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Inscriindu-se ca un eveniment de deosebită însemnătate pentru întărirea prieteniei

și colaborării multilaterale româno-coreene, în interesul ambelor țări și popoare,

al cauzei socialismului, păcii și progresului mondial, ieri a avut loc
i

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE ÎNTREPRINSE,
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

fără pierderi a recoltei I 
Specialiștii să urmărească permanent stadiul de coacere 
a lanurilor.
Combinele să fie bine reglate și folosite la capacitatea 
maximă.
Este necesară o corelare judicioasă între recoltarea și 
transportul cerealelor din cîmp.
Tot ce se strînge într-o zi — pină seara să fie pus la 
adăpost.
La bazele de recepție să se asigure preluarea operativă 
a produselor, evitîndu-se staționările inutile ale mijloace
lor de transport.
Maximă răspundere pentru livrarea cantităților de pro
duse la fondul de stat și la fondul de nutrețuri combinate.De cîteva zile a început secerișul orzului intr-un șir de județe din sudul țării. Este elocvent, bunăoară, că în timp ce în cooperativele a- gricole din județul Olt, pînă in seara zilei de 20 iunie, orzul a fost strins de pe mai bine de 74 la sută din suprafața cultivată, în județele limitrofe această lucrare este abia la început. Firesc, in zilele următoare aria secerișului se va extinde în toate județele si, în primul rînd, în cele din sudul vestul țării. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite de lucru în județele Olt, Teleorman și Giurgiu, în toate județele și în toate unitățile agricole trebuie întreprinse măsuri hotărite pentru organizarea temeinică, în cele mai mici amănunte. a secerișului, astfel incit recoltarea să se facă în timpul cel mai scurt și fără pierderi. Așadar, oamenii muncii din agricultură se află în fata unei etape hotărîtoare a muncilor agricole, sarcina lor cea mai importantă în momentul de față fiind stringerea și depozitarea in cele mai bune condiții a producției de cereale păioase. în ce direcții trebuie să se acționeze pentru a se asigura pretutindeni buna desfășurare a secerișului ?Important în momentul de față este ca specialiștii din unitățile a- gricole să urmărească permanent stadiul coacerii lanurilor. Ținînd seama de condițiile climatice din această vară, cunoașterea cu exactitate a evoluției maturizării culturilor de orz și griu este esențială pentru a se declanșa recoltarea cerealelor păioase atunci cind lanurile sint în pîrgă, în funcție de densitatea plantelor la hectar și de soiurile cultivate. Numai pro-
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CEREMONIA PLECĂRII DIN CAPITALA

Momente de la plecarea din Capitală
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26 de unități economice 
din județul Neamț26 de unități economice din județul Neamț și-au îndeplinitzece zile mai devreme prevederile de plan pe primul semestru al a- nului la producția-marfă. Pînă la sfîrșitul lunii iunie, aceste unități — între care se află întreprinderea de hîrtie și, cartoane „Comuna din Paris" și I.Ă.S. „Avicola" din Piatra Neamț, Uzina de reparații de transformatoare și aparataj e- lectric din Roman, Fabrica de vol- vatir din Tg. Neamț, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești și altele — vor realiza o producție suplimentară în valoare de peste 110 milioane lei. (Con

stantin Blagovici, corespondentul „ Scînteii “).
23 de unități economice 

din județul VîlceaColectivele de muncă din 23 de
la nivel înalt l

Joi, 21 iunie, s-a încheiat vizita o- ficială de prietenie pe care a efec- tuat-o în tara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, delegația de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Re-

Co-con- con-publicil Populare Democrate reene.Noua întîlnire dintre cei doi ducători de partid și de stat, vorbirile purtate în aceste zile laBucurești constituie o nouă și importantă manifestare a prieteniei și solidarității româno-coreene, expresia dorinței comune de a ridica la un nivel și mai înalt relațiile tradiționale dintre partidele și popoarele noastre, de a întări în continuare

colaborarea și conlucrarea dintre cele două țări in construcția noii ormduiri și in lupta pentru pace.înaintea plecării, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen s-au intîlnit la reședința rezervată înaltului oaspete, unde s-au întreținut într-o atmosferă cordială.Ceremonia plecării a avut loc la Gara Băneasa.
(Continuare in pag. a V-a)

Înaintea plecării, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen s-au întilnit la reședința rezervată înaltului oaspete

cedîndu-se în acest fel, adică în- cepînd operativ secerișul, pot fi evitate pierderile de boabe prin scuturarea spicelor. Tot in scopul preîntîmpinării pierderilor de recoltă, este absolut necesar ca. înainte de începerea secerișului, să se verifice încă o dată reglarea combinelor și să se asigure buna etan- șeizare a mijloacelor ce vor fi folosite la transportul recoltei.Pentru obținerea unor ritmuri înalte la seceriș, încă din prima zi a începerii acestei lucrări, in toate unitățile agricole trebuie să se treacă de îndată la scoaterea la capătul lanurilor a formațiilor de combine și de prese de balotat paie și la organizarea acestora în tabere de cîmp. Este absolut necesar ca toate formațiile de recoltare să fie dotate cu ateliere mobile de intervenție. prevăzute cu piesele de schimb și cu numărul necesar de mecanici pentru remedierea operativă a defecțiunilor ce se pot ivi la combine site în aceasta folosirea combinelor si i zilnice stabilite.Obiectivul principal al întregii campanii de seceriș este ca stringerea și depozitarea recoltei să se facă intr-un timp cit mai scurt, spre a se evita orice pierderi de recoltă, în acest scop. în funcție de condițiile concrete dintr-o zonă sau alta și de necesități, trebuie să se organizeze întrajutorarea cu utilaje între județe și unitățile agricole vecine. în toată această acțiune trebuie să se asigure însă în primul rind folosirea din plin a mijloace-

și la celelalte utilaje folo- campani'a de seceriș. De depind în mod hotărîtor la capacitate maximă a realizarea vitezelor

(Continuare în pag. a IlI-a)

întreprinderi din județul Vîlcea au îndeplinit cu 10 zile mai devreme planul pe primul semestru la pro- ducția-marfă industrială. între unitățile fruntașe se numără Combinatul chimic, întreprinderea forestieră de exploatare si transport, întreprinderea minieră Rimnicu Vîlcea, Fabrica de nutrețuri combinate Băbeni, întreprinderea antrepriză de construcții-montaj. întreprinderea județeană de legume și fructe și altele. Pină la sfîrșitul lunii iunie, colectivele de oameni ai muncii din aceste unități prelimina realizarea suplimentară a 1 000 tone clor lichid, 4 900 tone PVC, 2 600 tone hipoclorit, 351 tone erbicide, 6 800 metri cubi lemn pentru industrializare, 2 500 mc. lemn pentru celuloză, 20 000 tone calcar pentru industria chimică, alte produse in valoare totală de 290 milioane lei. (Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

Cu privire la vizita oficială de prietenie
în Republica Socialistă România a tovarășului Kim Ir Sen
secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,

președintele Republicii Populare Democrate CoreeneLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o delegație de partid și de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a efectuat o vizită oficială, de prietenie. în Republica Socialistă România, în perioada 18—21 iunie 1984.Tovarășul Kim Ir Sen și persoanele oficiale care l-au însoțit au vizitat obiective economice și culturale din București și Iași, fiind primiți pretutindeni cu deosebită cordialitate și ospitalitate, expresie a sentimentelor de stimă pe care și le nutresc reciproc popoarele român și coreean prieten, a relațiilor frățești de colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea. dintre Republica Socialistă' România și Republica Populară Democrată Coreeană.între tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, si tovarășul Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii. Populare Democrate Coreene, au avut loc convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă caldă, prietenească, de deplină înțelegere și stimă reciprocă. în cadrul convorbirilor, cei doi șefi de partid și de stat tivitatea strucției stadiul perspectivele lor de dezvoltare și
s-au informat despre ac- tărilor lor consacrată con- socialismului. au analizat raporturilor bilaterale și

au procedat la un larg schimb de păreri cu internaționale comun.Tovarășii ______ _____ „____ _ „Kim Ir Sen au constatat cu deosebită satisfacție că raporturile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, popoarele și țările lor cunosc un curs permanent ascendent, în deplină concordantă cu principiile și prevederile Tratatului de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, ale celorlalte documente semnate la cel mai înalt nivel. In acest cadru, s-a relevat rolul determinant al intîlnirilor si hotărîrilor luate la cel fnai înalt nivel, al relațiilor personale, de prietenie, statornicite între cei doi șefi de partid si de stat, pentru extinderea si aprofundarea prieteniei și conlucrării româno-coreene în toate domeniile de interes comun.Ambii șefi de partid si de stat au subliniat existenta unor largi posibilități de promovare. în continuare, a unei rodnice colaborări bilaterale pe plan economic, teh- nico-științific, cultural si în alte sectoare de activitate, corespunzător intereselor popoarelor lor de dezvoltare liberă, independentă, de realizare a programelor proprii de construcție socialistă, de progres si bunăstare, în condiții de pace, securitate si colaborare internațională. în acest context, din dorința de a da noi dimensiuni conlucrării economice bilaterale reciproc avantajoase, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au convenit să fie încheiat un Acord de lungă durată de colaborare și cooperare economică si tehnico-știintifică pînă în anul 2000 între Republica Socialis-

privire Ia problemele majore de interesNicolae Ceausescu si
tă România Democrată care să pună o bază trainică și să dea o largă perspectivă relațiilor reciproc avantajoase dintre cele două țări și popoare.Abordînd problemele actuale ale lumii contemporane, cei doi șefi de partid și de stat au subliniat profunda lor preocupare fată de încordarea deosebit de care s-a ajuns in viata internațională ca urmare a politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență, a intensificării cursei înarmărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare, a lipsei de progrese pe calea lichidării subdezvoltării și instaurării noii ordini economice internaționale. S-a subliniat că problema fundamentală a lumii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd la dezarmare nucleară.în mod deosebit a fost reliefată situația gravă creată in Europa ca rezultat al trecerii la amplasarea de către S.U.A. a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune in unele țări vest-europene și. ca urmare, a trecerii la realizarea de către Uniunea Sovietică a contra- măsurilor nucleare anunțate. Cei doi șefi de partid și de stat au subliniat că este necesar să fie făcut totul pentru reluarea negocierilor dintre Uniunea . Sovietică și S.U.A., pentru a se ajunge la un acord care să ducă la eliminarea totală a rachetelor cu rază medie de acțiune. a oricăror arme nucleare din Europa, ceea ce ar avea o importanță deosebită pentru preîntîmpi-

și Republica Populară Coreeană, document

gravă la

narea unui nou pentru salvgardarea treaga lume.Tovarășul Kim Ir Sen a ___ _înaltă apreciere inițiativelor și acțiunilor hotărite ale României socialiste, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrate soluționării pe cale pașnică a problemelor divergente dintre state, asigurării deplinei egalități în raporturile dintre state, salvgardării păcii și securității în lume, creării de zone denuclearizate în Balcani și în alte regiuni, înlăturării pericolului unui război nuclear și menținerii păcii în Europa și în lume. Totodată, secretarul general al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, a exprimat solidaritatea fermă a poporului coreean față de eforturile susținute desfășurate de poporul român pentru atingerea acestor obiective.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat sprijinul și solidaritatea poporului român cu lupta dreaptă a poporului coreean pentru reuni- ficarea pașnică și independentă a patriei sale, fără nici un amestec din afară.Partidului ședințele . _____ __________România, a salutat și a exprimat sprijinul său activ față de propunerile formulate de tovarășul Kim Ir Sen în direcția reunificării și realizării unei Coree independente și pașnice, susținînd recentele initiative ale secretarului general al C.C. al P.M.C.. președintele R.P.D. Coreene, privind reducerea tensiunii în Peninsula Coreeană si Începerea de convorbiri tripartite. în

război păciimondial, în in-dat o

Secretarul general al Comunist Român, pre- Republicii Socialiste

(Continuare in pag. a V-a)
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Un portret obișnuit, scris de oțelarii 
care produc cel mai bun oțel al țăriiînainte de a-1 cunoaște pe Constantin Rusu, prim-topitor la cuptorul nr. 3 al oțelăriei electrice nr. 1 din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara, portretul său ne-a fost conturat de doi oameni care aveau, în cazul său, autoritatea criticului de artă față de opera debutantului. Doi oameni a căror viață și muncă sînt legate, de aproape 30 de ani, de „viața" focului nestins al Hunedoarei. „Mergeți la oțelăria electrică nr. 1 — ne-a spus tovarășul Sabin Faur, directorul general al combinatului. E acolo un tinăr, cred că Rusu îl cheamă, născut pentru a deveni un mare oțelar“. „Dacă un pictor ar vrea să facă portretul unui oțelar. „modelul" lui Rusu—avea să-l completeze peste cîteva minute inginerul Iosif Vaida, șeful secției, pe directorul general — ar fi ideal. Corpul lui se înalță semeț, ca o săgeată, ne platforma oțelăriei. Parcă zboară cind merge prin fata cuptoarelor. E construit numai din mușchi și forță. Brațele, lungi și puternice, parcă sint aripile unui avion. Dar aceste date fizice n-ar fi suficiente, dacă pictorul n-ar putea sugera și vioiciunea. și inteligența topitorului nostru șef".Am avut pentru un moment sentimentul că un asemenea portret, construit cu atîtea argumente, ne va pune față-n față cu cel mai experimentat oțelar al Hunedoarei. Obișnuită eroare de reporter. Dar să-l cunoaștem pe îndelete pe eroul nostru.— Cum ai ales meseria de oțelar. Constantin Rusu ?— Ca toți tinerii care vin aici — 

ne spune. Poate am avut o „șansă" în plus (subliniază cuvîntul șansă și ride). Un unchi de-al meu. fost oțelar aici la Hunedoara, cind a ieșit la pensie, a venit la tata și i-a spus : „Vrei să-i faci băiatului un viitor? Trimite-1 la Hunedoara să se facă oțelar. Acolo e cea mai bună școală pentru creșterea oamenilor. Ascultă-mă și-ai să-mi mulțumești".Dacă unchiul a avut sau nu dreptate ? Tinărul pare surprins de întrebare. Adică cum să nu aibă, dacă, în nici 15 ani de cind a venit aici, la Hunedoara, el și-a pus — cum se exprima singur — „aproape toate cărămizile la temelia vieții" ? Răspunsul pare nefiresc. Mai ales pentru un tinăr care abia a împlinit 27 de ani. îi spunem acest
| Timpurile și anotimpurile fertile 

ale livezilor bistrițeneBN-70, respectiv 16-BN, nu sînt numere de înmatriculare pentru autoturisme. Dar, atunci, ce reprezintă ele ? Veniți către municipiul reședință al județului Bistrița-Năsăud din orice parte a țării și ele vă vor mijloci cunoașterea unei lumi miraculoase, o lume a culorilor și aromelor. Coborîți pe malurile verzi ale Someșului ori Să- lăutei, pe văile Bîrgaielor, Șieului, Ilvelor sau Zăgrii și o să simțiți, instantaneu. vara.' Iar dacă pașii vă vor purta intr-un nou oraș care cu un deceniu și jumătate în urmă nu exista, de-a lungul unei importante platforme industriale ce a condensat numai din 1976 încoace în- tr-un însemnat număr de întreprinderi construcția de mașini, electrotehnica, mecanica fină, chimia — mai păstrați in rezervă un strop de admirație. Cereți apoi oricărui bistrițean, tinăr sau vîrstnic, să vă îndrepte spre Han și opri- ți-vă în preajma fîntinii arteziene ; lăsați-vă apoi ochii să dea roată orizontului, spre Dealul Tîrgului. De-1 veți găsi in culorile sale de mai. cu atit mai bine, deși nici cele din vară, nici cele din septembrie nu sint cu nimic mai prejos. Dimpotrivă...în urmă cu patru decenii, aceste sugestii nu ar fi avut nici un fel de acoperire. Erau pur și simplu vise. Izvorite, e drept, din practicarea seculară a po- miculturii pe aceste locuri, începutul transpunerii visurilor în realitate se poate data exact — 1 ianuarie 1950, ziua cind ia ființă unitatea carp s-a numit atunci Stațiunea experimentală pomicolă Bistrița 
din cadrul Institutului de cercetări agronomice al României.— Aveam in dotare la 

care seDorneiConstrucții moderne, armonios încadrate in peisaj, aceasta înfățișează călătorului care intră in municipiul BistrițaFoto : AI. Andron

lucru și-i cerem să-l explice. „Nu m-ați înțeles — zice. N-am spus că nu mai am nici un gînd. nici un proiect. Că mă opresc aici. Am spus că am așezat aproape toate cărămizile". Dacă tot îi place tînărului să vorbească în metafore, să vedem, totuși, ce reprezintă respectivele cărămizi. Prima dintre ele ar fi aceea că a terminat școala profesională și a fost repartizat să lucreze, unde visa de atunci, la „cea mai modernă oțelărie a combinatului". A doua, că și-a întemeiat aici o familie. A auzit, și crede că-i adevărat, că familiile întemeiate la Hunedoara au trăinicia otelului. Soția lui lucrează ca acar la stația C.F.R. Petriș. Au un

băiat de doi ani, care a învățat deja să spună cuvîntul „oțelar". A treia cărămidă. La un an de la terminarea școlii profesionale, pentru că aici făcuse alți trei ani de practică in producție, a fost primit în rîn- durile partidului.— De ce crezi că dintr-un combinat cu zeci de mii de oameni, cu mii de comuniști, directorul general ne-a recomandat să te cunoaștem pe dumneata ?Odată ajunsă discuția în acest punct, convorbirea cu oțelarul Constantin Rusu s-a întrerupt brusc. S-a scuzat că nu mai putem sta de vorbă. „E absolut necesar să merg la cuptor". Ne-am gindit că s-o fi întîmplat ceva grav. Maistrul Nicolae Feidiu ne liniștește insă zîmbind : „Nici vorbă. Nu-1 cunoașteți pe Rusu. Nu-i place să vorbească despre el. întrebați-i pe oamenii din schimb și veți afla de ce vi s-a recomandat să scrieți despre el".Așa am ajuns pe drumul care duce la cunoașterea cea mai exactă a unui comunist, a unui oțelar. Iar pe acest drum, prima călăuză ne-a fost chiar maistrul....Cu aproape doi ani în . urmă, prim-topitorul de la cuptorul nr. 3, Nicolae Doroftei. om de 45 de ani — ajuns la virsta maturității' ca oțelar — a cerut să plece la Iași. Un prim-topitor este — așa cum o spune, și funcția sa — primul om care răspunde de nașterea otelului. 

început — își amintește primul director al stațiunii, dr. docent Ioan Moldovan, azi pensionar — 157 de hectare de livadă, din care 150 de hectare „clasică", două vaci, doi cai și o căruță ; și eram cu toții doi ingineri, trei tehnicieni și patru muncitori perma- nenți...Astăzi, întregul nord al Bistriței e o mare, o mare de pomi fructiferi. Talazurile sale văluresc de la Viișoa- ra, străbat ambele zone industriale ale municipiului, încing cu brîie de vișini, cireși, pruni, peri, nuci și meri, mai ales meri, costișele pentru a-și găsi zăgaz in binecunoscutele vii ale Dumitrei. Trec apoi calea de asfalt și se reîntorc pe un traseu, cind mai îngust, cind mai larg, oprindu-se în șesul legumicol bistri- tean străjuit de drumul de fier ce duce la Bistrița Bîrgăului. Din tot acest impresionant „codru" fructifer, înșirat pe mai mult de 15 kilometri, cu o lățime variabilă între 100 și 2 000 de metri, Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Bistrița are actualmente în patrimoniu 681 ha livezi clasice și 200 ha livezi intensive și superintensive, restul revenind cooperativelor agricole de producție Viișoara și Bistrița, precum și întreprinderii agricole de stat Dumitra.— Avem pe rod peste 300 de mii pomi fructiferi — ne precizează ing. Nicolae Drăgan, directorul stațiunii —■ dimensionați în patru ferme de producție, precum și o a cincea pentru material săditor. în cele opt laboratoare de care dispunem' lucrează 16 cercetători, din care jumătate cu studii superioare ; și . mai avem, în activitatea direct productivă. 10 ingineri, 6 tehnicieni și peste

130 de muncitori. Fără a spune vorbe mari, țin să adaug că ne considerăm și sîntem inima pomiculturii din județul nostru.Investigînd la modul statistic această afirmație, iată ce ne înfățișează realitatea cotidiană : pînă în prezent au fost create, in stațiunea bistrițeană, 6 soiuri de cireș și un soi de vișin de mare productivitate răs- pindite in toată țara, 5 soiuri de hibrizi de prun deosebit de productivi. 4 hibrizi elită de măr tip Golden și Dublu Red, rezis- tenți la boli. Anual se obțin 700 000 pomi total imuni la bolile virotice, din sortimentul modern de înaltă valoare biologică și mare productivitate propice cultivării pe meleagurile bistrițene și năsăude- ne. ca și în alte zone ale țării. Un pumăr de 15 stațiuni de profil din România beneficiază de asistență tehnică și științifică din partea unității bistrițene in producerea materialului săditor.Așadar, emblema 16-BN nu vrea să spună altceva decît că soiurile și hibrizii de pomi fructiferi creați la Bistrița au ajuns la această cifră. Pentru realizarea unui singur soi este nevoie, în medie, de 15 ani... Cită muncă și cită tenacitate !Să încercăm acum deslușirea celuilalt simbol (BN- 70), prin intermediul creatorilor care i-au dat viață, începind' din 1970 încoace.— Pentru specialiști este cunoscut faptul că în țara noastră pînă in prezent a fost utilizat în cultură tipul de portaltoi vegetativ pentru păr și gutui creat la Stațiunea East Mailing din Anglia — ne spune cercetătorul științific principal dr. ing. Nicolae Minoiu. Dar acest EM-A are două mari neajunsuri : rezisten

Iar aici, la oțelăria nr. 1. se produce cel mai bun otel al tării. Prim- topitor nu poate fi oricine. El trebuie să aibă atit experiență, cit și pregătire profesională egală cu a unui maistru. Comunistul Feidiu l-a propus pentru această importantă muncă pe Constantin Rusu. Conducerea secției a acceptat propunerea. Dar împotrivirea a venit —. știți din partea cui ? — chiar a celui promovat : „Dacă nu-i întrebați pe oameni' să-și spună părerea, să aprecieze ei dacă pot sau nu să-l înlocuiesc pe nea Doroftei. nu primesc". Și au trebuit să fie întrebați. De ce a făcut acest lucru ? Aveam să aflăm chiar de la el : „Ca să 

știu dacă-mi vor respecta cerința de disciplină pe care sint obișnuit s-o pretind mie și, deci, și celor care lucrează cu mine".Nu-i ușor să preiei, la numai 25 de ani, conducerea unei formații care a avut in fruntea ei vreme îndelungată pe unul din cei mai experimentați oțelari. Marile examene se dau însă nu numai la vîrstele „coapte". Se dau și trebuie să se dea și la virsta cutezanței. Așa au gindit cei care l-au promovat pe Constantin Rusu prim-topitor la o vîrstă relativ tînără pentru această grea responsabilitate. Și n-au greșit. în noua sa calitate profesională, tînărul comunist nu numai că l-a inlocuit cu bine pe experimentatul Doroftei, dar a impus un ritm de lucru căre i-a adus cuptorului nr. 3 faima de „recordman" al secției. Pentru că în timp, ce la alte cuptoare rezultatele oscilează, nr. 3 a stabilit in luna aprilie recordul de producție pe acest an, iar în luna mai l-a ega- 1 lat. Și. spre a înțelege și mai bine valoarea acestor performante, trebuie spus că oțelul produs aici are ca destinație numai industria de virf a construcțiilor de mașini — aeronautica, centralele nucleare și alte domenii la fel de importante.„Tovarășul Feidiu v-a Vorbit des- i pre promovarea curajoasă a tînărului comunist Rusu și despre faptul că. ■ datorită pregătirii sale profesionale, modului în care știe să lucreze 

ță mică la ger și compatibilitate biologică redusă la altoire. Portaltoiul BN-70, obținut de noi prin polenizare liberă și selecționat din tipurile de gutui locale se caracterizează prin- tr-o mare rezistență la excesul temporar de umiditate, la oboseala biologică a solului și se înmulțește foarte ușor, fără adaos de biostimulatori. Randamentul său in marcote este mare.— Conținutul de amidon în ramuri, pe care am reușit să-l mărim de șapte ori la portaltoiul românesc față de confratele său englez — ne-a spus și ing. Doina Vlădianu — explică în parte deosebita lui rezistență la ger. Cercetările de microscopie electronică ne-au relevat însă că el are un strat epidermal în plus, ceea ce ii conferă rezistență sporită față de majoritatea factorilor climatici adverși. Cantitatea și calitatea fructelor obținute sint net superioare.Da, stimate călătorule, în curînd, venind pe meleagurile bistrițene și nă- săudene vei gusta pere mai dulci decît cele cunoscute. Nu vei sesiza în aurul și aroma lor că au fost zămislite de un portaltoi autohton și poate vei fi și uitat cum se numește. Ceea ce nu trebuie să uiți cu nici un chip însă sînt tenacitatea, perseverența, hărnicia și competența unor oameni care au introdus toate aceste virtuți umane in simboluri cu Însemne ale județului lor, pentru ca apoi, cu o generozitate pe care numai socialismul o poate sădi in ginduri, inimi și minți, să le desfășoare peste o întreagă țară. Puține flori sint mai frumoase decit cea a recunoștinței pentru plaiurile natale, parte inse

cu oamenii, a trecut bine acest examen greu. Eu am să vă vorbesc— ne spune tovarășul Jenică Min- dru, secretarul biroului Organizației de bază din cadrul schimbului C — despre un alt examen greu. Trecut, de asemenea, cu bine de Rusu". Despre ce este vorba ? Să-l ascultăm tot pe secretarul biroului organizației de partid : „Forța numerică a organizației U.T.C. din cadrul schimbului C .este aproape egală cu aceea a organizației de partid. Dar multă vreme această forță nu se manifesta cu toată puterea ei. Am încercat să ajutăm biroul organizației U.T.C.; să stăm de vorbă cu fostul secretar. Azi discutam cu el ceva, miine trebuia' s-o luăm de la început. Iar aici, în oțelărie. nu e timp de vorbe multe. Ce-am făcut atunci ? L-am recomandat tinerilor, pentru a-1 alege ca secretar al organizației U.T.C.. pe Rusu. Iar acum organizația noastră U.T.C. este efectiv ceea ce așteptăm de la ea. Rusu. îi*  convinge pe tineri cu autoritatea faptelor, a faptelor de producție, de disciplină, de intransigentă".Așa arată văzut din două puncte— din vîrful unei piramide mari, cum este Combinatul siderurgic Hunedoara, și de la baza ei — portretul tinărului comunist Constantin Rusu. Frumos și puternic ca otelul pe care-1 produce el. Ne-am fi putut opri aici in descrierea lui. Ne-am adus insă aminte de cuvintele oțelarului : „Am așezat pină acum aproape toate cărămizile la temelia vieții mele". Și l-am întrebat : „ce cărămizi urmează să înlocuiască, in continuare, cuvîntul «aproape» ?“ A ezitat să răspundă. Nu pentru că n-ar fi avut ce spune. Nu-i place să vorbească despre el. Secretarul biroului organizației de bază a completat această parte a portretului său. ca unul care-1 cunoaște bine pe tinărul comunist : „Vrea să se înscrie la liceul seral. Vrea apoi să devină maistru. Poate chiar subinginer. Dar mai presus de toate vrea să devină cel mai bun oțelar al Hunedoarei. Sint ginduri care-i aparțin lui. Dar care ne aparțin și nouă, organizației de partid".Cum să nu-1 crezi pe acest om care cunoaște atit de bine oamenii 1
Constantin PRIESCU 
Sabin CERBU, corespondentul „Scînteii"

parabilă. intrinsecă a gliei strămoșești.în județul Bistrița-Nă- săud livezile cuprind 16 mii ha. Din acestea. 4 100 sint intensive și superin- tensive. Pînă in 1985 ultima categorie va intra in rotunjimea a 5 000 ha, fiind astfel desăvîrșit un program eșalonat doar pe parcursul ultimelor două cincinale, program a cărui ambiție este de a crește producțiile de fructe de la circa 40 mii tone in prezent la' 160 de mii țone. E limpede că această creștere de patru ori nu se poate concepe fără știință, nu se poate concepe fără conștiință. Da, două atribute esențiale ale acestui timp, ale noii revoluții agrare, s-au prins definitiv pe portaltoiul muncii responsabile și al competenței de virf, iar rodul lor nu e simbolic, ci real, exprimat in zeci de mii de tone de fructe de pe șaisprezece mii de hectare.' Dar dintre ele am exclus aliniamentele drumurilor — acei pomi fără gard care drapează cu ramuri și rod toate, absolut toate arterele principale ale întregului ținut. N-am luat în calcul nici pomii fructiferi din curțile gospodărești, . arbuștii fructiferi, nici pomii ce se plantează acum. Ei există totuși, trăiesc, înfloresc, rodesc și îmbie, dînd locurilor, în mod constant, seva tinereții ; iar aceasta pentru că doar Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Bistrița are tot atîția pomi fructiferi pe rod cîți locuitori trăiesc și muncesc în întregul județ Bistrița-Năsăud. De veniți la Bistrița in mai, ii veți găsi pe toți in floare, iar în septembrie, plini de rod... ■
Gheorqhe CRISANcorespondentul „Scînteii"

Ilustrată din Căciulata
VA INFORMAM DESPRE:

SPORIREA CAPACITĂȚII TERAPEUTICE ÎN STAȚIUNILE BALNEAREFoarte multe dintre stațiunile balneare din țara noastră și-au eiș- tigat un bun renume, chiar și pe plan internațional, nu numai datorită frumuseții peisajului și confortabilelor hoteluri sau case de odihnă, ci și unei adevărate bogății naturale: izvoarele de ape minerale, lacurile sărate, a- pele termale, nămolurile cu un efect binefăcător în tratamentul unui larg spectru de boli. Olănești, Călimănești, Slănic-Moldova, Băile Felix, Amara, Vatra Dornei, Borsec sint doar cîteva din numeroasele nume de rezonanță înscrise pe harta turistică a României.Dar aceste minunate daruri ale naturii trebuie întreținute, amenajate și exploatate cu grijă pentru a li se menține și spori puterea tămăduitoare. Aceasta cade în seama organelor locale, ca și a Ministerului Turismului, care investesc, anual, sume importante pentru punerea cit mai deplină in valoare a potențialului terapeutic al tuturor factorilor naturali de cură. Și in acest an. în planul de investiții al acestui minister sint cuprinse importante asemenea lucrări.O parte dintre acestea sint menite să diversifice gama de tratamente posibile. La OLĂNEȘTI, de pildă. surselor cunoscute de ape minerale. recomandate in afecțiunile gastrointestinale, în acest an li se vor adăuga alte patru izvoare — cele cu numerele 4, 17. 18 și 21. ceea ce va spori capacitatea actuală de tratament. Este vorba de amenajări complexe, care cuprind căi de acces — alei, scări, pavilioane și puncte de servire, lucrări a căror valoare se ridică la 5 milioane lei.
De la repartifii judicioase 
la... „trasee preferențiale 'Una dintre problemele principale ale gospodăririi fondului de marfă este circulația rațională a acestuia de la producător la beneficiar. Prin două anchete („Scinteia" nr. 12 904 și nr. 12 926) ziarul nostru s-a ocupat de unele aspecte ale desfășurării în condiții mai bune a transporturilor comerciale — fiind reliefate experiențe notabile, semnalate unele neajunsuri. formulate propuneri.între aceste cerințe se remarcă necesitatea chibzuitei distribuiri teritoriale a fondului de marfă. Este cit se poate de normal ca bunurile — în care s-au investit muncă, materiale. energie — să se bucure și după ce au ieșit pe poarta fabricilor de aceeași grijă de care. S-au bucurat în timpul procesului de producție. De asemenea, este cit se poate de- normal ea produsele să circule spre cumpărător în așa fel încit să se răspundă trebuințelor tuttiror zonelor. să se evite „alunecarea" unor mărfuri spre stocări, spre forme de risipă, ori spre practici speculative.Ne-am oprit, pentru cercetarea acestui aspect, la nivelul unui oraș mare, cum e Bucureș- tiul, unde problema livrării bunurilor de consum spre magazine formează obiectul unor stăruitoare preocupări. Există experiențe pozitive, organele și întreprinderile de resort depun reale eforturi pentru o repartizare minuțioasă și echilibrată a fondului de marfă. în ultimă instanță, sistemul de orientare a mărfurilor se materializează prin grafice de livrare ce însoțesc fiecare transport. Delegatul de pe autovehicul (de multe ori — unul și același cu șoferul) trebuie să parcurgă un traseu exact stabilit și să lase în fiecare punct exact ce și cit se prevede în grafic.Dar. dacă la nivelul factorilor de conducere locală există grija necesară. cum se desfășoară lucrurile jos, pe teren ? Practic, ce se intîmplă in... practică ?Din sesizările primite la redacție de la cetățeni, ca și de la unii lucrători din comerț, rezultă că nu sînt puține acele cazuri cind aprovizionarea unui magazin, deci și a zonei respective, ajunge la discreția delegatului. depinzind mult de relațiile dintre el și gestionarii unităților de pe traseu. Pentru a ne edifica, am întreprins un test, cu sprijinul Inspecției comerciale a Capitalei. împreună cu tovarășul inspector I. 01- teanu am urmărit dacă între graficele amintite și livrările efective există concordanța necesară.

Slăbiciunile „ultimei verigi". Interceptăm pe traseu un transport (autovehiculul 32—B—37776) cu delegatul Tudor Dulcă ; încărcătura — brinzeturi topite. Aprovizionase în acea zi 6 unități din cartierul Crîngași. Pe toate — conform graficului. Exemplu lăudabil.Continuăm testul în cartierul Ferentari. Delegatul vehiculului cu „produse lactate proaspete" — Ml- nea Dumitru. Ne surprinde, de la început, faptul că responsabilii unităților pe la care trecuse mașina nu știau ce cantități și sortimente ar fi trebuit să recepționeze. Cum explică ei această lacună ?— Delegatul îmi dă ce vrea. Eu habar nu am ce scrie în hîrtiile lui. Chiar dacă ar fi foarte corect, tot i-ar rămîne o „marjă" de manevră : mai este cite un magazin în inven

Tot la Olănești, vizitatorii vor putea, incepind din trimestrul III, să beneficieze de o premieră : o fin- tină arteziană de . apă minerală’ sulfuroasă, care, pe lingă rolul decorativ, va produce aerosoli, recomandabili in tratarea afecțiunilor căilor respiratorii.în apropiere, la CĂLIMĂNEȘTI, sînt in curs de desfășurare lucrări de punere la dispoziția vizitatorilor a patru izvoare, cunoscute, dar lipsite pină acum de amenajările necesare folosirii lor, precum și de valorificare superioară a apelor termale. în prezent, ele sint utilizate intens pentru cura balneară și agrement (există două piscine in aer liber). Unul din aceste izvoare, cel din CĂCIULATA, furnizează apă caldă — și va furniza și căldură — hotelului „Vil- cea“, cu 240 de locuri. Pornind de la această experiență, deocamdată modestă, urmează să se facă o mică centrală care va alimenta cu agent termic hotelurile din zonă ; la Cozia există o sondă cu apă încălzită. care alimentează cele trei mari hoteluri ale complexului din localitate.Două stațiuni, cunoscute pentru virtuțile curative in domeniul bolilor cardiace — BUZIAȘ și VATRA 
DORNEI — își vor spori capacitatea de tratament, mai ales in perioadele de virf, prin lucrările de optimizare a exploatării apelor minerale. Studii complexe și lucrări de specialitate s-au întreprins și la 
SOVATA. Ele au ca scop o mai bună utilizare a calităților heliotermale ale lacului Ursu, atit pentru sporirea eficienței tratamentului, cit și pentru economisirea combustibilu

tar. la altul personalul are zi liberă... Dar marfă li se trimite. Iar delegatul o împarte cum crede și cui crede el de cuviință. (Stănică Papu, gestionarul unității alimentare din strada Sălaj 211).—Nici vorbă să te poți interesa ce cantități iți sint repartizate, pentru că delegații se arată mai întotdeauna grăbiți. Nu au răbdare nici măcar să facem recepția mărfii, să o cîntărim. O lasă pe trotuar și îți pun hîrtia în față să semnezi cit mai repede. (Elena Radu și Cristache Gheorghișor, complexul comercial din strada Humulești).Nicolae Ștefan, gestionarul unității alimentare cu autoservire din Prelungirea Ferentari 54. ne relata un incident recent intîmpiat cu același delegat :— Smîntînă la bidon nu-mi lași ? l-a întrebat el. după ce ii fusese predată „toată" marfa.— Nu am ! — răspunde M. D.— Dar văd acolo. în mașină, bidoane. a insistat gestionarul.— Sînt cu frișca.Gestionarul nu s-a dat bătut, a 
PE TEME DE COMERȚ
Cum se desfășoară livrarea mărfurilor 

către magazine

verificat și... a constatat că delegatul ascundea adevărul. Mai direct spus — ascundea marfa, refuzînd să o predea la destinație.Din 21 de unități pe la care â trecut Minea Dumitru în ziua testului. doar 4 fuseseră aprovizionate conform .graficului...Doi delegați, aleși la întîmplare, două moduri diferite de a-și duce la indeplinire răspunderile ce le revin. (Oare dacă cercetam mai multe rute descopeream tot atîtea „stiluri" ?) Cum este posibil așa ceva, de vreme ce sistemul de repartizare a mărfii este unul singur ? Cum este cu putință să-și facă loc arbitrarul, bunul plac în aplicarea unor obligații de serviciu clare, fără echivoc ?Și. întrebarea capitală : ce se face cu marfa nepredată celor în drept ? Ce destinație cunoaște, cui îi este dusă. în ce scopuri și in ce condiții ?
Un leac pentru incorecți. Una din explicații este aceea furnizată de Dan Vișan. șeful serviciului desfacere din întreprinderea de industrializare a laptelui — București.— Majoritatea delegaților respectă graficele. Dar nu este mai puțin adevărat că mai avem de-a face și cu astfel de cazuri — ne spune dinsul. Iată, nu demult, delegatul Dumitrașcu Dumitru, in loc să se ducă la adresele indicate de noi în grafice, ajunge cu produsele la... o unitate a cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din comuna Jilava. Adică, produse lactate proaspete, destinate orașului, sint trimise la sat...— Ce măsuri ați luat împotriva celui vinovat ?— Din păcate, noi nu putem lua măsuri. Mijloacele de transport și șoferii care distribuie produsele a- partin întreprinderii de transporturi 

pentru agricultură și industria ali
mentară. (I.T.S A.I.A.)— Ați adus la cunoștința Întreprinderii respective aceste abateri ?— Firește că am informat I.T.S.A.I.A.. cerind totodată sancțio

lui necesar încălzirii apei pentru baza de tratament.Datorită descoperirii șl punerii in valoare, prin investițiile necesare, a unor noi sufȘe de- sănătate, stațiuni cunoscute, pină acum, doar de iubitorii de munte vor deveni, totodată, și de . tratament, ceea ce se traduce intr-o folosire, superioară a capacităților de cazare, in tot cursul anului. De exemplul BORȘA, situată într-o zonă de mare circulație. turistică jn .Maramureș, își va adăuga, profilului . său exclusiv de odihnă și sport și posibilități de tratament, prin mofete. S-au descoperit puternice surșe de bioxid de carbon, drept care, intr-un viitor nu prea îndepărtat, la Borșa se va merge și pentru tratament cardio- • vascular. O evoluție asemănătoare va cunoaște și DURAUL. Izvoarele sulfuroase și sărate sint indicate atit in cura internă, pentru bolile gastrointestinale. cit și în cea externă — pentru reumatism.în anumite stadii, de proiectare se mai află importante investiții ce vor readuce pe harta turistică și de tratament stațiuni altădată „la modă", dar intrate in declin, din cauza unor „concurente" mai puternice în ce privește efectele curative. Cel puțin așa se credea. Cercetări recente au scos la iveală un potențial ce merită atenție. între stațiunile in curs de a-și re- ci.știga celebritatea se numără 
I.ACU SĂRAT (Brăila) și PU
CIOASA (Dîmbovița).Iată, așadar, cîteva din preocupările existente pentru conservarea acestei adevărate „farmacii" naturale. de care dispune țara noastră.

narea celor găsiți în culpă. Eficienta demersurilor noastre este insă minimă. Recent, avînd mai multe exemple de șoferi-distribuitori incorectă am solicitat, după cum era și normal — schimbarea acestora din funcția de gestionari. Ni s-a răspuns— în scris — că măsurile se vor lua numai după ce vom trimite copii autentificate de pe actele și documentele care atestă abaterile respective.în mod normal, întreprinderea de transport ar fi trebuit șă depisteze
— prin propriile sale controale — cazurile de șoferi incorecți. Orice unitate răspunde de corectitudinea oamenilor ei ! Iar dacă depistarea nu S-a făcut la timp, trebuia ca la sesizarea beneficiarului reprezentanții unității ele transport să sară ca „arși" și să lămurească lucrurile. Cu exigență, bineînțeles. Dar această exigentă nu prea se face simtită nici la I.T.S.A.I.A.Totuși, nu totdeauna vinovatul se află în afara serviciilor comerțului.

O împărțire făcută „pe sprincea
nă". Sondaj la I.A.P.L. „Segarcea". Ni se dau țoale asigurările că repartizarea fondului de marfă se face cu exactitate, Incit în toate unitățile din subordine să se găsească produsele aflate în cele 6 magazii proprii. Verificăm, pe teren, repartiția cărnii la una din magazii. Rezultatele sint surprinzătoare : două bufete de incintă, care nu dispun nici de cea mai modestă posibilitate de a pregăti mîncăruri. au primit două treimi din întreaga cantitate de carne, (în loc de 1 la sută, cit prevedea repartiția I.A.P.L.), în vreme ce restaurantului „Havana", a cărui bucătărie lucrează zi și noapte pentru a aproviziona mai multe unități de alimentație publică, i se trimisese doar 4 la sută...Astfel de transporturi preferențiale se practică și în rețeaua de cofetării. Ion Popa, șeful biroului comercial de la întreprinderea comercială de răcoritoare nr. 2. ne spunea că au fost depistate destule cazuri de distribuire a produselor după bunul plac al delegatului.Este inadmisibil ca decizii elaborate cu grijă și răspundere să fie aplicate incorect, ca indisciplina (poate nu chiar gratuită) a unora să creeze discontinuități în aprovizionare. să schimbe, după cum vor respectivii, destinația mărfii, stabilită de forurile de resort !■ Oare se poate crede că asemenea favoritisme — ca să le numim așa cum trebuie numite — se fac „pentru ochii frumoși" ai vreunui responsabil?! Am fi oare departe de adevăr dacă am presupune că în acest mod se deschide poarta unor manifestări de incorectitudine ?Desigur, nu ne propunem să emitem soluții. Există foruri competente, atît în comerț, cit și în domeniul transporturilor, care, nu ne îndoim, vor ști să acționeze pentru a pune capăt unor asemenea anomalii — a căror eradicare necesită instituirea unui control ferm și eficace. întronarea ordinii și evidenței precise, îneît sistemul repartizării teritoriale judicioase a fondului de marfă să funcționeze cu eficientă și corectitudine.

Rodica ȘERBAN
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Amplă concentrare a forțelor de la sate, maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor agricole

la Întreținerea culturilor TIMIȘ: Cînd organizarea este bună,

lucrările sînt executate la timp

Mii de mecanizatori și cooperatori înîn aceste zile, în județul Vaslui, după terminarea prașilelor a doua mecanică și manuală la floarea-soa- relui și sfecla de zahăr, mecanizatorii continuă in ritm intens cea de-a doua prașilă la porumb, care se cultivă în unitățile agricole din județ pe o suprafață de peste 80 000 hectare. De la direcția agricolă județeană aflăm că, pină în seara zilei de 20 iunie, în cooperativele agricole prașila a doua la porumb a fost executată mecanic pe 89 la sută din suprafață, iăr manual în proporție de 65 la sută. „în prezent, principalele forțe umane și mijloace mecanice din județ sint mobilizate la executarea lucrărilor de întreținere la toate culturile prăsitoare, lucrări de care depinde, în cea mai mare măsură, obținerea de producții bune — ne spune Mihail Butnarii, directorul direcției agricole. Noi am stabilit un program . concret privind executarea numărului corespunzător de prasile si termenele la care urmează să fie încheiate".

Raidul întreprins în consiliul agroindustrial Crasna avea să confirme că cele spuse de directorul direcției se adeveresc. In toate cele cinci unități agricole cooperatiste se aflau în lanurile de porumb numeroși mecanizatori, cooperatori și specialiști. La cooperativa
VASLUIagricolă din Costești, la prășitul porumbului lucrau peste 200 de cooperatori. In urma lor terenul răminea curat, iar densitatea firelor de porumb este cea stabilită.Ne continuăm traseul spre Roșiești. Pe terenurile cooperativei agricole, mecanizatorii Ion Postolache, Vladimir Varga și Gheor- ghe Teletin prășesc mecanic porumbul. Ing. Aurica Spuză, șefa fermei nr. 2, urmărește calitatea lucrărilor executate atît de mecanizatori, cit și de cooperatori. La cooperativa agricolă din Deleni, mecaniza-

cîmptoril execută cea de-a doua prașilă la porumb, răspunzînd pentru menținerea densității optime 
(fotografia de sus).La Vutcani ajungem în miezul zilei. La punctul numit Copăceana îl întil- nim pe inginerul-șef Teodor Dumitrică, care ne spune că aici mecanizatorii lucrează cu cinci cultivatoare la prășitul florii-soa- relui (fotografia din stînga- jos). De asemenea, echipele de cooperatori conduse de Marcu Ioniță, Gheorghe Parfene, Vasile Ionescu, Viorica Arsenie și Neculai Florea se află la prășitul manual (fotografia din dreapta-jos). Intens se muncește și pe terenurile cooperativei agricole Albești.De bună seamă, concentrarea masivă de forțe mecanice și manuale la lucrările de întreținere constituie o garanție că, în cîteva zile, prașilele a doua mecanică și manuală la porumb vor fi încheiate.

Alexandru CROITORU
Fotografii :
E. DICHISEANU

i

In județul întreținere a■ constituie în preocupările pentru agricultori, întreaga populație din comune și parțial și pentru cea de la orașe, venită în sprijinul țăranilor cooperatori și al mecanizatorilor. Și e firesc să fie așa într-un județ în care numai culturile de porumb, sfeclă de zahăr și floarea-soarelui ocupă peste 168 000 hectare. Aproape fără excepție culturile se prezintă bine, plantele șe dezvoltă viguros.Secretul acestei situații bune ni-1 dezvăluie, între alții. Petre Milită- roiu, primarul comunei Lovrin : „Pentru noi, cei care lucrăm in agricultură, indicațiile secretarului general al partidului de a mobiliza toată suflarea satelor la întreținerea culturilor a constituit o sarcină primordială, știut fiind că o prașilă aplicată la timp face cît o ploaie bună. Iată de ce, prin programul întocmit la nivelul comunei. am asigurat forța de muncă necesară pentru executarea prăși- tului manual pe toate solele ocupate cu porumb, sfeclă de zahăr, legume ș.a., începînd cu membrii cooperatori și terminînd cu lucrătorii din celelalte sectoare, întreaga suprafață ocupată cu culturi prăsitoare fiind angajată în acord global. Pînă acum, noi am prășit de cîte trei ori suprafețele cu porumb și sfeclă de zahăr".Da, la Lovrin s-a lucrat și se lucrează bine și în continuare. Specialiștii sînt permanent pe cîmp, supraveghind calitatea lucrărilor, pentru a se menține densitatea optimă a plantelor, în vederea obținerii producțiilor planificate. Cu aceeași răspundere se muncește și în alte unități din acest consiliu agroindustrial. De la inginerul-șef al consiliului agroindustrial Lovrin, loan Rusu, aflăm că specialiștii din unități urmăresc, totodată, să se respecte cu strictețe regula ca întreținerea mecanică a culturilor prășitoare să fie făcută de mecanizatorii care au executat și semănatul pe parcelele respective. în plus, s-a instaurat obligativitatea că utilajele să fie reglate mai ales în ce privește distanța, și adînci- mea de lucru a cuțitelor în fiecare

Timiș, culturilor continuare de bază ci
lucrările de prăsitoare una din nu numai și ’ pentru

zi. în funcție de caracteristicile solei și de densitatea plantelor.Asemănător se lucrează la prășit și la Topolovățu Mare. Diniaș, Sînmartinu Sîrbesc, Periam. Giul- văz și Hitiaș — în toate unitățile cooperatiste pe terenurile cărora am poposit în aceste zile. Practic, cimpul este plin de oameni. La Darova, așezare situată în zona de deal a județului, în lanurile cu porumb și sfeclă de zahăr șe aflau sute de oameni : țărani cooperatori, lucrători de la celelalte unități economice din comună. între care și mineri de la mina din apropiere aflați în timpul liber, lucrători de la primărie etc. Cot la cot cu ei lucrează primarul comunei, Gheorghe Dobosch, și președinta cooperativei agricole, ing. Mariana Todros. „Așa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură — ne spune primarul — noi am organizat munca la întreținere în echipe. Oamenii și-au rezolvat de așa natură treburile la serviciu sau în gospodărie încît să vină la prășit cu toată formația. Cît privește mobilizarea la lucru — lume multă. Așa a fost și la celelalte două prașile de pînă acum". Afirmațiile primarului din Darova atestă oportunitatea și utilitatea măsurilor stabilite de comitetul județean de partid referitoare atît la executarea într-un timp scurt și de calitate a prășitului, prin participarea masivă a locuitorilor, constituiți în formații de lucru, cît și la prezența efectivă, în cîmp, cu sapa în mînă, a cadrelor de conducere și specialiștilor din unități și comune.E totuși necesar ca în unele unități agricole situate în zona de deal să se asigure o participare și mai numeroasă a locuitorilor de la sate la prășit, întrucît din cauza căderii unor precipitații mai bogate și de mai lungă durată buruienile s-au dezvoltat puternic. De asemenea, prașila a treia mecanică la porumb trebuie intensificată în întreprinderile agricole de stat, pentru că la ora actuală realizările se situează abia la jumătate fată de cele înregistrate în cooperativele agricole.
Cezar IOANAcorespondentul „Scinteii”

BACĂU: Cine amină

prășitul să nu caute

justificări la toamnăDin datele statistice existente la direcția agricolă rezultă că, pină la 20 iunie, in județul Bacău prașila a doua mecanică a fost efectuată pe 24 000 hectare, iar cea manuală pe 19 100 hectare din cele aproape 42 000 de hectare cultivate cu porumb. Acum, toate forțele sînt concentrate la efectuarea celei de-a treia prașile mecanice și manuale la zahăr.Lucrările de întreținere rilor sint avansate mai cu unitățile agricole din agroindustriale Filipești, Gheorghiu-Dej, Helegiu, .... Podu Turcului. „în toate unitățile agricole din consiliul nostru agroindustrial am insistat asupra prezenței în cîmp a tuturor cooperatorilor și asupra efectuării unor lucrări de calitate corespunzătoare — ne spune tovarășul șef al Gheorghe Trotuș și .Coțofănești, Cașin și Căiuți, zilnic participă la prășit cîte 400—600 de oameni. în ajutorul lor au venit și navetiștii, precum și mulți oameni ai muncii din unitățile economice și instituțiile din comune".Dacă în majoritatea unităților agricole din județ oamenii abia mai prididesc cu munca la întreținerea. culturilor, în alte amînat de la o ce în consiliul pești prașila a rumb a fost efectuată pe 57 la sută din suprafața cultivată, în consiliul agroindustrial Moinești această lucrare s-a executat abia pe 9 la sută. De asemenea, în consiliile agroindustriale Dealul Morii, Hemeiuși, Izvoru Berheciului sînt încă destule unități cooperatiste și de stat care n-au început această lucrare. Totodată, în timp ce în consiliile agroindustriale Moinești, Sascut și Parincea abia a început prașila a treia la sfecla de zahăr, în consiliile vecine — Răcă- ciuni și Helegiu — această lucrare s-a încheiat. Este o situație necorespunzătoare. care impune o intervenție energică din partea organelor a- gricole județene.
Gheorghe BAJLTAcorespondentul „Scinteii”

sfecla dea cultu- seamă în consiliile Gheorghe Traian și
Albert Weber, inginerul- consiliului agroindustrial Gheorghiu-Dej. La Tîrgu Ștefan cel Mare, ca și la

unități prășitul este zi lă alta. în vreme agroindustrial Fili- doua manuală la po-

LA STRÎNGEREA FURAJELOR LA SECERIȘUL ORZULUI
— muncă bine organizată pentru strîngerea grabnică

în județul Teleorman s-a încheiat prima coasă la culturile furajere perene vechi pe întreaga suprafață de 14 470 hectare deținută de unitățile agricole cooperatiste. Din programul lunilor mai-, și., iunie,- dei 50 000 tone fin, au fost depozitate 30 000 tone. Totodată, au fost însilo- zate 57 100 tone masă verde: rapiță, orz, lolium. secară. Demn de remarcat este faptul că, față de aceeași perioadă a anului trecut, stocurile de furaje sînt mai mari cu 8 350 tone fin și 20 000 tone siloz.Pe ansamblul județului, programul de recoltare și depozitare a furajelor se îndeplinește, însă există mari diferente între unități în ce privește cantitățile de furaje conservate sub formă de fîn. Astfel, in timp ce în cooperativele agricole „30 Decembrie" — Alexandria. Fur- culești, Purani, Roșiori de Vede, Drăgănești-Vlașca și Bragadiru, fi- n.arele sînt pline, în altele — Ur- luiu, Scrioaștea, Saele, Valea Cireșului și Tîrnava — rezultatele sint cu mult sub posibilități. Concludentă în această privință este și comparația dintre cooperativele agricole Comoara și Poeni. Ambele unități au suprafețe cultivate cu lucernă apropiate ca întindere : C.A.P. Comoara — 90 de hectare ; C.A.P. Poeni — 85 hectare. Pină acum, la Comoara au fost depozitate 585 tone de fîn, iar la Poeni — humai 140 tone. De asemenea, în timp ce gospodarii din Comoara și-au propus 

să obțină o producție medie de aproape 3 000 litri lapte pe fiecare vacă, cooperatorii din Poeni și-au stabilit o producție de numai 1 600 litri; -:Cum se explică atunci realizările ■ uneia și neîmplinirile celeilalte ? „La prima coasă noi am realizat cite 7 tone de fin la hectar — ne
TELEORMAN
Tot finul să fie conservat pentru iarnă !

spune Ion Ciuciu, președintele cooperativei agricole Comoara. Am recoltat repede pentru a da posibilitate lucernei să se dezvolte din nou, urmind ca și din coasele a doua și a treia să realizăm și să depășim cantitatea de fin prevăzută". Aflăm, de asemenea, că toate animalele cooperativei au fost scoase la pășunat în pădurea din apropierea satului, unde s-a amenajat o tabără de vară. Programul de pășunat a fost astfel stabilit încît să cprespundă nevoilor de hrănire a animalelor. După mulsul de dimineață, animalele sînt scoase imediat la pășunat și ținute acolo pină la mulsul de după-amiază ; apoi sint duse din nou pe pășune pină seara tirziu.

Potrivit datelor comunicate la direcția agricolă, în baza furajeră a cooperativei agricole Poeni s-ar afla depozitate 140 tone de,--fîn. Președintele unității, Ilie , Pasăre, afirmă fcă, nu știe cine a ., comunicat această cifră, dar crede că, în realitate, s-au strîns în jur de 200 tone de fîn. Cert este că lucerna cosită a 

rămas pe cîmp mai mult de 7—8 zile. Ca urmare, pe întinse suprafețe calitatea finului a fost depreciată de ploile care au surprins masa verde cosită în brazdă. La depozitul ' de furaje se află mai multi cooperatori care asază in stoguri finul adus aici în ziua precedentă. Dar in cîmp mai există încă circa 15—16 tone de fin și alte 12 tone de lucprnă masă verde cosită cu o zi înainte. Nu întîlnim. însă, nici o remorcă, nici un atelaj care să transporte fînul amenințat în continuare de ploi. Președintele cooperativei recunoaște că recoltarea furajelor s-a prelungit peste perioada optimă stabilită și astfel în loc să se cosească iarbă fragedă, cu un conținut maxim de 

substanțe nutritive, s-a recoltat ceva care sub aspectul valorii nutritive nu este departe de paiele de orz. Există și o cauză care explică de ce în fînare a fost depozitată o cantitate mică de fîn. Acum. în plin sezon de pășunat. mai mult de jumătate din efectivele de bovine sint „servjte" la grajd cu furaje, ceea ce desigur generează mari cheltuieli cu recoltarea și transportul. Se pare că cei din conducerea cooperativei nu au învățat nimic din experiența ultimei ierni, cînd au cumpărat de la vecini furaje in valoare de peste 75 000 lei. Zeci de tone de fin au fost achiziționate de la asociația economică intercooperatistă Siliștea. Atît președintele cooperativei, cit și inginerul-șef Vasile Gheorghiu au căutat să motiveze această stare de lucruri invocind calitatea mai slabă a pajiștilor naturale din apropierea comunei. Dar cine ar fi trebuit să fertilizeze și să întrețină aceste suprafețe lăsate in părăsire ? Islazul comunal este și el neîngrijit, cu iarbă putină, iar pe o mare parte inundat de apavpiriulpi Glavacioc.Atît la Poeni/cit și în alte unități agricole din județul Teleorman este necesar să fie acordată o atenție mai mare strîngerii. transportării și depozitării finului, spre a se asigura furaje îndestulătoare pentru iarnă.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii''

si
(Urmare din pag. I)lor proprii, astfel încît să se realizeze 6 viteză zilnică pe combină de cel puțin 10 hectare. Totodată, este necesar ca stabilirea numărului de combine și de alte utilaje pe aceeași parcelă să se facă în mod riguros. astfel ca recoltarea cerealelor păioase. eliberarea de paie a terenului și semănatul culturilor succesive să se desfășoare în flux neîntrerupt. Esențial este ca pretutindeni să se asigure folosirea cît mai judicioasă a mijloacelor mecanice, spre a se realiza vitezele zilnice stabilite.în strinsă corelare cu recoltarea, este necesar să fie organizat cît mai bine transportul producției din cîmp. Pretutindeni, mijloacele de transport să fie dirijate în funcție de suprafețele ce se recoltează, de urgențe. Practic, tot ce se strînge intr-o zi, pînă seara trebuie pus Ia adăpost ! Or, pentru aceasta este nevoie ca mijloacele de transport să fie utilizate cît mai intens, asigurindu-se prin descărcarea lor operativă la bazele de recepție și prin stabilirea de itinerare precise și cit mai scurte efectuarea a cit mai multor curse

fără pierderi a recoltei!pe zi. Totodată, este necesar ca la transportul producției din cimp să fie utilizate numai mijloace bine etanșeizate, special pregătite în acest scop, spre a nu se pierde nici un bob în drumul din cîmp pină la bazele de recepție.Pentru ca depozitarea producției să se desfășoare în același ritm cu recoltarea, activitatea de preluare a recoltei la bazele de recepție trebuie să fie cît mai bine organizată, încît să se evite cu desăvîrșire staționările îndelungate ale autocamioanelor și tractoarelor cu remorci. Tot în acest scop, unitățile agricole au datoria de a repartiza la bazele de recepție echipe de lucrători care să descarce operativ mijloacele de transport și, totodată, să respecte riguros graficele orare de livrare a producției stabilite. Imputerniciții de stat repartizați pe unitățile agricole au sarcina de a asigura buna folosire a mijloacelor de transport, preluarea operativă a recoltei la bazele de recepție, evidența strictă și integritatea producției, de a urmări ca nimic din. recoltă să nu se piardă și să nu se înstrăineze.Deosebit de important este ca recolta strînsă să fie bine gos

podărită, în raport cu destinațiile stabilite. în această privință, cadrele de conducere din unitățile agricole; trebuie să dovedească o maximă răspundere pentru livrarea imediată și integrală a cantităților de cereale păioase contractate la fondul de stat și la fondul de nutrețuri combinate. Aceasta constituie o îndatorire de mare răspundere a fiecărei unități agricole, de a cărei îndeplinire exemplară depind asigurarea plinii poporului și satisfacerea altor cerințe ale economiei naționale.în toate județele unde orzul a dat în pîrgă este imperios necesar ca organele județene de partid și agricole, consiliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole să acționeze hotărit pentru mobilizarea mecanizato- • rilor, cooperatorilor și specialiștilor la recoltare, pentru folosirea din plin a combinelor și mijloacelor de transport din zori și pînă seara, astfel ca recolta să fie strînsă și pusă la adăpost cît mai repede și l'ără nici un fel de pierderi. Aceasta este în interesul oamenilor muncii din agricultură, al economiei naționale, al nostru, al tuturor !

RITMICITATEA PRODUCȚIEI UN BAROMETRU AL BUNEI ORGANIZĂRI
I

A
Dincolo de întrebarea : 

„Nu s-ar putea să schimbați 
subiectul discuției »° dis_ cuție despre ritmicitatea producției ? îmi este imposibil să abordez acest’ subiect ! în cazul întreprinderii «Automatica», am putea face doar «teoria ritmicității». Ceva practic ar fi greu, foarte greu să găsim. Cred că ar fi mai bine să discutăm despre altceva".De bună seamă, această opinie ne-a surprins. Și asta pentru că venea din partea directorului tehnic, al întreprinderii „Automatica" din București — inginerul Aldea Voicu, adică din partea unui cadru de conducere avizat, care cunoaște foarte bine pulsul producției întreprinderii. Iar dacă directorul tehnic al unității a- preciază că „ritmicitatea este ceva care nu există", trebuie să-i dăm crezare. Totodată, ne-a surprins mirarea evidentă a directorului tehnic că încercăm să abordăm tocmai acest subiect.Iată de ce credem că este necesar să explicăm în cîteva cuvinte importanța realizării ritmice, zi de zi, decadă cu decadă a planului. între 
asigurarea ritmicității producției și 
îndeplinirea planului este o relație 
directă, de la cauză la efect. Ritmicitatea nu este un scop in sine. Ea este una din dovezile cele mai grăitoare ale bunei organizări a producției în întreprinderi, un barometru al acesteia ; ea reflectă, într-o formă concentrată, un stil de conducere. măsura in care se asigură îmbinarea între munca curentă de realizare a planului și cea de perspectivă a activității. Implicațiile ritmicității asupra folosirii raționale a timpului de lucru, a utilizării complete a capacităților de producție, asupra productivității muncii sint de asemenea evidente.Dar să ascultăm și opiniile unor

Revenirea la o ritmicitate a producției ne preocupă : mult de ea, dar un reviri- s-a înregistrat încă".Costea, director comercial

cadre de conducere din Cen
trala industrială de echipamen
te de telecomunicații și automatizări 
(C.I.E.T.A.), în legătură cu ritmicitatea producției.

Ion Geambașu, directorul general al centralei : „Am fost criticați de multe ori pentru ritmul nesatisfăcător în care, pe ansamblul centralei, se derulează finalizarea producției în cele trei decade ale .lunii. Este limpede că ritmicitatea depinde, în mare măsură, de asigurarea bazei tehnico-materiale a producției. Pentru a avea certitudinea realizării planului lunar, practic mult prea 
mult din timpul de muncă al cadre
lor de conducere din centrală și în
treprinderi este ocupat cu rezolva
rea problemelor de aprovizionare. Cred că 70 la sută din munca mea este îndreptată în această direcție și o seamă de alte aspecte importante sînt scăpate din vedere. Munca în asalt de la sfîrșitul lunii a devenit o obișnuință în multe întreprinderi, normală discutăm ment nu

Andrei al centralei: „în linii mari, aprovizionarea tehnico-materială a «întreprinderilor s-a asigurat la nivelul necesarului. Un nivel care ține mari de reducere a consumurilor materiale și de programele de asimilare în țară a unor materiale. La materialele de bază s-a asigurat o aprovizionare ritmică în toate întreprinderile premisele citați pe condițiile ții, circa
fac obiectul colaborării între între
prinderi, apar și neritmicităti în livrări. Acestea creează o reacție în lanț și au drept rezultat împingerea finalizării producției spre ultima decadă a lunii".

bine cumpănit,seama de posibilitățile
centralei, ceea ce creează atingerii unei bune ritmi- fiecare decadă a lunii. In marii diversități de pozi- 

20 de mii de repere, care

Ce indică „radiografia" 
ritmicității ? Aceste opinii pornesc de la realitatea evidentă că în 
majoritatea întreprinderilor centralei 
ultima decadă a lunii constituie o 
perioadă de vîrf pentru finalizarea 
producției. Potrivit unei situații întocmite de conducerea centralei. în perioada ianuarie-aprilie din acest an. în ultima decadă ponderea producției finalizate a reprezentat 52.6 la sută din realizările lunare la întreprinderea „Automatica". 49,9 la 

Ce cauze întîrzie finalizarea produselor în unități ale Centralei 
industriale de echipamente de telecomunicații și automatizări

sută la întreprinderea de elemente pentru automatizare. 44 la sută la „Electromagnetica", 40,6 la sută la „Electrotehnica", 35,8 la sută la „E- lectroaparataj" — toate' din București ; 46,4 la sută la întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria și 43,6 la sută la „Electrocontact" Botoșani. Judecind lucrurile statistic, s-ar putea trage concluzia că în unele unități — „Automatica", „Electromagnetica". I.P.T.E. Alexandria — dacă ritmul de producție a- tins în ultima decadă ar fi fost același pe tot parcursul lunii, realizările erau cu 30—40 la . sută superioare, decînd însă după realizările lor două decade. în care se zează de regulă o producție prezintă circa 50 la sută din lunii, ar însemna că menținerea unui asemenea ritm ar impune, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor, o lună de... 40 de zile ! Totuși, chiar în condițiile unei neritmicităti evidente a producției, sarcinile de plan au fost realizate integral, lună de lună, în toate întreprinderile la care ne-am referit. Cum se reușește această performantă ?

Ju- prime- finali- ce re- planul

lureșul din ultima decadă. Să vedem cum s-a desfășurat concret activitatea într-una din secțiile întreprinderii „Electromagnetica". Ne oprim aici la un singur produs — telefonul. Tipul aflat in fabricația curentă are o tehnologie bine pusă la punct, se realizează de mai mult timp, iar din punct de vedere tehnic nu ridică probleme deosebite. Deci sint întrunite condiții ca fabricația telefoanelor să se desfășoare ritmic pe tot parcursul lunii. Dealtfel, și graficul stabilit la începutul lunii 

mai
mai prevedea acest lucru. Mai exact, secția ar fi trebuit să predea gaziei de produse finite zilnic 1 000 de telefoane. Realitatea a cu totul alta. Abia în data de 7 au ajuns în magazie 1 800 de telefoane. Startul fiind pierdut, in pri
ma decadă a lunii mai s-a realizat 
doar 60 la sută din ceea ce fusese prevăzut. Din programul de fabricație stabilit pentru decada a doua s-a 
îndeplinit doar 55 la sută. în urma acestei situații, în ultimele zece zile 
ale lunii mai rămăsese de realizat 
72 la sută din plan.Prezenți în secție într-una din aceste zile de veritabil iureș, apare evidentă concentrarea tuturor muncitorilor de la liniile de montaj, a maiștrilor pentru ca nici un minut să nu se întrerupă fluxul producției.— Abia de cîteva zile s-au rezolvat integral problemele aprovizionării pentru telefoane — ne spune dis- pecerul-șef al întreprinderii, inginerul Alexandru Pană. Programarea pe care am făcut-o la începutul lunii a fost dată peste cap de o simplă piesă — arcul care asigură revenirea discului. Acest resort se procură încă 

din import. Se încearcă de cîțiva ani asimilarea acestui reper, dar rezultatele concrete nu au apărut. Chiar dacă nu s-au putut finaliza prea multe telefoane în primele decade, s-a lucrat la pregătirea fabricației, astfel încît să se asigure un front mai larg de montaj. Aceasta a impus modificarea unor fluxuri tehnologice. policalificarea muncitorilor. Acum, toată secția lucrează în ritm susținut Ia finalizarea montajului și există garanții că planul va fi realizat.Dacă, pînă la urmă. în cazul tele- 

toanelor problemele par a fi rezolvate, într-o altă secție — suban- samble „Pentaconta". sosirea unor repere era încă incertă. De la întreprinderea „Electroargeș" din Curtea de Argeș, bobinele de condensator, diodele, rezistențele sînt expediate cu o viteză de melc la începutul fiecărei luni, ritmul livrărilor sporind spre sfîrșitul lunii, din secție se află la Argeș pentru a grăbi reperelor de care avem Ia montaj", precizează 
cisc, șeful secției.

„Un maistru Curtea de expedierea atîta nevoie 
Petru Fran-

Din nou despre răspun
derea unităților furnizoare. Spre sfîrșitul decadei a doua a lunii mai a.c., conducerea întreprinderii „Electrocontact" din Botoșani a fost atenționată printr-un telex de forul de resort să livreze cît mai repede mijloacele de automatizări e- lectronice solicitate de întreprinderea „1 Mai“-Ploiești, Acestea — se

preciza — urmau să echipeze o serie de utilaje petroliere a căror livrare la export nu mai suporta amînare. Și cum aproape concomitent se primiseră și alte apeluri asemănătoare, de la combinatele siderurgice din Galați și Reșița, măsura ce se impunea viza sporirea volumului de muncă in cele două secții de montaj ale unității.— De ce tocmai în aceste secții ? — ne-am adresat directorului întreprinderii, inginerul Mihai Alexa.— Fiindcă tot ce a depins de secțiile anterioare ale fluxului de fabricație s-a realizat în prima parte a lunii sau chiar în devans. Produsele așteptate la Ploiești, Galați și Reșița erau fabricate în proporție de peste 95 la sută încă în primele două decade ale lunii. Și n-ar mai fi fost nevoie de nici un apel din partea beneficiarilor noștri dacă am fi pri
mit la timp cele cîteva sute de rul
menți de la Alexandria.Situația era. în momentul documentării noastre, în curs de rezolvare. între timp. întreprinderea te- leormăneană și-a onorat obligațiile, iar pentru a reduce din întîrzieri personalul muncitor al celor două secții de montaj hotărîse să lucreze in schimburi prelungite. Un asemenea fapt nu se întîmpla însă pentru prima dată și nici măcar pentru un număr redus de produse. Dimpotrivă. finalizarea în ultima decadă a lunii a unui însemnat volum din producția planificată reprezintă ceva obișnuit la „Electrocontact“-Botoșani. „Obișnuit", vorba vine, fiindcă implicațiile sînt deosebit de serioase pentru întregul colectiv și chiar pentru multe alte întreprinderi.Oricine își dă seama cu ce forturi se finalizează mai bine jumătate din producția unei luni ultimele zece zile. Cauzele unei semenea situații ? Vom nota doar cîteva dintre cele ce au contribuit la concentrarea, în ultima decadă a 

e- de în a-

lunii mai, a peste 60 la sută din producția planificată.Principalele cauze sînt cele generate de nelivrarea la timp și în cantitățile strict necesare cotelor de consum a unora dintre materialele contractate. Bunăoară, după primele 15 zile ale lunii, întreprinderea de aluminiu din Slatina înregistra o restantă de 17 tone aluminiu, Combinatul chimic din Făgăraș — 1.5 tone de „fibro- plast", întreprinderea de cabluri din Zalău — 5,5 tone cablu din cupru, iar întreprinderea pentru desfacerea produselor petroliere din Botoșani — 6 tone de benzine de extracție și uleiuri.— Aceste întîrzieri în livrări, ca și altele — aprecia economistul Gh. Iordăchescu, de la serviciul plan al unității — au afectat realizarea ritmică a producției în fiecare dintre secțiile și atelierele întreprinderii. Iar dacă nu s-ar fi luat măsuri energice pentru recuperarea restantelor în ultima decadă a lunii, colectivul nostru ar fi rămas dator cu o producție nerealizată în valoare de cel puțin 15—20 milioane lei.Așadar, o primă cauză, de fapt principala cauză a neritmicitătii producției o constituie, în situațiile prezentate, dereglările ce apar in funcționarea mecanismului cooperării in- teruzinale, în asigurarea bazei materiale a producției. Totuși, unele unități din cadrul aceleiași- centrale — „Electroaparataj" și „Electrotehnica" din București — reușesc să-și îndeplinească într-o cadență mult mai bună sarcinile de plan, demonstrînd că asigurarea unei ritmicități corespunzătoare a producției nu este o problemă insolubilă. Despre modul în care se acționează în acest sens, într-un număr viitor al ziarului.

I

Dan CONSTANTIN 
Silvestri AILENEI corespondentul „Scinteii”
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Formarea personalității multilaterale a omului zilelor noastre, constructor-creator, caracterizat prin competență, spirit organizatoric, o înaltă răspundere revoluționară și patriotică, pledează pentru perma
nentizarea activității de educație. Festivalul național „Cîntarea României", impresionantă mișcare politico-educativă, la scară națională, care cuprinde cetățeni de toate vîrstele, de toate categoriile de pregătire profesională, demonstrează, o dată mai mult, profundul democratism al culturii noastre, accesul tuturor la crearea valorilor spirituale. „Cred că județul nostru — spunea Salvina Marchiș, secretar al Comitetului județean de partid Arad — ar putea aduce nenumărate exemple care să demonstreze că permanentizarea activității cultural- educative artistice este singura cale de a avea rezultatele dorite. Fără continuitate, fără preocuparea factorilor educaționali de a cuprinde toate categoriile de oameni ai muncii — totul ar rămîne la voia întimplării. Avem în județul Arad importante realizări in toate domeniile. Făuritorii de bunuri materiale sînt cei care se bucură și de valorile vieții spirituale. Cei care sînt primii în industrie, in agricultură, sînt cei cărora accesul la sala de concert, la podiumurile de spectacole, la manifestările de anvergură in care sînt spectatori sau protagoniști — este liber. Și, cum spuneam, în ■Arad, în numeroase comune ale județului, exemplele hu trebuie căutate, apar de la sine, conving, demonstrează preocupările noastre, ale tuturor".

într-adevăr, „Primăvara arădea
nă" se încheia. Numai în ultima zi, o zi de duminică, vreo 15 acțiuni se împlineau la scara județului. La Muzeul județean, pionierii erau invitați la o tribună de etnografie și folclor ; în comuna Siria se desfășura serbarea tradițională a populației de naționalitate germană numită „Pomul de mai" ; la Bîrzava, tinerii se întreceau în- tr-o competiție cultural-sportivă, în timp ce la Tauț se încheia „Ieșitul la țarină" ; în Vinga se propunea un festival al portului, cîntecului și dansului popular, iar la sala Teatrului național din Arad — un spectacol folcloric... Am reținut chiar titlul acestui final semnificativ pentru „Primăvara arădeană" : „E primăvară în sufletele noastre", în sensul tinereții cîntului și dansului. al dragostei pentru frumos, pentru pămint, pentru tradițiile a- cestui loc de țară. Festivalul se 
încheia, dar. la Filarmonică, sub cunoscuta baghetă a lui Nicolae 
Boboc, începea „Gala tinerilor con- 
certiști", a XV-a ediție, formulă itinerantă inițiată de către Colegiul criticilor muzicali din Asociația oamenilor de artă și găzduită de Arad

concursurilor naționale și internaționale — pagini de concert de largă popularitate! O manifestare la care orchestra arădeană a participat cu multă dăruire, la care publicul arădean a putut să aplaude tineri de talent, precum oboistul Gh. Mesaroș, violoncelistul Peter Szabo, violonistul Iuliu Berta, pianista Cristina Stănescu etc. Cu alte cuvinte, o gală care a continuat, parcă, „Primăvara arădeană", de- monstrînd că melomanii, muzicienii sînt dornici să cunoască, să aprecieze valorile autentice ale artei interpretative românești. „Cîn- tăm pentru publicul arădean — spunea Gheorghe Fluieraș (directorul Filarmonicii, și, în același timp, dirijorul coralei de amatori „Emil Monția" — formație care deține 13 premii, dintre care 6 internaționale) — dar sintem așteptați și la

cluburilor, ale căminelor culturale marchează interesante programe în agenda lor de lucru. Astfel, muzeografa Ileana Florea arăta că sălile Muzeului „Slavici" din Șiria sînt excelente gazde ale activității cultural-artiștice. Copiii din comună. din comunele învecinate vin împreună cu profesorii lor să citească scrisoarea lui Titu Maiorescu către Slavici, datată în 1889, în care se vorbește despre cinstirea memoriei lui Eminescu ; vin să vadă cum a fost editată la 1886. la Univers Bi- blioteck Leipzig — „Moara cu noroc" ; vin să înțeleagă mai bine, prin documentele ce li se oferă, participarea sirienilor la Procesul Memorandiștilor ; la Muzeul „Slavici" se fac simpozioane, după- amieze de muzică și poezie in care se ascultă lieduri, coruri de Emil Monția, Drăgoi, Vidu — care

manifestări de prestigiu, cred că multe am avea și noi de spus — completa Gheorghe Mariș, primarul comunei Tîrnova. Dar, dau un singur exemplu : tabăra de sculptură de la Căsoaia, care este de fapt pe teritoriul satului Arăneag. unde străjuiește vîrful Highiș al Munților Zărandului. Gîndiți-vă : 5 ediții cu participarea a cite 10 sculptori, avînd colaborarea forurilor de (cultură județene, a U.A.P.-ului. Serbările cîmpenești de muzică și poezie pe dealurile noastre sînt împlinite și de cele 50 de sculpturi în piatră albă"....Cum era firesc, de la Șiria, drumul ne-a dus la satul Arăneag. Horia Truță, vicepreședintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă Arad, povestea că simbioza artei cu natura este impresionantă. Pentru că în Po-
Pledoarie pentru permanentizarea 

activității cultural-educative

— prin efortul forurilor de cultură, al comitetului județean U.T.C. — pentru a doua oară : trei seri de concerte — 12 tineri laureați ai

Sebiș, Ineu, Pîncota. la Dezna, Chi- șineu-Criș, Lipova-oraș, în stațiunea Moneasa... In total, avem peste 1 300 de abonați și microsta- giunile permanente marchează fără îndoială pulsul vieții artistice a județului". „Ar trebui reținut — adaugă Liviu Berzovan, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă — că orchestra Filarmonicii nu propune, deci, concerte numai la sediu și că pretutindeni în comune există sute de melomani oare așteaptă întîlni- rile cu muzica. Și nu întîmplător, pentru că în județul Arad, în numeroase comune, pledoaria pentru arta de calitate — fie că este vorba de programele muzicienilor profesioniști sau de activitatea formațiilor de amatori — este o constantă a vieții spirituale. E foarte interesant de urmărit cum la o reprezentație improvizată (chiar dacă protagoniști sint nume cunoscute), sala căminului cultural, să spunem cea din Buteni, se golește, aplauzele sînt... politicoase. Am numit comuna Buteni, dar la fel se întîmplă și. la Șiria,. și la Tîrnova...".Șiria. Tîrnova, Buteni... Pledoarii pentru arta autentică — pledoarii pentru caracterul permanent al activității artistice: nu numai în festivaluri, nu numai în perioadele dinaintea întrecerilor, competițiilor; s-a încheiat, un festival județean, urmează o întîlnire a muzicienilor cu marele public (dacă ne referim la eveniment) și in același timp activitățile caselor de cultură, ale

Raid-anchetă 
in județul Arad

sînt tot de prin părțile locului (nu-s departe nici comuna Șicula, nici satele Seliște și Mînerău) și care s-au inspirat din ritmul dealurilor Zărandului și cimpiei delimitate de cursul Crișului Alb și al Mureșului. Un lăcaș deschis tuturor vîrstelor, pentru că la Șiria, comună cu 10 000 de locuitori (cu un liceu agroindustrial, trei C.A.P.-uri. complex agricol, așezare străbătută azi, pitoresc, de prima locomotivă electrică din țară), ființează și Ansamblul folcloric „Șiriana" și o formație de teatru popular, un cor bărbătesc fondat în 1876, un cerc de artă plastică, un podium pe care concertează cu regularitate Filarmonica arădeană... Iar gîndul forurilor de cultură este ca în complexul care cuprinde muzeul, biblioteca și căminul să se deschidă cît de curînd porțile unui așezămînt de creație la care să fie invitați scriitori, poeți, compozitori, pictori..., nu numai „fiii satului",’ci toți'cei care vor a înțelege ritmul vieții, farmecul acestui loc de țară. „în privința roadelor colaborării cu artiștii profesioniști, a susținerii unor

iana-Muzeu fiecare sculptură este o lume (fie că se numește „Maternitate", „Neliniște", „Mesaj de pace", „Anotimpurile" sau „Arborele bizantin", că aparține lui Ion Tolan, Ion Deac Bistrița, Ion Rusu. Traian Moldovan sau Alexandru Gheorghiță), adică o sumă de imagini care construiesc imaginea unei lumi îndrăgostite de Munții Zărandului, de pinii care o stră- juie, de tot ce freamătă în jurul ei. Loviturile de daltă la Căsoaia au făcut să crească pe dealuri un dialog fără vîrstă, dar care poartă însemnele spiritului românesc de astăzi, un dialog al artei cu țara, cu natura, un zbor însetat de visare. de frumos — peste timp... Era mult soare cînd ne-am oprit lingă „Simbolul" Marcelei Branea (coloane înălțate în ritmuri diferite, spre cer, împletind de fapt o „coloană a permanenței") sau acea „Plimbare cu inorog" de Ion Iancuț... Cosașii deschideau drum, măsurau părintește arborii tineri (specii rare de plante exotice aduse prin grija lui Horia Truță și a arhitectului peisagist Zeno Oarcea, din dorința de a ridica un minunat parc depdrologic) ; la doi pași — o mini’t'abără — cea a copiilor (crescută în paralel) făcea să răsară, din iarbă, imaculate, mirate vreo 150 de mici sculpturi, zămislite de nelimitatul spațiu al imaginarului vîrstei ingenue.Am lăsat departe sălile Muzeului „Slavici" din Șiria, Poiana-

Muzeu de la Căsoaia — o lecție despre simbolul în piatră, despre căldura pietrei dăltuite de omul îndrăgostit de natură. De la Tîrnova, după dealuri încărcate de livezi, păduri de fag, de ulm — Buteniul se așternea calm, sigur, gospodărește, măsurat, așa cum au răsunat și vorbele lui loan Vasile Motrea, primarul comunei. „Este știut că butincenii sint oameni de mare ispravă. Se știe că brațele lor durează muncă temeinică. Dacă mergeți la Atelierul de producție de poliester armat cu fibră de sticlă veți vedea unde s-au turnat scaunele Metroului bucureștean, cum in premieră pregătim un acoperiș pentru căminul nostru cultural, cum răspundem comenzilor de la I.M.A.I.A. Arad și Fabricii de vagoane Drobeta-Turnu Severin, cum facem antene parabolice, bărci, rulote... Tot ia Buteni se află Braiț Perslda, Moț Marioara, Măriuța Fica — cunoscute și peste hotare pentru broderiile lor cu motive populare ; la Buteni există și un atelier de cusături și împletituri de nuiele, nu mai vorbesc de cele 1 000 ha pomicultură, 5 ferme I.A.S. ... toate pentru cei 4 300 de locuitori. Și tot pentru ei : căminul cultural, corul centenar, discoteca, colecția de etnografie și artă, statuile lui Buculei...". Și primarul din Buteni a deschis ușa muzeului. în care, prin grija oamenilor satului, a 
Doinei Motrea în special, s-au adunat documente despre cetatea dacică (secolul II î.e.n.) de pe dealul Șiindioara, o colecție de costume populare, vechi unelte agricole, gospodărești... alături de tablourile pictorilor amatori Simion Moț, Ve- selina Clepea și Dan Miculiț ; ne-a arătat pliantele care vorbesc despre corul butincenilor, care și-a sărbătorit centenarul în 1981, pentru că oricum se spune că „butinceanul e-ntotdeauna și una și alta ; cel cu mîinile bătătorite și cel cu sufletul odihnindu-se în cîntec", cel care-și face comuna fruntașă și care-și așază formația corală țărănească printre primele din țară, care știe a cînta prelucrări folclorice, cinte- ce patriotice,, dar și arii din opere ; corul-cîntec, după părerea Iui Ioan Vasile Motrea. luminind nopțile și anotimpurile, îngemănînd azi matur tradiția și prezentul. Și tot primarul ne-a îndreptat pașii spre dealul Groșilor, unde se odihnesc medi- tînd, apleeîndu-se în fața istoriei, îmbrățișînd livezile, casele oamenilor — statuile- lui Mihai Buculei — ferestre către trecut („Către dorul Iancului". „Către amintirea străbunilor") — ferestre către viitor. Printre ele intuim cîntări și versuri închinate pămîntului românesc, tot atîtea ferestre către sufletul oamenilor.

...Arad, Șiria, Tîrnova, Buteni — pledoarii pentru, arta autentică, pentru permanentizarea dialogului cu arta.
Smaranda OȚEANU 
Tristan MIHUTA

Partidului, recunoștința fierbinte 
a pionierilor patriei

Telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la crearea 
primelor detașamente de pionieri din Româniaîmplinirea a 35 de ani de la crearea primelor detașamente de pionieri din țara noastră a fost marcată, în perioada 12—21 iunie, prin adunări jubiliare ce s-au desfășurat în toate județele țării.La manifestările organizate cu acest prilej au participat primi-se- cretari, membri ai birourilor comitetelor județene de partid, cadre care au activat în mișcarea revoluționară de tineret, reprezentanți ai Uniunii Tineretului Comunist și ai organizațiilor de masă și obștești, cadre didactice, oameni de știință, artă și cultură, pionieri.în cadrul adunărilor, vorbitorii au evidențiat, cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică, faptul că toate realizările obținute în opera de formare a pionierilor și școlarilor în spiritul nobilelor idealuri ale socialismului și comunismului sînt indisolubil legate de contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la fundamentarea și îndrumarea activității Organizației Pionierilor, la edug carea patriotică, revoluționară a tinerei generații. în cei 35 de ani care au trecut de la crearea sa, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, Organizația Pionierilor s-a afirmat ca un puternic factor de formare a copiilor pentru muncă și viață, de autentică ucenicie socială și politică desfășurată în climatul profundelor transformări revoluționare petrecute în țara noastră.Referindu-se pe larg la direcțiile fundamentale ale activității desfășurate de Organizația Pionierilor pentru educarea comunistă a membrilor ei, vorbitorii au arătat că realizările obținute în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerei generații sint expresia aplicării consecvente a concepției profund novatoare, clarvăzătoare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia educația

comunistă, patriotică și revoluționară a tineretului înseamnă, în primul rînd, educarea sa prin muncă și pentru muncă.S-a subliniat că aniversarea a 35 de ani de la crearea Organizației Pionierilor in acest an jubiliar — cind întregul nostru popor va sărbători 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și va avea loc cel de-al XIII-lea Congres al partidului — ilustrează încă o dată grija și atenția pe care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, le acordă creșterii și educării tinerei generații din patria noastră.Au fost adresate vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru grija permanentă și dragostea cu' care înconjoară pe toți copiii țării, pentru ca aceștia să se formeze ca patrioți înflăcărați, ca cetățeni de nădejde ai patriei.într-o atmosferă însuflețitoare, participanții la adunările jubiliare au adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se exprimă nețărmurita mîndrie a pionierilor, a tuturor copiilor tării de a fi contemporani cu cea mai glorioasă epocă a patriei noastre, care va intra în istorie ca „Epoca Ceaușescu". împreună cu întregul nostru popor, copiii țării se angajează să îndeplinească exemplar legâ- mîntul solemn de a urma întotdeauna cuvintul partidului, exemplul luminos de viață și activitate al tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a face din slujirea devotată a patriei și partidului suprema lor datorie, de a se afirma, prin fapte, ca patrioti și revoluționari, ca militanți neobositi pentru progresul continuu al scumpei noastre patrii, România socialistă.

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE

cinema
O Scopul și mijloacele : VICTORIA 
<16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Competiția : GRADINA FERO
VIAR (50 51 40) — 21, VIITORUL
(11 48 03) — 17,30; 19,45.
• Secretul lui Bachus : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Întoarcerea Vlașinilor : LIRA 
(317171) —' 15,30; 18,15; 20,30, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Zică ce vor zice : GRADINA LIRA 
(31 71 71) — 20,45.
O Acțiunea Zuzuc : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Șapte băieți și o ștrengărită : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30:
19.30, PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30:
19.30.
O Prea cald pentru luna mai : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
S Lișca : VIITORUL (11 48 03) —
13,30; 15,30.
• Balul <le stmbătă seara : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Să mori rănit dlh dragoste de via
ță : PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 
20.
• A opta minune a lumii : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• O sută de bucurii : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Omul care a închis orașul : GRI-
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
• Tații și bunicii : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Damen tango : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45: 18; 20.
O Lovitură fulgerătoare : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;

; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL
I (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
' 20.
• In așteptarea Iui Filip: POPULAR

j (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
i • Balada Iui Ivanhoe : MUNCA 

(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Adio Texas : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21,15.
« 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; 2'0, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45, la grădină — 21, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Yankeii: SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,30: 14,15; 17; 19,45.
• Martorul știe mal mult : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Madame Sans-Gfine : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
• Cactus Jack : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
• Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,45.
• Zile de fior șl rls : DOINA 
(16 35 38) — 12,30; 14,15; 16; 17,45; 
19,30.
• Vizita Ia domiciliu : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
9 Pierdut și regăsit : MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• îmi sare țandăra : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Cuscrii: MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
6 Par șl Impar : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
9 Polițist sau delincvent : ARTA 
(213186) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 19,30. 
la grădină — 20,45, MIORIȚA (14 27 14)
— 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Zizania : PARC HOTEL (17 08 58)
— 21.

I’ * ‘

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani Foto : Gh. Vințilă
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Specie foarte populară (alături de comedia polițistă, muzicală ori lirică), comedia satirică argumentează nu numai diversitatea unei cinematografii, ci și miza ei mai înaltă, nobila ei angajare pentru îngrădirea și eliminarea mentalităților și practicilor antisociale. retrograde, pentru progres moral. Cine a urmărit filmul românesc a putut observa, paralel cu vitalitatea altor tendințe (portretul contemporan, investigarea relațiilor umane, a mutațiilor caracteristice actualității, dezbaterea politică etc. — ca să ne referim doar la filmul de actualitate), continuitatea acestei atitudini deopotrivă etice și estetice.în filmul satiric „Secretul lui Bachus". obiectivul camerei de filmat este cuprinzător și bine centrat. „Cum eu nu cred că armonia celestă s-a instaurat pe Pămint (ea nu se va instaura niciodată, vom tinde doar spre ea, generație după generație) — am scris un scenariu despre corupție". Declarația lui Titus Popovici indică limpede ținuta satirei. Scenariul propriu-zis exprimă o atitudine tonică, militantă : reacția conștiinței civice a artistului, trezia, luciditatea și vigilenta sa față de fenomene nesănătoase, care distonează cu climatul general al societății noastre, puțind prejudicia interesele oamenilor muncii, simțul lor de dreptate și echitate.

Revolta și dezgustul față de fenomenele incriminate au la bază convingerea că societatea noastră dispune de forța de a elimina corpii negativi, corupția și parazitismul, care atentează uneori la sănătatea ei morală.Cunoscutul romancier, cineast de prestigiu, deschizător de drumuri în filmul românesc se află la a doua tentativă de comedie satirică în film (spectatorii își amintesc „Operațiunea Monstrul"), dar beneficiază de un mai vechi exercițiu în domeniu, exercițiu vădit de implanturile comice din alte scenarii ori de creațiile sale dramatice mai recente. Scriitorul se inspiră din realitate — un caz reprobabil, o afacere oneroasă, ce a stîrnit indignarea opiniei publice și a primit, la vremea ei, sancțiunea cuvenită. Scenariul este insă elaborat după legi ale transfigurării artistice a datelor realității — a căror selecție, dozaj și mai ales aplicare concretă, „rein- ventare" probează o acuzată vocație comică. O vocație ce se exercită atît Ia nivelul situațiilor, cît și la cel al limbajului (onomastica, expresiile caracteristice ale personajelor — amintind lecția marelui Caragiale).Modalitatea cea mai eficace a comediografului rămîne esențializarea, reliefarea, detașarea prin in- groșare ori amplificare a aspectelor definitorii. în chip mai puțin obișnuit, șarja nu exclude. în „Se

cretul lui Bachus", realizarea unor portrete psihologice și sugerarea unor aspecte sociale mai nuanțate. Vocația reputatului scriitor și scenarist este, la rindu-i, inspirat pusă în evidență de virtuțile de comediograf ale cunoscutului regizor Geo Saizescu. Fructificîndu-și bogata experiență, experimentînd cu succes noi modalități comice, Geo Saizescu fixează

Zecheru) la cei ai pozitivilor (Emil Hossu, Rodica Mureșan) — cu toții vădesc efortul unei stilizări spirituale, al îmbinării natura- leții cu convenția unui joc comic mai apăsat, expresiv, percutant, amuzant.Firesc, in comedie filtrele și unghiurile perceperii lumii sînt specifice, ca și logica ori ritmul narațiunii și dezlegărilor ei.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30, (sala Ate
lier) : Cartea Iul lovită — 19,30;
(sala „Ion Vasilescu") : Inocentul — 
18.
• Filarmonica „George Enescu'1 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonlc, dirijor Modest Cichir- 
dan, solist Ion Voicu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) '. 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă 
asupra unui tinăr care nu a făcut ni
mic — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița In sac — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase“ 
(15 56 78, Grădina Boema) : Vacanță 
cu... cîntec — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Nu vorbiți In timpul spec
tacolului — 17.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 17.

Joi a avut loc în Capitală plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, care a dezbătut raportul referitor la îndeplinirea sarcinilor ce revin Societății de Cruce Roșie în activitatea de instruire a populației in probleme de prim-ajutor, precum și din documentele adoptate la Conferința europeană a Crucii Roșii de tineret de la Costinești, dedicată Anului Internațional al Tineretului.în cadrul plenarei au fost acordate organizațiilor județene de Cruce Roșie, fruntașe în întrecerea pe anul 1983, distincții și premii conferite de Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășa Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.într-o atmosferă de puternic entuziasm a fost adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, în care se spune :

Participanții la plenara Consiliu
lui Național al Societății de Cruce 
Roșie exprimă și cu acest prilej, în 
numele tuturor membrilor organiza
ției, întreaga lor adeziune la politica 
internă și externă, generoasă și 
profund umanistă, a partidului și 
statului, cele mai alese sentimente de 
dragoste și recunoștință față de

t V
15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale
15,30 Viața culturală. 40 de ani — o 

epocă de renaștere spirituală. 
Poezia șl pacea (II)

15,50 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

16,00 Emisiune în limba germană (par
țial color)

cineaștii realizează o șarjă violentă. Și, ca în cele mai bune satire, comicul ajunge să se învecineze, la un moment dat, cu dramaticul și chiar cu tragicul. Căci amuzante de la distanță, grație filtrelor comice, fenomene precum cele încarnate de personajele negative ale filmului sînt profund nocive — a- tentînd la etica morală, la bunul simț, fiind un real

tură ce II e caracteristică, dar și cu binevenite accente de buimăceală — provocate de spectacolele junglei in care pătrunde !) este „spusă" și filmată alert, amuzant. Comicul de acțiune, întrețesut cu un anume mister și cîteva suspensuri ingenioase, este dublat mereu de cel de situație (amintind uneori motivul „lumii pe dos") și de unul de caracter.
Virtuțile spiritului critic in arta filmului

și transfigurează observația concretă, datele vieții, cu personalitate, într-o configurație artistică (cam heteroclită, fără îndoială), dar, incontestabil, sesizantă și pregnantă. Contribuie la aceasta și virtuțile operatorului Aurel Kostrakiewicz și inspirații scenografi Va
sile Rotaru și Nelly Merola (cit de caracterizante sint ambianțele și costumele în acest film !) ori muzica lui Temistocle Popa. Dar bineînțeles, actorii rămin principalul centru de atracție al filmului ! De la inter- preții paraziților sociali, faună pe cît de nocivă pe atît de pitorească (rolurile susținute de : Gheorghe Dinică, Dem Rădulescu, Octavian Cotescu, Sebastian Papaiani, Jean Constantin ori tînăra Carmen

Cîteva momente de lirism sint filmate și jucate cu umor și ironie — în registru modern sau vodevilesc. O întîlnire tandră este precedată de o scurtă, dar surprinzătoare demonstrație de artă marțială (protagonist : o femeie-avocat blondă și cu ochii galeși I). Pentru a fixa aberația umană și morală, kitsch-ul existenței „prietenilor" lui „Nea Bachus", cineaștii recurg cel mai adesea la oglinzi măritoare. și deformatoare (mai concludente decît o simplă fotografie la scară naturală). Elaborarea și varierea registrelor se fac nu o dată cu un fantezism debordant ce frizează insolitul, fantasticul ori absurdul comic. în tușe energice, dar în chip relaxat, cu zîmbetul pe buze,

pericol pentru cursul normal și frumusețea vieții.Trecem cînd mai sprinten, cînd mai încet, pe urmele dificilei explorări a unui tinăr reporter, de la nereguli în agricultură la „minuni" oenologice ; de la povestea recoltei necu- lese și îngropate sub brazdă la izvorul de vin ce țișnește miraculos dintr-o tainică pivniță bucureștea- nă, plimbat prin felurite alambicuri. Trecem de la plăcerea nevinovată de a bea o sticlă de „Hebe" Ia „setea de adevăr" — declanșarea unei adevărate pasiuni justițiare culmi- nînd cu gestul răcoritor al demascării filierei afacerilor oneroase. Istoria revelațiilor ziaristului (jucat de 
Emil Hossu cu acea notă de naturalețe și dezinvol-

Conturul personajelor, caracteristicile diferitelor medii — fiind trasate în cărbune ori acid — evocarea grăitoare a ambiantelor și mai ales galeria portretelor nu sînt însă lipsite de culoare, ba, mai mult, se poate sesiza o paletă bogată șl nuanțată. Care este „secretul lui Bachus Și care este, totodată, cheia perspectivei cineaștilor — perspectivă de un comic amar și necruțător ? Pentru a aborda „în forță" nu numai formele, ci înseși mecanismele (reale și virtuale) ale necinstei, cineaștii urmăresc un aspect uman pe cît de profund pe atît de delicat. Ei adincesc consecințele slăbiciunilor umane atunci cind nu sînt cenzurate și mai ales cînd devin „lubri-

Partidul Comunist Român, față de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai devotat fiu al po
porului român, eminent conducător 
al partidului și statului nostru, 
personalitate marcantă a vieții poli
tice internaționale. Plenara a anali
zat, in spiritul Mesajului adresat de 
dumneavoastră Congresului Crucii 
Roșii sarcinile ce revin organizației 
noastre pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului, contribuția sa 
la creșterea nivelului de cultură sa
nitară a populației. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general al partidului, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
spori aportul organizației noastre la 
prevenirea îmbolnăvirilor, la întă
rirea stării de sănătate și a capaci
tății de muncă a poporului, a vigorii 
și tinereții sale.

Este o deosebită cinste pentru noi 
de a da glas sentimentelor noastre 
de aleasă stimă și prețuire față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, reprezentant stră
lucit al științei românești, model de 
înalt umanism și dăruire pentru bi
nele și fericirea poporului, pentru 
pace și colaborare între popoare.

Vom face totul pentru intensifi
carea activității educativ-sanitare in 
rinduriie tineretului, pentru formarea 
unor familii numeroase, bine înche
gate, pentru creșterea șî educarea 
copiilor. (Agerpres)
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20,25 Actualitatea In economie
20.40 împliniri și perspective. 40 de 

ani de mărețe transformări revo
luționare sub conducerea parti
dului. Azi, județul Sibiu

21,20 Cadran mondial (parțial color)
21.40 Chipul comunistului în filmul ar

tistic românesc
22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

fianți" ai manipulării. „Bossul", jucat strălucit de 
Ștefan Mihăilescu Brăila, cu marea-i pregnanță a detaliului comic (de la privirea vicleană, bănuitoare, alunecoasă la micile gesturi maniacale) și cu acea frenezie vitală și comică ce îi e caracteristică — este un vanitos, un prezumțios „negustor de oameni". „Plăcerea mea e să studiez pă om, să dibui unde e șurubul slab și «cric» l-am invîrtit și e sd meu !“ — zice acest urmaș al lui Trahanache. Așa, pe „lanțul slăbiciunilor", ce țin de etern uman, dar și de forme mai noi ale grandomaniei și snobismului (vezi personajul cu morgă aristocratică, singurul care rămîne lucid, interpretat memorabil de Gheorghe Di
nică), Bumbescu face o vreme o strălucită carieră de escroc. Filmul este deopotrivă spectacolul mașinăriei necinstei bine unse, întreținută, supravegheată, dar și cel al gripării ei, al desconspirării. Căci există în ea și șuruburi, ba chiar pinioane, ba chiar „arbori cotiți" necunoscuți lui nea Bachus. Printre ele : propria slăbiciune a ipochimenului — setea de experiment psihologic și cea de înavuțire fără muncă, plus dragostea mai presus de precauții pentru odrasla dolofană și cam nă- tîngă. Dar principalele necunoscute rămin pentru eroii noștri oamenii cinstiți, cei care nu numai că trăiesc onest di.i munca proprie, dar înțeleg să ia

atitudine intolerantă contra corupției și necinstei. In fruntea personajelor din această categorie : un adevărat incoruptibil, un ziarist care, in numele demnității sale umane și profesionale, își riscă progresiv nu numai simpatia șefului comod, ci și (practicind travestiul moral, intrind în „subterană") viața. Categoric, era absolut normal, la capătul atîtor perineții pe firul unor fapte antisociale, al unor destine deviate, surprinse în încleștarea binelui cu răul — ca cineaștii să facă cit se poate de concludent triumful echității și dreptății. Un sfîrșit firesc, in concordantă cu legile juridice si morale ale societății noastre socialiste. Poate însă că soluția artistică adoptată pentru a ilustra, in final, acest adevăr ar fi putut fi gîndită cu o mai atentă preocupare pentru adecvarea la maniera generală a filmului.în general însă este bine că filmul românesc, prin- tr-o comedie de substanță și anvergură, printr-o realizare de mare audiență, își propune să instituie, prin mijloace specifice, un rechizitoriu la adresa unor comportări și mentalități anacronice și să contribuie astfel la progresul moral al societății. Succesul înregistrat. adeziunea publicului la atitudinea intolerantă a autorilor fată de faptele negative surprinse pe peliculă constituie in acest sens edificatoare argumente.
Natalia STANCU
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KKKĂ VIZITEI OFICIALE DE PRETENK ÎNTREPRINSE, 
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.

DE TOVARĂȘUL KIM IR SEN
CEREMONIA PLECĂRII DIN CAPITAL*

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe patru 
luni.

(Urmare din pag. I)Pe frontispiciul clădirii se aflau portretele tovarășului Nicolae Ceausescu și tovarășului Kim Ir Sen. încadrate de drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Democrate Coreene.Pe mari pancarte erau înscrise, in limbile română și coreeană, urările : ..Trăiască prietenia frățească, solidaritatea militantă și colaborarea multilaterală dintre poporul român și poporul coreean !“. „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, cooperării internaționale și socialismului !“.Cei doi conducători de partid și de «tat au. sosit împreună la Gara Băneasa.Mii de bucureșteni aflați aici — pionieri, tineri și tinere, reprezentanți ai colectivelor unor mari unități economice ale Capitalei—le-au făcut o primire entuziastă, expresie a satisfacției fată de noul dialog la nivel înalt româno-coreean, care, prin înțelegerile convenite, va contribui la extinderea si aprofundarea pe mai departe a raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre. Cei prezenti purtau portretele tovarășului Nicolae Ceausescu Si tovarășului Kim Ir Sen. scandau cu însuflețire numele celor doi conducători de partid și de stat, fluturau stegulețe în culorile naționale ale celor două țări, flori, eșarfe multicolore.Tovarășul Nicolae Ceausescu și tovarășul Kim Ir Sen au răspuns călduros manifestărilor locuitorilor Capitalei.Garda militară, aliniată pe platoul din fâța Gării Băneasa. a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Democrate Coreene.Tovarășii Nicolae Ceausescu și Kim Ir Sen au trecut in revistă garda de onoare.
Cu privire la vizita oficială de prietenie 

in Republica Socialistă România a tovarășului Kim Ir Sen
(Urmare din pag. I)vederea soluționării pe cale pașnică. prin tratative, a problemei coreene.Avind în vedere situația economică gravă existentă în lume, a- dîncirea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, cei doi șefi de partid și de stat s-au pronunțat in favoarea soluționării problemelor cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare. îndeosebi pentru oprirea creșterii datoriilor lor externe, subliniind necesitatea ușurării sau chiar a eliberării lor de această povară. Totodată. s-au pronunțat pentru întărirea solidarității și colaborării dintre țările in curs de dezvoltare. pentru stabilirea unei strategii comune în negocierile cu țările dezvoltate in vederea soluționării problemelor grave ale subdezvoltării. ale instaurării noii ordini economice internaționale.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.s-au pronunțat cu ho- tărire pentru reglementarea tutu

Tovarășul Kim Ir Sen și-a luat rămas bun de la tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Ion Dincă, Manea Mănescu, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Stoian, Ion Ursp, Nicu Ceaușescu, de la membrii C.C. al P.C.R. și ai guvernului prezenți la ceremonia plecării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat apoi pe membrii delegației de partid și de stat coreene, tovarășii Kang Săng San, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene ; Li Giong Ok, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene ; Kim long Nam, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, ministrul afacerilor externe; Jăn Hiăng Muk, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea; Kon Gin The, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vice- premier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.Pionieri români și coreeni au oferit buchete de flori celor doi conducători de partid și de stat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen și-au strîns- cu deosebită căldură mîinile, s-au îmbrățișat prietenește, manifestîndu-și încă o dată satisfacția pentru vizita efectuată, pentru convorbirile avute, care reprezintă un moment de referință în amplificarea și adîncirea legăturilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre țările și popoarele noastre, la a căror dezvoltare un rol deosebit de important l-au avut și îl au bunele raporturi personale, de prietenie, statornicite intre cel doi conducători de partid și de stat.La ceremonia plecării au fost pre- zenți Constantin Iftode, ambasadorul României la Phenian, și Zo Iang Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, precum și ambasadorii în țara noastră ai Republicii Populare Bulgaria — Todor Stoicev, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — Milos Melovski. Uniunii Sovietice — E. M. Tiajelnikov, Republicii Populare Polone — Boguslaw Stahura,

ror problemelor litigioase dintre State exclusiv pe cale pașnică, prin tratative. în acest' cadru, a fost subliniată necesitatea încetării conflictului din Orientul Mijlociu si a instaurării unei păci globale, juste și durabile în această regiune. Totodată. cei doi șefi de partid și de stat s-au pronunțat pentru încetarea imediată a războiului dintre Irak și Iran, a acțiunilor militare din Golf, pentru trecerea cît mai grabnică la tratative. în vederea soluționării pe cale politică a problemelor dintre cele două țări.în cursul convorbirilor a fost reliefată necesitatea creșterii rolului țărilor mici și mijlocii, al statelor nealiniate, al țărilor în curs de dezvoltare pe arena internațională, ambii șefi de partid și de stat pronunțîndu-se pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru așezarea temeinică a acestora pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului independentei și suveranității naționale, a neintervenției in treburile interne, renunțării la forță sau la amenin

Republicii Socialiste Cehoslovace — Jan Papp, precum și însărcinații cu afaceri ad-interim ai Republicii Populare Chineze — Kang Jimin și Republicii Populare Ungare — Tibor Hodicska.Se aflau, de asemenea, membri ai Ambasadei R.P.D. Coreene la București.în aplauzele și ovațiile miilor de cetățeni prezenți, trenul prezidențial s-a pus in mișcare, îndreptindu-se spre Iași.Tovarășul Kim Ir Sen, ceilalți membri ai delegației de partid și de stat a R.P.D. Coreene sînt însoțiți de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, de alte persoane oficiale.După, ceremonia plecării înaltul,ui oaspete coreean, mii de oameni ai muncii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă manifestare de dragoste și prețuire. Scandînd cu însuflețire numele partidului, al secretarului său gene
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPărăsim tara dumneavoastră cu sentimente de o deosebită satisfacție fată de rezultatele vizitei noastre în Republica Socialistă România, precum si cu impresii profunde, de neuitat.în timpul șederii în tara dumneavoastră, partidul, guvernul si poporul român au rezervat delegației noastre o cordială si entuziastă primire si o caldă ospitalitate, au sprijinit in mod activ cauza dreaptă revoluționară a poporului nostru.Permiteți-mi să vă exprim, încă o dată, dumneavoastră. Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, profunde mulțumiri pentru aleasa ospitalitate, pentru sprijinul activ fată de cauza revoluționară a poporului nostru, pentru sentimentele dumneavoastră tovărășești, de o deosebită prietenie.Vizita delegației noastre în Ro/nânia capătă o Importantă deosebită pentru extinderea si dezvoltarea multilaterală a tradiționalelor relații de prietenie si colaborare dintre partidele, guvernele si popoarele coreean și român, relații care au atins deja un înalt nivel. Sîntem deosebit de satisfăcuti de minunatele rezultate ale vizitei noastre în România.Mă folosesc de această ocazie pentru a adresa din toată inima poporului frate român urări de a obține, sub conducerea Partidultii Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, succese tot mai mari în lupta pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate si de a întimpina cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă. precum și cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu noi succese in toate domeniile de activitate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

țarea cu forța. Cei doi șefi de partid și -de stat s-au- pronunțat, totodată, pentru sporirea rolului Organizației Națiunilor Unite în soluționarea marilor probleme cu care este confruntată omenirea contemporană. în interesul popoarelor. al păcii și cooperării în întreaga lume, și au hotărît să fie intensificată conlucrarea româno— coreeană la O.N.U., în cadrul mișcării țărilor nealiniate, al Grupului „celor 77“ și în alte forumuri internaționale.Tovarășul Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al P.M.C.. președintele R.P.D. Coreene, a exprimat, în numele delegației de partid și de stat coreene și al său personal. vii mulțumiri pentru primirea cordială, prietenească, care i-a fost rezervată în cursul actualei vizite în Republica Socialistă România.Cei doi șefi de partid și de stat și-au exprimat deplina satisfacție fată de rezultatele noului dialog româno—coreean la cel mai înalt 

ral. cei prezenți au dat expresie sentimentelor de înaltă apreciere pe care întregul popor le nutrește față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pentru activitatea neobosită consacrată progresului multilateral al țării, creșterii prestigiului internațional al României socialiste, păcii, colaborării și înțelegerii in lume.
★După un scurt popas în gara Focșani, trenul prezidențial a sosit la Iași. Tovarășul Kim Ir Sen, ceilalți membri ai delegației de partid și de stat a R. P. D. Coreene au fost întîmpinați cu aceleași calde sentimente de bucurie și stimă, simbol al legăturilor trainice de prietenie existente intre cele două popoare. Cetățenii Iașiului aflați pe peronul gării au urat solilor ponorului coreean un călduros drum bun!La ora 17,30 trenul cu care călătorește tovarășul Kim Ir Sen a părăsit teritoriul țării noastre.

nivel, fiind pe deplin încredințați că această vizită, convorbirile și Înțelegerile convenite reprezintă o contribuție de o deosebită însemnătate la întărirea și dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale dintre P.C.R. și P.M.C., dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană. în interesul popoarelor român și coreean prietene, al cauzei socialismului, păcii și cooperării în întreaga lume.Tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, invitația cordială de a efectua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizita oficială, de prietenie, în Republica Populară Democrată Coreeană. Invitația a fost acceptată cu mare plăcere. Mata vizitei ur- mînd a fi stabilită ulterior, prin canale diplomatice.

Vizita delegației 
parlamentare din IslandaPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, is-a întilnit, joi, cu delegația parlamentară din Islanda, condusă de Thorvaldur Gar- dar Kristjansson, președintele parlamentului, care efectuează o vizită în țara noastră.în cadrul întrevederii au fost abordate o serie de aspecte privind organizarea și activitatea forurilor legislative din România și Islanda, subliniindu-se contribuția pe care parlamentele din cele două țări o pot aduce la extinderea colaborării bilaterale în domenii de interes reciproc, la îmbunătățirea climatului politic mondial, la asigurarea păcii pe continentul european și în întreaga lume. A fost relevată, totodată, dorința comună de a dezvolta in continuare conlucrarea dintre parlamentarii români și islandezi.

★Ministrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, a avut. în aceeași zi. o întrevedere cu delegația parlamentară islandeză, condusă de Thorvaldur Gardar Kristjansson, președintele parlamentului.Au fost discutate aspecte referitoare la amplificarea și diversificarea colaborării dintre cele două țări în domenii de interes comun și s-a efectuat un schimb de păreri in legătură cu probleme ale vieții politice internaționale.
★Membrii delegației parlamentare islandeze au avut, de asemenea, o întrevedere la conducerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspeților.

Ședința Comisiei permanente C.Â.E.R.
pentru colaborare înîn perioada 18—21 iunie a.c. s-au desfășurat la București lucrările ședinței a 60-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul agriculturii. Au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., precum și o delegație a R.S.F.I.Delegația română a fost condusă de tovarășul Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare.Comisia a examinat sarcinile care îi revin din hotărîrile Comitetului Executiv și a adoptat măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea lor. Au fost discutate probleme legate de îndeplinirea acțiunilor complexe de colaborare, adoptate de Sesiunea Consiliului, în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației țărilor membre ale C.A.E.R. cu mărfuri alimentare, stabilindu-se măsuri concrete pentru soluționarea lor operativă. Un loc important a revenit examinării propunerilor de adincire a colaborării în creșterea producției de semințe pentru culturi agricole, în scopul asigurării mai depline a necesarului țârilor membre ale C.A.E.R.Au fost analizate rezultatele cercetărilor științifice și tehnice finalizate în cadrul conlucrării multilaterale în anul 1983 și modalitățile de transmitere reciprocă și folosire in producția agricolă a acestor rezultate.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 iunie, ora 21 — 25 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, îndeosebi 
tn cursul după-amiezelor. Acestea vor

MARAMUREȘ : Pe seama creșterii productivității munciiColectivul de muncă al întreprinderii de confecții din Baia Mare raportează îndeplinirea înainte de termen a planului la producția fizică pe primul semestru al anului, creîndu-și astfel posibilități de realizare a unei producții suplimentare în valoare de 13 milioane lei pînă la finele lunii iunie. De remarcat faptul că acest spor de pro

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere pentru amabilul mesaj primit cu prilejul Zilei naționale a Spadiel.

CARL GUSTAF R.
Palatul Regal, Stockholm

Cronica zileiDelegația Procuraturii Populare Supreme a Republicii Populare Chineze. condusă de procurorul general Yang Yichen. care s-a aflat într-o vizită în țara noastră, a fost primită de tovarășul Ion Coman. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La primire au participat Nicolae Popovici. procuror general al Republicii Socialiste România, precum și Kang Jimin. însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze la București.In timpul șederii în tara noastră, oaspeții au avut convorbiri la Procuratura Generală. Ministerul de Interne. Ministerul Justiției. Tribunalul Suprem. Procuratura municipiului București. Procuratura județeană Brașov. Procuratura județeană Constanta și au vizitat unele obiective economice și culturale din cele două județe.
★Joi, tovarășul loan Totu, viceprim-ministru a] guvernului, a primit pe conducătorii delegațiilor participante la lucrările celei de-a 60-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul agriculturii.

domeniul agriculturiiîn domeniul zootehniei o atenție deosebită a fost acordată organizării colaborării în crearea și organizarea producției specializate de mijloace tehnice pentru însămînțările artificiale la animalele de fermă, păstrarea și transportul materialului de reproducție, cît și studierii experienței țărilor membre ale C.A.E.R. în furajarea animalelor în condițiile consumurilor minime de furaje concentrate. Totodată, Comisia a adoptat cerințele unitare sanitar-veterinare față de proiectarea și construirea complexelor de control, incărcare- descărcare și dezinfecție în stațiile feroviare de frontieră, în porturile și aeroporturile internaționale ale țărilor membre ale C.A.E.R.A fost efectuat un interesant și util schimb de informații referitor la experiența țărilor membre ale C.A.E.R. privind activitatea pe bază de gestiune economică proprie și autoconducere a întreprinderilor agricole, incluzînd problemele introducerii de forme moderne de organizare și retribuire a muncii.Au fost examinate și alte probleme ale colaborării în domeniul agriculturii, care prezintă interes reciproc.Ședința a decurs într-o atmosferă de lucru și înțelegere reciprocă.
f! însoțite de descărcări electrice, in
tensificări de scurtă durată ale vîntu- 
lui șl. izolat, de grindină. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 
și 20 de grade, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade, mai ridicate la în
ceputul intervalului. In București : 
Vremea va fi instabilă. Cer schimbă
tor. Vor cădea averse de ploaie, înso
țite de descărcări electrice și intensi
ficări de vînt, mal ales după-amiaza. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 13 și 16 grade, cele maxime între 
26 șl 20 de grade.

ducție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii, al cărei nivel planificat a fost depășit cu 6 la sută. Totodată, colecția de creații noi — îndeosebi cele destinate exportului — a fost îmbogățită cu 356 modele, proporția produselor noi și reproiectate fiind de sută la sută. (Gh. Susa, corespondentul „Scînteii").

In cadrul întrevederii au fost discutate aspecte referitoare la adîncirea și extinderea colaborării între țările membre ale C.A.E.R. în domeniul agriculturii.A participat Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare.
★In cadru] acțiunilor organizate de Frontul Democrației și Unității Socialiste, joi au început, la București, lucrările reuniunii „Adunarea cultelor din România pentru dezarmare și pace".Participă conducători și reprezentanți ai celor 14 culte din țara noastră, precum și invitați din partea unor biserici și culte din 20 de țări și a unor organizații religioase mondiale.Reuniunea dezbate aspecte referitoare la răspunderea cultelor pentru apărarea vieții, pentru pace și dezarmare.Relevînd contribuția activă a poporului român la cauza păcii, vorbitorii au dat glas sentimentelor de aleasă stimă, prețuire și profundă recunoștință fată de propunerile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu, ale României socialiste, pentru încetarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, și înfăptuirea dezarmării, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
★Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării independentei Republicii Populare Mozambic, joi după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.
★Joi după-amiază a avut loc festivitatea prilejuită de încheierea celui de-al nouălea curs postuniversitar cu tema „Populația și dezvoltarea social-economică". destinat cadrelor din țările în. curs de dezvoltare, organizat de"1 Centrul Demografic O.N.U. — România (CEDOR) la București. Demografi, economiști, sociologi, statisticieni, arhitecți, planificatori. geografi, psihologi și alti specialiști din Algeria. Benin, Burundi, Camerun, Coasta de Fildeș, Congo. Iran. Gabon, Guineea. Madagascar. Siria. Zair și România au studiat multiple aspecte ale problematicii lumii contemporane. îndeosebi privind Interacțiunea dintre factorul demografic si factorii sociali, economici, politici și culturali în condițiile specifice ale țărilor in curs de dezvoltare.In zilele de 18—21 iunie s-au desfășurat la București lucrările Seminarului international cu tema „Tineretul, populația și dezvoltarea", organizat de Centrul Demografic O.N.U.— România. în cadrul pregătirilor pentru marcarea, în anul 1985, a Anului Internațional al Tineretului și al pregătirii Conferinței internaționale a populației, care va avea loc în acest an în Mexic.La seminar au participat specialiști în problemele tineretului, ale populației și dezvoltării, cercetători și cadre didactice universitare din Algeria, Benin. Burundi, Camerun, Coasta de Fildeș, Gabon, Guineea, Madagascar, Mali, Maroc. Nigeria, Ruanda. Senegal. Togo. Zair, Volta Superioară și din țara noastră, precum și reprezentanți ai UNESCO, Biroului Internațional al Muncii, UNICEF și altor organizații internaționale. (Agerpres)

ÎN INTIM PI NARE A ZILEI DE 23 AUGUST

REMARCABILE REALIZĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anului
Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul serviciilor.Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 mai *),  pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energici electrice și ter
mice Suceava cu 705,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 23 la sută la producția netă în activitatea de construcții-montaj, 23,9 la sută la productivitatea muncii ; unitatea s-a încadrat in bugetul de cheltuieli ; consumul propriu tehnologic a fost mai mic decît cel normat cu 2,5 la sută, iar cheltuielile maxime la 1 000 lei producție de con- strucții-montaj au fost mai mici decit cele planificate cu 5 la sută.Locul II : întreprinderea de exploatare și întreținere a rețelelor si instalațiilor energetice și de distribuție a energiei electrice și termice Timisoara cu 684.3 puncte.Locul III : întreprinderea de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor energetice și de distribuție a energiei electrice si termice Botoșani cu 660.8 Duncte.

IN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE 

Locul I : întreprinderea de foraj 

șl exploatarea sondelor marine 
Constanța eu 641,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 30 la sută la sonde terminate din foraj total. 14 la sută la producția fizică la forajul de cercetare și la producția fizică la forajul de exploatare și injecție,19.1 la sută la volumul producției normate ce revine pe o persoană,24.7 la sută la viteza de lucru la forajul de cercetare geologică ; prețul de cost al lucrărilor de foraj efectiv realizat a fost mai mic decit cel planificat cu 4,2 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost, de asemenea, mai mici decît cele normate cu 6,6 la sută.Locul II : Schela de foraj Meli- nești, județul Dolj, cu 336,6 puncte.

IN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina cu 773,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,9 la sută la producția fizică, 6,9 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată,9.1 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decit cele planificate cu 0,2 la sută, iar cele materiale cu2.7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Răsă- ritul“-Brașov cu 667,1 puncte.Locul III : întreprinderea „Re- fractar“-Aleșd, județul Bihor, cu500,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 
DE MAȘINI-UNELTE, MECANICA 
FINA ȘI SCULE, ECHIPAMENTE 

SPECIALE
Locul I : întreprinderea de apa

rate și utilaje pentru cercetare 
București cu 813,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8 la sută la producția fizică, 6,8 la sută la producția netă, 7,1 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 6,4 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 6 la sută.Locul II : întreprinderea „Industria tehnică medicală" — București cu 813,3 puncte.Locul III : întreprinderea nr. 2 Brașov cu 784,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI - 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de pro

ducție industrială pentru con
strucții căi ferate Harghita — 
Miercurea-Ciuc cu 1130 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 21,2 Ia sută la producția netă, 5,8 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată, 9,6 la sută la productivitatea mun- cij. 21,7 Ia sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția fizică și export ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decit 

cele normate cu 3,4 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 7,5 la sută.Locul II : întreprinderea de utilaj chimic Borzești cu 1 113,9 puncte.Locul III : întreprinderea de utilaj minier Tîrgu Jiu cu 986 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 

SUBRAMURA 
PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE
Locul I : Combinatul de articole 

tehnice din cauciuc Pitești cu
725,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8.6 la sută la producția netă. 2,9 la sută la producția fizică, 2,5 la sută la producția-mar- fă vîndută si încasată, 2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export si la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,1 la sută, iar cele materiale cu 2,3 la sută.Locul II : întreprinderea chimică „Prodcomplex" — Tg. Mureș cu 594,8 puncte.Locul III : întreprinderea chimică Orăștie, județul Hunedoara, cu 592.4 puncte.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI HÎRTIEI

Locul I : Combinatul de celuloză 
și hirtie Brăila cu 743 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,2 la sută la producția netă. 2,2 la sută la export, 4,3 la sută la producția-marfă vîndută si încasată, 2,4 la .sută la productivitatea muncii, 8,5 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 2,2 Ia sută, iar cele de energie electrică si combustibili cu 0.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de confecții cartoane „Mucart“ — Cluj- Napoca cu 742 puncte.Locul III : întreprinderea de hîr- tie cretată si carton ondulat Ghim- bav, județul Brașov, cu 740.6 puncte.
IN INDUSTRIA TEXTILA 
(mătase, in, cînepă si lină)

Locui I : întreprinderea „Postă- 
văria română'*  — București cu 643,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7 la sută la producția netă, 3,4 la sută la producția fizică, 4 la sută la producția-marfă vindută și încasată. 4.6 Ia sută la productivitatea muncii, 10,6 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia export ; consumurile de materii prime si materiale au fost mai mici decît cele normate cu 0,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 7,9 la sută.Locul II : întreprinderea „Filatura de lînă pieptănată" — Buzău cu541,7 puncte.Locul III : întreprinderea „Țesă- toriile reunite" — București cu459,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Bucureștii-Noi“ cu 650,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 6 la sută la producția netă si la productivitatea muncii, 2,3 la sută la producția fizică, 13,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată : depășiri de pian au mai fost obținute la export, beneficii si la livrări de mărfuri la fondul pieței ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planiffcate cu 3,9 la sută, iar cele materiale cu 6,9 la sută.Locul II : întreprinderea poligrafică „13 Decembrie 1918“ — București cu 526,3 puncte.Locul III : întreprinderea poligrafică Iași cu 509.1 puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE 

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de ți

garete București cu 1 056,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2.1 la sută la producția netă. 1,7 la sută la producția fizică, 7,4 la sută la productivitatea muncii, 7.2 la sută la livrări la fondul pieței : depășiri de 

plan au mai fost obținute la export. producția-marfă vîndută si încasată, beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 10,1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 0,5 la sută.Locul II : întreprinderea de vinuri si șampanie „Zarea" — București cu 909 puncte.Locul III : întreprinderea de bere București cu 790,5 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 842 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 23,3 la sută la producția si livrările de carne la fondul de stat, 26,4 la sută la producția de ouă, 6 la sută la efectivele de păsări la sfîrșitul perioadei ; depășiri de plan au mai fost obținute la livrările de ouă la fondul de stat si Ia beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,1 la sută.Locul II : întreprinderea avicolă de stat Buftea cu 697 puncte.Locul III : întreprinderea avicolă de stat Suceava cu 685 puncte.
ÎN SECTORUL

DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 

JUDEȚENE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj Bacău 
eu 932,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,8 la sută la producția de construcții-montaj terminată, 31 la sută la numărul de locuințe date în folosință, 1,7 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție de construcții- montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 1,7 la sută, iar cele materiale cu 4,3 la sută ; consumurile de ciment, metal, combustibili și carburanți au fost mai mici decît cele normate.Locul II : întreprinderea antrepriză de construcții-montaj Olt cu899,3 puncte.Locul III : Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Timiș cu 887,9 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul Adjud cu 282.7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,5 la sută la volumul de transport, 3 la sută la productivitatea muncii, 8,1 la sută la volumul de reparații planificat,2,3 la sută la greutatea medie brută a trenului de marfă ; costul la 1 000 t. br. km echivalent a fost mai mic decît cel planificat cu 4 la sută, iar cheltuielile totale cu 4,3 la sută ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decit cele normate cu 0,8 la sută.Locul II : Depoul Brașov cu 257,2 puncte.Locul III : Depoul Craiova cu 255,9 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de tu

rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești cu 393,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3 la sută la prestări servicii pentru populație, 6 la sută la desfaceri de mărfuri cu amănuntul, 6,2 la sută la beneficii, 5,6 la sută la încasări medii pe un lucrător, 15,6 la sută Ia numărul de turiști zile ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 7,1 la sută.Locul II : Oficiul județean de turism Prahova cu 304,7 puncte.Locul III : Oficiul județean de turism Brăila cu 279,5 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană de transport local Timișoara 
cu 1165,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu ; 30 la sută la producția netă, 28,2 Ia sută la venituri brute din activitatea de transport, 29,2 Ia sută la productivitatea muncii, 18,9 la sută la numărul de călători transportați, 30 la sută la prestările de servicii pentru populație ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei venituri brute au fost mai mici decît cele planificate cu 15,1 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 15,2 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de transport local Ialomița cu 1 149 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de transport local Bacău cu 1 109 puncte.



Acțiuni și luări de poziție 
in favoarea păcii, pentru dezarmare

Manifestări consacrate aniversării
MOSCOVA R. P. POLONĂ

Oamenii de știință avertizează : Preîntîmpinarea 
unui război nuclear — unica șansă de supraviețuire 

a omenirii

I
*

(Agerpres). - Un oameni de științăMOSCOVA 21 grup de reputați sovietici din domeniul medicinii, printre care acad. Evgheni Ciazov, prof. univ. Leonid Ilin și Anghelina Gusikova, au publicat cartea „Războiul nuclear: Urmările sale me- dico-biologice". Pe baza unor date apărute în literatura de specialitate din U.R.S.S. și din unele țări occidentale, autorii demonstrează că, în caz de declanșare a unui război 4 nuclear, urmările medico-biologice ,’ ale acestuia vor fi nocive pentru * întreaga omenire. Concluzia cărții 4 este că, practic, omenirea nu are - 4-r-i mnrrt z-4 zs r i i i i i z-l

I

l altă șansă de a supraviețui decît1 aceea de a preîntîmpina un război

O conflagrație ar avea ca victime directe cel puțin două miliarde . și jumătate de oameni, dar aceasta ț nu ar fi decît prima etapă a tra- ■ gediei omenirii, susțin autorii - fără îmbinarea torilor naturali, în mod întîmplător. Viață pe Terra, ț se arată, poate exista doar între l anumiți parametri destul de limi- ’ tați ca întindere ai < raturii, cantității de < atmosferă. Dacă s-ar schimba mbit unul dintre acești parametri, ar apărea o reacție în lanț care ar duce la modificarea radicală a mediului, făcîndu-l insuportabil pentru viață.

3- iViața organică - ’ nu poate exista ț armonioasă a fac- 1 care au apărut nu ’

Lucrările Comisiei pentru reforma economică
Cuvîntarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

Convorbirile la nivel 
înalt sovieto-francezeMOSCOVA 21 (Agerpres). — La Moscova au început, joi, convorbirile dintre Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintele Franței, Francois Mitterrand, aflat în Uniunea Sovietică într-o vizită oficială. în centrul schimbului de păreri desfășurat cu acest prilej s-au aflat probleme internaționale. în ciuda unor deosebiri de vederi in privința cauzelor înrăutățirii situației în lume, părțile și-au manifestat îngrijorarea comună față de agravarea climatului internațional și au fost de acord că nu se poate admite continuarea creșterii încordării, transmite agenția T.A.S.S.

zilei de 23 August
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Cu contribuția României, a președinte- 

prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă șt 
antiimperialistă din România, la 
Varșovia au fost inaugurate „Zilele 
culturii românești", în cadrul căro
ra vor avea loc spectacole de ba
let, retrospectiva filmului româ
nesc, vernisajul unei expoziții de 
grafică românească, intîlniri și sim
pozioane consacrate literaturii, mu
zicii și artelor plastice din țara 
noastră.

„Zilele culturii românești" au fost 
inaugurate la 20 iunie cu spectaco
lul oferit de ansamblul de balet al 
Operei Române din Timișoara.

La spectacol au fost prezenți praf. 
Kazimierz Zygulski, ministrul cultu
rii și artelor, alte persoane oficiale, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

lui Nicolae Ceaușescu la lupta pen
tru instaurarea in lume a unui 
climat de pace și destindere.

In sălile societății a fost deschi
să o expoziție de carte româneas
că, la loc de frunte fiind prezen
tate operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ale tovarășei aca
demician doctor 
Ceaușescu apărute in limba ita
liană.

Manifestarea, la care au participat 
autorități locale, oameni de cultură, 
un numeros public, s-a bucurat de 
un deosebit succes.

inginer Elena

Vorbitorul a relevat că reforma acționează tot mai puternic asupra economiei, înregistrindu-se rezultate pozitive care se manifestă în activitatea productivă și în creșterea eficienței economice in numeroase sectoare. Cea mai bună dovadă în acest sens — a subliniat el — o constituie rezultatele economice pozitive, inclusiv din ultima perioadă.Astăzi se poate deja spune că principalele direcții ale reformei s-au dovedit juste. Noile principii de funcționare se înrădăcinează și pătrund tot mai mult în realitățile vieții cotidiene.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La Varșovia s-au desfășurat lucrările ședinței Comisiei pentru reforma economică, care a analizat modul de aplicare a prevederilor acesteia. Luînd cuvintul în ședință, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a relevat că reuniunea a procedat la o apreciere a procesului de realizare a reformei și a rezultatelor obținute în 1983. Aceasta, a spus el, constituie o expresie a voinței neabătute de îmbunătățire a mecanismelor social-eco- nomice conform cerințelor democrației socialiste, întăririi caracterului socialist al economiei și statului.LONDRA 21 (Agerpres). — La 
Biblioteca centrală din orașul bri
tanic Solihull a fost deschisă o 
expoziție de artă populară româ
nească, organizată în colaborare cu 
filiala din Birmingham a Asociației 
de prietenie româno-britanică. Cu 
această ocazie au fost evocate în
semnătatea evenimentelor de la 
23 August 1944, precum și progrese
le înregistrate de poporul român în 
ultimele patru decenii.
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ț nuclear.
i îngrijorarea guvernului olandez față de dezvoltarea 
i armelor —*s—*- ,s*

peninsulă au chemat pe cetățenii cu drept de vot să răspundă la două întrebări :
• „Sînteți de acord cu insta

larea rachetelor la Comiso, și 
în Italia, în general ?“.

• „Credeți că decizia supre
mă in ce privește instalarea ra
chetelor nucleare in Italia tre
buie luată de poporul italian 
prin intermediul unui referen
dum hotărît de parlamentDin datele culese pînă ln prezent reiese că circa 83 la sută din participanții la referendum sînt împotriva instalării noilor rachete ln Italia, în timp ce 78 la sută dintre aceștia sînt favorabili ideii ca o asemenea decizie să fie adoptată prin intermediul unui referendum instituțional.Statisticile „Comandamentului de coordonare a mișcărilor pentru pace" arată că peste 700 000 de participanți la referendum s-au înregistrat în Emilia Romagna și circa 800 000 în Toscana, 11 000 în mica regiune Val d’Aosta, 300 000 in capitală, circa 100 000 în Umbria, 85 000 In Abruzzo, 80 000 în Lazio ș.a.m.d. Practic, referendumul s-a desfășurat pînă acum în 516 localități (o mare parte din primăriile acestora organized ele insele consultarea electorală). 726 de școli și circa 300 de fabrici. Deosebit de semnificative pentru importanța acordată acestei originale forme de protest sînt și cuvintele primarului orașului Modena, Mario del Monte, care arăta că „prin

4 II AGA 21 (Agerpres). — Guver-
! nul olandez a evidențiat, intr-un 

document de lucru remis celorlalte 
state membre ale N.A.T.O., peri
colul pe care îl comportă planu
rile americane de dezvoltare de 
armamente în spațiul cosmic —

I
antisatelit

transmite agenția A.D.N. După cum 
a arătat ministrul de externe, Hans 
Van Den Broek, in Comisia de 
apărare a parlamentului olandez, 
guvernul Olandei este îngrijorat de 
caracterul destabilizator al armelor 
antisatelit.

S.U.A.: Constituirea unei asociații împotriva 
plasării de arme nucleare în spațiul cosmicWASHINGTON 21 (Agerpres). — Un grup de aproximativ 40 de personalități din S.U.A., între care fostul președinte Jimmy Carter, foștii secretari de stat Dean Rusk, Cyrus Vance și Edmund Muskie, fostul ministru al apărării, Robert McNamara, precum și mai foști reprezentanți ai lor Unite la negocierile tru limitarea armamentelortegice au anunțat constituirea unei

mulți State- pen- stra-

asociații împotriva plasării de arme nucleare în spațiul cosmic — transmit agențiile Associated Press și Reuter. Grupul intitulat „Campania națională pentru salvarea tratatului ABM“, a anunțat un purtător de cuvînt, apreciază că plasarea de arme antisatelit în spațiul extraterestru, preconizată de S.U.A., ar putea duce la anularea tratatu- • lui amintit, semnat în 1972 cu ț Uniunea Sovietică. |
O gravă anomalie în lumea contemporană

Uriașe fonduri irosite pentru înarmări, in timp 
ce probleme stringente economico-sociale 
rămin nesoluționate din lipsă de resurse

Date publicate în anuarul S.I.P.R.I.STOCKHOLM 21 (Agerpres). — în J9S3, cheltuielile militare mondiale s-au ridicat Ia suma de 750—800 miliarde de dolari, arată cea de-a 15-a ediție a anuarului Institutului internațional pentru cercetări în domeniul păcii de la Stockholm (S.I.P.R.I.), publicat, joi, în capitala Suediei.S.I.P.R.I. relevă că escalada înarmărilor reclamă un efort financiar în permanentă creștere din partea țărilor lumii și precizează că. dacă în perioada 1975—1979, cheltuielile militare mondiale au sporit într-un ritm mediu anual de 2,4 la sută, începînd din 1979, acest ritm s-a majorat la 3,3 la sută.Potrivit institutului de la Stockholm, în 1983, accelerarea procesului de creștere a alocațiilor în scop militar „se datorează unei sporiri rapide a cheltuielilor militare în Statele Unite", care s-au ridicat la 186,5 miliarde de dolari. „Fără majorările americane — adaugă autorii anuarului S.I.P.R.I. — cheltuielile pentru

armamente la scară mondială n-ar fi crescut decît cu 1,7 la sută pe an, după 1979“.în altă ordine de idei, S.I.P.R.I. arată că un sfert din cercetările științifice mondiale urmăresc scopuri militare și că în 1983 aproximativ 60 miliarde de dolari — sumă calificată de experții institutului drept „foarte imprecisă" — au fost destinate cercetării și producerii de noi tipuri de arme.Experți în probleme de dezarmare amintesc cifra — avansată, recent, de Agenția americană pentru controlul armamentelor și dezarmare (A.C.D.A.) — de o mie de miliarde de dolari cheltuieli de înarmare previzibilă pentru anul 1985, în absența unor măsuri eficiente de a se opri această irațională irosire de resurse în scopuri distructive, în vreme ce probleme stringente ale întregii omeniri — între care foametea, subdezvoltarea, analfabetismul — nu pot fi rezolvate din lipsa fondurilor necesare.

ROMA 21 (Agerpres). — Societa
tea de istorie a patriei din Caserta, 
împreună cu primăria orașului, a 
organizat o manifestare dedicată 
României. In cuvintul de deschide
re, primarul orașului a subliniat

Evoluția situației din Liban, ■BEIRUT 21 (Agerpres) — Guver- riUl de uniune națională al Libanu
O declarație a M. A. E. al R. P. Chineze 

în legătură cu acordul chino-american de cooperare 
în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare

Conferința ministerială în problema datoriilor
externe ale țărilorBOGOTA 21 (Agerpres). — în orașul columbian Cartagena au început joi lucrările Conferinței ministeriale latino-americane consacrate problemei datoriei externe a țărilor din regiune și măsurilor care ar urma să fie adoptate pentru rezolvarea echitabilă ’a acesteia. în cuvîntul de deschidere. președintele Columbiei, Belisario Betancour, a condamnat actualul sistem de acordare a creditelor pentru țările în curs de dezvoltare de către marile bănci occidentale. Soluționarea problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare este esențială pentru însăși pacea pe planeta noastră, a spus șeful statului columbian.Participanții vor examina textul unei declarații — elaborată în oadrul reuniunii pregătitoare — care conține o serie de modalități practice de reducere a acestei uriașe poveri fi-

latino-americanenanciare și de Îmbunătățire a sistemului de acordare a creditelor, al dobînzilor practicate și a altor mecanisme financiare și de credit. în așa fel incit să se ajungă la o soluționare justă și echitabilă a acutei probleme ă datoriilor.BRASILIA — Viitorul popoarelor din America Latină depinde de voința lor comună de a se ajuta în depășirea actualelor dificultăți financiare — a declarat președintele peruan, Fernando Belaunde, la Brasilia, unde se află într-o vizită oficială. Referindu-se la conferința de la Cartagena, președintele peruan a chemat participanții să facă front comun cu țările de. pe continent care au cele mai mari. datorii externe pentru a. găsi soluții problemelor lor financiare și a cerut o modificare a atitudinii băncilor creditoare.
La conferința anuală a Organizației Internaționale a Muncii

Condamnare fermă a politicii de apartheid promovate 
de regimul de la PretoriaGENEVA 21 (Agerpres). — Participanții la conferința anuală a Organizației Internaționale a Muncii, ce se desfășoară la Geneva, au adoptat un document care condamnă practicile rasiste ale regimului de apartheid din Republica Sud-Afri- cană — transmit agențiile Reuter și Associated Press. Totodată, documentul aduce critici guvernelor acelor țări occidentale care au acceptat ca premierul sud-african, Pieter Botha, să întreprindă vizite oficiale sau neoficiale în țările lor. Astfel' de vizite nu constituie decît lin sprijin pentru eforturile depuse 'de guvernanții sud-africani de a dobîndi respectabilitate pentru un sistem care s-a dovedit falimentar din punct de vedere moral si reprezintă o crimă împotriva umanității, și o amenințare pentru pacea mondială — se arată în document.Printre măsurile preconizate să ducă la izolarea regimului minoritar sud-african adoptate la această conferință se află aceea privind organizarea, sub auspiciile Națiunilor Unite, a unei conferințe internaționale privind instituirea unui embar- gou petrolier împotriva R.S.A.

STOCKHOLM — La Stockholm s-au încheiat, joi, lucrările conferinței internaționale de consultări în legătură cu situația din Africa australă, la care au participat miniștrii de externe din cele cinci țări nordice, precum și omologii lor din țările africane din prima linie. Miniștrii de externe ai țărilor nordice s-au angajat ca, împreună cu întreaga comunitate internațională, să se opună în continuare politicii de apartheid și acțiunilor agresive ale regimului rasist de la Pretoria.ALGER — într-o declarație difuzată de agenția algeriană de presă A.P.S., reprezentanța de .la Alger a Congresului Național African (C.N.A.) a relevat că regimul rasist sud-african și-a intensificat acțiunile represive. pe plan intern, precum și politica agresivă împotriva țărilor africane independente vecine.Referindu-se la recentul turneu vest-european al primului ministru al regimului de la Pretoria, documentul subliniază că scopul său a fost de a conferi iluzia credibilității pentru regimul de apartheid, condamnat de majoritatea covîrșitoare a statelor si popoarelor lumii.

lui s-a reunit joi faya. la est de examinării unui pentru regiunea cadrul acordului
în localitatea Bik- Beirut. în vederea plan de securitate capitalei tării. în de principiu convenit luni de diferitele forțe libaneze, într-o declarație făcută după încheierea ședinței. primul ministru. Rashid Karame, a arătat că „membrii cabinetului au discutat problema securității sub toate aspectele și au căzut de acord asupra unor măsuri". Guvernul se va întruni din nou sîmbătă pentru a continua discuțiile, a spus el. exprimîndu-și speranța că. atunci, va putea fi anunțat un acord cuprinzător.Potrivit agenției Reuter, forțele israeliene care ocupă sudul Libanului au întreprins noi acțiuni represive împotriva populației locale. După cum relatează agenția citată, soldați israelieni au percheziționat joi, în zori, locuința din Saida a președintelui Federației sindicatelor muncitorilor și funcționarilor din sudul Libanului, vicepreședinte al Confederației generale a muncitorilor din Liban, Haseeb Abdel-Jawad. In cursul unui raid întreprins simultan în apropiere de tabăra de refugiați palestinieni de la Ain Al-Heiloue, de lingă Saida, forțele israeliene de ocupație au arestat peste 20 de persoane.

BEIJING 21 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a exprimat, in cadrul unei întîlniri cu ziariștii, la Beijing, regretul în legătură cu aminarea, de către partea americană, a semnării acordului chino-american de cooperare in domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare — relatează agenția China Nouă.Arătînd că toate chestiunile referitoare la acord au fost rezolvate și discutate în cursul negocierilor dintre China și S.U.A. și că pe acest temei cele două părți au parafat, la

Beijing, acordul respectiv, purtătorul de cuvînt a spus că întreaga responsabilitate pentru nesemnarea acestuia pînă în prezent nu aparține părții chineze.Cu același prilej, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe a anunțat că Guvernul R.P. Chineze se opune cu toată fermitatea proiectatei vînzări de către Statele Unite a unor avioane militare de transport C-130 către Taiwan, fapt care reprezintă o violare a prevederilor comunicatului comun chino- american din august 1982.
Economia țărilor capitaliste dezvoltate

*

Producția în declin, șomajul în ascensiune
Previziuni ale specialiștilor Organizației pentru Colaborare 

Economică și Dezvoltare

Ca răspuns la aceste acțiuni represive, locuitorii din Saksakiyeh, la sud de Saida, au organizat joi o demonstrație împotriva forțelor de ocupație.
BERLINUL OCCIDENTAL

Demonstrații împotriva 
grupărilor neonazisteBERLINUL OCCIDENTAL 21 (Agerpres). — Sub deviza „Neonaziști, afară din Berlinul occidental 1“ s-a desfășurat o demonstrație de masă a vest-berlinezilor în semn de' protest față de activitatea grupărilor și organizațiilor neonaziste, și reyan; șarde în1 :orâș.Potrivit datelor Uniunii veșt-berli- neze a persoanelor persecutate de naziști, în Berlinul occidental acționează, în prezent, 10 asemenea grupări. Neonaziștii și-au constituit depozite de arme, difuzează materiale propagandistice în care sînt proslăviți liderii „celui de-al treilea Reich", fac tentative de a justifica ideologia inumană a fascismului și crimele comise de naziști împotriva popoarelor Europei în cel de-al doilea război mondial.Participanții la demonstrație au cerut interzicerea imediată a tuturor organizațiilor fasciste și neonaziste din Berlinul occidental, precum și pedepsirea conducătorilor lor.

PARIS 21 (Agerpres). — In viitorul apropiat și în următoarele 18 luni, țările occidentale industrializate și, în primul find, Statele Unite vor intra într-o fază de „creștere încetinită", estimează raportul semestrial al Organizației pentru Colaborare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) cu privire la perspectivele economice ale celor 24 de state membre, dat publicității la Paris. Raportul, citat de agențiile Reuter și France Presse, precizează că, în aceste țări, creșterea economică reală se va încetini, situindu-se, in medie, între 2,5 și 3 Ia sută, după un ritm de 4—5 la sută in 1983.Deficitul bugetar tot mai mare al S.U.A. constituie principalul factor de risc pentru o redresare economică susținută a tarilor occidentale industrializate, subliniază raportul. Agenția Reuter notează că este cea de-a doua apreciere critică făcută de economiștii O.E.C.D. la adresa politicii bugetare a S.U.A. în această săptămînă.Este limpede — a declarat, la Paris, David Henderson, șeful depar

tamentului economic și statistic al O.E.C.D. — că Statele Unite nu-și pot continua pe termen nedefinit expansiunea economică în același ritm și că sfîrșitul anului 1984 va trebui să marcheze începutul unei dezacce- lerări — a adăugat el.Totodată, Henderson a apreciat că este „improbabil" ca economia americană, confruntată cu un deficit public structural în expansiune, să poată genera o creștere sistematică și că restul lumii il va finanța „la infinit". „Din acest punct de vedere — a arătat Henderson — situația actuală nu pare suportabilă".Subliniind că situația pe piața muncii rămîne una dintre principalele probleme ale statelor membre ale O.E.C.D., raportul apreciază că șomajul se va situa, în medie, în 1985, la 8,5 la sută din populația activă a „celor 24“ — ceea ce va reprezenta circa 31 milioane persoane fără loc de muncă — dar că „o nouă agravare va afecta Europa occidentală, care va înregistra o rată a șomajului de 11,25 la sută".
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ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
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I PENTRU O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ IN DOMENIUL INFORMA
ȚIILOR. In cadrul sesiunii Comitetului O.N.U. pentru informații, ale cărei I lucrări șe desfășoară la sediul din New York al Națiunilor Unite, numeroși I vorbitori au cerut să se pună capăt practicilor imperialiste de dictat in domeniul informațiilor, să se instituie o „nouă ordine mondială" in acest I domeniu. Actualul sistem,'1 creat încă în epoca colonialismului, a declarat I reprezentantul Algeriei, este inacceptabil pentru țările în curs de dezvoltare. El a calificat dominația monopolurilor de informații occidentale I drept „o amenințare la adresa 'independenței politice, valorilor spirituale I și culturale" ale țărilor respective.

Problema amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa occidentală continuată preocupe intens cercurile cele mai largi ale opiniei publice vest-europene. Esțe astfel semnificativ că, de pildă, în R.F. Germania, paralel cu recentele alegeri pentru parlamentul (vest-) european, a fost organizat un referendum neoficial, în cadrul căruia 87 la sută din cei aproximativ cinci milioane de participanți s-au pronunțat împotriva staționării rachetelor „Pershing II" și „Cruise" pe teritoriul țării. Dealtfel, aceste alegeri s-au impus atenției prin succesul formațiilor politice de stingă din Italia, Marea Britanie, Grecia. Fără îndoială, rezultatele cele mai spectaculoase le-a obținut Partidul Comunist Italian, care a depășit, pentru prima dată în perioada postbelică, Partidul Democrat Creștin în ceea ce privește procentajul voturilor atribuite (33,3 la sută față de 30 la sută cit au întrunit democrat-creștinii).Fără îndoială că în dobîndirea a- cestor rezultate, care situează P.C.I. ca primul partid politic al țării, un rol important a avut poziția comuniștilor italieni în problema euro- rachetelor, poziție puternic reafirmată în tot timpul campaniei electorale. inclusiv în cuvîntarea rostită de fostul secretar general al partidului, Enrico Berlinguer,, la mitingul de la Padova, înainte de încetarea sa din viață.în general, așa cum relevă presa Italiană, departe de a duce la slăbirea activității mișcărilor antinucleare din Italia, instalarea la baza militară a N.A.T.O. de lîngă Comiso, în Sicilia, a primelor rachete americane de croazieră a determinat, dimpotrivă, o intensificare a acțiunilor acestor mișcări. „Odată cu intrarea In func
țiune a rachetelor la Comiso — scria în acest sens ziarul „l’Unita" — a în
ceput o nouă fază a luptei mișcărilor 
pentru pace de ne întreg cuprinsul 
țării, o fază destinată să radicalizeze 
conștiințele maselor, să promoveze 
noi și importante acțiuni, între care 
inițiativa populară pentru organiza
rea unui referendum național ex
traordinar in legătură cu instalarea 
rachetelor pe teritoriul Italiei și pen
tru «constituționalizarea» dreptului la 
pace". în acest scop „Comandamentul național de coordonare a mișcărilor pentru pace" a stabilit, în cadrul unei reuniuni ce a ayut loc la Ariccia, lîngă Roma, o serie de acțiuni ce urmează a se desfășura de-a lungul întregului an.

, De aproape patru milioa
ne de ori un „Nu" ferm ra
chetelor Nu demult> ln cadrul unei conferințe de presă, conducătorii „Comandamentului național de coordonare a mișcărilor pentru pace" au declarat că aproâpe patru milioane de italieni și-au făcut cunoscută opoziția lor față de instalarea rachetelor „Cruise" pe teritoriul țării. Inițiind cu mai multe luni în urmă, un referendum popular neoficial,, mișcările pentru pace din 

italia : „Referendumul pentru pace"
— inițiativa populară de larg răsunet

aceasta te oferă cetățenilor țării po
sibilitatea directă de a-și spune pă
rerea și de a se gîndi la opțiunile 
ce trebuie să le facă. Referendumul 
constituie o confruntare utilă pentru 
a afirma, o dată mai mult, că securi
tatea, in Est, ca și in Vest, nu se 
poate întemeia pe arme. Cursa neîn
grădită a înarmărilor duce la risipi
rea unor mari bogății și resurse 
agravînd in acest fel injustițiile si 
foametea în lume, dăunind pro
gresului și dezvoltării sociale. Din 
desfășurarea de pînă acum a refe
rendumului reiese că tot mai multi 

din conaționalii noștri înțeleg că vii
torul tinerelor generații depinde de 
capacitatea noastră de a îndrepta 
știința și cunoașterea spre eliberarea 
omului și nu spre distrugerea lui, de 
modul în care vom reuși să con
struim o lume mai bună, fără arme 
și fără războaie".

Multiple inițiative pe în
treg cuprinsul țării. Intra nu* meroasele alte forme de protest inițiate în ultimul timp în cadrul campaniei antinucleare din peninsulă se detașează și „Luna de luptă pentru 
pace" promovată de organizațiile de femei, care a culminat cu marea manifestație de la Roma, la care au participat peste 50 000 de persoane venite din întreaga Italie. „Pacea nu 
e o utopie ; este lucrul cel mai logic 
care există". Sub această lozincă miile de femei sosite de la Comiso sau de la Bari, de la Napoli sau Pescara, de la Assisi sau Livorno, de la Ferrara sau Bologna au demonstrat timp de aproape cinci ore pe străzile Romei, de la Piața Essedra pînă la Piața Farnese. în cadrul mitingului cu care s-a Încheiat demonstrația s-au dat citire celor două apeluri, printre autoarele cărora se află scriitoare, oameni de știință șl de artă. „Este adevărat că astăzi nu există 
război In Italia — se spune în unul din aceste apeluri — dar există In 
atltea alte locuri, iar la Comiso au 
fost instalate rachetele de croazieră.

Tocmai de aceea este dificil să ne 
gîndim la pace ca la ceva stabil și 
real. In lume domină> o idee falsă 
despre pace, susținindu-se că răz
boiul poate fi evitat prin echilibrul 
terorii. Dar o asemenea idee despre 
pace, clădită pe arme, inclusiv de 
distrugere in masă și pe intimidarea 
reciprocă nu poate duce decît la 
război. Pacea adevărată este, în*  
schimb, cea bazată, pe renunțarea la 
arme, pe dezarmare. O astfel de 
pace trebuie să apărăm noi femeile, 
care știm cel mai bine ce înseamnă 
să dai naștere vieții".

De o largă participare s-a bucurat și greva națională a elevilor și studenților, care s-a transformat practic într-o impresionantă zi de luptă contra instalării rachetelor la Comiso, contra tuturor armelor nucleare de pe continent, indiferent unde sînt plasate acestea. La Roma și la Milano au demonstrat peste 10 000 de elevi și studenți. în capitală manifestația a traversat străzile din centrul orașului și s-a încheiat la Piața Navona printr-o adevărată 
„sărbătoare pentru pace". La Milano, alături de elevi și studenți se aflau în coloane reprezentanți ai consiliilor de fabrică de la principalele întreprinderi : Alfa Romeo, Pirelli, Face Standard. Practic, în 60 de orașe din țară au fost organizate cu acest prilej manifestații pentru dezarmare și pace ale elevilor și studenților.Zeci de demonstrații de protest au fost organizate în ultimul timp și la Comiso, mica localitate sicilia- nă din provincia Ragusa, unde au Început să fie instalate o parte din cele 112 rachete americane. Tot ln Sicilia se extinde și mișcarea pentru declararea unor Întregi localități drept „zone denuclearizate". Consiliul comunal al localității Vittoria, aflată la 4 km de baza de la Comiso, a ținut să-și exprime protestul față de această „bază a morții", adoptînd In unanimitate hotărirea ca localitatea să fie declarată zonă denuclearizată. Tot «ici, la Vittoria, a fost organizată nu demult șl lntîlnirea orașelor și a celorlalte localități din țară denu

clearizate. Exemplul localității Ro- bassomero, din provincia Torino, prima localitate denuclearizată din peninsulă, a fost urmat pînă acum de nu mai puțin de alte 45 de orașe și localități, precum și de două regiuni, ceea ce reflectă îngrijorarea unor pături din cele mai largi din țară față de pericolul pe care îl provoacă instalarea noilor rachete pe teritoriul Italiei.
Avertismentele oamenilor 

de Stiintă Se cuvine> fără îndoială, evidențiată și angajarea tot mai mare în larga mișcare pentru pace și dezarmare a oamenilor de cultură și știință italieni. Un mare ecou a stîrnit în țară documentul pe care un grup de oameni de știință, reuniți la „Accademia Pontificia", l-au adresat Papei. „Doar de curind — se arată în document — ne-am 
dat seama cit ar fi de intense frigul 
și întunericul îndeosebi ca urmare a 
incendiilor numeroase și extinse pro
vocate de exploziile nucleare și de 
succesivele . variațiuni în circulația 
atmosferică... Iarna nucleară ar pu
tea să se declanșeze și în cazul unui 
război nuclear în care s-ar utiliza 
doar o parte din actualele arsenale 
strategice, în momentul în care sint 
lovite și incendiate orașe. Chiar dacă 
un război nuclear limitat ar fi inițiat 
cu eventuala intenție de a reduce 
cit de cit asemenea efecte, în mod 
sigur el va determina ulterior folo
sirea masivă a armelor, nucleare, 
ceea ce ar însemna o catastrofă mon
dială".

„Dacă vrei șd contribui la evitarea 
războiului nuclear trebuie să cunoști 
în profunzime consecințele sale". Pornind de la această realitate, catedra de fizică a Universității din Milano a inițiat un ciclu de seminarii dedicat problemelor cursei înarmărilor nucleare, la care iau parte sute de studenți. „Dincolo de cadrul im
presionant al competiției nucleare și 
al pericolelor sale, dezbaterile din 
seminariile noastre — declara prof. Paolo Cotta Ramusino — pun in evi
dență și un mesaj adresat mișcărilor 
pentru pace: mesajul că este posibil 
să împiedicăm războiul, că popoarele 
au încă posibilitatea și forța să in
tervină pentru a opri declanșarea sa".Toate ' acestea nu reprezintă decît o mică parte din șirul acțiunilor pregătite de „Comandamentul național de qoordonare a mișcărilor pentru pace" și care urmează să se desfășoare in majoritatea localităților din țară.

Radu BOGDAN

I IN CADRUL ȘEDINȚEI PREZI- 
I DIULUI C.C. AL U.C.I., desfășurată, miercuri, la Belgrad, au. fost■ examinate modul de realizare a politicii de dezvoltare economico-so- cială în 1984 și liniile directoare pentru dezvoltarea țării în 1985.I S-a relevat că, in pofida rezulta-• telor bune obținute pînă acum, realizarea programului de stabili-I zare economică și a hotărîr'ilor ple- I narelor a J9-a și a 10-a ale C.C. al U.C.I. necesită o acțiune socială mai hotărîtă și mai multă responsabilitate din partea tuturor factorilor* sociali. Este necesar să fie adoptate măsuri ferme de sporire, a ex-I porturilor și combatere a inflației, I de aplicare a politicii stabilite in domeniul prețurilor.PROTOCOL SOVIETO-CUBANEZ. 1 La Moscova a fost semnat proto

colul privind dezvoltarea continuă I a colaborării sovieto-cubaneze în 
| domeniul construcției economice și 

în cel al comerțului. Documentul
■ stabilește direcțiile principale ale 

cooperării pentru construirea în 
Cuba a unei centrale atomoeilectri- 
ce și a unei termocentrale, precum

I și ale dezvoltării colaborării in do- 
I meniile prospecțiunilor geologice și 

al coordonării planurilor economice 
| ale U.R.S.S. și Cubei. . ____

DELEGAȚIA DE PARTID ȘI 
. GUVERNAMENTALA DIN NICA

RAGUA, condusă de Daniel Ortega, membru al Direcțiunii Naționale a Frontului Sandinist de Eliberare, I coordonator al Juntei Guvernului 
I de Reconstrucție Națională din Nicaragua, și-a încheiat vizita in■ R.D. Germană. Cu prilejul vizitei 
I au fost examinate, în convorbirilecu Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președin- 
I tele Consiliului de Stat al R.D.G., I probleme ale colaborării bilaterale, precum și aspecte ale actualității | internaționale.

SESIUNEA ADUNĂRII DE STAT
■ A R.P. UNGARE, la ale cărei lucrări au participat Janos Kadar, prim-secretar al C.C. a! P.M.S.U.. alți conducători de partid și de stat
I maghiari, s-a încheiat miercuri. De- 
I putații au aprobat raportul cu privire la îndeplinirea prevederilor 
I legii comerțului exterior.

LA TIRANA s-au desfășurat lu
crările sesiunii Adunării Populare I a R.P.S. Albania. Au fost adoptate I o serie de legi și hotărîri privind 
dezvoltarea învățămintului. cultu- 

| rii ji științei.

ACȚIUNI GREVISTE. în Israel continuă acțiunile greviste desfășurate de largi categorii de oameni I ai muncii in sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condiții- I lor de viață. Peste 300 000 de mun- | citori din., diferite domenii au : întrerupt lucrul in semn de protest , față de politica economică a guvernului. care încearcă să reducă de- ' licitul balanței de plăți prin măsuri ce afectează standardul de I viață al populației.
MINISTRUL DE EXTERNE AL i R.P.S. ALBANIA a informat pe I 

ambasadorul iugoslav la Tirana că 
guvernul albanez este de acord cu 
propunerea guvernului R.S.F. Iu- I 
goslavia ca viitoarele convorbiri cu I 
privire la programul de schimburi 
culturale dintre cele două țări pe | 
1984—1985 să se desfășoare, în pe- | 
rioada 25—29 iunie, la Belgrad.

UN ACORD DE COOPERARE I 
ECONOMICA ȘI TEHNICA intre I 
guvernele R.P. Chineze și Birma- 
niei a fost semnat joi, la Beijing, I 
cu prilejul vizitei în capitala chi- | 
neză a vicepremierului și ministru
lui birman al planificării si finan- . 
țelor, U Tun Tin.

ATAȘATUL COMERCIAL AL 
TURCIEI IN AUSTRIA A FOST I 
UCIS de explozia unei bombe pla- I sate in automobilul său, parcat in 
fața ambasadei turce la Viena — a | 
anunțat poliția austriacă. Alte cîte- 
va persoane au fost rănite de ex
plozie. A.F.P. menționează că aten
tatul a fost revendicat, telefonic, 
de organizația teroristă autointitu- ' 
lată „Armata Revoluționară Ar
meană".

EXPLOZIE. Statele Unite au procedat, miercuri seara, la o nouă ■ explozie nucleară subterană în Nevada — a anunțat purtătorul de cuvint al Ministerului Energiei.PESTE O SUTA DE MILIOANE | DE COPII AI PLANETEI SUFERĂ 
DE MALNUTRIȚIE. 40 000 dintre . 
ei murind zilnic de foame, se arată 
într-un raport al UNICEF, dat 
publicității la Ciudad de Mexico. 
Documentul relevă, totodată, că mi- I 
lioane de copii cad victimă, anual, I 
unor boli, ce ar putea fi ușor con
trolate, sau tratamentului inuman I 
la care sint supuși cei siliți să mun- I ceașcă de la virste extrem de fra
gede. Numai în Marea Britanie, se I 
subliniază in document, 12 000 de I copii mor anual din aceste cauze.
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