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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va efectua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o vizită oficială de prietenie în Etiopia Socialistă, în perioada 12—14 iulie 1983, la invitația tovarășului Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului militar administrativ provizoriu.

președintele Comisiei pentru org zarea Partidului oamenilor mi din Etiopia, comandant suprem a: matei revoluționare a Etiopiei cialiste.
Rodnic dialog de lucra cu oamenii muncii privind înfăptuirea hotărîrilor

recentei Plenare a C. C, al P. C, R., în spiritul preocupărilor constante ale partidului 

pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii n astre socialiste

TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru în unităti

Înalta calitate a muncii 
-expresia Înaltei

CONȘTIINȚE REVOLUȚIONARE
EVOCĂRi DESPRE DESTINE MUNCITOREȘTI SI REALIZĂRI 
FUNDAMENTALE DIN ULTIMII 18 ANI DE ISTORIE NOUĂ 

A PATRIEI NOASTRE SOCIALISTEexigențelor actuale. Este una din ideile de mare însemnătate pe careDrept orice altă introducere la cele ce urmează, consemnăm o potriva frigului, a căldurii excesive. Intr-un cuvînt — e compe-
agricole din județul Constanța

(Continuare jn pag.,,a Ii-a)

IERI, PE LOTRU Datoria vieții noastre

SA EDUCAM NOILEJidoaia

GENERAȚII IN CULTUL
DRAGOSTEI DE TARA

ÎN ZIARUL DE AZI

(Continuare în pag. a IlI-a)

Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Cobadin

ginduri rostite vrednic atit de din București între care bio- medicul Victor istoricul Nico-

A fost străpunsă 
galeria 

Sadu

Primire cu aleasă ospitalitate,' cu bucuria muncii împlinite

științi- inter- și-au

nici din frumusețe și nici din valoare, după trecerea unui secol și peste două decenii : „Orice cetățean iși va 
iubi patria numai a- 
tunci cînd va ști că 
așezămintele patriei 
sale sint cele mai si
gure chezășuiri pentru, 
cea mai mare îmbună
tățire a sa, materială 
și morală". Și care a- șezăminte, generatoare 
„de patriotism înfocat, 
de care să fie însufle
țiți toți cetățenii de 
obște, fără deosebire", nu puteau fi o realitate „decit în- republice- 
le adevărate, așezate

fitll

— O clipă : în primul rînd că nu făcea astfel de excavatoare. Eram

RUBRICILE NOASTRE: 
Scrisori ale oamenilor 
muncii adresate condu
cerii partidului; Note de 

lectură ; Cronica 
muzicală; Sport

Cartea Lotrului energetic încă nu s-a încheiat. în filele ei continuă să se consemneze noi și deosebite fapte de muncă. In acest perimetru, unde se află cea mai mare hidrocentrală de pe riurile interioare ale patriei — hidrocentrala Ciunget — a fost străpuns un nou tronson din complexul captărilor secundare. Minerii constructori din loturile conduse de inginerul Anton Popescu și Ștefan Chița au reușit să termine această galerie în lungime totală de 5 831 metri cu trei luni mai devreme, față de termenul prevăzut în grafic. Pe această arteră subterană a apelor dintre Sadu și Ji- doaia vor fi captate 6 cursuri montane ce vor fi deversate în lacul de acumulare de la Vidra. (Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

In timpul vizitei de lucru la întreprinderea agricolă de stat Tortomanu, și la unități aparținind

ționează pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei din acest an, pentru sporirea producțiilor de legu-' me, îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic, înfăptuirea programului de autoconducere și autoapro- vizionare....Decolînd din stațiunea Neptun, elicopterul prezidențial aterizează, după . un scurt zbor, în apropierea cîmpurilor cerealiere ale unor unități aparținind CONSILIULUI 
UNIC AGROINDUSTRIAL 
DE STAT SI COOPERATIST 
COBADIN.în această însorită zi de vară, întinsele lanuri aurii de grîu, alături de verdele fond al culturilor de porumb și legumelor, de zecile de hectare pe care se află vița de vie și

tribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, acest vast program de transformare a naturii — ce se înscrie armonios în ansamblul obiectivelor stabilite -de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului — a fost primit cu viu interes, cu deplină aprobare de oamenii muncii din județul Constanța, alături de întregul nostru popor, înțelegînd importanța covîrșitoare pe care o prezintă pentru asigurarea unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate, de înfăptuire a noii revoluții agrare în țâra noastră.înscrisă în practica curentă a secretarului general al partidului și desfășurată acum, în plină campanie de recoltare a păioaselor și de însă- mînțare a culturilor duble, vizita de lucru a secretarului general al partidului în . unități agricole din județul Constanța a prilejuit, totodată, o amplă analiză a modului în care se ac-

Dialogul secretarului general ăl partidului cu factorii de răspundere ai județului, cu cooperatori, mecanizatori și specialiști din această zonă s-a desfășurat în atmosfera de înaltă răspundere cu care cei ce lucrează pe ogoare au trecut la înfăptuirea noilor programe de mare însemnătate, de stringentă actualitate, dezbătute și aprobate de curînd de plenara Comitetului Central al partidului și forumul legislativ suprem al țării. Noua întilnire de lucru cu oamenii muncii de pe ogoare a avut loc în

am reținut-o din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Noi, muncitorii, acționăm în prezent cu și mai multă hotărîre, în spiritul îndemnului secretarului general al partidului, deoarece știm că este de datoria noastră să facem totul pentru calitatea produselor românești.Iată, exprimat limpede, un punct de vedere realist, în spiritul unei înalte răspunderi muncitorești. în ultimă instanță, răspunderea pentru prezentul și viitorul țării. Răspundere fundamentală la care a fost făcut părtaș întregul popor, odată cu afirmarea în viață, în practica socială a ideilor novatoare generate de Congresul al IX-lea al pa rtidului.La punctul de vedere al meșterului Ion Oancea se raliază și inginerul Ștefan Aramă, unul din „creierele" uzinei.— Cine socotește că dacă a vîn- dut o dată un lot de produse, undeva, în condiții de concurență, a și cîștigat bătălia competitivității, își fură singur căciula. Pe acest teritoriu lucrurile, exigențele se schimbă de la o zi la alta. Pentru asta ți se cere să fii mereu in gardă. Să ai condiții, să-ți creezi condiții. Pentru că numai puterea de muncă, tenacitatea, încăpățî- narea chiar — pentru o idee tehnică nouă, se-nțelege — nu ajung. O știu din experiență. Lucrez cu o echipă de elită de 20 de oameni în domeniul hidraulicii.— Echipa asta ați ales-o dv. ?— Nu. Ne-am... autoselectaț. După cum se vede, competiția a început chiar de aici.

nescu, Stelian ceștia, membri Române, conferit incontestabil prestigiu. Sint, cum vedem, personalități fice de valoare națională, care subordonat interesele personale celor naționale, conștienți că astfel contribuie la luminarea poporului, la înălțarea patriei.De la început, noua universitate a fost împodobită cu oameni de

în epoca pionieratului. în al doilea rînd nu cu aceiași oameni. Generațiile de muncitori, tehnicieni, ingineri s-au primenit, s-au împrospătat. Dar nu acest lucru reprezintă esențialul. Esențial este că noii veniți, ca și cei mai vechi, dealtfel, își pretind astăzi, lor în- șile, mult mai mult. Cu alte cuvinte, au deprins gustul lucrului bine făcut, gustul competiției. Noi spunem că asta înseamnă o evoluție a conștiinței muncitorești. Zic evoluție, deoarece, după părerea mea, și conștiința, și produsele românești, în genere, mai au încă trepte de cucerit pentru a fi la înălțimea

apreciere a maistrului Ion Oancea, de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila :— Orientările programatice de după Congresul al IX-lea al partidului, prețioasele indicații ale to- va- mlui Nicolae Ceaușescu, au sti- lat, pe toate căile, preocupa a pentru competitivitatea produselor românești. S-a spus — și tindem spre asta — ca fiecare produs al nostru să fie o „acumulare de inteligență". Numai astfel so poate cîștiga o competiție.— Vorbiți de parcă v-ați fi măsurat personal puterile pe nu știu ce piață a lumii...— Păi, chiar mi-le-am măsurat. Pe „piața excavatoarelor" in diverse locuri din Europa Asia, Australia. Direct, ca reprezentant al întreprinderii.— Dacă mîine ar trebui să mergeți din nou la o asemenea competiție, ce excavator v-ar place să prezentați ?— Indiscutabil, cel din seria cu care zilele trecute am sărbătorit jubileul excavatorului cu numărul 20 000, fabricat la „Progresul"- Brăila. Făurit în noua fabrică de excavatoare care, uite, a împlinit și ea zece ani de cînd a intrat in funcțiune. Fabrica este materializarea unei idei-indemn a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a fost de mai multe ori in mijlocul nostru.— De ce ați alege un excavator din ultima serie ?— Pentru că e cel mai bun. Este foarte robust. Are productivitate mare, rezistență în exploatare, pornire ușoară pe timp friguros, cabine ergonomizate, protejate îm-

mânești de la Iași (1860) și de la București (1864). Iar cînd s-a realizat dorința nestăvilită a națiunii române, desăvîrșirea unității național-stata- le, prin istorica hotărîre a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, se creează condițiile mult așteptate și mult dorite de români: înființarea Universității Daciei Superioare, cel mai de seamă lăcaș de cultură și știință din partea de vest a țării. O comisie universitară, formată din 20 de membri (12 profesori de la universitățile din București și Iași și 8 profesori ardeleni), avea misiunea de organizare a noii universități. Președinte al comisiei sau comisar general era Sex- til Pușcariu, cunoscut și recunoscut ca mare romanist și mare patriot. Din comisie făceau parte personalități de mare prestigiu științific de la universitățile și Iași, logul și Babeș, lae Iorga, arheologul Vasile Pârvan, matematicianul Gheorghe Țițeica, geologul Ludovic Mrazec, chimistul Petre Poni, medicul Gheorghe Mari- juristul Toma ș.a. între a- șapte erau ai Academieiceea ce a comisiei un

pe principii populare, 
pentru că numai aici 
orice cetățean se află, 
in cea mai de aproape 
relație cu patria sa". Cît de frumoase și cit de adevărate și sentimente, de un foarte profesor și tot vrednic educator ! De aceea, toți profesorii și educatorii zilelor noastre sint datori să le prețuiască, să le pună în valoare și să le sporească, să le apere și să le ocrotească.între comorile neprețuite pentru propășirea unei societăți, școala ocupă un loc de frunte. Școala de toate gradele și de toate profilurile, de la grădiniță la universitate. Școala prețuită de poporul român din toate timpurile, ca izvor de lumină și de educație superioară. Pentru a- semenea izvoare de lumină și lăcașuri de educație înaltă, poporul român a făcut sacrificii, a purtat adevărate bătălii, biruind în cele din urmă odată cu biruința progresului societății. Să ne reamintim că așa iau ființă universitățile ro-

județul Constanța — una din cele mai importante zone agricole ale țării, care dispune de o bază materială puternică, de un mare număr de specialiști, precum și de institute și stațiuni de cercetare, revenindu-i în continuare sarcini deosebit de importante în asigurarea unor producții agricole sigure și stabile prin creșterea potențialului productiv al' pă- mintului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a. terenurilor agricole, a întregii suprafețe.Elaborat din inițiativa și cu con-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, in cursul zilei de miercuri, o vizită de lucru in 
unități agricole din județul Constanța.

Au participat tovarășii Ion Dincă, Gheorghe Stoica, precum 
și Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare.

Educația patriotică a tineretului implică transformarea convingerilor, a sentimentelor ' în factori stimulatori ai activității creatoare, ai atitudinii generale în societate, sub imperativul „marilor răspunderi și îndatoriri pe care fiecare cetățean le are față de patrie, față de apărarea cuceririlor socialiste ale poporului", așa cum sublinia și subliniază în repetate rîn- duri tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării., A- ceasta înseamnă, în fond, considerarea intereselor patriei drept țel suprem al tuturor gîndurilor și silințelor, activităților și realizărilor fiecărui cetățean și ale întregii comunități care este națiunea noastră socialistă. Si mai înseamnă o conștiință vie, de contopire cu trecutul glorios, cu prezentul tumultuos și cu viitorul luminos al țării și poporului, al patriei și națiunii. înseamnă, in același timp, o sinteză de trăiri și convingeri, afinități și legături de. nedespărțit unele, de altele, toate împreună semnificînd. contopirea cu ^reâlitateâ geografică și cu cea istorică, cu cea social-economi- că și social-politică, cu cea culturală și cu cea spirituală.Aceste realități se cuvin să lumineze gîn- dul fiecăruia și al tuturor, tineri și vîrst- nici, români și naționalități conlocuitoare, spre înțelegerea plenară a patriotismului și a izvorului de energii creatoare ce sălășluiește în conținutul lui adevărat. Așa cum dealtfel îl visau îndrăzneții ginditori și marii înfăptuitori de țară, între care istoricul Aron Florian, profesor la Colegiul „Sfîntul Sava" din București, îl înfățișa în cuvinte care nu și-au pierdut nimic,
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-APTUL! 
DIVERS' - - - -- - - 1 
Veteranii--------------------i

fruntași
Și in Ucuriș, județul Bihor, I 

inețele au dat rod bogat. Fapt ' 
lentru care, in această vară, la ■ 
nițiativa consiliului popular co- I 
nunal s-au organizat întreceri I 
yentru a fi desemnați cei mai 
juni dintre cei mai buni gos- 1 
jodari. Întreceri desfășurate sub ] 
țenericul „Zilele cosașilor".

Din zori pină in seară, oame- ■ 
aii s-au întrecut intre ei și pe I 
ți înșiși. De la cei mai tineri « 
pină la cei mai in virstă.

Cine credeți că au fost in 
fruntea cosașilor la categoria de | 
virstă de peste... 70. de ani?. Iată 
numele lor : Petre Boțoc, ajuns > 
la venerabila virstă de 85 de .ani | 
bătuți pe muchie, șl vecinul său • 
Vasile Bogle, care-i calcă pe . 
urme : și ca virstă, și ca hăr- I 
nicie.

...Și cind te gîndești că prin 
alte părți mai întilnești cite un 9 
tinăr care...

Școala-expozifie
Școala generală din comuna 

Virghiș, județul Covasna, a de
venit o adevărată expoziție. Și 
încă una de mare atracție. Încă 
de la intrare, te intimpină o mi
nunată poartă țărănească din 
lemn cu originale încrustații. 
Apoi, un splendid suport din 
lemn, tot incrustat,' pentru clo
poțel. Coridoarele și clasele șco
lii sînt împodobite cu perdele și broderii în stil popular. Ca și 
fețele de masă, ca și numeroase 
piese de mobilier. Toate acestea 
au fost realizate de elevii școlii 
in cadrul orelor de practică și in 
cercul de artă populară. Toate — 
pe cit de frumoase, pe atit de 
utile. Împresurat de atita fru
musețe — care duce mai departe 
tradiția creației populare 
— ți-e mai mare dragul 
veți l

locale 
să în-

I
I
I
I

I
I
I
ICu afâ alba

Mai fusese condamnată 
pentru înșelăciune, dar Teodora 
Babiuc din Suceava nu se învăța
se minte. Deși ciștiga bine, fiind 
croitoreasă, ea a încercat să-și 
„croiască" și o altă identitate, 
dindu-se drept grefier. în aceas
tă calitate, s-a prezentat la un 
gospodar din comuna Bosanci, 
căruia i-a spus cum că va fi ur
mărit, chipurile, pentru dobindi- 
rea unor ciștiguri ilicite.

— Cum adică ilicit? — s-a mi
rat gospodarul. N-am luat de la 
nimeni, in viața mea, nici un 
cap de ață. Tot ce-am agonisit, 
am agonisit cu brațele astea...

Dar croitoreasa „grefier" nu 
:s-a dat bătută, cerindur-l cîteva ■. mu de lei. j

— Altfel, o să fie rău de totl • 
— l-a amenințat ea.

Gospodarul, deși se știa nevi
novat, a căzut pe gînduri. Soția 
lui insă, femeie harnică și 
isteață, a anunțat miliția. Și 
uite-așa, „croitoresei"' i S-a... 
croit urgent o nouă condamnare 
pentru doi ani și jumătate în
chisoare.

o dată

în-
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S-a întîmplat 
intr-un tren

I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță eu legile țării, en principiile 
eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om 

Retepționarea investițiilor - sub semnul

răspunderii și angajării
Consiliu! Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale a analizat, împreună cu Comitetul județean Prahova, al P.C.R., la indicația secretarului general al partidului, o scrisoare privind unele neajunsuri din activitatea de investiții și constfucții- montaj la întreprinderea pentru exploatarea și prelucrarea materialelor nemetalifere Vălenii de Munte.Cu acest prilej a rezultat că, Intr-adevăr, drumul pentru transportul sterilului din cariera Valea Pietrei, în valoare de peste 1,5 milioane lei, a devenit inutilizabil datorită unei alunecări de teren. în- trucît cheltuielile de consolidare a terenului depășesc costul lucrării, a fost proiectat și este în curs de

avizare un nou tronson de drum.Raportul de cercetare subliniază însă ușurința cu care s-a procedat la recepționarea unei investiții privind capacitatea de 250 000 tone/an nisips pentru turnătorie, în luna iunie a anului trecut. Comisia de recepție a consemnat nereal că cele 16 400 tone nisip prelucrat în timpul probelor tehnologice reprezintă 95 la sută din capacitatea proiectată, în consecință, în 9. luni s-au produs doar 9 859 tone nisip, adică ceva mai mult de 5 la sută din capacitatea proiectată. . Aceste rezultate nesatisfăcătoare se datoresc funcționării defectuoase a instalației de transport hidraulic și de spălare a nisipului, precum și ne- terminării lucrărilor de alimentare cu apă și de expediere a nisipului spălat.

în timpul controlului s-au stabilit măsuri pentru livrarea a 10 pompe de către Uzina de utilaj minier și reparații Baia Mare și montarea lor eșalonată, astfel ca instalația de transport hidraulic să poată funcționa normal, crescînd gradul de valorificare a nisipului subteran. Totodată, față de neregulile confirmate in ce privește recepționarea obiectivului industrial — 250 000 tone/an nisip — s-a propus ca biroul executiv al consiliului de conducere al ministerului de resort să analizeze situația obiectivului în cauză și, în raport de constatări, să aplice sancțiuni membrilor comisiei de recepție din minister, centrală șl întreprinderea beneficiară.
Măsuri ferme pentru îmbunătățirea activității

Situată In județul Brăila, C.A.P. Găiseanca dispune de un teren fertil în suprafață de peste 5 000 hectare, de condiții materiale bune pentru ca să se dezvolte continuu, să obțină producții cit mai mari și, ca urmare, viața cooperatorilor să fie tot mai bună. Dar după cum se afirma într-o scrisoare adresată secretarului general al partidului, de la o vreme, datorită lipsei de preocupare din partea conducerii unității, în special a președintelui Ca- loianu Marin, cooperativa a înregistrat rezultate economice slabe. In scrisoare se relata că anul trecut au murit multe bovine, ovine și păsări, o serie de bunuri nu sînt administrate cu răspundere, au loc abuzuri și pagube,- iar sesizările făcute organelor locale n-au fost . urmate în toate cazurile de măsuri care să conâucă la înlăturarea neajunsurilor respective. Autorii scrisorii solicitau ca faptele sesizate să fie verificate de activiști de la nivel central șl să se adopte măsuri ferme de sancționare a celor răspunzători de neregulile comise.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a .. Indicat ca scrisoarea să fie dată spre rezolvare secretarului cu pro- . bleme agrare al C.C. al P.C.R. și președintelui Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție., în urma unei ample analize a \ activității C.A.P., ,ă dis'ciițiildr purr.f trite. cu un mare, număr de. cooperatori și cadre cu munci ' dh răspundere, a rezultat că majoritatea ■

cooperativei
problemelor sesizate se confirmă. Rezultatele economico-financiare înregistrate de C.A.P. Găiseanca sînt slabe. Anul trecut, de pildă, au fost înregistrate pierderi substanțiale in locul beneficiilor planificate.în raportul de cercetare se face o analiză a "cauzelor care au determinat această situație. în primul rînd, rezultatele slabe sînt legate de insuficienta preocupare a conducerii cooperativei pentru mobilizarea la muncă a membrilor cooperatori ; în anul trecut, numai 182 dintre ei, în afara celor din zootehnie, au realizat numărul minim de norme stabilit de adunarea generală.A rezultat apoi că lucrările agricole n-au fost executate la timp și de calitate, ceea ce a condus la obținerea unor producții medii Vegetale și animale cu mult sub nivelul celor planificate. Furajarea și îngrijirea necorespunzătoare a animalelor au fost cauza unor importante pierderi prin mortalități. S-a constatat că balanța furajeră din anul trecut a înregistrat un deficit pe cooperativă de aproape 3 000 tone substanță uscată, pește 280 tone proteină brută digestibilă, iar furajele produse și administrate au fost în. mare măsură necorespUnză- toare. S-a mai constatat că efec- . tțfâre;; . cheltuielilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale. ă§-ff-'fâ'e'dt';i':ăe regulă,'fără simț gospodăresc ; au fost depășite consu

murile specifice, iar recepția lucrărilor s-a făcut de multe ori necorespunzător. S-a confirmat și afirmația din scrisoare potrivit căreia au fost scăzute din inventarul cooperativei o serie de mijloace fixe fără respectarea normelor legale în vigoare și fără evidențierea în contabilitate a materialelor rezultate și urmărirea utilizării lor.în raportul de cercetare se mai consemnează o serie de nereguli financiare, sustrageri sau plăți făcute ilegal, vînzarea de păsări direct din fermă. Se precizează că adunarea generală din februarie a.c. l-a eliberat pe Calolanu Marin din funcția de președinte, conflr- mîndu-1 ca șef al fermei de păsări și ovine. După expunerea și discutarea problemelor rezultate din cercetarea prezenteî scrisori, adunarea generală, cu unanimitate de voturi, l-a destituit și din această funcție, schimbindu-i, de asemenea, pe șeful fermei bovine, Bădă- ră Alexandru, și pe casiera Bădără Geta. Pentru înlăturarea neajunsurilor, împreună cu Comitetul județean Brăila al P.C.R., s-a stabilit Un complex de măsuri, între care trimiterea în fața instanțelor de' judecată a celor vinovați de încălcarea legalității și a statutului C.A.P., formarea unui. colectiv de activiști și specialiști care să sprijine... cooperativă în organizareamuncii și activității, asigurarea ă- ■cesteia cu cadre corespunzătoare în posturi de conducere și altele.
Un „cec" de încredere, cu verificare la termen

FIECARE GOSPODĂRII FOLOSEȘTE RDNIIRI INDUSTRIALE
...și gospodăria fiecăruia poate furniza bunuri industriei

Aprovizionarea economiei naționale cu materii prime 
și materiale, in condițiile actuale, ale instabilității eco
nomiei mondiale, ale disponibilului limitat de valută al 
țării noastre, face necesară, mai mult ca oricind, reci
clarea cu maximum de eficiență și chibzuință a tuturor 
materialelor recuperabile și refolosibile. Acest impe
rativ economic a fost subliniat din nou și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., in cuvîntarea rostită cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Pe calea re
cuperării și refolosirii trebuie să asigurăm 50 la sută 
și chiar peste 50 la sută din necesarul economiei 
naționale - accentua secretarul general al partidului. 
Aceasta subliniază cu toată puterea ce mare impor
tanță reprezintă înfăptuirea neabătută a măsurilor și 
programelor stabilite în această direcție".

Desigur, principalul furnizor al majorității materiale
lor refolosibile il constituie marea industrie. Alături 
de unitățile economice, importante cantități de ma
teriale refolosibile oferă însă și gospodăriile popu
lației. Este adevărat, în gospodăriile cetățenilor can
titățile în discuție sînt mai mici, dar trebuie avut in 
vedere numărul acestor gospodării, care este de ordinul 
milioanelor, ceea ce sporește importanța lor ca furni
zor de materiale refolosibile șl recuperabile - și im
pune să se acorde cuvenita atenție acestui sector.

Cum sînt valorificate materialele recuperabile din 
gospodăriile populației ? „Scînteia" își propune să ini
țieze un ciclu de articole pe această temă, supunind 
atenției situația colectării unor grupe distincte de ma
teriale.

' Aflăm din gazeta ’ „Clopotul" 
din Botoșani că un tinăr, pe 
nume Eugen Burlacu, de fel din 
satul Ungureni, este cercetat in 
stare de arest și urmează să fie 
judecat pentru infracțiunea de 
tentativă de omor.

Intimplarea s-a petrecut in
tr-un tren pe ruta Dorohoi — 
Ungureni. Intre alți călători, în 
tren se afla și elevul Ciprian C., 
de la un liceu din Dorohoi. Vă- 
zindu-l, Burlacu ii întinde o ți
gară. Elevul refuză. Burlacu 
insistă. Elevul ii răspunde poli
ticos că nu. fumează. Burlacu, 
beat cum era, se supără foc. 11 
ia de piept pe elev și îl împinge 
afară, pe ușa vagonului. Victima 
a fost internată in spital in stare 
gravă, iar criminalul arestat 
imediat. ■

I
I

I
I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dispus ca o scrisoare ce' i-a fost adresată privind unele neajunsuri din activitatea directorului întreprinderii de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor Drobeta-Tr. Severin să fie analizată de activiști al C.C. al P.C.R., sub îndrumarea secretarului de resort al Comitetului Central.Cercetările au confirmat că activitatea de producție a unității pe anul 1982 s-a încheiat cu pierderi însemnate datorită neajunsurilor din asigurarea furajelor și apei pentru animale, neinregistrîndu-se sporurile planificate de creștere în greutate. De asemenea, a fost depășit cu mult nivelul admis al mor- talităților.Se precizează însă că anul 1982 nu caracterizează activitatea întreprinderii — este dealtfel singurul an din cei 7 analizați (1976—1932) în care activitatea s-a încheiat cu

pierderi. în cursul anului curent, datorită măsurilor aplicate, lucrurile s-au îmbunătățit. în primele 4 luni analizate, rezultatele se situează la nivelul sarcinilor de plan. Fondul de stat la carne s-a realizat în proporție de 121 la sută, la purcei înțărcați — 124 la sută, iar mortalitățile sînt mal mici decit anul trecut cu 45 la stttă și se situează în limita do pian. Este adevărat că în ferme mai persistă unele neajunsuri. S-a mai constatat că o parte din imputațiile stabilite nu fuseseră suficient de bine cercetate și aprofundate, cu sancțiuni aplicate fără ascultarea prealabilă a celui vinovat ori ignorîn- du-se explicațiile în apărare. Din această cauză, in urma contestațiilor făcute în anul trecut au fost anulate, prin hotărîre judecătorească. imputați! în valoare de 94 000 lei.Concluziile cercetării au fost dis

cutate în secretariatul Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., care a stabilit sancționarea pe linie administrativă cu avertisment a directorului pentru stilul său defectuos de muncă și pentru deficiențele constatate in aplicarea tehnologiilor de producție.S-a hotărit ca ținînd seama de rezultatele pozitive obținute în ultimul timp să se acorde încredere in continuare directorului, A. Tili- că — un fel de „termen de grație", un „cec al încrederii", urmind ca la sfîrșitul anului) să se reanalizeze situația spre a se constata dacă a tras învățămintele necesare, îmbu- nătățindu-și stilul șl metodele de muncă, pentru ca activitatea de producție pe 1983 să se încheie cu realizarea integrală a sarcinilor de plan.
Neculal ROȘCA

Pentru început publicăm un succint grupaj de date și informații generale, furnizate de factori de răspundere din departamentele, care coordonează activitatea de reciclare a materialelor și produselor refolosibile din gospodăriile populației.Prima întrebare am adresat-o tovarășului loan Hendel, director general adjunct al Centralei pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile :
— Care este 

ponderea actuală 
a preluărilor de 
materiale refolo-' 
sibile și recupera
bile de la popu
lație ?— în prezent se recuperează de la gospodăriile populației fier vechi și metale neferoase echivalente cu necesarul de consum pe un an de zile al Combinatului siderurgic din Călărași, 40 la sută din întregul volum de hîrtie și cartoane recuperate la nivelul economiei naționale, mai multe zeci de mii de tone de mase plastice, resturi textile, spărturi de sticlă, cauciucuri reșapabile, acumulatori auto, baterii electrice, tuburi goale de spray etc.

— Este mulțumitor actualul nivel 
de preluare a materialelor refolosi
bile de la populație ?— Pentru preluarea acestor materiale funcționează o rețea de peste 2 500 puncte de colectare aflate în subordinea întreprinderilor județene de recuperare a materialelor. Numărul lor, trebuie să recunoaștem, este insuficient. O parte din materiale sînt colectate prin acțiuni întreprinse de organizațiile de tineret și femei, O.D.U.S. și sindicat, de cooperația de achiziții' de- la •- sate. Dar nici astfel capacitatea de Cuprindere hu este .Silfi!6iăhtă.!i,£-)'";^':' ■'

să se reiiime 
efiCieil’ța prăliiărildr la aspeCHlt' strict 
cantitativ, la numărul centrelor ? Ce 
se întreprinde de către centrală pen
tru ca unitățile care există, atitea 
cite există, să funcționeze corect, ren
tabil, mulțumitor și din punct de ve
dere al cetățeanului și din punct de 
vedere al economiei naționale ?— încercăm să aducem o serie de îmbunătățiri sistemului de colectare, convinși că el poate fi nătățit, punînd accentul rea accesului cetățenilor noastre. Spre exemplu, experiența din alte țări, două noi modele de colectare, care poartă numele localităților unde s-au experimentat : „tip Craiova" șl „tip Sibiu". Despre ce este vorba ? Și intr-un caz și în altul se alege pe cartiere — cîte o zi pe trimestru declarată „zi de colectare". Urmează popularizarea acestei zile prin consiliile populare și deputați, prin mijloacele locale de-informare în masă, în ziua respectivă, toți cetățenii care au în gospodărie lucruri ce nu la fac trebuință și doresc să le ofere unităților de colectare le scot —• in cazul metodei „tip Craiova" — in locurile în care de obicei se scot pubelele, urmind ca la sfîrșitul zilei mașinile intreprinderilor noastre de colectare să treacă pe fiecare stradă

©

N-o mai face 
pe zmeul I

Unități turistice în județul Mureș (Urmare din pag. I)

pentru a le aduna. în cazul metodei „tip Sibiu", adunarea materialelor se face în punctele volante de achiziție amenajate în spațiile libere' dintre case, ca și la punctele de colectare, gestionarii întreprinderii de colectare stînd la dispoziția cetățenilor de dimineața pină seara. în- trucît ambele metode s-au dovedit eficiente, le-am recomandat tuturor

Printre consumatorii aflați la 
ora aceea in bufet se afla și Va
sile Drănceanu. La un moment 
dat, acesta s-a dus la unul din 
consumatori și i-a strigat in 
față :

— Știi tu, mă, cine-s eu 7
— Știu.
— Ce știi ?
— Știu că ești de aici, din sa

lul Zmeu.
— Și ce mai știi ?
— Mai știu că ar fi bine să 

stai la locul dumitale, că n-avem 
nimic de împărțit.

— Și 'dacă eu nu vreau să 
stau ?

Și, nici una, nici două, Vasile 
Drănceanu l-a luat la bătaie pe 
pașnicul consumator,' fapt pen
tru care a ajuns în fața instan
ței de judecată. După cum, ne 
informează corespondentul nos
tru voluntar Dumitru Păpușoiu 
din Tg. Frumos, făptașul a fost 
condamnat la două luni și zece 
zile închisoare. Și astfel, bătău
șul din Zmeu n-o mai face a- 
cum pe... zmeul.

Plus ce urmează
După ce a tamponat două 

mașini, văzindu-și mai departe 
de drum, autoturismul 19-B-524 
rula in miez de noapte in preaj
ma gării din Baia Mare. La sem
nalul agentului de circulație, cel 
ăe la volan — Tudor Răuță (din 
strada Cetatea Histria, Bucu
rești) — s-a făcut alb ca varul. 
Apoi, după ce a făcut fiola ver
de. ca spanacul, obrajii i s-au 
făcut ca ardeiul roșu. Apoi... 
plus ce urmează.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii”

în județul Mureș, una dintre cele mai atrăgătoare și interesante zone turistice din țara noastră, ci- teva hanuri și cabane oferă condiții bune pentru petrecerea unui concediu agreabil.La 9 kilometri de Tg. Mureș, spre Brașov, lingă o pădure seculară, se află Hanul „Stejăriș" cu 60 locuri de cazare, cu confort modern și încălzire centrală, restaurant. Pe aceeași rută, la 23 kilometri de Tg. Mureș, în localitatea Bălăușeri, într-o regiune viticolă, Hanul „Dealul Viilor" dispune, de camere confortabile și căsuțe camping, un restaurant și o braserie, în localitatea Sovata, Hanul „Ursul Negru" oferă locuri de cazare în camere cu confort de categoria I.

Unitatea are, de asemenea, un restaurant, un cafe-bar și o cofetărie.în apropierea localității Răstoli- ța situată în splendidul defileu al Mureșului, pe drumul național Tg. Mureș — Toplița, Cabana Gălăoaia este un loc de popas liniștit și reconfortant, avînd cîteva camere de cazare și un mic restaurant. Aceleași condiții le oferă și cabanele „Sălard" (de lingă localitatea Lunca Bradului, la poalele munților Căliman și Gurghiului) și Șoi- mii-Neagra. La ieșirea din orașul Luduș, Cabana „Salcîmul" are 45 locuri de cazare, teren pentru amplasarea' de corturi și un restaurant spațios cu terasă, oferind turiștilor o bună găzduire.în imagine : Hanul „Ștejăriș"

— Dacă am lua un excavator românesc de serie recentă am afla la el cite ceva din munca acestei echipe de elită 7— Cum să nu 7 Am dovedit de exemplu că, un excavator de 55 de cai putere, echipat cu instalații hidraulice corespunzătoare, poate concura cu randamentul unui excavator cu puteri de trei ori mai mari, lipsit însă de amintitele instalații. în preocupările noastre țintim însă mult mai mult, nu numai acționările hidraulice la excavatoare.— Motivația acestei 'preocupări 7— Mai întîi o privire retro, din pură curiozitate : între automobilul Mercedes din 1906 și cel de azi, la prima vedere, nu sînt deosebiri mari. Motorul, schema mașinii etc. nu s-au schimbat. Dar de fapt, socotind performanțele realizate, acum sîntem în fața unei mașini complet noi. Care este secretul acestei întineriri 7 înainte de toate, echipamentele hidraulice. Cei mai mulți sînt de părere că, în momentul de față,. se coace o nouă revoluție în tehnică. Hidraulica își revendică dreptul de a fi motorul acesteia. Iată motivul pentru care socotesc că avem datoria — morală, patriotică — să ne sincronizăm pașii cu noul cel mai nou, să creăm toate condițiile pentru afirmarea potențialului de gîndire românească novatoare. Pentru că și această strategie intră firesc in legile aspre ale competitivității...Să ne sincronizăm pașii cu noul cel mai nou 1 Este una din ideile călăuzitoare ce revine necontenit în documentele programatice ale partiduluii nostru, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Competiția în care ne-am angajat, în sistemul complex al schimbului de valori materiale cu lumea, presupune, înainte de toate, știința de a folosi deplin și eficient resursele de care dispunem, uriașul potențial tehnic și de inteligență românească.— în fond, este de părere Marin k Budescu — tehnician la Șantierul

general adjunct în Ministerul Comerțului Interior :— Anul acesta avem de recuperat de la cetățeni peste 5.2 miliarde de sticle și circa 700 milioane de borcane. Sînt cantități foarte necesare industriei alimentare pentru produsele destinate unei bune aprovizionări ă pieței. Iată de ce buna organizare a activității de recuperare are un rol deosebit de important. în acest scop al recuperării ambalajelor de sticlă, de comun acord cu celelalte foruri centrale interesate, a fost stabilit un program dens de măsuri, menit să înlăture, pe cît posibil, greutățile de care cetățenii se lovesc încă în valorificarea ambalajelor pe care le dețin în gospodării, lesnească acestora industria care are nevoie de ele.
—■ Ne-ați putea enumera citeva din 

aceste măsuri ?— Toate magazinele, Indiferent de subordonarea lor, sînt obligate să preia ambalaje de sticlă prin toate cele trei forme : cu numerar, la schimb și cpntra marfă ; în cartierele dens populate trebuie să se organizeze săptămînal centre volante de preluare a borcanelor ; în municipii și orașele mari se vor organiza noi centre de achiziții, concomitent cu îmbunătățirea Condițiilor de depozitare a ambalajelor colectate prin amenajarea unor copertine, șoproa- ne etc.
— Se invocă deseori lipsa unor na

vete pentru primirea sticlelor și bor
canelor aduse de cetățeni, ca și lipsa 
de bani pentru a le plăti...— Sînt motivări nejUstificâte. To- „ ________ {u!ri, Pe alocuri, insuficiența unoreprespurizătpăre acțiunii respective o realitate. Depinde in,șf nici personalul de la oficiile P.T.T. hnfaMot «a cnirum.măhilesitâ't pi'ebcuparea nece-

— Există vreo dificultate obiectivă 
care împiedică obținerea unor rezul
tate superioare în activitatea de co
lectare a materialelor refolosibile din 
gospodăriile populației ?— Atît pentru nereușitele de ansamblu, cît și pentru diferențele de rezultate — uneori discrepante — dintre județe nu pot fi invocate dificultăți obiective. Activitatea de colectare de la gospodăriile populației este de așa manieră concepută, incit să fie cît mai puțin dependentă de dotările speciale (care necesită investiții) și de consumul de carburanți. Singura greutate obiectivă este de fapt... subiectivă. Ea ține de insuficienta preocupare a unor lucrători din sectorul nostru pentru funcționarea corespunzătoare a cadrului organizatoric creat, pentru aplicarea hotărîtă a măsurilor stabilite.O altă categorie de materiale recuperabile care prezintă o importanță economică deosebită, popasul lor în gospodăriile populației fiind doar o „haltă" între două etape diferite ale activității de producție, o reprezintă ambalajele de sticlă. în legătură cu preluarea acestora din gospodăriile populației, ne-am adresat tovarășului Nicolae Blăjan, director

a.

ESTE BINE DE ȘTIUT : ' \

1 tonă de fier vechi înlocuiește 2 tone de minereu 
de fier și 1 tonă de cărbune cocsificării;
1 tonă de maculatură înlocuiește 1 tonă de celu
loză, care se obține din 3—4 mc lemn, 800 kWh 
energie electrică, 250 kg combustibil;
1 tonă de resturi de folie de polietilenă economi
sește circa 7 tone de petrol. să în- drumul spre

mult îmbu- pe facilitata serviciile studiind și am „lansat"

naval din Brăila — la originea produselor competitive se află răspunderea noastră de proprietari, producători, beneficiari.— Cum se dovedește concret această răspundere ?— Ca în toate întreprinderile noastre. Dar pentru că eu muncesc aici, în rîndurile constructorilor navali brăileni, pot să mai adaug : în aproape două decenii șantierul nostru a făcut pași mari în bătălia competitivității. Dacă aș aminti numai trecerea de la tra- sajul clasic la cel optic, trecerea de la construcția de șlepuri la super- traulere moderne de pescuit ocea-

consiliilor populare din țară, pentru generalizare.O atenție deosebită acordăm hîr- tiei, care se adună mai repede In casa omului și a cărei păstrare timp de un trimestru devine mal dificilă. Ca atare, am stabilit să montăm la scara fiecărui bloc un niinieonteiner confecționat din materiale recuperabile. (Din păcate, pină acum n-am găsit producători dispuși să realizeze întreaga cantitate de mlniconteinere de care avem nevoie.) în plus, în colaborare cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor am convenit ca toate oficiile P.T.T. din țară să preia de Ia populație — con- ’ tra cost — hîrtie refolosibilă (ziare vechi, reviste, publicații etc.). Numai că rezultatele pe această linie sînt pină acum nesatisfăcătoare. Nici noi n-am reușit șă facem o popularizare_șî nici personalul de, ta oficiile P.T.T. ftiod hotăhîtor de spiritul de răspundere și, desigur; de modul de organl- < zare al Comerțului local ca asemenea motive să nu mai fie invocate, în acest spirit s-au luat măsuri pentru intensificarea controlului asupra desfășurării acestei activități, recuperarea ambalajelor de sticlă de la populație situîndu-se pe primul plan al atenției tuturor direcțiilor comerciale județene, a ministerului nostru. Reținem din cuvintele Interlocutorilor noștri confirmarea a două idei esențiale : 1) economia națională are nevoie practic nelimitată de oricare din materialele recuperabile și refolosibile citate, nimic nu scuză din punct de vedere economic Irosirea lor și 2) se caută căile optime pentru preluarea acestora în măsură tot mai mare din disponibilul existent la populație, supus degradării, aruncării, nefplosirll. Nu există deci nici o scuză ca preluarea materialelor re- folosibile să decurgă greoi, ca cetățenii să nu fie stimulați, prin toate posibilitățile legale, să contribuie la reintrarea bunurilor utilizate în circuitul economic în vederea obținerii altor bunuri.Care este situația pe teren 7 La această întrebare vom răspunde printr-o suită de anchete la fața locului, pe categorii, de produse.
M. IONESCU 
M. BABOIAN

multă bătaie de cap. Ei bine, de flecare dată s-a observat o adevărată concurență pentru a fi admis în echipele care să lucreze la nava cap de serie. Asta probează și gustul pentru nou, și dorința de afirmare, și încrederea că putem să realizăm ce ne propunem.— Tovarășe Cristian Rădulescu, sînteți secretar al Comitetului municipal de partid Brăila. O primă întrebare : cum este stimulată competiția pentru afirmarea noului, pentru competitivitatea produselor românești realizate aift 7— Cum se știe, este o bătălie pe un front larg, mai ales în

— Să revenim. Șl tot cu ajutorul unui exemplu. Avem prevăzute lucrări ample pentru folosirea energiei solare. Ei bine, în multe unități brăilene au apărut diverse modalități de conversie a acestei energii,.. Le-am .colectat prompt, am confruntat eficiența lor și... am ales-o pe cea mai bună. Din „n" proiecte am ales proiectul cu seria „zero", care e în curs de definitivare ia Combinatul de fibre artificiale.

A

înalta calitate a muncii
nic, ori cargourile maritime sau navele de aprovizionare pentru platformele de foraj marin, cred că ar fi de ajuns.— Numiți energia propulsoare a acestui progres rapid.— Este, mai întîi de toate, climatul general deschis noului, primenirilor, instaurat de la Congresul al IX-lea încoace. S-a situat apoi necontenit dorința de a învăța. S-au creat și condiții pentru asta. Numai în secția unde lucrez eu, aproape 60 de tineri urmează liceul la seral. Muncitorul de azi trebuie să știe algebră, fizică, chimie, mecanică. Și tot acestor ani aparține și cultivarea, cu tenacitate, a încrederii în forțele proprii.— Toate acestea au presupus, cred, eforturi de „cursă lungă"...— Sigur că da. Dar mai presus de orice s-a înrădăcinat dorința și mindria de a făuri nave competitive. M-aș opri doar la un singur exemplu : în ultimele aproape două decenii, cum aminteam mai înainte, noi am construit aici multe nave cap de serie. Și se știe ce înseamnă nava care inaugurează o serie : lucrări complexe, unele inedite, noi scule și dispozitive, într-un cuvînt căi nebătătorite. Adică,

acest cincinal, care are drept element definitoriu pentru noi toți calitatea, competitivitatea. Sînt adevăruri afirmate din nou, cu limpezime, la recenta plenară a partidului nostru. în această ordine de idei vreau să arăt că avem nu numai obligația care decurge din sarcinile noastre de partid, ci și îndatorirea morală de a pune „materia cenușie" la lucru, de a asigura cale liberă finalizării ideilor novatoare.— Concret, ce se întreprinde în această direcție 7— Concret — o cît mai rapidă circulație a inițiativelor, a ideilor cu mare eficiență economică. Iată, nu de mult a fost organizată la Brăila o expoziție a realizărilor tehnico-științifice de vîrf. Momentul a constituit prilejul unui fructuos dialog între specialiștii industriei brăilene privind diverse rezolvări la care ei inșiși au ajuns, precum și ce mai au de făcut într-o direcție sau alta. A fost, ca să zic așa, un necesar schimb de experiență, cu rezultatele „pe masă", în domeniul inventicii, asimilărilor, recondiționărilor.— Să revenim Ia circulația mal rapidă a ideilor valoroase, factor hotărîtor pentru competitivitate. '

Tot aici se află în curs de finalizare . un atelier de asimilări și recondlționări — destinat cerințelor întregului municipiu — și unde se vor folosi tehnici moderne, precum acoperirile cu plasmă etc.— Așadar, numai circulația ideilor nu ajunge.— Simpla circulație fără finalizarea lor — a celor mai bune, purtătoare de progres, cum se mai spune — ar fi un non sens. Sigur, eu m-am referit aici doar la citeva modalități care scurtează drumul de la concepție la finalizarea în producție, la răspîndirea largă a ceea ce este valoros, cîștigat. Ele sint mal multe. După cum și exigențele noastre, ale momentului sint mal mari. Sint mai mari, ele decui’gînd firesc, așa cum se sublinia. zilele trecute la plenara partidului, din sarcinile autoconducerii muncitorești, din efortul întregului popor pentru a produce Ia un înalt nivel calitativ, dat fiind că noua calitate a muncii noastre constituie temelia pe care edificăm viața noastră mereu mai bună. Pornim apoi de la premisa că în efortul competitivității trebuie cuprinse toate forțele. Este exact ceea ce încercăm in prezent să facem prin organizarea mai temeinică, intre altele, a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale in care se află cuprinși . toți oamenii muncii, din toate domeniile de activitate. Izvoarele cunoașterii și creației umane sînt, practic, inepuizabile, iar strategia calității, a competitivității ia din ce in ce mai mult in calculaceastă realitate.
Ilie TĂNĂSACHE
Comeliu IFRIM
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru in unități agricole din județul Constanți

Se examinează, la fața locului, starea de vegetație la soiurile de grîu de mare productivitate

||| | I

(Urmare din pag. I) pornit fructiferi, oferă o imagine semnificativă a rodniciei pămîntului, a priceperii și hărniciei celor ce trăiesc și muncesc pe meleagurile dobrogene.Cu bucuria muncii Împlinite și în semn de aleasă ospitalitate, un bă- trîn țăran cooperator îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să guste din plinea plămădită din noua recoltă de grîu. Fete și băieți, în frumoase costume populare, specifice locului, oferă buchete de flori.La această nouă și cuprinzătoare analiză la care este prezent Ion Btoian, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.; iau parte cadre de conducere din domeniul agriculturii, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, specialiști, oameni ai muncii de pa ogoare.La început, ing. Dumitru Angheli- na, directorul general al Direcției agricole județene, prezintă date sintetice privind agricultura constăn- țeană.Județul dispune de o suprafață agricolă de 579 100 hectare, din care 496 163 hectare teren arabil. Este înfățișată, de asemenea, structura principalelor culturi, relevîndu-se că cerealele ocupă peste 300 000 hectare, plantele tehnice mai bine de 93 000 hectare, iar legumele dețin circa 11 000 hectare. Importante suprafețe sînt rezervate, de asemenea, pășunilor, viilor și livezilor. în același timp, sînt evidențiate preocupările și rezultatele obținute pe linia creșterii suprafețelor arabile și a sporirii potențialului productiv al pămin- tului.S-a evidențiat că, în condițiile de secetă ale acestui an, irigațiile au asigurat stabilitatea producției agricole. Prin importante fonduri de investiții alocate în județ au fost ame

Pe tarlalele I.A.S. Tortomanu

najate pentru irigații peste 350 000 Hectare, reprezentind 70 la sută din întreaga suprafață arabilă, numai în acest an perimetrul irigat sporind cu peste 10 000 ha. Secretarul general al partidului a fost informat că suprafața irigată urmează să ajungă, la sfirșitul actualului cincinal, la 485 000 hectare. S-a reliefat faptul că prin mobilizarea largă a lucrătorilor din agricultură, a tuturor locuitorilor satelor, au fost exploatate la întreaga capacitate sistemele de irigații și s-au efectuat Ia timp lucrările de întreținere a culturilor. Totodată, s-a asigurat folosirea de soiuri de înaltă productivitate și au fost apljcate tehnologii de mare randament. Toate acestea au contribuit Ia obținerea unor producții la nivelul prevederilor și chiar peste cele planificate.Gazdele îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să vadă cîmpul cu grîu de sămînță. Secretarul general al partidului scrutează cu privirea această întindere de grîu de aproape 2 000 de hectare, care aparține, în cea mai mare parte, întreprinderii agricole de stat Cobadin și cooperativei agricole Conacu. La acest ceas al dimineții, zeci de combine recoltează lanurile coapte. în ritmul în care se lucrează, recoltatul griului poate fi încheiat în aproximativ o săptămînă.Președintele consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Cobadin, Ion Ion, informează că unitățile din cadrul consiliului obțin an de an recolte deosebite și furnizează 30 la sută din necesarul seminței de grîu al județului Constanța. De asemenea, aceste unități își asigură din resurse proprii furajele de care au nevoie pentru sectorul zootehnic. La rîndul său, Ion Oancă menționează că I.A.S. Cobadin, al cărei director este, realizează în acest an pe terenurile irigate 5 700•> 

kg grîu la hectar, 5 570 kg orz, 11 500 kg porumb boabe și 3 000 kg floarea- soarelui la hectar.Secretarul general al partidului intră în lan, rupe cîteva spice, cin- tărind în palmă boabele mari de grîu. Specialiștii subliniază că acest grîu frumos a fost obținut din hibrizi românești care dovedesc o înaltă productivitate.înaintind în lan, tovarășul Nicolae Ceaușescu se apropie de oameni, se interesează de munca și preocupările lor, de calitatea recoltei. Expri- mindu-și satisfacția pentru rezultatele acestui an, lucrătorii ogoarelor îi adresează secretarului general al partidului calde mulțumiri pentru tot ceea ce a făcut și face în scopul dezvoltării agriculturii, creșterii bunăstării celor ce muncesc, urîndu-i multă sănătate și putere de muncă.Apreciind eforturile depuse, experiența acumulată, precum și realizările dobindite, secretarul general al partidului a cerut factorilor de răspundere, tuturor oamenilor muncii din agricultura județului ca in cadrul acțiunilor de extindere a irigațiilor să se aibă în vedere nu numai terenul arabil, dar și pășunile, viile și livezile, practic întreaga suprafață agricolă, inclusiv terenurile situate în pantă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, în același timp, că este necesar să se acorde toată atenția desecărilor, combaterii eroziunii solului, întregului complex de lucrări menit să asigure sporirea fertilității pămîntului.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe membrii consiliului unic agroindustrial și le-a urat să obțină recolte tot mai mari, sigure și stabile.în numele lucrătorilor din unitățile .consiliului, specialiștii, cadrele de conducere l-au asigurat pe secretarul general al partidului că vor acționa cu toată energia pentru în

făptuirea exemplară a prevederilor programului național, astfel incit agricultura județului să-și aducă, pe măsura importantelor resurse de care dispune, o contribuție tot mai mare la creșterea producției vegetale și animale.în continuare, Ia ÎNTREPRIN
DEREA AGRICOLĂ DE STAT 
TORTOMANU au fost exami- nate, în principal, modul de folosire a pămîntului, evoluția producțiilor medii la principalele culturi, probleme privind cultura intensivă a griului, porumbului, florii-soarelui.Directorul întreprinderii, Nicolae Grapă, a evidențiat rezultatele bune înregistrate în cursul acestui an chiar în condițiile nefavorabile existente în anumite perioade. Sint menționate producțiile bune obținute la toate culturile, ceea ce a făcut ca media planificată să fie îndeplinită și depășită. Astfel, la nivelul intregii întreprinderi se prelimina o recoltă de peste 5 000 kg griu la hectar, mai bine de 9 000 kg la porumb, 3 300 kg la floarea-soarelui.în marginea lanurilor de grîu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat starea de vegetație la soiurile de griu de mare productivitate, Lovrin- 32 și Fundulea-29 alese în funcție de calitatea pămîntului, de condițiile concrete de chimizare, irigare și Întreținere.Spicul este sănătos, bobul mare, recolta promite să fie foarte bună. Dacă veți alege și mai bine soiul pentru asemenea pămînt — a remarcat secretarul general al partidului — aici aveți posibilitatea să scoateți 8 000 de kg la hectar. Trebuie să vă orientați către hibrizi cit mai productivi.Discuția cu agricultorii din această parte a Dobrogei a continuat intr-un

Moment din timpul vizitării sectoarelor I.A.S. Nazarcea

Ian cu porumb irigat, unde se cultivă în regim intensiv un valoros hibrid românesc. Și aici gazdele subliniază că nivelurile producției depășesc m-'-’ a prevăzută pe întreprindere. îi. factorii care favorizează aceste î uitate se numără asigurarea densi ații optime, executarea lucrărilor ae fertilizare, suplimentară în perioada de vegetație, aplicarea unor udări succesive.Ăm văzut că irigați prin asper- siune, a atras atenția secretarul general al partidului. Procedeul este mai anevoios, mai puțin economic.Adresîndu-se primului secretar al comitetului județean de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se intensifice ritmul amenajărilor in vederea sporirii ponderii irigării prin brazde, mult mai ieftin și mai eficace, atît la porumb, cit și la vița de vie, floarea-soarelui, la celelalte culturi.Secretarul general al partidului s-a oprit apoi în marginea unui lan de floarea-soarelui, unde a remarcat ca deosebit de mulțumitoare densitatea, calitatea lucrărilor de întreținere, evoluția plantelor. S-a evidențiat faptul că la I.A.S. Tortomanu, unde există o veche tradiție și o bogată experiență în acest domeniu, producția din acest an va fi superioară recoltelor înregistrate în anii trecuți. Lotul vizitat face parte din terenurile irigate, unde se așteaptă o producție de 3 500—3 600 kg la hectar. Gazdele relevă totodată buna colaborare cu apicultorii din Făgăraș, care au adus numeroase familii de albine pentru polenizare. S-a indicat, in a- cest cadru, să se extindă utilizarea unor soiuri timpurii de floarea-soarelui în cultură dublă, precizindu-se că, însămințate după orz, ar putea da recolte bune. în același timp, s-a recomandat să se asigure soiuri de orz mai productive și cu rezistență superioară.Secretarul general al partidului a avut cuvinte de apreciere pentru succesele agricultorilor de aici, pentru spiritul de inițiativă manifestat.Ultima unitate vizitată de secretarul general al partidului in județul Constanța a fost I.A.S. NA- 
ZARCEA unitate componentă a consiliului unic agroindustrial Cas- telu.La aterizarea elicopterului prezidențial, numeroși lucrători ai ogoarelor, ce își desfășoară activitatea in unitățile economice de 'pe raza acestui consiliu, au ținut să facă tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire entuziastă.Nicolae Seceleanu, președintele consiliului unic agroindustrial Cas- telu, informează că unitățile agricole din acest consiliu dețin o suprafață arabilă de 21 000 hectare, concentrată in jurul comunelor Basa- rabi, Poarta Albă și Castelu, acest consiliu se prezintă ca un complex 

Dialog de lucru Io I.A.S. Nazarcea modern, de producție cerealieră, hortiviticolă, și dispune de un important sector zootehnic. Este menționat, dealtfel, că pe teritoriul consiliului se află cea mai mare unitate de creștere a porcilor, cu o capacitate de peste 150 000 capete pe an.La această dată — se raportează secretarului general al partidului — s-a încheiat recoltatul orzului pe întreaga., suprafață, realizindu-se o producție medie de 4 200 kg la hectar ; griul a fost strins de pe mai bine de jumătate din suprafața cultivată, estimindu-se o producție de peste 4 000 kg la hectar. Foarte bine se prezintă și porumbul, specialiștii prevăd de pe acum o producție in jurul a 9 000 kg la hectar.Dealtfel, estimările privind rezultatele acestui an agricol sint optimiste, deși, cum bine se știe, seceta nu a ocolit nici această importantă parte a județului: beneficiile, planificate inițial la suma de 147 milioane lei, vor depăși 200 milioane lei pe ansamblul consiliului.în continuare, inginerul Gheorghe Nica, directorul I.A.S. Nazarcea, informează pe tovarășul. Nicolae Ceaușescu că și în acest an întreprinderea agricolă din Nazarcea se va înscrie printre unitățile fruntașe ale județului Constanța, depășind planul de beneficii cu 8 milioane lei. în 1983 I.A.S. Nazarcea va livra pe piețele Constanței și • litoralului aproape 25 000 tone fructe : piersici, caise, struguri, pere etc., iar la export va expedia alte 7 000 tone.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să cunoască direct, concret, activitatea din cîteva sectoare. în imediata apropiere a locului unde a aterizat elicopterul prezidențial este situat sectorul zootehnic al întreprinderii. în acest an, aici s-a reușit rentabilizarea producției de lapte, cele 400 de vaci dînd in medie 3 800 litri lapte anual. Rezultatele bune nu au o altă explicație decît munca oamenilor, dragostea lor pentru animale, pasiunea pe care o pun în creșterea și îngrijirea lor. Aceasta este concluzia desprinsă din dialogul spontan pe care secretarul general al partidului il poartă cu unii dintre cei mai harnici îngrijitori de animale, printre care Mihai Dimofte și Maria Primac. Este subliniată și preocuparea gospodarilor locului de a moderniza grajdurile, apelînd Ia cheltuieli cit mai mici, de a realiza amenajări cit mai simple.S-a vizitat ferma de legume a întreprinderii, unde pe mari suprafețe se întind răzoarele de varză și țelină în cultură dublă, vinete, morcovi, ceapă, ardei, tomate. Culturile se prezintă bine dezvoltate ; o parte au și Început să fie recoltate și expediate urgent spre centrele de desfacere comercială. Anul trecut s-a 

obținut o recoltă de 20 tone de ceapă la hectar. Sînt condiții ca nivelurile respective să se repete. Aici tovarășul Nicolae Ceaușescu observă că distanța dintre rindurij atit la roșii, cit și la ceapă este prea mare, iar densitatea poate fi încă ■ sporită. Prin folosirea spalierelor la tomate, a atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu. se vor putea obține producții de 30 000—35 000 kg la hectar, în acest fel, creșteți și producția și vă asigurați un mijloc sigur de mărire a rentabilității, de sporire a veniturilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ,ca pentru obținerea rezultatelor dorite să se treacă la aplicarea acordului global în acest sector, astfel incit prin cultivarea terenurilor respective să se poată garanta realizarea de producții cit mai mari.Ing. Marin Tudoran, directorul Trustului județean al horticulturii, informează pe secretarul general al partidului că județul își îndeplinește sarcinile trasate privind transpunerea în practică a programului de asigurare a întregului consum de legume al populației județului, precum și a semințelor necesare producerii acestora.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere față de rezultatele obținute de oamenii muncii din cadrul acestui consiliu unic agroindustrial și le-a cerut să-și intensifice eforturile în vederea creșterii continue și diversificării producției agricole. Toți cei prezenți au făcut o vie și călduroasă manifestație de dragoste și prețuire față de secretarul general al partidului, mulțumindu-i pentru vizita efectuată, pentru indicațiile date, angajindu-se să le traducă neabătut în viață.Pretutindeni, pe parcursul vizitei, oamenii muncii din județul Constanța au făcut o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, dind glas și cu acest prilej sentimentelor de profundă dragoste, de aleasă stimă și prețuire față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru.Puternic mobilizați de recomandările și orientările primite cu prilejul noii vizite, cooperatorii, mecanizatorii, toți locuitorii satelor constănțene s-au angajat în fața secretarului general al partidului să muncească în continuare cu cea mai mare răspundere pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor date, astfel încît și în acest an, caracterizat de condiții climaterice deosebite, județul Constanta să obțină recolte bune de cereale, plante tehnice, legume, fructe, struguri, contribuind astfel la realizarea programului de autoaprovizionare, Ia îndeplinirea integrală a sarcinilor ce revin din documentele Congresului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului.
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Dimensiuni noi ale vieții spirituale 
într-o veche vatră de culturăS-a vorbit, în trecut, despre condiția orașului de provincie cu compătimire și tristețe. Mihail Sado- veanu i-a găsit prin „apa morți- lor“ sau „locul în care nu se în- tîmplă nimic" o metaforă amară care a fost preluată ca o definiție și a circulat. Există o literatură copioasă ca o radiografie a vieții provinciale — poeziile lui Bacovia, proza lui Brătescu-Voinești sau teatrul lui Mihail Sebastian fiind doar cîteva exemple mai. nimerite din foarte multele posibile. Adevărul însă este și nu este tocmai așa. Căci orașele din provincie au dat țării, fără contenire, tribuni ai marilor idei, revoluționari, savanți și cărturari, artiști de primă mărime, formați ca orizont de concepții și cultură în liceele care astăzi în monografiile lor îi subliniază cu mîndrie. Iar dacă focarele de cultură s-au putut constitui tutelar doar în cele patru centre universitare cite număra România în vechiul regim, orașele mărunte, ca Blajul, Beiușul, Focșanii, ca să nu mai vorbim de Craiova, Brașov, Sibiu și altele, au dat promoții strălucite de oameni de cultură, luptători pentru libertatea națională și socială a patriei. Au apărut în orașe fără universități reviste și edituri, mai mult sau mai puțin durabile, dar bine marcate în istoria culturii naționale. Dacă am aminti numai Clopotul din Botoșani, Amicul familiei din Gherla, Familia din Oradea, Atheneul din Bacău sau „Editura Miron Neagu" din Sighișoara (ca să pomenim doar orașele cu o populație redusă) și tot am intra într-un palmares pe care nu trebuie să-l neglijăm ; nu avem voie (și nu ne folosește la nimic) să sărăcim peisajul culturii noastre de altădată printr-un dogmatism blindat de excesul de zel.Dezvoltarea literaturii noastre militante de după Eliberare a fost posibilă tocmai datorită acestei tradiții în mare măsură militante. Numai că o bună parte din scriitorii provinciei au fost promovați birocratic în Capitală sau pur și simplu fascinați de posibilitățile de afirmare pe care le oferea Capitala — anii ’50 mal ales constituind un lung exod de scriitori și artiști de tot felul spre București. Au rămas însă alții, la vatră, tînă- rul stat pornit pe drumul socialismului ctitorind reviste literar-ar- tistice la Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Tîrgu Mureș — în limbile română, maghiară, germană și sirbă, pe lingă cele din Capitală. E drept, nu foarte numeroase, dar totuși încăpătoare pentru perioada aceea de literatură uniformizată, scrisă de un număr cu mult mai redus de scriitori decît cel de astăzi. în acei ani de început, după cum cunoaștem, nu s-a făcut tot ce se putea pentru racordarea orașelor din provincie la tradiția lor culturală. în Capitală au fost reeditate fostele reviste de faimă ca Viața Românească, Contemporanul și Albina ; în provincie însă, în afară de Korunk la Cluj, revistele literare, în format de carte, aveau structura unui almanah (cu excepția Utunk-ului clujean) și nu continuau nici o tradiție. A trebuit să

treacă destui ani pînă ce Tribuna să reia, tot la Cluj-Napoca, tradiția foii lui Slavici, ca mai apoi o explozie de reapariții să fie deschisă prin Ramuri la Craiova și continuată de Ateneu la Bacău, Familia la Oradea, Astra la Brașov, Transilvania la Sibiu, Convorbiri literare și Cronica la Iași, Vatra la Tîrgu Mureș, pe lingă altele noi ca Tomis la Constanța, Argeș la Pitești și A Het la București. Numaidecît harta fizică și spirituală a României socialiste s-a constelat prin noile focare de cultură — la care dacă adăugăm numărul teatrelor de proză sau lirice, al filarmonicilor și al marilor muzee din sfera comitetelor de cultură care au și ele putință de editare, dăm peste un halou dens de lumină. Uneori între reviste și teatre distanța este, geografic,, minimă, dîndu-li-se astfel posibilitatea să acopere ușor și masiv aria de cititori sau spectatori din zonă. Nu demult

marilor centre industriale din punctul de vedere al dezvoltării economice și culturale pînă ce conceptul de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei a fost promulgat de la tribuna Congresului al IX-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Să luăm, drept exemplu, orașul Pitești. Ce viață culturală putea înflori într-un oraș odinioară tîrg patriarhal, cu o bază economică subțire ? Și care este înfățișarea sa economică și edilitară de astăzi ? Bacăul — așijderea. Nici Oradea mea, cu toată dezvoltarea ei mai largă și pe o tradiție economică mai pronunțată, nu avea nici pe departe aspectul bogat, dens și modern al economiei și urbanității de acum.Și, fiindcă am ajuns la Oradea, și fiindcă la principiile de mai sus se cere o exemplificare practică — și fiindcă Oradea o cunosc mai bine și mi-e mai aproape de inimă — cred ‘ că e bine să vedem care este condiția unui creator bihorean
însemnări de Al, ANDRIȚOIU

editurile au fost și ele diversificate. De unde odinioară toate erau concentrate în Capitală, astăzi avem edituri și la Craiova, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, ceea ce a dus, și pe această cale, la personificarea provinciei.Panoramarea și istoricul de mai sus le-am crezut necesare : fără o bază materială de polarizare și lansare a creațiilor din toate generațiile nu se poate vorbi de o viață culturală sănătoasă șl înfloritoare. Reviste, edituri, teatre stabile. E un statu-quo la care rîvnesc și privesc cu invidie creatori reputați sau în căutarea afirmării din țări în care statul nu își asumă și nobila datorie de mecenat. Desigur, criza de hîrtie care atinge toate țările lumii, insuficiența tirajelor, a numărului de pagini din reviste sînt încă probleme ce-și așteaptă rezolvarea. Nimenea nu poate; face un tablou paradisiac al publicațiilor noastre decit cu riscul subiectivității. Dar cînd la o consfătuire amicală de la Uniunea scriitorilor, un reputat om de cultură canadian rămînea uimit în fața tirajelor cărților și revistelor noastre și cîtă vreme Canada este una dintre cele mal mari, dacă nu chiar cea mai mare țară producătoare de hîrtie din lume, proporția își spune răspicat cuvîntul. Partidul și guvernul creează condiții de bună desfășurare a presei culturale, chiar în condițiile autofinanțării. Nu am văzut încă vreun caz de publicație constrînsă să-și întrerupă apariția din motive materiale — deși aiurea s-a întîm- plat și se întîmplă. Reduse un timp la apariția trimestrială, din cauza crizei de hîrtie — „Tomis", „Argeș", „Ateneu" și „Astra" sînț astăzi reviste readuse la apariție lunară și viabile.Desigur că în orașele din provincie viața culturală nu ar fi putut fi' revitalizată fără o bâză economică și edilitară corespunzătoare. Să fim sinceri : destule orașe ale țării au rămas mult în urma

în momentul de față. De ce beneficiază el material și spiritual și care sint posibilitățile lui de afirmare și apoi de lansare ? Și, firește, de formare. Formarea unui artist cerînd un anume climat material și spiritual.Economia Bihorului de astăzi produce, în plan județean, aproape tot ceea ce produce economia României în plan național. Are așadar aproape toate ramurile e- conomice și spirituale. încă din anii școlari, viitorul intelectual (și nu numai el) poate aborda ramuri tehnice sau teoretice diversificate și să se formeze, în continuare, pînă la treptele de sus ale învăță- mîntului universitar, prezent și el, Ia Oradea, cu secții tehnice și umaniste. Cluj-Napoca și Timișoara cu deschideri politehnice și universitare sînt la doi pași. Dar să rămînem în Bihor. Multitudinea întreprinderilor și instituțiilor, într-o natură bogată și pitorească, oferă tematic și descriptiv teme și tablouri operelor de artă, Istoria, la fel — incluzînd și o tradiție culturală fecundă : la Oradea a învățat carte și a respirat cultură Nicolaus Olahus, și-au scris o parte din opere corifeii Școlii Ardelene, a ființat „Familia" în care au debutat Eminescu, Coșbuc, Babeș, Emil Isac, a scris Ady Endre, a concertat Enescu, au luptat comuniști vestiți. La Beiuș a studiat viitorul publicist comunist Ilie Cristea. Tradiția aceasta poate fi urmărită la document în Muzeul Țării Cri- șurilor — unul dintre cele mai mari muzee din țară, apoi învățată cu pasiune în biblioteca județeană bogată în incunabule, ediții rare, cărți clasice și contemporane din lumea științelor și artelor. Cum și în multele biblioteci de club, de case de cultură, cămine culturale șl școli, Nu se poate face astăzi literatură după ureche I De fapt nu s-a putut "niciodată. Scriitorul modern are nevoie de o cultură solidă, dar și diversificată, nu numai

literară, ci cît mai enciclopedic posibilă — în România și-n toate țările lumii. Cu bagajul de cultură mereu în formare și înavuțire, creatorul poate bate ,1a ușile redacțiilor, ale publicațiilor școlare, ori la cele ale ziarelor Crișana și Faklya, ce publică cu regularitate pagini literare — sau la poarta redacției Familia, paginile revistei avînd o continuă rubrică de cenaclu și preluînd, din mers, talentele în afirmare. O filială a U- nlunii artiștilor plastici, cu expoziții fluente ale localnicilor sau ale colegilor din țară șl străinătate, îi lărgește orizontul artistic și-i aduce aminte de „ut pictura poesis". Filarmonica din orașul reședință îi oferă concerte de muzică clasică și contemporană, română și universală, susținute de interpreți străluciți, sub bagheta unor dirijori de seamă, de la noi sau din străinătate. Teatrul de stat, cu două secții : română și maghiară, deți-' nător al unui repertoriu bine selecționat și servit de o trupă de artiști talentați și pasionați — dublat de un „Teatru de păpuși" cu două secții și el — oferă spectacole de educație estetică tuturor generațiilor ; cadru formațional lărgit de turneele altor trupe de teatru autohtone sau străine.Procesul este în fond politic, oamenii noștri de cultură fiind cu toții profund implicați politic cu verbul ca armă, dar și cu ființa lor luptătoare, de la primii cronicari la baricadele și tranșeele din 1848, 1859, 1907, 1918, 1944. De aici pornește pivotul. De aici setea de cultură în toate planurile de afirmare în literatură, tehnică, istorie. Ori- cînd și pretutindenea. Continuînd și azi.Și iată cum deodată cercurile se deschid concentrice, tot mai cuprinzătoare, pentru condiția literatului, artistului, omului de cultură în genere, pe un perimetru relativ restrîns, în vecinătatea unor altor focare de cultură, la numai un ceas sau două de drumeție cu trenul sau mașina. Dacă mai adăugăm la cele enumerate mai sus școala populară de artă, liceul de artă, cinematografele, întreaga suită de spectacole din cadrul „Cîntării României" — manifestările tradiționale din acest cadru ca Săptămîna teatrului scurt — cu trupe de teatru de pe întregul cuprins al țării — comunicările științifice, expozițiile demonstrative din Zilele folclorului bihorean, constatăm că toate compartimentele directe sau adiacente formației spirituale a unui creator — de la istorie și etnografie la poezie și teatru, muzică și arte plastice — converg, devin osmotice și demonstrează o ambianță cultural- artistică bogată, diferită, accesibilă și fluentă.Este tocmai ceea ce își dorește un tînăr pornit pe căile dificile, dar frumoase ale creației artistice :— un om matur gata afirmat, dar pus pe decantarea valorilor sale și, în fine, un iubitor de frumos, mereu ispitit de noutate și desă- vîrșire. în ambianța unei culturi care este unitară, a întregii țări și deci nu a provincializării culturii și nici a culturii provinciei !

PE SCENA LIRICĂ BUCUREȘTEANĂ:

• •Evocări impresionante ale unor pagini eroice

\
Reporter alpămmturilor nataleDupă multe cărți zămislite din impresii culese pe meridianele exotice ale lumii, cărți ale unui călător format la școala zborurilor și pretențiilor internaționale, Neagu Udroiu . se reîntoarce acasă, în sensul că devine reporterul pă- mînturilor natale, al ținuturilor atît de des călcate prin însăși natura și vocația sa de ziarist. Experiența mai veche de călător pe mapamond i-a deschis gustul pentru lecturi dintre cele mai variate, care i-au înlesnit întotdeauna să coaguleze rapid imaginile dobîndite de contactul nemijlocit cu o anume realitate în jurul unei idei-forme, mai cuprinzătoare, de multe ori specifice și reprezentative pentru zona respectivă. Compozițiile inteligent realizate dintre cărțile parcurse și lumea văzută i-au dovedit încă o dată că un reportaj de calitate superioară este nu numai răspunsul unui ochi e- xersat în a descifra esențialul sub aparențele lui multiforme și adesea banale, ci și de a folosi resursele inepuizabile ale culturii ca posibilitate de a te fixa în categorial.Odată deprinsă a- ceastă, să-i spunem, regulă, pe cît de puțin pretențioasă în aparență, pe atît de greu de atins în fapt, Neagu Udroiu a găsit pentru fervoarea sa de reporter „rigla" necesară unei exprimări personale. Rezultatele sînt evidente și în recentul volum Zăpezi din miazăzi, apărut la Editura Sport-turism în colecția Cîntarea României, și pot fi observate din chiar alcătuirea cărții, din aranjarea materialului. Dispuse concentric în jurul unui punct fix, o stea polară personală, comuna natală din cîmpia Bărăganului, reportajele descriu în traiectul lor o spirală care cuprinde o bună parte din locurile dintre Dunăre și

dealurile ^ subcarpatice. In general puțin sau deloc turistice, aceste locuri de cim- pie își dovedesc, prin mijlocirea reporterului, personalitatea lor specifică, susținută de o bogată și adesea eroică istorie, pe temelia căreia s-a ridicat chipul lor actual.De cele mai multe ori acestor locuri li se schițează o hartă in timp din care se deduce o geografie spirituală. Sînt puse la contribuție nu numai manualele de istorie, în faptele lor deosebite, cu ctitoriile înaintașilor, ci și nu-
NOTE DE
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neagu Udroiu: „ZĂ
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meroase personalități ale scrisului românesc care au avut, într-un fel sau altul, legătură cu aceste locuri. Despre Cîrtojani, locul de obîrșie al autorului, se vorbește,' de pildă, prin raportare la Siliștea Gumeștilor lui Marin Preda, în tendința evidentă de a dovedi întinderea ariei tipologice a personajului moromețian, depistabiîă și la 25—30 km distanță, prilej pentru trimiteri mai largi și către universul altor opere. Interesante, cu sugestii utile, nu putem pune totuși, în nici o împrejurare, semnul egalității între geografia și istoria unei așezări și geografia spirituală a unei opere. Incompatibilitatea îi apare și autorului evidentă in reportajul Minăsti- rea sau Ploaia din iunie, despre un Sahia al cîmpiei, mort la 31 de ani, care nu-și poate justifica opera prin peisajul dunărean.Faptul livresc este prezent pretutindeni, cel puțin ca punct de plecare, prin acele scurte pasaje din autori celebri, fie că se numesc Bălcescu sau Iorga, Macedonski, Gala Galaction, Zaha-

ria Stancu, Panait Istrati sau Marin Preda. Alte locuri cu un trecut istoric marcant, cum ar fi Călu- găreni sau Islaz, devin prilej de rememorare a unor cronici eroice, după cum fiecărei localități i se alcătuiește o microfișă istorică, punct de referință pentru investigarea chipului actual. Aici, reporterul se află in mediul său preferat, unde caută și descoperă transformările profunde din viața ținutului. Tradiționala zonă agricolă este pusă în evidență prin saltul spectaculos al producției Agricole, prin adoptarea unor sisteme moderne de cultivare a pămîntu- lui, sporirea recoltelor la valori nebănuite cu puțin timp în urmă și, prin aceasta, conturarea unei noi imagini a satului din cîm- pie propulsat spre viața modernă prin propriile sale mijloace, prin hărnicia și ingeniozitatea oamenilor. Dar în periplul său în satele de cimp, reporterul observă și explorează riguros o schimbare esențială în configurația . tradițională a peisajului. Sondele de la Videle sau Bolintin, industria grea din Giurgiu, Slobozia sau Turnu Măgurele, peisajul unui șantier naval la Oltenița, „polul frigului artificial" românesc de la Găești sint numai cîteva „personaje" care vădesc profundele transformări produse în aceste ultime decenii de ascensiune industrială. In această suită de imagini temporale, surprinzînd un crescendo pe scara devenirii, doar ciclul Pe lacuri pare a rămîne închis în sine cu istoria și frumusețile sale,Zăpezi din miazăzi este cartea unui reporter matur, capabil să descifreze în ținuturi mai puțin umblate de călător sau frecventate de scriitori „frumuseți și prețuri noi", întregind astfel firesc cu noi imagini harta patriei în necontenit urcuș.
Emil VASUESCU >

CONSEMNĂRI

Un autentic act de cultură
In ultima decadă a 

lunii iunie, redacția 
> emisiunilor culturale 

a Radioteleviziunii 
române a oferit iubi
torilor de poezie, in 
studioul de concerte 
de pe strada Nuferilor, 
un emoționant recital 
din lirica lui Lucian 
Blaga, Spectatorii au 
putut asculta, in inter
pretarea unor actori 
reputați ai teatrelor 
bucurestene, o semni
ficativă selecție din o- 
pera lirică a lui Lucian 
Blaga, precum și ver
suri in lectura autoru
lui insuși, păstrate in 
fonoteca de aur a 
Radioteleviziunii ro
mâne.

Recitalul a încheiat 
stagiunea 1982—1983 a 
spectacolelor de poe
zie, organizate de Ra- 
dioteleviziunea româ
nă. Stagiunea g. debu
tat cu recitalul „Toam
nă românească", o va
loroasă antologie de 
versuri ale poeților 
noștri clasici și con
temporani dedicate a- 
cestui anotimp. Poezia 
patriotică românească, 
bogat reprezentată pe 
parcursul întregii sta
giuni, șt-a aflat încu
nunarea în spectacolul 
,Așa se-arată țării, azi, 
partidul", consacrat 
Conferinței Naționale 
a P.C.R. Un moment

memorabil al stagiunii 
l-a constituit recitalul 
din lirica lui Mi
hai Eminescu, intitulat 
simbolic „Astrul polar 
al poeziei românești".

Spectacolele de poe
zie organizate de-a 
lungul anilor de Ra- 
dioteleviziunea româ
nă s-au constituit in
tr-un act de cultură 
de largă audiență. Ele 
au fost și sint susținu
te de actori care stă- 
pinesc intr-un grad 
inalt arta de a rosti 
versul și de a transmi
te spectatorilor mesa
jul poeziei in toată 
bogăția și subtilitatea 
sa. în studioul de con
certe al Radiotelevi
ziunii române au pu
tut'fi ascultate poeme 
memorabile in recita
rea unor mari actori: 
George Vraca, Emil 
Botta, Ștefan Ciubo- 
tărașu și alți presti
gioși slujitori ai tea
trului românesc. Tot 
in cadrul spectacolelor 
de poezie care au avut 
loc aici, au putut fi 
ascultați vorbind des
pre artă și cultură 
Tudor Arghezi, Tudor 
Vianu și Mihai Ralea. 
(Realizatorul acestor 
reușite spectacole de 
poezie este lulius Tun- 
drea, pasionat om de 
cultură, care, Intre al
tele, a adus o contri

buție remarcabilă la 
dezvoltarea „Fonotecii 
de aur" a Radiotelevi
ziunii ce cuprinde în
registrări de o deose
bită valoare pentru 
cultura și arta româ
nească).

La reușita recitalu
lui Lucian Blaga și-au 
dat concursul Irina Ro
chițe anu-Șir ianu, Sil
via Popovici, Simona 
Bondoc, Adela Mărcu- 
lescu, Lucia Mureșan, 
Mariana Cercel, Diana 
Lupe seu, Ion Marines
cu, Ovidiu luliu Mol
dovan, Victor Reben- 
giuc, Silviu Stăncules- 
cu, George Oancea, 
Emil Hossu, Mihai 
Dinvale, Nicolae Ilies
cu, Castel Constantin. 
In regia artistică a lui 
Dan Puican și avîndu-i 
ca redactori pe Cor
nelia Brăneanu, Gri- 
gore Nica și Alexan
dra Orban, spectacolul 
a cuprins și cîteva mo
mente muzicale susți
nute de cintăreții Mo
nica Teodorescu și 
Vladimir Popescu De- 
veselu, de pianiștii 
Ilinca Dumitrescu, Iri
na Staicu, Doina Pro
dan și Florin Rădules- 
cu, de violonistul Avy 
Abramovici, flautistul 
Matei Corvin și clari
netistul Florian Popa.

Petre DINCU

Mihail Jora I-a caracterizat ca „un compozitor liric prin excelentă și un melodist autentic" ; criticul muzical american Irving Lowens l-a apreciat ca pe un „romantic cu un talent mai mult decît obișnuit" ; „Music and musicians" — cunoscuta revistă londoneză — îl prezenta ca pe unul dintre „promotorii neobizantinismului" ; muzicologa sovietică Rufina Leites descoperea în muzica sa „dramatismul dur, dar și lirismul tulburător"... De fapt, toate aprecierile despre Doru Popovici duc la o singură concluzie : printre zecile de condeie. în prima linie a muzicii de pretutindeni, Doru Popovici se remarcă prin personalitatea, prin culoarea distinctă a muzicii sale ; este un romantic. un liric incorigibil care și-a înmuiat pana dintotdeauna în culori bizantine, în. culorile țesăturilor mo- dal-seriale. în ecoul cîntă- rilor vechi dăltuit fletul la tist, la muzicii voare de vechi cîntări românești. S-a gîndit la Nicolae Iorga cînd a scris cea de-a patra simfonie, a închinat pagini lui Palestrina, lui Țuculescu. lui Eftimie Murgu..., a înălțat incantații dacice și poeme bizantine. E greu să fie descoperită o pagină din creația lui Doru Popovici care să fi fost construită cu milimetrul, cu gramul, cu dozajul perfect al efectelor. de dragul unei .sonorități cît mai stranii sau cît mai șocante, sau cît mai noi șl nemaiauzite. Muzica sa se arată întotdeauna a fi fost scrisă cu talent, cu adîncă vibrație ; ea se adresează direct și te poartă cu gîndul în istorie, nu te lasă indiferent, este o „prezență" care te vită să meditezi, să în sfera armoniilor ei funde, a culorilor ei pezi. Doru Popovici. sonalitate distinctă a ponisticii românești, autorul care propune acest sfîrșit de stagiune un spectacol extraordinar. în ^adevăratul sens al cuvin-

românești. A madrigale cu su- tezaurul renascen- fantastica lume a bizantine, la iz-

in- intrl pro- iim- per- com- este în

tulul, pe prima scenă lirică românească, alcătuit din două dintre operele sale. Este vorba de „Noaptea cea mai lungă", pe un libret de Dan Mutașcu, în care se luminează figura Iui Mihai Viteazul. în ultima și cea mai lungă noapte a sa. în care fiecare oră „de clipe se dezbracă" (cum spune poetul), noaptea dinaintea mortii celui ce realizase unirea provinciilor românești, celui care gîndea că sfirșitul nu înseamnă nimic atît timp cît peste secole. din munte în munte, numele lui va fi rostit. Un tulburător poem în muzică și

semnat luptă, iar nobila luptă — idealul.Două într-un act vin să împlinească deci actuala giune lirică. De la datele partiturilor — muzică și libret — regizorul George Teodorescu și scenograful Victor Crețulescu. invitat! de onoare ai Operei Române. inspirați, creează un spectacol unitar, de o inefabilă frumusețe. Același cadru construit din piatră, din lemn, din materiale simple te poartă printre secole. Cîteva elemente devin elemente-simbol : cumpăna vieții — fîntînă a

opere româneștista-

cu apă vie și martoră
CRONICA MUZICALĂ

vens, portretul psihologic de mare profunzime al Viteazului care-și vedea tara ca „o creangă de aur", tara pe care El a „pohtit-o“ de forma unei inimi. Și, alături de „Noaptea cea mai lungă", „Interogatoriul din zori" (libretul : Victor Bir- lădeanu), de data aceasta la distanță de secole, dar sub același arc de istorie, un dramatic dialog între comunistul Ion I. Ion și Procurorul ce-i semnează sentința capitală. Un dialog despre jertfa vieții imul dirz luptător. în numele cauzei nobile a libertății. a dreptății celor multi. Două opere într-un act în care paginile de istorie. de la Mihai Viteazul la lupta comuniștilor în ilegalitate, sint teme de meditație. în locul unei acțiuni obișnuite, propriu- zise, se proiectează parcă, 6ubtil și rafinat, pe un uriaș ecran imaginar, gîn- duri-Ie. zbuciumul sufletesc. îndoielile tainice, firești și răspunsurile ferme, firele nevăzute care țes caracterele exemplare și împletesc destinul lor cu destinul celor mulți, care, iubind viața și adevărul, și le jertfesc în numele vieții și adevărului ; sînt file de istorie pe care nu le poți citi decît cu sufletul, pentru că faptele lor au in-

peea mioritică prin care moartea se înfruntă senin, pentru că dacă mai multe morti pentru un singur om nu există. în schimb a muri pentru cei mulți, pentru o nobilă cauză este un fapt firesc. O atmosferă de vechi ritual românesc, de ceremonial impresionant de simplu. înțeles de orchestra pregătită și dirijată de bagheta experimentată a lui Carol Litvin (de cînd nu am mai văzut acest ansamblu atit de dornic să dezvăluie fibrele unei partituri !), de corul bine instruit și cizelat de Ste- lian Olariu, cu plăcere în a transmite fiorul acelor cîntări muiate în culorile frescelor bizantine, de primii soliști ai Operei Române. De cine să vorbim mai intîî ? De creația lui Marcel Roșea (Mihai) — cînt plin de adincimi. de gravitate sau de Sanda Șandru — cu o noblețe a gestului, cu o prestanță și o. nobilă vibrație a cintu- lui ? De Nicolae Constan- tinescu — interiorizat, e- chilibrat expresiv în rolul poetului Pamfil. sau de Florin Diaconescu — elocvent în cîteva replici-cheie, replici dure, tăioase, inteligent colorate? Iar în „Interogatoriul din zori", de excepționala compoziție a lui Pompei Hărășteanu (gindurile noastre îl

Bcurgerii ireversibile timpului, a îndîrjirii care omul- nostru a rostit dintotdeauna același și a- celași ideal ; snopii aprinși — aprinși ca dorința aprigă a oamenilor de a fi uniți în fața primejdiei ; mulțimea de oameni (cadru permanent în stînga scenei) care nu reacționează numai la momentul strict al desfășurării, ci cu ecou, spre viitorime și care face pietrele să scrâșnească atunci cînd clipele 6Înt văd, într-adevăr. un viitor dure ; ei, „talpa țării", care de fapt scriu istoria ! Femeia : femeie-mamă. soție, Mioriță — laitmotivul dragostei șl înțelepciunii și răbdării... Tot timpul în desfășurarea acestor două opere-poem. opere orato- rlale. în regia lui George Teodorescu (dar nu știu unde își încheie misiunea regizorul pentru ca nograful să-și spună cuvîntul !), se întîmplă ceva, adică meditația asupra istoriei devine un tensionat comentariu. excepțional dramatizat șl vizualizat scenic ; ca într-un mister țărănesc medieval.- se descifrează semne inconfun- dabile ale părrjîntului nostru. de la îndîrjire. de la legătura omului simplu cu peticul de pămînt pe care s-a născut pînă la epo-

a 
cu

sce-

„Oedip") — creionând în linii clare, drepte, chipul comunistului, fără peda- lări excesive pe tonuri extreme, ci limpede, cu o liniște interioară și o gravitate a vorbelor, a frazelor muzicale care s-au întipărit în memoria ascultătorului. Alături de Pompei Hărășteanu. o altă remarcabilă participare. Nicolae Urziceanu, cel ce a redat emoționant frămîntările. duritatea, ciocnirile violente. metamorfozările neașteptate, pînă la urmă sentimentul de umilință pe care îl încearcă Procurorul în fața celui care luptă pentru un ideal... Intr-adevăr, frumos final de stagiune pentru prima scenă lirică românească !
Smaranda OTEANU J

SĂ EDUCĂM NOILE GENERAȚII 
ÎN CULTUL DRAGOSTEI DE ȚARĂ(Urmare din pag. I)știință de renume internațional, dintre care mulți s-au stabilit la Cluj din primii ani : Victor Babeș, biologul și speologul Emil Racoviță, Sex- til Pușeariu, istoricul loan Ursu. Alții își împart activitatea între București, respectiv Iași și Cluj : Vaslle Pârvan, Nicolae Iorga, matematicianul Dimitrie Pompeiu, medicul Dimitrie Levaditti. Cît de pilduitoare este fapta lor, a tuturor și mai cu seamă a acelora care au renunțat la situații strălucite, oferite de universități și instituții științifice europene : Paris (Emil Racoviță), Viena și Budapesta (Victor Babeș), Berlin (Sextil Pușeariu) etc, numai și numai din dorința lor arzătoare de a fi folositori patriei, poporului român pe care ei au înțeles să-1 slujească cu un devotament fără margini. Sub aceste auspicii de cel mai fierbinte patriotism s-au putut inaugura, astfel, la 3 noiembrie 1919, cursurile Universității clujene, cu lecția profesorului Vasile Pârvan cu privire la Datoria vieții noastre, un eseu etic și filozofic de mare frumusețe și tot atît de mare semnificație, menit să sădească în inimile și conștiința tineretului imperativele călăuzitoare pentru întreaga viață, in scopul înălțării științei și culturii naționale, a națiunii în întregimea sa. Nu formarea unor „docili papagali intelectuali" era menirea universității, ci „spiritualizarea vieții marelui organism social-politic și cultural-creator, care e națiunea". Universitatea era datoare să aibă mereu prezente în preocupările sale „marile întrebări ale sufletului omenesc, conștient de continuitatea istorică a, gindirii omenești luptătoare ; cum să se facă cercetarea realului ; cum să se îndrume căutarea adevărului ; cum să se înțeleagă frumosul ; cum să se ia atitudine față de lume și viață ; cum să se înnobileze scopurile vieții sociale, politice și naționale". Numai medi- tînd și analizînd asemenea întrebări primordiale, universitatea își va putea îndeplini misiunea de a reprezenta „spiritul critic prin care să se lumineze națiunea".Datorii tot atît de importante și

pretențioase aveau și profesorii. Cel ce vrea să se încununeze cu nobilul titlu- de profesor și să fie vrednic cu adevărat de el, este dator să caute „in școală, ca și în lumea 
largă, cu lampa aprinsă și ziua, 
oameni : oameni întregi, noi, in care 
pilpile flacăra ideii". Pe aceștia profesorul era „dator să-i crească, să-i 
educe șl să-i îndrume pe calea cu
noașterii și a științei, insuflindu-le 
tăria de caracter șl îndemnul de 
a-și găsi drumul drept in viață, de 
a-șl integra individualitatea, după 
puteri și pricepere, in succesiunea 
istorică a generației umane pe tere
nul larg al eforturilor națiunii, al 
idealurilor umanitare ale acesteia, 
pentru binele general".Astăzi, cînd marile idealuri ale înaintașilor de înălțare a României pe culmile culturii și civilizației prind tot mai mult viață sub ochii noștri, este drept să spunem că impresionanta cunună de. personalități ce a ilustrat Universitatea Daciei Superioare și-a înțeles datoria vieții sale, dăruindu-se cu pasiune nobilă slujirii științei, culturii, patriei și neamului. Cuvîntarea rectorului universității, profesorul Sextil Pușeariu, la inaugurarea festivă a acesteia, poate fi socotită un adevărat program de activitate a prestigioasei instituții de în^ățămînt superior. Universitatea nu a fost creată să pregătească doar funcționari, medici, profesori, magistrați, ci din sălile de curs și din laboratoare trebuiau să se ridice, în fiecare an, noi roiuri de albine harnice, răspîndite peste tot ; universitatea trebuia să ofere tineretului cunoștințe, dar și maturitate de gindire, precum și pasiunea pentru munca disciplinată ; numai astfel tineretul putea să-și îndeplinească rolul în societatea pe care era chemat să o conducă spre o viață mai bună și mai frumoasă, înrolați în armata celor ce caută lumina și învățătura, studenții erau datori să se străduiască nu doar pentru îndeplinirea unor obligații școlare Imediate, ci spre crearea de valori reale trainice. Cînd Galileo Galilei proclama în fața judecătorilor săi e pur si muove, nu mărturisea doar un adevăr, ci de asemenea

o . credință, pentru care era gata să-și dea viața.Profesorii, la rîndul lor, erau datori să se străduiască și să asigure tinerimii studioase posibilitățile cele mai bune de a se forma ca oameni întregi din punct de vedere profesional, etic și moral, deoarece nu există satisfacție mai mare pentru profesor decît să descopere între elevii săi pe cei mai capabili să-i continue opera ; descoperlțl, aceștia trebuiau ajutați să-și îmbogățească spiritul cu comoara tuturor cunoștințelor culese în nopțile de studiu și de insomnie.Frumoase sentimente, curate gin- duri, rostite de mari oameni de știință și tot atît de mari patrloți, care pot fi scrise fără ghilimele pentru vremurile de acum, închinate patriei socialiste. în care tot ce se realizează de preț, de la atelierele școlare la complexele uzine, de la simplele sondaje la marile foraje, de la grădinițe la universități sînt ale poporului și ale țării, spre slujirea țării și bunăstarea poporului. De aceea se cuvine în chip imperios ca toți cetățenii să le prețuiască și să le iubească, să le pună în valoare și să le sporească, să le apere și să le ocrotească. Este forma superioară a patriotismului adevărat, curat, real și concret, așadar a patriotismului socialist.Este posibil și nu este greu, deoarece avem la indemînă și dorința, și voința, și puterile, și posibilitățile. Uzine și mașini moderne avem ; ogoarele roditoare nu ne lipsesc ; bogățiile subsolului se oferă pentru valorificare ; școlile de toate gradele și structurile sînt o realitate și dascălii sînt vrednici ; gîndirea iscoditoare șl judecata creatoare au fost și sînt dovedite cu prisosință de poporul român, prin numeroase invenții și tot atît de numeroase realizări, materiale și culturale, cunoscute și recunoscute de cei îndreptățiți să le prețuiască. împlinirea lor cu voință neclintită și conștiință neabătută de fiecare cetățean al României socialiste, cu vrednicie și pricepere, înseamnă adevăratul patriotism, înseamnă datoria vieții noastre, împlinită în mod superior, exemplar pentru noi și pentru urmașii noștri.
c i n e m a

• Răzbunarea haiducilor : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,151 13,15;
15,30; 17,45; 20.
•Grăbește-te încet : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pintea : DRUMUL SĂRII (31 23 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
O Cuibul salamandrelor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Revanșa : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Escapada : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15: 19,30.
• Omul și umbra x PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Plerduți printre cel vii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Dragostea mea Cu Jakub ; BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17.30; 19,30.
• Tatăl reginei : DACIA (50 35 94) —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
® Vraciul: UNION (13 49 04) — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30.
® Fata care vinde flori : LIRA 
(317171) - 16; 18,15; 20,30; la grădină
— 20,45,
9 Dosarul „Lina de aur" : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
• Descendenta directă : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30: 19,30.
• Marele șarpe : VOLGA (79 71 26) —

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© întunericul alb : VIITORUL
(11 48 03) — 20.
• Clinele : VIITORUL — 14; 16; 18.
• Incredibilele aventuri ale unor ita-

■ lieni în Rusia : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 21.
® YetI, omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, SALA MICA A PALATULUI
— 14,30; 17,15; 20, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,
• Kramer contra Kramer : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Cel trei mușchetari : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Adio, dar rămâi cu tine : CAPITOL 
(16 29 17).— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21. EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Despărțire temporară 8 VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19.
a Avertismentul : SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20.
• Șatra : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Clinele din sertar : DOINA (16 35 38)
— 9: 11; 13: 15.
• Bunul meu vecin Sam s DOINA 
(16 35 38) - 17; 19,30.
• Domnul miliard : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Marea evadare s GIULEȘTI (17 55 46)
— 13, 16,15; 19,30.
© U» american Ia Paris 8 AURORA

(35 04 66) — 9; 11,30: 14: 16,30; 19, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Amnezia : FLACĂRA (20 33 40) —
15; 17; 19.
• Tunurile din Navarone : ARTA 
(21 34 86) — 12; 16; 19.
• Program de vacanță : ARTA — 9; 
10,30.
• Mitul Fedorel : GRADINA ARTA 
— 21,15,
• Aventură tn Arabia : GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) — 21.
• Iubire fără soare : GRADINA PARC 
HOTEL (17 06 58) — 21,15.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu 
Solist : Dan Grigore — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bala
dă cotidiană — 20.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
• Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 19,30,
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (sala Savoy) : Vacan
tă Ia București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor șl clntec — 
18,30.
® Teatru! Țăndărică (15 23 77, la Școa
la generală nr. 108) : Tîndală... cloșcă 
— 19,30.
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Secretarului general al Partidului African 
al Independenței din Republica Capului Verde, 

ARISTIDES PEREIRA PRAIARealegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului African al Independenței din Republica Capului Verde (P.A.I.C.V.) îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și urări de noi succese în înalta funcție încredințată de partid.îmi exprim convingerea că între P.C.R. și P.A.I.C.V. se vor dezvolta relații de prietenie și colaborare, în interesul cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Capului Verde, spre binele popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce RoșieMiercuri a avut, loc la București Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce. Roșie, care a analizat contribuția organizației la educarea sanitară a populației, modul în care se aplică prevederile Legii nr. 3 din 1978 cu privire la instruirea cetățenilor , pentru acordarea primului ajutor.

Plenara a aprobat convocarea, în luna septembrie a.c., a Congresului Societății de Cruce Roșie. Totodată, au fost aprobate măsurile privind organizarea și desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri.

Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, miercuri, delegația Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea și a Asociației de prietenie China —- România, condusă de tovarășul Zhou Erfu, membru al Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular al R.P. Chineze, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația I.R.R.C.S. și a Asociației de prietenie româno-chineză.în cadrul convorbirii au fost evo

cate bunele relații de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele și popoarele celor două țări, care se dezvoltă și se adincesc continuu în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor româno- chineze la nivel înalt.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., președintele Asociației de prietenie româno-chineză, și loan Botar, secretar al I.R.R.C.S.A fost prezent Li Zewang, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.
LUCRĂRILE COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE 
ROMÂNO-POLONE DE COLABORARE ECONOMICĂLa București au început, miercuri după-amiază, lucrările celei de-a XVI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-polone de colaborare economică.Cele două delegații, conduse de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicenrim- ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, și de tovarășul Zbigniew Madej, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții polone în comisie, examinează, în spiritul orientărilor convenite în cadrul convorbirilor la nivel înalt, stadiul îndeplinirii obiec

tivelor stabilite la precedenta sesiune privind dezvoltarea colaborării economice bilaterale, posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări, precum și căile menite să conducă la adîncirea pe mai departe a cooperării și specializării în producție in diferite domenii de interes reciproc. De asemenea, sint examinate probleme vizînd lărgirea și diversificarea, în continuare, a schimburilor comerciale româno-polone în interesul ambelor țări și popoare.(Agerpres)

Intr-o atmosferă insuflețitoare, de puternic entuziasm, a fost adresată O telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, in care participants la plenară iși exprimă, și cu acest prilej, în numele membrilor organizației, sentimentele lor cele mai alese de dragoste, stimă și profundă recunoștință fată de partid, față de cel mai iubit i'iu al poporului, strălucit conducător al partidului și statului nostru.Plenara, se spune în telegramă, a analizat în spirit critic și autocritic, cu mult simt de răspundere, preocupările majore ale organizației, evidențiind sarcinile ce revin Consiliului National, comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale ale Crucii Roșii privind perfecționarea muncii, creșterea contribuției lor, prin acțiuni educativ-sanitare și social-uma- nitare în spiritul politicii sanitare a partidului și statului nostru, pentru întărirea stării de' sănătate, a vigorii șî capacității de muncă a tuturor cetățenilor.Participants Ia plenară iși exprimă hotărîrea nestrămutată de a urma neabătut exemplul dumneavoastră de generozitate, dragoste și dăruire față de om și folosesc acest prilej pentru a vă exprima încă o dată cele mai profunde sentimente de recunoștință și aleasă prețuire pentru modul în care acționați neobosit pentru promovarea în viața socială a țării a înaltelor valori ale umanismului socialist, a grijii față de om.în activitatea educativ-sanitară și social-umanitară, în preocuparea constantă pentru ocrotirea sănătății șî vieții oamenilor, un mobilizator și luminos exemplu ni-1 oferă tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit reprezentant al științei românești, modei de devotament, înalt umanism, de dăruire pentru binele și fericirea poporului.Beneficiind de sprijinul dumneavoastră permanent și generos, pentru care vă exprimăm întreaga gratitudine și recunoștință, Consiliul Național a! Societății de Cruce Roșie, toți activiștii Obștești vă asigură încă o dată, inult stimate și iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu, că, în pregătirea Congresului Crucii Roșii, din toamna acestui an, organizația noastră, călăuzită de clarvăzătoarele dumneavoastră indicații, iși va mobiliza toate forțele pentru continua perfecționare a activității sale, pentru sporirea contribuției la ridicarea nivelului de cultură sanitară a populației, a participării tuturor cetățenilor la apărarea sănătății și vieții.Conștientă de faptul că sănătatea și viața oamenilor sint indisolubil legate de pacea lumii ^întregi, în relațiile pe plan extern Crucea Roșie Română va milita și acționa în continuare în spiritul principiilor politicii externe promovate cu consecvență de România socialistă, pentru pace, înțelegere și colaborare internațională, pentru Sporirea aportului mișcării mondiale a Crucii Roșii la eforturile omenirii pentru apărarea dreptului fundamental la viață și pace.l’articipanții la plenară vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe Nieolae Ceaușescu, că nu vor precupeți nici un efort pentru a aplica neabătut în viață istoricele documente ale Congresului al XII-lea șl Conferinței Naționale ale partidului, prețioasele dumneavoastră indicații adresate Crucii Roșii cu diferite prilejuri de a milita pentru ocrotirea sănătății și vieții, pentru triumful păcii pe planeta noastră.

Cronica zileiCu prilejul împlinirii a 10 ani de la Programul în 5 puncte vizînd reunificarea patriei elaborat de către tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și președintele R.P.D. Coreene, miercuri după- amiază ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Sin In Ha, a organizat la sediul ambasadei o gală de filme, urmată de un cocteil.Au participat activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor organizații de mas.ă și obștești, generali și ofițeri, ziariști.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 7 iulie, ora 21 — 10 iulie, ora 
21. în țara : Vremea va fi schimbătoare 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea șl caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice 
mal frecvente în a doua parte a inter
valului. Izolat, cantitățile de apă vor pu
tea depăși 20 de litri pe metrul pătrat 
în 24 de ore. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat cu intensificări locale în es
tul țării, cu viteze de 50 pînă la 60 km 
pe oră, iar la munte viteza vintulut va 
depăși 80 km pe oră, predominînd din 
sectorul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime vor oscila între 20 și 80 
de grade; Izolat, condiții de grindină, 
în București ; Vreme schimbătoare cu 
cerul temporar noros. Va ploua sub for
mă de averse, îndeosebi după-amlaza. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 14 și 17 grade, iar cele maxime în
tre 25 și 28 de grade. (Ileana Mihăilă, 
meteorolog de serviciu).

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 6 IULIE 1983Extragerea I : 42 29 36 28 35 45.Extragerea a Il-a : 3 18 31 6 30 21.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI1 077 119 lei, din care 228 197 lei report la categoria 1.
® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT o SPORT ® SPORT

UNIVERSIADA ’83 - PRILEJ DE AFIRMARE A SPORTIVILOR ROMÂNIGimnastele noastre au dominat proba de sol
© Liliana Bălan — medalie de aur © Mihaela Riciu
- medalie de argint (și bronz, la sărituri și paralele)

Amo, fiind de numai două sutimi de secundă. Cîștigătorul a fost cronometrat ou timpul de 28’55”37/100.
EDMONTON 6 (Agerpres). — Sportivii români continuă eeria succeselor la cea de-a 12-ă ediție’ a Jocurilor Mondiale Universitare. După medaliile de aur cucerite de* Elisabeta Guzganu și Levente Molnar, delegația studenților sportivi din țara noastră a avut ieri din nou satisfacția cîștigării unui titlu mondial universitar. Performanța a fost realizată de gimnasta Liliana Bălan, în proba de sol, din cadrul concursului feminin special pe apa-

rate, care a încheiat turneul de gimnastică al Universiadei. Alte medalii au fost obținute în ziua a patra a- întrecerilor de la Edmonton de Mihaela Rîciu (argint la sol șl bronz la sărituri și paralele), ceea ce ridică totalul realizat pînă acum de delegația noastră la 13 medalii (3 de aur, 6 de argint și 4 de bronz). Dintre acestea, 10 (2+4+4) au fost cucerite de merituosul nostru lot de gimnastică feminină și masculină.
Se impune încă un talent al școlii românești de gimnastică 

Liliana Bălan

O prietenie trainică, 
o conlucrare rodnică, 

multilaterală

Pe Cît de neașteptată, pe atit dă spectaculoasă, victoria debutantei Liliana Bălan a smuls ropote de aplauze din partea miilor de spectatori prezenți în . tribunele de la „Northlands Coliseum". Avînd a doua notă după prima zi de întreceri, Liliana Bălan a intrat pe covorul de concurs hotărîtă să demonstreze valoarea școlii românești de gimnastică, o îmbinare de grație și acrobație, care a adus culorilor sportive ale țării noastre atîtea succese. Cele trei diagonale acrobatice, presărate cu elemente de mare dificultate (Tsukaha- ra, un dublu salt grupat și un salt cu șurub 720 de grade) au fost executate perfect, iar sincronizarea dintre elementele exercițiului și fondul muzical a fost fără cusur. Brigada de arbitre a acordat cea mai mare notă 1 din concurs : 9,90, notă cu care Liliana Bălan a urcat pe cea mai înal- ' tă treaptă a podiumului, făcînd ca drapelul României să se înalțe pentru â treia oară la aceste jocuri pe cel mai înalt catarg.Originară din comuna Dragalina, județul Vaslui, Liliana Bălan practică gimnastica la Galați, unde a fost descoperită de antrenorul Măricel Bujoreanu.Deși handicapată enorm de absen
ța fruntașei sale, Emilia Eberle, indisponibilă din cauza unei crize de apendicită, echipa noastră feminină de gimnastică a avut în. concursul ■ special pe aparate o comportare remarcabilă, cucerind alte trei medalii, prin Mihaela Rîciu — argint la sol și bronz la sărituri și paralele inegale. O gimnastă completă, Mihaela Rîciu a făcut la Edmonton un concurs foarte bun, răsplătit după două zile de întreceri cu 3 medalii de argint (Ia echipei individual compus și Sol) și 2 de bronz. Născută la Brașov, Mihaela Rîciu provine de la celebrul club de la Onești (primii antrenori : Maria Florescu-Cosma și Mlhai Agoston).Iată clasamentele finalelor pe aparate': sol : 1. Liliana Bălan (România) — 19,600 puncte — campioană mondială universitară ; 2. Mihaela Rîciu (România) — 19,500 puncte ; 3. Elena Veselova (U.R.S.S.) — 19,350 puncte; bîrnă: 1. Natalia Iurcenko (U.R.S.S.) — 19,500 puncte ; 2. Wen Jia (R. P. Chineză) — 19,300 puncte ;

3.

lia), Sokolov (U.R.S.S.) — Schlfrin (S.U.A.), Swornowski (Polonia) — Nussa (Cuba).
★s-a încheiat cu vic-Marco Marin, carecu 11—9 —

Reprezentanții noștri 
învingători și la tenisSurorile Maria și Lucia Romanov au obținut calificarea în sferturile de finală ale. probei de simplu femei din cadrul turneului de tenis — ale cărui meciuri se desfășoară pe terenurile betonate ale Universității Alberta. Lucia Romanov, favorita numărul 1 a probei, a învins-o. clar, cu 6—0, 6—2, pe j. Tacone (Marea Britanie), iar Maria Romanov a dispus cu 6—1, 6-+L de C. Dries (R. F. Germania).în proba Similară masculină, Lau- rențlu Bucur a obținut victoria, în turul doi, în fața nigerianului Y. Amier, cu scorul de 6—3, 6—2.

în recorduri ale Jocurilor, finalele fiind dominate, ca și pină acum, de sportivii sovietici. Singura victorie obținută de o înotătoare, din altă țară a fost realizată de australianca Susie Woodhouse, învingătoare la 100 m fluture, cu timpul de l’01”79/100. O cursă excelentă, încheiată cu un timp aflat aproape de recordul mondial, a ' ’ făcut cunoscutul înotător sovieticVladimir Salnikov, care a cîștigat la 400 m liber cu 3’49”38/100.Iată rezultatele înregistrate în celelalte finale : 200 m bras măsduliri : 
1. Robertas Julpa (U.R.S.S.) —2’15”93/100 ; 100 m bras feminin : 1. Larisa Belokon (U.R.S.S.) — 1T2”17/100 ; ștafeta 4X100 m masculin : 1. U.R.S.S. — 3’ 21”72/100 ; 2. S.U.A. -f 3’21”82/100.

Proba de sabie toria italianului l-a învins în finală pe compatriotul său Giovanni Scalzo.
+Pe stadionul „Commonwealth" a început concursul de atletism al Jocurilor Mondiale Universitare, în prima' zi de întreceri fiind programată o singură finală, cea de 10 000 m, încheiată cu victoria japonezului Shuichi Yoneshige. După 10 km de cursă, a fost nevoie de fotografia sosirii pentru a stabili învingătorul, diferența dintre atletul japonez și al doilea clasat, tanzanianul Agapius

PoloiștiiUn prețios succes au realizat și poloiștii. ' într-un meci contînd pentru grupa preliminară B, echipa României a cîștigat cu 14—6 (2—2, 4—0, 5—1, 3—3) în fața Italiei, dovedin- du-se superiori la toate capitolele. Alte rezultate din turneul de polo pe apă : Brazilia — R. P. Chineză 10—9 (1—2, 3—3, 5—1, 1—3) ; U.R.S.S. — Japonia 14—10 (4—2, 4—2, 3—2, 3—4).' *Competiția de înot, găzduită de Centrul nautic „Kinsmen", a avut din nou o zi deosebit de fructuoasă

în serie
După patru zile de întreceri, clasamentul pe medalii al Universiadei de vară de la Edmonton se prezintă astfel : 1.U.R.S.S. — 28 de aur, 9 de argint, 8 de bronz ; 2. România — 3 de aur, 6 de argint, 4 de bronz; 3. R. P. Chineză — 3—2—1 ; 4. Italia — 2—4—3 ; 5. Canada — 2—1—12 ; 6. Japonia — 2—1—3 ; 7. S.U.A. — 1—10—7 ; 8. Australia — 1—0—1 ; 9. Franța — 0—2—1 ; 10. Olanda — 0—2—0 ; 11. Cehoslovacia — 0—1—0 ; 12. Tanzania — 0—1—0 ; 13. Brazilia, R.F.Gi și Tunisia — cite o medalie de bronz.

Finala „Cupei României
UNIVERSITATEA — POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—1

• CENTRALELE ATO- 
MOELECTRICE - MAI 
PUTIN POLUANTE DECIT 
CELE CLASICE. Un recent raport dat publicității de către Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Energia Atomică pune capăt unei polemici, vechi de mai bine de 30 de ani, afirmînd categoric că tehnologia folosirii in scopuri pașnice a energiei nucleare a ajuns într-un stadiu în care nu prezintă nici un pericol pentru om și mediul său înconjurător. Raportul demonstrează pe larg că centralele atomoelec- trice sint chiar mai puțin poluante pentru mediul ambiant de- cit uzinele electrice clasice, în

Anită Botnen (Canada) — 19,250 puncte ; sărituri : 1. Natalia Iurcenko (U.R.S.S.) — 19,400 puncte ; 2. Elena Veselova (U.R.S.S.) — 19,325 puncte; 3. Mihaela Rîciu (România) — 19,300 puncte ; paralele : 1. Natalia Iurcenko (U.R.S.S.) — 19,600puncte ; 2. Jana Gajdosova (Cehoslovacia) — 19,350 puncte ; 3. Mihaela Riciu (România) — 19,300 puncte.
★La Nati Arena — locul de desfășurare a întrecerilor de; scrimă — au intrat în competiție -și spadasinii, Ni- colae Bodoczi reușind să se califice pe tabloul final al probei individuale, in urma unei evoluții meritorii. După ce a ocupat locul 2 in grupa preliminară „B“, Bodoczi l-a întrecut în primul tur al eliminărilor directe pe cubanezul Amazega, cu 10—8, apoi, în turul secund, a dispus de italianul Bellone, cu 11—10, și ii va întîlni in sferturile de finală pe polonezul Chronowski. Celelalte asalturi ale „sferturilor" sint următoarele : Manzi — Bellone (ambii Ita-

Meciul Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara, 2—1 (1—0), nu s-a ridicat la nivelul unei finale a „Cupei României" dintre acelea de neuitat. «Universitatea Craiova este în prezent o formație prea tare ca să lase loc și pentru o surpriză din partea Politehnicii Timișoara. Cu efectivul aproape complet, echipa craioveană a ținut mereu în mîini frînele partidei, a marcat, numai, două goluri, prin acest puternic și valoros atacant care este Cămătaru, a primit în final un gol, dar nu s-a arătat dispusă deloc să pună in acțiune întreaga sa capacitate. Nici timișorenii nu i-au suprasolicitat în această privință. Ei au avut într-adevăr un sfert de oră bun in repriza secundă, totuși cam departe valoric de acel proverbial „sfert de oră" al Ripensiei pentru a pune in cumpănă soarta partidei.Universitatea Craiova încheie deci acest fierbinte sezon fotbalistic prin ciștigarea „Cupei României". Am felicitat-o de mai multe ori de-a lungul primei jumătăți a anului pentru rezultatele sale frumoase cu echipe renumite din Europa ; o facem încă o dată cu ocazia cîștigării pentru a patra oară a „Cupei României" și-i

doriră să-și întărească mereu rîndu- rile pentru a contribui la ascensiunea internațională a fotbalului nostfu.Nu putem încheia însă aceste rînduri fără a ne exprima nedumerirea în legătură cu necorelarea dintre data programării meciului și data tragerii la sorți de la Geneva pentru „Cupa cupelor'1, finala dispu- tîndu-se după termenul stabilit de

U.E.F.A. Vom reveni asupra acestei probleme.în încheiere, ne face plăcere să subliniem că echipa de juniori a Corvinului din Hunedoara, una dintre cele mai valoroase pepiniere, a cîștigat titlul de campioană republicană, întrecînd in finală merituoasa echipă Chimia Tîrnăveni cu 2—1 (1-0).

în cadrul politicii de dezvoltare a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, România, poporul român dau o înaltă apreciere relațiilor CU Uniunea Sovietică. Este o orientare constantă, consecventă, ce și-a găsit consacrare în documentele partidului și statului nostru, reafirmată de Congresul al XII-lea și Conferința Națională a partidului.Evocăm cu sentimente de caldă prietenie aceste raporturi astăzi, cînd popoarele noastre marchează un eveniment de deosebită însemnătate : semnarea, în urmă cu 13 ani, la București, a noului Tratat de prietenie, colaborare șl asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. Dezvoltînd și îmbogățind prevederile fundamentale ale primului Tratat — încheiat in 1948 și care a jalonat de-a lungul unei perioade istorice evoluția legăturilor româno-sovietice — noul document a croat premise superioare și a deschis perspective mai largi și mai rodnice pentru întărirea pe mai departe. potrivit noului stadiu de dezvoltare a celor două țări, a prieteniei frățești și colaborării multilaterale dintre țările și popoarele noastre.Prin semnarea Tratatului din 1070 și-a găsit o nouă consacrare politico-juridică o prietenie cu bogate și luminoase tradiții, cu adinei rădăcini ih trecutul de luptă al forțelor revoluționare ale celor două țări pentru împlinirea idealurilor de libertate și progres — nenumărate fiind mărturiile de solidaritate activă, înscrise cu litere de aur în cronica relațiilor româno- sovietice. Cimentată prin singele vărsat în comun de către ostașii români și sovietici în bătăliile purtate pentru eliberarea deplină a teritoriului patriei, iar apoi pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria deplină asupra hitle- rismului, prietenia româno-sovietică a căpătat un conținut nou, superior, ‘ odată cu instaurarea puterii populare în România, amplificîn- du-se necontenit, potrivit cerințelor și condițiilor edificării socialismului și comunismului.Fără îndoială, liantul indestructibil al acestor relații îl constituie comunitatea de orînduire și de ideologie, țelurile supreme ce călăuzesc partidele și popoarele noastre in opera istorică pe care o înfăptuiesc, întemeiate pe deplina egalitate în drepturi, stimă și respect reciproc, pe principiile independenței și suveranității naționale, ale solidarității internaționale, colaborarea și cooperarea româno-sovietică slujesc accelerării construcției noii orinduiri în cele două țări, cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume.Așa cum atestă viața, practica, un rol determinant în dezvoltarea ansamblului raporturilor româno-sovietice ii au legăturile de prietenie și solidaritate dintre forțele politice conducătoare din cele două țări — Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — și în mod deosebit întîlnirile și convorbirile Ia nivelul cel mai înalt, hotărîrile și înțelegerile la care s-a ajuns cu aceste prilejuri deschizînd noi și fertile orizonturi colaborării româno-sovietice în cele mai diferite domenii de activitate. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU declara : „Sintem convinși că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor la nivel înalt, al prevederilor Tratatului dc prietenie, colaborare și asistență mutuală ți al altor documente bilaterale, există toate condițiile ca prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, conlucrarea lor activă pe arena internațională să se dezvolte și mai puternic în viitor, în interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii".O pondere deosebită în ansamblul relațiilor româno-sovietice revine colaborării în domeniul economic — domeniu hotărîtor pentru accelerarea operei de construcție a noii orinduiri. Această evoluție este semnificativ

13 ani de la semnarea 
noului Tratat de prietenie, 

colaborare 
și asistentă mutuală 

dintre România și U.R.S.S.

ilustrată de faptul că Uniunea Sovlt tică a deținut și deține in mod con stant primul loc în ansamblul legf turilor economice externe ale Româ • nici. Succesele obținute de cele dou țări, marile realizări ale Uniunii Sc vietice — stat cu un potențial econo mic de prim rang, cu o industrie că reia ii revine o pondere însemnată 1; ansamblul producției mondiale, ci realizări de virf m diferite sectoar ale științei și tehnicii — ca și infăp tuirile remarcabile ale României so ciallste in dezvoltarea forțelor di producție, în promovarea cuceririle: științei și tehnici’ avansate în toati ramurile economice, au generat ș generează noi și mari posibilităț pentru adîncirea continuă a aceste colaborări.Un fapt de o deosebită importanți este evoluția tot mai accentuată i colaborării dintre țările noastre spre forme superioare de cooperare și specializare in producție, așa cum prevăd direcțiile stabilite în acest sens prin Programul pe termen lung, pină în 1990, precum și o serie de acorduri pe ramuri economice semnate in ultimul timp. Se înfăptuiește cu succes Programul de colaboiare tehnico- științiflcă dintre țările noastre, program care include peste 100 de probleme și teme de conlucrare între specialiștii români și sovietici. Un loc important în ansamblul activității de cooperare îl ocupă realizarea prin e- forturi comune a unor obiective e- conomice. Extinderea continuă a acestor forme de cooperare constituie o ilustrare concludentă a dorinței comune de a se asigura o valorificare Cît mai eficientă, reciproc avantajoasă, a posibilităților și experienței acumulate de cele două țări în opera de construcție a noii orinduiri. Dobindind dimensiuni tot mai largi pe plan bilateral, cooperarea economică româno-sovietică se dezvoltă și pe plan multilateral, in cadrul C.A.E.R., în acest sens o cerință de mare actualitate fiind aceea a soluționării în comun a unor probleme cum sint satisfacerea necesarului de combustibil, energie și materii crime, mașini și utilaje, tehnologii moderne. Se extinde, totodată, colaborarea pe tărîmul culturii, artei, învățămintului— toate acestea contribuind la mai buna cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei dintre cele două țări și popoare.Angajate în măreața operă de edificare a socialismului șî comunismului, România și Uniunea Sovietică conlucrează activ pe plan international, solidare cu toate forțele democratice, progresiste, militînd pentru apărarea păcii,' pentru dezvoltarea colaborării și înțelegerii in lume. Un teren de amplă conlucrare pentru țările noastre îl constituia înfăptuirea unei securități trainice pe continentul europeân. Numărîn- du-se printre inițiatoarele Cohferin- ței pentru securitate și cooperare in Europa, la succesul căreia și-au adus o importantă contribuție, România și Uniunea Sovietică acționează pentru traducerea consecventă în viață, ca un tot unitar, a principiilor și prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru încheierea cu \ rezultate pozitive a actualei reuniuni general-europene de la Madrid. Țările noastre acordă o mare {importanță problemelor dezarmării, în primul rînd dezarmării nucleare — deziderat vital al tuturor popoarelor— soluționării marilor probleme ale lumii contemporane potrivit intereselor și aspirațiilor majore ale întregii umanități. Ele se pronunță și acționează consecvent pentru continuarea politicii de destindere șî colaborare, pentru afirmarea dreptului tuturor popoarelor la dezvoltare liberă, independentă pe calea progresului social.Aniversarea de astăzi prilejuiește poporului român reafirmarea sentimentelor sale ds caldă prietenie față de , popoarele sovietice, odată cu încrederea că relațiile de strînsă colaborare dintre partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte, Căpătînd o nouă și puternică extindere în toate domeniile de activitate, în numele idealurilor comune ale socialismului și comunismului, âl cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Valeriu MIRONESCU

Cu privire la participarea echipelor românești
în cupeleGENEVA 6 (Agerpres). — Miercuri, la Geneva s-a efectuat tragerea la sorți a cupelor europene de fotbal in- tercluburi, ediția 1983—1984. în „Cupa campionilor europeni", echipa Dinamo București, campioana României, va intîlni (primul joc în deplasare) formația Kuusys Lahti din Finlanda.în „Cupa U.E.F.A.", Sportul studențesc București va avea ca adversară formația austriacă Sturm Graz, iar Universitatea Craiova va juca în compania echipei iugoslave Hajduk

europeneSplit. Echipele românești vor disputa în această competiție primul joc pe teren propriu.în ceea ce privește „Cupa cupelor", după cum anunță agențiile de presă, echipa cîștigătoare a „Cupei României" nu va putea lua parte la această competiție, întrucît finala nu s-a disputat în termenul indicat de Uniunea europeană de fotbal.Meciurile tur se vor disputa 14 septembrie, iar partidele retur vor desfășura la 28 septembrie. Ia se

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Universul femeilor
11.50 Film serial : „Bulevardul Paulista" 

— episodul 11
12.30 Sub steagul lui August biruitor. 

Album corai
12,40 Ecran de vacanță. Desene anima

te : Micuța Neu
16,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță. „Arabela". Epi

sodul 2
16.30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Epoca marilor împliniri. 18 ani de 

la Congresul al IX-lea al P.C.R. La 
temelia școlii — o concepție revo
luționară privind formarea omului 
nou

20.30 Fotograme din realitate
21,10 Film serial : „Omul din Atlantia"

— episodul 8
21.55 Orientările și cerințele formulate 

de tovarășul Nieolae Ceaușescu ~ 
program de muncă însufletitor 
pentru progresul eeonomico-soclal 
al țării, pentru ridicarea bunăstării 
întregului popor. Azi, despre mă
surile de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar ; întări
rea autoconducerii șl autogestlunli. 
a răspunderii tuturor oamenilor 
muncii pentru conducerea directă 
și eficientă a fiecărei unități, pen
tru apărarea șl dezvoltarea pro
prietății socialiste

22.15 Ritmuri tinerești
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 8
20,00 Telejurnal
20.15 Tezaur folcloric
20,45 Curier cetățenesc
20.55 Estivala '83. Concertul orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunli
22,30 Telejurnal

primul rînd datorită faptului că sînt prevăzute cu sisteme de securitate extrem de fiabile. Efectele nocive ale deșeurilor radioactive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător sînt foarte reduse, în comparație cu alte surse, ca petrolul sau cărbunele, arată in continuare raportul, care relevă că radiațiile artificiale provenite de la centralele nucleare sau din utilizarea unor produse radioactive in medicină nu reprezintă decît 20 la sută din totalul radiațiilor la care este expusă populația Terrei, restul de 80 la sută fiind radiații de origine naturală. în Franța, de pildă, radioactivitatea naturală din Bre- tania sau din Masivul Central este mai ridicată decît cea din jurul centralelor atomoelectrlce.

• „URECHEA" BIO
NICĂ, ÎN CURÎND, O 
REALITATE. pînă ™ de mult doar rod al imaginației autorilor de literatură științifi- co-fantastică, „urechea" bionică, mai exact prototipul unui astfel de organ artificial destinat persoanelor afectate de surzenie, a fost realizată, în paralel, de către cercetători din Melbourne (Australia) și de la spitalul Saint-Antoine din Paris. Specialiștii apreciază că peste circa trei ani vor fi lansate pe piață astfel de dispozitive electronice ultraminiaturizate. Implantate !n dosul urechii, dispozitivele respective transformă semnalele sonore în impulsuri electrice, dirijate către u-

^PRETUTINDENIrechea internă. Fibrele nervoase ale acesteia, stimulate electric, vor permite persoanelor ce și-au pierdut auzul să recunoască vocile și sunetele din lumea exterioară. Astfel, nervul lor auditiv, foarte slăbit, va fi salvat.
• INSTALAȚII EO

LIENE PERFECȚIONATE, în China există, în prezent, 1 300 de generatoare electrice și pompe de apă care funcționează cu ajutorul energiei eoliene. Experiența de pînă acum a de

monstrat că asemenea instalații sint foarte economice, mai ales în zonele cu condiții naturale deosebit de prielnice. Drept urmare, ministerul de resort al Chinei a hotărît extinderea instalațiilor de acest gen, perfecționarea proiectării, diversificarea tipurilor și stimularea unităților economice și a așezărilor umane care introduc generatoarele și pompele eoliene. Se consideră că pe această cale se vor putea obține importante economii de combustibil, pe plan tehnic instalațiile respective fiind mai simplu de realizat.

• UN NOU SISTEM 
DE ÎNCĂLZIRE a locuințelor, pus la punct de firma norvegiană Nob Fabrikker, permite economisirea energiei electrice ca urmare a regularizării temperaturii prin reducerea automată a intensității curentului. Noutatea dispozitivului constă în utilizarea unui emițător racordat la rețea, ale cărui semnale sînt recepționate de un ansamblu de termostate prin care se dirijează funcționarea instalațiilor de încălzit.

® INTOXICAȚIA CU 
MEDICAMENTE. Consumul excesiv de medicamente constituie un fenomen din ce in ce mai alarmant al zilelor

noastre. îngurgitarea, fără dis- cernămînt, a tot felul de pastile și picături, deseori fără aviz medical, sau după rețete provenind de ia medici de diferite specialități, necoroborate insă, poate provoca grave cazuri de intoxicații, uneori chiar mortale. Tocmai pentru a preveni astfel de primejdii, un grup de medici de la spitalul Pitid-Sal- petriere, din Paris, au conceput un fel de riglă de calcul, insă rotundă, sub denumirea comercială de „Medisc". Cu ajutorul acestui disc se pot afla cu ușurință care sînt combinațiile nefaste dintre principalele medicamente aflate în farmacii.
• FUMATUL SI LON

GEVITATEA. »85-90 de ani>

o vlrstă larg accesibilă", afirmă într-un recent studiu reputatul epidemiolog britanic Richard Doll, de la Universitatea din Oxford. Renunțarea la fumat reduce cu o treime cazurile de mortalitate de pe urma cancerului, cu o pătrime pe cele datorate cardiopatiilor. Un regim de viață rațional, însoțit de practicarea cu regularitate a unor exerciții fizice — fie și numai plimbări in ritm alert — ar ameliora simțitor longevitatea omului modern. Pină aici, nimic nou. în schimb, inedite sînt măsurile sugerate de către savantul britanic : aplicarea unor impozite atit de ridicate asupra țigărilor, ca dealtfel și a băuturilor alcoolice incit să-i „descurajeze" complet pe consumatorii de astfel de „droguri".



Ample acțiuni și luări de poziție împotriva
Primul ministru al Siriei l-a primit

cursei înarmărilor, pentru pace și dezarmare
pe prim viceprim-ministrul guvernului român Declarații ale reprezentanților celor două țări

Demonstrație împotriva 
amplasării rachetelor 

nucleareLONDRA 6 (Agerpres). — De
monstrațiile împotriva preconizatei 
instalări a rachetelor americane de 
croazieră in Marea Britanie au 
continuat marți la bazele militare 
americane de pe teritoriul britanic. 
La Greenham Common — unde ur
mează să fie amplasate o parte din 
aceste rachete și au și sosit 47 de 
ofițeri americani — a avut loc, a 
doua zi consecutiv, o nouă demon
strație. Poliția a arestat 14 demon
stranți.

proiectatei amplasări de rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa 
occidentală. In cursul nopții sînt 
organizate, simbolic, grupuri de 
veghe la intrarea in depozitul mi
litar din localitate, în fața căruia 
este instalată 
zilei au loc 
teme privind 
luptei pentru 
cadrul „Taberei păcii" vor dura în
treaga vară.

tabăra, iar in timpul 
dezbateri pe diferite 
necesitatea activizării 
pace. Acțiunile din

Campanie declanșată 
de 135 organizații 

canadiene

Cursă ciclistă a păcii 
Moscova — Washington
MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat startul in 
„Cursa ciclistă a păcii ’83", în cursul

căreia sportivi din U.R.S.S., Finlan
da, Suedia, Norvegia și S.U.A. vor 
parcurge, in 30 de zile, distanța din
tre Moscova și Washington. Cursa 
se va încheia in capitala S.U.A., la 
6 august, cînd se comemorează tra
gedia de la Hiroshima, relatează a- 
genția T.A.S.S. Înainte de începerea 
cursei, participanții au adresat un 
mesaj secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, in care se 
relevă că manifestarea este organi
zată in sprijinul țelurilor campaniei 
mondiale pentru dezarmare. Cursa 
se desfășoară sub devizele: „Da, în
ghețării arsenalelor nucleare, de
zarmării și păcii !“, „Nu, rachetelor 
nucleare în Vest și în Est, in Nord 
și în Sud !“, „Nu, folosirii armelor 
nucleare !".

DAMASC 6 (Agerpres). — Primul ministru ai Republicii Arabe Siriene, Abdel Rauf Al-Kassem, a primit, la Damasc, pe tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprîm-ministru ai guvernului român, care efectuează o vizită în Siria.Cu acest prilej a fost evocat cursul ascendent al relațiilor româno-sirie- ne, la a căror dezvoltare un rol ho- tărîtor l-au avut înțelegerile stabilite în cursul întîlnirilor dintre tovarășul 'Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Hafez Al-Assad, președintele R. A. Siriene. Au fost examinate stadiul ( actual al raporturilor economice dintre cele două țări, precum și modalitățile concrete de creștere a schim-

burilor comerciale și amplificare în continuare a cooperării economice bilaterale.Tovarășul Gheorghe Oprea a purtat, de asemenea, convorbiri cu Abdel Kader Kaddoura, viceprim-ministru pentru problemele economice, și a avut intîlniri cu miniștrii sirieni ai planificării, economiei și comerțului, petrolului, . industriei și irigațiilor, in cursul cărora au fost trecute în revistă aspectele- concrete ale colaborării bilaterale în sectoarele respective, precum și posibilitățile existente pentru extinderea și diversificarea acestei cooperări în viitor.La primire și intîlniri a fost pre- zent Grigore Comartin, ambasadorul României în Siria.

OTTAWA 6 (Agerpres). — Comi
tetul „Să oprim cursa înarmărilor", 
din care fac parte 135 organizații 
de luptători pentru pace, sindicale, 
clericale, de femei și tineret din re
giunea Vancouver, a hotărît să de
clanșeze o campanie de luptă pen
tru pace. In cadrul ei se intențio
nează a se explica cetățenilor Ca
nadei in ce constă pericolul cursei 
înarmărilor, in general, și al celor 
nucleare în special.

„Tabăra păcii
WASHINGTON 6 (Agerpres).

La „Tabăra femeilor pentru un vii
tor al păcii și justiției", care s-a 
deschis la începutul acestei săptă
mâni in localitatea americană Ro
mulus, statul New York, au început 
acțiunile prin care participantele 
venite aici din diferite regiuni ale 
S.U.A. și din unele țări vest-euro
pene își exprimă opoziția împotriva 

^cursei înarmărilor nucleare și a
Aspect de la una din manifestațiile desfășurate in Marea Britanie sub 

lozinca : „Nu, rachetelor de croazieră în Anglia U

Restricții impuse de S. U. A. la importul

WASHINGTONPreședintele S.U.A., Ronald Reagan, a decis să impună restricții asupra importurilor de oțeluri speciale în Statele Unite — a anunțat rul de cuvînt al Casei Albe, țiile, informează agenția Presse, îi vizează în special ducătorii vest-europeni. Ele sînt stabilite pe patru ani și vor lua forma unor taxe vamale suplimentare și a unor cote de import. între țările din Europa occidentală producătoare de astfel de oțeluri se detașează R. F. Germania, Franța, Suedia și Spania. De asemenea, anumite categorii de oțeluri speciale utilizate în aeronautică sînt produse în Japonia. S-a precizat că reșțrjpțiile hotărîte de președinte vor intra în vigoare peste două săptămîni.

de oțeluri speciale
Reacția Pieței comune și Japoniei6 (Agerpres).

purtăto- Restric- France pe pro-
nu se datorează importurilor, mai cu seamă din Europa occidentală, ci reducerii pe plan mondial a consumului de oțel". Amintind că producătorii americani de oțeluri speciale au beneficiat și în trecut de măsuri prin' care au fost protejați, comunicatul apreciază că noua decizie „nu reflectă angajamentul asumat la reuniunea la nivel înalt de la Williamsburg de a lupta împotriva protecțio- nismului și de a înlătura barierele vamale pe măsură ce relansarea va progresa".

Descinderea sesiunii Consiliului Economic și Social 
al O.N.U.

în 1983, cheltuielile militare mondiale se apropie 
de 800 miliarde dolari — declară secretarul general al O.N.U.GENEVA 6 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis, miercuri, lucrările sesiunii de vară a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC). Pe agenda sesiunii consiliului — din care face parte și România — se află o gamă largă de probleme referitoare, în special, la situația eco'nomică și socială a țărilor în curs de dezvoltare.în cuvintarea inaugurală, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a referit cu prioritate la implicațiile economice ale cursei înarmărilor, subliniind că fondurile alocate, în acest domeniu, pe plan mondial au atins cote de domeniul absurdului. „în 1983, cheltuielile militare mondiale se apropie rapid de nivelul de 800 miliarde dolari", a spus secretarul general al O.N.U. „Potrivit unui calcul, propriu, a subliniat el, suma totală a ajutorului oficial acordat tuturor țărilor în curs de dezvoltare, într-un an întreg, este

Un raport al F. M. I. despre evoluțiile
economice mondiale

cheltuielile zile". „La absurdități cuvînt mai trebuie să i se pună
mi-unin prezent egală cu litare globale pe 18 moment dat, acestei căci nu există un alt trivitpăt“, a spus Javier Perez de Cuellar, relevînd caracterul irațional al irosirii unor fonduri imense in scopuri distructive, in vreme ce omenirea este confruntată cu grave probleme economice. Totodată, subliniind relația organică dintre dezarmare și dezvoltare, secretarul general ăl Q.N.U. a atras atenția asupra faptului că o creștere sănătoasă a e- conomiei mondiale și realizarea unui progres accelerat al țărilor lumii a treia „sînt incompatibile cu asemenea niveluri ale cheltuielilor militare".

po-ca-

Intr-un comunicat dat publicității de reprezentanța Pieței comune de la Washington, Comisia C.E.E. și-a exprimat „neliniștea" în legătură cu aceste măsuri restrictive. Documentul apreciază că „situația actuală a siderurgiei americane și în special 
a producătorilor de oțeluri speciale

Un purtător de cuvînt al Ministerului Comerțului Internațional și Industriei din Japonia a spus că aceste măsuri sînt cu ațîț m^i grgve cp cit ele se vor alătura celor referitoare la tarife și cotele la importuri.
★Producția globală de oțel brut a țărilor membre ale C.E.E., cu excepția Greciei, a fost în luna mai de 9,7 milioane tone, în scădere cu 9.3 la sută în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, s-a anunțat oficial la Bruxelles.

WASHINGTON 6 (Agerpres). - Rata medie anuală a inflației in țările occidentale în luna aprilie un raport al Internațional, Washington. In ... .curs de dezvoltare neproducătoare de petrol, rata anuală a inflației a crescut în primul trimestru al acestui an la 51,6 la sută, ția industrială, afirmă că rata fost de 2,1 la

industrializate a fost ,de 5,3 la sută, relevă Fondului Monetar dat publicității la ce privește țările în
Referitor la produc- documentul F.M.I. medie de creștere a sută in primele trei

luni ale anului în curs, după declinul înregistrat anul trecut. Valoarea comerțului exterior al țărilor industrializate a suferit un recul de 12,5 la sută în luna aprilie. Exporturile acestor țări au fost evaluate, în primele patru , luni ale anului în curs, la 400,2 miliarde dolari, în scădere cu 26 miliarde dolari față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, importurile țărilor respective au scăzut cu 30,2 miliarde dolari, înregistrînd un deficit global de 17,9 miliarde dolari.
Date transmise de stațiile automate 

interplanetare sovietice
(Agerpres). — Stații-MOSCOVA 6 , „ .(e automate interplanetare sovietice 

„Venus-15" și „Venus-16“, lansate 
spre „Planeta furtunilor" la începutul 
lunii iunie, continuă să transmită 
spre centrul de urmărire date despre 
evoluția lor. Paralel, oamenii de ști
ință sovietici cercetează și anali
zează materialele și datele furnizate 
de precedentele stații interplanetare 
„Venus-13“ și „Venus-14“, care au 
măsurat fluxul de radiații solare in 
păturile înalte ale atmosferei venu-

siene. De asemenea, s-au făcut cerce
tări asupra conținutului de gaze 
inerte și a unor izotopi rari din 
atmosfera îndepărtatei 'planete, stu
dii care, potrivit părerii specialiștilor, 

. ar putea contribui in mod esențial 
la dezvăluirea tainelor formării sale, 
ca și a altor corpuri cerești asemă
nătoare. După cum relevă agenția 
T.A.S.S., cercetările asupra planetei . 
Venus au o importanță deosebită 
pentru studierea istoriei timpurii a 
Pământului.

DAMASC 6 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută agenției I.N.A. la Damasc, după vizita întreprinsă în Egipt, Tareq Aziz, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe al Irakului, a declarat că președintele Hosni Mubarak a dat o înaltă apreciere inițiativei irakiene de stabilire a unei formule practice în relațiile dintre cele două țări, care să contribuie la consolidarea situației din lumea arabă. Irakul — a spus el — sprijină eforturile Egiptului de a-și spori rolul pe arena arabă și dorește strîngerea relațiilor bilaterale, avînd în vedere importanța strategică a Egiptului in lumea arabă. Vicepre- mierul irakian a declarat că în cursul convorbirilor de la Cairo au fost abordate modalitățile de activizare a cooperării economice și tehnice bilaterale, Iuîndu-se o serie de inițiative constructive în acest sens, relevă agenția irakiană de presă. El a adăugat că cele două părți au exprimat sprijinul față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, au hotărît să acționeze în vederea menținerii unității acesteia și să-î susțină pe reprezentanții săi legitimi.BAGDAD 6 (Agerpres). — La rîn- dul său. viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Egiptului, Kamal Hassan Aii, a apreciat, intr-un interviu acordat ziarului irakian „Al-Thawra“, citat de agenția
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Cl REUNIUNE A DELEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI S.U.A. la negocierile privind limitarea și reducerea armamentelor strategice a avut loc la 6 iulie la Geneva. In aceeași zi, la Geneva a avut loc ședința plenară a delegațiilor celor două țări la negocierile referitoare Ia limitarea armamentelor nucleare în Europa, relatează agenția T.A.S.S.LA DAMASC, președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a conferit cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz. Au fost examinate probleme privind ultimele evoluții din Orientul Mijlociu.

L_

AFLAT LA REYKJAVIK, ultima etapă a turneului întreprins îhtr-o serie de state vest-europene. Vicepreședintele S.U;A., ;: George BushȚta tavilt convorbiri cu pHmuI ministru islandez, Steingrimur Hermannsson, cu care a abordat probleme ale relațiilor Est-Vest, precum și aspecte referitoare la proiectele N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa occidentală.

I.N.A., că vizita marchează începutul unor intîlniri bilaterale între țara sa și alte state arabe. El a afirmat că discuțiile pe care le-a avut cu omologul său irakian au dus la crearea unei baze comune pentru un dialog constructiv, în avantajul relațiilor dintre cele două țări. Kamal Hassan Aii a declarat că Irakul și Egiptul împărtășesc puncte de vedere identice, fiind de acord asupra necesității menținerii unității O.E.P., ca avangardă a mișcării naționale palestiniene, a luptei poporului palestinian pentru redobîndirea drepturilor sale legitime.
BEIRUT 

Demonstrație în sprijinul 
unității palestinieneBEIRUT 6 (Agerpres). — Citeva mii de palestinieni din taberele de refugiați Nahr Al-Barid și Baddawi au participat la o demonstrație pe străzile localității Nahr Al-Barid — informează agenția WAFA. Demonstranții au scandat lozinci pentru întărirea unității naționale și au exprimat sprijinul față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, unicul reprezentant legitim al poporului palestinian. Totodată, ei s-au pronunțat pentru independența palestiniană în luarea deciziilor.Conferința la nivel înalt a statelor membre ale PiețeiPORT OF SPAIN 6 (Agerpres). — în cea de-a doua' zi a lucrărilor Conferinței la nivel înalt a statelor membre ale Pieței Comune Caraibiene (CARICOM), participanții au adoptat agenda de lucru și au creat două comitete specializate pe probleme — unul de ordin economic și

ILE DE PRESĂ
e scurt

LA GENEVA, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut un schimb de vederi asupra unor probleme tuale, în special lor celei de-a U.N.C.T.A.D., cu cretarul federal externe al R.S.F. Iugoslavia.
internaționale ac- asupra rezultate- Vl-a sesiuni a Lazar Moisov, se- pentru afacerile

GUVERNUL’ MEXICAN a lansat un amplu program de purificare a apei și aerului din Ciudad de Mexico — unul dintre cele mai poluate orașe ale lumii. După cum informează agenția U.P.I., printre măsurile preconizate se află scoaterea din circulație a 2,7 milioane

xComune Caraibienealtul de ordin politic general. In domeniul economic se dezbat chestiuni privind cu prioritate promovarea cooperării în diverse sectoare între țările membre, inclusiv in domeniile valorificării unor noi surse de energie și al creării de întreprinderi mixte agroalimentare.
vehicule, reîmpădurirea împrejurimilor capitalei și curățirea grădini- Ilor plutitoare Xochimilco — una |din principalele atracții turisticedin oraș. >ZIARUL BRITANIC „TIIE GUARDIAN", referindu-se într-un comentariu la politica S.U.A. in America Centrală, scrie : „Administrația S.U.A. nu a ‘apucat încă să învețe că ea nu poate constrîn- ge omenirea să ia chipul și asemănarea S.U.A., ci trebuie, dimpotrivă, să trăiască cu o infinitate de compromisuri nesatisfăcătoare din punctul său de vedere". TRAFICUL în creștere trecut — in-TOXICOMANIA SI DE DROGURI au fost în Marea Britanie anul formează agenția Associated Press.Printre noii toxicomani există mulți tineri sub 20 de ani. S-a precizat că în 1982 numărul persoanelor acuzate de încălcarea legislației privitoare la stupefiante a fost de 20 300.
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CAPRICIILE
Furtunile care în primele zile . 

ale acestei săptămîni au afectat di
ferite zone din Turcia s-au soldat 
cu victime și daune materiale. 
Patru persoane au murit înecate in 
urma unor inundații provocate de 
ploile torențiale in zone din veci
nătatea litoralului vestic al țării, 
iar alți doi locuitori au fost uciși de 
descărcări electrice.

VREMII
.Plpile torențiale care s-au abătut 

în ultimele zile asupra regiunilor 
din sud-vestul Japoniei au provo
cat 52 mari alunecări de'teren, care 
au produs perturbații in traficul 
rutier șl feroviar. Citeva poduri au 
fost distruse, iar aeroportul Osaka 
a fost nevoit să-și întrerupă parțial 
activitatea.

largp deschidere internațională, dinamism și principialitate
in soluționarea marilor probleme ale contemporaneității

întreaga politică externă a României 
prietenie și colaborare cu toate popoarele 
destindere, de pace și independență națională. Partidul și statul 
nostru, poporul român sînt ferm hotărîte ca, odată cu activitatea 
de construcție socialistă, să-și aducă și în viitor întreaga contribu
ție la cauza nobilă a dezarmării, a destinderii și păcii, a indepen
denței naționale, conlucrînd cu forțele democratice, progresiste 
de pretutindeni, întărind solidaritatea și colaborarea cu po
poarele de pe toate meridianele planetei noastre.

este o politică de 
lumii, o politică de

NICOLAE CEAUȘESCUEveniment de capitală însemnătate în viața poporului nostru, care a deschis drumul unor ample realizări în toate domeniile construcției socialiste, . Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a inaugurat, în același timp, perioada celei mai puternice și mai prestigioase afirmări a României pe planul activității internaționale. Punînd definitiv capăt situației din trecut cind țara noastră era relativ puțin cunoscută în rîndul celorlalte țări ale lumii, cînd nu o dată s-a găsit izolată din punct de vederfe internațional, România a devenit astăzi una din prezențele cele mai active în concertul națiunilor, militantă neobosită pentru triumful ideilor păcii, progresului și libertății popoarelor. Manifestîndu-se ca unul din factorii cei mai dinamici în lupta pentru o politică nouă, de încredere și cooperare între state, ea este acum o tară respectată și stimată, pozițiile pe care le susține sînt larg apreciate, cuvîntul său este ascultat cu interes și atenție. Prin ampla deschidere internațională pe care o practică, prin angajarea sa plenară in dezbaterea . și soluționarea tuturor marilor probleme ale contemporaneității, țara noastră este considerată ca un partener de nădejde, deopotrivă în raporturile bilaterale, ca și în conlucrarea în vederea asigurării unui viitor pașnic și prosper națiunilor planetei.

Toată această activitate este indisolubil legată de numele secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul și promotorul neobosit al întregii noastre politici externe, inițiatorul orientărilor fundamentale și al tuturor acțiunilor internaționale de răsunet ale partidului și statului, în întreaga perioadă deschisă de Congresul al IX-lea. Prin viziunea revoluționară asupra fenomenelor vieții internaționale, prin aprecierea realistă a tendințelor și evoluțiilor lumii contemporane, prin umanismul și înalta responsabilitate față de destinele păcii, prin abnegația și pasiunea cu care slujește aspirațiile cele mai fierbinți ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a atras o unanimă prețuire și un înalt prestigiu pe toate meridianele, ceea ce se răsfrînge nemijlocit asupra prestigiului și demnității întregului nostru popor. Cu cel mai deplin temei se poate afirma că la din în cei is-
cei 18 ani de cînd se află cîrma partidului și a țării sînt și punctul de vedere al activității cîmpul vieții internaționale anii mai rodnici din întreaga noastră torie, nicicind România neavînd mai mulți prieteni < bucurîndu-se ea largă audiență și derație.

ca în i o astăzi, nicicînd lume de o mai mai mare consi-

In toți acești ani s-a evidențiat ca o trăsătură fundamentală preocuparea pentru dezvoltarea neîntreruptă a ariei relațiilor internaționale ale țării. Este un motiv de îndreptățită și profundă satisfacție faptul că astăzi România dialoghează de la egal la egal, in numele cauzei păcii și progresului, cu toate țările lumii, am- plificîndu-și necontenit raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, de care ne leagă comunitatea de orinduire, de ideologie și de țeluri, extinzînd continuu relațiile cu țările în curs de dezvoltare și statele nealiniate, de care ne simțim apropiați prin aspirații și obiective comune, promovind, in același timp, în spiritul coexistenței pașnice, cooperarea cu toate celelalte state, inclusiv statele capitaliste dezvoltate din punct de vedere economic,în impulsionarea acestui proces atit de dinamic, de hotărîtoare însemnătate s-au dovedit și se dovedesc multiplele intîlniri, contacte, convorbiri purtate tie secretarul general al. partidului, președintele Republicii, pe pămintul patriei sau de-a lungul unor itinerare istorice prinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări de pe toate continentele, acest dialog neîntrerupt gă- sindu-și concretizarea în încheierea unui mare număr de documente —
între-

tratate, declarații solemne, comunicate comune — care se înscriu, ca tot atîtea contribuții inestimabile la edificarea unei lumi a păcii și dreptății, a conlucrării egale în drepturi între toate statele. ’Așezind ferm la baza relațiilor sale cu celelalte state principiile noi ale independenței și suveranității naționale, egalității riguroase în drepturi, neamestecului, sub nici o formă, in treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau amenințarea cu forța, afirmării dreptului imprescriptibil al națiunilor și popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele proprii, de a-și orîndui viața așa cum cred de cuviință, România a reușit să dobîndească o poziție cu valoare de exemplu pe eșichierul politic mondial, demonstrînd că este pe deplin posibil să se întrețină bune raporturi practic cu toate țările lumii, inclusiv cu cele între care există litigii sau conflicte, atunci cînd se pornește de la respectarea strictă a acestor norme și principii.Dar poziția cu totul nouă pe care o ocupă România in ansamblul vieții internaționale, traducînd ferm în viață orientările Congresului al IX-lea, ca și ale congreselor și conferințelor naționale ce i-au succedat, nu se datorează numai deschiderii atit de largi a raporturilor sale politicodiplomatice, ci, mai ales, rolului dinamic pe care l-a jucat și il joacă, sub impulsul determinant al gindirii și acțiunii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu, în eforturile pentru cristalizarea de soluții echitabile mărilor probleme ale lumii in care trăimi Se poate spune că în înfruntarea dintre cele două lțnii, cele două tendințe diametral opuse de pe arena mondială, înfruntare care reprezintă conținutul principal al epocii, partidul și statul nostru se manifestă ca unul din factorii cei mai activi de partea forțelor care luptă împotriva vechii politici imperialiste de dominație și dictat, pentru o politică nouă de pace și înțelegere, pentru dezvoltarea liberă, independentă, de sine stătătoare a fiecărui popor.

Cronica celor 13 ani care au trecut de la Congresul al IX-lea înscrie la locul cel mai de frunte fermitatea și consecvența neabătută cu care România socialistă, președintele ei au militat șfSmilitează pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd Ia dezarmarea nucleară. Este marele merit al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi arătat cu toată limpezimea că, în condițiile cînd în arsenalele statelor s-au acumulat arme, in special nucleare, capabile să prefacă în cenușă întreaga planetă, aceasta este problema fundamentală a epocii noastre, de soluționarea căreia depinde însăși soarta civilizației umane, că nu există sarcină mai rarea dreptului și al națiunilor existență liberă rele său merit de a fi lansat istorica sa inițiativă de pace, chemînd să se facă totui, pînă nu este prea tirziu, pentru oprirea amplasării noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente. Manifes- tînd un înalt umanism și simț al responsabilității față de interesele vitale ale întregii omeniri, secretarul general, al partidului a avertizat in cu- vîntările rostite la recentele plenare ale C.C. al P.C.R. și Consiliul Național al F.D.U.S. că statele, guvernele care acceptă instalarea pe teritoriul lor a rachetelor nucleare își asumă o grea răspundere în fața propriilor popoare, a întregii omeniri și a arătat, în același timp, că drumul spre prăpastia nucleară poate fi barat, că stă în puterile popoarelor să facă acest lucru dacă vor acționa tot mai ferm și mai unit. Iar poporul nostru. România socialistă se pot mîndri că prin marile acțiuni pe care le-au desfășurat, inclusiv cele 18 milioane de semnături pe Apelul adresat sesiunii speciale de anul trecut a O.N.U., prin demersurile necurmate, prin propunerile și inițiativele constructive in forurile internaționale se situează în primele rînduri ale marii mișcări mondiale pentru pace.Abordînd într-o viziune unitară, globală, în spiritul dialecticii mate-

arzătoare decît apă- suprem al oamenilor la pace, la viată, Ia și dcmpă. Este ma-'

rialiste, ansamblul fenomenelor internaționale, partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu au pus mereu în evidență relația nemijlocită dintre dezarmare și dezvoltare, fiind cunoscute măsurile concrete propuse de România pentru reducerea cheltuielilor astronomice irosite pe înarmări și folosirea sumelor astfel economisite in vederea dezvoltării tuturor statelor, in primul rind r celor rămase in urmă, ceea ce ar contribui intr-o măsură importantă la soluționarea uneia din cele mai mari probleme ale contemporaneității — făurirea noii ordini economice internaționale.Cu aceeași consecvență și tenacitate acționează România pentru'edificarea unui trainic sistem de securitate și cooperare în Europa. De Ia elucidarea, sub toate aspectele, a conținutului noțiunii de securitate europeană, aportul de substanță la pregătirea și desfășurarea Conferinței general-europene și elaborarea Actului final de la Helsinki, și pină la eforturile depuse de România ca reuniunea de la Madrid să se încheie cu succes, se conturează imaginea unei preocupări constante , pentru instaurarea unui climat nou, de înțelegere și apropiere pe ansamblul continentului și in fiecare din zonele sale, o atenție deosebită acordîndu-se, in mod firesc, regiunii Balcanilor, pentru edificarea unei Europe unite, a păcii și conlucrării prietenești.Din întreaga activitate internațională a partidului și statului de-a lungul întregii perioade de la Congresul al IX-lea și pînă în prezent răzbate ca un fir roșu preocuparea pentru rezolvarea clusiv politice, pe a conflictelor și state, în general a tuturor problemelor atit de complexe ale vieții politice și economice mondiale, ca unică modalitate compatibilă cu interesele destinderii, izvorînd din profund umanistă că,

prin mijloace ex- calea tratativelor, litigiilor dintre
păcii și concepția oricît ar fi de îndelungate și complicate, negocierile sînt totdeauna de preferat vărsărilor de singe și sufe-

rințelor provocate popoarelor pe calea folosirii armelor.Același spirit de profundă răspundere față de destinele umanității caracterizează modul în care România socialistă a abordat și abordează toate celelalte probleme ale vremurilor noastre, fie că este vorba de cerința lichidării definitive a colonialismului, a politicii de apartheid și discriminare rasială, de necesitatea democratizării vieții internaționale și sporirea rolului țărilor mici și mijlocii, a statelor în curs de dezvoltare și nealiniate pe arena mondială, sau de creșterea contribuției O.N.U. la promovarea păcii și cooperării dintre națiuni.Avind în vedere marea complexitate a problemelor care se ridică azi în fața lumii, cu conștiința că ele își pot găsi soluționarea numai prin eforturile unite ale maselor celor mai largi, ale tuturor popoarelor planetei, Partidul Comunist Român, România socialistă au militat și militează neabătut, prin întreaga lor activitate internațională, pentru înfăptuirea acestui imperativ primordial, stringînd tr-o viziune nouă, asupra solidarității, forțele social-politice ale planetei, care se pronunță sau se situează pe poziții în concordanță cu interesele fundamentale ale popoarelor.Marcînd împlinirea a 18 ani de la Congresul al IX-lea, comuniștii, națiunea noastră socialistă au marea satisfacție de a se putea prezenta cu fruntea sus în rindul celorlalte națiuni, al tuturor forțelor înaintate ale globului. Prin necurmata activitate desfășurată în spiritul năzuințelor celor mai nobile ale umanității, prin tot ceea ce a făcut și face pentru ca lumea în care trăim să fie mai bună și mai dreaptă, România a intrat astăzi în conștiința contemporaneității ca „țară a păcii", tot așa cum președintele ei este pretutindeni omagiat ca „erou al păcii".

necontenit, în- revoluționară legăturile 1 cu cele mai largi

Romulus CAPLESCU
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