întărirea forței și unității partidului, la creș- • terea influenței și prestigiului său în mase.Partidul Comunist Italian, tovarășul Enrico Berlinguer au desfășurat o : vastă activitate pe plan internațional, militînd consecvent pentru promo- i varea unor relații de tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească inter- ; națională — bazate pe deplină egalitate, respectarea dreptului fiecărui partid L de a-și elabora linia sa politică în mod independent — pentru întărirea so

lidarității și unității forțelor muncitorești, democratice și antiimperialiste, în lupta pentru o politică de pace, securitate și independență națională, de dezarmare, și în primul rînd de. dezarmare nucleară, de colaborare și înțelegere între popoare.Intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian s-au dezvoltat raporturi trainice, de prietenie și conlucrare, în interesul reciproc, al cauzei apropierii și înțelegerii între popoarele noastre, al. socialismului și păcii în lume. Vizitele în România, întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut cu tovarășul Enrico Berlinguer au cimentat relațiile noastre de stimă, prețuire și prietenie, constituind un factor de seamă al promovării neabătute a colaborării rodnice dintre partidele noastre, dintre România și Italia, al întăririi solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. îmi exprim convingerea că și în viitor raporturile de prietenie și solidaritate între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian vor cunoaște o evoluție mereu ascendentă, ceea ce corespunde pe deplin intereselor ambelor partide, idealurilor socialismului și păcii în lume.în aceste momente de grea încercare pentru comuniștii și oamenii muncii din Italia, vă exprimăm, dragi tovarăși, adînca noastră compasiune și vă asigurăm că sîntem alături de Partidul Comunist Italian, împărtășindu-i durerea pentru greaua pierdere suferită. Avem deplina încredere că, în spiritul hotărîrilor ultimului congres al Partidului Comunist Italian, comuniștii italieni vor consolida unitatea rîndurilor lor pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale de progres, democrație și socialism, de apărare a drepturilor și intereselor oamenilor muncii, de promovare a unei politici de independență, de securitate, colaborare și pace în Europa și în întreaga lume., Vă rugăm, dragi tovarăși, să transmiteți familiei îndoliate cele mal sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Deschiderea
Tîrgului internațional 

de la Poznan
Pavilionul României 

vizitat de Henryk Jablonski
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Poznan a avut loc deschiderea ofi
cială a celei de-a 56-a ediții a Târgu
lui international, la care participă 36 
de țări. La ceremonie au participat 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone, Janusz Obodowski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, alte persoane oficiale.

Țara noastră participă la această 
nouă ediție a Tîrgului de la Poznan 
cu un pavilion propriu, avind. o su
prafață de expunere de 864 mp, in 
care 14 întreprinderi românești de 
comerț exterior prezintă calculatoa
re electronice, componente și alte 
produse ale industriei electronice, 
produse electrotehnice, aparatură de 
măsură și control, mașini-unelte, 
autoturisme „Dacia" și „ARO“, sub- 
ansamble pentru autoturisme, pro
duse ale chimiei organice și anorga
nice, medicamente, produse cosme
tice. mobilă etc.

Sint expuse, de asemenea, mache
te ale unor mijloace de transport 
feroviare și aeriene.

Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat de Henryk Jablonski, de alte 
oficialități. La intrarea in pavilion, 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, și de Ion Cosma, ambasa
dorul României la Varșovia.

' Noi acțiuni și luări de poziție '
j pentru oprirea cursei înarmărilor, \ 
ț pentru dezarmare și pace 'ț 
ț 
I
*

ț
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Comunicatul Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale P. C. Italian 
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Enrico Berlinguer

1 în legătură cu încetarea din viață 
a lui Enrico Berlinguer, Comitetul Central al Partidului Comunist Italian a dat publicității, prin Biroul de presă al partidului, un comunicat în care se arată : Comitetul Central și Comisia Centrală de Control ale Partidului Comunist Italian anunță cu profundă durere încetarea din viață a tovarășului Enrico Berlinguer, secretarul general al partidului, survenită la Padova, ca urmare a unei grave hemoragii cerebrale declanșate în timpul unei adunări electorale.Este o grea pierdere pentru mișcarea muncitorească italiană și pentru partid, pentru țară, pentru mișcările de eliberare din întreaga lume. Marele prestigiu moral și politic ce caracteriza personalitatea sa — care a fost confirmată atît de amplu și în âceste momente tragice — se datora de fapt atît extraordinarei seriozități. a angajării ce a caracterizat întotdeauna activitatea lui încă din anii muncii politice desfășurate în Sardinia și la conducerea Federației Tineretului Comunist Italian, cit și dezvoltării originale și fertile a liniei și activității teoretice a comuniștilor, bazîndu-se pe metoda și analiza lui Antonio Gramsci și conti- nuînd opera, profund înnoitoare, a lui Palmiro Togliatti și Luigi Longo.Amintind că Enrico Berlinguer — mai întîi ca vicesecretar al Partidului Comunist Italian între anii 1969—1972, avînd ca secretar general pe Luigi Longo, iar apoi ca secretar general din 1972 — a condus Partidul Comunist Italian, în ani de mari transformări și prefaceri, documentul Comitetului Central al P.C.I. arată : El a sesizat problemele noi care au apărut în lume și în Italia și, în căutarea soluțiilor la aceste probleme, a știut să dea stabilitate — printr-o viziune de amplă respirație intelectuală și de idei — activității partidului, afirmînd pe deplin autonomia lui, caracterul lui democratic și național, angajarea activă și originală în problemele păcii, ale obiectivelor eliberării și progresului tuturor popoarelor, pentru socialism. Sînt realizări pe care comuniștii italieni Ie apreciază ca fundamentale. Toate acestea sînt rezultatul unei reflectări

teoretice și de inițiativă politică concretă, căreia Berlinguer i-a dat un impuls și o contribuție hotă- rîtoare. în condițiile agravării continue a situației internaționale a fost Importantă inițiativa sa în favoarea unor noi raporturi intre state, care să tindă spre destin- 'dere și să se orienteze spre un proces de dezarmare echilibrată și controlată, în primul rind de dezarmare nucleară- Ideea angajării mișcării muncitorești și a forțelor de stingă și progresiste pentru realizarea u- nității europene în scopul făuririi unei Europe capabile în primul rînd să îndeplinească un mare rol în apărarea păcii a găsit în el unul dintre cei mai fermi susținători.în continuare, în comunicat se arată că Enrico Berlinguer a dezvoltat concepția caracterului laic al partidului și al activității sale politice și a reafirmat, ca o necesitate, tensiunea morală și politică, indispensabilă oricărei activități menite să realizeze obiective înaintate de libertate, emancipare și egalitate reală. în condițiile grele ale situației din Italia — caracterizată de persistența unor grele discriminări anticomuniste și de incapacitatea guvernelor și a claselor dominante de a da economiei și societății o dezvoltare corespunzătoare — activitatea lui Berlinguer s-a inspirat din- tr-o politică unitară și coerentă, îndreptată spre căutarea unei înțelegeri între mișcarea muncito

rească și celelalte componente democratice și populare ale țării. El a sesizat, de asemenea, valoarea și importanța unei atitudini de maximă deschidere față de obiectivele, unor noi mișcări — ca acelea pentru eliberarea și emanciparea femeii, pentru afirmarea drepturilor civile, pentru lupta împotriva flagelului drogurilor, pentru apărarea patrimoniului cultural, a mediului înconjurător, pentru o nouă calitate a vieții. în același timp, Berlinguer s-a aflat printre conducătorii politici care au pus cu cea mai mare claritate problema dezvoltării unei noi culturi politice a stîngii, corespunzătoare noilor caracteristici ale crizei și marilor transformări care au loc in economie și în societate.

Această viziune unitară a inspirat activitatea sa atît în anii luptei împotriva guvernului de centru-stînga în declin, în perioada dificiiâ și contradictorie a existenței grupării majorității de solidaritate națională, cît și — după încheierea acestei experiențe datorită unui complex de factori interni și internaționali — in marea bătălie inițiată pentru edificarea unei alternative democratice. Berlinguer a văzut mai bine decit oricine riscurile de decădere și degradare ale situației politice și sociale italiene, iar evenimentele din această perioadă confirmă pe deplin justețea analizei sale. El a anticipat, denun- țîndu-le, riscurile crescînde spre care se îndrepta democrația italiană, grevată de povara unei probleme morale nesoluționate, subminată de slaba conștiință națională a claselor dominante, rănită cjp„ cțișprițninarpg anticomunistă. El a acordat încredere clasei muncitoare, tineretului, femeilor, intelectualilor, tuturor forțelor sănătoase și creatoare hotărîte să înfrunte cu fermitate fenomenele de criză, să determine prin lupta lor unită noi condiții democratice.Comunicatul Comitetului Central și al Comisiei Centrale de Control subliniază că E. Berlinguer și-a câștigat un mare prestigiu și un mare respect pe plan intern și internațional. Intr-o perioadă dificilă, aspră, de tensiune internațională, Berlinguer a condus lupta noastră spre orizontul unei idei a socialismului proprie partidului nostru. Partidului — unității sale, dezvoltării sale ca partid de masă, reînnoirii sale — Berlinguer i-a acordat întotdeauna cea mai mare atenție.Golul ce s-a produs este mare. Amintirea vieții șale, a operei sale, a sfirșituluj său sfîșietor va rămîne de neșters m inimile noasîre. în mintea comuniștilor, a oamenilor muncii, a forțelor democratice.Lecția de umanism și morală. învățămintele lui Enrico Berlinguer, afirmă documentul în încheiere, vor rămîne vii în partidul nostru, tn- tr-un moment atît de plin de dificultăți și de pericole să reafirmăm șus. și ferm angajamentul partidului de a duce înainte cauza pentru care a luptat Enrico Berlinguer pînă în ultima clipă.

Luări de poziție în legătură 
cu conflictul 

dintre iran și IrakBAGDAD 11 (Agerpres). — Președintele Republicii Irak, Saddam Hussein, a declarat că Irakul acceptă propunerea secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, de a înceta orice atac asupra unor o- biective civile iraniene, cu condiția ca Iranul să procedeze în mod similar — transmite agenția irakiană de presă — I.N.A.TEHERAN 11 (Agerpres). — Președintele Republicii Islamice Iran, Aii Khamenei, a declarat că Iranul este gata să oprească atacurile asupra orașelor irakiene, cu condiția ca Irakul să înceteze total bombardamentele asupra orașelor iraniene, transmite agenția iraniană de presă — I.R.N.A.Agenția precizează că declarația a fost făcută ca răspuns la mesajul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, care a apelat atit la Iran, cît și la Irak, chemindu-le să pună capăt acțiunilor lor militare împotriva obiectivelor civile ale celeilalte părți.
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FORUL LEGISLATIV AL SUE- COMUNICATUL COMUN dat
niEI, Riksdag-ul, și-a întrerupt dezbaterile, intrind în vacanță parlamentară. După cum relatează a- gențiile de presă, sesiunea parlamentară a fost dominată de problematica economică, ca urmare a dificultăților cu care este confruntată Suedia din cauza crizei economice, inflației și șomajului în creștere. Lucrările parlamentului suedez vor fi reluate în luna octombrie.

INTR-UN INTERVIU acordat cotidianului francez „Le Figaro", primul ministru al Belgiei. Wilfried Martens, a afirmat că în prezent relațiile dintre țările membre ale Pieței comune trec printr-o perioadă dificilă, generată mai ales de disputele asupra diferitelor politici comunitare. Premierul belgian a apreciat că dintre toate acestea se detașează controversa dintre Marea Britanie și restul partenerilor din C.E.E. cu privire la reducerea contribuției britanice la bugetul comun al „celor zece". în context, el a apreciat că partenerii de pe continent au făcut „maximum de concesii" britanicilor în această problemă la ultimele două reuniuni la nivel înalt ale C.E.E., desfășurate la Atena și Bruxelles.

publicității la încheierea convorbirilor dintre Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bul- . garia, și Forbes Burnham, președintele Republicii Cooperatiste Guyana, evidențiază necesitatea reluării procesului destinderii internaționale, creării unei atmosfere de încredere și colaborare între state, reglementării problemelor litigioase pe calea tratativelor.
PENTRU ÎNTĂRIREA UNITĂȚII 

TARILOR AFRICANE. într-un interviu acordat ziarului malian „L’Essor". ministrul de externe al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye. a subliniat importanta întăririi unității țărilor continentului în eforturile comune pentru asigurarea și consolidarea independentei lor economice. El a subliniat că fostele puteri coloniale încearcă să-și mențină dominația economică asupra statelor africane, exploatîn- du-le resursele naturale și afec- tînd eforturile lor de progres. Ca o modalitate principală în lupta pentru decolonizarea economică a statelor continentului. ministrul malian a evidențiat dezvoltarea raporturilor lor de colaborare reciproc avantajoasă.

ÎN SALVADOR s-au intensificat în ultimele două săptămîni acțiunile forțelor insurgente in diferite provincii ale tării — relatează a- genția United Press International. Citind postul de radio „Vencere- mos", al patrioților. U.P.I. arată că forțele Frontului Farabundo Marti de Eliberare Națională au scos din luptă. începînd cu 28 mai, peste o sută de militari din trupele guvernamentale. uciși sau răniți. Cele mai puternice lupte s-au desfășurat în provincia Usulutan. din sudul țării, a precizat postul de radio.
MINIȘTRII PETROLULUI din țările membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului — Arabia Saudită. Bahrein. Emiratele Arabe Unite. Kuweit, Oman și Qatar — au hotărît. în cadrul reuniunii lor desfășurate în localitatea saudită Taef. să mențină prețurile actuale de livrare și să nu reducă primele diferențiale pentru exportul lor de țiței brut. informează agenția France Presse. Totodată, partici- panții au examinat conjunctura actuală de pe piața mondială a petrolului. precum și situația din regiune. menționează A.F.P.
REUNIUNE. La St. John’s, capitala Insulelor Antigua și Barbuda, s-a desfășurat o reuniune extraor

dinară ministerială a Pieței Comune Caraibiene (C.A.R.I.C.O.MJ consacrată problemelor activizării relațiilor comerciale interregionale, în comunicatul dat publicității in încheierea dezbaterilor se subliniază hotărîrea celor 14 țări membre ale organizației de a acționa pentru extinderea. în interes reciproc. a schimburilor lor comerciale.
ÎN REPUBLICA CAPULUI VER

DE a fost introdus controlul asupra resurselor hidraulice. Parlamentul a încredințat această misiune unui consiliu special creat pe lingă Ministerul Agriculturii. Măsura a fost impusă de seceta îndelungată care afectează țara, provocând pagube însemnate agriculturii și altor ramuri ale economisi naționale și creînd, de asemenea, mari probleme in aprovizionarea populației cu apă potabilă.
CRIMINALITATEA ÎN STATE

LE UNITE ALE AMERICII s-a menținut. în anul 1983, la un nivel foarte ridicat — este concluzia care se degajă din statisticile oficiale date publicității la New York de către Ministerul american al Justiției. Astfel, in anul care a trecut, în Statele Unite au avut loc 36,9 milioane crime și infracțiuni considerate ca grave, respectiv, omucideri, violuri, tîlhării, spargeri de locuințe, furturi de automobile, răniri și altele. Deși se constată o ușoară diminuare a numărului a- cestor delicte în raport cu anul 1982, cînd în S.U.A. s-au comis 39,8 milioane de infracțiuni grave, ex- perții apreciază că rata criminalității continuă să se situeze la un nivel îngrijorător, intrucît, de pildă, în 1983 s-au produs 73,1 furturi la mia de locuitori.

Soluționarea problemelor 
datoriilor externe impune 

o largă conlucrare 
internaționalăBRASILIA 11 (Agerpres). — Nici o țară latino-americană nu poate spera să-și achite datoria externă dacă băncile străine nu ușurează condițiile de plată — a declarat ministrul brazilian de externe, Ramiro Sărâiva Guerreiro.într-un interviu acordat ziarului „O Globo", din Rio de Janeiro, Sa- raiva Guerreiro a spus, de asemenea : „Sintem cu toții sensibili nu numai la propria noastră situație, dar și la situația din alte țări. Sintem martorii unor efecte ale poverii datoriilor, care, în unele țări, prezintă deja riscul foarte clar al destabilizării sociale și politice".BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — Președintele Argentinei. Râul Alfon- sin. a aprobat „scrisoarea de intenții" (cu privire la planurile de redresare economică a țării) ce urmează să fie remisă Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), pentru a se trece la renegocierea condițiilor de restituire a datoriei externe. a Argentinei. De această scrisoare este legată acceptarea de către F.M.I., guvernul S.U.A. și băncile americane a renegocierii datoriei argentiniene.într-o declarație făcută după semnarea documentului, ministrul .argentinian al economiei, Bernardo Grinspun. a spus — teferindu-se la obiecțiile reprezentanților F.M.I. față de planurile economice argentiniene — că „F.M.I. nu are vreun temei să se opună dezvoltării economice a vreunui stat".
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*11 (Agerpres). — Luni, l pentru a treia zi consecutiv, in R., F. Germania au fost organizate ț demonstrații împotriva armelor nu- ’ cleare. După cum relevă Associated Press. < persoane au participat la acțiunea / pentru dezarmare și pace desfășu- 1
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Partidul Socialist Flamand din Belgia 
cere să se renunțe la 

a noilor rachete
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

Președintele Partidului Socialist 
i'famand din Belgia, Karel van 
Ițiiert, s-a pronunțat pentru renun
țarea la proiectele de staționare a 
noi rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
țării. Intr-un interviu acordat zia
rului „Le Soir", el a apreciat că

proiecteie de amplasare 
pe teritoriul țării

trebuie să se pună capăt iraționalei 
curse a înarmărilor și a relevat că 
Belgia își poate aduce contribuția 
la eforturile pentru asigurarea pă
cii, opunîndu-se cu fermitate am
plasării de noi rachete nucleare și 
oprind pregătirile ce se fac in acest 
sens la baza militară de la Flo- 
rennes.

W. Brandt se pronunță pentru un plebiscit 
împotriva desfășurării deBONN 11 (Agerpres). — ’Willy Brandt, președintele Partidului Social Democrat din R.F.G. și fost cancelar federal, a declarat că sprijină eforturile mișcării pentru pace din R.F.G. de a organiza, în ziua alegerilor pentru Parlamentul (vest-)european, un plebiscit împotriva desfășurării de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în R.F. Germania. într-o alocuțiune rostită la Dortmund, Willy Brandt a afirmat că respinge desfășurarea rachetelor americane „Pershing" și „Cruise" și cheamă guvernul federal să stopeze

rachete nucleare în R.F.G.imediat amplasarea de noi rachete înlăture pe cele deja in-și să le stalate.BONN
agenția |circa 1 200 de \rată in fața bazei americane din Miitlangen, unde in noiembrie anul trecut a început amplasarea de rachete nucleare cu rază medie de acțiune de tip „Pershing-2“.

74 la sută din locuitorii regiunii italiene Toscana 
împotriva instalării noilor rachete la Comiso

ROMA 10 (Agerpres). — Italienii 
resping categoric planurile de 
transformare a Siciliei intr-un po
ligon nuclear, s-a relevat in cursul 
unei conferințe de presă organizate 
la Florența de Comitetul local âe 
luptă pentru pace. Majoritatea 
populației din. regiunea Toscana, au 
menționat vorbitorii, se pronunță
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l și viață!'! In acei

LISABONA: LucrărileLISABONA 11 (Agerpres). — La Lisabona s-au încheiat lucrările Adunării pentru pace, organizată din inițiativa „Consiliului portughez al păcii și colaborării" și care s-a desfășurat sub deviza „Pentru pace '“!'NU, armelor nucleare!"./ in acest cadru a luat cuvîntul ) Francisco da Costa Gomos, vice-

împotriva amplasării la Comiso a 
rachetelor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune. S-a subli
niat, astfel, că rezultatele unui son
daj de opinie in legătură cu această 
problemă demonstrează că 74 la 
sută . dintre persoanele chestionate 
au spus un „Nu" hotărît rachetelor 
nucleare.

Adunării pentru pacepreședinte al Consiliului Mondial al Păcii, fost președinte al Portugaliei. care a denunțat pericolul reprezentat de amplasarea rachetelor nucleare americane pe teritoriul unor țări ves.t-europene, de existența unor asemenea arme de distrugere în masă pe continentul european, în general.
BELGRAD: ConvorbiriBELGRAD 11 (Agerpres). — La Belgrad au avu.t loc convorbiri între Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, și Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președin- țețe Republicii Populare Dpmocrate Cdredne — informează agențiile Ta- niug și A-C.T.C, Cu acest prilej s-a

iugoslavo-coreeneprocedat la un schimb de informații privind activitatea celor două partide și au fost abordate modalitățile lărgirii și dezvoltării relațiilor de colaborare frățească dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Muncii din Coreea. Au fost discpftțe, de asemenea, probleme de interes cbmun privind mișcarea comunistă internațională.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Evoluția situației din Liban • O relatare a secretarului 
general al O.N.U.BEIRUT II (Agerpres). — Camera Deputaților (parlamentul libanez) și-a continuat, luni, dezbaterile asupra declarației-program a guvernului de uniune națională, condus de Rashid Karame.Agențiile internaționale de presă relevă că. paralel cu dezbaterile din forul legislativ, s-au înregistrat puternice lupte peste linia de demarcație dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului. Numeroase obuze au căzut în zona în care se desfășurau lucrările parlamentului. A- genția France Presse informează că, după o scurtă acalmie, bombardamentele au fost reluate cu violentă, luni după-amiază, la periferia de sud a capitalei libaneze. în mai multe localități situate la est de oraș, precum și pe litoral, la nord de Beirut. Citind postul de radio Beirut, agenția Reuter transmite că cel puțin .30 de persoane au fost ucise in urma ciocnirilor de luni.AMMAN 11 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a declarat, la Amman, că înrăutățirea situației din Orientul Mijlociu „ar avea cele mai grave implicații pentru pacea lumii". El a subliniat că trebuie găsită o cale pentru a se aborda cauzele problemelor din zonă și a se „începe con

struirea unor punți peste prăpastia ce separă pozițiile părților implicate".Secretarul general al O.N.U. a reafirmat sprijinul Națiunilor Unite față de drepturile inalienabile ale poporului palestinian — problemă care, a spus el. constituie esența conflictului din regiune. Javier Perez de Cuellar a subliniat necesitatea aplicării rezoluției 242 a Consiliului de Securitate, pentru a se a- junge la o pace cuprinzătoare, dreaptă și durabilă în zonă.Secretarul general al O.N.U. și-a manifestat, totodată, preocuparea față de situația din Liban, expri- mindu-și însă speranța că Națiunile Unite vor fi capabile să ajute a- ccastă țară în rezolvarea diferitelor sale probleme.AMMAN 11. (Agerpres). — Iordania este profund îngrijorată de măsurile de multiplicare a așezărilor israeliene ilegale în teritoriile arabe ocupate de Israel — a declarat ministrul iordanian al afacerilor externe, Taker El Masri, citat de agenția M.E.N. Comisia interministerială a guvernului israelian pentru problemele colonizării a hotărît, duminică,— a anunțat agenția France Presse— crearea a încă cinci așezări israeliene în Cisiordania și pe înălțimile Golan.
Agenda energeticaHAVANA 11 (Agerpres). — în Cuba se desfășoară un program de economisire a energiei si de dezvoltare a noilor surse energetice, între care solară, a biogazului și eoliană. Au fost, astfel, construite peste 2 009 instalații de încălzire a apei pe baza energiei solare și 300 instalații de biogaz. în cadrul fabricii de zahăr de la Camaguey, biogazul obtinut din reziduurile de fabricație a zahărului a permis economisirea unei cantități de circa 2 milioane litri petrol.în prezent. Cuba importă pentru cerințele de consum intern ii milioane tone petrol anual.CAIRO 11 (Agerpres). — Programul energetic al Egiptului prevede construirea în perioada următoare a opt centrale atomoelec- trice. cu o capacitate totală de 8 000 MW. a declarat ministrul e- giptean al electricității și energiei. Maher Abaza. Aceste centrale, a spus el. urmează să asigure circa 40 la sută din consumul energetic național.TRIPOLI 11 (Agerpres). — în platoul continental al Jamahiriei Libiene a fost descoperit, la nord- vest de Benghazi, un zăcămînt de petrol, anunță agenția J.A.N.A. Rezervele sînt evaluate la aproape 765 milioane barili, putînd fl exploatate cu un debit zilnic de peste 5 000 barili. Este vorba, potrivit agenției, de primul zăcămînt de petrol important descoperit în zona orientală a platoului continental libian.

OSLO 11 (Agerpres). — Intrată doar de cîtiva ani în rîndul marilor producători de petrol din lume. Norvegia a realizat, in 1983, o extracție de 55 milioane tone petrol, „aurul negru" asigurînd 19.2 la sută din produsul național brut al acestei țări. Lucrările de exploatare a petrolului din partea norvegiană a Mării Nordului au început in 1971, iar în 1975 se obținea o cantitate dc petrol suficientă pentru consumul intern al tării. Norvegia devenind în anii următori prima tară exportatoare de petrol din Europa occidentală.BERNA 11 (Agerpres) —. Organizația elvețiană „Sofas". specializată în utilizarea energiei solare, realizează un program de cercetare- pentru elaborarea normelor practice de natură să permită proiectarea si construirea în condiții optime a instalațiilor pentru punerea în valoare a energiei Soarelui. în acest scop sînt studiate patru instalatii-Pilot pentru furnizarea apei calde cu ajutorul energiei solare, rezultatele cercetărilor urmînd a fi folosite pentru construirea unui model de înalt randament.Cercetările realizate pînă acum de „Sofas" arată că în satisfacerea anumitor necesități energetice ale unor clădiri mai mari (hoteluri. blocuri de locuințe) energia solară poate concura deja cu succes sursele tradiționale.

Preocupări social-economice 
în țările in curs de dezvoltare yLUANDA 11 (Agerpres). — în Republica Populară Angola, peste 9(10 000 de persoane au fost alfabetizate, începînd din 1977, informează agenția ANGOP. Acțiunea se înscrie în cadrul mai larg al eforturilor tî- nărului stat independent pentru eli- rtrinarea consecințelor coloniale, pentru dezvoltarea social-economică a țării. „ *LOME 11 (Agerpres). — Sute de mii de locuitori ai Republicii Togo iau parte la campania națională de împăduriri. Obiectivul acestei acțiuni il constituie crearea unei „centuri verzi" in jurul fiecărei localități din țară, in cadrul proiectului de luptă împotriva deșertificării.

★DHAKA 11 (Agerpres). — Reprezentanți ai Republicii Bangladesh și Egiptului au semnat Ia Dhâka acordul privind crearea unei camere de comerț comune. Noua organizație va impulsiona activitatea comercială și industrială din cele două țări, va întreprinde acțiuni îndreptate spre extinderea colaborării lor economice și comerciale, anunță agenția M.E.N.
★BOGOTA 11 (Agerpres). — Guvernul columbian a adoptat un plan de dezvoltare în ritm susținut a agriculturii, care prevede, în esență, extinderea suprafeței arabile și sporirea productivității muncii îndeosebi la culturile cerealiere. Ministrul de resort, Gustavo Castro Guerrero, a anunțat că fondurile alocate in acest scop se ridică la 55 miliarde pesos.
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