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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe primul ministru al Republicii Turcia, Biilend UiusuPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbâtă, pe primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Uiusu, care efectuează o vizită oficială în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Constantin DăscăJescu, prim-minis- tru al Guvernului Republicii. Socialiste România.Primul ministru turc a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu salutări cordiale și prietenești din partea președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren. Totodată, oaspetele a exprimat gratitudinea sa pentru întrevederea acordată, subliniind satisfacția de a fi primit de șeful statului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Kenan Evren salutul său și cele mai bune urări, iar poporului turc urări de prosperitate și bunăstare.în timpul convorbirii s-a relevat cu satisfacție faptul că relațiile ro- mâno-turce au cunoscut, în ultimii ani, o evoluție ascendentă. Au fost evidențiate progresele înregistrate în promovarea colaborării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate. S-a apreciat că rezultatele obținute constituie premise bune pentru adin- cirea și aprofundarea in continuare a conlucrării dintre cele două țări, în spiritul importantelor orientări și înțelegeri stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt de la București și Ankara.De ambele părți, s-a manifestat dorința de a se valorifica cu eficiență largile posibilități pe care le oferă în acest sens potențialul economic al României și Turciei. A fost reliefată necesitatea de a se acționa pentru intensificarea, raporturilor economice, pentru extinderea cooperării în sectoare de vîrf ale producției materiale, pentru diversificarea și creșterea substanțială a schimburilor de mărfuri, pe baze reciproc avantajoa-’ se și în concordanță cu programele de dezvoltare ale celor două țări.S-a evidențiat că aprofundarea continuă a relațiilor româno-turce este în interesul popoarelor român 
și turc, al progresului și prosperității lor, contribuind, totodată, Ia promo

varea înțelegerii, conlucrării și cauzei păcii în Balcani, în Europa și in întreaga lume.Au fost abordate unele aspecte actuale ale vieții politice mondiale, subliniindu-se necesitatea sporirii eforturilor- pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, de pace, colaborare și respect al independenței naționale.S-a apreciat, de. asemenea, că.trer, bule făcut totul' pentru încheierea grabnică a reuniunii de la Madrid,

care să ducă la convocarea, intr-un timp scurt, a conferinței pentru dezarmare și incredere pe continent, în acest cadru a fost, evidențiată Însemnătatea dezvoltării relațiilor bilaterale și multilaterale intre țările balcanice, dezvoltarea între ele a unor raporturi de bună vecinătate, pace și colaborare.Reliefîndu-se implicațiile profund negative ale cursei înarmărilor, s-a arătat, că un obiectiv prioritar il reprezintă oprirea ctirsei înarmărilor^ trecerea la măsuri practice, efective,

de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară.în același timp, s-au relevat efectele crizei economice mondiale, care afectează toate statele lumii, indeo- sebi pe cele in curs de dezvoltare, considerîndu-se că este imperios necesar de .a se depune toate eforturile pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și a decalajelor dintre țările bogate și țările sărace, pentru făurirea, unei noi ordini economice internaționale. J . ... .întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

MESAJULtovarășului Nicolae Ceausescu
9 9

adresat ziarului „Clopotul" din Botoșani cu prilejul
împlinirii a 50 deAniversarea semicentenarului ziarului „Clopotul" — Botoșani îmi oferă plăcutul prilej de a adresa întregului colectiv redacțional, activului de corespondenți și colaboratori ai redacției, muncitorilor tipografi, precum și tuturor cititorilor ziarului, un cordial salut tovărășesc împreună cu cele mai calde felicitări și urări. Doresc, de asemenea, să felicit călduros colectivul ziarului pentru înalta distincție ce i-a fost conferită cu acest prilej — Ordinul „23 August" clasa I.îmi amintesc că, în acei ani de crîncene bătălii de clasă, împreună cu celelalte peste 300 de ziare și reviste apărute sub îndrumarea Partidului Comunist Român, „Clopotul", devenit organ central de presă al Comitetului Național Antifascist, s-a ridicat cu hotărîre împotriva fascismului și războiului, a militat cu înflăcărare pentru mobilizarea maselor largi populare la lupta revoluționară pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice. Purtînd in mase cuvîntul partidului, ziarul a militat cu hotărîre împotriva reacțiunii și a fascismului, a tendințelor de aservire a României intereselor Germaniei hitleriste și a pregătirilor de război. După eliberare, în condițiile noi ale înfăptuirii revoluției și construcției socialiste, ziarul „Clopotul" — preluînd și ducînd mai departe bogatele sale tradiții revoluționare — a adus o contribuție însemnată la mobilizarea și antrenarea largă a maselor de oameni ai muncii din județul Botoșani în lupta și, munca pentru înfăptuirea politicii partidului de edificare a noii orînduiri sociale pe pămîntul patriei, de dezvoltare economico-socială a țării și creștere a nivelului de trai al poporului.Aniversați astăzi, dragi tovarăși, semicentenarul ziarului „Clopotul", în condițiile în care întregul nostru popor, oamenii muncii din toate județele acționează cu hotărîre, în deplină unitate, pentru înfăptuirea neabătută în viață a obiectivelor strategice fundamentale stabilite, pentru această perioadă, de Congresul al XÎI-lea și de Conferința Națională ale partidului, în vederea trecerii României la un stadiu nou de dezvoltare — acela de țară socialistă cu dezvoltare medie — a realizării unei calități noi, superioare a muncii și vieții în toate domeniile de activitate. Punem un accent deosebit pe dezvoltarea bazei proprii de energie și materii prime, pe modernizarea și utilizarea intensivă a capacităților de producție ale țării, pe gospodărirea cu maximă răspundere și înalt spirit gospodăresc a tuturor resurselor materiale și de muncă, în vederea creșterii puternice a venitului național și ridicării, pe această bază, a nivelului general de

ani de ia apariție \bunăstare și civilizație ale întregului popor. La îndeplinirea, în bune condiții, a marilor obiective pe care ni le-am propus în actualul cincinal sînt chemați să-și aducă întreaga contribuție toți oamenii muncii, inclusiv cei din județul Botoșani — județ care, pe baza politicii partidului, cunoaște astăzi, în anii socialismului, o puternică dezvoltare economică și socială. în acest cadru, o răspundere deosebită revine și ziarului „Clopotul", care trebuie să-și sporească și mai mult aportul la activitatea-generală a oamenilor muncii din județ pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru obținerea unei producții și productivități a muncii superioare, pentru/reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, ridicarea continuă a nivelului tehnic și a calității produselor, creșterea puternică a eficienței economice în toate ramurile de activitate. Legîndu-se tot mai strîns de viața și preocupările oamenilor muncii, de activitatea organizațiilor de partid din județ, ziarul poate — și trebuie — să aducă o contribuție sporită la folosirea superioară a resurselor locale, la popularizarea și generalizarea experienței înaintate a unităților și colectivelor fruntașe din industrie și agricultură, Ia buna gospodărire și înfrumusețare a județului, la dezvoltarea unei bogate vieți spirituale în această parte a țării. O contribuție tot mai însemnată trebuie să aducă ziarul la educarea socialistă a oamenilor muncii, la formarea omului nou, înaintat al societății noastre, cu un larg orizont de cunoștințe și un înalt nivel politico-ideologic și cultural, la aplicarea fermă în viață a principiilor eticii și echității socialiste.Sînt încredințat, dragi tovarăși, că aniversarea ziarului va constitui pentru întregul colectiv un prilej de a-și analiza cu exigență și răspundere munca desfășurată pînă acum — și de a lua, pe această bază, măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățire.a, în continuare, a întregii sale activități, spre a răspunde astfel, în condiții tot mai bune, exigențelor și cerințelor mereu sporite pe care le ridică dezvoltarea societății românești în actuala etapă, sarcinilor tot mai importante ce-i revin în opera de construcție socialistă din patria noastră, în înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Felicitîndu-vă, încă o dată, cu prilejul acestei aniversări, vă adresez tuturor urarea de noi și tot mai însemnate realizări în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire.
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „23 August" clasa I 

ziarului „Clopotul" din Botoșani
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 

Partidului Comunist Român de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, la activitatea de educație co
munistă, revoluționară a oamenilor muncii, cu pri

lejul împlinirii a 50 de ani de la apariția ziarului, 
Președintele Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „23 August" 

clasa I ziarului „Clopotul" Botoșani.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Telegrama adresată 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
de participanții

Ia adunarea festivă 
de la Botoșani 
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SOLEMNITATEA DECORĂRII
tovarășului Constantin Dăscălescu cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria noastră,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I tovarășului 
Constantin Dăscălescu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Nicolae căldură

Petre Lupu, , Paul Nicu- Olteanu, Gheorghe Dumitru

și de stat au adresat, de asemenea, calde felicitări tovarășului Constantin Dăscălescu, urîndu-1 multă sănătate, fericire^ noi succese în activitatea sa.
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a oferit o masă tovărășească in cinstea tovarășului Constantin Dăscălescu, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmî- nat, simbătă, 2 iulie, într-un cadru festiv, tovarășului Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic. Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, conferit prin decret prezidențial, pentru .contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, cu prilejul Împlinirii vîrstei de 60 de ani.La festivitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, lescu, Constantin Gheorghe1 Oprea, Pană, Ion Pățan, Popescu, Gheorghe Rădules- cu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Su- zana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae, Ioan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, Gheorghe Stoica.Tovarășul Constantin Dăscălescu, in cuvîntul său, a mulțumit cu recunoștință conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înalta distincție ce i-a fost conferită. A luat cuvîntul tovarășul Ceaușescu, care a felicitat cu .. pe sărbătorit.Tovarășii din conducerea de partid
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

■ '-Dragă/ toVaî’ășe'Dărt&itescu,,' '
Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, precum și al meu 
personal, doresc să îți adresez, din 
toată inima, tovarășe Dăscălescu, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani și al unei 
perioade îndelungate de activitate 
in rindurile Partidului Comunist 
Român.

îți adresez, de asemenea, calde 
felicitări pentru înaltul ordin cu 
care ai fost distins — „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I — care reprezintă o deose
bită apreciere pe care Comitetul 
Politic Executiv, Consiliul de Stat 
și guvernul o dau activității pe 
care ai desfășurat-o și o desfășor! 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului și guvernului.

Intr-adevăr, ai primit din partea 
partidului sarcini de mare răspun
dere în diferite sectoare de activi
tate, în conducerea unor regiuni, 
județe, în activitatea la Comitetul 
Central, ca membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central și, acum, ca 
prim-ministru.

încredințarea acestor sarcini de 
mare răspundere constituie o do
vadă a încrederii pe care partidul 
ți-a acordat-o și, totodată, o dova
dă a faptului că, în muncile pe care 
le-ai îndeplinit, te-ai străduit și ai 
depus eforturi, împreună cu colec
tivele în care ai lucrat, cu ceilalți 
tovarăși, să îndeplinești în condiții 
bune sarcinile încredințate.

Acum ai ajuns la o vîrstă in 
care se spune că incepe o maturi
tate deplină. Atît ca membru al 
Comitetului Politic Executiv, cit și 
ca prim-ministru iți revin sarcini 
importante — desigur, împreună 
cu ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului, cu ceilalți membri ai 
guvernului — de a asigura aplica
rea în viață, în cele mai bune con
diții, a hotărîrilor Congresului al 
XII-Iea, ale Conferinței Naționale, 
a Programului partidului.

Așa cum am discutat zilele aces
tea pe larg Ia plenara C.C. și în ce
lelalte organisme democratice, pre
cum și la Marea Adunare Naționa
lă, avem și rezultate bune, dar mai 
avem și minusuri ; mai cu seamă 
avem multe de făcut pentru a 
realiza în cele mai bune condiții 
aceste programe și hotărîri.

Am adoptat, în aceste zile, do
cumente de mare importanță în 
domeniul perfecționării autocon- 
ducerii, a mecanismului economic, a 
conducerii democratice, a dezvoltă
rii economico-sociale, precum și în 
domeniul agriculturii, al transfor

mării naturii' șî ereăriî condițiilor 
pentru realizarea unor recolte agri
cole sigure și stabile. Realizarea a- 
cestor obiective cere eforturi și mai 
mari, în general în toate domenii
le, Dar mai cu seamă înfăptuirea 
acestui vast program în domeniul 
agriculturii va solicita o activitate 
intensă din partea partidului, a 
guvernului, a tuturor organelor dc 
partid și de stat, o largă mobili
zare a oamenilor muncii, a între
gului popor. Trebuie desfășurată 
o muncă intensă pentru a da viață 
acestor programe, care au o im
portanță hotăritoare pentru fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Aș dori să exprim convingerea 
mea, și cred că și a celorlalți to
varăși din Comitetul Politic Exe
cutiv, că și în viitor vei acționa cu 
toată energia — asigurind, în ace
lași timp, întărirea muncii colec
tive și angajarea in muncă a între
gului colectiv în care lucrezi, mă 
refer la guvern — pentru îndepli
nirea in bune condiții a răspunde
rilor încredințate.

Exprim, de asemenea, convin
gerea că, în cadrul Comitetului 
Politic Executiv, al conducerii 
partidului, vei aduce o contribuție 
și mai activă Ia elaborarea tuturor 
programelor și hotărîrilor, la în
deplinirea rolului deosebit de im
portant pe care Comitetul Politic 
Executiv îl are în asigurarea înfăp
tuirii hotărîrilor Congresului al 
XII-Iea, ale Conferinței Naționale, 
ale Comitetului Central al parti
dului.

în același timp, va trebui să de
punem in continuare o intensă ac
tivitate pe plan internațional, pen
tru dezvoltarea colaborării econo
mice cu țările socialiste, în primul 
rind cu cele din C.A.E.R., cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele ca
pitaliste dezvoltate, deci cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială. în general, va trebui să 
acționăm pentru o largă colabora
re și cooperare internațională, in 
toate domeniile de activitate. A- 
ceasta cere perfecționarea conti
nuă a activității organelor noastre 
de stat pentru înfăptuirea acestei 
colaborări și, mai cu seamă, pen
tru realizarea sarcinilor de export, 
pentru asigurarea unei balanțe co
merciale și financiare echilibrate.

Avem, în același timp, obligația 
să desfășurăm o intensă activitate 
internațională în vederea sporirii 
contribuției țării noastre la politica 
de destindere, de colaborare și 
pace. Am dezbătut aceste probleme 
și in aceste zile Ia plenara Comi
tetului Central și în celelalte or
ganisme democratice.

Mai mult ca oricind va trebui 
să intensificăm eforturile pentru A 
opri, în acest an, amplasarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa și pentru trecerea la 
retragerea celor existente, pentru 
noi măsuri de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru soluționarea tuturor 
problemelor numai și numai pe 
cale pașnică, prin tratative. Ho- 
tăririle care au fost adoptate de 
țările socialiste la intilnirea recen
tă dc la Moscova, Declarația co
mună elaborată cu acest prilej 
subliniază cu putere faptul că ță
rile socialiste participante Ia aceas
tă întilnire au căzut de acord să 
intensifice eforturile în direcția 
păcii, a colaborării, pentru oprirea 
amplasării rachetelor, pentru asi
gurarea dreptului suprem al po
poarelor la pace, Ia viață, Ia inde
pendență.

în acest spirit va trebui să des
fășurăm activitatea noastră. Deci și 
guvernul va trebui să acționeze cu 
toată hotărirea în această direcție !

Așa cum am menționat nu o dată 
— inclusiv la plenară — nu există 
astăzi problemă mai importantă 
decît de a asigura pacea, dezvol
tarea economico-socială indepen
dentă a fiecărui popor. In această 
direcție politica partidului nostru 
este foarte clară. Comitetul Cen
tral a subliniat din nou justețea 
acestei politici.

Viața, evenimentele demonstrea
ză — aș putea spune zi de zi — 
cit de juste sînt hotărîrile Con
gresului al XII-Iea, ale Conferinței 
Naționale. Avem deci obligația să 
facem totul pentru traducerea lor 
in viață. Să considerăm ca un tot 
unitar atît înfăptuirea Programu
lui partidului, a tuturor hotărîrilor 
privind dezvoltarea economico-so
cială, cit și a politicii de colaborare 
și de pace internațională ; una cu 
alta se condiționează în mod dia
lectic — și nu se poate concepe so
luționarea uneia fără soluționarea 
celeilalte. în acest spirit este ne
cesar și va trebui să acționăm cu 
și mai multă hotărîre in viitor !

Acum, la împlinirea a 60 de ani 
de viață, dar și de îndelungată ac
tivitate in rindurile Partidului Co
munist Român, ca activist de răs
pundere in partid, în conducerea 
sa, îți urez succese tot mai mari 
în întreaga activitate, îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a sarci
nilor de mare răspundere pe care 
ți lc-au încredințat partidul, Con
siliul de Stat, poporul.

îți urez, încă o dată, multă fe
ricire, ție și familiei!

La mulți ani! (Vii aplauze).

© Scrisoarea Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 
© Cuvîntul tovarășului Constantin Dăscălescu
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Dărnicia
I smochinului

In incinta liceului industrial 
„23 August" din Satu Mare creș
te un smochin de toată frumu
sețea, arbust mediteranean că
ruia îi priește clima mai dulce. 
Cu șase ani in urmă — ne scrie 
profesorul Tiberiu Bulbuc, care 
ne trimite și această fotografie — 
el a fost însămințat intr-un ghi
veci și a fost protejat, in prima 
iarnă, cu o folie de plastic. După 
doi ani, a fost transplantat in 
spațiul verde al școlii, unde 
crește frumos și viguros. In 
această vară, smochinul dăruie 
primele fructe iscusiților săi 
„grădinari", 
decit elevi ai

care nu sînt alții 
liceului.

I Merită osteneala

Locuitorii din cartierul Ițcani 
- al-municipiului Suceava au nu
mai cuvinte de laudă la adresa, 
soților Andronic și Ana Șuiu, 
harnici și destoinici crescători de 
oi, surprinși in această imagine 
in timp ce sortează o nouă can
titate de lină pentru livrare. 
Turma celor doi soți a crescut 
intr-un an cit altele in zece. De 
la 100 de oi anul trecut, ea nu
mără acum peste 250. Numai in 
ultimii trei ani, pentru produsele 
contractate și livrate la 
de stat, cei doi soți au 
218 000 lei. Ca să nu mai 
de veniturile pe care 
realiza in acest an, cind 
cheiat contracte pentru sute de 
kilograme de carne, caș, lină.

— Nu e ușor să crești atitea 
oi. E muncă multă, dar și ciștig 
.bun. Merită osteneala ! — 
el — și știe ce zice 1

fondul 
încasat 
vorbim 
le vor 
au în-

zice

I se spune „păpădia". Intr-ade
văr, dacă vă uitați mai bine la 
această imagine, ea seamănă, 
intr-adevăr, cu o păpădie. In 
realitate, nu este decit o origi
nală fintină arteziană din Galați, 
situată la întretăierea străzii 
George Coșbuc cu strada Brăi
lei. Realizată de iscusiți meșteri 
locali, fîntîna a devenit un punct 
de atracție și de reper pentru 
gălățeni, așa cum este ceasul de 
la Universitate pentru bucu- 
reșteni. Cind treceți prin Galați, 
nu uitați să admirați și... pă
pădia. Rubrlcă realizată

Petre POPAcu sprijinul de
corespondenților „ScînteH"_J

CUVÎNTUL CETĂȚENILOR 
-la baza noilor înfăptuiri gospodărești 
Adunarea cetățenească județeană - un ajutor real pentru activitatea consiliului popular

Adunarea cetățenească județeană, ca formă de activitate a consiliilor populare instituționalizată prin lege, relevă, cu pregnanță, preocuparea statornică a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a atrage masele cele mai largi la viața politică a țării, pentru manifestarea plenară a personalității politice a omului orinduirii noastre socialiste.
Am asistat recent la una din adunările cetățenești județene, aceea din Vîlcea, după care am avut o convorbire cu tovarășul Gheorghe Stoica, prim-vicepre- ședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, despre locul și rolul acestei forme de activitate în viața socială.:

— Pentru început, tovarășe prim- 
vicepreședinte, am dori să încercăm o 
prezentare a caracteristicilor adunării 
cetățenești județene, respectiv să 
conturați elementele ei specifice in 
contextul democrației noastre socia
liste. Aceasta deoarece, fiind o formă 
de activitate nu de mult instituțio
nalizată, despre ea s-a scris mai 
puțin.— Deși sîntem abia la a cin- cea adunare cetățenească județeană, pot afirma că ele și-au dovedit din plin nu numai utilitatea, ci și necesitatea. Pînă în anul 1980, cind adunările se țineau numai la nivelul cartierelor, satelor, localităților, puteam vorbi despre simțul civic văzut prin prisma dezvoltării și gospodăririi localităților. Exista chiar și expresia de „om al localității". Instituirea prin lege a adunărilor cetățenești la nivel județean coincide și în caZul Vîlcei cu un nivel mai înalt de dezvoltare economică și socială. Concomitent, a crescut implicit și inte
resul fiecărui locuitor pentru pro
bleme care depășesc, adesea, cadrul 
propriei localități sau unități. De exemplu, sistemul autoconducerii muncitorești implică o anumită disciplină, o anumită calificare, de care răspunde fiecare ; programul construcției de locuințe în diferite localități, pînă nu de mult rămas în. urmă, implică participare nemijlocită a cetățeanului ; programul autoapro- vizionării îl interesează pe fiecare. Pe fiecare și întregul județ. Să revenim acum la încercarea de definiție a a- dunării cetățenești județene. Eu i-aș zice ridicarea „omului localității" la rang de „om al județului". Adică om chemat să judece, să acționeze la nivel județean.

— Totuși, oricit de mare ar fi gra
dul de interesare al cetățenilor față 
de „macroprobleme", ar fi imposibil 
să participe toți la adunarea pe județ.— Desigur, dar participarea are loc 
nu prin prezența fizică a fiecăruia, ci 
prin bagajul de idei, de experiențe 
cu care își învestesc adunările din 
localități sau unități reprezentanții 
aleși de ele să participe la adunarea 
județeană. Aceștia le expun aici, fie

prin viu grai, fie In scris, fie discu- tind separat, în caz de necesitate, cu unul din reprezentanții- organelor executive;
— După cum am constatat, parti

ciparea la adunare a fost ma
sivă. Are acest fapt vreo semnificație 
care ar putea dă fini caracterul adu
nării ?— Dacă am avea in vedere doar latura numerică — 613 participanți — am putea vorbi numai parțial de caracterul reprezentativ ăl întrunirii. Esențial este, cred, altceva, anume structura participării : adică 265 de

bești-AIunu, problemă ridicată de Ioana Oproiu, primarul comunei...
— Prin ce se deosebește adunarea 

cetățenească județeană de sesiunea 
de deputați județeni ?— In primul rînd, prin aceea că sesiunea de deputați adoptă hotărîri cu caracter normativ pentru județul respectiv. Ceea ce nu înseamnă că ideile, propunerile, experiențele aduse aici nu-și găsesc adesea locul în ho- tărîrile sesiunilor de deputați. Adu
narea cetățenească reprezintă deci 
un foarte bun prilej de acumulare a 
propunerilor. Iar acestea sînt atît de

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL VÎLCEA

reprezentanți ai comitetelor de cetățeni, 104 reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, 96 deputați județeni, 76 primari, 62 invitați ai conducerilor unor întreprinderi și instituții județene. După cum vedeți, se regăsesc alături atît factorii de decizie — îri proporție deosebită — cit și reprezentanții di- recți ai cetățenilor.
— Ne-ați putea cita citeva din pro

blemele ridicate de cetățeni la re
centa adunare, pe care consiliul 
popular sau organismele sale le vor 
include în planul de lucru pe viito
rul semestru ?— Construirea unui complex comercial independent în cartierul Os- troveni din municipiul Rîmnicu Vil- cea, deoarece rețeaua comercială nu mai face față (Vasile Crișu) ; începerea lucrărilor pentru a se reda în circuitul agricol terenul rămas liber după ridicarea barajului pe Lotru, propunere care aparține lui Ion Nicolescu. reprezentant al cetățenilor din orașul Brezoi.; repartizarea mai rațională a fondului de marfă pe cuprinsul județului, spre a se evita surplusurile din unele localități și deficitul din altele (Aurelia Ungurea- nu) ; îmbunătățirea confortului celor 2 500 apartamente ce se vor construi pentru minerii din zona Ber-

numeroase și variate, încit, practic, este imposibil ca deputății, puțini totuși numeric, sau activiștii consiliului să le capteze pe toate.
— Ce reprezintă adunarea județea

nă ih plus față de cele care se țin la 
nivel local ?— Există experiențe și experiențe. Unele se pot aplica imediat doar în localitatea, respectivă, potrivit specificului acesteia. Există însă inițiative care se dovedesc necesare tuturor, sau celor mai multe localități, încă de la prima lor aplicare. De exemplu, reprezentantul cetățenilor din orașul Horezu, Gheorghe Bălăș- cuță, a făcut aici propunerea ca organele agricole și consiliul popular județean, să îi stimuleze pe cetățeni șă crească, paralel cu vitele de lapte și de carne, și animale de povară, mai ales boi. Ceea ce înseamnă economii considerabile de combustibil la S.M.A. Sau reprezentantul oamenilor muncii de la combinatul chimic, vorbind despre necesitatea ridicării nivelului de cunoștințe al tinerilor muncitori, a propus adaptarea programelor bibliotecilor publice potrivit orelor de program al întreprinderilor și instituțiilor, important în 
aceste propuneri este faptul că ele 
au fost discutate cu numeroși cetă
țeni. De aceea, unele au și început

să prindă conturul realității acolo, la 
fața locului.

— De bună seamă, captarea și ge
neralizarea ideii cetățenești de către 
organul executiv reprezintă o premi
să importantă pentru traducerea ei în 
viață. Dar numai premisă. Care con
siderați că este garanția înfăptui
rii ei ?— Pregătirea autorilor inițiativei, adică a cetățenilor, pentru a trece la aplicarea ei. Asistînd la adunarea județeană ați putut remarca că fiecare vorbitor a spus nu numai ce trebuie făcut, ci și cum și de către cine. Cind Valeriu Gherghinescu, primarul comunei Șutești, a propus includerea în plan a podului ce leagă comuna de satul Baloșești, el a indicat și forța de muncă de care ’dispune comuna pentru asta. La fel și Savu Dragomir, reprezentantul cetățenilor din comuna Bălceștj, care a vorbit de necesitatea modernizării drumurilor din comună. Iar cind a venit' vorba de neajunsuri, cetățenii indicau, de obicei, „noi așa am proceda", „așa ne-am gîndit". Este vorba, deci, de factorul angajare care însoțește de fiecare dată propunerea.

— Și totuși... Dacă, în ciuda acestei 
atitudini angajante, unele propuneri, 
ba chiar prevederi rămîn pe hirtie 
din vina organelor executive ?— Fără a pune la îndoială sentimentul răspunderii care animă activitatea organelor executive ale consiliului popular județean, faptul că însuși comitetul executiv, organismele acestuia, conducerile de întreprinderi sau instituții județene prezintă adunării cetățenești rapoarte și informări conferă acestei întruniri și o funcție de control. Așa cum ați putut cpnstata, la recepta adunare, reprezentanții din partea conducerilor I.J.C.L., Direcției comerciale, UJECOOP, O.J.T. etc. n-au fost invitați așa, doar de protocol, ci au 
prezentat dări de seamă asupra ce
lor realizate în ultimul semestru, au 
răspuns întrebărilor puse, au expus 
planurile lor pentru perioada urmă
toare, solicitînd sprijinul cetățenilor 
tocmai in acele puncte esențiale de 
care depinde îndeplinirea lor.

— Deci, din cite am înțeles, adu
narea cetățenească județeană concen
trează inițiativa, competența, simțul 
gospodăresc, exigența civică ale unui 
întreg județ asupra planurilor de 
dezvoltare, de înflorire a fiecărui ju
deț, a întregii țări.— Exact. Și, implicit, a vieții fiecărui cetățean.

Laurențiu DUȚA
Ion STANCIL1

Moderna autogara din municipiul Cluj-Napoca
Ziua Internațională

a Cooperației•prima simbătă a

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Unul din principalii factori naturali de cură, in special în sezonul de vară, este soarele, adevărat izvor de sănătate pentru toate vîrstele. Conf. dr. Laurian Șdic, șeful clinicii de medicină fizică și recuperare din stațiunea Eforie Nord, face cîteva recomandări în legătură cu felul în care trebuie procedat pentru a preveni unele tulburări sau accidente, mai ales pe litoral, unde insolația este maximă, pentru a beneficia de fiecare zi a concediului la mare.
— Vă propunem, stimate tovarășe 

doctor, să ne explicați mai întii ce 
este helioterapia.— Prin băi de soare, helioterapie sau plajă se înțelege expunerea totală a organismului la acțiunea razelor solare și a aerului. Helioterapie se poate face și la munte, în zonele de dealuri sau cîmpie, în apropierea lacurilor, rîurilor etc. Iradiația solară este însă mai intensă la mare, datorită fenomenului de reflexie exercitat de apă și de nisipul plajei. în cazul helioterapiei sau tratamentului prin băi de soare organismul este supus acțiunii cumulate a razelor ultraviolete cu cele infraroșii (calorice) și cele luminoase. în general, helioterapia este asociată cu aeroterapia (baia de aer), iar pe litoral și cu baia de mare. Prin încălzirea mai accentuată a organismului la soare,, se realizează o terapie mai contrastantă — trecerea de la nisipul cald in apa rece — decit dacă, s-ar intra în. apă fără o încălzire prealabilă la soare. Or, solicitarea prin terapia contrastantă a mecanismelor de termoregla- re din organism duce la o creștere a rezistenței noastre față de temperaturi joase, umezeală etc.

— Cum se face in mod corect ex
punerea la soare pentru a evita acci
dente cum sînt insolația, arsurile și 
altele ?.'— Expunerea la soare se face progresiv atît in ce privește suprafața corpului, cit și ca durată. Cei care vin pe litoral fără o pregătire în acest sens este bine să înceapă cu o baie de aer, sub cort, timp de 10—15 minute, urmată de expunerea la soare cîte 10 minute culcat pe față și 10 minute culcat pe spate. Apoi, o

scurtă înbăiere în apa mării, numai 5 minute, ștergerea corpului cu prosopul și înlocuirea costumului de baie ud cu unul uscat. Durata expu

spuneți la ce ore ale zilei se poate 
beneficia de ele.— Ultravioletele înregistrează o curbă ascendentă dimineața și alta descendentă în cursul după-amiezii, iradierea nefiind deci uniformă pe tot parcursul zilei. Maximum de raze ultraviolete se' înregistrează ' : către ora 12, iar minimum la orele 6 dimineața și către orele 18. Efectul lor imediat este înroșirea pielii (erite- mul) după aproximativ 4—6 ore deSOARELE - IZVOR DE SĂNĂTATE

nerii la soare va crește, în zilele care urmează, cu 10, apoi cu 15——20—30 minute, pentru fiecare parte a corpului.Cea mai indicată perioadă din zi pentru plajă este intre orele 7—11, pentru că măi tîrziu, odată cu creșterea în intensitate a razelor ultraviolete, crește și intensitatea razelor infraroșii, raze calorice, care ne pot expune la insolație. Din aceste motive putem sta la soare mai mult îri orele de dimineață și mai puțin cu cît ne apropiem de ora prinzului, evi- tind orele de amiază din cauza căldurii excesive.Se recomandă totodată ca, indiferent de vîrstă, să fie protejat capul cu o pălărie de soare și să nu se folosească pomezi grase pentru ungerea pielii. Dealtfel, există produse speciale care se pot procura din farmacii sau alte magazine.
— Cu toate că radiațiile ■ ultravio

lete reprezintă doar unu la sută din 
energia radiantă solară, ele influen
țează favorabil starea generală a or
ganismului. De aceea vă rugăm să ne

la orele de plajă. în cazul unor expuneri exagerate pot apărea arsuri de diferite grade, insolații, crize de tetanie etc., mai ales că din cauza brizei mării, care răcorește continuu pielea, supradozarea nu este sesizată imediat., )'Radiațiile ultraviolete influențează însă favorabil metabolismul general și diferitele funcții ale organismului : digestivă, respiratorie, nervoasă, endocrină, circulația sîngelui etc. Pentru a beneficia însă de întreg complexul de factori ai helioterapiei se recomandă ca cei care doresc să rneargă într-o stațiune să consulte în prealabil medicul, care va individualiza tratamentul în funcție de starea de sănătate. Depistarea unor con- traindicații este posibilă chiar și în condițiile unei sănătăți aparente, de aceea nu trebuie neglijat controlul medical.
— Plaja, nisipul au, de asemenea, 

un rol important în cadrul curei de 
sănătate pe litoral. Practic, cum tre
buie procedat ?

— Plimbatul la marginea apei, pe covorul de nisip ce se continuă și sub apa mării, constituie o importantă procedură balneo-hidroterapică de stimulare a circulației limfatice și sanguine din îriembrele inferioare, procedură la care desigur contribuie și contrastele termice date de apă și aer, mersul, ca și loviturile valurilor.Termoterapia (tratament prin căldură) efectuată cu nisip uscat pe litoral (procedură denumită psamo- terapie) constituie un mijloc natural foarte important de ameliorare a unor suferințe. Metoda constă din acoperirea unor porțiuni sau a corpului întreg cu nisip uscat și cît mai cald. Se sapă o groapă, adîncă de 20—30 cm, lungă de 2 m și lată de 1 m. Așteptăm pînă ce soarele, usucă nisipul de pe fundul gropii și cel de pe margini (cu care se va acoperi corpul cu un strat de, 4—5 cm grosime). Durata unei ședințe este Ia început de 5 minute, crescînd apoi zilnic cu cîte 5 minute, fără a depăși 20 minute pentru aplicațiile generale și 30 de minute pentru cele locale.Termoterapia cu nisip uscat (psa- moterapia) se recomandă mai ales în reumatismul degenerativ, spondiloze și artroze, în hipotiroidie și obezitate. Fiind însă o procedură care solicită mai. mult anumite organe (inima, plămînii etc.) nu este indicată persoanelor în vîrstă, celor cu diferite insuficiențe funcționale (respiratorii, cardiovasculare, digestive etc.) sau în convalescență după diferite afecțiuni. Psamoterapia poate fi însă, pentru cei sănătoși, un mijloc de că- lire a organismului prin contrastul termic dintre nisipul cald în care scufundăm corpul și apa răcoroasă a mării. Convorbire realizată de
Elena MANTU

în flecare lunii iulie, cooperatiste bătoresc Ziua Internațională a Cooperației, instituită printr-o hotărîre adoptată în anul 1922 de Alianța Cooperatistă Internațională (A.C.I.).Principiile călăuzitoare care au stat la baza creării primei coopera- gestiunii și autoconducerii tive din lume, cu peste 120 de ani în urmă, în orășelul Rochdale din Anglia — găsirea unor modalități de 
sprijin și avantaj reciproc, de în
trajutorare între oameni — au cucerit teren, tot mai larg, pe toate continentele. La această și-a adus o contribuție deosebită A.C.I., larg,.forum reprezentativ și una dintre cele mai mari organizații neguvernameri- tale din lume, care cuprinde, îri momentul de față, sute de mii de uniuni și organizații cooperatiste afiliate, cu 364 milioane de membri din 67 de țări.De-a lungul celor aproape nouă decenii de existență, A.C.I. s-a afirmat ca o organizație care promovează relații de colaborare între asociațiile și uniunile cooperatiste membre, indiferent de regimul tic al care șoară tea, du-se chidarea inegalităților sociale și existente în lume, rea unui climat de pace, colaborare și bună înțelegere între popoare.La cea de-a 61-a aniversare a Zilei Internaționale a Cooperației, prilej de trecere în revistă a rezultatelor obținute de A.C.I., membrii cooperatori din țara noastră, grupați în cele trei mari organizații — Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere , a Mărfurilor — se prezintă cu realizări. însemnate, aducînd o tot mai mare contribuție: Ia. înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Bucurîndu-se din plin de sprijinul partidului și statului, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele trei organizații cooperatiste — îndeplinind sarcinile specifice fiecăreia — militează cu hotărîre în vederea traducerii în viață a obiectivelor economico-sociale stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, pentru înfăptuirea revoluției agrare, a măsurilor stabilite cu privire la asigurarea autoaprovizionării in profil teritorial, pentru intensificarea schimbului de mărfuri dintre sat și oraș, dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de consum pieței. interne, cît și exportului, pentru extinderea serviciilor către populație și îmbunătățirea calității acestora.Acționind potrivit orientărilor partidului, care au ca țel suprem ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, pe baza indicațiilor concrete cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu activul și cadrele de bază din sistemul cooperatist și consiliile populare, din iunie 1980, în Mesajul adresat Congresului al VI-lea al cooperației meșteșugărești, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, organizație socialistă cu multiple și importante sarcini economice și sociale, Ia care sînt afiliate 471 de cooperative meșteșugărești, cu peste 350 000 de membri, își amplifică activitatea, punînd un tot mai mare ac

an, inmembrii organizațiilor din întreaga lume, săr-

social-poli- statelor în își desfă- activita- pronunțîn- pentru li-

cent pe valorificarea materialelor recuperabile și refolosibile, a resurselor naturale existente pe plan local, a îndeletnicirilor tradiționale, în general a inepuizabilei capacități de creație a poporului nostru, pe ■aplicarea principiilor noului mecanism economico-financiar, al auto- muncito-

Petre DĂNICĂ președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești
a subdezvoltării pentru instaura-

destinate atît

rești.Pentru îndeplinirea în superioare a sarcinilor ce-i .. planul unic de dezvoltare economică și socială a patriei, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, membră a Frontului Democrației și Unității Socialiste — ca și celelalte organizații cooperatiste din ' țara noastră — asigură participarea tot mai activă a membrilor săi, în tripla lor calitate de proprietari, producători și. beneficiari ai roadelor propriei munci, la conducerea treburilor obștești, la întreaga activitate a cooperativelor din care fac parte. în felul acesta s-a reușit-ca în perioada care a trecut de la începutul acestui an să se realizeze, peste plan, un volum de produse și servicii de peste 330 milioane lei, asigurîn- du-se astfel o mai bună satisfacere a cerințelor populației.Sporind zi de zi eficiența întregii sale activități, cooperația meșteșugărească oferă membrilor săi, cu sprijinul nemijlocit al statului, condiții tot mai bune de muncă și de viață. Cea mai mare parte a lucrătorilor își desfășoară astăzi activitatea în ateliere noi, moderne. Prin- tr-un sistem propriu de asigurări sociale se acordă cooperatorilor pensii, asistență medicală, concedii plătite, locuri de odihnă și tratament în stațiunile balneoclimaterice, se asigura ocrotirea mamei și a copilului. De asemenea, din fonduri anume create se asigură cooperatorilor meșteșugari condiții optime pentru desfășurarea activităților cultural-educative și sportive de masă.■ în cadrul relațiilor de colaborare i cu uniuni similare din alte țări, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești participă la schimburi economice, culturale și sportive, pe baza unor înțelegeri bilaterale, acestea contribuind la stringerea legăturilor în cadrul mișcării cooperatiste internaționale.Aniversarea Zilei Internaționale a Cooperației are loc anul acesta în condițiile intensificării luptei po- poarelor pentru înlăturarea pericolului unei conflagrații nucleare, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea, fără întîrziere, la măsuri autentice de dezarmare, pentru pace in întreaga lume.în cadrul Alianței Cooperatista Internaționale, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, împreună cu celelalte organizații cooperatiste din țara noastră, militează cu consecvență pentru amplificarea și întărirea legăturilor de colaborare cu toate organizațiile cooperatiste din lume, pentru promovarea nobilelor idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare, corespunzător politicii externe a partidului și statului nostru, care a adus României socialiste, președintelui ei un înalt prestigiu pe întreg globul.Cu prilejul celei de-a 61-a sărbătoriri a Zilei Internaționale a Cooperației, membrii cooperatori din țara noastră transmit cooperatorilor din întreaga lume un prietenesc mesaj de pace și colaborare, châmînd la întărirea și dezvoltarea conlucrării pe multiple planuri, pentru progresul și prosperitatea popoarelor, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.

condiții revin din

O DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE « DIN INSTANȚĂ IN FAȚA OPINIEI PUBLICE »
A

„Ghiulul" 
si necunoscuta■ *Departe de Suceava, ținutul, său de baștină, fierarul betonist R. Șt. se simțea mai în siguranță păstrîndu-și la cingătoare, sub vestimentație, lipit de piele, portofelul cu banii de cheltuială (3 800 lei ; un fierar betonist cîștigă bine). Ajungea „ghiulul" de aur, înfipt pe degetul mijlociu, ca să facă impresie, să sugereze oricui, în timpul plimbării duminicale, că purtătorul său nu e „fitecine" și nu lucrează în pagubă.Printre plimbăreții de de Calea Dorobanți care au putut admira de la distanță „ghiulul" s-a aflat și Rădulescu Vasile, individ fără ocupație, împreună cu suava lui concubină și complice, Trandafirescu Mariana.După numai cîțiva pași, suava Trandafirescu apărea înaintea betonistului singuratic și îi cerea un foc pentru „Kent“-ul lipit bine de ruj. Betonistul a oferit chibritul aprins cu un deget mai scos din alinierea celorlalte. Cît timp necunoscuta îi evalua „ghiulul", putea și el s-o „cîntărească" pe dînsa. A apreciat-o la 30 de ani ; avea 25. Dînsa i-a prețăluit bijuteria la 7 000 de lei ; a fost mai exactă în estimări.Se înțelege c-a invitat-o la o bere, se înțelege că ea a acceptat. Era și cavaler și flămînd, a trebuit să comande înainte de bere fripturi, iar înainte de fripturi coniac. Cu toate că tratația se prelungea, V. R., care-i urmărea îndeaproape, nu s-a impacientat. Cu cît perechea părăsea restaurantul mai tîrziu în noapte, cu atît planul lui simplu avea șanse mai mari de

Planul consta într-un pumn greu aplicat pe la spate, pe o stradă dosnică din cartierul „Colentina". Betonistul a luat contact cu! asfaltul fără să-și mai dea seamă. Dar, spre stupoarea agresorului, bijuteria dispăruse de pe deget. S-a îndreptat furios către. complicea lui și i-a ars pe nerăsuflate și ei o palmă. „Unde-i ghiulul ?“ „Iar- tă-mă ! L-a lăsat la restaurant. Garanție că se întoarce mîine s-achite consumația".Bănuind ceva și simțindu-se urmărit, viitoarea victimă se ferise să umble la ascunzătoare, să-și scoată cele 38 de bancnote. Rădulescu n-a pregetat să-l scotocească bine, inclusiv la cingătoare, pînă la piele. A găsit banii. Apoi, cu încă două palme grele, și-a convins prezentabila momeală să se înapoieze la local, să achite consumația și să ceară gajul. Ospătărița, precaută, n-a restituit bijuteria decît solicitînd buletinul de identitate și notind numele dubioasei cliente.A fost firul care i-a condus pe anchetatori spre rezolvarea acestui caz de tîlhărie. Dar rezervele de abjecție ale femeii T. M. nu se epuizaseră încă. Arestată și: anchetată, ea n-a indicat nicicum numele adevăratului jefuitor. Fără să clipească, a susținut că a comis tîlhăria împreună cu... fostul ei soț. E de imaginat uimirea aceluia cind s-a pomenit chestionat despre în- tîmplări de care habar n-avea. Flerul și meticulozitatea milițienilor învestiți cu acest caz au evitat însă o eroare judiciară. După condamnarea Marianei Trandafirescu (pentru fapta comisă „împreună cu un bărbat care pînă în prezent a rămas necunoscut" — se menționa atunci în sentință) a fost descoperit și Rădulescu și trimis în judecată, în câdrul unui dosar separat. Pedeapsa — 7 ani închisoare.Parte civilă în două procese, betonistul a avut timp să înțeleagă că degeaba ții banii la cingătoare dacă nu îți alegi cu grijă cunoștințele.

Iscălituri multe, 
răspundere puținăS-ar putea ca una din cele mai cuprinzătoare comisii care s-au reunit vreodată în jurul unui singur utilaj să fi fost comisia care a omologat instalația de pas- teurizare a sticlelor goale de la fabrica de bere din Dirste. Optsprezece (18) membri titulari, plus cinci (5) participanți cu statutul de invitat, în total 23 de specialiști, dintre care 21 cu studii superioare s-au strîns, au redactat și semnat în ziua de 22 decembrie 1978 un proces verbal com; pus din patru pagini de text și o pagină de iscălituri. Nucleul de bază al comisiei deplasate la fabrica de bere era asigurat de reprezentanții direcției tehnice din M.I.C.M. ; din rîndul lor fusese numită și conducerea largului juriu — un președinte și un vicepreședinte — subînțelegîndu-se că o comisie atît de mare trebuie să aibă și o conducere. Membrii simpli proveneau din toate marile zone ale țării, criteriul reprezentării geografice fiind la fel de cu grijă respectat ca la festivalurile de etnografie și folclor.Această puternică desfășurare de competențe tehnice viza o instalație prototip destul d.e costisitoare (un milion de lei). Anterior, în etapa montării și a primelor probe, mașinăria făcuse nazuri. Nu pentru că ar fi fost cine știe ce complicată ; de funcționat funcționase perfect, dar... umpluse toată secția cu aburi, de nu se mai vedea om cu om ; devizul de un milion prevăzuse toate amănuntele, însă nu prevăzuse pe unde să iasă aburul care intra în agregat ca să-i asigure funcționarea. S-a apelat la serviciile unui tinichigiu, prezent cu ceva

treburi prin curtea fabricii, și ,devizul a mai crescut cu valoarea unei coloane de burlane. O coloană de burlane, pe care tinichigiul a încropit-o la înălțime, de-a lungul halei, fixind-o de ce-a găsit și el pe tavan : de vreo două bolțuri care susțineau un cablu electric. în ziua descinderii impozantei comisii, inconvenientul fusese de mult rezolvat și toate păreau puse la punct. Instalația funcționa, aburul se învălătucea cu spor în afara clădirii, burlanele tinichigiului se mai țineau, încă se mai țineau, de cele două bolțuri.Meticuloși, legaliști, cei 23 de specialiști au consemnat doar o omologare „preliminară". „Omologarea finală" a survenit mult mai tîrziu, peste șapțe luni, atestată de o altă comisie prestigioasă, cu 11 membri. „Comisia de omologare finală a constatat că au fost efectuate toate recomandările consemnate in procesul verbal de omologare preliminară". Și actul acestei comisii, ca și primul proces verbal, a mai fost vizat, în afara mulților lui autori, de doi directori generali și de alte autorități în materie.Nimeni însă nu a consacrat un rînd, un gînd sau o privire încropirii făcute de tinichigiu. Coloana de burlane continua și a continuat să atîrne de cele două bolțuri ca de două fire de păr, un adevărat „drob de sare" deasupra liniei tehnologice. După legile fizicii, după calculele matematicii, după oricare din specialitățile bine stăpînite de membrii celor două comisii, „drobul de sare" putea rămîne suspendat o lună, un an, trei ani, dar nu putea rămîne așa la infinit....S-a prăbușit lntr-o noapte, pe Ia ora patru. Pagubele trebuiau suportate, a avut loc un proces. Legal, nici una din cele 34 de semnături — fără a mai socoti avizările — n-avea cum să fie antrenată cu o răspundere directă. Erau mult prea multe. Prin desișul lor nu se mai zărea nimic.

Așa că la judecată a apărut , singurul care nu iscălise. Tinichigiul.Poate că era mai bine să fi lucrat 34 de specialiști și să fi iscălit unul singur.
Din. caietul 
grefierului„Este adevărat că l-am rugat pe Niță 

Gheorghe să pună în portbagajul autotu
rismului un sac cu stuf at și unul cu arpa
gic, urmind să le achit la casierie. Dar 
înainte de a face formele de plată, un 
coleg m-a rugat si mă. duc să-i cumpăr 
piine. Ieșirea mea pe poartă cu mașina a 
fost determinată de această împrejurare și 
nu de dorința de a sustrage produsele res
pective".(Din susținerile inculpatului Mirea Fabian inculpat în procesul 514/82 desfășurat la Judecătoria sectorului 2).

„Reclamantul i-a prins inculpatului mina în poartă, provocindu-l. Inculpatul a îm
pins și el poarta, cauzlnd leziunile din cer
tificatul medical anexat".(Depoziție de martor la procesul 6 548/81 de la Judecătoria sectorului 1)

„Nu se pot primi ca verosimile declara
țiile martorilor că la alungarea definitivi 
din domiciliul conjugal recurenta s-a îm
brățișat cu soacra sa".(Din dosarul 666/82 al Tribunalului municipiului București)

Sergiu ANDON
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CEREALELE DE VARA - strlnse si depozitate oelntlrziat si fără pterderil

Amplu și mobilizator
program de muncă

BUZĂU.-
Timpul bun de lucru și-l fac oamenii prin buna organizare

In săptămînă pe care o încheiem au avut Joc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste și sesiunea Marii Adunări Naționale în cadrul cărora au fost dezbătute și adoptate documente de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor și orientărilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului. Dobîndește o semnificație aparte faptul că aceste evenimente de o deosebită importanță politică s-au desfășurat în preajma împlinirii a 18 ani de la Congresul al IX-Iea al partidului, care ră- mîne înscris cu litere de aur în epoca României moderne, marcind șirul unor transformări revoluționare de largă anvergură în dezvoltarea economică și socială a patriei socialiste, prin înflorirea fără precedent a economiei, științei și culturii, prin afirmarea puternică a democrației socialiste, prin creșterea prestigiului țării noastre in lume.Ca în atîtea alte împrejurări din cei 18 ani care au trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului, și cu prilejul recentelor plenare s-a reliefat rolul esențial, determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in soluționarea problemelor de o deosebită complexitate și însemnătate supuse dezbaterii, în analizarea științifică, obiectivă a activității economico-sociale, în stabilirea căilor de acțiune și a măsurilor concrete pentru dezvoltarea și modernizarea economiei românești în condițiile dificile create de criza economică mondială, in stimularea c- nergiilor și forțelor creatoare ale poporului, în mobilizarea tuturor resurselor naționale pentru asigurarea progresului neîntrerupt al patriei și creșterea continuă a bunăstării poporului.
Cu îndreptățită satisfacție se poate consemna faptul că lucrările acestor înalte foruri ale partidului și statului, ale democrației noastre so-’ cialiste au avut loc în condițiile în care oamenii muncii, întregul popor, sub conducerea clarvăzătoare a partidului, au obținut in-primul semestru al acestui an ,— an hotărîtor pentru. realizarea cincinalului — succese de seama, în toate - sectoarele economico-sociale. Sînt succese care demonstrează justețea politicii economice a partidului nostru, realismul prevederilor de plan, marile posibilități de care dispun industria, agricultura, celelalte sectoare, economia națională în ansamblu, pentru creșterea ’ în continuare, într-un ritm superior, a producției materiale și a eficienței întregii activități economice. Sînt succese care ilustrează hărnicia și forța creatoare ale clasei muncitoare, țărănimii, ale întregului popor, hotărîrea tuturor celor ce muncesc de a înfăptui neabătut marile și mobilizatoarele obiective ale dezvoltării multilaterale a patriei socialiste în actuala etapă.Rezultatele obținute în primul semestru al anului reprezintă, in ansamblul lor, un puternic imbold de a munci fără preget, de a pune mai bine în valoare potențialul tehnic și material al economiei naționale, întreaga capacitate creatoare a oamenilor muncii, pentru realizarea integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest an. în acest sens, indicațiile și sarcinile formulate de secretarul general al partidului în cuvintările rostite la cele două plenare se constituie într-un amplu și însullețitor program de acțiune, care trebuie să stea la baza întregii activități a organelor de conducere colectivă, a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.în spiritul înaltelor exigențe subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pretutindeni, în fiecare județ, în fiecare unitate economică trebuie să se acționeze, în lunile următoare, cu perseverență și răspundere, pentru realizarea integrală a producției fizice, in industrie fiind create condiții pentru, îndeplinirea planului pe acest an și obținerea unei producții suplimentare de cel puțin 12 miliarde lei, pentru creșterea și mai puternică a bazei energetice și de materii prime, înfăptuirea programelor privind valorificarea materialelor refolosibile, îmbunătățirea calității și ridicarea nivelului tehnic al producției, sporirea mai rapidă, înpă din acest an, a productivității muncii, reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale, înfăptuirea exemplară a sarcinilor la export, pentru realizarea întregului program de investiții și punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție la termenele stabilite.De bună seamă, este vorba de sarcini de o importanță cardinală pentru progresul economiei noastre naționale, pentru creșterea bunăstării întregului popor. înfăptuirea lor va influența în mare măsură rezultatele pe ansamblul primilor trei ani din actualul cincinal. în acest sens, secretarul general al partidului sublinia cu deosebită claritate că nu trebuie să uităm nici un moment că anul 1983 are un rol ho- tăritor atît pentru depășirea greutăților ce s-au manifestat în primii doi ani ai cincinalului, cît și pentru asigurarea realizării în bune condiții a planului pe întregul cincinal, a dezvoltării economico-sociale a patriei noastre socialiste.
I* nfăptuirea sarcinilor econo- nice pe acest an și pe întregul cincinal, creșterea eficienței în toate sectoarele de activitate impun acțiuni ho- tărite pentru aplicarea neabătută a 

noului mecanism economico-finan- ciar. Propria noastră experiență a- rată că îmbinarea autoconducerii și autogestiunii economice a întreprinderilor cu conducerea unitară a economiei, pe baza planului național unic, asigură concentrarea eforturilor în direcțiile hotărîtoare ale progresului economico-social al țării. Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economi- co-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuțiilor în acest cincinal, elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și dezbătut și aprobat în unanimitate de recentele plenare și de Marea Adunare Națională, prezintă, în acest sens, o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Prevederile acestui program urmăresc, în ansamblul lor, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea noului mecanism economico-finănciar, creșterea răspunderii tuturor oamenilor muncii, a organelor de conducere colectivă, în conducerea directă și gospodărirea cu maximă eficiență a patrimoniului fiecărei unități economice, în apărarea, păstrarea și dezvoltarea proprietății socialiste a întregului popor. Totodată, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest program asigură perfecționarea sistemului de retribuire a muncii, prin aplicarea mai fermă a principiului socialist de retribuire în raport de cantitatea și calitatea muncii, legarea mai strînsă a veniturilor individuale ale oamenilor muncii și realizarea concretă a planului de producție, a sarcinilor de export, de creșterea, productivității muncii și gradul de valorificare a materiilor prime, combustibililor și energiei, de ridicarea eficienței economice.Relevînd însemnătatea înfăptuirii tuturor prevederilor acestui program, plenara Comitetului Central al P.C.R. a subliniat necesitatea îmbunătățirii activității în toate unitățile economico-sociale. deoarece. înfăptuirea măsurilor de creștere a veniturilor oamenilor muncii in acest cincinal, adoptate de plenara Comitetului Central al partidului, se poate asigura numai în condițiile îndeplinirii, planurilor de producție, creșterii mai puternice a productivității muncii, a eficienței economice, sporirii contribuției tuturor unităților la mărirea avuției naționale, a venitului național — singura sursă pentru dezvoltarea generală a societății noastre și ridicarea nivelului de trai al întregului popor.
Este cunoscută consecvența cu care conducerea partidului, secretarul său general acționează pentru dezvoltarea intensivă și modernizarea agriculturii, pentru înfăptuirea revoluției agrare. Aceste preocupări își găsesc o nouă și elocventă ilustrare în elaborarea din inițiativa și cu contribuția directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu a Programului național pentru asigurarea unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv a! pămîntului. mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—6(1 Ia sută din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului. Acest program de mare interes național — dezbătut și aprobat de plenaj-a Comitetului Central al partidului, de Consiliul Național al F.D.U.S. și Marea Adunare Națională — prevede ca în prima etapă, pînă în anul 1985. suprafețele amenajate pentru irigații să ajungă la 4 milioane hectare, iar pînă la sfîrșitul anului 1989 la 5,5 milioane hectare ; programul prevede, totodată, realizarea de lucrări de desecare pe aproape 5 milioane hectare și de lucrări de combatere a eroziunii solului pe circa 3.8 milioane hectare, pînă in anul 1990.Măsurile prevăzute în acest vast program — pentru înfăptuirea căruia societatea noastră dispune acum de forțele materiale, tehnice și umane necesare — reprezintă cea mai importantă lucrare realizată vreodată în țara noastră, care asigură sporirea potențialului productiv al pămîntului, obținerea în orice condiții climațice a unor producții agricole sigure și superioare, în concordanță cu hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, avînd implicații profunde asupra organizării teritoriului țării, influențe deosebite asupra nivelului de viață, material și spiritual, al națiunii, în vederea realizării programului, plenara a stabilit un complex de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice, considerînd că transpunerea în viață a obiectivelor propuse constituie o acțiune politică și organizatorică de. cea mai mare însemnătate, la care sînt chemați să participe țărănimea, clasa muncitoare, oamenii de știință, tineretul, militarii forțelor armate, întregul nostru popor.înfățișînd deschis națiunii problemele majore, complexe ale actualei etape de dezvoltare economică și socială a țării, secretarul general al partidului a subliniat, totodată, cu o puternică forță de convingere, ideea că soluționarea acestor probleme implică eforturi deosebite, angajarea activă, creatoare, plină de răspundere din partea tuturor oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, chemați să unească energiile întregii națiuni in înfăptuirea neabătută a obiectivelor economice de mare importanță stabilite de partid.
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Stadiul recoltării griului în seara zilei de 1 iulie. Cifrele 
înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele de pe 
care a fost strîns grîul în întreprinderile agricole de stat 
(sus) și în cooperativele agricole (jos). In județele notate 
cu o linie nu a început secerișul griului la data respectivă

CDIWRIIE MIE - semănate b rin ia intens, pe toate suprafețele I
Pînă Ia 2 iulie, pe ansamblul județului, din cele 70 000 de hectare prevăzute, au fost însămînța- te cu culturi duble 49 500 hectare, ceea ce reprezintă 70 la sută. Cele mai mari suprafețe — 35 200 hectare din cele 42 000 planificate — au fost însămînțate cu porumb pentru boabe. Dacă la culturile duble de porumb, legume, fasole și mazăre realizările sînt cuprinse între 75 și 102 la sută față de plan, la plantele furajere situația este departe de a fi mulțumitoare, din cele 12 300 hectare planificate fiind însămînțate doar 3 900 hectare.Privite în ansamblu, rezultatele de pînă acum la semănatul culturilor duble nu exprimă întru totul potențialul real de care dispun unitățile agricole ialomițene. Ele puteau fi mult mai mari — și cel mai convingător argument în acest sens îl constituie exemplul, consiliilor agroindustriale avansate . — Bordușani, 'Țptești, Fierbinți, Slobozia, Țăndă- rei, Gura Ialomiței și Balaciu, unde ' au fost însămînțate pînă acum culturi duble pe 80—90 la sută din suprafețele planificate. în schimb, în alte consilii agroindustriale — Movila, Cosîmbești, Andrășești, Horia și Sinești — vecine cu cele menționate mai înainte, au fost însămînțate doar 45—50 la sută din suprafețele prevăzute.Dar decalaje mari există chiar între unitățile agricole din cadrul aceluiași consiliu agroindustrial. Să

zȚFT
Sărbătorim astăzi „Ziua con

structorilor de mașini". Inscriin- 
du-se intr-o frumoasă tradiție, 
inaugurată în urmă cu un dece
niu, această zi ilustrează înalta 
cinstire și prețuire pe care parti
dul și statul, întregul nostru po
por le acordă celor peste un mi
lion de făurari de mașini, utilaje 
și echipamente românești, tutu
ror constructorilor de mașini, de
tașament de frunte al clasei noas
tre muncitoare.

De ziua lor, oamenii muncii din 
această ramură de bază a indus
triei noastre raportează impor
tante ' succese în muncă. Astfel, 
colectivele unităților din cadrul 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini au realizat, în 
primul semestru al anului, o pro- 
ducție-marfă vîndută și încasată, 
peste sarcinile de plan, de aproape 
1 miliard lei. La rîndul lor, co
lectivele din întreprinderile Mi
nisterului Construcțiilor de Ma- 
șini-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică sînt hotărîte să-și 
sporească contribuția la obți
nerea in acest an a unei produc
ții suplimentare de cel puțin 12 
miliarde lei pe ansamblul indus
triei, la realizarea programelor 
prioritare ale economiei națio
nale.

Așa cum sublinia •recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 
tarea rostită la plenara C.C. al 
P.C.R., eforturile constructorilor 
de mașini — din cercetare, pro
iectare și producție — trebuie 
concentrate în vederea ridicării 
calității și nivelului tehnic al pro
ducției, creșterii mai puternice a 
productivității muncii, reducerii 
mai accentuate a cheltuielilor de 
producție și sporirii exporturilor. 
Sarcini deosebite revin construc
torilor de mașini în realizarea 
programelor prioritare privind 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime a țării, a vastului 
program de îmbunătățiri funciare 
adoptat de recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului.

Astăzi, de ziua lor, întregul po
por îi înconjoară cu dragoste și 
căldură pe constructorii de ma
șini ai patriei, cu convingerea că 
ei vor acționa cu abnegație pen
tru înfăptuirea exemplară a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, a orientărilor și sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului privind dezvoltarea și 
modernizarea acestei ramuri im- 

. portante a economiei naționale. 

ne referim la un caz concret din consiliul agroindustrial Cocora. La C.A.P. Reviga, din 464 hectare destinate culturilor duble au fost însămînțate doar 165, ceea ce reprezintă 35 la sută din suprafața planificată, mult prea puțin față de celelalte unități agricole din acest consiliu agroindustrial, unde realizările sînt cuprinse între 60 și 70 la sută. Iată
IALOMIȚA: Un argument convingător 

—exemplul unităților avansate
prin ce argumente încearcă să justifice inginerul-șef al cooperativei, tovarășul Sandu Marcu, această serioasă rămînere în urmă :-- în timp ce combinele funcționează foarte bine la recoltat, presele de balotat și mașinile de adunat și căpițat paie se defectează-foarte des. Din această cauză, în loc să strîn- gem paiele de pe 70—80 hectare pe zi, abia reușim să le adunăm de pe 40—50 hectare. în aceste condiții, nu putem crea front de lucru celor 10 tractoare repartizate la pregătirea terenului și semănat.— Ați solicitat conducerii S.M.A. să rezolve această situație ?— Da. Am informat și am rugat să fim sprijiniți cu piese de schimb

tttta rniWTnnrTnvTThp nr mactatt"

...Era în 1962, cînd locomotiva cu nr. 50 333 reparată la „Grivița roșie" din Capitală pornea spre magistralele de fier ale țării. Această ultimă locomotivă care părăsea perimetrul uzinei lăsa drum deschis pentru reprofilarea întreprinderii într-un domeniu nou, de o complexitate tehnică superioară — cel al construcției de utilaj tehnologic. începea o a doua tinerețe a uzinei, marcată în ultimii optsprezece ani de e- venimente de excepție. Un fapt cu adinei semnificații pe care grivițenii îl subliniază cu justificată mîndrie : toate proiectele importante de reorganizare a producției, de dezvoltare și modernizare a fabricației întreprinderii au fost analizate de muncitorii și specialiștii uzinei împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.în ultimii 18 ani, secretarul general al partidului s-a a- flat de 12 ori în mijlocul a- cestui harnic colectiv muncitoresc, fiecare vizită în- semnînd jalonarea cu claritate a drumului dezvoltării întreprinderii. Și fiecare vizită a generat o și mai puternică mobilizare a miilor de muncitori și specialiști de aici în acțiunea de ridicare a nivelului tehnic al producției și organizare mai judicioasă a întregii activități, deschizînd noi orizonturi productive „Griviței roșii".Cu mindrie firească constructorii de mașini de la

Joi, la prima oară a dimineții, ne îndreptăm spre marea cîmpie a Buzăului cu intenția de a face un reportaj despre munca de zi și noapte a mecanizatorilor și cooperatorilor în această ultimă etapă a secerișului în unitățile agricole de aici, în care de acum fiecare oră lucrată în plus peste ceea ce ne-am obișnuit să măsurăm în „zi-Iumină“ contează foarte mult în marea bătălie pentru strîngerea neîntîrziată a griului și pregătirea celei de-a doua recolte.Ne oprim mai intîi în zona consiliului agroindustrial Mihăilești — unitatea din județ cu cea mai mare suprafață de griu cultivată. Pe întinsul celor 1 000 hectare cu grîu, cite mai erau de recoltat, secerișul se desfășura din plin, cu circa 100 de combine. Grîul este transportat la baza de recepție direct din buncărul combinelor, în vreme ce, cu alte mașini, oamenii adună paiele și le transformă în baloți pe care îi așază la marginea miriștii. Iar în urma preselor sosesc tractoarele cu pluguri, apoi cele cu discuri, după care semănăto- rile încorporează în solul umed să- mînța de porumb pentru boabe. Pînă acum au fost însămînțate 1 800 de hectare din cele 2 200 planificate. Pe o bună parte din această suprafață plantele erau atît de mari îneît oamenii au fost nevoiți să înceapă pră- șitul. Toate lucrările se desfășoară organizat, cu respectarea întocmai a regulilor agrotehnice stabilite. Un a

și curele pentru aceste utilaje, dar directorul S.M.A. Cocora, Ion Suică, și inginerul-șef, Didi Butnaru, veniți la fața locului, nu au luat măsurile ce se impuneau.— Dar pentru utilajele în stare de funcționare ați organizat lucrul în două schimburi ?— Nu. La noi se lucrează în program prelungit, de 14—15 ore pe zi.

— în multe unități,' pentru a se grăbi eliberarea suprafețelor, paiele se string direct din brazdă cu furcile și sînt încărcate în atelaje. La dumneavoastră de ce nu se procedează așa 1 ■ ■— Aveți dreptate ! O să încercăm și noi.Cu aceasta, inginerul-șef al cooperativei a epuizat „argumentele" care, după cum lesne se poate vedea, dovedesc serioase carențe în organizarea muncii și în utilizarea mijloacelor mecanice. Am căutat să aflăm și părerea tovarășului Cornel Elef- terescu, președintele consiliului agroindustrial Cocora. „Sigur, in privința întîrzierii de la C.A.P. Reviga, și noi, cadrele de conducere 

„Grivița roșie" îți vorbesc de contribuția pe care și-au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea industriei țării. Utilajele tehnologice fabricate aici constituie „inima" unor mari combinate ale industriei chimice. Le întîlnim funcționînd în bune condiții
cestui colectiv de constructori de mașini. Cu orgoliul celor îndrăzneți, cu tenacitatea celor harnici, cu spiritul analitic propriu tehnicianului de marcă, muncitorii și specialiștii grivi- țeni s-au angajat la începutul acestui cincinal în fața

de excepțională răspundere, la care sînt angajate toate forțele întreprinderii — miile de muncitori și specialiști, care au promovat împreună, de-a lungul anilor, dificile examene în domeniul tehnicii moderne.Noul examen cere însă noi
Generațiile uzinei, 

generațiile competentei 
ÎNSEMNĂRI DE LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC 

„GRIVIȚA ROȘIE" DIN BUCUREȘTI

pe platformele petrochimiei de Ia Midia, Brazi, Telea- jen sau Borzești, în combinatele de îngrășăminte chimice de la Tg. Mureș, Piatra Neamț, Arad sau Slobozia, în uzinele de anvelope de Ia Florești, Zalău sau Caracal. Totodată, prin performanțele și calitatea lor, utilajele fabricate aici, pur- tînd marca „Griro", se bucură de aprecieri elogioase in diverse țări unde au fost și sînt exportate.De fapt, permanenta dorință de înnoire, năzuința spre atingerea unor performanțe mereu mai înalte definesc cel mai bine activitatea a-

/ conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, să participe la realizarea programului nuclear al țării. Aceasta a adus în viața uzinei noi și spectaculoase transformări impuse de cerințele cu totul deosebite ale fabricării utilajelor destinate tehnicii nucleare. Unul din veteranii uzinei — care pășea pentru prima dată pe porțile fabricii acum 41 de ani — tovarășul Nicolae Duțu, secretar adjunct al comitetului de partid, numea acest nou domeniu de fabri-'' cație o veritabilă „teză de doctorat" a colectivului. O lucrare de mari proporții și

cunoștințe profesionale. Și oamenii uzinei învață. Practic, toți muncitorii și specialiștii de aici sînt cuprinși într-un sistem bine pus la pupet de reciclare și ridicare a calificării. Și în afară de aceasta, hărnicia, învățată și aplicată la școala de zi cu zi a muncii, hărnicia deprinsă de cei tineri de la veteranii • întreprinderii. Așa cum o face sudorul Marin Vasile, care la cei 24 de ani ai săi a învățat-o de la maistrul său Iosif Vilcu, cu o vechime de 32 de ani în întreprindere. Așa cum au deprins-o, o- dată cu tainele meseriei de

semenea mod de urmărire în permanență a stării de umiditate a lanurilor, de stabilire a răspunderilor concrete pe fiecare formație, pe fiecare grupă de mecanizatori a avut și are darul să grăbească strîngerea recoltei, să înlăture pierderile de boabe. Simbătă seara, cooperatorii din Florica au încheiat secerișul griului și se grăbesc să termine,1 în cel mult trei zile, și însămînțarea culturilor duble.în condițiile mai dificile de lucru din această săptămînă, cu vreme destul de instabilă, ritmul de recoltare pe ansamblul județului s-a menținut ridicat, foarte aproape de cel stabilit. Joi, de exemplu, în prima zi ce a urmat ultimului val de ploi, în județul Buzău au fost recoltate 6 800 hectare cu grîu, adică doar cu 400 hectare mai puțin decît s-a realizat, în medie, vineri și sîmbătă, în zile normale de lucru. Urmărind nu zilnic, ci oră de oră gradul de umiditate a boabelor, mecanizatorii și specialiștii care lucrează în cooperativele agricole din Amara, Boldu, Balta Albă, Puiești, Nicolești ș.a. au folosit cu. maximă răspundere la orz și, acum, la grîu, toate combinele, reușind să încheie secerișul. La cooperativa a- gricolă din Săhăteni, bunăoară, secerișul a fost reluat încă de miercuri după-amiază, adică la cîteva ore după oprirea ploii. Este drept, umiditatea boabelor era ridicată, dar grîul recoltat a fost depozitat pe o platfor- 

ale consiliului și de la S.M.A., sîntem vinovați că nu am urmărit cu mai multă exigență realizarea lucrărilor fără decalaje și ne-am interesat mai mult de recoltare — ne-a spus președintele consiliului agroindustrial. De aceea, mă voi ocupa direct de această unitate, pînă la redresarea situației și încheierea însămînțării tuturor suprafețelor cu culturi duble în cel mult o săptămînă. Pentru a- ceasta, la C.A.P. Reviga au fost aduse in ajutor 3 MAC-uri de la C.A.P. Grindu și, începînd din noaptea zilei de 30 iunie, s-a introdus lucrul în două schimburi la strîngerea paielor și pregătirea terenului. Muncind în acest fel, în cel mult două zile vom ajunge să însămînțăm 60 hectare în 24 de ore".Pentru intensificarea ritmului la însămînțarea culturilor duble, comandamentul județean pentru agricultură a hotărît ca, începînd cu 1 iulie, în toate unitățile să se lucreze în două schimburi la strîngerea'' paielor și pregătirea terenului. De asemenea, din unitățile care au încheiat aceste lucrări, utilajele vor fi transferate în ajutorul celor rămase în urmă. Ca urmare a măsurilor întreprinse, există reale condiții ca, pînă la 10 iulie, în județul Ialomița să se încheie însămînțarea culturilor duble pe toate suprafețele planificate.
Mihai VIȘOIUcorespondentul „Scînteil" 

mă, unde oamenii l-au lopătat pe tot parcursul zilei de joi, după care vineri a fost transportat la baza de recepție. Așa s-au cîștigat aici, ca dealtfel și în alte unități, multe ore in efortul de a stringe neîntirziat recolta.Se poate aprecia că, in general, se j lucrează cu răspundere, că există multă ambiție ca in această vară secerișul să se desfășoare in cele mai bune condiții și cît mai repede posibil. Termenul stabilit pentru încheierea secerișului în județ este 5 iulie. Pînă sîmbătă seara, 40 de cooperative agricole din județ au încheiat se- cerișuL griului. în mod deosebit merită evidențiați, în acest sens, mecanizatorii și cooperatorii din Scutel- nici, Florica, Breaza, Săhăteni și Robești, care au reușit nu numai să facă cea mai scurtă campanie de seceriș, dar să și înregistreze recolte de orz și de grîu satisfăcătoare....După ce am lăsat în urmă unitățile agricole din zona consiliului a- groindustrial Mihăilești, poposim la capătul unui lan de grîu aparținînd cooperativei agricole Movila Banului, într-o solă, care se întinde pe 26 hectare,. se aflau concentrate 15 combine, opt mașini pentru adunat paie, șapte mijloace de transport, un mare număr de tractoare cu pluguri, discuri și remorci. Din combinele e- xistente, lucrau efectiv doar opt, dar și pentru acestea spațiul de desfășurare era atît de mic, incit mai mult se învîrteau în gol decît recoltau. Fapt este că, pînă la ora 13, cu a- ceastă forță mecanică s-a recoltat prea puțin. Dacă la fața locului nu am fi intîlnit trei cadre cu sarcina de a coordona munca la seceriș în această unitate, am fi crezut că așa se întîmplă atunci cînd lipsesc îndrumarea și controlul. Spațiul nu ne permite să redăm dialogul purtat cu aceste cadre în legătură cu risipa mare de forțe întîlnită aici. Cum totuși nu am vrut să plecăm fără să lămurim lucrurile, ne-am zis să a- pelăm la autoritatea și capacitatea organizatorică a primarului comunei, tovarășul Anghel Ioniță. După mai multe întrebări, urmate de răspunsuri pe pit de prompte, pe atît de inexacte, ne dăm seama că nu are rost să continuăm discuția cu tovarășul primar. Bine ar fi ca, într-a- devăr, cele văzute de noi aici să fie un simplu accident. Noi îl consemnăm pentru a-1 face cunoscut organelor în drept....Străbatem cîmpia Buzăului de joi dimineața pînă sîmbătă. în marea majoritate a locurilor constatăm numeroase lucruri bune, întîlnim oameni cu totul hotărîți să adune cit mai repede și fără pierderi noua recoltă de grîu. Este drept, la păioa- se. nu „a fost un an prea bun, ..dar . agricultorii de aici. sînt hotărîți să recupereze ce au pierdut, pe seama porumbului în cultura a doua. Dovadă este faptul că din cele 24 500 hectare de porumb prevăzute a fi cultivate după orz și grîu, pînă sîmbătă seara au fost însămînțate aproape 20 000 hectare.
Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Stelian CHIPER

sudor, frații Ion și Vasile Dragomir de la sudorul Marin Dragomir, tatăl lor. Sau cum a învățat-o frezorul Florin Cioroabă de la tatăl său — maistru Ia sculărie.într-un colectiv fruntaș pe ramură, așa cum este „Grivița roșie" în ultimii doi ani consecutiv, valoarea minutului, a gramului de metal sau a kilowattului-oră de energie electrică sînt bine cunoscute și prețuite. în a- cest an, oamenii muncii de aici s-au angajat să-și depășească planul la producția netă cu 22 milioane lei. La sfirșitul semestrului se obținuseră peste 13 milioane lei, adică mai mult de jumătate din angajamentul anual. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește beneficiile, cheltuielile materiale, productivitatea muncii.Grija pentru schimbul de mîine al „Griviței roșii" este ilustrată de grupul școlar al întreprinderii, în care 1 800 de tineri învață tainele meseriei de constructor de mașini. Aici, întreprinderea își pregătește viitorii fruntași care vor prelua ștafeta de la Eugen Bîță, Ion Petre, Kirea Stoica, Constantin Neacșu, Gheorghe Mitu sau Anghel Năstase, astăzi nume bine cunoscute, aflate constant in fruntea marii competiții a muncii.
Dan CONSTANTINFoto : S. Cristian
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50 de ani de la apariția zianiiui „CIopolu 1“ din Botoșani

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

colocviile tcinteil
« Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie j

LITERATURĂ Șl ACTUALITATE

Participanții la adunarea festivă consacrată sărbătoririi semicentenarului ziarului „Clopotul" din Botoșani, desfășurată sub semnul unității depline, indestructibile, dintre partid și popor, își unesc inimile și conștiințele, adresîndu-vă dumneavoastră, strălucit conducător al partidului și statului nostru, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, cu cel mai ales respect, cele mai sincere urări de sănătate și putere de muncă, spre gloria partidului și a patriei noastre dragi. în acest moment jubiliar, în numele tuturor locuitorilor județului Botoșani, vă adresăm cele mai respectuoase mulțumiri pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o prin luminosul dumneavoastră mesaj și prin Înalta distincție, Ordinul „23 August" clasa I, ce ne-a fost conferită, distincție care de astăzi va figura pe frontispiciul ziarului nostru.Pentru noi este un motiv de aleasă mindrie și înălțătoare cinste faptul că ziarul „Clopotul", editat în- tr-o perioadă de accentuată prigoană dezlănțuită de reacțiune împotriva maselor muncitoare, s-a ridicat cu hotărîre la lupta împotriva fascismului și războiului, a militat cu pasiune revoluționară și curaj pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale maselor largi populare, promovind în paginile sale cuvîntul partidului comunist, exponentul aspirațiilor supreme ale poporului român.Totodată, cu profundă emoție evocăm în acest moment omagial faptul că ziarul „Clopotul", ca organ al Comitetului Național Antifascist, s-a numărat printre primele publicații din țară care și-a spus cuvîntul răspicat în apărarea cauzei mărețe cu care v-ați identificat încă din anii tinereții, afirmindu-vă încă din acea perioadă ca un neînfricat luptător revoluționar, ca un înflăcărat patriot.Continuînd cu abnegație comunistă tradițiile progresiste, revoluționare, în anii de după eliberare, ziarul „Clopotul" _ și-a făcut un titlu de cinste din a milita pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, și-a adus contribuția la mobilizarea oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate la dezvoltarea și înflorirea continuă a acestor meleaguri. Ne-au stat în acești ani, drept luminoasă pildă, marele dumneavoastră exemplu, neobosita activitate revoluționară pusă în slujba patriei, partidului și poporului, ideile și orientările de excepțională însemnătate care au dinamizat și unit puternic toate energiile națiunii, determinînd dezvoltarea impetuoasă a patriei, situarea cu demnitate și măreție a României, prin realizările sale istorice, intre statele stimate și prețuite ale lumii.

In mod fericit, aniversarea ziarului nostru coincide cu împlinirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, eveniment politic de istorică însemnătate, care a deschis o eră nouă în destinul patriei noastre. In această perioadă, pe care cu toții o numim cu legitimă mindrie „Epoca Ceaușescu" — epoca cea mai bogată in înfăptuiri din istoria noastră multimilenară — ziarul „Clopotul" s-a afirmat ca o tribună activă, militînd pentru mobilizarea oamenilor muncii Ia înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor ce au revenit județului nostru, județ care a beneficiat și beneficiază din plin de politica înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului.în paginile ziarului „Clopotul" se păstrează ca momente de neuitat, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, vizitele dumneavoastră de lucru, numeroasele întîlniri cu muncitorii, țăranii și intelectualii acestor meleaguri, fructuosul dialog cu producătorii bunurilor materiale și spirituale, prețioasele îndemnuri și orientări care stau la baza dezvoltării economico-sociale multilaterale a județului Botoșani. Toate aceste momente vor rămîne drept mărturii grăitoare, peste timp, ale permanentelor și rodnicelor dumneavoastră legături cu poporul, ca o expresie vie 
a unității indestructibile dintre partid și popor.Pentru noi, redactori, colaboratori și cititori ai ziarului „Clopotul", vibrantul mesaj pe care ni l-ați adresat cu acest prilej aniversar constituie un mobilizator program de lucru, un puternic îndemn de a ne perfecționa necontenit întreaga activitate, pentru a răspunde în condiții tot mai bune marilor exigențe pe care le-ați pus în fața întregii țări, a oamenilor muncii din județul nostru, pentru a spori aportul ziarului la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, așa- cum ați subliniat încă o dată și cu prilejul recentei plenare a C.C. al P.C.R.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru noi, cei ce lucrăm la ziarul „Clopotul", nu există țel mai înalt decît slujirea cu credință și devotament a partidului, a înfăptuirii politicii sale clarvăzătoare, menite să ridice pe noi culmi de progres și civilizație patria noastră socialistă, să-i sporească necontenit prestigiul și rolul în constelația națiunilor lumii.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA 
CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII ZIARULUI 

„CLOPOTUL"

Interesul scriitorilor pentru problemele actualității, pentru descifrarea in profunzime și surprinderea lor In paginile unor cărți de valoare se manifestă progresiv in literatura ultimilor ani. Sint numeroase reușitele șl succesele unor autori care probează fertilitatea abordării literare a realităților prezentului. Desigur, față cu dinamismul șl impetuozitatea realității socialiste, față cu ritmul schimbărilor, dai și al cristalizării faptelor și structurilor sociale^ sint incă numeroase posibilitățile de investigat pentru a fi Iluminate noi fațete ale realității, pentru a le aduce astfel in universul literaturii. In acest context, dobindesc o deosebită însemnătate dezbaterile teoretice in scopul clarificării unor probleme actuale ale creației artistice, ale genezei și opțiunilor acesteia, ca și ale elucidării din punct de vedere filozofic și artistic a unor teorii privind necesitatea distanțării, a perspec
tivei față.de evenimentele evocate.Literatura, slujitorii ei au permanent deschisă in foță marea carte a împlinirilor epocii pe care o trăim, vasta epopee a muncii și a creației socialiste desfășurate de poporul nostru sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pină la urmă,

actualitatea literaturii rezidă in surprinderea cu acuitate și talent a trăsăturilor caracteristice ale epocii, trăsături ce formează șl definesc omul nou, cu o înaltă conștiință. Formarea conștiinței socialiste, educarea maselor în spiritul patriotismului revoluționar constituie datorii de care literatura noastră este profund conștientă, în- zestrind patrimoniul culturii naționale cu noi și noi opere valoroase. In recentul Mesaj adresat Uniunii scriitorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind contribuția deosebită a literaturii la edificarea noii orinduiri pe pămîntul patriei, adresa scriitorilor acest vibrant apel : „Faceți 
totul pentru ca literatura acestor ani de pu
ternic avint creator, de mărețe împliniri socia
liste să constituie o contribuție de seamă la 
făurirea marii epopei spirituale a muncii și vie
ții poporului român, a istoriei sale, conferind 
noi dimensiuni și perspective muncii și creației 
libere din patria noastră I".Actualitatea reprezintă pentru literatură istoria in mers a societății, o premisă esențială o viabilității operei de artă. In fond, Rebreanu, Sadoveanu, Camil Petrescu, dintre clasicii noștri, sau Marin Preda, Eugen Barbu, Titus Popovici, Ion Lăncrănjan (ca să cităm citeva nume dintre

contemporani), ori Balzac, Dostoievsky Malraux, Hemingway, dintre scriitorii lumii, au demonstrat capacitatea artiștilor de a vedea lucid, de a descifra corect spiritul evenimentelor cărora le-ou fost martori și de a-l transfigura în creația lor. Contactul direct cu realitatea imediată, nu numai că nu le-a subminat creațiile, dimpotrivă, le-a fortificat, întărind impresia de viață. Interesul viu al cititorilor față de cărțile inspirate de realitate, impresionanta carieră publică a unor volume de proză, de poezie, a unor spectacole teatrale care au adus în prim-plan temele actualității, precum și substanțialitatea artistică a unor scrieri cu asemenea subiecte pledează pentru o literatură care să avanseze mai hotărît conținuturile vieții noastre de azi, pentru cârti care să imortalizeze la înalta tensiune a artei angajate — înțeleasă ca un adevărat act de conștiință - faptele și întrebările contemporanilor noștri, aspirațiile lor, viața trăită de ei in întreaga sa complexitate. In spiritul unor asemenea deziderate iși propun să se înscrie și punctele de vedere reunite in dezbaterea pe care o inițiem azi in cadrul „Colocviilor «Scînteii»".
O convingătoare expresie 

a angajării
================== Dumitru GHIȘE ===========

> Adunarea■ Sîmbătă dimineața a avut loc la Botoșani festivitatea consacrată sărbătoririi a 50 de ani de la apariția( primului număr al ziarului „Clopo- i tul", unul dintre prestigioasele or- ; gane de presă editate în anii ile- [ galității, sub conducerea și îndrumarea Partidului Comunist Român, j care a deținut un rol important în mobilizarea maselor largi populare la lupta revoluționară împotriva fascizării țării, a uneltirilor de război, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice și cetățenești.{ Desfășurată în preajma împliniriiI a 18 ani de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., în atmosfera de puternică angajare politică, cetățenească pentru înfăptuirea obiective
lor Stabilite de Congresul al Xll-leă și Conferința Națională ' ale partidului, : a sarcinilor ’ mob’ftîzătoărb reieșite la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale, manifestarea s-a constituit într-un moment cu semnificații profunde în viața social-politică a acestor meleaguri, într-o adevărată sărbătoare a presei românești, dînd expresie unității de neclintit a poporului în jurul partidului, al celui mai iubit fiu al națiunii noastre, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La adunarea festivă, desfășurată în sala teatrului „Mihai Eminescu", au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, redactori ai presei centrale și județene, colaboratori și corespondenți voluntari ai ziarului sărbătorit, tipografi, numeroși oameni ai muncii.Cu vie emoție, cei prezenți au primit decretul prezidențial prin care ziarului „Clopotul" i-a fost conferit Ordinul „23 August" clasa I, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de construire a socialismului în patria noastră, la educarea multilaterală a maselor, cu prilejul aniversării a 50 de ani de' lă apariție. Asistența a ovaționat îndelung pentru partid, pentru secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.înmînînd înalta distincție, tovarășul Petru Enache, în numele Comitetului Central al P.C.R. și al Consiliului de Stat, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a adresat întregului colectiv redacțional calde felicitări și urări de noi succese în activitatea viitoare.în continuare, cu profundă, emoție și satisfacție, cei prezenți au ascultat Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colectivului ziarului „Clopotul" cu ocazia acestui jubileu — mărturie a prețuirii de care se bucură presa noastră, toți cei ce slujesc, in calitate de activiști ai partidu

festivă de la Botoșanilui pe tărimul presei, înfăptuirea politicii creatoare, clarvăzătoare a partidului, dedicată progresului multilateral al patriei, prosperității poporului, asigurării dezvoltării libere, independente și suverane a României socialiste.Mesajul .adresat ziarului „Clopotul" de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentat în adunarea festivă de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a fost primit cu vii și îndelungi a- plauze de participanți, cu sentimente de aleasă stimă și recunoștință pentru atenția deosebită pe care partidul, conducătorul, său încercat și ' înțelept, o poartă presei noastre. ’ ,. j, Luînd cuvîntul, tovarășul Hara- lambie Alexa, prim-secretar al comitetului județean de partid, a exprimat, în numele participanților la adunare, al organizației județene de partid, al tuturor oamenilor muncii din județ, cele mai vii mulțumiri pentru înalta distincție acordată ziarului „Clopotul", pentru vibrantul mesaj adresat, angajamentul de a onora insuflețitoarele îndemnuri, orientări și indicații date, pentru a contribui cu pasiune și competență Ia înfăptuirea politicii clarvăzătoare a partidului. în cuvîntul de salut al comitetului județean de partid, primul secretar al comitetului județean de partid a exprimat convingerea că, urmind luminoasele tradiții progresiste, mobilizatoare ale presei noastre, în coloanele căreia ziarul „Clopotul" își are un loc distinct, colectivul redacțional, colaboratorii ziarului vor desfășura o și mai rodnică, mai angajată activitate pentru a fi la înălțimea încrederii acordate de partid, de conducerea sa, personal de t o v a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu, pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea politicii partidului de înflorire continuă a patriei, de traducere în viață a luminoaselor îndemnuri și chemări adresate de secretarul general al partidului întregului nostru popor.în numele colectivului redacțional, al colaboratorilor, tipografilor, corespondenților și cititorilor, redactorul- șef al ziarului „Clopotul", Ion Ma- ximiuc, a dat glas profundei mulțumiri, recunoștinței fierbinți față de conducerea partidului și statului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru marea încredere și cinste exprimate prin conferirea înaltei disțincții, prin aprecierile și indicațiile prețioase cuprinse în mobilizatorul mesaj' adresat. Totodată, vorbitorul s-a angajat în numele colectivului redacțional, al tuturor colaboratorilor de a munci cu abnegație și exigență comunistă pentru ca ziarul să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile încredințate de partid, să acționeze permanent cu simț de răspundere și exigență pentru transpunerea în viață

a mărețului program de făurire a României socialiste multilateral dezvoltate, pentru îndeplinirea misiunii de mare răspundere încredințate presei de partid și popor.Au transmis cuvinte de salut ziarului sărbătorit tovarășii Aurelian Nestor, secretar al Consiliului ziariștilor din Republica Socialistă România, Nicolae Dragoș, prim re- dactor-șef adjunct al ziarului „Scîn- teia", Gheorghe Miron, maistru la întreprinderea mecanică pentru agricultură și industria alimentară Botoșani, Ion Pavelescu, șef de secție la ziarul „România liberă", Mihai Bîrliga, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Roma, Nicolae Simionescu, redac- țdr-șef la „Agricultura socialistă". Ana Timofte,' președinta comitetului sindicatului de la întreprinderea de confecții Botoșani, Ion Paranici, redactor-șef al ziarului „Zori noi" din Suceava, Mihai Matei, inspector școlar general al Inspectoratului școlar Botoșani, Corneliu Sturzu, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare", și Radu Ștefănescu, muncitor sticlar, secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. Dorohoi. Vorbitorii au relevat, în cuvîntul lor, aportul ziarului la popularizarea, însușirea și aplicarea hotăririlor de partid și de stat, a legilor țării, la dezvoltarea vieții economico-sociale și politico- educative a județului, contribuția acestuia la cunoașterea experienței valoroase, rolul său în sesizarea și combaterea deficiențelor ce mai apar în unele sectoare, exprimindu-și încrederea că bogata tradiție .de pină acum a publicației va fi întregită cu noi împliniri.într-o atmosferă entuziastă, de vibrant atașament la politica internă și externă a partidului și statului nostru, de puternică unitate în jurul partidului, al celui mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, secretarul general al partidului, participanții la adunarea festivă au adoptat textul unei telegrame adresate TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, telegramă aprobată cu profundă satisfacție de participanți, care au dat încă o dată expresie alesei prețuiri pentru conducătorul încercat și înțelept al partidului și statului nostru.Adunarea festivă s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții scandind îndelung „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

★Tot Ia Botoșani s-a deschis, cu acest prilej, expoziția omagială de filatelie și numismatică cu tema „Presa românească, militant activ in lupta pentru independență, suveranitate, socialism și pace. Semicentenarul ziarului -Clopotul- din Botoșani".Expoziția reunește exponate a circa 70 de filateliști și numismați din 22 de județe ale țării.

In sala de lectură a Casei de cultură a sindicatelor din Galați

Determinarea conceptului de actualitate in literatură pare, la prima vedere, un lucru destul de simplu sau, în orice caz, lipsit de dificultăți' deosebite. în filozofia aristotelică termenul actual designa ceea ce este „in actu“. adică ceva înfăptuit, spre deosebire de ceea ce există în mod virtual, ca posibilitate. lnspirindu-se de la acest înțeles filozofic al conceptului, dar depășindu-1, orice dicționar contemporan pe care îl deschizi iți va spune că termenul actualitate înseamnă timpul de față, prezent ceea ce se petrece sau interesează (subl. ns.) in prezent. Spre deosebire de definiția stagiritului, sau cum se poate observa, definiția comună (cuprinsă in dicționarele uzuale), lărgește în mod indefinit accepția filozofului antic adăugind că este actual nu numai ceea ce se petrece astăzi, ci și ceea ce ne inte
resează în prezent. Cu alte cuvinte, determinarea conceptului ac
tualitate este atît de largă de astă- dată incit, departe de a se identifica doar cu ceea ce se petrece astăzi, ea se extinde și asupra trecutului și asupra viitorului, atît asupra unor realități și procese, demult încheiate, epuizate, cit și asupra unor posibilități, a unor potențialități inepuizabile. Actualitatea devine, in acest înțeles, nu numai ceea ce e prezent, acum și aici, ci și un punct de interferență cu trecutul și viitorul, locul in care se logodesc,- dacă mă potexprima astfel, cele mai nebănuite preocupări umane, tot ceea ce II interesează cu adevărat pe omul din zilele noastre îi afectează, într-un fel sau altul, pozitiv sau negativ, ineăși existența sa, condiția sa so- cial-istorică, umană. Ține de actualitate, face parte din ea. așadar, tot ceea ce preocupă într-un fel sau altul pe omul contemporan, om care trăiește intr-un anumit spațiu geografic și istoric, face parte dintr-o anumită comunitate (națiune). dintr-un anumit grup social sau clasă socială, are o anumită configurație spirituală (provenită din instrucția și educația de care a beneficiat). Nihil humani a 
me alienum puto (nimic din ceea ce e omenesc nu-mi este străin) — era maxima preferată a lui Marx. Ea rezumă cum nu se poate mai bine zoiia de inteiflSse care pot fi și sint de actualitate.Dacă admitem că realitatea fundamentală pe care a îmbrățișat-o literatura, ca și arta In general a fost., dintotdeauna, direct sau indirect omul, omul cu sensibilitatea și conștiința sa, față în .față cu lumea naturală, socială și cu el Însuși. în raport cu realitatea exterioară' și cu propria sa realitate, atunci trebuie să admitem că in literatură este actual tot ceea ce, într-un mod oarecare,- vine in atingere cu ființa omenească, cu larga și atît. de complicata ei sferă de interese prezente.Iată suficiente motive care ne îndreptățesc să credem că, privite lucrurile din această perspectivă, ai- fi o gravă eroare să consideri că opere literare de actualitate . ar fi doar acelea care sondează prezentul cotidian, „ceea ce. se întâmplă azi" . in . fața ochilor noștri, doar cele care oglindesc fapte, lntîm- plări, evenimente din orizontul nostru vizibil și palpabil. Dacă ar fi așa, atunci ar trebui să aruncăm la lada „inactualității" tot ceea ce s-â creat de la- Homer și pină a- proape de noi !. A dispărut . însă „actualitatea" marilor valori ale literaturii de altădată, actualitatea lui Sofocle, Euripide, Virgiliu, Dante, Shakespeare sau Goethe numai pentru faptul că. să zicem; nefericitul prinț al Danemarcei a încetat de mult să mai respire ? O atare înțelegere simplistă și eronată a actualității ne-ar vitregi de întreaga zestre artistică a umanității. Că actualitatea in artă nu se confundă cu transcrierea, cu fotografierea a ceea ce se petrece astăzi în jurul nostru o dovedește și existenta acelor opere create în zilele noastre, dar care'sint, vai, atit de inactuale, atît de străine de interesul nostru îneît se autoex- clud din sfera literaturii propriu- zise. Acest fapt demonstrează, pentru a cita oară, că nu tema in sine, nu localizarea în timp și spațiu a evenimentelor înfățișate într-un

roman sint cele care îi conferă, automat, și actualitate. A scrie literatură pe o temă actuală nu se identifică, sponte sua, și in mod necesar, cu literatura de actualitate. Tema însăși devine actuală (in artă, desigur) numai dacă opera care o abordează reușește să-i confere valoare literară, în primul rind și apoi dacă semnificațiile ei prezintă interes pentru contemporaneitate. Ideile, oricit de valoroase, neincorporate suficient 6ub raport artistic în carnea și singele operei, nu pot conferi, prin ele insele. actualitate operei de artă. Aceasta și distinge un excelent articol, studiu sau eseu de opera de artă pro.priu-zisă. Vreau să spun, așadar, că actualitatea operei de artă izvorăște din semnificațiile ei contemporane, din gradul In care, prin mijloace proprii, artistice, reușește să ne transmită un mesaj, să decodifice pentru noi. din materia socială și umană pe care o transfigurează, semnificații contemporane. Ca formă de însușire estetică a realității, arta își dezvăluie actualitatea în funcție de relația care se stabilește intre conștiința artistului și realitatea pe care o reflectă, de raportul care se instituie între subiect și obiect. Or, așa cum pe bună dreptate demonstra eminentul critic și estetician marxist G. Lukâcs, acest raport sepoate concretiza într-o suită tie atitudini foarte variate. în fața obiectului, subiectul creator poate avea o atitudine activă, caracterizată prin trăirea intensivă a procesului social sau una de simplu observator și înregistrator al lumii înconjurătoare sau al epocii pe care o reprezintă in opera sa. Atitudinea sa activă poate fi. la rind'ul ei. deformatoare a realității pină la falsificare sau, dimpotrivă, deslușindu-i și potențindu-i sensurile adinei, să ne-o prezinte in adevărata ei lumină. Mecanismele acestei atitudini a subiectului creator sânt adinei și complexe, de ordin social-istoric și individual. Căci artistul însuși și subiectivitatea sa nu sint subiectivitate pură, ci un produs al istoriei naturale și sociale. Așa cum arăta Marx, esența umană nu este o abstracție inerentă individului izolat. în realitatea ei, ea este ansamblul relațiilor sociale. Conștiința individuală, inclusiv a creatorului de artă, poartă o pecete socială și istorică națională, care, într-o formă sau alta, se regăsește in starea sa psihică, in opiniile și moravurile sale, in atitudinile sale. Toate acestea, in forme mai mult sau mai puțin mediate, se regăsesc — trecute prin alambicul creativității — în opera de artă. De aici rezultă și faptul că valoarea estetică a unei opere nu e nici ea pură. ci. dimpotrivă, se constituie prin îngemănarea unei constelații de factori sociali, .filozofici și morali a căror existență poate fi decelată nu numai in conștiința creatorului, in sensibilitatea și gîndirea sa, ci și în opera care este expresia creativității individuale. Actualitatea operei de artă este astfel strîns legată de viziunea pe care artistul o are asupra lucrurilor, de adevărul său interior, de concepțiile sau idealurile care îl însuflețesc. Arta nu e o simplă înșiruire de fapte, ea nu exprimă, așa cum uneori greșit se înțelege, singularul contingent, ci universalul în forma individualității. De aici înrudirea ei cu filozofia. Ca formă a . cunoașterii, arta este mimesiș nu în sensul vulgar, ca imitație sau simplă fotografiere, o activitate mecanică de reproducere, ci o activitate în sensul originar, grec, al termenului5 poietikos (creație, reproducere. re-facere). în această activitate creatoare, de re-produce- re. de re-facere a unui segment mai mare sau mai mic al lumii, se exprimă una din formele fundamentale ale prezentei omului. în lume, participarea la actul creator al unei lumi în curs de a se crea, de a-și găsi ritmul ei interior. Opera de artă devine astfel cu atît mai actuală, are o actualitate cu atit mai pregnantă, cu cit ea nu e o simDlă rezultantă a unui proces de calchiere a realității, ci, înainte de toate, un răspuns pe care art.istul.il dă, din perspectiva epocii sale, a societății din care face parte, a culturii din care a emers, la între

bările izvorâte din căutarea sensului existenței umane, hie et nunc ! Actualitatea literaturii noastre e, din această cauză, direct proporțională cu angajarea ei in orizontul vast al omului societății socialiste contemporane.Aceasta este rațiunea pentru care secretarul general al partidului recomandă creatorilor să-și cunoască epoca, să-i trăiască plenar elanurile și împlinirile, punind la temelia operei lor lupta și munca poporului. 
„Numai inspirindu-vă nemijlocit

din realitățile țării — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in recentul Mesaj adresat Uniunii scriitorilor, cu prilejul Împlinirii a 75 de ani de la crearea «Societății scriitorilor români- — din izvorul veșnic viu 
al vieții și muncii poporului veți 
putea imbogăți patrimoniul artei Și 
culturii naționale cu opere artistice 
originale, valoroase". Descifrăm in acest apel ideea înaltă a perenității operei artistice care se face ecoul actualității esențiale ce definește epoca noastră.

Capacitatea de a raporta 
prezentul la viitor 

-• r;. —...............= Nicolae ȚIC =====================Există un simț de orientare — al scriitorului — către ceea ce convine mai mult talentului structurii sale — mai presus de îndemnurile la prudență in relațiile cu realitatea : talentul simte nu numai cind, dar și in ce 1'el să „a- bordeze" evenimentele, fără teama că va fi contrazis de evoluția social-politică, și nu o dată el se împlinește .tocmai în „focul bătăliei", în realitatea imediată. Dealtfel, nu aceste măsuri de precauție, printre care și distanțarea în timp de eveniment (pentru cind se va fi așezat, având și verdictul istoriei) sint hotărâtoare — in reușită, ori eșec — ci capacitatea scrii
torului de a discerne perenul de e- femer. de a sintetiza și de a da, prin transfigurare, o esență, un 
sentiment al realității. Cu toate întoarcerile în trecutul mai mult ori mai puțin apropiat, către zone de interes ce își descoperă- noi valențe, întoarceri explicabile, căci fiecare nouă generație de scriitori stabilește o continuitate cu înaintașii prin cercetarea istoriei — prozatorii români au manifestat din totdeauna predilecție și pentru e- venimentul încă supus interpretărilor, pronunțîndu-se cu îndrăzneală, și nu o dată dîndu-i interpretarea definitivă. Cei mai de seamă prozatori dintre cele două războaie nu au ocolit evenimentul, stările social-politice ale epocii, întimplările mai pronunțate, cu răsfringeri asupra colectivității. Aș cita doar citeva din cărțile ce stăruie in memoria tuturor — Pă
durea spinzuraților și Gorila de Rebreanu. întunecare, Calea Vic
toriei și Aurul negru de Cezar Pe
trescu, Patul lui Procust (cu subsolurile ce fixează și momentul politic) de Camil Petrescu, întoarce
rea din rai de Mircea Eliade (cu referiri, la greva de la Atelierele 
Grivița), Foc in hanul cu tei de 
I. Peltz. Țări de piatră, de foc și do 
pămint de Geo Bogza etc. Tot așa, cel mai valoroși dintre continuatori, prozatorii de după cel de-al doilea război, în primul rind cei tineri pe-atunci, au dovedit o preocupare deosebită pentru realitatea imediată, în condițiile unor schimbări de structură în societatea românească, ale efortului pentru construirea unei noi societății : in plin proces de cooperativizare a agriculturii Marin Preda tipărea 
Desfășurarea, iar la numai trei ani de , la încheierea cooperativizării apărea Cordovanii de Ion Lăncrănjan ; Titus Popovici publica Setea, romanul reformei agrare și al preluării puterii, Eugen Barbu — Fa
cerea lumii, Nagy Istvan — La cea 
mai înaltă tensiune, aducînd în prim-plan, prin destine, momentul naționalizării. Cotidianul își făcea loc în povestirile semnate de Fănuș Neagu, Siitd Andras, Teodor Ma- zilu, Nicolae Velea, Radu Cosașu, Alecu Ivan Ghilia... în Scrinul negru al lui Călinescu ne străduiam a descoperi întîmplări la zi și persoane reale, de care ne și izbeam pe străzi, prin instituții. Cărțile acestea, și nu numai acestea, n-au fost , contrazise, anulate de evenimentele ce au urmat, de verdictul istoriei. Explicația trebuie căutată tot in forța talentului, in ‘orientare, în capacitatea de a discerne. Săritorii. au intuit (au și înțeles) dezvoltarea socială — ei nu au slujit conjuncturile, ci adevărul, nu au împrumutat scheme și nuanțe, ci au scris, in tradiția marii proze românești, despre oamenii acestui pămint, așa cum ii simțeau, împărtășind destinul lor...Numai în acest fel cred că putem spera să scriem opere care să-i intereseze pe contemporanii noștri, pe aceia din viața și faptele cărora

ne luăm, de fapt, materia vie a lucrărilor noastre. Căci nu putem scrie cu subiecte străine, împrumutate, și avem datoria de a surprinde ceea ce este nou și specific in realitățile patriei noastre, in viața oamenilor cuprinși într-o vastă operă de construcție, fără precedent în istoria României. Așa cum arăta recent tovarășul Nicolae Ceaușescu in Mesajul adresat Uniunii scriitorilor, literatura este destinată „să oglin
dească eroismul și elanul creator 
al oamenilor muncii, să însufle
țească masele populare in uriașa 
operă istorică pe care partidul și 
poporul nostru o înfăptuiesc astăzi 
pe pămîntul patriei".îndepărtarea de izvoarele vii ale realității, ale specificului național în dinamica lui dialectică naște lucrări sterile, neviabile, caduce. Cu atît mai prețioasă, plină de fertile consecințe ne apare generoasa idee .a secretarului general al partidului potrivit căreia spre a fi cu adevărat originală, patriotică și umanistă, literatura trebuie să se inspire direct de la izvor, de la realitățile naționale, din viața și prefacerile înnoitoare ale societății socialiste românești. Congresul al IX-lea al partidului a analizat in profunzime, sub toate aspectele, evoluția de pină atunci a vieții social-politice . si economice, condamnând abate- rile săvirșite, anomaliile ce rezultaseră din aplicarea rigidă, necon- formă cu realitățile, cu specificul nostru, a unor principii generale, militind pentru instaurarea adevăratei democrații socialiste, a unui climat prielnic afirmării valorilor, demnității umane. însă datele fundamentale ale societății n-au fost contrazise, ci, firesc, consolidate. N-au fost contrazise nici operele de valoare ce se înscriau pe aceste coordonate.Alte generații de scriitori, cerce-, tind perioada de pină in 1960, au adus, firesc, in atenție, noi aspecte, noi interpretări — mă refer lâ cărți semnate de Constantin Țoiu, Dinu Săraru, D.R. Popescu, Augustin T zura. Dumitru Popescu, Petre Salcudeanu, George Bălăiță, Eugen Uricaru — însă nici aceste cărți nu le înlătură pe cele (valoroase) scrise atunci, în focul bătăliei (ci doar întregesc , peisajul epocii). în‘ schimb, uitarea a-anulat toate cărțile ce confundau- ’ in- timplarea concretă cu adevărul, operau cu scheme etc. Cauza ati- tor eșecuri n-a fost și nu este prea marea apropiere de eveniment, de cotidian, ori, dimpotrivă, distanțarea, căci au căzut și cărți scrise la „distanță" — ci bijbiiala, neimplicarea, lipsa unei viziuni de artist asupra cotidianului, incapacitatea de a raporta prezentul la viitor.Cred că teoria distanțării, teama de realitatea imediată, ezitările pot fi și păgubitoare pentru prozator : așteptind azi, într-o etapă de mari prefaceri, să se „așeze" evenimentele, să devină istorie, riști să-ți scape aspecte dintre . cele mai importante ale dezvoltării noastre, determinind procese sufletești de mare intensitate.în ce mă privește, preocuparea pentru viața la zi.m-a ajutat să. surprind măcar nuatițe ale relației sat-oraș, cu navetism, urbanizare, efortul de a forma cadre pentru sat-oraș, de a forma; adică, oameni adevărați. Am părerea că societatea noastră s-a așezat, structurile s-au definit, -.viitorul, în condiții de liniște și ■ pace, poate fi o certitudine : evoluția social-poli- tică, economică și, se-nțelege. spirituală se face pe . structurile existente. întimplările cotidianului se înscriu deci . pe aceste structuri.

Dezbatere realizată de Ioan ADAM

cinema
• Revanșa : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
® Cuibul Salamandrelor : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,45; 12.15.

• Vrăjitorul din Oz: DOINA (16 35 38)
— 13.45; 17,45.
• Pintea : DOINA (16 35 38) — 15,30; 
19,30 DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Viraj periculos : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15.30; 17,45; 20.
• Sfirșitu! nopții : LIRA (317171) — 
16; 18,15; 20,30.
• Anna celor l 000 de zile : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12; 16; 1.9.
@ Mult mai de preț e iubirea : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Tatăl reginei : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30.

• Omul și umbra : PACEA (60 30 85) 
— 19.30.
• Brigada diverse în alertă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Martorul de pe „Cap Arcona“ : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
@ Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni In Rusia : SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină - 21.
• Dragostea mea cu Jak’ub ; UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.

• Descendență directă : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; IU; 13,15; 15,30; 
20,15.
• Fata care vinde flori : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Vraciul : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15; 17,30 : 20, POPULAR (3515 17) — 
10; 13; 16; 19.
• Șatra; GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dosarul „Lina de aur" : FLACĂRA 
(20 38 40) — 13,30; .17,30; 19,30.
<® Adio, dar rămîn cu tine : PATRLA

(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18 ; 20. i.
• Un comando pentru apa grea x 
STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 16; 19.
• Mașina timpului; CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Madonă păgtaă : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Micul Lord : PARC HOTEL (17 06 38)
— 21,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) : Intre patru ochi — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81> la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Nebuna din Chaillot 
— 20.

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 20.
• Teatrul „C. I. Not tara*4 (39 3103, 
sala Magheru) : Idioata — 19,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 19. 
© Teatrul Giulești (sala Majestic,.
14 72 34) : Arta conversației — 10; 
Jean, fiul lui Ion — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănașe" 
(Grădina Boema, 15 56 78) : Fotbal La 
Boema — 19,30; (sala Savoy) : Va
canță la București — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64, grădina 
de vară a C.C.A.) : Estrada ta croa
zieră — 19,30.
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SOILMNITATIA DECORĂRII TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
1

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R

Vizita oficială în țara noastră 
a primului ministru al Republicii Turcia, 

Biilend Ulusu
Dragă tovarășe Constantin Dăscălescu,Ne face o deosebită plăcere ca, la împlinirea vîrstei de 60 de ani, să-ți adresăm un cordial salut tovărășesc, să te felicităm călduros și să-ți urăm, din toată inima, viață îndelungată și fericită.Dorim să-ți exprimăm, cu acest prilej, sentimentele noastre de stimă tovărășească, aprecierea pe care o dăm activității tale, desfășurată cu pasiune și energie revoluționară, în rîndurile gloriosului nostru partid, răspunderii cu care ai acționat și acționezi pentru îndeplinirea importantelor sarcini ce ți-au fost încredințate de partid. Prețuim cu toții contribuția de seamă pe care o aduci - ca membru al Comitetului Politic Executiv și ca prim-ministru ol guvernului - la înfăptuirea consecventă a politicii partidului și statului nostru, la desfășurarea cu succes a întregii opere de construcție socialistă pe pămîntul patriei, la asigurarea progresului economic și social al țării și ridicarea nivelului de trai al poporului, la promovarea fermă a politicii de pace și colaborare a României socialiste.îți dorim, dragă tovarășe Constantin Dăscălescu, ^multă sănătate și putere de muncă, pentru ca, împreună

cu noi, cu întregul pârtiei și continuare, contribuția activăviață a politicii de construcție patriei pe culmi tot mai înalte bunăstare.Sîntem convinși că, în cadrul toate măsurile și vei face totul exemplară o importantelor hotărîri și programe speciale adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru realizarea marilor obiective și sarcini stabilite de Congresul al Xll-lea și de Conferința Națională a partidului, asigu- rînd transpunerea cu succes în viață a istoricului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La aniversarea zilei tale de naștere, îți adresăm, cu căldură tovărășească, tradiționala noastră urare „LA MULȚI ANI I"

in
o
Și

popor, să-ți aduci, In Io înfăptuirea neabătută socialistă, de de civilizație, ridicare progresvei luaguvernului, pentru îndeplinirea

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN j

Cuvîntul tovarășuluipartinic, ani care au dat noi valențe • activității mele de militant al parti- ■ . dului.Tot ceea ce am realizat mai bun în munca mea de pînă acum, tot ceea ce • poate fi apreciat ca pozitiv se dato- rește faptului că am urmat cu credință și consecvență exemplul personal de muncă și viață al secretarului general al Partidului Comunist Român — fiul cel mai iubit al clasei muncitoare, al poporului român, omul de aleasă omenie, eminent conducător de partid și de stat, luptător dîrz și . hotărît pentru apărarea intereselor fundamentale ale națiunii, pentru libertate și dreptate socială și națională, pentru cauza supremă a independenței și suveranității patriei, pentru măreția și afirmarea României socialiste in lume.Avind marea onoare de a munci alături de tovarășul Nicolae. Ceaușescu, am fost întotdeauna profund impresionat de deosebita sa capacitate de gîndire și acțiune, de spiritul său novator, de rolul decisiv pe care l-a avut și îl are în elaborarea și înfăptuirea politicii de edifir care a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. Am admirat, cu respect și înaltă considerație, uriașa activitate organizatorică și politică pe care o desfășoară cu nestăvilită energie, realismul și caracterul profund științific cu care acționează pentru deschiderea unor largi orizonturi gîndirii și practicii revoluționare, pentru promovarea căilor și mijloacelor înnoitoare, originale de conducere a vieții economice, politice și sociale.M-a impresionat și m-a stimulat enorm întotdeauna în propria mea activitate vigoarea cu care conducătorul partidului și statului nostru mobilizează energiile și capacitatea de creație a poporului in lupta ,pen- c ij.r.

iubite tovarășe

tovarășă Elena

prieteni,

Constantin Dâscâlescu

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN SRI LANKAStimați tovarăși,Cu ocazia celei de-a 40-p aniversări a creării Partidului Comunist din Sri Lanka, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă transmitem dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Sri Lanka un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări.Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România urmăresc cu sentimente de simpatie activitatea pe care o desfășoară Partidul Comunist din Sri Lanka pentru promovarea intereselor oamenilor muncii, ale poporului din Sri Lanka, pentru democrație și progres.Consacrîndu-și toate forțele, capacitatea de muncă și creație realizărilor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, poporul român se pronunță și militează cu consecvență pentru oprirea' agravării situației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere și colaborare, pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd a celei nucleare, pentru făurirea unei noi ordini economice mondiale, pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor la libertate, la pace, la viață.Dorim să reafirmăm convingerea că relațiile de prietenie, cooperare și solidaritate dintre partidele noastre se vor întări și dezvolta în continuare, in interesul poporului român și al poporului din Sri Lanka.Vă adresăm, dragi tovarăși, cu prilejul acestui eveniment sărbătoresc, urări de noi și importante succese in înfăptuirea programului partidului dumneavoastră, in activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperitatea și fericirea poporului din Sri Lanka, al cauzei păcii și înțelegerii intrs popoare.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Primul ministru al Republicii Turcia, Biilend Ulusu, și oficialitățile care-1 însoțesc au plecat, in cursul zilei de sîmbătă, intr-o vizită în județele Prahova și Brașov.Premierul turc este însoțit de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Vasile Patilineț, ambasadorul României Ia Ankara.La sosirea în Combinatul petrochimic Brazi — primul obiectiv al vizitei — oaspetele a fost salutat de Ion Vîlsan, prim-vicepreședinte al Consiliului; popular județean Prahova, Ion Bivolaru, adjunct al ministrului industriei chimice, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de resort și ai combinatului.Prezentînd activitatea acestei puternice unități a petrochimiei românești, caracteristicile de bază, ale produselor realizate în unitățile sale, precum și preocupările colectivului întreprinderii pentru optimizarea și diversificarea producției, Alecu Popa, directorul combinatului, a arătat că acestea au un înalt grad de competitivitate pe plan mondial.Primul ministru, turc a luat cunoștință de faptul că instalațiile, utilajele și tehnologiile aplicate sînt, în marea lor majoritate, de concepție, proiectare și fabricație românească. Oaspeții sînt informați, totodată, despre cooperarea dintre specialiștii români și turci în realizarea rafinăriei de petrol din Anatolia Centrală. Gazdele au arătat, de asemenea, că in fabricile combinatului de la Brazi se obțin peste 100 de produse petrochimice, care acoperă o largă gamă de cerințe ale economiei noastre naționale și, în același timp, sînt exportate în peste 50 de țări ale lumii.Au fost vizitate apoi secțiile fenol- acetonă și de piroliză a gazelor, unde oaspeții au remarcat performanțele superioare ale. instalațiilor, nivelul ridicat de automatizare a proceselor tehnologice; manifestind un deosebit interes față de varietatea produselor obținute prin valorificarea superioară a țițeiului.în continuare a fost vizitată Întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, unitate cu o bogată și îndelungată tradiție în construcția de utilaj petrolier.

unde primul ministru al Turciei a fost salutat de Gheorghe Dinu, directorul general al centralei de profil, de membri ai conducerii întreprinderii. Aici, oaspeții iau cunoștință de dezvoltarea pe care a cunoscut-o unitatea, fapt ce a permis ca produsele sale să fie prezente astăzi, în peste 30 de țări ale lumii.Directorul unității, Dumitru Ghioca, înfățișînd profilul întreprinderii, arată că aici, se realizează instalații de foraj capabile să ajungă la adîn- cimi cuprinse intre 2 000 și 10 000 m, instalații de forat puțuri de mină, precum și de extracție a cărbunelui la suprafață, instalații destinate forajului marin.Parcurgînd unele sectoare de producție, premierul turc a putut cunoaște dotarea cu mașini și utilaje de înalt' nivel tehnic, preocupările colectivului întreprinderii pe linia valorificării superioare a metalului și fabricării unor instalații tot mai perfecționate. El a avut cuvinte de apreciere pentru realizările colectivului ploieștean în direcția diversificării produselor și ridicării performanțelor tehnice ale instalațiilor de foraj.Vizita s-a încheiat pe o platformă în aer liber, unde au fost prezentate cîteva din aceste instalații în funcțiune.Președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Prahova, Virgil. Cazacu, a oferit, in onoarea primului ministru al Turciei, Biilend Ulusu, un dejun.în timpul dejunului, președintele Comitetului executiv . al Consiliului popular județean și primul ministru al Republicii Turcia au toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare.
★In cursul aceleiași zile, doamna Mizat Ulusu a vizitat Muzeul ceasurilor din Ploiești și Muzeul de artă al județului Prahova.+După-amiază, primul ministru al Turciei și-a continuat călătoria. în- dreptîndu-se spre Predeal.

CronicaPrin decret prezidențial, tovarășul Ion Constantinescu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Italiană, in locul tovarășului Ion Mărgineanu, rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

zileiSimbătă dimineață a părăsit ‘ Capitala Edgardo Paz Barnica, ministrul relațiilor externe al Republicii Honduras, care a efectuat o vizită, oficială în țara noastră.La plecare, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.(Agerpres)
poporul nostru nu au avut un conducător atît de strălucit și înțelept cum este tovarășul Nicolae Ceaușescu — omul care se identifică cu interesele și aspirațiile națiunii, continuatorul celor mai mărețe năzuințe și idealuri de luptă ‘ nomic și social, dreptate, pentru poporului român.în aceste clipe , pentru totdeauna cugetul și ființa mea, încerc — ală- turi de toți comuniștii, de. întregul nostru popor — sentimente de deplină satisfacție și mîndrie pentru faptul că în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu — revoluționarul neobosit care, luptind pentru fericirea poporului său, luptă cu aceeași ardoare pentru toate cauzele mari ale omenirii, promovînd o politică externă activă, de largă deschidere, în spiritul egalității în drepturi a tuturor statelor, al respectării principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, .renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectului și avantajului reciproc.Exprimindu-vă întreaga mea gratitudine pentru cinstea pe care mi-ați făcut-o, pentru încrederea acordată de a munci și coordona activitatea guvernului, vă asigur, mult iubite tovarășe secretar general, că voi depune eforturi stăruitoare, sistematice pentru traducerea în viață a hotărî- rilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și indicațiilor date de dumneavoastră, pentru înfăptuirea obiectivului strategic fundamental — trecerea patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, la realizarea unei noi calități în toate domeniile vieții economice și sociale..Așa cum ne-ați cerut dumneavoăș-

pentru progres eco- pentru libertate și independentă ale
Mult stimate și 

Nicolae Ceaușescu,
Mult . stimată

Ceaușescu,
Dragi tovarăși șiIn aceste momente de adîncă trăire și simțire, stăpinit de puternice și firești sentimente de emoție, vă rog să-mi îngăduiți să exprim, din toată inima, cele mai alese și respectuoase mulțumiri, profunda mea recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste ~ nia, pentru deosebita onoare s-a făcut de a fi sărbătorit in acestei reuniuni tovărășești, înalta distincție care mi-a fost acordată la împlinirea a 60 de ani de viață.Doresc, de asemenea, să adresez 

cele mai sincere mulțumiri Comitetului Politic Executiv al C.C al partidului pentru felicitările și urările ■cuprinse în scrisoarea ce mi-a fost adresată în această zi deosebită din viața și activitatea mea, pentru căldura și afecțiunea cu care sint înconjurat de către toți tovarășii din conducerea partidului și statului nostru.Desigur, nu este și nu poate fi ■entru mine o fericire mai mare de- it aceea de a aparține poporului român, partidului său comunist, clasei muncitoare, de a fi crescut și de a mă fi format în spiritul concepției revoluționare a Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a societății, centrul vital al națiunii noastre socialiste.Privind in urmă pe firul curgător al timpului, am bucuria să pot spune cu mîndrie. — ca fiu de muncitor — că familia mi-a dat întîia mare lecție de aleasă cinstire pentru muncă, respectul deosebit pentru înaltele ei — -----,— - . ...... . .valori morale, rpi-a ,Insuflat-demnii , tru trecerea la, p popă,, .cșjițște.,. ,gu.-. tatea de. omi:dtag.aș.£e.arneștii^ă.;pe!j,T;,i. «jpgrioară, în toatg^opigniile wnștaug5uaA0?tră,,.j.Er gșpețate rîjyJmj, ,pupenj. Jp tru țară, voința de a lupta lără pre+ ■-?,-’țrei socialiste diii;-pataarpoasțr^«nflrcențrul aștivitații noaștre-dezvoltarea, get pentru gltirierieiseiernă;'ȚPe;fterne’< * ’ . •
lia acestei educații muncitorești sănătoase m-am format mai tîrziu -- ca muncitor petrolist — la școala muncii aspre, grele', pline de sacrificii, înțelegînd pe deplin, încă din anii fragedei tinereți, rolul clasei muncitoare, al partidului comunist în transformarea revoluționară a societății, în făurirea unui nou destin poporului român.Intrind, în urmă cu aproape 4 decenii, în rîndurile Partidului Comunist Român — căruia îi datorez întreaga mea'' viață de comunist — m-am angajat cu toată ființa și puterea mea, pentru totdeauna, să slujesc cu credință și devotament interesele clasei muncitoare, ale partidului. să acționez, in toate împrejurările, cu cutezanță și fermitate pentru înfăptuirea liniei politice a partidului, a țelului său suprem — ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, apărarea suveranității și independenței scumpei noastre patrii.în decursul anilor, conducerea partidului mi-a Încredințat sarcini de răspundere în coordonarea unor sectoare importante ale activității de partid și de stat. Atît in conducigea organizațiilor de partid regionale, și

care vor rămine adine întipărite în Vă informăm despre: 
Rețeaua și profilul școlilor profesionaleRomâ- ce mi cadrul pentru

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

Iulie, ora 21 — 6 iulie, ora 21. în tară : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu cerul 
variabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie însoțite de descărcări electrice, 
îndeosebi în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar cele ma
ximi între 24 și 22 de grade, izolat mai 
ridicate. Izolat, în zonele deluroase și 
de munte, condiții de grindină. în Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii sub formă de 
aversă și descărcărilor electrice. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
16 și 19 grade, iar maximele între 27 și 
30 de grade. (Otilia Diaconu, meteoro
log de serviciu).

' A apărut in broșură „Rețeaua 
și profilul școlilor profesionale", 
pe anul școlar 1983—1984, broșu
ră editată de revista „liivăță- 
mintul liceal și tehnic profe
sional".

Sint inserate, pe județe, unită
țile de invățămint profesional, 
pentru absolvenții treptei 1 de 
liceu, întreprinderile pe lingă 
care acestea funcționează, minis
terele sau organele centrale și 
locale cărora le sint subordo
nate. De asemenea, sint mențio
nate profilurile in care se pre
gătesc elevii prin școlile profe
sionale : mecanică, electrotehni
că, mine-petrol-geologie, meta

lurgie, construcții, materiale de 
construcții, prelucrarea lemnu
lui, industrie alimentară, indus
trie ușoară, poligrafie, marină, 
chimie industrială, industrial- 
agricol, mecanică agricolă, silvi
cultură și exploatări forestiere, 
economic, alimentație publică.

Admiterea in școlile profesio
nale se face prin concurs. în
scrierea candidaților are loc in 
perioada 1 iulie—5 septembrie, 
iar susținerea probelor de . con
curs intre 6—10 septembrie.

Broșura se găsește de vinzare 
la unitățile de difuzare a presei. 
(Florica Dinulescu).

• SPORT • SPORT ® SPORT @ SPORT

Libretul de economii cu dobîndă — un instrument 
de economisire eficient pentru oricare dintre 

dumneavoastră

FOTBAL
Dinamo București—campioana țârii

județene Prahova și Galați, cit și în muncile de răspundere la C.C. al P'.C.R. — ca șef de secție, secretar pentru problemele agriculturii și ale activității organizatorice, iar acum ca prim-ministru al guvernului — n-am pregetat să dăruiesc întreagă mea energie și capacitate de muncă pentru a onora marea încredere pe care mi-a acordat-o partidul.Acum, în aceste clipe solemne, am bucuria să arăt cu deosebită stimă și respect, că în tot acest răstimp am avut înalta cinste și fericire să lucrez sub conducerea nemijlocită, clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, să beneficiez în permanență de sprijinul său concret, tovărășesc, de temeinica îndrumare politică și organizatorică a activității mele de activist al partidului.In acest moment sărbătoresc pot afirma cu deplină satisfacție că cei aproape 30 de ani în care am avut privilegiul să fiu.îndrumat de tovară- șpl Nicolae Ceaușescu au constituit pentru mine anii unei școli de înaltă exigență politico-ideologică, de spirit

■s>z rîmi îndeplinesc,^wdatorie-.de.-,coA-r^c-tputecnica* a bazei energetice; de -ma- știință să relev în acest moment-de .......... 'neuitat din viața mea eă de cînd l-am cunoscut personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și am lucrat nemijlocit, sub directa sa conducere, îi păstrez cele mai nobile, mai alese și' mai profunde sentimente de stimă, de respect și recunoștință pentru încrederea și ajutorul pe care mi le-a acordat cu generozitate pentru a mă forma ca om și ca militant al partidului, la înalta școală a exemplului său personal de muncă și viață.Perioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și statului constituie — pe drept cuvînt — perioada cea mai fertilă din istoria milenară a mult încercatului nostru popor, epoca în care s-au înfăptuit profunde și ample transformări revoluționare, s-a întărit rolul conducător al partidului, s-au dezvoltat continuu democrația muncitorească, socialistă, participarea plenară a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea tuturor domeniilor vieții economico-sociale, a întregii societăți, s-a asigurat României socialiste un . loc de cinste in marea familie a națiunilor lumii.In acești ultimi 18 ani, sub iradierea gîndului înaripat și voinței neclintite a secretarului general al partidului, țara s-a angajat cu toate energiile sale pe drumul unui mare și rodnic efort constructiv, atît pe plan material, cît și spiritual — care a asigurat transformarea sa într-un stat cu o industrie modernă, viguroasă, multilateral dezvoltată, cu o agricultură în plin progres, cu o cultură și știință înaintate — elemente hotărîteare pentru asigurarea creșterii nivelului de trai al întregului popor, pentru trecerea definitivă — pină la sfîrșitul actualului cincinal — a României socialiste în rîndul statelor cu nivel mediu de dezvoltare economică.Toate aceste succese Istorice sînt indisolubil legate de munca eroică, plină de abnegație, desfășurată de clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, de toți oamenii muncii, sub conducerea gloriosului nostru partid, în frunte cu secretarul său general.Iată de ce se poate afirma, cu deplin temei, că nicicînd partidul și

■.terii . prime, realizarea noii revoluții agrare, afirmarea tot mai puternică a științei, creșterea eficienței economice, ridicarea nivelului calitativ al produselor, sporirea exportului românesc corespunzător cerințelor actuale, înfăptuirea integrală a obiectivelor cuprinse în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare ă patriei spre comunism.Folosesc și această împrejurare deosebită din viața și activitatea mea, pentru a încredința partidul, pe dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că voi munci cu devotament și abnegație, că nu voi precupeți nici un efort, voi pune toată capacitatea și puterea mea de muncă în slujba întăririi unității și coeziunii partidului în jurul dumneavoastră, pentru sporirea rolului său conducător în întreaga societate, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului nostru, a României socialiste.Vă asigur, stimați tovarăși, că împreună cu dumneavoastră, membrii Comitetului Politic Executiv și ai guvernului, voi acționa — și în viitor — cu exigență și fermitate, sub conducerea secretarului general al partidului, pentru aplicarea exemplară a ho- tărîrilor și programelor adoptate de partid, pentru înfăptuirea marilor o- biective de dezvoltare, economico-so- cială a țării, realizarea prevederilor cincinalului 1981—1985, ridicarea întregii activități la nivelul cerințelor formulate cu atîta claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mulțumindu-vă, încă o dată, pentru căldura și atenția cu care sînt înconjurat, vă rog să primiți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările mele fierbinți, din adîncul inimii, de viață îndelungată și fericită spre binele întregului popor, multe și mari satisfacții, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu toți cei care vă sînt dragi și apro- piați, pentru ca, în fruntea partidului și a țării, să conduceți destinele României — cu înțelepciunea și hotă- rirea ce caracterizează tumultuoasa dumneavoastră activitate revoluționară — spre orizonturi tot mai luminoase de progres, civilizație . și bunăstare, aplauze). spre comunism. (Vii

Campionatul diviziei A, ediția 1982—1983, s-a încheiat „cu. victoria formației bucdreștenb" Dinamo.'.după ce.aceasta-s-a aflat pe.'prih?<iMqc in ciasamenț în majoritatea timpului desfășurării competiției. Echipa din Capitală (antrenor Dumitru Nicolae- Nicușor, secund Cornel Dinu) a dovedit o bună pregătire tehnico-tactică, regularitate în rezultate, perseverență și multă ambiție (ieri, Dinamo— F.C, Constanța 3—0).Pe locul secund s-a clasat Universitatea Craiova (antrenor Constantin Oțet), puternică și îndreptățită contracandidată la titlul național prin valoarea și experiența internațională a componenților formației. Cei mai mulți dintre jucătorii craioveni sînt titulari în echipa României sau candidați posibili la alte citeva posturi, iar in „Cupa U.E.F.A." formația Universitatea a înregistrat cele mai bune rezultate pe care Ie-a obținut vreodată un club de-al nostru în competițiile șuropene (ieri, C,S. Tîrgoviște— Universitatea 3—2).Interesantă și stimulatoare în lupta pentru întiietate a fost inserarea directă și hotărîtă a Sportului studențesc (antrenor Ion Voica), formație devenită solidă și rezultativă in deplasare, care s-a și situat pe primul loc in clasamentul general vreme de mai multe etape (ieri, F.C. Bihor — Sportul studențesc 2—0).Aceste trei echipe vor reprezenta sigur fotbalul nostru într-una dintre cupele europene ; cea de-a patra reprezentantă va fi desemnată săptă- mîna viitoare, la 6 iulie, după disputarea finalei „Cupei României", fiind posibile mai multe variante, în raport de cîștigătoarea cupei, Universitatea Craiova sau Politehnica Timișoara. In aceeași zi, la Geneva se va produce și tragerea la sorți in competițiile continentului, astfel că tot atunci vom afla și adversarele echipelor românești. (O telegramă Agerpres ne informează că secretariatul U.E.F.A. a și fixat capii de serii în cele trei cupe ; în „Cupa campionilor", de exemplu, regăsim pe Hamburg, Liverpool, Benfica, Ajax, Gâteborg, Nantes, Standard, Bohemians și T.S.K.A. Sofia ; in „Cupa cupelor", pe Aberdeen, Juventus, Barcelona, Koln și Beweren, deci, deocamdată, numai cinci capi de serii, iar în „Cupa U.E.F.A.", doar șapte capi de serii pentru cele 64 echipe). Abia consemnăm încheierea campionatului național 1982—

1983, cu cel mai încărcat și dificil ; sezon de primăvară, și iată că bat la !!poartă- mu- numai viitoarea edițiÂjâ/’ jîntrecerjv-, (27 -august), ci i și- cupele ■europene, cu spectacolul fotbalistic pe care desigur îl aduc, dar și cu obligația de întărire și pregătire multilaterală a celor patru echipe românești. Subliniem importanța acestei laturi, avînd în vedere interdependența dintre cele patru formații și echipa națională, aportul pozitiv al cluburilor în cazul unor performanțe internaționale, așa cum bine s-a desprins in trecutul apropiat prin frumoasele rezultate ale Universității Craiova in „Cupa U.E.F.A.", coroborate cu cele ale formației reprezentative...Să notăm și celelalte rezultate ale ultimei etape : Steaua — F.C. Argeș 2—0, Corvinul — Politehnica Iași 5—2, F.C. Olt — Chimia 4—1, Petrolul — Jiul 1—0, ■'A.S.A. 6—2 și șoara — S.C.încheierea campionatului, ordinea in clasamentul general este următoarea : I. Dinamo (49 p.) 2. Universitatea Craiova (46) 3. Sportulstudențesc (44) 4. F.C. Argeș 5. Steaua (38) 6. Corvinul (34) 7. Olt (33) 8. A.S.A. (33) 9.-Jiul 10. Politehnica Iași (32) 11.Bihor (32) 12. Petrolul (32) 13. Bacău (31) 14. C.S. Tîrgoviște 15. Chimia (31) 16. F.C.M. Brașov (29) 17. Politehnica Timișoara (24) 18. F.C. Constanța (20). în locul ultimelor trei echipe, care au retrogradat, s-a produs promovarea in divizia A a câștigătoarelor seriilor diviziei B — Dunărea C.S.U. - ■ (antrenor L. Antohi), Rapid rești (V. Stănescu) și' Mare (P. Popescu).Să le dorim succes movate în prima cerem muncă, seriozitate pentru a-și satisface "și pentru a contribui la fotbalului național. Ni se interes cu totul aparte Rapidului in rîndul divizionarelor A. De la acest club cu vechime și cu o popularitate întinsă cam în toate localitățile țării așteptăm un aport sensibil la dinamizarea fotbalului bucureștean, atît pe planul calității întrecerii, cît și al faimoaselor cuplaje, alături studențesc și Steaua.

F.C.M. Brașov — Politehnica Timi- Bacău 3—2. La
L>. (40) F.C. (33) F.C. S.C.(31)

F.C. Galați Bucu-Baiapro- să le

PROGRAMUL 1
8,00 .Consultații pentru admiterea în 

învâțămîntul superior agricol
8.30 Almanahul familiei 
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii — Enesclana 

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor © Telefllmoteca 

de ghiozdan : „Clreșarii" — episo
dul 8

ÎS,00 Album duminical • Telex • Fan
tezii muzicale • Ritmuri tinerești 
® Sub cupola circului • Recital 
folcloric — Benone Slnulescu 
• Cascadorii risului ® 14,30 Desene 
animate : Tom. și Jerry • Soare, 
cjnt și veselie pe litoralul româ
nesc • Opereta In cintec și dans 
9 Drumuri printre amintiri. Un 
român printre ghețurile arctice — 
reportaj • Mari interpret! ai scenei 
lirice românești — David Ohane- 
sian • Telesport • Oltean sint, 
oltean imi zice — program folclo
ric 0 Semnal — rubrică de infor
mații cultural-artlstice © Antologia 
umorului românesc @ 17,10 Film 
serial: „Eneida". Cu: Giulio Brogi, 
Olga Korlotos, Marisa Bartoli, Vera 
Pantelic. Regia : Franco Roși. Epi
sodul 1 9 Cintec de bucurie

U,10 Count Basle și invitații săi : Dione- 
Warwick, Lerna Horne, Teresa

Brewer, Quincy Jones, Stevie 
Wonder, Joe Williams, James In
gram, Ken Page, Gary Chapman. 
Emisiune dedicată sărbătoririi Zi
lei naționale a S.U.A.

. 18,40 Micul ecran pentru cel mici. Să fii 
copil in România

19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României. De ps marea 

scenă a țării pe micul ecran
20,05 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac

tori, mari regizori". „Ești numai a 
mea". Premieră pe țară

21,40 Intilnire cu opera, opereta și ba
letul

22,05 Telejurnal ® Sport
22.20 Avanpremieră săptăminală TV

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee : Un colț de... Bucu

rești
11.15 Muzică ușoară
11.45 Melodii populare
12,30 Carnet cultural
13,00 Farmecul muzicii lui Ciprlan Po- 

rumbescu. Secvențe din spectaco
lul omagial susținut la Ateneul 
Român

14,10 Clubul tineretului
14.45 Șlagăre dansate
15.15 Teatru TV : „Yerma" de Federico 

Garcla Lorca.
16,35 Ecran de vacanță — desene ani

mate
17,00 Serată muzicală TV : Enescu și 

. spiritul muzicii de cameră
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama

19.50 Caleidoscop muzical
20.45 Din marea carte a patriei
21.10 Jaz în nocturnă
22,05 Telejurnal • Sport

LUNI, 4 IULIE
PROGRAMUL 1

14.30 Telex
14.35 Emisiune in limba maghiară
17.20 Zborul. Documentar artistic reali

zat de studiourile americane. Emi
siune dedicată sărbătoririi Zilei 
naționale a S.U.A.

17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal O întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20.20 A patriei cinstire — cîntece șl ver

suri
20.35 Panoramic economic
21,05 Tezaur folcloric
21.35 Curier cetățenesc
21.45 Roman foileton : „Marile speranțe" 

— episodul 12
22.10 Portativ american
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
14.30 Telex
14.35 Cenacluri ale tineretului
15,00 Tinere talente
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal O întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
20,20 Moștenire pentru viitor — N. D. 

Cocea
21,00 Agendă bucureșteană
21,15 De pretutindeni
21,45 Sonorități camerale contemporane
22.30 Telejurnal

Deschiderea JocurilorMONTREAL 2 (Agerpres). — Pe stadionul „Commonwealth" din orașul canadian Edmonton a avut loc festivitatea de deschidere a celei de-a 12-a ediții a Jocurilor Mondiale Universitare de vară, la care participă citeva mii de sportivi și/ sportive din 70 de țări. Delegațiile participante au fost salutate de dr. Primo Nebiolo, președintele Federației internaționale a sportului universitar, care a subliniat semnificația acestor tradiționale întreceri, desfășurate de la întemeierea lor, cu 60 de ani în urmă, sub semnul prieteniei, înțelegerii tineretului studios din întreaga lume.Jocurile au fost deschise de prințul Charles, după care, în acordurile marșului studențesc „Gaudeamus Igi- tur", sportivii canadieni Tracy Mills și Graham Smith au aprins flacăra Jocurilor, ce va arde pînă la 11 iulie. La această splendidă festivitate au asistat 45 000 de spectatori.Programul Universiadei de la Ed-

; noilor divizie și și ambiție, susținătorii creșterea pare de un revenirea

de Dinamo, Sportul
Valeriu MIRONESCU

Mondiale Universitaremonton cuprinde întreceri la zece discipline sportive: atletism, baschet, ciclism, gimnastică, înot, polo pe apă, sărituri în apă, scrimă, tenis și volei.Pentru prima oară din 1959, de cînd datează numărătoarea Universiadelor, la Edmonton se vor desfășura probe cicliste, sport ales de țara- gazdă.
★In primul meci al preliminariilor turneului masculin de baschet, selecționata Cubei a întrecut cu scorul de 128—48 formația Hong Kongului.
★Primii sportivi români au intrat în concurs sîmbătă seara. Este vorba de scrimerul Petru Kuki, în proba Individuală de floretă, gimnaștii Emilian Nicula, Levente Molnar, Valentin Pîntea și Octavian Ionașiu, în competiția individuală și pe echipe, și de reprezentativa feminină de baschet.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Sîmbătă, Ia stadionul „23 August" din Capitală, cu prilejul campionatelor municipale de atletism, Sorin Matei (Dinamo) a stabilit un nou record republican In proba de săritură In înălțime, cu performanța de 2,30 m. Vechiul record era de 2,28 m și aparținea aceluiași sportiv.

Pentru a satisface preferințele cele mai diferite ale cetățenilor, Casa de Economii și Consemnațiuni a introdus o gamă largă de instrumente de economisire, care se deosebesc unele de altele printr-o serie de caracteristici și avantaje specifice.Unul dintre cele mai solicitate și utilizate instrumente de economisire esttT'IibreW de econbmif’jcu"' 
dobîndă.Interesul pe care depunătorii îl manifestă pentru acest libret de economii este legat de dobînda care se acordă de Casa de Economii și Consemnațiuni, respectiv, 4,5 la 
sută pe an la depunerile „la vedere" și 6 Ia sută pe an la depunerile pe termen de cel puțin un an. In afară de dobîndă, titularii acestor librete beneficiază și de avantajul că pot efectua operații de depuneri și restituiri la oricare unitate proprie sau mandatară din țară.De asemenea, depunătorii pe libretul de economii cu dobîndă beneficiază de toate drepturile și avantajele generale acordate de

Casa de Economii și Consemnațiuni tuturor depunătorilor :— garanția statului asupra sumelor depuse ;
— păstrarea secretului privind numele depunătorilor și al titularilor depunerilor, asupra sumelor depuse și asupra oricăror altor date in legătură cu operațiile efectuate pe numele acestora ;— scuiîifea Șp impdzîte și de taxe a depunerilor,’ dobinzilor și cîșțigu- rilor ;
— imprescriptibilitatea sumelor depuse, dobinzilor și cîștigurilor acordate de C.E.C. ;
— dreptul de a introduce clauza 

de împuternicire a altor persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. în timpul vieții titularului ;
— dreptul de a condiționa restituirea depunerilor ;
— dreptul de a introduce dispoziție testamentară, valabilă după decesul titularului.Dacă aceste avantaje corespund preferințelor dumneavoastră; puteți oricînd solicita unităților C.E.C. ' proprii și mandatare autorizate emiterea .de librete de economii cu dobindă.
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O comparație improprie(Așa spune expresia, și realitatea confirmă, adeseori, că nu poate face omletă fără a se sparge ouăle...)...Descrierile au ajuns halucinante. Celebrele lațuri canadiene din regiunea Montreal, adîncuri de cristal și safir lichid, au devenit cimitire ale păstrăvilor. Au murit, cu somonii lor de odinioară, 20 000 din cele 85 000 de lacuri din Suedia : 4 000 de lacuri din zona Ontario s-au transformat in bălți leșioase, acide. Lingă Sao Paulo, 22 mari complexe petrochimice revarsă zilnic 875 de tone de gaz toxic în atmosferă ; zona învecinată este denumită Valea Morții - frunzele se veștejesc, arse, copiii se nasc cu malformații.Două milenii au strălucit în razele soarelui marmurele Partenonului — pentru ca azi să ajungă amenințate de prăbușire. Mor faimoasele păduri de pin din R.F.G. — peste 560 000 de hectare de pădure sînt declarate „zone complet devastate". Bijuteria din dantelă de piatră, catedrala din Koln suferă anual degradări evaluate Io 6 milioane de mărci ; se erodează coloanele Capitoliului din Washington, zidurile catedralei Sf. Paul din Londra s-au „mîncat" pe o profunzime de 25 cm., în Olanda sculpturile bisericii Sf. Jean din Vois-Le-Duc, veche de 458 de ani,, „se topesc ca zahărul".E adevărat, lumea este preocupată, terorizată - și pe bună dreptate - de spectrul nuclear. Or, chiar fără nici o ciupercă atomică, in lume are loc ceea ce este numit „holocaustul poluării" sau „Hiroshima ecologică"....De aceea a și fost urmărită cu atîta pasiune odiseea bidoanelor cu pămînt infectat de dioxină de la Seveso ; nici un stat nu le voia, nici un guvern occidental nu accepta să-și infesteze cu ele teritoriul țârii...- Și atunci, soluția ? Simplă, elementară.A dezvăluit-o un raport al Programului O.N.U. pentru mediul ambiant, dat recent publicității. S-a arătat că, in urma Interdicțiilor adoptate în Occident privind • depozitarea deșeurilor toxice, marile concerne au găsit o rezolvare tip „oul lui Columb" (deși genovezul n-a spart oul pentru omletă) : reziduurile toxice să fie exportate in țările lumii a treia, unde nu există legislații de protecție...Raportul precizează că numai principalele state din Occident produc peste 100 milioane de asemenea deșeuri ; că asemenea produse, expediate cu foarte multă „discreție", sînt depozitate de antreprenori din țările lumii a treia fără nici un fel de precauțiuni, cu riscuri imense de contaminare.Raportul a provocat o anumită rumoare, unii chiar au afirmat că țărilor in cauză li se rezervă strălucita perspectivă de a ajunge „lada de gunoi" a Occidentului.Apreciere, desigur, foarte aspră, poate chiar ingrată. Pentru că, de fapt, este vorba de o diversificare a exporturilor țărilor bogate Către cele sărace.Care sînt astfel ajutate să depășească decalajele ce le despart de statele avansate ; practic, pot să intre in scurt timp In cercurile „lumii selecte", in „clubul bogaților și poluaților", in rind cu statele cele mai avansate. Un miracol economic și o pildă da altruism umanist sau de umanism altruist....Da, este inevitabil să se spargă ouă cînd se face omletă. Dar este regretabil ca unii să consume jumările rumenite, iar celorlalți să li se trimită doar sfărimăturile de coji. E adevărat, cojile de ou nu conțin nici acid sulfuric, nici dioxină, ci doar calciu, nu sînt deci toxice.Incit comparația s cam improprie.
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Poporul american sărbătorește, la 4 iulie, împlinirea a 207 ani de la proclamarea independenței Statelor Unite, eveniment memorabil, care, datorită, hărniciei, talentului și spiritului de inițiativă al locuitorilor Săi, a deschis drum afirmării libere, de șine stătătoare acestei țări, astăzi una din marile puteri ale lumii contemporane.Intr-adevăr, semnarea la 4 iulie 1770 a , „Declarației de independen- ță“ a S.U.A. a intrat în istorie ca o expresie a dreptului imprescriptibil al popoarelor la autodeterminare, la dezvoltare liberă și suverană. Tocmai afirmarea clară a acestui drept, lupta poporului din această fostă colonie- britanică au făcut ca victoria revoluției americane să aibă un .larg ■ ecou, inclusiv pe meleagurile noastre, unde poporul român lupta, la rîndul său, împotriva dominației străine, pentru libertate și neatirnare. La scurt timp după constituirea statului modern român, intre țara noastră și S.U.A. s-au statornicit relații consulare, iar ulterior, la puțin timp după cucerirea independenței de stat a României, au fost stabilite relații diplomatice.Vechile legături prietenești dintre popoarele român și american își găsesc temeiuri de amplificare în condițiile actuale. După cum se știe, România socialistă promovează o politică de largă colaborare cu toate statele lumii, în spiritul coexistenței pașnice, participă activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale. în contextul a- cestei. politici active și constructive se înscrie și preocuparea pentru dezvoltarea continuă a raporturilor pe multiple planuri dintre România și Statele Unite ale Americii.în extinderea 'și diversificarea z colaborării româno-americane pe tărim economic, politic, tehnico-ști- ințific și cultural o insemnătate
■ BELGRAp(Agerpres). — După ciim. informează -agenția Taniug, . lâ1 Belgrad s-a' incheiat cea de-a opta plenară a Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, consacrată examinării unor probleme internaționale actuale și activității U.C.I. pe plan internațional.Raportul la plenară, referitor cele mai importante probleme privind dezvoltarea viitoare a sistemului econpmico-sdeial și. politic din Iugoslavia, a fost prezentat de Dobri- voie Vidici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.In cadrul plenarei, lure Bilicl, din partea Republicii Croația, a fost ales membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.în cuvîntul rostit in încheierea plenarei, tovarășul Mitia Ribicici, membru al Prezidiului Comitetului Central al U.C.I., a relevat — potrivit agenției Taniug — că, in . actuala situație internațională complexă, este' esențial ca. U.C.I. și toate organele

PHENIAN 2. (Agerpres). — In capitala R. P. D. Coreene se desfășoară lucrările Conferinței mondiale a ziariștilor împotrivă imperialismului, peiitru' prietenie și pace, organizată •de* Uniunea ziariștilor din R. P. D. Coreeană cu sprijinul Organizației Internaționale a Ziariștilor (O.I.Z.) și al unor organizații regionale de ziariști.La conferință participă 162 delegații din 113 țări, precum și reprezentanți a 16 organizații internaționale. cu preocupări în domeniul mijloacelor de informare in masă. Din Republica Socialistă România este
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„Noi apreciem că Declarația unor țări socialiste întrunite 
la Moscova răspunde așteptărilor poporului nostru, precum și 
popoarelor țărilor socialiste, tuturor popoarelor lumii. Prin 
această Declarație, țările socialiste participante la întâlnire 
cheamă țările din N.A.T.O. la tratative pentru dezarmare și pace”.

NICOLAE CEAUȘESCU

„România militează activ pentru o politică 
nouă, de destindere și înțelegere 

intre popoare"
RELATĂRI ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

In articole și comentarii consacrate României socialiste, presa de pește hotare înfățișează realizările poporului nostru în înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, punind în evidență, în același timp, coordonatele majore ale politicii externe românești de pace, destindere, colaborare și înțelegere internațională. In același timp, mijloacele de informare în masă acordă în continuare spații largi luărilor de poziție de amplă rezonanță ale conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-o serie de probleme majore ale vieții internaționale.
în cuvîntarea rostită Ia plenara Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, punînd în atenția comuniștilor, a întregului nostru popor probleme de o deosebită însemnătate ale dezvoltării economice a patriei, a prezentat totodată poziția României socialiste față de principalele evenimente ale vieții internaționale. Așa cum pe plan intern sînt jalonate direcțiile esențiale ale evoluției viitoare pe calea progresului și civilizației socialiste, tot astfel sînt reafirmate pozițiile și obiectivele fundamentale ale activității: pe plan extern — ambele aceste laturi integrindu-se și completin- du-se reciproc, constituind un tot unitar, ansamblul politicii revoluționare a partidului și statului nostru.In analiza principalelor evoluții din viața internațională, un loc central l-a ocupat problema opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară — „problemă fundamentală a epocii noastre**, așa cum . aprecia secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După cum se știe, un punct distinct pe ordinea de zi a plenarei l-a constituit informarea cu privire la recenta întîlnire de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste, europene, consacrată tocmai a- cestei probleme. Dînd expresie gîn- durilor și sentimentelor tuturor comuniștilor, ale întregului popor, plenara și-a manifestat deplina aprobare și a dat o înaltă apreciere activității principiale desfășurate in cadrul intiinirii de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitate ce corespunde pe deplin orientărilor și hotărîrilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, servind interesele supreme ale națiunii noastre socialiste, in consens cu interesele păcii, colaborării și destinderii internaționale. Cu profundă satisfacție s-a subliniat în acest cadru că întreaga activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan intern și internațional constituie un înalt exemplu de slujire cu abnegație și pasiune revoluționară a celor mai fierbinți aspirații de pace și progres ale poporului român, de profundă răspundere față de destinele lumii contemporane.Se cuvine relevată aprecierea deosebită dată de plenara Comitetului £gfttral al Partidului Comunist. Ro? mân Declarației'comune adoptate la Moscova, document despre care tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că răspunde așteptărilor poporului nostru, precum și popoarelor tuturor țărilor socialiste, tuturor popoarelor lumii. Așa cum sublinia secretarul general al partidului nostru, Declarația oglindește poziția constructivă a țărilor socialiste, evidențiază cu claritate dorința lor de dialog, de a se ajunge la înțelegeri privind măsuri radicale de dezarmare, și în primul rind de dezarmare nucleară. Prin această Declarație, ele s-au angajat să acționeze intr-un spirit de înaltă responsabilitate pentru soarta popoarelor noastre, pentru destinele Europei și ale întregii lumi, lansind un apel la rațiune pentru a se merge nu pe calea încordării, ci a înțelegerii, a acordului. Se poate aprecia că. Declarația constituie o bază reală de propuneri în vederea angajării de negocieri efective cu statele membre ale N.A.T.O. Prin ideile și propunerile sale, ea vine totodată în întimpinarea năzuințelor și dezideratelor opiniei publice, ale popoarelor, cărora le dau o pregnantă expresie, acțiunile de masă desfășurate cu o tot mai mare intensitate de la un capăt la altul al lumii.în cadrul plenarei s-a relevat modul strălucit în care secretarul general al partidului, președintele Republicii, a exprimat și de această dată poziția țării noastre în problemele dezarmării, poziție realistă și constructivă, definitorie pentru înaltul umanism al politicii- promovate de partidul și statul nostru. înfăptuirea dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare, constituie o preocupare centrală a întregii activități inter

naționale a României. In repetate rînduri, România, prin glasul președintelui său, a apreciat că, cu deosebire în actualele împrejurări internaționale, atît de complexe — marcate de o considerabilă creștere 'a încordării, de perpetuarea conflictelor militare, a politicii de presiune și amestec în treburile interne ale altor state, de accentuare a crizei economice — intensificarea cursei înarmărilor creează grave primejdii la adresa păcii, făcind să crească pericolul de război, inclusiv al unui război nuclear nimicitor. Provoacă astfel o legitimă îngrijorare faptul că in ultima vreme s-a trecut la producerea a noi. sisteme de rachete cu focoase multiple, a noi armamente nucleare cu putere de distrugere tot mai mare ; s-au elaborat proiecte de folosire a Cosînosului în scopuri militare ; s-a ajuns la militarizarea vieții economice, politice și sociale în unele state.Fără îndoială însă că cea mai gravă și imediată amenințare o constituie intensificarea pregătirilor de amplasare a rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune in unele țări vest-europene membre ale N.A.T.O. Cu atît mai mult cu cît în Europa, zona de contact dintre cele două blocuri militare, se află deja concentrate cele mai mari cantități de arme, atît nucleare, cît și convenționale.în lumina acestei realități, România a subliniat cu toată fermitatea necesitatea stringentă a opririi amplasării pe continent a noilor rachete cu rază medie de acțiune, a retragerii și distrugerii celor existente. „Statele, guvernele care acceptă instalarea pe teritoriul lor a rachetelor nucleare — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la plenară — iși asumă o mare răspundere in fața popoarelor lor, a întregii omeniri**. Se poate spune că niciodată oamenii politici, șefii de state, și de guverne, popoarele înseși nu s-au aflat atit de direct și de limpede în fața unei răspunderi istorice — aceea de a preîntimpina alunecarea spre catastrofă, spre abisul unui război nuclear devastator. Avînd conștiința acestei răspunderi, statele socialiste participante la întîlnirea de la Moscova au evidențiat că problema cardinală a contemporaneității o constituie încetarea neintîrziată a cursei înarmărilor și trecerea lâ dezarmare.Desigur, problema care se pune este în primul rind aceea a eliberării complete a Europei de amenințarea nucleară, de orice fel de arme atomice, atit cu rază medie de acțiune, cît și tactice, transformarea sa într-un continent al păcii și securității depline pentru toate națiunile. Avînd în vedere insă situația critică existentă în prezent, gravitatea perspectivelor declanșării unei noi faze a cursei înarmărilor, apare de cea mai mare urgență necesitatea de a se ajunge cel puțin la o înțelegere care să excludă amplasarea noilor rachete americane cu rază medie de acțiune și să prevadă reducerea corespunzătoare.;! mijloacelor cu rază medie existente în Europa, în scopul asigurării echilibrului la cel mai redus nivel. Fără îndoială, interesele păcii cer ca neamplasarea de noi rachete să fie considerată doar ca un prim pas, ca o primă etapă, itrmind ca tratativele să se desfășoare in continuare, piuă la eliminarea totală a rachetelor nucleare de orice fel, a tuturor armelor și armamentelor.O mare importanță pentru frînarea cursei înarmărilor ar avea trecerea la înghețarea și reducerea cheltuielilor militare, asemenea măsuri im- punîndu-șe în primul rind din partea țărilor membre ale celor două blocuri militare, cărora le revin peste 80 la sută din totalul cheltuielilor militare de pe glob, ajunse la 700—750 miliarde de dolari ! După cum se știe, aceasta este una din propunerile ce au făcut obiectul unor demersuri stăruitoare ale României în forurile internaționale, ' inclusiv la sesiunea specială pentru dezarmare din vara anului trecut. Oferind ea însăși un exemplu in această direcție, țara noastră a redus timp 

de trei ani consecutiv nivelul cheltuielilor militare, iar la sfîrșitul anului 1982 a hotărît ca pînă in 1985 să nu mai sporească aceste cheltuieli. Desigur, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceste măsuri ale României nu schimbă pe plan mondial problema cheltuielilor militare, ele însă ilustrează concordanța deplină dintre vorbă și faptă, iar in măsura în care toate statele ar proceda la fel aceasta ar însemna o contribuție majoră la creșterea încrederii, ar avea o importanță decisivă pentru trecerea efectivă la dezarmare.Această propunere se regăsește în Declarația de la Moscova, statele participante adresînd țărilor membre ale N.A.T.O. chemarea de a începe neîntîrziat negocieri directe pentru înghețarea, de la 1 ianuarie 1984, a cheltuielilor militare, pentru reducerea reciprocă, efectivă a acestora în perioada următoare mijloacele astfel eliberate ar urma să fie folosite pentru necesități economice și sociale, inclusiv în susținerea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare.In același timp, în Declarația comună adoptată la întîlnirea de Ia Moscova este reînnoită propunerea referitoare la încheierea între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O. a unui tratat cu privire Ia nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice. Realizarea unui asemenea tratat, deschis tuturor statelor lumii, ar contribui în mare măsură la înlăturarea neîncrederii și reducerea nivelului confruntării între cele două alianțe militare, ar stimula noi măsuri spre desființarea lor concomitentă — obiectiv în sprijinul căruia România s-a pronunțat în repetate rînduri.în actualele condiții din Europa apare cu atît mai necesară încheierea grabnică a reuniunii de Ia Madrid cu rezultate pozitive, care să răspundă așteptărilor popoarelor și să asigure convocarea conferinței pentru încredere și dezarmare, continuitatea procesului de înfăptuire a securității europene. Așa âum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C., problemele ce au mai rămas de soluționat sînt de o mult mai mică importanță în comparație cu obiectivele majore asupra cărora s-a ajuns la un acord. De aceea se impune intensificarea eforturilor pentru ca, prin discuții constructive, punîndu-se mai presus de orice interesele supreme ale popoarelor, să se ajungă la încheierea cu succes a reuniunii, astfel îneît să se poată trece la noi măsuri de extindere a colaborării, de întărire a securității pe continent.Comuniștii, întregul nostru ponor își manifestă unanima aprobare față de ideile și orientările de principiu reafirmate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Cehtral al partidului, față de pozițiile prezentate în cadrul intiinirii de la Moscova — orientări și poziții ce dau expresie aspirațiilor lor ardente de pace și securitate, de înțelegere și colaborare cu celelalte popoare ale lumii. Desigur, soluționarea problemelor dezarmării este o sarcină de; mare complexitate. Așa cum aprecia însă tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a ajuns la un moment hotârîtor pentru destinele păcii, pentru inseși destinele umanității. Și este convingerea partidului nostru că într-un asemenea moment, pină nu este prea tirziu, popoarele pot să împiedice catastrofa nucleară, să impună dezarmarea. O condiție. fundamentală pentru aceasta este ca ele să acționeze într-o strînsă colaborare și unitate. în numele a- cestui mare comandament, înscris pe frontisoiciul întregii sale politici externe, România socialistă, prin glasul președintelui ei, își reafirmă cu putere hotărîrea de a întări solidaritatea cu țările socialiste, cu toate statele, cu forțele progresiste de pretutindeni, pentru înlăturarea pericolului nuclear, pentru dezarmare, pentru asigurarea păcii, independenței și progresului întregii omeniri.
Dumitru ȚINU

Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a subliniat că trebuie să se facă totul pentru a opri începerea amplasării în acest an a rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa — astfel iși începe agenția CHINA NOUĂ relatarea despre interviul acordat de conducătorul partidului și statului nostru ziarului „Aftonbladet** și . revistei „Etc“ din Suedia. România, arată agenția de presă chineză, apreciază în mod deosebit propunerile privind realizarea unei zone denuclearizate în Europa centrală, pronunțindu-se, totodată, pentru realizarea unor asemenea zone în. Balcani și nordul Europei. Este prezentată apoi poziția României in problema reducerii cheltuielilor militare și manevrelor.Agenția China Nouă reliefează în continuare, reluînd aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu, lupta îndelungată dusă de țara noastră împotriva dominației străine, accentul deosebit pus pe asigurarea independenței naționale. De asemenea, agenția evidențiază poziția României privind realizarea construcției socialiste in diferite țări, ținîndu-se seama de condițiile concrete istorice, naționale, sociale, inclusiv de nivelul de dezvoltare a forțelor de producție, științei, culturii.în încheierea relatării sale, agenția China Nouă reia aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea colaborării cu țările membre ale C.A.E.R., cu țările socialiste, lărgirea colaborării cu alte state, atît cu țările în curs de dezvoltare, cît și cu țările capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor coexistenței pașnice, ale egalității și avantajului reciproc.Agenția britanică REUTER, pre- zentînd același interviu, relevă că România a redus, timp de trei ani consecutiv, nivelul cheltuielilor militare, iar la sfîrșitul anului 1982 a ho- tărit ca pînă in 1985 să nu sporească aceste cheltuieli.Este redată aprecierea conducătorului partidului și statului nostru potrivit căreia efectuarea de manevre militare în actualele condiții internaționale nu constituie o necesitate.Agenția Reuter se oprește, de asemenea, asupra poziției exprimate în problema rachetelor cu rază medie de acțiune pe continentul european, relevînd că, după cum a arătat președintele României, pentru Europa, oprirea amplasării rachetelor cu rază medic de acțiune constituie problema fundamentală a momentului actual.Sînt prezentate referirile din interviu la construcția socialistă în România, la colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., cu țările socialiste, cu alte state.La rindul lor, agențiile ASSOCIATED PRESS și FRANCE PRESSE se opresc asupra sublinierilor din interviu referitoare la problema reducerii cheltuielilor militare și manevrelor.Agenția iugoslavă de presă TANIUG citează o serie de aprecieri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind relațiile dintre statele industrializate și cele în curs de dezvoltare, și anume : „Țările dezvoltate nu au demonstrat Înțelegerea necesară in vederea adoptării unor măsuri reale în sprijinul țărilor in curs de dezvoltare și a înfăptuirii noii ordini -econbmice mondiale**. Președintele Nicolae Ceaușescu reafirmă că este necesară intensificarea colaborării și solidarității tuturor țărilor in curs de dezvoltare, continuă agenția, reluînd, de asemenea, aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind importanța programului cuprinzător de măsuri adoptat la Conferința la nivel inalt a țărilor nealiniate de la New Delhi pentru activitatea in direcția realizării noii ordini economice internaționale.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a reafirmat, într-un mesaj adresat președintelui Kim Ir Sen, sprijinul României față de lupta poporului coreean pentru reunificarea pașnică a patriei sale — scrie intr-o altă relatare agenția CHINA NOUA. Agenția citează un comentariu apărut in ziarul „Șcînteia**, cu prilejul „Lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean**, in care se relevă 

că propunerea președintelui Kim Ir Sen privind crearea Republicii Confederale Democrate Koryo exprimă năzuințele cele mai fierbinți ale națiunii coreene. Comentariul arată că România s-a opus întotdeauna tentativelor de a crea „două Corei** și a cerut retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud, împreună cu întregul ' armament, astfel ca poporul coreean să-și poată rezolva problemele de șine stătător, fără nici un amestec din afară.„Totul pentru triumful politicii de colaborare și pace** este titlul semnificativ sub care ziarul venezuelean „EL MUNDO** prezintă o serie; de coordonate ale politicii externe1 a României. Cotidianul subliniază că această politică activă are la bază „permanenta preocupare de a dezvolta continuu relațiile internaționale ale țării și de a contribui direct la salvgardarea păcii în lume, la reducerea încordării, la reglementarea situațiilor conflictuale, Ia oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, la promovarea politicii de destindere, independență națională și colaborare, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale**.Largi referiri la acțiunile de pace ale României, la inițiativele in direcția dezarmării ale președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost făcute de TELEVIZIUNEA CANADIANA in cadrul emisiunii sale „Dezarmare sau confruntare nucleară**.„România a dovedit-de fiecare dată că se opune escaladării militare — a subliniat comentatorul canadian. Președintele Nicolae Ceaușescu a propus un plan de dezarmare în etape, realist și verificabil și a trecut unilateral Ia aplicarea lui prin înghețarea bugetului militar al țării**.In cadrul emisiunii s-a reliefat că România este „unul din pionierii procesului de securitate europeană**.La rindul lor, ziarele canadierie „TI-IE GLOBE AND MAIL" și „THE GAZETTE** se referă la inițiativele țării noastre in direcția reducerii cheltuielilor militare.Ziarul „DEVOIR** relevă poziția României în problema rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa.Perfecționarea organizării muncii în diferite sectoare ale industriei românești, în scopul ridicării' eficienței activității productive, s-a aflat îh atenția ziarului sovietic „PRAVDA**, care, într-o corespondență, se referă la • . părețide „brigăzi complexe f-Rt sectorul, extracției țițeiuluiul^țnt; re^ liefâte avantajele, acestui, sistem, . în- ■ tre care ridicarea productivității muncii, și realizarea de eednomii . suplimentare de; resurse.Același ziar sovietic ’scrie despre activitatea desfășurată în țara noastră in direcția accelerării procesului, de aplicare a cuceririlor tehnico-ști- ințifice in practica producției.„IZVESTIA** își informează cititorii despre cele mai. noi realizări ale colectivului de oameni ai muncii dela Fabrica de mașini agricole din Piatra Neamț.Succesele constructorilor Canalului Dunărea — Marea Neagră sînt prezentate de ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO**. Consemnînd . terminarea podului rutier de la Agigea, câtidia- nul evidențiază caracteristicile tehnice deosebite ale acestei construcții.Același ziar relevă,. într.-un alt articol, dezvoltarea în ritmuri înalte a industriei electrotehnice în țara noastră, largul sortiment de producție al acestui sector. După ce.-,se .referă la activitatea întreprinderii „Electroputere**, „Rude Pravo“ pune în evidență accelerarea aplicării .cuceririlor tehnico-științifice în economia românească în actualul cincinal.Un sistem de transport subteran de o frumusețe și eleganță remarcabile — in asemenea cuvinte prezintă ziarul mexican de mare tiraj „EX- CELSIOR** cititorilor săi metroul bucureștean. Se subliniază că întreaga lucrare, inclusiv trenurile, este rodul activității întreprinderilor românești, demonstrind i naltul nivel tehnologic atins de industria țării noastre. Sînt menționate, de asemenea, noile tehnici folosite la construirea metroului bucureștean.(Agerpres)

ZIUA INDEPENDENȚEI

STATELOR UNITE ALE AMERICII
Excelenței Sale

Domnului RONALD REAGAN
Președintele Statelor Unite ale America CASA ALBĂ WASHINGTON D. C.Cu ocazia Zilei naționale a Statelor Unite ale Americii, îmi face o deosebită plăcere ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă adresez cele mai bune urări dumneavoastră și poporului american prieten.Constat cu satisfacție că in ultimii ani au continuat să se dezvolte relațiile româno-americane întemeiate pe egalitate in drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.Exprim convingerea că și în viitor vom acționa împreună pentru amplificarea, in continuare, a relațiilor româno-americane, a conlucrării dintre cele două state pe plan internațional, în interesul ambelor noastre popoare, al păcii, înțelegerii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Plenara C.C. al U.C.I.

PHENIAN! Conferință mondială 
a ziariștilor

deosebită au avut dialogurile la nivel înalt purtate la Washington și București, acordurile și documentele încheiate cu aceste prilejuri. „Declarația comună az președinților României și S.U.A.** și „Declarația comună cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică**, precum și celelalte documente comune consemnează principii de bază, permanente ale acestor raporturi — principiile stimei, respectului și avantajului reciproc, egalității în drepturi, neamestecului în afacerile interne, dreptul fiecărui stat de a-și alege liber sistemul politic și social. Așa Cum atestă experiența comună, ca și întreaga dezvoltare contemporană, numai relațiile întemeiate pe asemenea principii sînt în măsură șă asigure o colaborare rodnică, avantajoasă între state, in conformitate cu cerințele progresului general.în acest spirit, cu ocazia a diferite întilniri bilaterale s-au relevat posibilitatea și necesitatea creșterii substanțiale a schimburilor comerciale dintre România și S.U.A., apreciindu-se că economiile celor două țări oferă condiții favorabile in acest sens. Totodată, s-a apreciat importanță diversificării formelor de colaborare economică, șubliniin- du-se, în acest cadru, rolul însemnat al contractelor de lungă durată și al cooperării in producție. Desigur, aceasta presupune totodată ca pe plan juridic să se asigure o bază stabilă și de durată, care să permită un curs amplu și de perspectivă al schimburilor comerciale și cooperării româno-americane, fără nici un fel de obstacole, în condiții de deplină egalitate, respect al independenței și avantajului reciprociFără îndoială, dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre România și S.U.A. corespunde pe deplin intereselor celor două popoare, ca și intereselor destinderii! păcii și înțelegerii in întreaga lume;
iugoslave de politică externă să continue „promovarea unei activități generale in direcția principiilor autentice ale politicii de nealiniere. El a relevat că în actualele condiții de agravare a rivalităților între blocuri, de recurgere la forță și presiune, politica . externă a Iugoslaviei trebuie să-și păstreze un caracter global și să fie deosebit de activă in mișcarea de nealiniere și în cadrul Națiunilor Unite. Iugoslavia — a subliniat vorbitorul — va promova cooperarea:cu toți vecinii, pe baza respectării stricte a principiilor de drept internațiorjaLEl a subliniat că U.C.I; se pronunță pentru continuarea și diversifi-' carea procesului C.S.C.E., pentru transpunerea consecventă în viață a Actului final de la Helsinki. Totodată, a relevat că actuala criză economică ce. afectează întreaga lume confirmă necesitatea făuririi unei noi ordini internaționale mai echitabile.

prezentă o delegație a Consiliului ziariștilor, condusă de Ion Cumpă- nașu; președintele consiliului, director general al Agenției române de presă „Agerpres**.Pe ordinea de zi a conferinței figurează problemele privind rolul ziariștilor din întreaga lume împotriva imperialismului, pentru prietenie între popoare și pace, precum și solidaritatea lor cu cauza poporului coreean pentru reunificarea patriei.în numele conducerii R. P. D. Coreene, conferința a fost salutată de Pak Sen Cer, vicepreședinte al republicii.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune a Comitetului Executiv al O.E.P. ® Convorbiri 

marocano-libieneTUNIS 2 (Agerpres). — Agenția palestiniană de informații W.A.F.A., citată de agențiile internaționale, de presă, ațiunță că la Tunis a avut loc o reuniune, a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Yasser Arafat, președintele acestui organism. A fost examinată, precizează agenția citată, situația din Orientul Mijlociu și din cadrul mișcării de rezistență palestiniene.O declarație a Comitetului Executiv al O.E.P., difuzată la încheierea reuniunii, conține un apel către toate detașamentele revoluției palestiniene ca — pentru menținerea unității — să se respecte principiile dialogu-

lui democratic în rezolvarea tuturor problemelor ce se ivesc.La Tunis, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a avut o întrevedere cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, cu care a trecut în revistă relațiile interarabe și problema palestiniană.
★Situația de pe continentul african și din lumea arabă a constituit și tema noii runde de convorbiri, de la Rabat, dintre regele Hassan al II-lea al Marocului și Moammer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Libiene, aflat intr-o vizită în capitala marocană.

Cooperare între OTUNIS 2 (Agerpres). — Participan- ții la prima conferință comună O.N.U. — Liga Arabă, consacrată cooperării dintre cele două organizații in scopul consolidării păcii și securității în lume, și care are loc la Tunis, au dat publicității o declarație în care se pronunță pentru intensificarea eforturilor în vederea instaurării unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu, pentru soluționarea problemei palestiniene în conformitate cu Carta și rezoluțiile Națiunilor Unite, informează agen-

N.U. și Liga Arabăția M.E.N. Documentul subliniază interdependența dintre dezarmare și dezvoltare, scoțînd în evidență necesitatea unei conlucrări mai strin- se a organismelor O.N.U. și Ligii A- rabe în contextul eforturilor întreprinse pentru realizarea acestor mari deziderate ale epocii noastre. Se reliefează, totodată, necesitatea respectării și a aplicării cu strictețe a rezoluțiilor organizației mondiale cu privire la menținerea păcii și securității internaționale.

^agențiile de presaI

VIZITA LA SOFIA. Miniștrii de externe ai Bulgariei și Poloniei, Petăr Mladenov și Stefan Olszow- ski, au discutat probleme ale dezvoltării colaborării dintre cele două țări, se arată în comunicatul privind vizita oficială a ministrului polonez la Sofia. Au fost abordate, de asemenea, probleme ale situației internaționale actuale, cu accent pe problemele asigurării păcii și securității pe continentul european și în întreaga lume.O MARE DEMONSTRAȚIE PENTRU PACE va fi organizată la Nagasaki in zilele de 8 și 9 august, mareîndu-se in acest fel împlinirea a 38 de ani de Ia bombardamentele atomice care au afectat cele două orașe nipone — Hiroshima și Nagasaki. După cum transmite agenția Kyodo, comitetul de organizare a acestei acțiuni a hotărît, de asemenea, ca in zilele premergătoare acestei ample demonstrații împotriva cursei înarmărilor, pentru pace și viață, să aibă loc Ia Tokio o conferință care va aborda, în primul rînd, problema amplasării rachetelor americane cu rază medie

pe scurt
de acțiune in Europa occidentală. La dezbateri vor participa peste 10 000 de persoane, dintre care delegați din numeroase țări ale lumii.REUNIUNEA MINIȘTRILOR A- GRICULTURII DIN ȚĂRILE ANDINE. Desfășurată în capitala Ve- nezuelei, reuniunea s-a incheiat prin semnarea unui acord care prevede realizarea unor acțiuni concrete de cooperare în domeniul agroalimentar în zona andină.ȘOMAJUL a afectat în Japonia, în luna mai, 1 580 000 persoane, ceea ce reprezintă 2,28 la sută din populația activă a țării. Ziarele subliniază că, în aCest an, șomajul a atins cea mai ridicată cotă din ultimii 30 de ani.ACORD COMERCIAL TRIPARTIT. Reprezentanții guvernelor Iugoslaviei, Indiei și Egiptului au semnat, la Belgrad, un acord tripartit comercial și de cooperare economică. Prin noul acord — precizează agenția Taniug — este nfe-

lungit un acord incheiat între cele trei țări în anul 1967. Partea comercială a documentului se referă la peste 1 000 de produse industriale ce urmează să facă obiectul schim-. burilor comerciale trilaterale. La importul acestor produse de către părțile semnatare se va aplica un . regim preferențial de 50 la sută,— menționează agenția citată.DECES. Arnaldo Milian Castro, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al Consiliului de Stat ale Republicii Cuba, a încetat din viață la Havana, în vîrștă de 70 de ani — anunță agenția Prensa Latina.O DELEGAȚIE A PARTIDULUI VERDE (ECOLOGIST) DIN R.F.G. va vizita săptămina viitâare Washingtonul, unde va prezenta guvernului american poziția acestui partid față de problema amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa occidentală.

INVESTIȚIILE BRITANICE DE CAPITAL IN R.S.A. se cifrează la peste 11 miliarde lire sterline, re- prezentind 10 la suță din totalul investițiilor Marii Britanii în străinătate — relatează ziarul „Rund Daily Meii**. Potrivit ziarului citat, investițiile: de capital englez au crescut anual cu 25 la sută, ince- pind din 1978. Din cele 2 500 de compapii străine care acționează în Republica Sud-Africană, 1 200 dispun de capital englez.PREȘEDINTELE REPUBLICII SEYCHELLES, France Albert Rend, a anunțat adoptarea unor măsuri menite să combată inflația și să amelioreze balanța comercială a țării. După cum informează agenția locală S.A.P., taxele vamale la o serie de articole, de lux au fost majorate cu piriă la 100 Ia sută, importul de vehicule, a fost suspendat temporar, iar impozitul asupra veniturilor mari a fost majorat.
IN CAPITALA REPUBLICII PA

NAMA se vor desfășura, incepind 
de la 6 iulie, lucrările unui for in
ternațional consacrat personalității 
lui Simon Bolivar și influenței idei
lor sale filozofice și politice asu
pra luptei.'popoarelor din America 
Latină' și zona caraibiană pentru 
independență, suveranitate, pace ■ și 
progres — transmite agenția Prensa 
Latina. Vor participa peste 40 de 
personalități politice și reprezen
tanți ai vieții social-economice și 
culturale din regiune.

Lucrările sesiunii
U.N.C.T.A.D.BELGRAD 2 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : Lucrările celei de-a Vl-a sesiuni U.N.C.T.A.D. au fost reluate simbătă într-o ședință plenară, in care au fost discutate o serie de proiecte de rezoluții privind problemele aflate, pe agenda de lucru.Pentru simbătă seara a fost programată o nouă ședință plenară a sesiunii,; a cărei încheiere, după cum se știe, a fost deja aminată. cu două zile față de data inițial prevăzută.

„Disputa oțelului" 
în Piața comunăROMA 2 (Agerpres). — După cum relevă agenția France Presse, între Italia și. Piața comună se. conturează un conflict de proporții, după ce Comisia C.E.E. a hotărît reducerea cu aproximativ 30 milioane tone a producției de oțel a „celor zece**, pină în 1985. Măsura propusă de organul executiv al C.E.E. afectează puternic Italia, care va trebui să-și micșoreze producția industriei siderurgice cu 5,8 milioane tone.întrunit de urgență, cabinetul italian a respins categoric propunerea comisiei, considerînd că o asemenea măsură va contribui la agravare; șomajului, care și așa afectează circa 2,7 milioane de italieni. Aplicînd hotărîrea comisiei, Italia ar trebui să suprime intre 20 000 și 25 000 locuri de muncă.
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