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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Burundi
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit marți in stațiunea Neptun
pe ambasadorul Republicii Burundi

la București, Clement Sambira, în
vizită de rămas bun, cu ocazia înche
ierii misiunii sale în tara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu
acest prilej s-a desfășurat intr-o
atmosferă cordială.
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încercat și clarvăzător in lupta

pentru propășirea patriei

ÎNSUFLEȚITOR RAPORT

MUNCITORESC ÎNA UGUST

în prag de glorioasă aniversare a celor 39
de ani care au trecut de la istoricul 23 Au
gust 1944, în aceste zile cînd poporul nostru
își consacră toate energiile creatoare întîmpinării cu cele mai alese realizări a sărbă
torii lui naționale, cînd își trece în revistă
cu mîndrie patriotică marile înfăptuiri obți
nute în cei 18 ani care au trecut de la Con
gresul al lX-lea al partidului — anii „Epocii

Ceaușescu11 — este mereu evocat partidul,
rolul său de conducător politic în viața țării,
în viața fiecărui colectiv de muncă — inspi
ratorul celor mai nobile idealuri de civiliza
ție socialistă și comunistă, partidul — orga
nizatorul energiilor poporului consacrate
propășirii țării — partidul al cărui spirit re
voluționar — apă, veșnic vie — pulsează în
munca și conștiința fiecăruia.

O singură întrebare în ancheta „Scînteii" efectuată în cîteva
unităti economice " „CE FAPTE DE MUNCĂ DEOSEBITE S-AU
ÎNREGISTRAT IERI ÎN ÎNTREPRINDEREA DUMNEAVOASTRĂ?"
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O moderna cetate a muncii
• •

Ieri, 2 augusf, o zi obișnuită de muncă. A
214-a zi a acestui an de mijloc al cincinalului,
an decisiv pentru înfăptuirea mobilizatoarelor
sarcini înscrise în programul de dezvoltare eco
nomică și socială a țării. Ca în toate celelalte
zile ale anului, muncitorii și specialiștii din fa
brici și uzine, de pe șantiere, lucrătorii ogoa
relor, oamenii laboratoarelor, toți cei ce muncesc
au semnat cu aceeași hărnicie și pasiune în

cartea muncii, împlinind cu noi valori materiale
avuția țării.
Și ieri, ca în toate celelalte zile ale anului,
am primit la redacție zeci și zeci de știri din
toate colțurile țării despre succesele .obținute în
perioada trecută de la începutul anului în creș
terea producției, realizarea planului la export, în
noirea și modernizarea produselor, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea costurilor de pro
ducție, ridicarea calității. Le-am urmărit cu inte
res, toate la un loc creind chipul tonifiant al

patriei în salopetă de lucru, chipul României
muncitoare, României harnice, chipul de azi al
României socialiste.
Dar, chipul zilei de ieri, o zi obișnuită de
muncă ? încercăm să-l conturăm prin ancheta
de qzi ,a ziarului nostru în care formulăm o sin
gură întrebare : „Ce fapte de muncă deosebite
s-au înregistrat, ieri, în întreprinderea dv. în întîmpinarea zilei de 23 August
Spicuim doar
cîteva din răspunsurile primite aseară la redacție.

Mîndria de a putea spune :
„Contractele ia export au fost

onorate în avans"
întreprinderea de mașini electrice
București — unitate de prestigiu a
industriei noastre. In căutarea fap
tului deosebit de întrecere, discu
tăm cu cițiva muncitori și specia
liști. O primă constatare : practic,
nu există schimb de lucru care să
nu fie Încununat cu un succes no
tabil in producție.
Și totuși, care este faptul deosebit
de întrecere? În loc de răspuns, to
varășul Aurel Militarii; șeful servi
ciului export desfacere, ne invită
pe rampa de expediție a produse
lor. In două autotrenuri (vezi foto
grafia alăturată) se încărca un
lot de 30 de motoare asincrone de
110 kW. Se onora astfel, cu 80 dc
zile înainte dc termenul contrac
tual, o importantă comandă la ex
port. Totodată, se executau ultime
le finisări în vederea expedierii,
cu același transport, a unui alt lot
de 10 grupuri generatoare 40-KVA,
fără inele și perie, un fel de microcentrală electrică. Sînt produse asi
milate de curînd în fabricație și
care se înscriu ca o adevărată pre
mieră mondială, rod al inteligenței
tehnice românești.
— Ca în fiecare an, colectivul
nostru de muncă este hotărît să
tntîmpine marea sărbătoare națio
nală de la 23 August cu succese de
prestigiu — ne precizează in con
tinuare interlocutorul nostru. Pe 7
luni ale anului, planul la export a
fost depășit cu peste 14 milioane
Iei. în aceste zile se acționează cu
fermitate pentru consolidarea aces
tui rezultat cu noi fapte de muncă.
Un rezultat frumos, menit să
bucure deopotrivă inimosul și har
nicul colectiv al întreprinderii
bucureștene și beneficiarii din cele
60 de țări unde sînt exportate pro
dusele ce poartă marca I.M.E.B.

„Contracte onorate în avans Ia export", „Livrări
peste prevederi la export" —
iată conținutul altor știri
înscrise ieri in zona fap
telor deosebite de întrecere.
® Laminatorii hunedoreni
au livrat pînă aseară peste
plan 55 000 tone laminate.

O nouă comandă onorată înainte de termenul contractual de oamenii muncii de la Întreprinderea de mașini elecFoto : Eugen Dichiseanu

• Cu peste 13 Ia sută au
depășit exportul la zi oame
nii muncii de la Fabrica de
mobilă Fălticeni.
® Combinatul de celuloză
și hîrtie Suceava și-a depășit
cu 15 milioane lei producția
destinată exportului.
Mai multă dăruire în muncă
— mai mult petrol, mai mult

cărbune

Fiecare succes obținut de mineri
sau de petroliști, destoinice detașa
mente muncitorești aflate în miezul
fierbinte al bătăliei pentru dezvol
tarea bazei energetice și de mate
rii prime, nu poate decît să ne
bucure. Le consemnăm întotdeauna
cu plăcere la loc de cinste în cro
nica marii întreceri.
De la directorul adjunct al
Schelei de producție petrolieră Vi
dele, inginerul Gheorghe Marinică,
aflăm o veste la numai cîteva mo
mente după ce îl întîlnim : ieri
s-au împlinit 100 de zile de cînd, în
mod constant, producția zilnică de

țiței este depășită cu cîteva zeci de
tone. Și tot ieri ’ ne-a fost dat să
fim martorii unui fapt de muncă
care poartă în el frumusețea și băr
băția meseriei de petrolist. La ora
10 a fost oprită sonda 1901, al că
rei potențial pînă în acel moment
era de 4 tone țiței zilnic. Sub su
pravegherea maistrului Dumitru
Bobe, două echipe, una. de meca
nici și alta de electricieni, au tre
cut la schimbarea unității de pom
pare de 5 tone cu alta avînd 9 tone.
Intr-un timp record, aproape de
orele 16, sonda a fost repusă în
funcțiune, debitul ei — ca urmare
a intervenției amintite — sporind
cu 2 tone de țiței pe zi.
Aflați, parcă, intr-un sti
mulativ dialog în întrecere
cu petroliștii, minerii răspund
pe măsura hărniciei lor :
• Minerii din bazinul Comănești au realizat pînă ieri
60 la sută din angajamentul
anual. Numai în sectorul
Vermești ortacii Iui Constan
tin Olteanu, care au dat în
exploatare un nou abataj de
mare productivitate, scot zil
nic peste plan 50—60 tone
cărbune de bună calitate.

O Bilanț făcut ieri Ia
Combinatul minier Motru :
față de aceeași perioadă a
anului trecut, producția de
cărbune a crescut cu peste
30 la sută ; planul de descopertare „la zi“ a fost depășit
cu mai bine de 4 milioane
mc ; și tot pînă ieri unitățile
combinatului au economisit
150 tone combustibil conven
țional, 3 700 MWh energie
electrică. Semn că harnicii
mineri, cunoscînd bine pre
țul cărbunelui energetic, știu,
în același timp, să economi
sească energia, obținută, de
asemenea, cu un important
efort material și financiar.
Felicitări pentru graba
constructorilor de locuințe

— Care este, tovarășe director
Constantin Olteanu, cea mai im
portantă realizare în întrecere a
Trustului de construcții Argeș ?
— Acum, la începutul lunii august,
a fost predat la cheie apartamen-

(Continuare în pag. a II-a)

Strada Dorobanților por
nește de la Dunăre și ajunge la Dunăre. Este cea
mai lungă arteră-arc a
Brăilei, oraș cu harta lui
amintind de un evantai
deschis complet. A venit
și rîndul Dorobanților să
se modernizeze : compresoarele tasează terenul,
din urmă strada capătă
formă definitivă, cu linii
de tramvai în dublu sens,
ce vor lega cartierul Hipo
drom de cartierul cu nu
mele dezmierdat al muni
cipiului — Brăilița.
Pînă aici, nimic deosebit,
nu ? Mii și mii de străzi,
de pe întreg cuprinsul ță
rii, își primesc înfățișarea,
alte mii se croiesc din te
melii în ofensiva construc
țiilor edilitare, de-o am
ploare fără precedent în
ultimele două decenii. N-ar
fi poate deosebit nici fap
tul că brăileanul Gheorghe
Dovlețiu a ieșit la pensie
odată cu începerea lucră
rilor amintite pe strada
Dorobanților. Atît doar că
celui căruia , i s-a inniînat
„diploma de pensionar de
onoare" și-a început viața
de muncă „la clește", in
..-tasta, ^j.ndțxșțrjp a . stanei,
azi „Laminorul" Brăila ; a
devenit apoi întîiul direc»
tor muncitor al acestei unități industriale, i s-au
încredințat mai încoace,
în timp, diverse răspunderi
în construcțiile edilitare
ale orașului său, predînd
ștafeta exact cînd străzii
Dorobanților i-a venit și ei
sorocul
să-și
înnoiască
veșmîntul.
Desigur, nici această bio-

grafie nu are nimic sen
zațional în ea. La scara
întregii țări pot fi întîlnite nenumărate asemenea
destine, împlinite în epoca
de construcție socialistă.
Pline de un înțeles aparte
ar putea fi, credem, acce
lerațiile fără precedent
ale Brăilei, mai ales de la

• reportaje O însemnări •'

Congresul al IX-lea în
coace. Sînt schimbări de
ritm generate de un climat
al dezvoltării fără prece
dent pe toate planurile
vieții materiale și spiri
tuale.
Un argument dintre mul
tele posibile : la începutul
acestui cincinal, industria
brăileană realiza circa 95
la sută din producția de
fire și fibre artificiale a
țării, 17 la sută din pro
ducția de celuloză și semiceluloză, circa 15 la sută
din producția de oțel aliat
și profile mici, 7,5 . la sută
din producția de țiței, în
treaga producție de exca
vatoare a României etc.
Dincolo de cifre — ener
giile descătușate, un efort
uriaș.. Un uriaș potențial
de gîndire și acțiune pus
în mișcare,
subordonat
strategiei partidului de
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate pe pămîntul Româ-

In aceste zile, adunările gene
rale ale oamenilor muncii, fo
rurile democratice ale autoconducerii muncitorești, dezbat ac
țiunile ce se impun pentru

REULIZUREfl
EXEMPLURă
11 PLANULUI PE ACEST
JIM, CREȘTEREA
CALITATII PRODUCȚIEI
SI Ă EFICIENTEI
ECONOMICE
în pagina a ll-a

O lucrare prioritară în agricultură
v

ARĂTURILE DE VARĂ
9

Oamenii muncii din agricultură
au încheiat, practic, secerișul,griu
lui (ieri mai erau de recoltat doar
14 784 hectare) și, concomitent, au
trecut la pregătirea viitoarei recol
te; Rezultatele din acest an la cul
tura cerealelor păioase permit ca
drelor de conducere și specialiștilor
din unitățile agricole, organelor de
specialitate să tragă învățămintele
cuvenite din modul cum s-au des
fășurat lucrările agricole și in
fluența lor directă asupra nivelului
recoltei. Experiența și rezultatele
multor unități agricole au demon
strat că, chiar in condițiile unei se
cete prelungite, prin aplicarea co
rectă a tehnologiei griului pot fi
obținute recolte corespunzătoare.
Dintre lucrările de mare- impor
tanță pentru nivelul recoltei ce ur
mează să fie obținută în anul care
vine, atit la cereale păioase. cît< și
la culturile prăsitoare, se detașează
— prin caracterul lor de urgență —
arăturile de vară. Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare a
stabilit ca 70 la sută din tractoarele
aflate in dotarea stațiunilor pentru
mecanizarea agriculturii să fie con
centrate la executarea arăturilor.
In funcție de dotarea tehnică, au
fost stabilite viteze de lucru pe ju
dețe, pentru realizarea cărora trebuie
să se are zilnic, pe ansamblul tă
rii, 88 000 hectare. Atingerea aces
tei viteze de lucru constituie con
diția esențială de care depinde incheierea pînă la 15 august a ară-

turilor de vară pe toate suprafețele
prevăzute.
Sînt mai multe motive care ple
dează în favoarea grăbirii arături
lor de vară. La cultura griului această lucrare asigură un spor de
recoltă de cel puțin 1 000 kg la hec
tar. Similare sînt avantajele și în
cazul culturilor care se însămințează primăvara. Dar, în afară de
aceasta, nu se poate trece cu vede
rea că de la mijlocul acestei luni,
deci cu 15—20 zile mai devreme
decît în alți ani, va începe recolta
rea culturilor de toamnă, mai întîi
floarea-soarelui, iar apoi porumbul
din hibrizii timpurii, lucrări care
vor concentra o bună parte din
mijloacele mecanice din unitățile
agricole. Ca atare, nu trebuie admis
ca arăturile de vară să se supra
pună cu recoltarea culturilor prăsi
toare !
Cu toate că aceste avantaje și ce
rințe sint cunoscute de cadrele de
conducere și specialiștii din unită
țile agricole, totuși/nu peste tot se
acordă atenția cuvenită executării
în ritm intens a arăturilor de vară.
Pînă in seara zilei de 1 august, din
cele 1 765 000 hectare prevăzute în
programul întocmit de Ministerul
Agriculturii, au fost arate doar
519123 hectare. După cum rezultă
și din harta alăturată, există mari
diferențe între județele aflate în
aceeași zonă agricolă în ce privește
proporția în care a fost executată
această lucrare. Bunăoară, în prima

zonă, în județul Constanța arătu
rile s-au executat pe 99 la sută din
suprafețe, în județul Brăila — pe
95 la sută, iar în județul Ialomița —
pe 90 la sută. în schimb, în județul
Giurgiu au fost arate numai 10 la
șută din cele peste 51 000 hectare
stabilite, iar în județul Teleorman
— doar 17 la sută din cele 77 700
hectare prevăzute. în zona a doua,
executarea arăturilor de vară este
întîrziată în județele Mehedinți,
Gorj, Satu Mare și Bihor, iar în
zona a treia — în județele Hune
doara, Mureș și Cluj, amintind doar
pe cele unde recoltarea cerealelor
păioase a început mai devreme. Se
desprinde deci concluzia că. în ma
joritatea județelor, trebuie să se
acționeze energic pentru intensifi
carea arăturilor de vară, ceea ce
presupune organizarea temeinică a
muncii formațiilor de mecanizatori
și atragerea locuitorilor de la sate
la eliberarea terenurilor de resturi
vegetale..
Desigur, concomitent cu măsurile
ce trebuie întreprinse pentru inten
sificarea arăturilor de vară, o aten
ție deosebită trebuie acordată cali
tății acestor lucrări. Este vorba de
respectarea adîncimii prevăzute, de
îngroparea perfectă a resturilor ve
getale, ceea ce incumbă o mare
răspundere, atît din partea mecani
zatorilor, cît și a specialiștilor din
unitățile agricole. Subliniem aceas
tă cerință întrucît în unele unități
agricole se fac arături fără ca plu-

STADIUL

EXECUTĂRII ARATURILOR DE VARA, in procente,
județe, în seara zilei de 1 august

gul să fie urmat de grapă și fără
ca paiele să fie îngropate în sdl —
neajunsuri care trebuie combătute
cu toată hotărîrea. Sub nici un mo
tiv nu trebuie admise abateri de
la normele de calitate, deoarece o
parte din terenurile arate acum în
vară urmează să fie însămînțate cu
cereale de toamnă.
Respectarea
acestor norme se impune cu
atît mai mult cu cît, îndeo
sebi în Moldova și pe o mare
suprafață din sudul țării, deficitul
de umiditate din sol este accentuat
și, de aceea, trebuie făcut totul
pentru a se asigura păstrarea apei
în sol.

niei. Dincolo de cifre -r
munca dăruită a creatori
lor de bunuri materiale și
spirituale.
Spunea de curînd mais
trul Ion Manca, de la fa
brica de excavatoare a În
treprinderii „Progresul" :
— La începutul acestei
veri, de pe poarta între-

pe

Obținerea unor recolte mari în
anul viitor — sarcină economică de
mare însemnătate — trebuie să pre
ocupe în cel mai înalt grad orga
nele agricole județene, consiliile
agroindustriale, organizațiile de
partid de la sate și conducerile uni
tăților agricole. Lor le revine dato
ria de mare răspundere de a lua
toate măsurile pentru organizarea
temeinică a muncii mecanizatorilor,
pentru întronarea unui spirit de
ordine și disciplină în efectuarea
lucrărilor, astfel ca arăturile de
vară să fie încheiate la termenul
prevăzut.

noilor blocuri de locuit sau
a viitoarelor uzine, la
nașterea primei centrale
nucleare-electrice de la
Cernavoda ori la Canalul
Dunăre — Marea Neagră
sau pe Transfăgărășan.
Peste tot, la noi, inaugura
rea oricărui șantier se face
cu intiia'cupă de pămînt
dislocată cu excavatorul
„de Brăila". Așadar, jubi
leul de care amintea meș
terul Ion Manea izvorăște
tocmai din această rea
litate.
Dar saltul în timp nu s-a
produs numai aici. Pe
platforma chimiei brăilene,
la Chișcani, ofensiva mo
dernizării, a introducerii
de noi tehnologii a declan
șat nenumărate „reacții in
lanț". Vom consemna aici
doar două dintre acestea :
apariția în acest răstimp
a fabricilor de mătase , și
sulfura de carbon. O privi
re în fostul laminor al
trudei „la clește" va oferi
oricui posibilitatea să des
copere oameni la pupitre,
într-o ambianță complet
înnoită, după cum la Șan
tierul naval, vorba lansa
torului Constantin Toma :
— Ce să comparăm cu
1965? Im toți acești ani
șantierul nostru a renăs
cut ! Cargourile de 4 500
tdw, supertraulerele , de
pescuit oceanic — adevă
rate fabrici plutitoare, na
vele de aprovizionare a
platformelor de foraj ma-

prinderii noastre a ieșit
excavatorul cu numărul
20 000. Un jubileu de pro
ducție și un moment de
bucurie și mîndrie munci
torească. Fabrica noastră
sărbătorește și ea un jubi
leu : 10 ani de la intrarea
în producție. Ea a fost
construită și echipată în
urma unui dialog de lucru
al secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu muncitorii
de aici.
Excavatorul cu numărul
20 000 !...
Multe dih acestea,” cu
marca de export „Promex",
pot fi aflate pe mai toate
continentele lumii (produ
sele brăilene sînt cunoscu
te în 113 țări). Alte exca
vatoare — nelipsite din
peisajul șantierelor con
strucției socialiste. Le-am
Ilie TĂNASACHE
întîlnit la înălțarea hidro
Cornelii! 1FRIM
centralelor ori la croirea
magistralelor de irigații,
la anticiparea fundațiilor (Continuare în pag. a II-a)

Literatură și istorie
eea ce le este vreun răgaz, fără vreo tura celor de înfăgurit
contingență prin cuvinte ? Nimic
dintotdeauna co posibilă
mun literaturii cu starea (doar subiec- mai adevărat. Insă
tiv-omenește resimți economia de timp și
și istoriei e că, după
de mijloace, în ceea ce
cum încă Terențiu ob tă uneori) de „horror
servase, nimic din ceea vacui". Literatura „se privește toate acestea,
scrie" numai după ce este incomparabil mai
ce-i omenesc nu poa
te — și nu trebuie — s-a petrecut ceva în mare decît a istoricu
lui de profesie. De aici
lumea interioară a
să le rămînă străin.
puterea de cuprinde
omului, în cea exteri
Că toate la cîte se re
oară, la intersecția re și neîntîrzierile pe
feră amîndouă sînț
dintre ele. Altminteri, care Marx le elogia
mijloace spre _ mai
atîta în cazul lui Bal
„E ușor a scrie ver
buna reliefare și înțe
suri / Cînd nimic nu zac. „Teoria distanței"
legere a omenescului,
ai a spune". Și e tot despre care s-au- zis
nu scopuri în sine.
atîtea în răstirripuri,
Cînd se întimolă alt atît de inutil. In aceas
tă accepție, literatura pro sau contra, își va
minteri, nici literatura
fi avînd miezul ei ra
e muză secundă, deși
și nici istoria nu mai
țional numai în raport
sînt în dezvoltarea lor soră geamănă cu Clio.
cu
talentul sau cu
— cum s-ar zice — De aici rezultă însă
„pe firul apei“. Fireș un paradox remarca lipsa de talent. Con
temporan în sensul
bil în favoarea auten
te, omul nu este izo
lat de nimic din ceea ticei literaturi, a ve- superior artistic (și nu
numai) cu toate vîrstece-i constituie ambi
le istorice ale poporu
anța (care îndeosebi
lui român, Eminescu
acum, în urmă, a de
George
nu era mai puțin con
venit în sens neme
temporan — ci dimpo
diat cosmică), încît a
MUNTEANU
trivă — cu cele la care
face abstracție de ceea
participa
nemijlocit.
ce îl înconjoară și îl
Nici Sadoveanu. Nici
influențează, ca și de ritabililor ei expoMarin
Preda,
cu dra
toate cîte suferă in
nenți. Fără a se pre
maticul și bravul său
fluența lui, e a anemia
găti chiai- asemeni ca
efort de a ajunge în
pînă spre desființare valerilor
care purce- - „linia întîi" a desfă
atît dezvoltarea litera
deau la războiul de o șurării istorice
—
turii. precum și pe cea
de ani (nici aceș
după ce pe la șfîrșitul
a istoriei. Nimic nu e sută
tia
nu-și
vor
fi
rînprimului volum al Mocomparabil cu omul în
duit lucrurile astfel,
romeților băgase de
privința cantității și a fiindcă
n-aveau
de
seamă că „timpul nu
complexității relațiilor
ști cit va dura
mai avea răbdare" și
în care pe toată clipa unde
zisul război !), istori
trăsese de aici toate
este integrat, ca și în
cul
—
cel
modern
in
concluziile.
privința celor pe care
orice caz — are nevoie
el însuși le instituie
Gîndurile
acestea
de
preparative
docu

neîntrerupt cu înconne-au fost prilejuite
mentare,
metodologi

jurimea la scară mi
afirmațiile izvoce, cite altele, pînă să de
croscopică și macrodin realitățile
dea seama in chip cit rîte
scopică. Literatura și
noastre
spirituale for
de cit științific despre
istoria au existat și cele
mulate
cu prilejul îm
ce
se
petrec
intr-o
continuă să existe nu
plinirii a optsprezece
mai largă sau
mai intrucît acced la zonă
ani de la cel de al
mai
restrinsă
a
exis

condiția de „poveste"
IX-lea Congres al
tenței,
pînă
să
aibă
Partidului
Comunist
relevabilă pentru ceea senzația de a le fi des
ce-s constantele în de
referindu-se la
cifrat corect semnifi Român,
venire ale condiției cațiile,
ce
s-a
întîmplat
in
antecedentele, tara noastră de atunci
umane și ale naturii
consecințele
etc.
Lite

lucrurilor.
E un răstimp
ratul „din naștere", încoace.
istoric cu totul dis
Așa fiind, literatura nu cel „făcut" de vreo
și istoria par să fie împrejurare necontin- tinct acesta, în sensul
cele mai „gemene" gentă cu adevărata
că liniile de demarca
dintre știutele muze.
menire a artei, nu are ție din trecute vremuri
Cu distingerea, numai, nevoie de preparati
dintre „centrul" și zo
că — așa cum se în- vele istoricului specia
nele progresiv mai
tîmplă și cu gemenii
lizat. deoarece vede „periferice" ale deve
de aievea — cea de a
nemijlocit,
intuitiv,
nirii poporului nostru
doua s-a ivit pe lume
cum se face istoria în
cu cel puțin cîteva cli tot momentul și poate s-au șters. Aici ni se
pe înaintea celei din să țină mai bine pasul
pare meritul esențial
ții. înainte de a fi con cu ea. Că-i trebuie și
ai literaturii contem
semnată în vreun fel, lui documentare, chibporane, al scriitorilor
după
criterii
mai .zuială în privința dis
care au făcut din isto
mult sau mai pu
tingerii esențialului de
rie subiect al literatuțin științifice, istoria neesențial și a modali
„se face", „se în- tăților artistice de ma
(Continuare
tîmplă" obiectiv, fără ximă adecvare cu na
în pag. a IV-a)
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Qn aceste zile, adunările generale ale oamenilor muncii, forurile democratice^

ale autoconducerii muncitorești, dezbat acțiunile ce se impun pentru

fIEALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI

STRÎNGEREA Șl DEPOZITAREA FURAJELOR
AZI, RĂSPUNSURI DIN JUDEȚELE

’E A CEST A) CREȘTEREA CALITĂȚII
PRODUCȚIEI SI A EFICIENTEI ECONOMICE
7

7

7

7

BISTRIȚA-NĂSĂUD Șl IALOMIȚA

7

In vederea asigurării unor cantități sporite de furaje necesare anima
lelor pentru sezonul rece, continuă să se desfășoare cu intensitate cositul
finețelor, depozitarea finului și insilozarea nutrețurilor. Potrivit datelor
furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină la 28 iulie
au fost adunate și depozitate 1 676 000 tone de fin, reprezentind 40 la sută
din necesar. In două județe - Bistrița-Năsăud și Ialomița - am căutat
răspuns Ia întrebarea : ce cantități de fin au fost depozitate pînă acum
și ce se întreprinde, în continuare, pentru intensificarea cositului ? Răspun
surile primite de la direcțiile agricole au fost urmate de constatările
făcute pe teren de corespondenții noștri.

7

Măsuri eficiente pentru sporirea productivității muncii
Pentru înfăptuirea docu
mentelor recent adoota*e
de plenara C.C. al P.C.R.
și Marea Adunare Națio
nală, întreprinderii de utilaje și piese de schimb
din Botoșani îi revin, in
cel de-al doilea semestru
al anului, două sarcini de
producție : realizarea a
191 tone utilaje tehnolo
gice destinate unor noi
investiții, ce vor fi puse in
funcțiune pînă la sfirșitul
anului și fabricarea și li
vrarea a 12 000 electropompe centrifugale. Aces
tor sarcini li se adaugă cele
curente. Iar dacă vom
preciza că în categoria
respectivă figurează, între
altele, sporirea de peste
șase ori a volumului de
mărfuri exportate sau pu
nerea la dispoziția indus
triei constructoare de ma
șini a 322 noi utilaje pen
tru deformări plastice, se
va înțelege, cît de cit, di
mensiunea eforturilor ce
se cer colectivului.
Cum a fost primit acest
mobilizator
program de
producție al următoarei
perioade a anului de adu
narea generală a oameni
lor muncii din întreprin
dere ?
Cităm, în acest sens, un
pasaj' concludent din darea
de seamă a consiliului oa
menilor muncii : „Luind în
dezbatere sarcinile ce ne
revin, adunările generale
pe secții și ateliere au apreciat că acestea pot li
îndeplinite numai în con
dițiile în care vom reuși
să obținem un spor la
productivitatea muncii de
19 la sută. Trebuie s-o
spunem însă deschis că

d

măsurile formulate și adoptale cu aceste prilejuri
garantează o creștere de
numai 15-16 la sută, da
torată mai cu seamă pro
gresului
tehnic. Astfel
stînd lucrurile, propunem
adunării generale să apro
fundam mai serios aceas
tă problemă".
Răspunsul a început să
se contureze încă din inter
venția primului partici
pant la dezbateri, cea
a muncitorului Costache

Vorbitorul
a prezentat
apoi și un argument con
cret : dacă întregul perso
nal de la turnătorie ar
realiza productivitatea cu
care se înscriu constant
cei 18—19 fruntași, sporul
ce s-ar obține pe ansam
blul secției ar putea fi cu
11-12 la sută mai mare
față de nivelul actual.
— Sînt întru totul de
acord — afirma, ceva mai
tîrziu strungarul Ion Atănăsoaie — că, pentru creș-

La întreprinderea de utilaje
și piese de schimb Botoșani
Cercel, din secția turnă
torie : „Eram aproape si
gur
că
productivitatea
muncii va fi subiectul cen
tral al discuțiilor noastre.
Fiindcă în momentul adu
nării generale pe secție,
nici noi, la turnătorie, nu
ne-am fundamentat acest
indicator la nivelul volu
mului de lucrări ce-1 avem de executat. între
timp, situația e cu totul
alta : reducerea cu încă
6—7 procente a timpului
de turnare va duce la ri
dicarea sporului de pro
ductivitate de Ia 17,6 la
19,8 la sută. Mai bine de
jumătate
din
numărul
personalului nostru a de
pășit acest procent în luna
iulie. Ceea ce ne-a con
vins de o altă necesitate :
adoptarea unor măsuri
ferme pentru creșterea
gradului
de
calificare
a personalului muncitor".

terea productivității, hotărîtoare este acum sporirea
gradului de calificare a
colectivului întreprinderii.
Iată și un caz conclu
dent : în timp ce lucrăto
rii din schimbul I al sec
ției noastre au terminat în
două zile asimilarea unui
subansamblu la un impor
tant utilaj,
celor din
schimbul al doilea le-au
fost necesare trei zile și
jumătate pentru aceeași
lucrare executată în para
lel. Știți care a fost cau
za 7 Faptul că cei din
schimbul al doilea au des
cifrat mai greu proiectul
de execuție; deci un
grad de specializare mai
redus al lor.
Reluînd și aprofundînd
ideea, alți vorbitori —
C. Crăciun, N. Prodan,
M. Mihai, D. Bîrsan —
au adus mai multe exem
ple ce susțineau necesita

tea perfecționării profe
sionale.
Criticînd stările de lucru
negative, participanții la
dezbateri au propus mă
suri concrete _ vizînd per
fecționarea intensivă și de
largă cuprindere a perso
nalului muncitor, estimînd
prin calcule economice in
fluența acesteia la creș
terea productivității mun
cit Maistrul Costache Harasim aprecia că, prin re
distribuirea pe schimburi
a personalului ce a fost
școlarizat,
atelierul
de
prototipuri va înregistra
în lunile următoare un
spor de productivitate cu
4-5 procente în plus față
de cel planificat inițial.
S-a ajuns astfel la un
bogat program de măsuri
potrivit căruia pînă în
luna decembrie a.c. cursu
rile de pregătire profesio
nală vor fi urmate de
1 332 muncitori, 130 ingi
neri și economiști și 35 de
maiștri.
— Ce efect credeți că va
avea această amplă acțiu
ne în producție ? — l-am
întrebat a doua zi pe
Eugen Grasu, președin
tele consiliului oamenilor
muncii.
— Evaluind între timp
propunerile făcute, crește
rile asumate în secții și ateliere, se desprinde că
pînă la sfirșitul anului
vom înregistra un spor la
productivitate de 21-22 la
sută, adică cu 2-3 procen
te în plus față de nivelul
necesar îndeplinirii sarci
nilor la producția fizică și
marfă.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scînteii"

Muncitorii și-au spus deschis cuvintul, acum este
necesar sprijinul activ al ministerelor de resort
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Ideea <care , a,străbătut
.de la un capăt la altul dez
baterile adunării generale
a oamenilor muncii din ca
drul Brigăzii geologice
complexe pentru foraj și lu
crări miniere Lugoj a con
stituit-o hotărîrea fermă
a geologilor, topografilor,
sondorilor, minerilor de
aici de a încheia cît
mai urgent lucrările de
punere în valoare a zăcă
mintelor de cărbune ener
getic din perimetrul Vi
sag — Darova — Sinersig.
Voință puternic stimulată
și de organizarea nouă a
activității din sectorul geo
logic, care conferă actua
lei brigăzi atributele unor
înalte responsabilități.
Accentul a fost pus pe
necesitatea
generalizării,
la toate locurile de muncă,
a experienței valoroase și,
mai ales, pe înlăturarea
hotărîtă și operativă a ne
ajunsurilor și greutăților
cu care s-au confruntat di
ferite colective în perioa
da analizată, astfel ca in
partea a doua a anului rezultatele muncii să fie
mult mai bune.
Inginerul loan Suciu, șeful minei Darova, a arătat
că în semestrul I au exis
tat, pe lingă greutățile pro
vocate de viituri, și nea
junsuri și 'lipsuri organi
zatorice
ca, de pildă,
montarea de galerii cu
greșeli — care au diminuat ritmul normal de
muncă. Acum, în urma
măsurilor luate, între care

~ ■

trecerea ,1a organizarea ac
tivității in subteran în 3
schimburi; deci- in sistem
de „foc continuu", restanțele au fost recuperate,
lucrările la planul înclinat
2 200 au fost încheiate și
se acționează pentru pregătirea primului panou
experimental de cărbune.
Dar mai sînt probleme de
rezolvat. Introducerea în
galerii a unei mașini de

mina Visag II, apreciind tr-un cuvînt pentru întăsprijinul primit din parted- rirea în continuare a dis"conducerii
i
ubrigăzii și în cipijnei și ordinii. Avem
treprinderii de prospecțiuni oameni care fac adevă
și explorări geologice „Ba rate fapte de eroism,
natul" pentru depășirea mai ales cînd plouă și
greutăților provocate de avem erupții de borchiș în
viiturile de apă, prin re subteran. Am și o propu
partizarea operativă de nere : pentru a ușura înpompe de evacuare și alte tr-un fel activitatea meca
materiale, a exprimat ho- nicilor și electricienilor de
tărîrea minerilor de aici la atelierul brigăzii, ne an
de a îndeplini la termen gajăm ca să demontăm cu
forțe proprii transformato
rul de la sectorul Sinersig
I și să-l montăm la secto
La Brigada geologică complexă
rul Sinersig II".
_ în cadrul adunării s-a
pentru foraj și lucrări miniere Lugoj ridicat
și o problemă care
depășește competența uni
tății și chiar a organelor
încărcat a dat rezultate sarcinile fizice la executa județene. De aceea o su
foarte bune și e de neînțe rea planurilor înclinate, de punem atenției Ministeru
les de ce se întîrzie adu- acces in mină. Totodată a lui Geologiei și Ministeru
cerea celei
de-a doua solicitat sprijin, inclusiv lui Minelor, foruri care
mașini similare solicita- din partea forurilor locale sînt chemate să găsească
tă cu insistență. De ase- de partid și de stat, în a- cît mai urgent soluția cu
menea, s-a propus schim- sigurarea unor condiții mai venită. Este vorba de pa
barea tehnologiei de sus- bune de viață și de trans nourile experimentale de
ținere a galeriilor, utili- port pentru lucrători, în cărbune de Ia minele Vi
zîndu-se. 3 elemente în loc vederea stabilizării forței sag I și Sinersig I, care au
fost deja pregătite pentru
de 4, ceea ce asigură, oda de muncă.
tă cu calitatea mai bună a
„Pentru organizația noas exploatare (cel de la Vi
lucrărilor, și economii de tră de partid, sublinia . la sag încă de acum un an).
metal. Dar proiectanții în- rîndul său maistrul loan Dar întrucît in zonă nu se
tîrzie să-și dea avizul, pen Arvai, secretarul organiza află nici o întreprindere
tru simplul motiv că vin ției de b'ază de la mina minieră care să preia acrar pe șantier. Apoi, apro Sinersig, problema numă tivitatea de scoatere la
vizionarea neritmică cu rul 1 în vederea menține suprafață a cărbunelui și
șină de cale ferată, role, rii unui ritm ridicat de lu de dirijare a lui spre tercablu și alte materiale in cru o constituie desfășura mocentraie, prețiosul zăcăfluențează negativ ritmi- rea unei intense munci po mînt zace în continuare în
citatea executării lucrări- litice în toate formațiile adincuri.
lor de înaintare în galerii. pentru reducerea timpilor
eliminarea Cezar IOANA
Un alt vorbitor, tehni- neproductivi,
clanul Stefan Vlaicu, de la absentelor nemotivate, in- corespondentul „Scînteii"

bistrița-năsăud:

Cositul finului se apropie de sfârșit

BISTRIȚA-NASAUD : IOAN ILIEȘ, directorul
zooveterinar al direcției agricole : „Pînă la
31 iulie, în unitățile agricole din județul
Bistrița-Năsăud a fost cosită iarba de pe 22 740
hectare finețe naturale, ceea ce reprezintă 96 la
sută din suprafața existentă. Datorită producției
bune de furaje, în depozitele fermelor zooteh
nice se află stocate 37 792 tone fin, cu 2 592 tone
mai mult decît s-a prevăzut pentru actuala
etapă. Dacă la aceste cantități se mai adaugă
cele aproape 7 000 tone frunzare și 30 700 tone
furaje însilozate, apare limpede faptul că lucră
torii ogoarelor județului nostru asigură anima
lelor hrană îndestulătoare pentru perioada de
stabulație".
Datele centralizate la direcția agricolă jude
țeană confirmă că s-a muncit și se acționează
cu responsabilitate pentru umplerea „cămărilor
de iarnă" ale zootehniei. Din cele 11 consilii
agroindustriale, șase au încheiat atît recoltarea
finețelor, cît și insilozarea furajelor.
Am urmărit, timp de o zi, în două cooperative
agricole din consiliul
agroindustrial Orheiu
Bistriței, cum se desfășoară strîngerea și depo
zitarea furajelor. Nu înt'mplător am ales acest
consiliu agroindustrial. Aici mai este de cosit
iarba de pe aproape 900 hectare finețe și de
însilozat circa 2 500 tone de furaje. La C.A.P.

ialomița

Satu Nou, în depozitele de la ferma de vaci cu
lapte și de la ferma de oi, două formații de
lucru transportau finul pe care îl clădeau in șire.
O altă echipă se afla în pădurea de stejar,
unde pregătea frunzare. „Mai avem de cosit
iarba de pe 50 hectare de finețe situate în zona
prealpină — ne-a spus președintele unității,
Ion Buta. în cel mult o săptămînă vom încheia
această lucrare. Pe lingă fîn am preparat
1 000 tone siloz și am făcut și 150 tone de frun
zare. Furaje există din abundență și, de aceea,
sîntem hotărîți să depozităm cantități mai mari
decit am prevăzut în plan. Vrem să reedităm
performanța de anul trecut, cînd ne-au rămas în
depozit circa 30 tone de fin. Rezerva este bună
oricînd".
Cu totul alta este situația la cooperativa agri
colă Budacu de Jos. Aici mai era de cosit și
adunat finul de pe 200 hectare. Se aprecia că
lucrările se vor încheia în decurs de 10 zile. în
această unitate agricolă n-au fost depozitate
decît 750 tone fîn, din planul de 1 528 tone,
și nu s-a făcut nici o tonă de siloz din cele
2 383 tone prevăzute în plan. Chiar finul strîns
nu este transportat, deși în comună sînt peste
100 de atelaje, precum și suficientă forță de
muncă. Defecțiunile sint, deci, de natură orga
nizatorică. Zootehniștii știu foarte bine că o

iarbă îmbătrînită, lemnificată, nu asigură fîn
de calitate. De ce conducerea unității și consi
liul popular comunal tolerează amînarea cosi
tului ?
„Odată cu încheierea recoltării griului trecem
cu toate forțele la strîngerea și depozitarea finu
lui — ne spune Ioan V. Pop, președintele uniu
nii județene a cooperativelor agricole, care ne-a
însoțit în acest raid. Vom organiza acțiuni de
masă la transportul și depozitarea furajelor.
Evident, vom acorda o atenție specială coopera
tivelor Budacu de Jos și Livezile, unde cositul
și transportul furajelor au întirziat. Există con
diții ca in județ să se asigure nu numai nece
sarul de furaje, ci chiar să se constituie un
excedent de cel puțin 10 la sută, față de sar
cinile cuprinse în balanțe".
Se poate aprecia că rezultatele de ansamblu
la recoltarea furajelor în județul BistrițaNăsăud sînt bune. Așa cum am menționat,
există unițăți în care cositul și depozitarea fi
nului trebuie grăbite. Fînețele, miriștile, cultu
rile duble oferă încă o masă vegetativă abun
dentă, care trebuie valorificată în întregime.
Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii"

: Lucerna să fie adunată în cantități cît mai mari

IALOMIȚA : NICOLAE DUMITRU, direc județul Ialomița s-a situat pe un loc fruntaș
tor zooveterinar al direcției agricole : „Pînă pe țară la producția de lapte. Acum, planul zil
la sfirșitul lunii iulie au fost depozitate
nic la producția de lapte se realizează în pro
în bazele furajere aproape 45 000 tone de fin, porție de 112—113 la sută.
față de 52 000 tone cît s-a planificat să se reali
Deosebit de valoroasă în ce privește sporirea
zeze pînă la această dată. Există condiții ca pe
producției de fîn este experiența C.A.P. Grindu.
Iată ce ne spune Anghel Mircea Dan, președin
majoritatea suprafețelor cultivate cu lucernă să
tele acestei unități : „De mai bine de 20 de ani
se mai ia două coase, ceea ce oferă garanția că
pînă la 15 octombrie vor fi conservate 85 000 tone
unitatea noastră își asigură pentru iarnă cîte o
fîn. în acest fel se va asigura cite o tonă de
tonă de fîn pentru fiecare vacă cu lapte și tauri
fin pentru fiecare din cele aproape 40 000 de
nele de peste un an. în acest fel ne-am realizat
bovine și cîte 500 kg fîn pentru fiecare oaie
și depășit planul la producția de lapte, la fătări
mamă".
și la sporul de creștere în greutate la tineret.
Faptul că în județul Ialomița au fost strînse
Și nu este întîmplător. De pe fiecare hectar de
cantități mult mai mari de fin decît în alți ani
lucernă, deși cultura nu este itigată, noi obți
se datorește măsurilor organizatorice luate de
nem cîte 7—8 tone de fin. Secretul producției
organele locale de partid și agricole. în primă
de fîn constă în sporițea rgnă^mepțplui.. la hec
vara anului trecut,'comitetul județean de partid
tar, în buna, organizare a munc.if' la cosit,1 uscat
a analizat, în cadrukunei' plenâra.cu:?rctivul,,. pro- . și depozitat.. Noi: ne-am îndeplinit planul la 'zi
blema asigurării furajelor; S-a aprobat un pro
la depozitarea furajelor".
gram care prevedea sporirea producției la toate
Și în alte unități agricole din județ se pune
plantele furajere și, în mod deosebit, a celei de
un accent deosebit pe realizarea unor cantități
fîn. De atunci a trecut mai bine de un an, timp
tot mai mari de fin și, în special, fîn de lucernă.
în care, datorită asigurării unor cantități îndes
între acestea sînt cooperativele agricole din
tulătoare de furaje, producția de lapte a cres Grindu, Gîrbovi, Munteni-Buzău, Smirna, Țăndărei, Rovine, Dridu, Gheorghe Doja, care au
cut simțitor. în primul semestru al acestui an,

depozitat în fînare, construite cu mijloace pro
prii, cîte 800—1 200 tone fîn, cantități
care asigură o hrănire rațională a animalelor
pe timpul iernii. Rezultate bune au și întreprin
derile agricole de stat Balaciu, Urziceni, Borănești, Fetești, Vlădeni.
Există însă și unități agricole unde cadrele de
conducere și specialiștii au tratat cu superficia
litate sarcina realizării cantităților de fîn sta
bilite. Mai mult chiar, în unele unități lucerna
a fost administrată în hrana curentă a vacilor.
Ca urmare, cantitățile de fîn depozitate sint
foarte mici. între acestea se numără cooperati
va agricolă Ciulnița, care nu a depozitat decît
100 tone de fîn față de 500 tone planificate ;
Sudiți — 350 tone din 1 100 tone ; Reviga —
300 tppe. qdin 900 ; Andrășești
300 tone din
800 tone. De bună seamă, realizările, unor uni
tăți agricole nu pot suplini lipsurile altora. Iată
de ce trebuie acționat ca și unitățile cu restanțe
să-și îndeplinească riguros sarcinile de plan la
depozitarea finului.

Raport
muncitoresc
în August
(Urmare din pag. I)

Neajunsuri concrete, prea puține propuneri pentru
soluționarea lor
Combinatul
metalurgic
din Tulcea a devenit una
din unitățile economice de
bază ale țării. Aici se rea
lizează necesarul de feroa
liaje al economiei. Tînărul
colectiv de metalurgiști
tulceni și-a căpătat astfel
un binemeritat renume. Și
în acest an, deși se mai
confruntă cu unele greu
tăți, colectivul combinatu
lui a reușit să-și îndepli
nească planul pe primul
semestru la cîțiva dintre
principalii indicatori : pro
ducția netă și productivita
tea muncii. în același timp,
metalurgiștii tulceni nu au
realizat planul la producția
fizică, rămînînd datori eco
nomiei naționale cu 12 848
tone de feroaliaje. Iată de
ce era de așteptat ca adu
narea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii
să analizeze în mod exi
gent, în spirit critic și au
tocritic, cauzele neajunsu
rilor manifestate în această
perioadă în activitatea
combinatului, în așa fel in
cit să se poată adopta cele
mai eficiente măsuri în ve
derea recuperării restanțe
lor și reducerii cdnsumurilor energetice.
Din păcate, acest dezide
rat nu a fost atins decit in
mică măsură. Și aceasta
fiindcă în cadrul dezbate
rilor nu s-au abordat pro
blemele critic și autocritic.
Neajunsurile au fost tra
tate la modul general, solicitindu-se mereu sprijin
din afară. Desigur, au e-

loc să fie revizuite și re
parate după un anumit nu
măr de ore de funcționare.
Totodată, calitatea repara
țiilor este, nu de puține ori,
necorespunzătoare. Ni s-au
relatat cazuri cînd cuptoa
rele abia reparate s-au
defectat la cîteva ore după
ce au fost pornite. Slaba
calitate a reparațiilor este
determinată și de lipsa
pieselor de schimb. Atelie
rul mecanic al unității,
care are o dotare foarte
bună, nu se preocupă de
diversificarea producției de
La Combinatul metalurgic Tulcea
piese de schimb necesare
cuptoarelor și instalațiilor
tehnologice.
Deși în darea de seamă. Menționăm, totodată, că
peste plan In primul se
mestru. Critica și autocri se arată că nu s-a asigurat datorită frecventelor ab
tica în dezbateri au fost o funcționare corespunză sențe de la program indi
aproape inexistente. Aspec toare a cuptoarelor de fe cele de folosire a timpului
te critice formulate pe roaliaje, totuși nu se anali de lucru este foarte scă
alocuri în darea de seamă zează cu răspundere cau zut. în primul semestru, de
au fost înfățișate la modul zele care au determinat în exemplu, datorită absențe
general, nu s-au făcut re registrarea, în primul se lor nemotivate s-au pierdut
feriri concrete la nici un mestru al acestui an, a peste 25 000 ore/om din
destinat activi
fapt, nu s-a indicat un nu celor 4 460 ore opriri ac timpul
me. Doar maistrul Mihai cidentale la cuptoarele de tății productive.
Este cît se poate de
Iosub și inginerul Grlgore la secția nr. 1 și a celor
Damianov au fost cei care 1 620 ore la cuptoarele limpede că adunarea gene
rală
a reprezentanților oa
au dat o notă critică dezba de la secția nr. 2. Care
terilor. Referindu-se la res ar fi aceste cauze ? Din menilor muncii din această
tanțele înregistrate la pro discuțiile purtate cu oa- unitate nu și-a atins scopul
ducția fizică. Mihai Iosub menii muncii din cele două propus. Ea trebuia să con
arăta : „Degeaba dăm vina secții de producere a fero stituie un bun prilej pen
pe alții, planul de feroalia aliajelor am aflat că acti tru dezbaterea și contura
je outea fi realizat chiar vitatea de reparații a cup rea exactă și responsabilă
dacă uneori a lipsit mine toarelor și instalațiilor nu a măsurilor care se impun
reul de mangan. Atunci este bine organizată. Gra în vederea redresării acti
cînd nu era minereu în ficele de revizie și repara vității combinatului intr-un
depozit, puteam să ne or ții nu se respectă, cup timp cît mai scurt.
ganizăm mai bine munca toarele sînt lăsate să func
și să producem alte tipuri ționeze pînă se opresc da Neculai AM1HULESE1
de feroaliaje. Adevăratele torită unor defecțiuni, în corespondentul „Scînteii"

xistat și unele greutăți în
aprovizionarea cu minereu
de mangan și chiar cu
energie electrică. Surprin
zător însă a fost faptul că,
cu foarte puține excepții,
s-a solicitat doar altora din
afară să le asigure de-a
gata cele necesare. în da
rea de' seamă, de exemplu,
nu se spune nici un cu
vînt despre zecile de mii
megawați-oră
consumați

cauze ale neîndeplinirii
planului sint slaba organi
zare a muncii, indisciplina
tehnologică. Cuptoarele nu
au funcționat la parametrii
normali. Deseori, fiindcă in
stalațiile de dozare nu func
ționează, se introduc în
cuptoare minereuri ames
tecate. Nu se respectă rețe
tele de fabricație, se produc
rebuturi, se consumă ener
gie electrică în plus".

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

O MODERNĂ CETATE A MUNCII
(Urmare clin pag. I)

evantaiului topografic al
orașului — și sfîrșește tot
rin fac parte, azi din pro la Dunăre, ajungem și noi,
ducția noastră curentă. reporterii, la ceea ce re
Trăim epoca cea mai fru prezintă motivația tuturor
moasă. Atît pentru con accelerațiilor și eforturi
structori, cît și pentru lan lor : viața omului care
satori.
muncește cu brațele și cu
Mărturia de conștiință a mintea. Pentru el și pen
acestui om, care de ceste tru generațiile viitoare, se
30 de ani lansează vapoare, înalță, în această epocă de
am auzit-o exprimată in fundamentale prefaceri în
multe feluri la Brăila. Stu noitoare, marile edificii edenții facultății de subin- conomice, sociale, culturale
gineri de pe lingă între de pretutindeni în țara
prinderea de utilaj greu noastră. Pentru calitatea
„Progresul" — facultate muncii și vieții sale. Din
care a dat pînă în prezent acest punct de vedere,
opt promoții — o legau de Brăila — ca, dealtfel, ori
șansa lor de a învăța. Ca care așezare de pe harta
și elevii liceelor cu profil patriei — oferă nenumă
de chimie, agroindustrial, rate argumente convingă
de marină etc. După cum toare. Am privit, de pildă,
cei care au înălțat ori cu nespusă încîntare ope
înalță modernele cartiere ra de restaurare a bijute
de locuințe Hipodrom, Ra riei arhitectonice a orașu
du Negru, Progresul, Vizi- lui care este clădirea Tea
ru etc. vorbeau de șansa trului dramatic „Maria Fide a construi pe care le-a lotti", aflat în pasajul de
oferit-o „Epoca Ceaușescu". promenadă întinerit de pe
Iar constructorii, se știe, strada Republicii. Ochiul
se nasc din temerari și, se bucură la atîtea frumu
seți recreate cu migală și
deopotrivă, din visători.
Și iată, întocmai ca o cheltuială. Și firesc ne-am
stradă a Brăilei care por întrebat : pentru cine s-a
nește de la Dunăre — baza străduit atîta mulțime de

meșteri restauratori, deco
ratori, arhitecți, ingineri,
constructori ? Se înțelege
că pentru făuritorii moder
nelor excavatoare, pentru
laminoriștii, chimiștii sau
navaliștii, ori marinarii,
ori docherii, ori construc
torii de locuințe, ori mun
citoarele de la fabrica de
confecții — intr-un cuvînt,
pentru toți oamenii acestei
frumoase cetăți a muncii.
Am
întîrziat
îndelung
printre blocurile de pe
strada Școlilor, una din ar
terele de-o aleasă tăietură
urbanistică și n-am aflat
alt răspuns decît cel mai
sus consemnat. Am mers
apoi la Muzeul Brăilei
și-am stăruit îndelung în
secția de etnografie. Un
muzeograf inimos, Liviu
Mihăitescu, a răscolit, in
ultimii ani, vechile lăzi de
zestre, a cercetat nenumă
rate ghizduri de fîntîni, a
cutreierat
cherhanalele,
magaziile, șoproanele in
căutarea de unelte vechi,
a alergat pur și simplu
după cîte un obiect de po
doabă fără egal și astfel a
adunat frumuseți nepere
che, mărturii
grăitoare.

emoționante despre pute
rea de creație a oamenilor
acestor locuri.
Dealtfel, o discuție pe
tema frumosului de fleca
re zi din viața oamenilor
se poate lesne înfiripa in
acest oraș în care se spu
ne că cerul este senin
aproape trei sute de zile
din an : de la primarul
Ion Nicolae, care și-a în
ceput întîia legislatură cu
tabăra de sculptură ce a
împodobit faleza și pînă la
profesorul de matematici,
Petre Dobrotă, colecționa
rul a peste 4 500 de specii
de cactuși, autorul unei
cărți despre aceste „flori"
exotice. în această ordine
de idei nu mai miră pe ni
meni că în acest an, la
Brăila, a putut fi admirată
o adevărată cîmpie de la
lele, între care și rara, ne
prețuita lalea neagră...
...între excavatorul ro
mânesc cu numărul 20 000,
de exemplu, și cîmpia de
lalele amintită există o vi
guroasă trăsătură de uni
re pe care numai epoca
noastră socialistă era și
este în măsură să o stator
nicească.

tul cu numărul 2 000, construit In
acest an. Aceasta înseamnă reali
zarea a peste 700 apartamente
înainte de termenul planificat.
Succesul este o continuare a re
zultatelor bune obținute in primul
semestru, cînd s-a înregistrat o
depășire de 15 la sută la producția '
netă și de 11,8 la productivitatea
muncii, realizîndu-se astfel un be
neficiu de 12,6 milioane lei peste
plan.
— Și tot acum, la început de au
gust, ce obiective mai importante
sînt în curs de execuție și în ce
stadiu se află ?
— Sînt în avans lucrările la că
minele pentru nefamiliști de la
Colibași, cu 600 de locuri, Spitalul
de pediatrie din Pitești și Spitalul
din Cimpulung, fiecare cu cîte 450
de locuri. Pînă la marea sărbătoa
re națională de la 23 August, co
lectivul Trustului de construcții
Argeș s-a angajat să predea bene
ficiarilor încă 500 apartamente, ma
rele depozit de legume și fructe
de la Ștefănești și noua construc
ție a hotelului Posada din Curtea
de Argeș.
Felicitări harnicilor constructori
argeșeni care s-au angajat să
realizeze toate obiectivele princi
pale înainte de termen !
Fireasca „grabă" a con
structorilor de locuințe, de
sigur, dublată și de o exi
gență calitativă deosebită,
nu poate decît să-i bucure
pe beneficiarii noilor apar
tamente. Consemnăm alto
fapte înscrise în agenda de
ieri a constructorilor de lo
cuințe din țară :
• Și din Galați s-a rapor
tat ieri predarea apartamen
tului cu numărul 2 000 de y
către Trustul de construcții
județean.
• în județul Bacău numă
rul fericiților locatari care
au primit cheile apartamen
telor în acest an a ajuns
ieri la 2 100. Cele mai multe
blocuri de locuințe au fost
înălțate de Trustul de con
strucții Bacău în cartierul
Republica — a cărui con
strucție s-a încheiat cu acest
prilej — și Ștefan cel Mare,
ambele din reședința jude
țului.
• în satele județului Mu
reș au fost recepționate și
date în folosință blocuri însumînd 220 apartamente
destinate specialiștilor din
<■
agricultura județului.
Vom reveni in numerele viitoare
ale ziarului pentru a prezenta alte
și alte fapte de muncă deosebite,
născute in marea întrecere ce se
desfășoară-' în întreaga țară în întîmpinarea scumpei noastre sărbă
tori naționale — ziua de 23 August.
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Calitatea

activității politice
se reflectă in calitatea muncii
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artidul sînt oamenii, istoria sa este
istoria oamenilor, conștiința lui este
conștiința oamenilor. Putem spune cu
deplin temei:partidul sîntem noi, mem
brii săi reprezentanții poporului. El
nu este nici mai bun, nici mai rău
decît sîntem noi, clarviziunea sa este
clarviziunea colectivă a membrilor săi, )I
a conducerii sale. Sîntem astăzi întru
totul îndreptățiți să afirmăm: partidul
este poporul, reprezentat prin cei mai ț
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Pentru organele și organizațiile de
unde au fost lansate multe inițiative
și metode noi de sporire a producti
partid din întreprinderile miniere ale
vității muncii în abataje pe seama
Văii Jiului, pentru toți minerii din
mecanizării masive a lucrărilor miacest important bazin carbonifer al
niere.
țării, sarcinile trasate de Congresul
...De mai multă vreme minerii,
al XII-lea și Conferința Națională
maiștrii, inginerii și subinginerii
ale partidului, indicațiile și orientă
căutau noi posibilități de reducere
rile date de tovarășul Nicolae
a duratei de punere în funcțiune a
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, cu prilejul frecventelor vizite
unui abataj, dotat cu complex meca
nizat. La sectorul VI, comitetul de
de lucru, privind necesitatea creștepartid s-a implicat direct în so
rii producției de cărbune constituie
un obiectiv prioritar pe agenda lor
luționarea unei asemenea proble
me grele — pentru unii sceptici de
de lucru. Așa cum se poate constata
nerezolvat. Inginerul loan Sif Deac,
la întreprinderile miniere Petrila,
Lupeni, Uricani și Lonea, comitetele
maistrul electromecanic Pavel Bujor,
de partid, birourile organizațiilor de
brigăzile conduse de Nicolae Rușan,
bază se îngrijesc ca în planificarea
Constantin Cojocaru și Nicolae Kal
și organizarea întregii activități de
man, precum și alți mineri, electro
partid toate preocupările lor să fie
mecanici, șefi de schimb și maiștri,
subsumate obiectivului esențial —
comuniști pricepuți, bine cunoscuți
acela al sporirii producției de căr
pentru dăruirea lor în muncă, au pus
*
bune cocsificabil și energetic. Din
în aplicare calculele și propunerile
consultarea multor planuri de muncă
altor cițiva comuniști de a se renunța
ale comitetelor de partid, ale biroula tehnologia clasică de executare a
rilor organizații
galeriilor
„de
lor de bază, prin
bază" și a celei
care acestea își
„de cap", ca și
stabilesc punctele Munca politico-educativâ a a altor lucrări
de reper ale acti organizațiilor
care du
de partid miniere
vității organiza
rau nu mai puțin
torice, economice deschide drum larg spre de nouă luni și
â
și politico-educa
necesitau presta
experienței rea a circa 4 500
tive, într-o peri generalizare
oadă sau alta, se
de posturi. Era
poate observa că înaintate a minerilor din vorba de execu
indiferent de fe
tarea
lucrărilor
Valea Jiului
lul cum sînt for
sincronic — adi
mulate preocupă
că echiparea aba
*
rile legate de
tajului să se des
creșterea productivității muncii în
fășoare concomitent cu săparea suito
abataje, folosirea cu mai multă efi
rului de atac și al altor lucrări afe
ciență a tehnicii din dotare, pătrun
rente. O adevărată premieră națio
derea mai masivă a mecanizării și
nală! S-a lucrat „ca la carte", întoc
automatizării în subteran, perfecțio
mai după programul propus. Rezul
narea neîncetată a tehnologiilor și
tatul? Abatajul mecanizat a început
metodelor de extragere a cărbune
să dea cărbune mult mai repede decît
lui, a pregătirii profesionale prin po- • era prevăzut după metoda clasică de
licalificare și specializare și altele
lucru. Devansarea termenului de
revin cu deosebită stăruință, ocupă
punere în funcțiune a unui abataj cu
un loc central.
complex mecanizat a însemnat 60 000
— Trebuie să remarcăm importanța - ''tone de cărbune în pluș,. economisii z‘ V
’"■fOYlWO'' i:'7'r""tt'/' "■'
cu totul deosebită . pe care iau
rea a 2 500 de posturi, a unor în
avut-o pentru,îmbunătățirea stilului ■ semnate cantități ‘ id^r‘ă!fthătufi TH,
1
și metodelor de muncă, a întregii ac
lemn și alte materiale.
tivități desfășurate de organele și
Ne-am referit mai pe larg la două
organizațiile de partid din minele
exemple din multele care pot fi date
Văii Jiului vizitele de lucru, întîlde
la toate cele 11 unități miniere
nirile și dialogurile tovarășului
din Valea Jiului. Ele probează con
Nicolae Ceaușescu cu minerii noștri
vingător că organele și organizațiile
— ne spunea tovarășul Viorel Faur,
de partid înțeleg din ce în ce mai
prim-secretar al Comitetului muni
bine că rolul lor politic conducător
cipal de partid Petroșani.
se poate exercita — și se exercită —
Prin aplicarea unui vast program
prin implicarea lor directă, prin re
de investiții s-au dezvoltat noi ca
zolvarea
celor mai acute probleme
pacități de producție, au fost puse
ale producției, introducerii progresu
în producție noi mine, care au asi
lui tehnic, ale perfecționării pregăti
gurat o dinamică fără precedent în
rii profesionale a oamenilor, acțioextracția ’de cărbune a Văii Jiului.
nind pentru punerea deplină în va
Faptul că în prezent, în bazinul
loare a tuturor ideilor bune, stimunostru carbonifer se realizează o pro
lind gîndirea creatoare a oamenilor,
ducție aproape dublă față de aceea
ambițiile lor de autodepășire.
din anul 1965, cînd a avut loc Con
în felul acesta, explicînd convingă
gresul al IX-lea, sporindu-se sub
tor prin întreaga activitate politicostanțial productivitatea muncii in
educativă obiectivele stabilite de
abataje, este elocvent în această pri
partid, organizațiile de partid, comu
vință.
niștii acționează concomitent pentru
După cum, de asemenea, este vi
înfăptuirea lor exemplară în viață.
zibil pentru oricine'— și în primul
rînd pentru mineri — marele efort
al partidului și statului nostru pen
Sabin CERBU
tru ușurarea efortului fizic și îmbu
-j.
corespondentul „Scînteii"
nătățirea continuă a condițiilor de
muncă și a securității muncii din
subteran. în ultimii 18 ani fondurile
fixe ale întreprinderilor au crescut,
— Cum a început? — în muniștii de la Combinatul
nerii absolvenți. Pretind că
(17 ani, toate) Podeanu Au
reprezentînd o valoare de peste 13
treb.
relia, lacobescu Rozeta,
nu știu să facă mai nimic.
de prelucrare a lemnului
miliarde lei, ceea ce înseamnă aproa
_
Maiștrii
Constantin
CioO
mai
fi
fiind
și-așa,
pe
Gaiță
Mariana, Vijaică
din Drobeta-Turnu Severin
pe 500 mii lei pe fiecare om al
tirlă și Barbu Răzuș au o
Ileana... Iar cind ai aseme
alocuri. Dar nu la secția
— o premeditaseră. Super
muncii.
căutătură ghidușă, întîi în
ficială nu era și nu este
„artă". Realitatea este că '• nea forță de lucru poți în
Organizațiile noastre de partid, și
torc capetele, apoi își arun
cerca orice. Nu intîmplător
pentru că viza și vizează
toate acele fete făcuseră
sub conducerea lor politică, colecti
că ochii în tavanul secției
practica de producție, în ul
planul secției „artă" este
miezul, .esența. Iar lexicală
vele de oameni ai muncii răspund
„mobilă de artă", tac, se fo
timii doi ani, chiar acolo. . îndeplinit și depășit lună de
era și este cu atit mai pu
la chemarea partidului zi de zi, prin
iesc, se privesc și se în
lună. Iar calitatea este fără
țin, pentru că nu atit vor
Și erau calificate-calificate,
fapte de muncă deosebite, prin ac
deamnă reciproc din sprin
se știa sigur, doar ei le școcusur, chiar cind termenele
bele in sine sint incrimina
țiuni care duc la creșterea producti
ceană
în
sensul...
spune
tu
!
liseră.
E
drept
că
atunci,
la
de
execuție sint de-a drep
te, ci mentalitățile pe care
vității muncii la extracția de căr
...ba tu ! Trîziu, unul se ho
început, au mai fost auzite
tul dure. Ca atunci, de
le exprimă. „Las’că merge
bune.
tărăște :
cîteva voci...
exemplu, cînd s-a primit
și-așa“ pare că este o ex
Obiectivele din planurile de muncă
— Or fi trecut 6—7 ani,
comanda pentru garnitura
presie anodină, blajină, ca
— Las’că merge și dacă
ale organizațiilor de partid capătă,
nu ? (privire spre celălalt).
de colț' „Konstantz", din
nu le repartizăm pe lingă
lină chiar. Doar pare. In
printr-o muncă tenace, bine organi
Era dimineață șl ne trezim
zată, prin pricepere, consistența fap
că intră directorul peste
telor.
noi, aici, la sectorul „pregă
— După mai multe studii și ana
tire
artă", «Am venit, ne
lize efectuate de colective de mineri
zice, să-i iau pe bărbați,
conduse de cele mai competente ca
Acum ! Pe toți optzeci». Nu
dre tehnico-inginerești, de comu
era prima dată cind ne aniști cu o înaltă pregătire profesio
mintea că pe mașinile de
nală, pasionați ai noului în produc
șlefuit cu bandă /n-au ce
ție, am ajuns la concluzia că la mina
căuta bărbații și că trebuie
Petrila este foarte eficientă aplica
să pregătim femei, ca să-i
rea metodei de exploatare a cărbu
schimbe, iar pe ei o să-i
nelui cu tavan artificial de rezistență
— ne relata tovarășul Marcu Boantă,
ducă tot in combinat, dar
secretar al comitetului de partid de
în locurile care țipau real
Replica dată de comimiști, de an colectiv muncitoresc
la T.M. Petrila. După ce au hotărît
mente după miini vînjoaadepților lui „las’că merge și-așa"
se... Și nu era prima dată
trecerea la aplicarea noii tehnologii
cînd noi ii răspundeam'așa,
de lucru, organizațiile de partid de
la sectoarele de producție I, II și III,
intr-o doară, naiba știe de
ce, comoditate să fi fost ?,
împreună cu conducerile tehnice, au
ori obișnuință ?, răspun
organizat schimburi de experiență
rușinoase, pentru firma
realitate-i dinamită curată,
cei mai buni. O să-i încurce,
pentru însușirea și extinderea apli
deam „las’că merge și-așa!"
le scade cîștigul...
Weber (Franța).
pagubă garantată. De ce ?
cării noii tehnologii de lucru. Cei
Și-ncheiam cu o glumă :
— Nu, nu va merge decît
Pentru că dă apă la moara
— Las’că merge și-n
mai buni comuniști mineri, șefi de
Domne, la noi aerul miroa
dacă...
două
luni, au zis unii.
......
guralivilor
care
susțin
că,
brigăzi, prin forța exemplului lor au
se a baiț și a tot felul de
Parcă-i o reacție în lanț :
Asta-i de fapt timpul nor
oricum,
apa-trece-viațapreluat și aplicat noua metodă de ex
lacuri și vopsele, nu a Nina
mal
de
execuție.
Să
facem
Olaru
Ion
(„48
de
ani,
merge
și-atunci
ce
sens
are
ploatare. Prin folosirea acestei me
Ricci, nici a Chanel, nici a . să tot intervii și s-o ordo
sculptpr-tîmplar, peste 25
prototipul, să ni se stabitode de exploatare, înaintarea pe
Lancâme parfums. ...Di nezi ?! Capi uită dumnea
de ani vechime") și Mleziva
leased tehnologia de fabrilună în stratul de cărbune a crescut
rectorul rîdea, pleca și zi
cație, să se execute deselor, susținătorii lui „las’că
Ion („33 de ani, speciala peste 50 metri liniari, iar produc
cea «O să vedeți voi...».
list tîmplar-șfulptor-tapinele și detaliile, să ni se
merge...", că viața și mun
tivitatea muncii atinge peste 12 tone
Și-atunci a plecat direc
țer, ireproșabil, corectitudica, dacă te disciplinezi, pot
asigure sculele și dispoziti
de cărbune pe post. Avantajele aces
torul, dar... cu bărbații după
ne ieșită din comun, resvele verificatoare. Iar pro
merge din bine în mai bine.
tei tehnologii constau atît în crește
el. Degeaba-i turuiam noi
dusul,
se știe, trebuie să fie
Dar
și
invers,
dacă
le
lași
pectă
omul,
respectă
cuvinrea substanțială a productivității
cu baițul și cu Nina Ricci.
lansat în lucru după 30 de
să
curgă
pe
albiile
haoticu

tul,
nu
lucrează
cu
scule
muncii, cît și în economisirea unor
Duși au rămas bărbații azile, ce atîta grabă ?
lui, întimplării...
proaste să-l tai") le-au în
însemnate cantități de material lem
ceia, acum nu mai avem
— Nu, nu merge așa !
vățat meserie înaltă pe
Media de virstă a fetelor
nos, în creșterea deosebită a sigu
decît 60, in toată secția, tn
pierdem clientul. Procedăm
Cian Nicolina (20 ani), Arși femeilor din secția „mo
ranței în exploatare. In prezent, 80
schimb am primit 85 de fe
coleanu Olga (21 ani), Rănumai așa, și așa, și așa...
bilă de artă" este de 19 ani.
la sută din producția extrasă din
mei. Și așa și cam aIar garniturile tip „Kondulescu Mariana (22 ani),
Cele care au învățat mese
stratul 3 este realizată cu tavanul
tunci a început războiul cu
stantz" au fost executate și
Burcă Petria (22 ani)... Iar
ria acum 6—7 ani au fost
artificial de rezistență. Pornind de
„las’că...".
livrate
în numai 14 zile !
acestea
le-au
învățat
la
rintransferate prin alte secții,
la rezultatele foarte bune ce se obțin,
— Las’că merge și-așa.
Altă dată, pe la începutul
du-le pe Minț Ioana. Raicu
ca muncitoare cu inaltă ca
se prevede extinderea acestei tehno
acestui an. Se simțea ne
— Nu. De azi înainte
Adriana, Caragiu Alexan
lificare. Arta (și mîndria,
logii și la exploatarea stratului 5.
voia unui spațiu mai mare,
merge numai așa !
dra, pe surorile Napu Anidar și necazul) celor de la
Preocupările comuniștilor au ajuns
de o singură hală. Pină așoara și Paulina... — toate
„artă" este că sint capabili
în mare... așa s-ar putea
pe drumul cel mai scurt de pe agen
de 18 ani ! Dincolo, la sec
tunci lucraseră în încăperi
să-și crească de fiecare dată
rezuma disputa. Aparent
da de lucru în abataje, iar munca
mai mici. Mașinile trebuiau
torul „montaj artă", „vete
muncitori de nădejde. Anul
accidentală. Aparent super
pentru aplicarea lor în viață s-a
aranjate in flux... Totdeau
ranii" Mateeseu Dumitru
acesta, pe 1 martie, au an
ficială. Aparent lexicală.
concretizat în rezultate pe care țara
na este mai ușor să nu faci,
(31
de
ani)
și
Zaharia
Petre
gajat o întreagă clasă de
Numai aparent. Accidenta
le așteaptă de la mineri.
decît să faci ceva. Cind au
(32 de ani) le-au arătat tot
absolvente ale liceului nr.
lă nu era pentru că cei
O activitate îndîrjită pentru spori
auzit despre ce-i vorba s-au
ceea ce știau „puștoaicelor"
3 — 18 fete. Unii fug de ticare o provocaseră — corea producției de cărbune am întîlnit
și la I.M. Lupeni, „laboratorul" ba
zinului carbonifer ai Văii Jiului, de
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UNITATEA ÎNTREGULUI POPOR IN JURUL PARTIDULUI,
AL SECRETARULUI SĂU GENERAL,

f

!

• • ; %.»*4-.

JI

-»

Y-

*

s 11 j ^||jMBg2^ j 1 Y111 Y^ij | î@ 1

I
I
)
i buni fii ai săi.
l*
I
firmarea rolului conducător al
(
partidului nu este o noțiune ab1 stractă, ci o realitate care se concretizează în activitatea practică a fiecărui
ț
comitet județean, municipal, orășenesc,
V
I comunal a comitetelor de partid din
V întreprinderi, a organizațiilor de bază,
V
( a fiecărui membru al partidului. Nu
ț mai în măsura în care fiecare comunist,
5 fiecare organizație de partid își îndepli
V
î nesc cu răspundere, în mod conștiincios,
îndatoririle, activitatea unităților și localităților respective se poate desfășura,
cu cele mai bune rezultate.
)
NICOLAE CEAUȘESCU
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Spiritul revoluționar
se demonstrează prin fapte
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Un adevăr major, o realitate fundamentală care
definesc cu pregnanță climatul politico-moral al
României socialiste : unitatea, „unirea-n cuget și sim
țiri" a tuturor fiilor țării în jurul gloriosului nostru
partid, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul a cărui
strălucită activitate revoluționară întruchipează pildui
tor această idee-forță a mersului nostru înainte.
Măreața cucerire revoluționară, ridicată în anii d,e
după Congresul al IzX-Iea ai partidului pe o treaptă
nouă, calitativ" superioară',' Unitatea motal-pblitică a tu
turor cetățenilor patriei, muncitori, țărani și intelectuali,
din toate generațiile, fără deosebire de naționalitate,
constituie chezășia înfăptuirii însuflețitoarelor obiective
ale construcției . socialiste și comuniste.
Socialismul se construiește cu poporul, pentru popor I
Afirmînd cu tărie această idee, statuînd-o drept prin
cipiu călăuzitor a! întregului partid, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, prin iradierea exemplului său personal, a

op'-:'

consacrat un stil de conducere nou, revoluționar, bazat
pe consultarea directă, la fața locului cu masele de
oameni ai muncii din întreaga țară, dialogul perma
nent de lucru cu poporul.
DIMENSIUNILE ACESTUI DIALOG, EMANAȚIE NEMIJ
LOCITA A MARII UNITĂȚI, SINT REVELATOARE. IN CEI
18 ANI DE CIND SE AFLĂ IN FRUNTEA PARTIDULUI,
TOVARĂȘUL NipOLAf CEAUSESCU. ,A EFECTUAT 570
VIZITE DE LUCRU IN TOATE JUDEȚELE ȚÂRII Șl JNCAPITALA ; PERIOADĂ IN CARE A VIZITAT APROAPE
2 000 DE UNITĂȚI ECONOMICE Șl SOCIALE.
Imaginea acestui dialog, cum este și cea de sus,
care fixează pentru istorie o epocă fără precedent,
oferă o grăitoare expresie a democrației socialiste,
revoluționare, clădită pe cele mai trainice argumente
ale unității : stima, dragostea, încrederea poporului
față de marele său conducător.

îndeplinirea exemplară a hotăririlor

j
(

prin participarea responsabilă a tuturor comuniștilor
Experiențe în repartizarea judicioasă a sarcinilor, pentru mobilizarea
energiilor întregului colectiv

A
mai găsit unu-doi care l-au
și luat in brațe pe „las’că
merge și-așa, de ce să mo
dificăm?". «Nu, nu mai
merge așa ! Cine nu modi
fică nimic nu obține nimic».
Si au făcut ei, membrii
secției, cu mîinile lor : de
montat utilaje, demolat zi
duri, cărat moloz, zugrăvit
pereți, montat utilaje ! Si
— in aceste condiții — au
îndeplinit și planul de pro
ducție. Cum s-a reușit ?
S-a muncit cu multă rivnă,
dar și cu mult cap, organi
zarea a fost perfectă, s-a
mai stat și după orele de
program. Apoi au mai in
ventat niște minimașini —
dispozitive de șlefuit profile
(„Las’că merge și fără
ele..."). Mergea, intr-ade
văr, dar încet. înainte, ma
nual, se șlefuiau 50 de ba
ghete pentru garniturile de
mobilă „Dana", de exem
plu. Acum, cu mașinile, fac
350. Tot intr-o zi !
Mai mult. „Arta" este
printre puținele secții din
combinatul severinean fără
absențe nemotivate. Credeți
că performanța s-a atins
ușor ? „Las’că leafa-mi
merge și dacă mai întirzii o
zi, două", zicea și făcea
Drăcea Lucian, «Măi, ai 28
de ani, trei copii, pînă cind
o să te ajute taică-tău cu
bani ?» întîi l-au criticat.
Dar Lucian nu era dintre
cei pentru care dojana să
însemne o săptămină de
tristețe. Pe de altă parte,
știa el ce știa : echipa lu
crează în acord global, cîș
tigul, cît e, se împarte la
toți... Numai că într-o lună
s-a trezit cu plicul subțirel
de tot și cu vorbele „tăticu’, primiși exact, pentru cit
lucrași". Si n-a mai mers...
Si cine credeți că de vreo
șase luni încoace e primul
la program ? Păi, chiar
Drăcea Lucian.

— Las’că merge și-așa...
— Nu ! „Numai așa cum
cer interesele colectivului,
ale progresului" !
Mircea BUNEA

Pe secretarii comitetelor de partid
și ai birourilor organizațiilor de
bază întîlniți în cîteva din unită
țile economice din
municipiul
Oradea i-am aflat implicați în
desfășurarea unor acțiuni diverse
sau in rezolvarea unor probleme apă
rute în succesiunea zilnică a activi
tății productive, unele prevăzute, al
tele ivite pe neașteptate. Tovarășa
Maria Mișan, de pildă, era ocupată
pînă peste cap. Deși se consumase
programul de muncă, ca maistru mai
avea de pus la punct unele lucruri în
sector, iar ca secretară a organizației
de bază nr. 8 din întreprinderea „So
lidaritatea" urma să participe la
două acțiuni.. Pe tovarășul Gheorghe
Lupșa, secretar al organizației de
bază nr. 2 de la întreprinderea me
canică piese de schimb n-am putut
să-l reținem nici cîteva minute de
oarece tocmai se pregătea livrarea
unei comenzi urgente. A doua zi
ne-am găsit timp ca să abordăm diferite aspecte ale temei care ne interesa : în ce măsură comitetele de
partid, birourile organizațiilor de
bază asigură o repartizare judicioasă
a sarcinilor, atit a celor cuprinse in
planurile de muncă sau de măsuri,
cît și a celor care apar în activitatea
curentă.
La organizația de bază de la ate
lierul de zonă C.F.R. Oradea mem
brii biroului, secretarul acestuia, to
varășul Vasile Pogan, au o ima
gine foarte clară asupra necesității
unei judicioase și echilibrate reparti
zări de sarcini. în planurile de mă
suri ale adunărilor generale și în pla
nurile de muncă ale biroului aproape
că nu-i omis nici un membru de
partid din organizație. Așa se face
că urmărirea măsurilor adoptate este
pe cît de operativă, pe atît de efi
cientă. De pildă, biroul organizației
de bază a constatat o imobilizare
prea mare a vagoanelor și a trasat
sarcină șefului unității, tovarășul
Carol Orban, să întreprindă ceea ce
se impunea a fi necesar, urmînd să ra
porteze în termen de o lună asupra
modului în care a onorat această răs
pundere. Și a raportat : reducerea cu
15 la sută a duratei de reparare a
vagoanelor.
Nu de puține ori organizația de
partid de la întreprinderea meca
nică piese de schimb este recoman
dată ca organizație etalon în privin
ța eficienței muncii sale politicoorganizatorice. Deși unitatea are o
producție extrem de diversă, cu sec
ții răspîndite în tot județul și este
confruntată cu dificile probleme de
fabricație și de aprovizionare tehnico-materială, colectivul ei se în
scrie constant cu îndeplinirea și

depășirea indicatorilor de plan. Una
dintre explicații constă și în faptul
că organizația de partid a reușit să
antreneze la obținerea acestor re
zultate pe toți comuniștii și, prin ei,
marea majoritate a oamenilor mun
cii. In mod deosebit se evidențiază
folosirea cu mult discernămînt de
către comitetul de partid a activului
său. Aproape că nu este prevedere din
planurile sale de muncă, din măsurile
preconizate în care să nu fie atrași
și tovarăși din activul de partid. Dar
să consemnăm și opinia tovarășului
Crăciun Simuț, secretarul comitetului
de partid. „La repartizarea sarcinilor
nu uităm că secretarii, membrii co
mitetului și birourilor, ceilalți comu
niști sint oameni ai muncii cu obli
gații profesionale precise. A încărca
pe unii cu prea multe răspunderi pe
simplul motiv că s-au descurcat des
tul de bine și cu alte prilejuri ase
mănătoare este un procedeu care are
efecte negative asupra îndeplinirii
calitative a sarcinii de partid. Un
efort inițial in plus pentru cunoaș
terea mai bine a posibilităților tutu
ror membrilor de partid ■ in vederea
încredințării unor răspunderi precise
va fi răsplătit înzecit in timp".
La organizația de bază deja aminti
tă de la „Solidaritatea", marea majori
tate a sarcinilor stabilite în planurile
de măsuri ale adunărilor generale și
în planurile de muncă ale biroului
sînt atribuite secretarei, mai rar mem
brilor biroului și mai deloc celorlalți
comuniști. La nivelul comitetului de
partid am văzut planuri de muncă
cu prevederi interesante, axate pe o
problematică de mare actualitate :
export, calitate, eficiență. Cu precă
dere, răspunderile revin secretarei
comitetului, tovarășa Maria Caba și
secretarilor adjuncți. De pildă, to
varășului Ioan Pop, secretar adjunct
cu probleme economice, un membru
de partid cu multă experiență poli
tică, ii revin — am numărat
împreună — nu mai puțin de nouă
sarcini însemnate într-un singur plan
de muncă. De ce directorul, alte ca
dre de conducere n-ar primi sarcini
concrete de care să știe că răspund în
fața comitetului de partid pentru a
nu supraîncărca cu îndatoriri pe unii
și a uita pe alții ?
Valorificarea potențialului existent
al fiecărei organizații poate fi de
plină numai în măsura în care atri
buțiile, răspunderile și sarcinile care
îi revin sau și le asumă sînt încre
dințate cu chibzuință, pe criterii
precise și în mod echilibrat tuturor
membrilor de partid.
Constantin VARVARA
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Mărturii ale integrării artei in universul cotidian
O nouă expoziție de gra
fică și arte decorative des
chisă în sălile Muzeului co
lecțiilor oferă nu doar o
imagine sintetică a creației
profesioniste bucureștene, ci,
in același timp, un bogat
material pentru viitoarea
etapă, republicană, a compe
tiției în cadrul căreia a fost
deschisă. Spre deosebire de
edițiile anterioare ale festi
valului, în actuala etapă se
cuvine remarcată covirșitoarea prezență a unor artiști
tineri, fapt ce permite atît
descifrarea conținutului ma
nifest al lucrărilor, cît și
potențiale afirmări viitoare.
Odată cu valoarea emoțio
nală a lucrărilor trebuie de
asemenea subliniată valoa
rea lor ca mijloc specific al
cunoașterii în lumina cauze
lor de ordin etic și social
care au contribuit (implicit
sau explicit) la plăsmuirea
lor. Grafica și artele deco
rative bucureștene oferă
privitorilor posibilitatea des
cifrării unor linii structuratoare în raport cu persona
litatea (mai mult sau mai
puțin originală) a autorilor
capabile însă, în ansamblul
lor, să se prezinte, dincolo
de cunoscute
și necesare
diferențe individuale, ca un
tot capabil să evidențieze
noul climat filozofic și so
cial al țării.
în domeniul prin excelen
ță rațional al graficii viața
spirituală a omului contem
poran, spectaculoasele mu
tații înregistrate cotidian,
variatele domenii ale vieții
noastre social-economice au
oferit artiștilor teme de o
reală forță emoțională.
Așa cum ne-au demon
strat-o pină acum edițiile
succesive ale acestui amplu
festival al muncii și creației
libere, societatea româneas
că de azi oferă un teren
nelimitat de afirmare a for
țelor creatoare chemate să
contribuie și prin mijlocirea
limbajului artistic la for
marea și educarea unor
conștiințe pe măsura vremu
rilor pe care le trăim, să
contribuie la stabilirea ace
lei efervescențe creatoare
capabile să ducă la realizarea
unor lucrări intr-adevăr re
prezentative pentru momen
tul actual al dezvoltării
noastre artistice. în consens
cu aceste deziderate majore,
simezele Muzeului colecți

I
La Școala generală din comu
na Mahmudia, județul Tulcea,
funcționează un cerc de arheo
logie. Săpăturile efectuate de
elevii de aici, cu sprijinul spe
cialiștilor de la Muzeul Delta
Dunării din Tulcea, au scos la
iveală numeroase mărturii ale
prezentei strămoșilor noștri in
această parte a țării. E de ajuns
să spunem că există aici o mare
colecție cu peste 1 000 de mone
de găsite și păstrate de școlari,
multe dintre ele de mare valoare
istorică și documentară. Unele
dintre acestea au fost achizițio
nate de diferite muzee din țară,
pentru a completa sau întregi
colecțiile numismatice ale aces
tora. Ultima descoperire făcută
de micii arheologi din Mahmu
dia este cea a elevului Benone
Pricop. Ea reprezintă o ceașcă
din ceramică cu toartă aparținînd culturii Hamangia.
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Florile Brăilei

!
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Parcă niciodată Brăila nu a
fost atît de frumoasă și „tape
tată" cu flori ca în această vară,
în luna mai s-a împodobit cu
uriașe covoare de lalele (chiar și
negre !), iar acum, cu o salbă
de trandafiri care acoperă pe
luzele și parcurile orașului, pină
la Lacu Sărat. Brăilenii admiră
și ocrotesc aceste flori, pentru că
știu că sint ale lor. Din păcate,
mai întîlnești cite unul care atentează la viața florilor, la fru
musețea orașului. Doi dintre cei
care n-au sădit cu mina lor o
floare au fost surprinși pe fale
za Dunării călcîndu-le, rupindu-le. Au fost amendați cu sume
usturătoare pentru propriile bu
zunare. Dar în urma lor au ră
mas zeci de flori care s-au ofilit,
s-au uscat. Păcat !
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La post
Secretarul consiliului popular
al comunei Cobia, județul Dîm
bovița, Grigore Stănescu, ne tri
mite o adresă prin care ne roagă
să inserăm în rubrică fapta lui
Gheorghe Florea. Cine este și
ce-a făcut Gheorghe Florea
Gheorghe ■ Florea este plutonier
și șeful postului de miliție din
comună. Sesizat de cetățeni că li
s-au furat caii — trei la număr
— G.F. a plecat în căutarea făp
tașilor. Timp de o săptămână n-a
mai dat nici un semn. O săptă
mână în care urmele făptașilor
l-au' dus pină la... Craiova. Acolo
i-a descoperit pe Tănase Lupean, Ion Ungureanu, I. Periau
și Matei Rafailă. Toți patru cu
antecedente penale. Toți patru
au făst 'dați , pe mina , legii, iar j ■
G.F. s-a fiitors in coniună cu cei I
trei cai. ,',§i"he dbtâ ’ăceasta — j
conchide semnatarul adresei —
șeful postului nostru de miliție i
a fost la post !“.
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ilor oferă, în sălile rezerva
te graficii, imaginea unor
preocupări variate, materia
lizate în lucrări care diver
sifică ideile de tradiție și
modernitate, sens al realu
lui și spirit contemporan.
De la tipuri de viziune li
rică la imagini animate de
un robust suflu epic, de la
figurații alegorice la purita
tea aproape geometrică a
stilizării, de la precizia con
trastelor de alb-negru la in
cantația culorii, privitorul
poate constata această varie
tate odată eu lucrări cum ar
fi acelea semnate de Con
stantin Baciu, Ana Iliuț, Ion

însemnări pe margi
nea expoziției de gra
fică și arte decorative
deschisă la Muzeul
colecțiilor în cadrul
etapei municipale
Octavian Penda, Elena Aflorii, Damo Istvan, Dana
Schobel
Roman,
Costiu
Neamțu, Mircea Muntenescu, Răduș Jugăurs, Raluca
Grigorcea,
Gh.
Coclitu,
Mala Bedivan Zamfirescu,
Dccebal Scriba, Stavrescu
Teodor, Dan Dacian, Anghelache Vasile, Mihai Mar
cel ș.a.
Ca și în alte manifestări
colective de grafică trebuie
remarcate seriozitatea, pro
fesionalismul cu care a fost
și de data aceasta abordată
gravura, faptul că școala de
gravură românească se află
la un înalt nivel calitativ.
O atestă și acum gravurile
realizate de Elena Bronițchi,
Borbely Alexandru, Anca
Simion Boieriu, Ciarette
Wachtel, Al. Bălan, Catalin
Varga, Imre Drocsay, Sofia
Frankel, Dana Dămăceanu,
Mariana Popa, Ileana Ploscaru ș.a. Aparenta sim
plitate a unor lucrări atestă
de fapt o elaborare lentă în
vederea obținerii impresiei
de spontaneitate în afirma
rea unor conținuturi nece
sare.
De la tapiserie la ceramică
și sticlă, de la vestimenta
ție la sculptura mică artele
decorative prezintă o gamă

mai restrînsă de preocupări,
demonstrînd totodată din
partea artiștilor o excelentă
stăpinire a limbajului în
fiecare din domeniile abor-1
date. Ca și în cazul graficii
este de remarcat prezența
creației
artiștilor
tineri.
Atît din punct de vedere
numeric, cit și calitativ locul
cel mai important în selec
ția de artă decorativă revine
tapiseriei.
De la lucrarea
unei artiste de prestigiu ca
(„Holda
Ileana
Balotă
aurie"), la creații semnate
de Titîna Comșa, Mocanu
Georgeta, Oana Dcspina
Hagiu, Angela Nicolau, Rodica Roman, Pavel Ring
Zitta, Anca Florescu, Adria
na Duicu Adam, Anca Sesan Muller ș.a. lucrările ates
tă o dată mai mult resursele
multiple ale tapiseriei care-și
demonstrează din ce in ce
mai ferm vocația socială.
Ceramica poate fi, de ase
menea, o artă modernă cu
nelimitate posibilități de
expresie. Ne-o demonstrea
ză de această dată lucrări
realizate de Costel Badea,
Ioana Șetran, Dumitru Ra
dulescu, Eugenia Pasima,
Maria Vaida, Constantin Rizoiu, Russu Liviu, Grigore
Fușle, Gheorghina Dumitrache, Cornelia Moldovan.
Dealtfel, în fiecare din do
meniile artelor decorative
prezentate în actuala etapă
a Festivalului național „Cîntarea României' — în obiectele de sticlă cu caracter
decorativ (Laurcnțiu Anghelache, Dionisic Popa,
Șerban Popa, Cristina Călinescu, Ioana Coja Nicolescu, Chicu Laban Maria,
Ion Elena, Constanța Dogeanu, Tubi Vadan), în
sculpturile in metal (Constantin Sevtov, Adam Nicolae
Adrian,
Ierulescu
Aurel), în proiectele de ves
timentație
(Doina
Micit,
Anca Szoni, Maria Bandarua,
Radoslav Cosug Aurelia,
Iris Stavrache), în broderia
realizată de Georgia Lavric
sau în compoziția Margare
tei Bădeșcu
privitorii pot
descifra odată cu calități
legate de inventivitate, ori
ginalitate dorința creatori
lor de a răspunde unor rea
lități sensibile, integrînd in
același timp arta în univer
sul cotidian.
Marina PREUTU

Imre Drocsay - „CHEILE BICAZULUI”
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Cu 145 pe oră!

i

Zărind un echipaj al miliției,
Marin Mihai din Coșoveni-Dolj,
aflat la volanul autoturismului
3—DJ—9587, a apăsat atît de tare
pe accelerație, că a „zburat" ca
din pușcă, încercînd să-și piardă
urma prin ulițele comunei natale. Gonea incredibil, cu 120,
130 și... 145 kilometri pe oră !
Oamenii aflăți pe drum la ora
aceea abia au apucat să se arunce în șanțuri din calea boli
dului. Ceea ce nu s-a întîmplat
și cu orătăniile, unele dintre ele
fiind strivite sub roțile care
scrișneau ca la raliu. Aflăm din
ziarul craiovean „Înainte" că
iresponsabilul cascador nu a re
dus viteza de 140—145 kilometri
pe oră nici cind a luat-o peste
timp, de-a curmezișul. Dar tot
acolo, în mijlocul timpului, în
trebat ce l-a apucat de a gonit
ca un... apucat, M.M. a mărturi
sit că i-a fost frică să nu fie
depistat la volan fără permis de
conducere. Tocmai voia să dea
o fugă pină la Craiova. O să ajungă și acolo, dar in fața in
stanței de judecată.

I

Afacere rafatâ
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Un control inopinat l-a găsit
pe Nicolae Schiau, șeful vago
nului poștal de la trenul perso
nal nr., 2 052 de pe ruta Arad —
Sibiu, vesel nevoie mare. Atît
de vesel, incit i se împleticea și
limba in gură cind i s-a cerut
să răspundă la cîteva întrebări.
Limpede : omul se „aghesmuise"
bine de tot. Avea și de ce să se
„cinstească". încasase de la niște
cetățeni din Vințu de Jos o sumă
frumușică de bani. Pentru ce ?
Pentru a le înlesni călătoria a
22 de purcei în... vagonul poștal.
Acum răspunde in fața legii
pentru abuz de serviciu, consum
de alcool în timpul serviciului și
luare de mită.

Pe scurf
...Nemaiputind îndura scanda
lurile și bătăile, soția lui V.B.
din Vaslui a cerut divorț. In
„sala pașilor pierduți", așteptînd
■să apară în fața instanței de ju
decată, V.B. a căutat să-și îndu
plece consoarta, spunind că dacă
o bate, o bate din... gelozie. Și,
ca să-i dovedească, i-a dat două
palme. Dar și lui i s-au „dat“
imediat două luni închisoare :
cite una pentru fiecare.

...Ni s-au semnalat cîteva ca
zuri de furturi ale roților de re
zervă, îndeosebi din portbaga
jele autoturismelor noi. Celor
care s-or mai lăsa ispitiți de asemenea isprăvi le adresăm o
întrebare : știți cit costă o roată
de rezervă ? Le răspunde un
„autorizat" în materie : Mitei
Ghiță din Craiova, strada Dru
mul Apelor 67. Pentru roata de
rezervă furată dintr-un autotu
rism și vindută unui amator de
chilipir, Ghiță a fost judecat și
condamnat la doi ani și jumătate inchisoare. Fără rezerve !
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

Ce se întîmplâ
cu filmul documentar?
După 7 zile de la
începutul acestui fes
tival, ceea ce cred că
trebuie reținut în pri
mul rînd este atmos
fera cordială în care
continuă să se desfă
șoare multiplele for
me ale relației dintre
public și realizatorii
peliculelor prezenta
te aici : de la auto
grafe și pină la „Dez
baterile de la ora 10“
de pe terasa Radiovacanței (dezbateri con
duse cu competență
de critici de film, re
dactori ai unor publi
cații ș.a.), totul dega
jă un mare interes
pentru filmul româ
nesc, o vie curiozitate
și atenție din partea
tineretului ; cota înal
tă a acestora, trebuie
să spunem, nu și-a gă
sit încă echivalentul
deplin în
calitatea
filmelor văzute aici în
aceste zile de vară
fierbinte. într-o su
mară trecere în revis
tă, am avea de notat,
din ultimele zile, un
documentar, „Bacovia"
semnat (scenariul și
regia) de Nicolae Cabel, peliculă de o me1
lancolie
intr-adevăr
„bacoviană“ și care
ne rezervă surpriza unor extraordinare ima
gini de arhivă,- cum
ar fi prezenta, într-o
secvență memorabilă,
a doi mari poeți ro
mâni : G. Bacovia și
Tudor Arghezi la ani
versarea vîrstei de 75
ani a autorului La
custrei. Dacă ar fi și
numai pentru atît, acest scurt-metraj își
merită din plin aplau
zele cu care a fost
răsplătit. După un
„Monolog" strict ex
perimental semnat de
Zoltan Szilagy și nos
talgicele
„Fotografii
de familie", aparținînd lui Radu Igazsag,
ar fi de amintit, din
tre scurt-metraje, „în
țelepciunea și limite
le ei“ — scenariul și
regia : Paula și Doru
. Segal, o meditație a-

•
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nea Radu Nicoară și
Relu Morariu). Sint
filme
realizate
in
anul de învățămînt
trecut, cu o tematică
ce respectă programa
de studii, care încear
că să prefigureze și
aspirațiile și preocu
pările artistice ale
studenților, unii din
tre ei dovedindu-și de
pe acum o notabilă
personalitate. Atît doar
că aria tematică a acestor
scurt-metraje
artistice este prea în
gustă : trei dintre ele
sint inspirate de uni
versul unor impor
tanți pictori contem
porani. iar unul în
cearcă să găsească echivalentul
cinema
Festivalul
tografic al poemului
enescian. în general,
filmului
deci, subiecte livrești.
românesc de la Se detașează vizibil,
ca veritabile promi
Costinești
siuni artistice : Radu
Caranfil, în „Dreptul
la ipocrizie" (singurul
poate fi reprodusă film cu actori din afad, într-o transpune ceastă gală, inspirat
re plată. Încît. după din romanele lui Teo
solitara demonstrație dor Mazilu) și mai ade evident profesiona les Tudor Potra, Radu
lism făcută de Mirel Nicoară și Relu Mo
Ilieșu în „Mireasa" rariu printr-un ex
rămîne să ne între
cepțional gust anbăm : „Ce se întîm- ticonvențional.
Dacă
plă cu documentarul „Antiinterviu" este un
românesc ?“.
război perfid contra
în schimb, au în
șabloanelor și o ple
trunit sufragiile pu doarie ironică pentru
blicului tinăr de aici firesc și naturalețe
cele șase pelicule pre necontrafăcute.
in
zentate în gala filme
„Solo pentru sax" elor I.A.T.C., realizate xistă o idee demnă de
de studenți din am toată atenția : atitudi
diferiți : „Arcul de nea față de valoare,
boltă" (regia Dan Mă- precum și etica dicta
nescu, imaginea Vlad, tă de conștiința valo
Leu), „Culorile zbo rii. Este în acest film,
rului" (regia Mircea dealtfel, și semnul uPlingău, imaginea A- nei reale conștiințe
drian Munteanu), „An- artistice sub care si
tiinterviu" (regia Tu tuăm
întreaga de
dor Potra, imaginea monstrație a studenți
Basarab Smărăndes- lor cineaști care, prin
cu), „Dreptul la ipo filmele lor, deocam
crizie" (regia Radu dată mai mult exer
Caranfil,
imaginea ciții profesionale, do
Relu Morariu), „Vox vedesc că au ceva de
Maris" (regia și ima spus în cinematogra
ginea Cristian Ciupa- fia românească.
gea), „Solo pentru
sax" (regia și imagiM. COSTEA.

cidă asupra distanței
dintre condiția subal
ternă a femeii în vi
ziunea unor filozofi
antici și moderni și
ascensiunea ei ecla
tantă în viața socială,
științifică și artistică
a zilelor noastre. Avatarurile documen
tarului românesc au
fost însă evidente în
pelicula
intitulată
„Stăpînii", care a fo
tografiat într-o re
producere pitică o
idee înaltă, un adevăr
major al epocii noas
tre.
Ni s-a
de
monstrat astfel că o
realitate
complexă

„Serbările mării" la a 14-a ediție
tv. h
■

. ............................................................................ ’

■■

-■

-■ ■

frn

nnH&V'x

•

,

; Iptre.J Și ZJIUgust, pe lițor^șe .. yeseLgrpp.departicipanți au primit,
desfășoară cea de-a 14-a ediție' a ' premii.
tradiționalelor manifestări culturalDintre celelalte manifestări ale
săptăminii care au loc în toate sta
artistice și sportive Serbările mării.
țiunile de odihnă amintim : seri
Prima zi a debutat cu un alai de
cultural-distractive, concursuri nau
care alegorice care au străbătut
tice și de pescuit sportiv, șezători
orașul Constanța, antrenînd într-o literare,
spectacole artistice în toate
atmosferă de veselie și bună dispo
genurile, concursul de frumusețe
ziție zeci de mii de turiști și local
„Miss litoral 1983", o paradă a nornici. în Piața Ovidiu a avut loc
tului popular, jocuri distractive
deschiderea oficială a manifestări
pentru copii etc.
lor desfășurate sub patronajul
Serbările mării se vor încheia cu
Zeului Mării, Neptun, care a inau
manifestările programate în cadrul
gurat „Carnavalul veseliei", un
Zilei marinei, cuprinzînd jocuri
mare spectacol muzical-cQregrafic 'marinărești, concursuri nautice,
în aer liber. Cel mai frumos car
jocuri de artificii etc. (George Mialegoric și cel mai antrenant și mai hăescu, corespondentul „Scînteii").
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Literatură și istorie^
(Urmare din pag. I)

rii ; acela de a tinde per
petuu la cuprinderea în
tregului „arc de timp" al
istoriei noastre, de la pri
mele semne ale constitui
rii nucleelor dacice, la
perioada de mijloc a for
mării și consolidării po
porului român și a for
mațiunilor sale statale, la
marile evenimente eroice
de apărare a libertății și
neatirnăriij ori a mersu
lui dialectic al stărilor
din lăuntru, cu puternica
mișcare de emancipare
socială, cu anii de vie efervescență revoluționară
și pină la deceniile apro
piate de noi, decenii crea
toare de istorie nouă și
de o proaspătă perspecti
vă de interpretare a ei.
Acum, la noi, nu mai sint
de găsit „locuri unde nu
se întîmplă nimic". De
unde și dispariția senza
ției (adică a prejudecății)
că „istoria" e fundamen
tal altceva decît „contem
poraneitatea". Printre izbutiri durabile și nereu
șite ce îndîrjesc voința
colectivă de a le depăși,
printre inerții ori alți
factori iscători de contra
dicții și sporul radiar de
conștiință menit să ducă
la anihilarea acestora,
sensul ascensional pre
dominant e acela care
ratifică, desigur, că ast
fel e istoria umană con
temporană, ca trecere din
imperiul necesității în
acela al libertății. Muta
țiile civilizatorice și cul
turale, cele din psiholo
gia colectivă și indivi
duală, din structura pro
fesiilor și a modului de
viață, dintre felul de a
trăi și a înțelege cîte se
petrec la noi și în noi
sînt conținutul și forma
de zi cu zi, de clipă cu
clipă, ale existenței fie
căruia.
Sîntem „ființe istorice"
nu doar în virtutea statu
tului obiectiv al existen
tei umane, ci în acela al

implicării în evenimente
cum nu s-a mai înțîmplat la noi, în a le trăi,
a le modela și a fi mo
delați de ele. Cită măre
ție și cît dramatism (în
sensurile majore ale ter'menilor) e în toate aces
tea, — poeții, prozatorii,
dramaturgii, criticii și is
toricii literari de certă
vocație și dăruire au ară
tat din ce în ce mai cu
prinzător, cu mai potri
vite mijloace, în ultimele
aproape două decenii. E
principalul semn ce ade
verește că răstimpul isto
ric cu totul distinct de
care vorbeam și-a pus
pecetea lui inconfundabilă și pe devenirea lite
raturii noastre — de la
(să spunem, fără gînduri
de bilanț) frescele ale
căror linii de forță se
văd tot mai bine din
creația generației lui Geo
Bogza, pină la cele în
plin curs de configurare
ale generației lui D. R.
Popescu și ale următoa
relor, sau de la acea pe
noi temeiuri alcătuită
„poveste a vorbei" des
pre sufletul omului de
azi pe care generația lui
Nichita Stănescu a confi
gurat-o pornind de la cei
ce i-au premers spre cei
care-i succed.
Evident, relația dintre
„literatură" și „istorie"
are infinit mai multe im
plicații decît cele care au
început a fi schițate aici;
îndeosebi într-un secol ca
al nostru, cind fenomenul
istoric e dinamizat de cel
politic, așa cum nu s-a
mai întîmplat nicicînd,
iar proliferarea lui de în
țelesuri e pe măsură. Că
istoria se repetă, numai că
de pe o bază nouă, putem
verifica fie și doar reci
tind cu toată atenția Ion
cu ochii celui ce s-a pă
truns bine de înțelesurile
literaturii despre țărani și
urmașii acestora a lui
Marin Preda (experiența
se poate repeta cu Ion
Ursu ori alte scrieri înru-

dite). Cîndva se preconiza
rememorarea
trecutului
spre învățul celor din
prezent. Acum, reciproca
nu e de postulat doar teo
retic, ci își verifică prac
tic — și pe raze tot mai
întinse — utilitatea. De
unde nu rezultă, firește,
că „simțul istoric" (veri
tabil punct arhimedic
pentru scriitor în păstra
rea bunelor proporții) se
dezvoltă numai prin scru
tarea a ceea ce se întîm
plă azi și a interpretări
lor aferente. Trecutul se
rostește prin noi și invo
luntar, inconștient, după
cum tot mai multe științe
contemporane o arată,
însă veritabilul „simț
istoric", atit de necesar
oricui și scriitorului în
deosebi, echivalează cu
neîntrerupta, diversifica
ta conștientizare a trecu
tului, care nu e totuna
cu simpla Informare asu
pra lui, oricît de. conștiin
cioasă ar fi.
Și atunci ? Rîvna isto
ricilor noștri de a reinterpreta trecutul, cu mij
loacele ce li-s specifice,
se știe. A scriitorilor, deși
cu linele inițiative și re
zultate notabile, pare-se
că mai puțin ; de la sta
bilirea priorităților, pînă
la profunzimea și actuali
zarea neforțată a evocă
rilor, cu mijloacele ce
li-s specifice. Iar aceasta,
în pofida unei documen
tații mai prodigioase ca
oricînd, datorită istorici
lor, istoricilor literari, ar
heologilor,
folcloriștilor
etc. Să invocăm, nu la întîmplare, un exemplu
dintre cele foarte multe
și de variabilă importan
ță. Cite învățăminte poate
prezenta pentru noi, cei
de azi, perioada dinaintea
și din timpul revoluției
de la 1848, ca și cea din
timpul și de după unirea
Principatelor, nu mai e
nevoie de demonstrat. Și
iată, printre atîtea cule
geri de documente reali
zate în ultimele decenii la

Institutul de istorie, la
Institutul „G. Călinescu",
în alte cadre destinate lu
crului în echipă, au apă
rut in ultimii ani, după
strădania de o viață 'a is
toricului literar Emil
Boldan, volumele de do
cumente privind persona
litatea marelui patruzecioptist și unionist Costache Negri. Lectura aces
tor tomuri, întocmite cu
mare acuratețe și probita
te, e fascinantă; îndeosebi
a celui intitulat Alexandru
Ioan Cuza și Costache
Negri.
Corespondență
(București, Editura Mi
nerva, 1980). Dar cu cit
mai fascinante ar fi ne
număratele
întîmplări,
atitudini, portrete strînse
aici (și, desigur, corobo
rate cu oricare altele ce
s-ar impune), de ar con
stitui substanța unui ro
man — sau a unui ciclu
de romane — consacrate
revoluției patruzecioptiste
și intemeierii statului ro
mân modern ! Poate fi de
prisos, pentru a înțelege
mai bine dinamica revo
luției noastre de astăzi,
pentru dezvoltarea a ceea
ce am numit „simțul
nostru istoric", cunoaște
rea pe care numai un bun
roman istoric ne-o poate
da asupra celor întimplate la noi pe la jumătatea
veacului trecut ?
Cît privește istoria ce
se face sub ochii noștri,
aici pleiada contemporană
de foarte talentați și perseverenți scriitori le-a și
fost istoricilor de profe
sie anticipatoare într-o
seamă de cazuri, de pri
vințe. Și le mai poate fi,
datorită
posibilităților
specifice de care dispun
mînuitorii cuvintelor po
trivite. între cele ce se
petrec fără întoarcere și
cele menite să dăinuie
chiar cînd la prima vede
re nu dau de bănuit c-ar
fi așa, cine să discearnă
mai viu și mai cu temei
nicie decît scriitorul ade
vărat ?

Viitorii șoferi învață să conducă mașinile,
dar să le și repare ca meseriași pricepuți
întreprinderea de transporturi auto
Argeș a dobîndit o valoroasă ex
periență în acțiunea de recuperare,
-recondiționare și refolosire a unor
piese și subansamble din me
tal. între timp, aici, acțiunea ce
lor trei „R“ a pătruns adine și în
procesul de învățămînt al grupurilor
școlare de șoferi din Cimpulung și
Curtea de Argeș. Cum precizează in
ginerul Constantin Popa, directorul
I.T.A. Argeș, elevii nu se mai rezu
mă, în orele de practică, la demonta
rea și montarea pieselor, fără un
scop economic bine conturat. Prin
ceea ce fac acum „execută lucrări
pretențioase, înlăturîndu-se improvi
zația și formalismul din pregătirea
lor tehnico-profesională. îndeosebi
se pune accentul pe recondiționarea
și refolosirea pieselor de la mașinile
pe care, după absolvire, le vor con
duce sau le vor repara, ca mecanici
și electricieni auto".
Grupul școlar de conducători auto
de Ia Cimpulung cuprinde absolvenți
a 10 clase, care se pregătesc in me
seriile de conducător auto (timp de
un an) și de mecanic și electrician
auto (timp de un an și jumătate), cu
precizarea că toți, la absolvire, tre
buie să obțină obligatoriu permisul
de conducere pentru categoriile
B,C,E. Programa de învățămint pre
vede un important număr de ore
pentru cunoașterea „pe viu", cu aju
torul unui bogat material didactic, a
autovehiculelor în ansamblu și părți
componente, inițierea și învățarea
conducerii mașinilor și a regulilor de
circulație. Cea mai mare parte din
programă, 76 la sută, este destina
tă practicii în producție, în cele 20
ateliere dotate cu tot ceea ce este
necesar în vederea bunei instruiri
profesionale a fiecărui elev în parte.
Aici, cu ajutorul maiștrilor, elevii
nu numai că se familiarizează cu
toate piesele mașinilor, dar recon
diționează, prin rotație, majorita

tea componentelor autobasculantelor
din parcul întreprinderii. Se repa
ră cu forțe proprii începînd de la
cilindrii de frînă pînă la acumu
latori, se execută lucrări de tinichigerie și vopsitorie — toate contra
cost — școala realizînd în acest an
beneficii substanțiale.
Iată-ne în atelierul de practică
condus de maistrul Ion Constantinescu. Atmosferă bună de lucru, de
ordine și disciplină. Maistrul este
atent la tot ce face un elev sau altul.
După cum minuie sculele și

O experiență rodnică
a învățămintului argeșean
piesele la care se lucrează, practlcanții par a fi meseriași în toată
regula. Dar pînă să se ajungă aici
a fost nevoie de povață, dar și de
dojană, de stimularea fiecăruia de
a lucra cu răspundere, bine.
în atelierul de bobinaj, condus de
maistrul Ion Bălan, munca e îa fel
de consistentă. Se recondiționează
produse complicate, cum sint alternatoarele electrice, conferindu-li-se
caracteristicile tehnice inițiale.
Acumulările de natură teoretică, la
clasă, și practică, în ateliere, au de
terminat conducerea I.T.A. Argeș
să acorde școlii sarcina de a executa,
cu elevii, în orele de practică și re
parații capitale la unul din tipurile
autobasculantelor sale. Cum se pro
cedează ? Mașinile „imbătrînite" sînt
aduse în școală, unde sint demonta
te de elevi și maiștri pînă la ulti
mul șurub. Agregatele mai complexe
— motorul, cutia de viteze, punți
le din față și din spate etc. —
sînt reparate în atelierele specializa
te ale întreprinderii, după care revin

Concurs de admitere la Facultatea
de medicină militară
Pentru completarea locurilor la
Facultatea de medicină militară,
specialitățile medicină generală,
stomatologie și farmacie. Ministe
rul Apărării Naționale organizează
un nou concurs de admitere, la
care pot participa atît băieți, cît și
fete.
Cei care doresc să participe Ia
concurs se vor adresa centrelor

militare pe raza cărora domicilia
ză, de unde vor primi relații refe
ritoare la condițiile de selecționare,
documentele necesare pentru ad
mitere la concurs, disciplinele și
probele concursului de admitere și
alte detalii.
înscrierile pentru concurs se vor
tace la centrele militare pînă la
data de 8 august 1983.

de unde au pornit. Acestea, împreună
cu alte piese reparate și recondițio
nate de elevi, sint montate la loc.
în plus, trebuie menționat ca lucră
rile de tinichigerie, vopsire și la in
stalațiile electrice sint efectuate în
întregime de școală. Urmarea ? Ion
Jitea, om cu vechime în funcția de
director al școlii, arată : „învestitura
o onorăm cu lucrări de bună calitate,
la jumătate de preț, față de cel
perceput de întreprinderile speciali
zate și într-un timp mult mai scurt.
Dăm astfel cale liberă în circulație
la 6—7 mașini pe lună. Avantajele
sint evidente pentru pregătirea elevilor, cît și pentru întreprindere".
Și la Grupul școlar de conducători
auto Curtea de Argeș — același
climat de seriozitate profesională, de
emulație permanentă in muncă. Ele
vii își desăvirșesc pregătirea profe
sională la clasă, cu ajutorul apara
turii moderne de cunoaștere a auto
vehiculelor, cît și în orele de prac
tică productivă. în ateliere, dotate
cu panouri cu scule și dispozitive
de lucru, cu instalații de alimentare,
frînare, instalații electrice etc., ce
permit producerea de „pene" la mo
toare aflate în funcțiune, elevii, ajutați de maiștrii lor, sînt puși „pe
viu" în diferite ipostaze de a inlătura
defecțiunile ivite la mașini pe trasee
le de circulație. Totodată, la mesele
de lucru, ei recondiționează și piese
le din componenta autobuzelor.
Bucurîndu-se de încrederea între
prinderii tutelare realizează cu
bune rezultate reparații capitale la
autobuze. Piesele principale sînt re
parate in atelierele autobazelor, cele
mai multe însă rămin in răspun
derea directă a școlii. într-o lună,
4—5 autobuze sînt repuse de elevi in
circuitul rutier. Cind mă aflam in atelier, pornea în cursă, în stare da
funcționare perfectă, autobuzul 31AG-370. Comisia de calitate, al
cărui pteședinte era maistrul Ion
Dumitru, acordase lucrărilor de re
parații calificativul „foarte bine".
Alte două autobuze erau trase ime
diat în atelierul de reparație capi
tală. Ilie Florea, directorul școlii, a
ținut să sublinieze eficiența acestei
rodnice activități. „Reparațiile exe
cutate de elevi in orele de practică
costă în medie, pentru un autobuz,
cu 150 000 lei mai puțin decît în ca
zul cind acesta e reparat la diferi
te întreprinderi din țară. Pe lingă
sumele încasate de școală prin această activitate, se dă posibilitate
elevilor să acumuleze cunoștințe pro
fesionale temeinice, să devină me
seriași desăvîrșiți".

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS
Cea de-a 80-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă
plăcuta ocazie de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de
fericire, sănătate și viață îndelungată spre binele poporului tunisian și al
dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica
Socialistă România și Republica Tunisiană.

A apărut, în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român
din 29-30 iunie 1983

NICOLAE CEAUȘESCU

EDITURA POLITICA

Președintele
Republicii Socialiste România

ADUNARE

Vicecancelarul și

cu prilejul Zilei insurecției națijonale cubaneze

ministrul de externe

al Republicii Federale Germania

va efectua o vizită în țara noastră
Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru de externe al Republicii Federale Germania, va efec-

tua o vizită în țara noastră, în perioada 8—11 august,

P.C.R. — program de muncă însuflețitor pentru progresul economico-social al țării, pentru
ridi
carea bunăstării întregului popor.
Formele de retribuire în acord
global în transporturi.
21,05 Stop-cadru pe mapamond.
21,20 Film artistic
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță. Desene ani
mate: Maimuța de piatră.
16.30 Telesport. Trofeul „Tomis44 la vo
lei feminin.
17.15 Universul femeilor
20,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă
în cinstea marii sărbători
20.15 Actualitatea economică
20.30 Partidul, patria, poporul. Cîntece
patriotice și revoluționare
20,50 Documentele
Plenarei C.C. al

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă
în cinstea marii sărbători.
20,15 Scena și ecranul
20,55 Din țările socialiste
21,25 Mic dicționar de operă și balet.
Litera „N“
22,30 Telejurnal.

VĂ 8W©I&MĂM DESPIU
tracteze asigurarea facultativă de
răspundere civilă auto, la respon
sabilii cu asigurările din unitățile
socialiste, agenții și inspectorii de
asigurare sau, direct, la orice uni
tate ADAS.
Totodată, ADAS recomandă con
ducătorilor auto profesioniști care
au contractată această asigurare,
să posede asupra lor, permanent,
contractul de asigurare încheiat,
pentru a putea fi prezentat, în ca
zul întîmplării unui eveniment asi
gurat nedorit, organelor de miliție
care constată accidentele de cir
culație.

Asigurarea — o măsură
utilă de prevedere
Printre asigurările de persoane
puse la dispoziția populației de
către Administrația Asigurărilor de
Stat este și „asigurarea familială
mixtă de viață", care satisface do
rința celor care vor să ia o, mă
sură suplimentară de prevedere
pentru ei și membrii familiei lor
și, concomitent, să realizeze eco
nomii planificate pe o anumită
perioadă de timp.
Pe scurt, această asigurare pre
zintă următoarele caracteristici :
— poate cuprinde pe toți mem
brii de familie care — la data con
tractării asigurării — sînt în vîrstă
de la 5 la 65 de ani ;
— se poate contracta pe orice
durată cuprinsă între 5 pînă la 15
ani, la o sumă ce se stabilește de
1 asigurat ;
— participă la tragerile de amortizare, prin combinațiile de
cîte 3 litere ce se atribuie pentru
fiecare 1 000 de lei din suma asi
gurată ;
— suma asigurată se plătește :
în caz de invaliditate permanentă
din accidente a oricăruia dintre
asigurați ; la ieșirea combinației
(combinațiilor) de litere, cu prile
jul tragerilor de amortizare ; la
expirarea asigurării (independent
de sumele plătite anterior pentru
eventualele cazuri de invaliditate
permanentă) ; în caz de deces din
orice cauză al oricăruia dintre asi
gurați ;
— primele de asigurare sînt di
ferențiate în funcție de vîrsta per
soanei care contractează asigura
rea, de durata poliței, de mărimea
sumei asigurate, precum și de nu
mărul și vîrsta membrilor de fa
milie ce se includ în asigurare,
puțind fi achitate și în rate.
La expirarea asigurării la care
primele au fost plătite pentru în
treaga durată prevăzută în poliță,
suma asigurată se plătește conco
mitent cutș. indemnizație de 10 Ia
sută.
Pentru informații suplimentare
și pentru contractarea de asigurări
vă puteți adresa responsabililor cu
asigurările din unitățile socialiste,
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități
ADAS.

Consimțămîntul scris —
formă operativă de plată
a primelor de asigurare
Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă asiguraților să fo
losească ca formă de plată a pri
melor de asigurare „consimțămîn
tul scris". Acesta constă în împu
ternicirea ce se dă de către asi
gurați plătitorilor de retribuții de
a achita Administrației Asigurări
lor de Stat, din drepturile lor, pri
mele, atît pentru asigurările în
curs, cît și pentru cele pe care le
vor încheia sau reînnoi. In acest
mod, prin plata la termen a prfmelor, asigurații beneficiază neîn
trerupt de drepturile ce decurg din
asigurare.
Plata primelor de asigurare
Administrația Asigurărilor de
Stat aduce la cunoștința cetățeni
lor care au contractate asigurări
de bunuri, de persoane și de răs
pundere civilă, cu plata primelor
în rate, că este necesar să achite
la termen aceste rate, pentru a nu
prejudicia continuitatea raporturi
lor de asigurare.
Pentru a se economisi timp la
plata ratelor respective de prime,
asigurații au posibilitatea să achi
te, anticipat, mai multe rate de
prime, pe un trimestru, semestru
sau an.
Plata ratelor de prime se poate
face la responsabilii cu asigurările
din unitățile socialiste, la agenții
și inspectorii de asigurare sau, di
rect, la orice unitate ADAS.
De asemenea, plata primelor de
asigurare se poate face și prin
consimțămînt scris, care constă în
împuternicirea ce se dă de către
asigurați lucrătorilor care efectu
ează plățile de retribuțij de a achita Administrației Asigurărilor
de Stat din drepturile lor, primele,
atît pentru asigurările în curs, cît
și pentru cele pe care le vor în
cheia sau reînnoi.

In atenția conducătorilor auto
profesioniști
Administrația Asigurărilor de
Stat — ADAS — aduce la cunoș
tința conducătorilor auto profesio
niști că au posibilitatea să con
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cinema
© Fata din poveste — 9; 11: 13; 15;
Probă de microfon — 17; 19: DOINA
(16 35 38).
0 Haiducii lui Șaptecai: FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
0 Calculatorul mărturisește:
BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30 ; 17,30: 19,30;
©
Cuibul salamandrelor:
DACIA
(50 35 94) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Program de vacanță: UNION —
9,30; TIMPURI NOI — 9; 11; 13,15,
COSMOS — 9,30.
© Răzbunarea haiducilor: UNION
(13 94 04) — 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Melodii la Costinești: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30 r 17,45; 20,
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Dacii: VIITORUL (11 48 03) — 15,30;
17,30; 19,30.
0 Omul păianjen se întoarce: SALA

MICA A PALATULUI — 14,30; 17,15;
20.
0 Pintea: POPULAR (35 15 17) — 15;
17,15; 19,30.
0 Am fost vecini: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13 30; 15,45; 18; 20.
0 întîmplări la filmare: TIMPURI
NOI (15 61 10) — 15,30; 17,45; 20.
0 Dosarul „Lina de aur“: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fii cu ochii-n patru: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
0
Viitoarea
tinereții:
PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fata care vinde
flori; MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
0 Hotel Palace: COSMOS (27 54 95) —
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia: TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
21.
0 Madona păgînă: ARTA (213186) —
9; 11; 13; 15,15; 17,15: 19,30.
0 Vraciul: PROGRESUL (23 94 10) 16; 19.
0 Dublu delict: PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT
(45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• O NOUĂ MATERIE
PRIMĂ PENTRU HÎRTIE
DE ZIAR. Cum să fie cruțată

cantității necesare de hîrtie fără
sacrificarea pădurii. în plus,
cultivarea hibiscus-ului reclamă
lucrări agricole minime.

pădurea și în același timp să
se producă o cantitate suficien
tă de hîrtie ? Această întrebare
ii preocupă de multă vreme pe
savanții din lumea întreagă.
Specialiștii unei firme canadie
ne au găsit un răspuns ingenios,
elaborînd o metodă de fabricare
a hîrtiei de ziar dintr-o plantă
africană numită hibiscus, ase
mănătoare cu trestia de zahăr,
care ajunge la maturitate în
numai 150 de zile. în acest răs
timp, ea atinge o înălțime de
patru metri. Creșterea rapidă
și productivitatea de 3—4 ori
mai mare decit cea a copacilor
deschid perspectiva obținerii

• CIUPERCĂ PREȚI
OASĂ. O ciupercă, descoperită
în Norvegia, a produs senzație în
lumea medicală. S-a dovedit că
ea poate fi folosită pentru ob
ținerea unei substanțe numite
ciclosporină — A, care are
proprietatea de a neutraliza
sistemul imunologic al organis
mului. Spre deosebire de alte
preparate utilizate în acest
scop, ciclosporină — A acțio
nează selectiv numai asupra acelor celule care joacă un rol
hotărîtor în respingerea orga
nelor transplantate. Importanța
acestei descoperiri apare clar
dacă se ține seama de numă

FESTIVA

Cu prilejul celei de-a XXX-a ani
versări a asaltului asupra cazărmii
Moncada — Ziua insurecției națio
nale cubaneze — marți după-amiază
a avut loc la clubul întreprinderii „23
August" din Capitală o adunare fes
tivă organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. și Consiliul
municipal București al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
Au participat tovarășii Gheorghe
Rădulescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
Constantin Arseni, președintele Bi
roului Comitetului Central al Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste, vicepreședinte al Consiliului
Național al F.D.U.S., Maria Groza,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși
oameni ai muncii din Capitală.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Republicii Cuba la București.
Despre semnificația evenimentului
aniversat a vorbit tovarășul Petre
Fluture, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.
Adunarea — a spus vorbitorul — se
înscrie în seria manifestărilor de
strînsă prietenie și solidaritate orga
nizate în țara noastră în cinstea celei
de-a 30-a aniversări a asaltului
asupra cazărmii Moncada, care con
stituie actul de naștere al revoluției
cubaneze. Semnalul luptei revoluțio
nare pentru răsturnarea regimului
dictatorial al lui Batista a fost dat
la 26 iulie 1953, cînd, în condiții deo
sebit de grele, de prigoană și teroare,
un grup de patrioți, în cea mai mare
parte tineri, conduși de tovarășul
Fidel Castro, a pornit asaltul cu arma
în mină asupra fortăreței militare
Moncada din orașul Santiago de
Cuba. La trei ani de. la asaltul eroic
asupra Moncadei — un nume care a
intrat pentru totdeauna în istoria
Cubei — 82 de revoluționari, în frun
te cu tovarășul Fidel Castro, au de
barcat pe coasta sudică a provinciei
Oriente, marcînd astfel începutul
luptei de guerilă. Răspunzînd chemă
rii la luptă, lansată de revoluționari,
detașamentele de voluntari au deve
nit an de an tot mai numeroase,
transformîndu-se într-o armată revo
luționară care a provocat grele in
fringed armatei dictatorului Batista.
Ca urmare, la 1 ianuarie 1959, re
gimul dictatorial a fost răsturnat și
întreg teritoriul Cubei a fost eliberat.
în continuare, vorbitorul a relevat
că înlăturarea definitivă a regimului
de teroare dictatorial a fost succe
dată' de o largă activitate construc
tivă, care a transformat din temelii
țara prietenă din Caraibe, marcînd
apariția primului stat socialist pe
continentul american.
Diipă ce a arătat că poporul-român,
cărei și-a manifestat permanent soli
daritatea cu. lupta hotărîtă a poporu
lui cubanez pentru eliberarea națio
nală și socială, urmărește cu multă
simpatie rezultatele obținute de oa
menii muncii cubanezi în toate do
meniile vieții social-politice, econo
mice și culturale, sub conducerea
partidului lor comunist, în construi
rea socialismului, vorbitorul a spus :
Cu deosebită bucurie și multă satis
facție,' constatăm că relațiile de
prietenie, solidaritate și colaborare
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din
Cuba, dintre Republica Socialistă
România și Republica Cuba înregis
trează un curs mereu ascendent.
Factorul determinant în dezvoltarea
multilaterală a raporturilor românocubaneze îl constituie întîlnirile și
convorbirile fructuoase dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Fidel
Castro Ruz, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 3 august, ora 21 — 6 au
gust, ora 21. în țară: vremea va fi în
general instabilă. Cerul va fi variabil,
cu înnorări mai pronunțate în cursul
după-amiezelor. Vor cădea averse de

0 Principiul dominoului: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 La Est de Java ț LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Nervi de oțel: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină —I 21.
0 Cascadorul Hoopers BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
>0,15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15:
13,30;
15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 61) — 9; 11,15; 13,36; 15,45; 18;
20.15, la grădină — 21.
0 Adio, dar rămîn cu tine: STUDIO
(59 53 15) - 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15.
0 Un american la Paris: VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20.
© Camionul de cursă lungă ; EX
CELSIOR (65 49 45) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) —
9; 11; 13,15; 15,36; 17,45; 20, GRĂDINA
LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 21.
0 Amnezia: LIRA (317171) — 15,30;
18; 20,30; la grădină — 21.
0 Iubire fără soare: FERENTARI
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
0 Yeti, omul zăpezilor: GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,13;

rul mare de oameni care tră
iesc cu organe interne trans
plantate. Numai cu rinichi
transplantați, de exemplu, tră
iesc peste 50 000 de pacienți.

• LASERUL TESTEA
ZĂ CALITATEA VINULUI,
în S.U.A. a fost experimentată
o nouă metodă de testare a cali
tății vinului cu ajutorul laseru
lui. Gustul ' vinului este dat,
cum se știe, de moleculele unor
proteine. Cu cit aglomerările de
molecule au dimensiuni mai
mari, cu atît calitatea vinului
este inferioară. Instrumentul,
denumit fotometru diferențial cu
difuzia luminii (D L.S.) măsoâră dimensiunile acestor aglome
rări proiectind o radiație laser
printr-un tub care conține vin

□

nist din Cuba, președintele Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba, care deschid de
fiecare dată noi posibilități de ex
tindere și aprofundare a colaborării
frățești dintre cele două popoare.
în continuare, vorbitorul s-a referit
pe larg la succesele obținute de po
porul român în înfăptuirea Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și la ac
tivitatea desfășurată de partidul și
statul nostru pe plan internațional.
în numele participanților la adu
nare, al tuturor oamenilor muncii din
capitala patriei noastre, vorbitorul a
adresat poporului frate cubanez cele
mai calde felicitări cu ocazia celei
de-a XXX-a aniversări a asaltului
asupra cazărmii Moncada — Ziua
insurecției naționale cubaneze — îm
preună cu urări sincere de a obține
noi și tot mai importante victorii în
opera de edificare a socialismului
în patria sa.
A luat apoi cuvîntul Rodney Lopez
Clemente, ambasadorul Republicii
Cuba Ia București. Pentru noi — a
spus ambasadorul — este o bucurie
fără margini să sărbătorim în aceas
tă întreprindere — „23 August" —
cea de-a 3Q-a aniversare a asaltului
asupra cazărmii Moncada, dată la
care celebrăm în țara noastră Ziua
insurecției naționale, deoarece aceas
tă acțiune a constituit începutul
luptei de eliberare din ultima verigă
a etapei de bătălii care dura de
aproape o sută de ani.
în continuare, ambasadorul a ară
tat că mișcarea revoluționară de la
26 iulie 1953. conducerea politică sub
care a luptat armata insurecțională
au fost un ghid pentru poporul cu
banez pînă la eliberarea sa definitivă
de la 1 ianuarie 1959. Astăzi, la 30
de ani de la acea faptă, poporul cu
banez pășește, împreună cu țările
frățești socialiste, cu partidele și gu
vernele lor, pe calea luminoasă a
socialismului și comunismului, bucurîndu-se de colaborarea și solidari
tatea acestor popoare.
Referindu-se la relațiile cubanezoromâne, ambasadorul a spus : Tre
buie să subliniez că aceste relații au
înregistrat în ultimii ani salturi sub
stanțiale în domeniile schimburilor
comerciale și al colaborării, așa cum
a rezultat la recenta întrunire de la
Havana a celei de-a V-a sesiuni a
Comisiei mixte interguvernamentale
a țărilor noastre. Astăzi România
ocupă locul trei în comerțul Cubei
cu țările socialiste. De asemenea, se
extind legăturile culturale, sportive,
precum și între o serie de organisme
și organizații din cele două'țări.
Relațiile dintre Partidul Comunist
din Cuba și Partidul Comunist
Român, în frunte cu tovarășul
Fidel Castro și tovarășul... Nicolae,
Ceaușescu, determină schimburile
reciDroce pe multiple planuri dintre
țările și popoarele noastre. Ele sînt
relații frățești, desfășurîndu-se ascen
dent, în baza planurilor de lucru, de
schimburi și vizite reciproce.
în încheiere, ambasadorul cubanez
a adresat poporului român urări de
noi succese în edificarea socialismu
lui, precum și calde felicitări cu pri
lejul apropiatei sărbători naționale
de la 23 August.

★

Cu același prilej, la Muzeul de is
torie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice din
România a fost deschisă expoziția
„Imagini din Cuba". La vernisaj au
rostit alocuțiuni Nicolae Cioroiu, di
rectorul muzeului, și ambasadorul
Republicii Cuba în țara noastră.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
Institutului român pentru relațiile
culturale cu străinătatea, activiști de
partid și de stat, un numeros public.
(Agerpres)
ploaie locale însoțite de descărcări elec
trice și izolat de grindină, îndeosebi în
zonele de deal și de munte. Vîntul va
sufla moderat cu intensificări locale cu
caracter' de vijelie. Temperatura în scă
dere. Minimele vor fi cuprinse între 8
și 18 grade, mai ridicate pe litoral, iar
maximele între 21 și 31 grade. în
București: vremea va fi în general in
stabilă, cu cerul schimbător. Vor cădea
averse de ploaie însoțite de descărcări
electrice. .

13,30; 15,45; 18; 20,15. GRĂDINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
0 Domnul miliard: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Piedone
africanul:
FLACĂRA
(20 33 40) - 15; 17,15; 19,30.
0 Cu mîinile curate: GRADINA ARTA
(21 31 86) — 21.
0 Polițistul
ghinionist: GRADINA
FEROVIAR (50 51 40) — 21.
0
Sphinx;
GRĂDINA
GLORIA
(47 46 75) - 21.
0 Războiul stelelor: PARC HOTEL
(17 08 58) — 21.

teatre
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema): Fotbal la
Boema — 19,30; (grădina Batistei):
Vacanță la București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română"
(13 13 00): La izvor de dor și cintec —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Cîntărețul tristeții sale — 16,30.

Cronica zilei
Tovarășul Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, a
avut, marți, o întrevedere cu tova
rășul Julian Rizo Alvarez, membru
al Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cuba,
care, in fruntea unei delegații, face
o vizită în țara noastră.
Au fost abordate aspecte privind
extinderea schimbului de experiență
în organizarea și conducerea agri
culturii, zootehnie, mecanizare, in
troducerea științei și tehnicii. Tot
odată, s-au examinat posibilitățile
de intensificare a colaborării româno-cubaneze în domeniul agriculturii.
A fost prezent Rodney Lopez Cle
mente, ambasadorul Republicii Cuba
la București.

*
Marți după-amiază, la Costinești
s-a deschis Tabăra internațională de
Cruce Roșie la care participă tineri
activiști de Cruce Roșie din 14 țări
europene.
în perioada celor două săptămîni
pe care le vor petrece in stațiunea
tineretului de pe țărmul românesc al
Mării Negre, participanții vor orga
niza acțiuni specifice și demonstrații
practice de acordare a primului aju
tor, concursuri și întreceri sportive,
excursii și drumeții, „spri naționale"
ale fiecăreia din delegațiile prezente
etc.
în aceeași perioadă este organizat
și colocviul cu tema : Anul Interna
țional al Tineretului — participare,
dezvoltare, pace. Implicarea Crucii
Roșii de tineret pe plan local și
național — manifestare ce vine să
sublinieze responsabilitatea partici
pării tinerei generații în eforturile
conjugate pentru asigurarea unui
viitor de pace al omenirii.
(Agerpres)

• „COVOARE" DE
GAZON. Este plăcut să vezi
in parcuri și scuaruri terenuri
pe care crește, proaspătă, iarba.
Cum se știe însă, crearea aces
tor insule de verdeață în mij
locul mărilor de asfalt ale ora
șelor nu este deloc o treabă sim
plă. Pentru a a simplifica, spe
cialiștii întreprinderii maghiare

U.R.S.S.:
Echipamente industriale de mare randament
Industria construc
toare de mașini din
Uniunea Sovietică a
pus la dispoziția eco
nomiei naționale noi
excavatoare puternice,
de mare randament.
Astfel, la exploatarea
de șisturi bituminoase
„Okteabrski" — situată
in cel mai mare bazin
de șisturi din R.S.S.
Letonă — funcționea
ză un excavator-gigant
construit în Ural, care
are volumul cupei de
35 mc. Cu ajutorul unor asemenea instala
ții, producția de șis
turi bituminoase în
Letonia va spori la
cinci milioane de tone
pe an. în condițiile
diminuării costului ex
tracției. O altă noutate
in sfera construcției
de excavatoare a tre
cut faza testelor de

prototip: un utila] ce
se distinge prin posi
bilități sporite de de
plasare in condiții gre
le de sol. .Șenila aces
tui excavator, unic în
felul său, este realiza
tă din plăci metalice
rezistente, aplicate pe
o bandă de cauciuc ar
mată cu fire de oțel.
Excavatorul
echipat
cu asemenea șenile, cu
un înalt grad de elas
ticitate, va fi folosit
de constructorii de
conducte de petrol și
gaze in exploatările de
turbă și pe șantierele
de îmbunătățiri fun
ciare.
Pe de altă parte, la
Zaporojie au fost fi
nalizate lucrările de
montaj la un transfor
mator cu puterea de
un milion kilovolți amperi. Prin construirea

noului echipament —
relata agenția T.A.S.S.
— a fost încheiat pro
cesul de introducere in
producție a unei în
tregi serii de transfor
matoare de acest ordin
de mărime. Folosirea
lor pe scară largă va
permite
diminuarea
costului marilor cen
trale electrice, reduce
rea pierderilor
de
energie electrică, efec
tul economic al uti
lizării unui singur ase
menea echipament ridicindu-se la circa ju
mătate milion de ru
ble pe an. Echipamen
tele de acest gen —
livrate în ultimii trei
ani la cele mai mari
centrale electrice din
țară — au asigurat,
pînă în prezent, reali
zarea de mari eco
nomii.

R. P. BULGARIA:

O nouă formă de învălămînt:
școala medie politehnică unică
Școala
politehnică
medie unică (S.M.P.U.)
este nucleul reformei
invățămîntului care a
fost pusă in aplicare
în R.P. Bulgaria —
după o îndelungată
perioadă experimen
tală — practic, odată
cu anul școlar 1981—
1982. Aproximativ 5 000
de astfel de școli for
mează în prezent baza
întregului sistem de
invățămint al țării,
pentru care — așa cum
se arăta intr-o hotărîre a Partidului Comu
nist Bulgar — educa
ția comunistă a tinere
tului constituie obiec
tivul principal.
Pînă la această re
formă, sistemul de in
vățămint în Bulgaria
cuprindea școala ele
mentară de opt ani,

după care urma, in
funcție de rezultatele
obținute și de prefe
rințe, școala generală
politehnică, școala pro
fesională, liceul in
dustrial sau gimnaziul
— toate cu o durată de
trei ani. Acum, toate
aceste forme diferite
de invățămint urmea
ză a fi unificate in
cadrul școlii medii po
litehnice unice. Aici
tinerii sînt pregătiți
concomitent
pentru
bacalaureat și pentru
a deveni muncitori de
înaltă- calificare —
ceea ce se realiza
pină acum in școlile
profesionale și liceele
industriale.
Pînă la faza de pre
gătire profesională, elevii trebuie să dobindească noțiuni de bază
în 13 direcții profesio

nale fundamentale ?i
să se decidă pentru
una din cele 98 de me
serii cîte sînt prevă
zute. Această pregăti
re trebuie să se desfă
șoare, în mare parte,
direct în cadrul pro
ducției, prin încheie
rea de contracte intre
școli și întreprinderi.
Cu toate că școala
politehnică medie uni
că a intrat in func
țiune în urmă cu
doi ani, totuși pri
mii elevi care vor fi
urmat în întregime
cursurile noii școli, de
la clasa intîi pină la
clasa a 12-a, vor obține
diploma de absolvenți
abia în anul 1993. Obiectivul urmărit? A
lega mai strins invățămintul de necesități
le practice ale econo
miei naționale.

A apărut „Munca de partid"
nr. 8/1983
Noul număr al revistei cuprinde
editorialele : „Atmosferă creatoare,
laborioasă, puternic avînt patriotic
în întîmpinarea marii sărbători na
ționale a poporului român" și „Im
portant program de măsuri pentru
promovarea și mai susținută a fe
meilor". La rubrica „înaltă răspun
dere. eforturi unite, susținute pentru
înfăptuirea neabătută a orientărilor
și indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu" semnalăm dialogul orga
nizat la Comitetul județean de
partid Sibiu pe tema : „Un impera
tiv de mare actualitate — realizarea
unei producții de cel puțin 12 mi
liarde de lei", iar la rubrica „Afir
marea puternică a-rolului organiza
țiilor de partid în conducerea poli
R.P.D. COREEANĂ:
tică a întregii activități economice și
sociale" este inserată dezbaterea care
Valorificarea superioară a unei mari bogății
a avut loc la Comitetul județean de
partid Neamț : „Organizarea și diri
In R.P.D. Coreeană ce — scrie agenția de producție. La com
jarea producției — pe coordonatele
se acționează, pe mul A.C.T.C. Centrele in plexul minier Keumunei noi calități". Sumarul revistei
tiple planuri, pentru dustriei de metale ne deuk, vechi și impor
mai cuprinde, printre altele, consfă
realizarea obiectivului
feroase dispun, in pre tant centru al indus
stabilit de Partidul zent, de structuri de triei extractive coree
tuirea de la Comitetul județean de
ne și căruia îi revin
Muncii, de a se atinge, producție
adecvate,
partid Bistrița-Năsăud pe tema :
pină in 1988, o producrealizînd o prelucrare sarcini deosebit de im
„Ridicarea conștiinței la nivelul ce
ție de , 1.5 milioane
a materiilor portante pentru în
rințelor;actuale1-, precum ți rubrica <- ' fone ^ae^'metale nefe- ' complexă
prime șilivrînd. între făptuirea programului
„Consultații. în ; .sprijinul studierii.-;»., roase. Prin realizarea' ■■ altele, metale- rare și
stabilit de partid, se
hotărîrilor adoptate de Plenara C.C.
acestui nivel de pro de înalt grad de puri desfășoară o susținută
ducție, R.P.D. Coreea tate necesare indus activitate în vederea
al P.C.R. din 29—30 iunie a.c.“, care se
nă va putea dezvolta triei electronice și de construirii de noi i in
referă la „Conținutul și sensul prin
cooperarea economică elemente de automa stalații de îmbogățire
cipalelor prevederi ale Hotărîrii cu
tizare.
a minereului, extinde
și schimburile econo
privire la aplicarea fermă a princi
Totodată, în cadrul rii și modernizării
mice externe, fiind, unităților
piilor autoconducerii muncitorești și
de
extracție
instalațiilor existente
totodată, facilitată în a minereurilor nefe
autogestiunii, perfecționarea meca
deplinirea
sarcinilor roase se desfășoară o și amenajării mai
nismului economico-financiar, a sis
din alte sectoare ale amplă acțiune de mo multor mine de adîntemului de retribuire a muncii și'
construcției economi dernizare a procesului clme.
creșterea retribuției în acest cinci
nal".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT
Presa internațională despre performanțele sportivilor

români

„România revine spectaculos și meritat
în prim-planul întrecerilor de caiac-canoe”
HELSINKI 2 (Agerpres). — In co
mentariile pe marginea campionate
lor mondiale de caiac-canoe desfășu
rate în orașul finlandez Tampere, co
respondenții agențiilor internaționale
de presă subliniază rezultatele exce
lente de ansamblu ale sportivilor din
România, care au cucerit la a 16-a
ediție a competiției supreme 9 me
dalii, dintre care trei de aur, numărindu-se printre principalii perfor
meri. Situată pe locul 3 in clasamen
tul pe medalii, scrie agenția France
Presse, România a înregistrat un
progres spectaculos, după reculul
neașteptat de acum un an, de la Bel
grad. Alături de veteranul Ivan Patzaichin, din nou în fruntea echipei

sale, pe care o conduce de 15 ani din
victorie în victorie la marile com
petiții, din lotul român trebuie re
marcat canoistul Costică Olaru, reve
lația acestor campionate, care a cu
cerit o medalie de aur și una de ar
gint, ambele in probele olimpice.
La rindul său, agenția Associated
Press notează: „România și-a mai
adăugat un titlu, duminică, in pal
maresul campionatelor
mondiale,
prin tinărul Costică Olaru, la canoe
simplu 500 m, după ce în prima zi
a finalelor cîștigase alte două meda
lii de aur. Cu cele 9 medalii cucerite
la Tampere, România revine specta
culos și meritat in prim-planul în
trecerilor de caiac-canoe", arată
Associated Press.

Mai mult decît un record al lumii”
- scrie, referindu-se la recordul Anișoarei Cușmir, .Deutsches Sportecho"
2 m șl jumătate. Această situație s-a
BERLIN 2 (Agerpres). — tntr-un
menținut, în linii mari, mulți ani. De
articol consacrat performanțelor atle
pildă, in «era Jesse Owens- (8,13 m
tei românce Anișoara Cușmir, apă
în 1935) cea mai bună performanță
rut, recent, în ziarul „Deutsches
feminină nu depășise 6 m, fiind de
Sportecho" din R.D. Germană, se
5,98 m.
scrie, printre altele : „Cu săritura sa
Înaintea senzaționalului record al
de 7,43 m, Anișoara Cușmir a reali
lui Beamon, atletele reușiseră să se
zat atunci mai mult decit un nou re
apropie la 1,53 m, dar șocul psiholo
cord al lumii, deoarece, de cind se
gic provocat de incredibila perfor
ține evidența performanțelor in
manță, realizată pe înaltele platouri
această probă,, niciodată nu s-au
mexicane, părea să creeze o prăpas
apropiat atît de mult recordurile fe
tie și mai mare, de lungă durată, in
minine de cele'' masculine. Sportiva
tre recordurile mondiale. Acum însă,
româncă a deschis o nouă epocă și
Anișoara Cușmir a făcut să pălească
a marcat o reducere spectaculoasă a
aura «miracolului Beamon», deve
diferențelor dintre rezultate. Dacă
nind, prin rezultatele sale, una din
astăzi recordul masculin este supe
tre marile favorite ale apropiatelor
rior cu numai 1,47 m celui feminin,
campionate mondiale de atletism de
la Helsinki".
in 1922 diferența era de mai bine de

^PRETUTINDENI

diluat în proporție de 10 la 1.
Intensitatea și direcția radiației
luminoase difuzată de particule
este măsurată și reprezentată
grafic.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

„Temafort" au trecut la produ
cerea unor „covoare de gazon",
într-o țesătură pregătită din de
șeuri textile se introduc semin
țele de iarbă împreună cu sub
stanțe hrănitoare. în continuare,
este suficient ca aceste covoare
să fie așezate pe pămînt și să
fie udate pentru ca, după cîteva
zile, să se transforme într-un
gazon des și frumos. Baza lui
textilă se dezagreghează, transformindu-se treptat în îngrășămînt, stimulînd la rîndul ei
creșterea ierbii. Astfel de „co
voare" pot fi folosite nu numai
în parcuri, ci și pentru consoli

darea digurilor șl a marginilor
de drumuri.

• UN MARE CINEAST.
La Ciudad
de Mexico a
avut loc ceremonia incinerării
corpului neînsuflețit al marelui
cineast de origine spaniolă Luis
Bunuel,
care a
decedat la
sfîrșitul săptămînii trecute, în
vîrstă de 83 de ani, intr-un spi
tal din capitala mexicană. Bufiuel, care a realizat 32 de fil
me de-a lungul unei cariere
de o jumătate de secol, a fost
nu numai unul din cei mai reputațl regizori ai lumii, ci și
o remarcabilă personalitate pro
gresistă. Filmul său „Viridlana“ (1960) a fost interzis de
cenzura franchistă, care a vă
zut, pe bună dreptate, în aceas
tă capodoperă un atac împo

triva rinduielilor dictatoriale
de pe vremea lui Franco. Deplîngîndu-i dispariția, ministrul
spaniol al culturii, Javier So
lano, a declarat : „Este o zi
tristă pentru cinematografia
mondială. Bunuel a fost unul
din cei mai mari cineaști și,
totodată, o personalitate uma
nă de mare excepție".

• PERFORMANTĂ DE
DACTILOGRAFIE. La Lu‘
cerna a avut loc concursul mon
dial de dactilografie. Cu per
formanța de 12 bătăi pe secun
dă titlul a fost ciștigat de Gablle Monath din R.F.G. Viteza
medie de dactilografiere reali
zată de campioană a fost de 704
bătăi pe minut — incluzind și

în cîteva rînduri
• în sala Rapid din Capitală au în
ceput marți întrecerile celei de-a 5-a
ediții a Balcaniadei masculine do
handbal pentru tineret, competiție la
care participă Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România (cu două
echipe).
îată rezultatele înregistrate în pri
ma ,zi a competiției : Bulgaria —
România B 31—28 (16—14) ; Iugosla
via — Turcia 44—19 (18—4) ; Româ
nia — Grecia 39—19 (19—8).
® în prezența a peste 20 000 de
spectatori, pe stadionul Republicii din
Capitală s-a disputat marți intîlnirea
internațională amicală de fotbal din
tre Rapid București și Locomotive
Leipzig. Victoria a revenit fotbaliști
lor români cu scorul de 1—0 (1—0).
• în perioada 4—18 august, la
Băile Herculane se desfășoară Tur
neul internațional feminin de șah al
României, competiție importantă a
„sportului minții", la care participă
o serie de șahiste reputate în arena
internațională, precum marile maes
tre Nana Aleksandria (U.R.S.S.) ți
Hanna Erenska (Polonia), maestrele
internaționale Gisela Fischdich (R.F.
Germania), Malgorzata Wiese (Polo
nia), Lidia Glaz (Israel) și Anett
Wagner. Din țara noastră vor fi pre
zente marile maestre Marina Pogorevici *și Elisabeta Polihroniade, și
maestrele internaționale Dana NuțuTereșcenco, Gertrude Baumstark,
Eugenia Ghindă, Iudita Kantor și
Ligia Licman.
® Proba de pistol viteză din con
cursul de tir de la Budapesta a fost
ciștigată de sportivul român Corneliu Ion cu 598 puncte.
• în cadrul turneului masculin de
handbal al Spartachiadei popoarelor
din U.R.S.S., echipa României a ob
ținut o nouă victorie : 26—19 (13—9)
cu selecționata R.S.S. Bieloruse.

timpul necesar
de hîrtie.

schimbării foii

• VACCIN CONTRA
CARIILOR.' Stomatologii bri
tanici sînt pe punctul de a reali
za un vaccin contra cariilor
dentare. Vaccinul urmează să
mobilizeze capacitatea de auto
apărare a organismului împotri
va bacteriilor care produc ca
riile. Concret, el conține un ser
care stimulează producerea de
către organism a unor anticorpi
împotriva acestor bacterii. Se
rul trebuie injectat intramuscu
lar, fiind testat deocamdată cu
succes pe maimuțe. Producerea
pe scară largă a vaccinului pre
cum și folosirea lui la om se
așteaptă însă abia peste cinci
ani.

în apărarea dreptului oamenilor
și al popoarelor la pace, la viață
Conferința internațioMlâ împotriva bombelor atomice
și cu hidrogen
TOKIO 2 (Agerpres). — La Tokio
continuă lucrările Conferinței in
ternaționale împotriva bombelor
atomice și cu hidrogen la care,
alături de delegați ai diferitelor
organizații progresiste, iubitoare de
pace din Japonia, iau parte repre
zentanți din 33 de țâri ale , lumii,
intre care și România, precum și
din partea unor organizații interna
ționale. Din partea țării noastre
participă tovarășa Olimpia Solomonescu, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.
. Luind cuvîntul în plenara confe
rinței, reprezentanta țării noastre a

prezentat poziția României în pro
blemele fundamentale cu care se
confruntă omenirea in zilele noas
tre, propunerile și inițiativele în
treprinse de România, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
vederea soluționării pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor litigioase din diferite zone
ale lumii, pentru încetarea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rînd a dezarmării
nucleare, pentru prevenirea izbuc
nirii unei conflagrații nucleare,
pentru instaurarea unei lumi a
păcii, destinderii și înțelegerii.

Kpel al partizanilor păcii austrieci
VIENA 2 (Agerpres). —■ Nu in
tenționăm să rămînem spectatori
indiferenți față de lupta intensă
pe care o desfășoară opinia publi
că europeană împotriva instalării
noilor rachete americane cu rază
medie de acțiune pe continentul

nostru, pentru distrugerea tuturor
rachetelor și armelor nucleare din
Europa — se arată în Apelul par
tizanilor păcii din provincia Austria
Inferioară, adresat celor peste 500
de comune din această regiune —
cea mai populată din Austria.

Navele cu armament nuclear indezirabile în porturile
Noii Zeelande
WELLINGTON
2
(Agerpres). — Parti
zanii păcii au organi
zat acțiuni de protest
împotriva intrării cru
cișătorului nuclear american „Texas" in
porturile din Noua
Zeelandă. La Auck
land, de
exemplu,
muncitorii portuari au

arborat lozinci ca „Eă
fie opriți ațițătorii la
război", „Afară din
Noua Zeelandă !“, iar
un grup de demon
stranți au ieșit cu di
ferite ambarcațiuni in
intimpinarea navei de
război americane pen
tru a o împiedica să
pătrundă in port, rela

tează agențiile France
Presse și A.P.
Partidele Laburist,
al Unității Socialiste,
al Creditului Social, și
altele, diferite organi
zații sindicale, de ti
neret și femei au pro
testat împotriva intră
rii crucișătorului ,.Te
xas" în porturile neo
zeelandeze.

Manifestații la Senaca (S.U.A.) împotriva rachetelor
WASHINGTON 2 (Agerpres). —
La Tabăra păcii a femeilor de la
depozitul militar american de la
Senaca (statul New York) au con
tinuat, luni, acțiunile organizate
împotriva planurilor Administrației
de a desfășura în Europa occiden
tală noile rachete cu rază medie

de acțiune de tipul „Cruise" și
„Pershing-2“, relatează agențiile
Associated Press și France Presse.
La acțiuni participă reprezentante
ale mișcărilor pentru pace din
S.U.A., precum și din R.F.G., Ita
lia și Australia. Poliția a interve
nit, arestînd peste 200 de persoane.

„Perspectiva amplasării euroracheteior
- un coșmar pentru opinia publică"
Intr-un articol de răsunet, semnat de Robert G. Kaiser, cunoscutul
ziar american „International Herald Tribune" se referă la preocu
parea crescindă în rîndurile cercurilor celor mai largi ale opiniei pu
blice vest-europene determinată de proiectele de amplasare in Europa
occidentală a noilor rachete cu încărcătură nucleară „Pershing-2“ și
„Cruise", prevăzînd o perioadă de intensificare la maximum a mișcă
rilor de protest antinucleare. Iată ce scrie, între altele, autorul artico
lului :
Dacă am putea surprinde într-un
nomen s-a mai întimplat. Dacă ac
Instantaneu atitudinile politice din
tuala criză europeană este mai se
rioasă decît versiunile ei anterioa
Europa din această vară, imaginea
re, cauza rezidă în desfășurarea
ar fi dominată de un orizont ame
noilor rachete N.A.T.O. în Europa.
nințător, întunecat, nebulos, „Ori
Elementul deconcertant este că
zontul" va începe să prindă contur
aproape nimeni din Europa nu se
în luna septembrie. Septembrie va
va simți îrt mâi multă siguranță
fi luna care va aduce cu sine O
dacă cele 572 rachete balistice
„toamnă fierbinte", cum se apre
ciază în R.F. GERMANIA.
„Pershing-2“ și rachete de croazie
ră
vor fi amplasate. Din contră,
Vest-germanii se așteaptă la noi
este evident că milioane de euro
proteste împotriva desfășurării ra
peni se vor simți și mai mult în
chetelor americane începînd cu
nesiguranță. In aproape întreaga
luna decembrie. Unii politicieni
Europă occidentală cetățenii de
afirmă că protestele s-ar putea
rînd au devenit mai preocupați de
solda cu morți și răniți. Potrivit
armamentele
nucleare din cauza
opiniei multora, vor fi cele mai
șocului provocat de noile rachete
mari și mai violente proteste din
ale N.A.T.O.
istoria țării. Dar aceasta nu este
Istoricii — dacă vor mai exista
singura sursă de neliniște în Euro
unii — vor privi cu oarecare mi
pa occidentală pentru lunile care
rare în urmă la perioada 1945—1985.
urmează. în săptămînile care au
cind guvernele unora dintre cele
trecut de la realegerea d-nei Mar
mai importante și puternice na
garet Thatcher în MAREA BRITAțiuni din lume au renunțat în mare
NIE au fost publicate o serie de
parte la răspunderea lor tradițio
informații despre mii de noi con
nală de a se autoapăra, în favoa
cedieri. Programul noului guvern
rea proiectelor unei națiuni — cea
nu aduce nimic nou în problema
americană — care se află la o de
centrală privind șomajul și politica
părtare de peste 3 000 de mile.
de redresare.
Așa cum observă un fost diplo
In FRANȚA plutește în atmosfe
mat britanic, electoratul european
ră o nemulțumire palpabilă, o
simte în mod intuitiv că Occiden
dezamăgire legată tot de situația
tul a lăsat să se deterioreze preai
economică existentă.
mult relațiile cu U.R.S.S.
In prezent, ITALIA a ales un
Așadar, această toamnă va fi o
nou parlament, care este mai divi
toamnă agitată în Europa occiden
zat ca orieînd. Ca urmare, guver
tală. Iată ce se intimplă cind gu
nul va fi mai slab într-un moment
vernele pierd controlul asupra eve
în care inflația este de 16 la sută.
nimentelor importante. In orice
caz, guvernele vest-europene au
Nu e surprinzător faptul că gu
pierdut controlul în problema a.tît
verne slabe și economii deficitare
de importantă a armelor nucleare.
provoacă o criză politică : acest fe

Iugoslavia sprijină propunerea de transformare a
Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare
BELGRAD 2 (Agerpres). — Iugo
slavia sprijină propunerea de trans
formare a Balcanilor într-o zonă li
beră de arme nucleare, a declarat,
Mika Șpiliak, președintele Prezidiu
lui R.S.F.I., menționind că acest scop
poate fi atins numai prin eforturi
comune'și cooperare multilaterală pe
baza căreia să fie soluționate dispu
tele existente. Deși unele probleme
sînt complexe, ele nu sint insolubile,
a adăugat el, potrivit agenției Taniug.

Manifestare

culturale

fel, și rezultatele rodnice obți
nute in ultimul deceniu într-un șir
de domenii și în special în ceea ce
privește cooperarea in producție. Din
1972, cind președintele' Nicolae
Ceaușescu a inaugurat la Heluan
prima linie de asamblat tractoare, de
pe porțile acesteia au ieșit mii de
tractoare, iar prin munca comună a
specialiștilor români și egipteni au
prins viață o serie de întreprinderi
industriale cum sînt uzina de pro
duse sodice El Mex (Alexandria),
complexul de extragere și preparare
a fosfaților de la Hamrawein, fabri
ca de acid sulfuric de la Abu Zaabal — obiective cărora le revine un
rol de seamă în creșterea continuă a
potențialului
economiei egiptene.
Fără îndoială că potențialul econo
mic în continuă creștere al celor
două țări creează premise dintre cele
mai favorabile pentru ridicarea pe o
nouă treaptă, superioară a cooperării
reciproc avantajoase.
în acest sens, în cursul convorbi
rilor pe care oaspetele le-a avut cu
primul ministru ai guvernului ro
mân, tovarășul Constantin Dăscălescu, a fost făcută o anajiză aprofun
dată a stadiului raporturilor bilate
rale și a perspectivelor lor de dez
voltare, îndeosebi pe plan economic,
stabilindu-se o serie de măsuri con
crete in vederea aplicării înțelegeri
lor convenite la nivel înalt. Astfel,
un accent deosebit a fost pus pe ne
cesitatea intensificării eforturilor in
vederea asigurării creșterii volumu
lui schimburilor economice dintre
cele două țări, pentru ca acesta să
atingă in 1985 nivelul de 1 miliard
de dolari, subliniindu-se, totodată,
importanța pe care o are lărgirea și
consolidarea cooperării economice.
Domeniile în care conlucrarea româno-egipteană poate căpăta un vast

0 Dezbateri în Consiliul de
Securitate • Apel al pre
ședintelui O.E.P., adresat șe
filor statelor arabe
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— In Consiliul de Securitate al
O.N.U. au fost reluate dezbaterile
asupra situației din teritoriile arabe
ocupate.
Grupul țărilor arabe la O.N.U. a
prezentat un proiect de rezoluție
prin care cere acestui organism să
condamne recentele atacuri împotri
va populației civile din teritoriile
arabe ocupate, în special uciderea și
rănirea unor studenți de la Univer
sitatea din Al Khalil (Hebron). De
asemenea, se cere Consiliului de
Securitate să consemneze lipsa de
bază legală a politicii și practicilor
israeliene de înființare de așezări în
teritoriile arabe ocupate, politică ce
contravine procesului de realizare a
păcii în Orientul Mijlociu.
în cadrul dezbaterilor au luat
cuvîntul reprezentanții Siriei, R.P.
Chineze, Cubei, Bangladesh, Kuweit,
precum și observatorul Ligii Arabe
la O.N.U. Vorbitorii au cerut Con
siliului de Securitate să acționeze.
pentru a se pune capăt ocupației
israeliene în teritoriile arabe și pen
tru realizarea unei păci juste, de
durată, înL Orientul Mijlociu.

Mika Șpiliak, vorbind la o festivi
tate organizată la Krușevo, a subli
niat necesitatea realizării continui
tății Conferinței pentru securitate
și cooperare în Europa și în Mediterana, încetării cursei înarmărilor și
opririi instalării de rachete nucleare
cu rază medie de acțiune in Europa.
Vorbitorul a menționat că Iugo
slavia luptă în mod constant pentru
dezvoltarea relațiilor de cooperare
prietenească cu țările vecine.

dedicata

relațiilor
R

româno-eivetiene

BERNA 2 (Agerpres). — In ca
drul săptămînilor culturii româno-elvețiene, care continuă să se
desfășoare în stațiunea FlimsLaax din Elveția, a avut loc o
nouă manifestare dedicată țării
noastre.
In fața unui numeros public,
participant la vernisajul unei ex
poziții de pictură reto-romană or
ganizată împreună cu o expoziție
a artiștilor plastici din România,
prof. dr. Augustin Meissen, cu
noscut savant romanist, a prezen
tat conferința „Relațiile literare

romăno-reto-romane de-a lungul
veacurilor".
Vorbitorul a subliniat continui
tatea poporului roman pe terito
riul României din cele mai vechi
timpuri și pină azi, scoțînd în evidență apartenența românilor și
a reto-romanilor elvețieni la fa
milia popoarelor latine. A fost
prezentată publicului antologia
bilingvă de poezie reto-romană
(tradusă în . limba română și în
romanșă) apărută în Editura Aca
demiei
Republicii
Socialiste
România, singura lucrare de acest
gen publicată în afara granițelor
Elveției.

TUNIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei,
Yasser Arafat, a adresat șefilor sta
telor arabe apelul de a interveni
rapid pentru a se pune capăt acțiu
nilor opresive Ia care este supusă
populația palestiniană din teritoriile
ocupate — informează
agenția
W.A.F.A. Yasser Arafat s-a referit in
special la valul de represiuni de la
colegiul islamic din Al Khalil (He
bron), de la Universitatea din Bir
Zeit — unde mai mulți studenți au
fost răniți — precum și la acțiunile
împotriva militanților palestinieni
deținuți în lagărul de la Bir Sebaa și
împotriva participanților la demon
strațiile din localitățile El Gods,
Nablous și Gaza. Relevînd că toate
aceste acțiuni se înscriu în cadrul
planului Israelului de a constringe
populația palestiniană să-și pără
sească căminele și să ia drumul exi
lului, președintele Comitetului Executiv.al O.E.P. a cerut conducătorilor
statelor arabe să întreprindă acțiuni
concrete în toate organismele in
ternaționale pentru a se pune capăt
suferințelor populației din teritoriile
ocupate — relatează agenția W.A.F.A.

ITALIA

Continuă consultările politice pentru
formarea noului guvern
ROMA 2 (Agerpres). — Ziua de
marți a fost, atit pentru premierul
desemnat al .Italiei, Bettino Craxi,
cit și pentru cele cinci partide din
ai căror reprezentanți intenționează
acesta să își alcătuiască, echipa gu
vernamentală, o zi de intense con
sultări politice. Astfel, secretarul
general al Partidului Socialist Ita
lian, Bettino Craxi, s-a întilnit din
nou, succesiv,, cu liderii celorlalte
partide — Ciriaco de Mita, democrat-creștin, Giovanni Spadolini,
republican, Pietro Longo, socialistdemocratic, și Valerio Zanone, li
beral, cu care a avut ,,o serie de
schimburi de idei în vederea defi
nirii structurii viitorului cabinet",
după cum a declarat Craxi presei.
în același timp, la Roma s-au reu
nit delegații ale celor cinci partide,
în general la nivel de vicesecretari

și de experți economici, care au
procedat „la completarea și la pu
nerea la punct a părții economice"
a programului viitorului guvern —
precizează agenția A.N.S.A. Potrivit
unor declarații ale participanților,
asupra părților din program care
mai erau incă nefinisate datorită
unor neînțelegeri „s-a ajuns la un
acord apreciat ca satisfăcător, difi
cultățile fiind aplanate".
Tot marți s-au reunit direcțiunile
unora dintre partidele ce urmează
să colaboreze cu socialiștii în viito
rul guvern. Direcțiunea P.S.I. fiind
convocată pentru* miercuri diminea
ță. „Acum — a declarat presei
Bettino Craxi — așteptăm conclu
ziile
direcțiunilor partidelor", cu
privire atit la program, cit și la
compoziția guvernului;

Secretarul general
al O.N.U. se pronunță
pentru respectarea
integrității teritoriale
a Ciadului

BELGIA: Buget de austeritate
BRUXELLES 2 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Belgiei, Wilfried
Martens, a prezentat — la o confe
rință de presă — cifrele proiectului
de buget al țării pe anul 1984, infor
mează agenția Reuter. După cum a
relevat Martens, este vorba de un
buget de austeritate, a cărui aplicare
va obliga întreaga populație la sa
crificii.
Astfel, viitorul buget el Belgiei
prevede Ia capitolul cheltuieli suma
de 33.9 miliarde dolari, iar la veni
turi 24,5 miliarde dolari. Deci un

GENEVA 2 (Agerpres). — într-un
comunicat difuzat la Geneva, secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, a cerut tuturor părților
prpocu,pate de situația din . Qiad „să
respecte integritatea teritorială și
suveranitatea Ciadului' și să caute
un sfîrșit rapid al ostilităților și su
ferinței care afectează de atîta timp
poporul acestei țări" — transmit agențiile France Presse și Associated
Press. Javier Perez de Cuellar își
exprimă, totodată, speranța că în
realizarea acestei sarcini „toți vor fi
călăuziți de principiile Cartei Națiu
nilor Unite".

buget cu un deficit previzibil de 9,4
miliarde dolari. Guvernul intențio
nează să reducă cu 2,5 miliarde do
lari cheltuielile sociale, și să; spo
rească impozitele. Pe plan social,
problema cea mal gravă cu care se
va confrunta în continuare guvernul
de la Bruxelles va fi șomajul, fla
gel care afectează peste 500 000 de
persoane, ceea ce reprezintă 12,2 la
sută din totalul populației active.
Pentru crearea de noi locuri de
muncă, guvernul va spori cu zece la
sută investițiile, a spus in încheiere
Martens.

Pentru reglementarea negociată
a problemelor Americii Centrale
SAN JOSE 2 (Agerpres). — între
vederea de la Bogota cu ambasadorul
itinerant al S.U.A. in America Cen
trală, Richard Stone, a avut un ca
racter „strict pregătitor" care nu a
făcut decît să definească criteriile
pentru o întilnire ulterioară — a de
clarat Ruben Zamora, membru al Co
misiei politico-diplomatice a Fron
tului Democratic. Revoluționar —
Frontul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională din Salvador
(F.D.R.—F.M.L.N.).
El a menționat, în cursul unei con
ferințe de presă, desfășurate la Sari
Jose că F.D.R.—F.M.L.N. respinge
ideea ca S.U.A. să fie mediator în
eventualele negocieri asupra situației
din Salvador, subliniind, în context,
că ceea ce trebuie inițiat este un
dialog între opoziția salvadoriană, pe
de o parte, și guvernele american și
salvadorian, pe de altă parte. •
Referindu-se la prezența unor nave
militare ale Statelor Unite în apele
centramericane, Ruben Zamora a
declarat că aceasta reprezintă un

HARARE 2 (Agerpres). — Miniștrii
informațiilor ai țărilor din „prima
linie" — Angola, Botswana, Mozambic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe
— au dat publicității, la încheierea
unei reuniuni desfășurate la- Kadoomi, în Zimbabwe, un comunicat in
care condamnă practicile Africii de
Sud, care, prin intermediul mijloace
lor de comunicare în masă pe care
le deține, prezintă in mod denatu
rat realitățile din țările Africii aus-

Menționind că în unele domenii
de activitate nu au fost folosite inte
gral posibilitățile și resursele exis
tente, președintele Consiliului de
Miniștri a cerut organelor interesate
să depună toate eforturile în ve
derea realizării obiectivelor planifi
cate.
La ședință au mai fost discutate
și aprobate rezultatele aplicării pre
vederilor planului de stat pentru dez
voltarea social-economică a R.D.A.
și bugetul de stat pe primul trimes
tru al anului afgan curent.

Declarațiile ministrului francez al finanțelor...
PARIS 2 (Agerpres). — Int.r-o con
ferință de presă, ministrul francez al
finanțelor, Jacques Delors, referin
du-se la noua creștere a cursului do
larului, a criticat aspru S.U.A., care,
după părerea lui, nu și-au respectat
angajamentele asumate în cadrul
reuniunii la nivel înalt a principale
lor șapte țări occidentale industria
lizate, desfășurată în luna mai la
Williamsburg, în special în ce pri
vește deficitul bugetar și rata do
bînzilor. După opinia ministrului
francez, creșterea dolarului, care a
fost cotat la peste 8 franci, demon-

cîmp de acțiune sînt multiple. Ele
cuprind : modernizarea căilor fera
te, cercetarea, explorarea și exploa
tarea petrolului, locuințele, industria
materialelor de construcții, mineritul,
mecanizarea agriculturii, industria alimentară, electrificarea rurală și in
dustria metalurgică etc. In scopul
identificării posibilităților existente
în aceste domenii, cei doi prim-miniștri au convenit să fie intensifica
te schimburile de vizite între minis
terele și instituțiile de resort din cele
două țări, ca și între firmele comer
ciale. Aceste orientări și direcții de
acțiune și-au găsit dealtfel concre
tizarea in „Memorandumul privind
promovarea cooperării economice și
tehnice și creșterea schimburilor co
merciale între Republica Socialistă
România și Republica Arabă Egipt",
semnat la sfîrșitul vizitei.
Un loc important în cadrul con
vorbirilor dintre președintele Româ
niei și primul ministru egiptean l-a
ocupat schimbul de vederi privind
problemele internaționale, care a pus
în evidență convergența de opinii
atit in ce privește aprecierea evolu
țiilor actuale, cit și măsurile ce se
impun pentru asigurarea păcii și
securității in lume. Manifestind o
profundă preocupare față de agra
varea climatului internațional, a fost
reliefată răspunderea care revine tu
turor statelor și popoarelor, condu
cătorilor lor pentru luarea de măsuri
energice și eficace care să ducă la
oprirea cursului periculos al eveni
mentelor spre confruntare și război,
la asigurarea .dezvoltării libere, in
dependente, a tuturor popoarelor,
fără nici un amestec din exterior.
O atenție deosebită a fost acordată,
în mod firesc, situației complexe din
Orientul Mijlociu. Analizînd evoluția
gravă a evenimentelor din această

u

zonă, în special ca urmare a acțiu
nilor militare ale Israelului in Liban,
cele două' părți au subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor de că
tre toate părțile interesate pentru a
se ajunge la o reglementare politică
globală a conflictului din Orientul
Mijlociu, la soluționarea situației din
Liban, reafirmind pozițiile lor de
principiu, inscrise în Declarația co
mună semnată la București de . pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Moha
med Hosni Mubarak, in septembrie
1982, și reafirmate în întîlnirile ul
terioare româno-egiptene la cel mai
înalt nivel din decembrie 1982 și iu
nie 1983. Primul ministru egiptean a
dat o înaltă apreciere poziției prin
cipiale, constructive a României față
de criza din Orientul Mijlociu, efor
turilor permanente ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrate instau
rării unei păci globale, juste și du
rabile în această parte a lumii.
Convorbirile au prilejuit, de ase
menea, abordarea și a altor probleme
stringente ale actualității, relevînd
importanța pe care România și Egip
tul o acordă întăririi păcii, colaboră
rii și securității internaționale, regle
mentării conflictelor exclusiv pe cale
pașnică, opririi cursei înarmărilor și
trecerii la măsuri efective de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare
nucleară, lichidării' subdezvoltării,
instaurării noii ordini economice in
ternaționale.
Prin rezultatele sale rodnice, re
centa vizită la București a primului
ministru al R.A. Egipt poate fi apre
ciată ca o importantă contribuție la
consolidarea, în continuare, a legătu
rilor de strînșă prietenie și coopera
re dintre cele două țări, la promova
rea cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.
Nicolae N. 1UPU

ANSAMBLUL FOLCLORIC „CĂ
LUȘUL" DIN SCORNICEȘTI a
I prezentat in orașele Wertingen Și
Solhofen din R.F. Germania spec
tacole de muzică și dansuri popu, lare românești, care s-au bucurat
de succes in rindul specialiștilor
' și al spectatorilor.
|
NEGOCIERILE SOVIETO-AME| RICANE DE LA GENEVA. Marți
s-a încheiat, la Geneva, runda de
I convorbiri sovieto-americane pri
vind reducerea și limitarea arma
mentelor strategice. Negocierile
Ivor fi reluate Ia 5 octombrie anul
acesta — transmite agenția T.A.S.S.
DEMISII IN GUVERNUL COI LUMBIAN. în vederea, reorganiză
rii cabinetului ministerial, pre
ședintele
Columbiei,
Belisario
IBetancour Cuartas, a acceptat de
misia colectivă a 11 din cei 13
miniștri columbieni — transmite
agenția U.P.I.

ALEGERI LEGISLATIVE IN
KENYA. La 26 septembrie in Kei nya vor avea loc alegeri legisla
tive — a anunțat marți agenția kenyană de presă K.N.A., citată de
. agenția France Presse.
I
NOI INCIDENTE S-AU ÎNRE
GISTRAT ÎN ULTIMELE 24 DE
| ORE ÎN PROVINCIA BRITANICA
j IRLANDA DE NORD. Potrivit agenției Associated Press, 10 mortiIere trase de elemente ale organi
zației ilegale Armata Republicană
Irlandeză asupra unei unități mili
tare și sediului poliției din cartie! rul catolic din sudul
localității
I Armagh și-au greșit ținta lovind
cîteva locuințe și magazine. O
persoană a fost rănită.

La începutul lunii august, dolarul
american se află in forță, cursul său
depășind luni pragul psihologic de 8
franci la bursa din Paris și la des
chidere la bursele din Londra și
Ne iv York.
Fenomenul se explică esențial prin
perspectiva unei noi creșteri a rate
lor dobînzilor peste Atlantic, care
atrag capitaluri spre a fi plasate în
afaceri, contribuind, astfel, la Mări
rea dolarului. Eventualitatea unei
creșteri a dobînzilor americane este
alimentată de creșterea, cu incă 1,4
miliarde dolari, a masei monetare in
Statele Unite numai in săptămâna
13—20 iulie.

COMITETUL CENTRAI, EXECUTIV AL PARTIDULUI SOCIA
LIST DIN JAPONIA L-A DESEMNAT PE MASASHI ISHIBASHI
PENTRU FUNCȚIA DE PREȘE
DINTE al său, succedindUri lui
Ichio Asukata, care a renunțat la
reînnoirea mandatului. Masashi
Ishibashi, care deține funcția de
vicepreședinte al Comitetului Centrai Executiv al P.S.J., urmează
să-și preia mandatul la viitorul
Congres al socialiștilor niponi, con
vocat pentru luna septembrie; in
vederea desemnării noilor organe
de conducere ale partidului.
LA QUITO au luat sfîrșit lucrările reuniunii Comisiei permanente
a țărilor din Pacificul de sud —
Columbia, Chile, Ecuador, Panama
și Peru — consacrată protejării me
diului ambiant — transmite agenția E.F.E. Participanții au adoptat
mai multe documente cuprinzind
măsuri concrete împotriva poluării
mediului ambiant, împotriva contaminării apelor din regiune, preci
zează agenția.
O FURTUNĂ DE O INTENSI
TATE FĂRĂ PRECEDENT S-A
ABĂTUT MARȚI ASUPRA TERI
TORIULUI AUSTRIEI. O particularitate a acesteia a constituit-o
numărul mare de descărcări electrice, fulgerele și trăsnetele căzind
ca o adevărată ploaie de foc in
diferite provincii austriece. In Stiria, de exemplu, din cauză descăr
cărilor electrice s-au declanșat mai
multe incendii violente, care au
provocat pagube materiale de mai
multe milioane de dolari.

Pentru reîntregirea patrimoniului cultural al Greciei
Consiliul internațio
nal al muzeelor a aIdoptat marți, la Lon
dra, o rezoluție prin
care sprijină cererea
guvernului
Greciei
privind
repatrierea
frizelor de la Parthe
non, aflate la British
. Museum.
Rezoluția
Consiliului
reafirmă
I

I

strează că „S.U.A. nu au dat curs
angajamentului lor" de a-și reduce
deficitul bugetar, estimat la 200 mi
liarde dolari. în ce privește rata dobinzilor, aceasta are „mai degrabă
tendința de creștere", a relevat vor
bitorul.
Delors consideră că .această situa
ție adincește și mai mult criza vesteuropeană". „Nu este vorba de
problemă franceză, ci europeană", ,
conchis Delors, lansind un apel țări
lor membre ale C.E.E. „să acționeze
împreună" spre a-i face pe americani
să înțeleagă acest lucru.

,.și un comentariu al agenției France Presse

-----|
PLENARA C.C. AL P.C. DIN SPANIA a adoptat un document care
„constituie baza programului de acțiune al partidului". Principalele pre
vederi ale documentului se referă la lupta pentru unitatea stingii spaniole
și aprecierea că există condiții reale pentru „realizarea socialismului in
culorile Spaniei", ca rezultat al unificării stingii și creării unui „guvern
ai progresului", care să-i includă pe comuniști. Documentul va fi dezbătut
pină la cel de-al Xl-lea congres al partidului prevăzut pentru 14 decern
dcccm
brie a.c., informează agenția Taniug.
I

trale, lupta de eliberare a populației
africane condusă de Congresul Na
țional African (A.N.C.) și de Orga
nizația Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), transmite
agenția M.A.P.
Ei au lansat un apel la stringerca
colaborării între țările africane inde
pendente, pentru dezvoltarea unui
sistem informațional care să contra
careze practicile R.S.A. în acest
domeniu.

contribuie la adîncirea crizei în țările Europei occidentale;

social-economică a țării
KABUL 2 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D.
Afganistan, Sultan Aii Keshtmand, a
declarat la o ședință a guvernului
că în . primul trimestru al anului
afgan curent (martie — iunie 1983),
producția industrială a țării a cres
cut cu 5—10 la sută, informează agenția Bakhtar. în cuvîntarea ținută
cu acest prilej, S. A. Keshtmand a
relevat că insămințările de primăva
ră au fost încheiate cu succes,
transportul de călători și mărfuri in
întreaga țară s-a îmbunătățit, evolu
ții pozitive înregistrindu-se și în alte
sfere ale economiei naționale.

CIUDAD DE GUATEMALA 2 (Agerpres). — într-o declarație făcută
la Ciudad de Guatemala, președin
tele guatemalez, Efrain Rios Montt,
s-a pronunțat pentru soluționarea tu
turor problemelor social-economice
ale țărilor centramericane de către
ele însele, fără amestec din afară —
transmite agenția E.F.E. Șeful statu
lui guatemalez s-a referit la gravele
probleme sociale și economice din
America Centrală, la „dependența
țărilor de aici față de interese străi
ne", adăugind că „este momentul ca
America Centrală să-și spună răspi
cat cuvîntul, să-și afirme personali
tatea sa și modalitățile ei specifice
de a-și construi viitorul". „Pacea în
America Centrală trebuie să stea
deasupr.a tuturor prejudecăților isto
rice și ideologice" — a spus el.

Creșterea ratei dobînzilor bancare și a cursului dolarului

Agențiile de presâ

al R. D. Afganistan despre dezvoltarea

mare obstacol în calea instaurării
păcii in regiune prin intermediul dia
logului și negocierilor — relevă agenția Prensa Latina.

HARARE Condamnare a practicilor
sud-africane în domeniul informațiilor

KABUL; Președintele Consiliului de Miniștri

I

La scurtă vreme după întîlnirea la
nivel înalt dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Mohamed
Hosni Mubarak din iunie; de la
București, în conformitate cu hotărîrile stabilite de cei doi șefi de stat,
vizita oficială întreprinsă în Româ
nia de primul ministru al Egiptului,
dr. Fouad Mohieddin, a constituit o
nouă și, semnificativă expresie a re
lațiilor de strînsă prietenie statorni
cite între țările și popoarele noastre,
a dorinței reciproc împărtășite de a
întări conlucrarea dintre ele pe mul
tiple planuri. Este o apreciere ce își
găsește elocventă ilustrare în Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei. Sintetizînd convor
birile purtate cu ocazia primirii de
către președintele României a pri
mului ministru egiptean, Comunica
tul comun dă o înaltă apreciere evo
luției continuu ascendente a relații
lor româno-egiptene, înscriind tot
odată hotărîrea celor două țări de a
asigura transpunerea in viață a înțe
legerilor la cel mai înalt nivel.
De o mare însemnătate în acest
sens este „Declarația comună cu pri
vire la dezvoltarea în continuare a
cooperării dintre Republica Socialistă
România și Republica Arabă Egipt
pe plan bilateral și in viața interna
țională", adootată în toamna anului
trecut, apreciată pe bună dreptate
ca un adevărat program de acțiune
pe termen lung, care vizează ansam
blul raporturilor dintre România și
Egipt. Astfel, potrivit înțelegerilor la
care s-a ajuns, se are în vedere du
blarea volumului schimburilor co
merciale în următorii ani și realiza
rea unor noi acțiuni de cooperare,
care să servească nemijlocit intere
selor de progres și bunăstare ale am
belor popoare. In sprijinul unei
asemenea evoluții pledează, dealt

ORIENTUL MIJLOCIU

principiul repatrierii
bunurilor culturale in
țările lor de origine.
Reprezentantul Gre
ciei la dezbaterile Con
siliului, Yannis Tzekedis, director al Depar
tamentului antichită
ților in Ministerul elen
al Culturii, a apreciat

că această rezoluție
reprezintă „o victorie
morală" pentru țara
sa, dar s-a arătat
sceptic in privința po
sibilităților practice ca
muzeul britanic să ce
deze Republicii Elene
aceste valoroase opere
de artă.

Au contribuit la fenomenul de speculație asupra „biletului verde", in
afara masei monetare crescinde in
S.U.A., care reține în fiecare săptămină întreaga atenție a experțilpr,
două declarații ale responsabililor
americani. Ministrul american al co
merțului, Malcolm Baldrige, care a
recunoscut, miercurea trecută, că do
larul este „supraevaluat", a indicat,
că acest fenomen nu va fi, fără în
doială, corijat înaintea alegerilor pre
zidențiale americane din noiembrie
1984. La rindul său, Paul Volcker,
președintele Oficiului Federal de Re
zerve, a prevăzut, implicit, o recru
descență a tensiunii asupra ratei dobinzilor in S.U.A. După opinia sa,
cererea de credite a întreprinderile*
americane, generată de relansa-,
economică, va concura împrumuturi
le necesare finanțării deficitului bu
getar. (Agerpres).
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® Țările africane, în general,
și cele din Africa australă, în
special, sînt direct interesate în
asigurarea stabilității, justiției și
păcii în această parte a conti
nentului african, în eliminarea
colonialismului și apartheidului
— au subliniat Kenneth Kaunda,
președintele Republicii Zambia,
și lose Eduardo dos Santos, pre
ședintele R.P. Angola, în cadrul
convorbirilor desfășurate la LU
SAKA. ffi Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Wu Xueqian, și-a încheiat vizita ■ la
BANGKOK, unde a fost primit
de regele Thailandei, Bhumibol
Adulyadej, primul ministru Prem
Tinsulanonda, și a avut convor
biri cu ministrul thailandez al afacerilor externe, Siddhi Savetsila. Au fost examinate căile de
promovare a relațiilor bilaterale
și au fost trecute în revistă o
serie de aspecte ale actuclității
politice internaționale. 0 Proble
matica Orientului Mijlociu s-a aflat în centrul convorbirilor des
fășurate la RIAD între regele
Fahd al Arabiei Saudite și re
gele Hussein al Iordaniei, care
a efectuat o vizită oficială in
capitala saudită. ® La BEIRUT,
președintele Libanului, Amin Gemayel, și Robert McFarlane,
noul trimis special al președin
telui S.U.A. in Orientul Mijlociu,
aflat în prima sa misiune în
zonă, au abordat evoluțiile din
Liban și aspecte legate de re
tragerea trupelor străine din această țară. ® Premierul danez
Poul Schlueter, aflat în vizită la
TOKIO, și primul ministru nipon,
Yasuhiro Nakasone, au abordat,
in cadrul convorbirilor, o serie
de probleme ale vieții economi
ce și politice internaționale. © La
TUNIS, trimisul special al rege
lui Hassan al ll-lea al Marocu
lui a transmis un mesaj pre
ședintelui
Tunisiei,
Habib
Bourguiba, din partea suvera
nului marocan în legătură cu re
lațiile dintre cele două țări și cu
situația pe plan maghrebian.
(Agerpres)
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