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IN ÎNTÎMPINAREA MARII NOASTRE

ȘĂRBĂTOR[ NAȚIONALE 

Inițiativele muncitorești 
dinamizează 

întrecerea socialists

--------------------------------------------------------------------------- 7 XUn document de excepțională însemnătate pentru afirmarea puternică a spiritului revoluționar, pentru întărirea rolului conducător al partidului în dezvoltarea societății noastre socialiste 
PE MARGINEA CUVlNTĂRII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA CONSFĂTUIREA 

DE LUCRU PE PROBLEMELE MUNCII ORGANIZATORICE Șl POLITICO-EDUCATIVE

Prezentăm in ziarul de azi noi răspunsuri primite la 
redacție în cadrul anchetei „Scînteii" consacrate fap
telor deosebite de muncă înregistrate în unități eco
nomice, în întrecerea în cinstea zilei de 23 August, 
oprindu-ne asupra unei probleme esențiale : valorifi
carea inițiativelor muncitorești. Putem spune că, practic, 
nu există colectiv de oameni ai muncii în care să nu 
se nască idei și inițiative, de mai mică sau mai mare 
întindere, dar fiecare dintre ele importantă pentru 
punerea in valoare a noi resurse de sporire a produc- .

Cum se ciștigă o săptămînă 

într-o lună

ției și productivității muncii, de reducere a cheltuielilor 
și creștere a nivelului calitativ ai producției. Inițiativa 
novatoare constituie răspunsul muncitoresc, patriotic, 
revoluționar la cerințele progresului economic și social 
al României, expresia deplinei angajări a fiecărui om 
al muncii în înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid 
pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

Dar să urmărim cîteva din inițiativele muncitorești 
în întrecerea socialistă desfășurată in cinstea marii 
noastre sărbători naționale.

Ieri, la întreprinderea „Automatica" din Capitală
.Foto : E. Dichiseanu

Schela de foraj Stoina, unitate 
reprezentativă din cadrul Trustului 
petrolului Tirgu Jiu. Din numeroa
sele fapte de muncă ale acestui 
harnic colectiv, ne oprim la iniția
tiva brigăzii conduse de Ion Ceau- 
șoiu, vizind reducerea duratei de 
montaj a instalațiilor de foraj.

„De 11 ani lucrăm in aceeași for
mație și am montat 149 instalații de 
foraj — ne spune interlocutorul. în 
cinstea marii sărbători naționale de 
la 23 August ne angajăm să exe
cutăm cea de-a 150-a montare în 
numai 18 zile". Un adevărat re
cord ! în loc dc o lună, montajul 
durează numai trei săptămini. Re
ducerea montajului cu circa o săp- 
tămină asigură condiții pentru înce
perea în avans a forajului la sonda 
4 793. Prin asemenea rezultate, pe
troliștii de Ia Stoina au depășit pla
nul de foraj la mare adincime pe 
șapte luni cu peste 800 metri.

Țara are nevoie de mai mult ți
ței. Iar printre multele măsuri în
treprinse în ultimul timp pentru 
sporirea producției de petrol, cele 
privind scurtarea, duratei de foraj 
se înscriu ca esențiale. Iată de ce 
întrecerea muncitorească in do
meniul forajului capătă o impor
tantă deosebită pentru creșterea 
producției de țiței. Prezentăm alte 
secvențe din această pasionantă în
trecere.

9 Petroliștii Schelei de foraj 
Hm. Vilcea au finalizat in plus 
față de sarcinile de plan Ia zi 12 
noi sonde și au luat inițiativa de 

Ia demara înainte de termenul 
planificat lucrările la alto 
13 sonde.

© Reducerea maximă a peri
oadei dintre terminarea foraju
lui și punerea în funcțiune a 
sondelor este inițiativa munci
torească aplicată in ultima vre
me la Schela de producție pe
trolieră Moșoaia, prin care se 
scot zilnic la suprafață 7 tone 
de țiței in plus față dc produc
ția planificată.

Cind magazia de piese

se cheamă „recondiționare®
„Să” lucrăm o zi pe săptăminâ cil” 

piese recondiționate" — așa se nu
mește inițiativa ce se aplică, 
începînd din acest an, la De
poul dc locomotive București- 
triaj. „Cum vă încadrați în acest 

1 barem ?“ — a fost întrebarea adre
sată citorva muncitori. „în unele 
săptămini, ne răspunde electricia
nul Virgil Ion, secretar adjunct al 
comitetului de partid pe unitate, 
lucrăm și cite două zile pe săptă- 
mină iu acest mod eficient. în 
primele 6 luni ale anului s-au re
condiționat piese a căror mano
peră depășește un milion lei".

Spre a avea o imagine mai exactă 
a răspunderii ce caracterizează re- 
condiționarea fiecărui reper, a- 
mintim că această inițiativă se 
îmbină cu cele denumite „Brigăzi 
ale calității", „Gramul, wattul, se
cunda — în slujba eficienței", care

în neîntreruptul și rodnicul dia
log al secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu comuniștii, cu țara, cu poporul 

, harnic și neobosit, se înscrie și re
centa consfătuire de lucru pe pro- 

‘ blemele muncii organizatorice și 
' politico-educative'. Desfășurate în- 

tr-un moment cind întregul popor 
cinstește cu aleasă bucurie și jus
tificată mîndrie pajflkcâ 18 ani 
de la Congresul al iflE al parti
dului, pregătindu-se'ros inlimpine 
cu noi succese in 
muncă cea de-a 
39-a aniversare a 
zilei istorice de 
23 August 1944, 
dezbaterile au 
fost consacrate a- 
nalizei activității 
desfășurate de 
organele și orga
nizațiile de par
tid in 
realizării 
celor hotăriri ale 
Congresului 
XII-iea și 
Conferinței 
ționale ale parti
dului, ale recentei -----------------------
plenare a C.C. al
P.C.R. care a aprobat măsuri de 
deosebită importanță pentru acce
lerarea progresului economic al țâ
rii, pentru perfecționarea relațiilor 
sociale, pentru afirmarea unei noi 
calități în întreaga activitate socia
lă. S-a vădit cu acest prilej că, in 
pofida dificultăților care continuă 
să domine viața economică interna
țională, economia noastră a înre
gistrat succese însemnate, reliefate 
în realizarea, în prima jumătate a 
acestui an, a unei producții indus
triale suplimentare de peste 6 mi
liarde lei ; în condiții, de aseme
nea, deosebite au fost obținute in 
această perioadă rezultate remar
cabile și în agricultură, în celelalte 
ramuri economice, cit și în activi
tatea de investiții. Cu bune rezul* 
tate se prezintă la jumătatea aces* 
tui an hotărîtor al actualului cin
cinal și activitatea de cercetare 
științifică, invățămîntul, celelalte 
activități din sfera suprastructurii.

Indiscutabil, toate aceste insem- 
nate împliniri sint nemijlocit _ de
terminate de intensa activitate

.1

desfășurată de organele și organi
zațiile de partid, care au drept țel 
esențial unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, in vederea înfăp
tuirii in cele mai bune 'condiții a 
planului de dezvoltare economico- 
socială a patriei. Rodnicia efortu
rilor constituie dovada cea mai 
concludentă că România socialistă 
de azi este condusă de un partid 
puternic, cu o unitate monolitică, 
„un adevărat partid de masă, sti-

In concepția clarvăzătoare a se
cretarului general al partidului îm
plinirea unui asemenea obiectiv 
implică, înainte de toate, organiza
rea temeinică și in detaliu a mun
cii pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a hotărîrilor, a legi
lor, a tuturor planurilor și progra
melor de activitate. O experiență 
de aproape 4 decenii de construcție 
socialistă a validat pe deplin ade
vărul că socialismul nu se poate 
construi prin nesocotirea legilor.

m» 
rar 
la ,

vederea 
istori-

al 
ale 

Na-

„In anii construcției socialiste - odată cu transforma
rea revoluționară a societății noastre 'Udul nostru s-a 
transformat într-o puternică forță pol care își îndepli
nește cu cinste înalta sa misiune istorii! ăspunde pe de
plin năzuințelor națiunii noastre sociali „ asigură făurirea 
cu succes a socialismului și comunismului în România".

mat și urmat cu încredere de în
tregul popor", cum sublinia tova
rășul Nicolap Ceaușescu la recenta 
consfătuire de lucru.

în prezent, în fața națiunii noas
tre se află obiective deosebit de 
importante. In rapo'rt direct cu a- 
ceastă complexitate sporită — așa 
cum s-a subliniat in ampla cuvin- 
tare a secretarului general al parti
dului — trebuie să se situeze și 
preocuparea pentru perfecționarea 
activității organelor și organizații
lor de partid. Un partid care iși 
întemeiază întreaga sa existență și 
activitate pe dialectica materialis
mului științific și istoric trebuie să 
fie capabil în orice moment să dea 
cele mai judicioase răspunsuri la 
solicitările vieții. Din perspectiva 
acestui imperativ, secretarul gene
ral al partidului nostru a ridicat în 
fața comuniștilor noi cerințe pri
vind creșterea rolului conducător 
al partidului, ridicarea la un nivel 
superior a activității organizatorice 
și de conducere a tuturor organe
lor de partid și de stat.

NICOLAE CEAUȘESCU

prin încălcarea lor. Orice nesocoti
re a acestui adevăr s-ar întoarce ca 
un bumerang împotriva eforturilor 
constructive ale poporului. Tocmai 
de aceea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat și de această 
dată asupra necesității studierii. teJ 
meinice și însușirii de către toate 
organele de partid și de stat — de 
sus și pînă jos — a tuturor hotări- 
rilor și legilor țării.

Acestui deziderat, trebuie să i se 
adauge efortul de. repartizare a 
forțelor și de cuprindere a tuturor 
sectoarelor de activitate, cerință 
incompatibilă cu practica unor or
gane de partid și de stat de a în
cepe multiple activități și apoi de 
a le abandona „pe nesimțite" pe 
drum. Creșterea rolului conducător 
al partidului, s-a subliniat în con
sfătuire, impune o asemenea orga
nizare a muncii incit să nu rămină 
nici un sector, nici o activitate și 
nici o problemă care să nu fie in 
atenția organelor de partid și de 
stat, să nu Ii se asigure condițiile 
înfăptuirii în viață, care să nu fie

urmărite pînă la capăt. O aseme
nea capacitate de cuprindere a re
alității economico-sociale de către 
organele și organizațiile de partid 
se asigură, în viziunea secretaru
lui general al partidului, numai 
prin stabilirea de sarcini concrete 
pentru fiecare activist, pentru fie
care membru de partid — condiție 
indispensabilă pentru întărirea răs
punderii în muncă, pentru întro
narea unei discipline și ordini de- 
săvîrșite in activitatea comuniști

lor. Minuțioasa 
repartizare a sar
cinilor trebuie să 
fie dublată de 
controlul îndepli
nirii acestora, 
prin raportarea 
periodică, de că
tre 
vist 
re 
partid, a modului 
în care ișî desfă
șoară activitatea, 
în care își duc la 
bun sfirșit înda
toririle ce le re
vin, sarcinile în
credințate. Ro
dul conducător al 

partidului capătă valențe superioa
re numai prin activitatea exempla
ră desfășurată de fiecare dintre 
membrii săi. De aici și necesitatea 
dezvoltării -.spiritului critic și auto
critic. . >

Apartenența la -'partidul nostru 
comunist incumbă mari și multi
ple responsabilități din partea fie
cărui comunist, indiferent dacă 
acesta este muncitor al uzinei, aî 
ogorului, al științei, învățăturii și 
educației sau al simțirii și rostirii 
prin arte. Intrind in rindurile par
tidului. fiecare comunist iși asumă 
implicit nenumărate îndatoriri ce 
decurg din înalta misiune de forță 
politică conducătoare a partidului, 
în virtutea acestei realități, comu
nistul trebuie să se manifeste în 
toate împrejurările ca un conducă
tor revoluționar, capabil să pună, 
in orice împrejurare, mai presus 
de interesele personale interesele 
partidului, ale ponorului, să se dă-

fiecare acti- 
și fieca- 

membru de

au contribuit în primul semestru la 
depășirea indicatorului tone-kilo- 
metri expediate cu 4,78 la sută, a 
productivității muncii cu 7,5 la sută 
și la reducerea cheltuielilor totale 
cu 9,8 la sută.

Adevărate magazii suplimentare 
cu piese de schimb se dovedesc a 
fi și in alte întreprinderi fructuoa
sele inițiative muncitorești grupate 
sub genericul devenit deja familiar 
„3 R“ : recuperare, recondiționare, 
refolosire.

9 La întreprinderea de utilaj 
greu și construcții pentru trans
port Brașov s-a reușit să se 
recondiționeze întreaga gamă 
de motoare electrice de la 0.5 la 
58 kW și toate tipurile de acu
mulatori. Rezultatul : economii 
materiale de 5,8 milioane Ici.

© 5,4 milioane Ier este'valoa
rea pieselor recondiționate la 
întreprinderea de material ru
lant „16 Februarie" din Cluj- 
Napoca. în cinstea zilei dc 
23 August, oamenii muncii de 
aici s-au angajat să repare in 
plus față dc plan o locomotivă 
diesel-hidraulică și să economi
sească 15 tone de metal.

Argumentul practicii : 
produse mai multe, 

cu consumuri materiale
mai scăzute !

(Continuare în pag. a V-a) întreprinderea de țevi Zimnicea 
este cea mai importantă unitate 
economică de pe tînăra și moderna

platformă industrială a orașului. 
întrebîndu-1 pe inginerul-șef al 
întreprinderii, Gheorghe Casapu, 
despre inițiativele muncitorești 
afirmate aici in întrecere, primim 
un răspuns „ocolitor": „In perioada 
ce a trecut din acest an am obți
nut o producție-marfă suplimen
tară în valoare de peste 13 milioane 
lei, concretizată, intre altele, in cir
ca 600 tone țevi sudate din oțel". 
Odată făcută această precizare, in
ginerul-șef adaugă :

— în cea mai mare parte, aceste 
depășiri s-au obținut din tablă e- 
conomisită. Metalurgiștii noștri 
s-au angajat in intîmpinarea zilei 
de 23 August să lucreze cinci zile 
cu bandă laminată din oțel econo
misită. Că angajamentul poate de
veni realitate o dovedesc cele 15 ki
lograme de metal economisite in 
medie la fiecare tonă de țeavâ la
minată. în șapte luni din acest 
an, consumurile specifice planifi
cate au fost mai mici cu peste 
800 tone de bandă.

Despre același efort de redticere 
a consumurilor materiale, dar de 
data aceasta într-o unitate produ
cătoare de ciment.

Se știe că fabricile de ciment sint 
mari consumatoare de energie. Nu 
intimplător, o inițiativă a colecti
vului Combinatului de lianți și az
bociment Fieni vizează tocmai re
ducerea consumului energetic. 
„Prin modificarea sistemului de 
alimentare a pompelor de făină la 
linia tehnologică de 3 000 tone, lu
crare executată de un colectiv de 
mecanici condus de maistrul Con-
(Continuare în pag. a Ii-a)

*
*

**

*

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
— trăsătură fundamentală a omului nou, 

a vieții și muncii sale dedicate înfăptuirii 
înaltelor idealuri comuniste

în zilele cind s-o desfășurat, din inițiativa și în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, consfătuirea de lucru pe problemele muncii orga
nizatorice și politico-educative, in zilele ce au urmat doi reporteri ai zia
rului nostru și-au propus să cunoască îndeaproape viața și activitatea co
muniștilor, a celorlalți oameni ai muncii de la întreprinderea de motoare 
electrice din Pitești, să ia cunoștință de modalitățile în care se acționează 
aici pentru cultivarea spiritului revoluționar, pentru aplicarea in viață a 
principiilor și normelor eticii și echității socialiste. Și-au propus să studieze 
experiența organelor și organizațiilor de partid din uzină, gradul lor de im
plicare in procesele economice, sociale și politice, felul în care acționează 
pentru ca adevărul fundamental, suprema realitate a societății'noastre, sub
liniată cu putere in magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de lucru - aceea că partidul este centrul vital al na
țiunii, forța politică conducătoare, marele generator de impulsuri creatoare 
— să fie o caracteristică definitorie și aici, în această uzină. Și-au propus 
să cunoască oamenii acestui colectiv muncitoresc, chipul în care acțio
nează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan — dar Și pentru îndeplinirea 
„celuilalt plan", planul conștiinței înaintate, revoluționare, planul creșterii 
și afirmării omului nou.
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Din adîncul dragostei de patrie
Nimic mai adevărat de- 

cît faptul că o casă, o 
localitate seamănă cu 

oamenii care trăiesc și 
muncesc, care visează și se 
bucură, care își petrec mo
mentele fericite și clipele 
mai puțin fericite ale vieții, 
în acea casă, în acea loca
litate. Fără să vrem, impri
măm locului prin care tre
cem urmele gindului nos
tru, amprenta simțăminte- 
ior noastre. Cum la fel de 
adevărat este și. că mediul 
în care trăim și visăm nu 
rămine indiferent felului 
nostru de a fi, felului nos
tru de a gîndi, de a ne 
mișca. O prelungire conti
nuă a ființei noastre în lu
crurile pe care le înfăp
tuim, precum și a acestora 
în sufletul nostru realizea
ză permanent acea osmoză 
perfectă, dătătoare de certi
tudini, prin care ne regă
sim identitatea, acel echili
bru ideal, spre care orice 
ființă omenească este da

toare să tindă o viață în
treagă, pentru a se justifi
ca in fața sa și a lumii în
tregi.

Rupți de zidirile pe care 
le-au ridicat ei ori înain
tașii lor, oamenii se simt 
dintr-o dată singuri in 
imensitatea lumii, stîngaci 
și precari, un aer de nesi
guranță și teamă le umple 
sufletul, fără voie chiar. 
Oricit de puternic ar fi, ste
jarul, scos din pămîntul 
său, dintre ceilalți stejari ai 
pădurii, și plantat în cimp, 
ori intre alți arbori, din 
alte specii, își pierde din 
propria măreție, încercind 
firești și uneori zadarnice 
eforturi de adaptare. Oricît 
de frumoase și pline de în
țelesuri ar fi, zidirile, ruote 
de cei care le-au înălțat 
prin jertfa sufletului și a 
faptei lor își pierd din pro
pria viață, devenind din
tr-o dată obiecte moarte, 
de muzeu, in fața cărora e 
nevoie de o sforțare de 

imaginație în plus, pentru 
a închipui adevărata lor 
personalitate. Iată de ce, cu 
toată forța incomparabilă 
de iradiere cu care a înzes
trat-o geniul artistului, 
Victoria de la Samotrake,

ÎNSEMNĂRI
de Petre GHELMEZ

văzută în sălile Luvrului, 
ne face să simțim mai mult 
o lipsă decit o împlinire : 
lipsa mării grecești și a oa
menilor din sufletul cărora 
ea s-a născut. Iată de ce, 
nu ne putem închipui Mă
năstirea Argeșului la Polul 
Nord și nici Voronețul in 
pădurile Africii. Iată de ce, 
pentru a înțelege cu adevă
rat oamenii și faptele lor, 
e necesar să-i vedem ca pe

o singură ființă, în același 
timp, și in același loc, cu 
tot ce au putut gîndi, simți 
și înfăptui.

Desigur, la toate acestea 
nu medităm în fiecare zi și 
nici nu este posibil ca fie
care gest, fiecare amănunt 
al ființei noastre să le ju
decăm, de fiecare dată, in 
raport cu întregul din care 
facem parte, deși fiecare 
gest, fiecare amănunt al 
demersurilor noastre in
fluențează și sint influen
țate de contextul in care le 
exprimăm.

Sint în același timp fap
te ale acestei ființe pe care 
nu le putem gindi, n-avem 
voie să le gindim, să le în
făptuim altfel, decit în con
textul de adincă umanitate 
al societății, al poporului 
din care facem parte. O 
casă, o stradă, o localitate, 
o piață publică, un centru 
nou de oraș sint asemenea 
fapte, care în mod necesar 
sint modelate de o tradiție 

milenară a locului, ele în
sele, odată născute, avînd 
la rîndul lor puterea să 
„modeleze" trecutul din 
care s-au născut, in sensul 
că îi dau acestuia înțelesuri 
noi, care pînă în zilele 
noastre se aflau latente in 
inima lui.

Legăturile trainice între 
tradiție și modernita
te se fac și se refac in 

inima lucrurilor pe care le 
înfăptuim, mult mai adine 
și cu ecouri care nu trebuie 
neapărat să răsară imediat 
în fața ochilor noștri. E ne
cesar insă să ne gindim 
mereu că lucrurile pe care 
le facem au menirea să le 
vorbească și celor ce vor 
veni după noi; și nu ori
cum, ci în sensul ceT mai 
adine și mai generos al 
ființei noastre.

Avea cea mai mare drep
tate un mare arhitect și om 
(Continuare în pag. a IV-a)

înnoiri edilitare în orașul minerilor
După Piatra Neamț și 

Rimnicu Vilcea, după Baia 
Mare, Pitești, Focșani și 
atîtea alte citadele care 
și-au împlinit personalita
tea, iată, și orașul Petro
șani a devenit o temă de 
meditație pentfu împrospă
tarea urbană Ia care aspiră 
și pe care o merită cu pri
sosință.

Reședința municipiului cu
noscut mai mult sub nu
mele său consacrat — de 
Valea Jiului — Petroșaniul 
trăiește cu intensitate în
ceputul unor transformări 
structurale, grăbit să do- 
bindească o nouă calitate 
civică pe măsura valorilor 
economice prin care se 
definește in fața țării. Rit
mul in care spații locative 
Vechi, de 8—9 decenii, sint 
înlocuite cu altele noi. dă 
de înțeles că nu mai există 
nici un echivoc in proce
sul de urbanizare rapidă 
a acestei așezări, proces la 
capătul căruia întrezărim 
un nou oraș al României 
înfloritoare înscris „în rind 
cu lumea".

...Dar, de ce „in rind cu 
lumea" ? Ce se petrece în 
acest străvechi perimetru 
urban ? Sub lama buldoze
relor, dispar una cite una 
mărturii care deveniseră 
apăsătoare. Se demolează. 
Este un necesar gest de 
despărțire definitivă de un 
trecut care se incăpățîna 
prea mult să stinjenească 
prezentul, să întirzie înfăp
tuirile viitorului. Locuito
rii, mulți dintre ei legați 
prin origine de aceste me
leaguri, trăiesc mărturi
sită satisfacție a primenirii. 
Se schimbă destinul ora
șului. Căsuțele „de colo
nie" și străzile periferice 
străbătînd de-a valma cen
trul orașului dispar rind 
pe rind. Dar care centru ? 
Strada mare, strada princi
pală — după provincialele 
denumiri rămase din vre
muri trecute — începe să 
capete contur.

Deci, în Petroșani, în 
centrul vechi se demolea
ză. Desigur, concomitent 
se construiește. îmbogăți
rea edilitară cunoaște un 
ritm anual care crește ver
tiginos, apropiindu-se de 
900 de apartamente prevă

zute pentru 1983. In locul 
clădirilor cenușii, naohorite 
au prins contur blocuri de o 
vizibilă eleganță arhitec
tonică. Magazinul universal 
„Jiul", cel mai frumos ca
dou făcut minerilor la fi
nele anului trecut, pri
vește cu semeție la casa 
de vizavi care și-a pier
dut calitatea de a fi cea 
mai importantă clădire co
mercială a orașului. Blocul 
O.C.L.-ului a trebuit să su
porte împachetări de fa
țadă, ca să nu rămină de-a 
dreptul o descumpănire 
edilitară în fața impunăto
rului edificiu de peste 
drum. Tot în centrul vechi, 
de la „anticul" pod al Ma- 
leii pină la ieșirea din car
tierul „Aeroport", ui urma 
unor perseverente lucrări 
de transformare, fosta stra
dă principală a devenit un 
bulevard larg, luminos, 
străjuit de clădiri pe mă
sură. A apărut, la început 
mai modestă, chiar și es
planada conturată în fața 

O .ilustrată din Petroșani 

magazinelor „Hermes", de 
unde se . lărgește generos, 
urmînd șirul altor blocuri 
moderne, cu alte magazine 
elegante, reprezentative 
pentru comerțul oricărui 
mare orâș. Prinde contur 
reședința Văii Jiului, dînd 
veste despre prefacerile și 
mai cuprinzătoare, prevă
zute să se înfăptuiască încă 
în anii acestui cincinal.

...Orașul minerilor se 
grăbește. Pînă la sfîrșitul 
cincinalului nu a rămas 
prea mult timp. Oricum, 
nici la Petroșani, ca pretu
tindeni pe întinsul țării, nu 
există timp de , risipit. 
Unele întîrzieri au fost re
cuperate — spitalul muni
cipal, lucrările de termo- 
ficare, complexul sportiv, 
magazinul universal despre 
care am amintit, moderni
zarea totală a noului sediu 
al teatrului. Se lucrează 
intens.

Oraș cu o fizionomie 
complexă, cu industrie ex-

Foto : Gh, Vințilă

tractivă, construcții de ma
șini miniere, industrie 
ușoară, cu învățămint teh
nic superior, o prodigioasă 
activitate de cercetare ști
ințifică și o viață culturală 
proprie, Petroșaniul aspiră 
la o nouă calitate civică. Au 
demarat viguros lucrările 
ample ale sistematizării 
urbane. De curînd. ritmul 
construcțiilor a fost acce
lerat. Din „zona nord", cum 
o denumesc deocamdată 
constructorii, au dispărut 
căsuțele coșcovite și stră
zile strimbe, întunecoase, 
făcînd loc unor cvartale de 
blocuui care incintă ochiul 
și inima celui care le pri
vește. Orașul trăiește cu in
tensitate bucuria fiecărei 
înnoiri, afirmindu-și desti
nul de citadelă muncito
rească care se definește 
prin valori de recunoscută 
importantă economică și 
social-culturală.

loan MUSTAȚĂ 
_______________________'
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Pregătirea temeinică a stringent 
recoltei de toamnă

Ne aflăm într-o perioadă în care volumul și diversi
tatea lucrărilor agricole se amplifică de la o zi la alta 
și vor crește în continuare pe măsură ce culturile tirzii 
vor da în copt. în cuvîntarea rostită la recenta consfă
tuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și 
politico-educative, tovarășul Nicolae Ceaușcscu, referin- 
du-se la faptul că în curînd va începe recoltarea florii- 
soarelui, iar în anumite zone, către sfîrșitul lunii, și 
stringerea porumbului, sublinia : „TREBUIE SA PREGĂ
TIM DECI TEMEINIC ȘI SA LUAM TOATE MASURILE

ÎN VEDEREA STRÎNGERII LA TIMP ȘI FARA NICI 
O PIERDERE A RECOLTEI". Se desprinde deci nece
sitatea ca organele și organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare și conducerile unităților agricole să 
acționeze energic pentru ca toate utilajele de recoltare 
și spațiile de depozitare a produselor să fie temeinic 
pregătite, pentru organizarea riguroasă a muncii, sub 
toate aspectele.

în legătură cu stadiu! pregătirilor pentru recoltarea 
culturilor de toamnă publicăm relatările de mai jos.

MEHEDINȚI: Măsuri pentru recepționarea operativă 

și buna păstrare a produselor
Nu peste multă vreme, in unitățile 

agricole din județul Mehedinți va în
cepe recoltarea culturilor prăsitoare, 
mai intîi a florii-soarelui, care a și 
început să dea în copt, iar apoi a po
rumbului. Avîndu-se în vedere can
titățile mari de produse ce urmează 
să fie strînse și depozitate, peste tot 
se fac intense pregătiri.

După cum am fost informați la 
direcția agricolă județeană, cu 
cele 257 de combine, pe care au 
fost montate echipamente pentru re
coltarea florii-soarelui, întreaga pro
ducție poate fi strînsă în 4—5 zile 
bune de lucru. De asemenea, din cele 
680 combine pentru porumb, 593 sînt 
de pe acum reparate. Au fost luate 
m'ăsuri ca la transportul recoltei din 
cimp să fie folosite, în afară de 
autocamioane și tractoare cu remorci,

TULCEA: Este timpul să se încheie și repararea

combinelor pentru porumb!
Culturile agricole de toamnă vor 

ajunge și în județul Tulcea la sta
diul de coacere mult mai devreme 
decit în alți ani. Este motivul pen
tru care comandamentul județeari 
pentru agricultură a stabilit măsuri 
pentru recoltarea florii-soarelui și 
porumbului la momentul oportun și 
fără pierderi.

Cit privește floarea-soarelui, care 
ocupă 17 700 hectare, recolta este 
bună. Pentru ca întreaga producție 
să ajungă în timp scurt din lanuri 
la bazele de- recepție, mijloacele 
mecanice au fost pregătite din vre
me-, De remaraa.t: faptul. că, pînă la 
această dată, toate cele 339 echipa
mente pentru recoltarea florii-soare
lui au fost reparate, montate pe 

și 1 740 atelaje. Referitor la pre
gătirea spațiilor de depozitare, ingi
nerul Emanoil Sîrbu, directorul în
treprinderii de contractare, achizițio
nare și păstrare a produselor agricole 
Mehedinți, ne-a spus : „în această 
toamnă vom prelua spre depozi
tare și păstrare peste 80 000 tone 
produse agricole. Concomitent cu 
repararea spațiilor de înmagazi- 
nare existente, construim altele 
noi, între care patru noi șo- 
proane la Dîrvari, Sisești, Devesel și 
Almăjel, la care in prezent se fac ul
timele finisări. De asemenea, au fost 
procurate peste 70 000 de panouri 
destinate pătulelor. în funcție de ne
cesități, vom face arioaie din plase 
de sirmă. Pentru a reduce distanțele 
de transport, ca și în trecut vom 
amenaja baze volante de recepție.

combine și au trecut cu bine pro
bele mecanice.

Pregătiri intense se fac și pentru 
culesul porumbului. Peste 60 la- sută 
din cele 471 combine de tipul CARP, 
din dotarea stațiunilor de mecaniza
re a agriculturii din județ, au fost 
reparate și recepționate. De aseme
nea, 80 la sută din combinele dotate 
cu echipamente CS-4 sînt gata de 
lucru. în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii Cerna, Greci și 
Isaccea, toate combinele ce vor fi 
folosite la recoltarea porumbului în 
această toamnă sînt reparate, în alte 
stățiuni însă, reparațiile' aii fost 
efectuate în proporție de numai 
50—60 la sută. Tocmai de aceea, or

Sintem pregătiți să organizăm cinci 
asemenea baze la Prunișor, Țigănuș, 
Corlățel, Cujmir și Salcia. în alți ani 
s-au produs aglomerări Ia bazele de 
recepție. Sintem hotărîți ca aseme
nea neajunsuri să nu se repete. De 
aceea, au fost revizuite și puse pe 
poziție de lucru 22 încărcătoare me
canice, 45 benzi cu racleți și alte in
stalații. Avem condiții ca zilnic să 
preluăm și să depozităm între 9 000— 
10 000 tone produse agricole".

Se desprinde concluzia că, în jude
țul Mehedinți, se acționează cu răs
pundere pentru crearea condițiilor ca 
recolta de toamnă să fie strînsă și 
depozitată la timp și fără pierderi.

Virgil TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

ganele județene acționează pentru 
grăbirea lucrărilor în atelierele de 
reparații. La S.M.A. ICogălniceanu, 
de exemplu, unde mai sînt de re
parat 40 la sută din combinele nece
sare recoltării porumbului, munca a 
fost organizată în două schimburi, 
„în maximum o săptămînă — ne 
spune ing. Aurel Deliu, directorul 
unității — vom repara toate combi
nele". Astfel de măsuri, am fost in
formați la trustul județean S.M.A., 
au fost luate și în celelalte stațiuni 
de mecanizare din județ unde lu- 
cerile de reparații •' șînt întîrziătș.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scînteii"

întreprinderea „Electromureș" din 
Tg. Mureș este nu numai una din 
cele mai mari unități economice ale 
județului Mureș, ci și ale industriei 
noastre electrotehnice. Consecvența 
cu care se acționează aici pentru în
noirea și modernizarea producției a 
făcut ca pondereâ produselor noi și 
modernizate să ajungă, de la începu
tul acestui cincinal, la aproape 70 la 
sută.

Cu deosebire se detașează rezulta
tele obținute de colectivul întreprin
derii în realizarea sarcinilor de plan 
la export. Față de plan și de con
tractele cu termen de livrare pînă la 
31 iulie, unitatea și-a realizat sarci
nile de export în proporție de 120 la 
sută. în șapte luni din acest an, între
prinderea a livrat suplimentar, față 
de prevederile inițiale la export, con
ductori electrici, mijloace ale tehni
cii de calcul, produse electrocasnice, 
scule și matrițe și case de marcat in 
valoare de 140 milioane lei.

— Cu toate că inițial unele con
tracte, Îndeosebi pe relația devize 
convertibile, au fost încheiate cu în- 
tîrziere — ne spune Rodica Poenaru, 
șefa compartimentului export, în por
tofoliul de comenzi pe trimestrul III 
avem o acoperire cu contracte în 
proporție de 130 la sută. Unele trata
tive și contracte încheiate recent cu 
firme din Algeria, Irak și din alte 
țări oferă garanția că acoperirea cu 
contracte va fi și mai bună in pe
rioada ce a rămas din acest an.

— Din propria noastră experiență 
— ne spune la rîndul său inginerul 
loan Oiteanu, directorul întreprinde
rii. ne-am convins de un lucru esen
țial : uneori, o piață se cîștigă ușor, 
dar mai greu este s-o păstrezi. Pen
tru aceasta, cheia reușitei rezidă în 
asigurarea a trei condiții fundamen
tale : 1. pregătirea riguroasă a fabri
cației fiecărui produs ; 2. promptitu
dinea în livrări ; 3. îmbunătățirea
permanentă a produselor noastre în 
concordanță cu cerințele partenerilor 
externi. Precizez că numai în măsura 
în care toate aceste condiții sînt în

(Urmare din pag. I)'
stantin Chitari, capacitatea liniei a 
crescut cu peste 330 tone pe zi — 
ne spune ing. Ion Simionescu, di
rectorul tehnic al combinatului. 
Rezultatul ? Au fost livrate peste 
plan 100 000 tone ciment. Totodată, 
consumurile energetice au scăzut 
cu 27 kW/oră energie electrică și 
21 kg combustibil convențional pe 
tona de produs.

Felicitări, în speranța că și alte 
colective din unitățile similare din 
țară se vor interesa de această va
loroasă idee.

O SIMPLĂ, DAR RODNICA 
IDEE MUNCITOREASCĂ

Cine este autorul valoroasei ini
țiative „Contul de economii al gru
pei sindicale" ? — îl întrebăm pe 
tovarășul. Nicolae Ciochinaru, pre- 
.............J 

deplinite, planul la export poate fi 
realizat integral.

De la aceste realități au pornit 
consiliul oamenilor muncii și organi
zația de partid in organizarea activi
tății de export pentru acest an. Nu 
putem să nu remarcăm, aici, la 
„Electromureș", un lucru deosebit de 
important : organizarea riguroasă a 
activității pentru producția de ex
port. Toate formațiile de lucru au 
fost întărite cu muncitori și specia
liști cu înaltă calificare și cu o în
delungată experiență. Cuvîntul de 
ordine pentru fiecare secție și atelier, 

La întreprinderea „Electromureș” din Tg. Mureș

pentru fiecare om al muncii a fost și 
rămîne calitatea ireproșabilă a pro
ducției pentru export.

...Trecem prin citeva din secțiile cu 
o mare pondere în activitatea de ex
port. între acestea se numără secția 
conductori și cablaje electrice, care 
asigură circa 80 la sută din volumul 
producției destinate exportului.

— Noi — ne spune ing. Șandor 
Nicolae, șef adjunct al secției — de 
ani de zile realizăm producția de 
export in trei ateliere specializate 
în care lucrează 150 de oameni cu 
o mare competență profesională.

în fața unor produse „gata pen
tru export" stăm de vorbă cu alți 
specialiști : „Vedeți, relațiile noastre 
cu unii parteneri' depind de mobilita
tea cu care’■ răspundem solicitărilor 
lor — ne spune in§. Nagy Adalbert, 
șeful atelierului de proiectare con
ductori. Iată\numai un exemplu : 
unele firme afflFS.U.A. condiționau 
cumpărarea, pe termen Jung, a unor 
cabluri de instalații de adaptarea 
acestora la caracteristici calitative 
care diferă de normativele tradițio
nale. Concret, solicitau ca, înainte 
de izolarea propriu-zisă a conducto-

••șeShifăle” comitetului sindicatului’,‘ Teciiipament, armături sanitare și
de la IREMOAS București.

— Colectivul întreprinderii, gru
pele sindicale, noi, oamenii muncii,

— Și' care sînt rezultatele acestei 
inițiative muncitorești ?

— Scurt și concret. Pe șapte luni 
am economisit materii prime, ma
teriale și combustibil in valoare de 
peste 10 milioane lei. în procesul 
de producție folosim ca principală 
materie primă aliaje neferoase și 
este, știut faptul că acestea sînt 
aduse din import cu mari eforturi 
valutare. Datoria noastră este una 
singură : economisirea lor. Am 
reușit acest lucru asimilînd noi ti
puri de feronerie, de radiatoare, 
înlocuind unele repere din aliaje 
neferoase cu repere din plastic 
acoperit galvanic. Numai în pri
mele zile ale lui august am econo
misit peste 40. tone de alamă, cu
pru, bronz, zamac. Dealtfel, secțiile 

rului de cupru, să aplicăm o folie 
poliesterică, care a necesitat elabo
rarea, in timp record, a tehnologiei 
respective. Ne-am moliilizat, iar prin 
măsurile luate am adaptat în timp 
util tehnologia la pretențiile partene
rului, prezentîndu-i, tot în timp 
record, mostrele prevăzute pentru 
testare. Urmarea ? Colaborarea a fost 
lărgită, contractul încheiat pentru 
acest an stipulînd livrarea a încă 
1 100 km cabluri de instalații".

Așa au stat lucrurile și în cazul 
asimilării altor tipuri de conductori 
electrici care, în urma prospectării 

pieței, la solicitarea altor parteneri 
din Anglia, R.F.G., Polonia, Libia și 
din alte țări, sînt fabricați după o 
tehnologie ce corespunde condițiilor 
de climă specifice țărilor respective. 
Să mai adăugăm un alt amănunt. 
Acest succes a fost posibil și pentru 
că, prin autoutilare, au fost realizate 
aici, în timp record, cîteva utilaje 
indispensabile producției de export, 
cum sînt : mașinile de măsurat, de 
cablat, stații de rigiditate electrică în 
flux, extruderi ș.a., fără de„care în
cadrarea conductorilor în «femetrii 
solicitați de partenerii extsffli era 
de neconceput.

— Am observat în urma prospectă
rii pieței — ne spune Nicolae Fodor, 
inginer proiectant, că unele bunuri 
electrocasnice erau pe punctul de a 
pierde teren în fața produselor simi
lare ale altor furnizori. Colectivul 
nostru a acționat grabnic pentru în
noirea tehnologiilor și obținerea unor 
performante egale sau superioare 
produselor fabricate de firme cu tra
diție. Muncitorii, inginerii și proiec- 
tanții au trecut, de pildă, la realiza
rea în timp record a discurilor elec
trice după tehnologii de pastare la 
echiparea plitelor cu termoregulatoa- 

oamenilor 
și tot la 
rezultatele

gospodă-

băi lucrează de la începutul anu
lui o zi pe lună cu materiale eco
nomisite. în cinstea zilei de 23 Au
gust dorim să ridicăm balanța eco
nomiilor la 150 tone.

Frumoasă inițiativa 
muncii de la IREMOAS, 
fol de frumoase sînt 
obținute pînă ieri.

Afirmindu-și spiritul 
resc, tot mai multe colective mun
citorești „depun" zilnic in contul 
economiilor cantități sporite de 
materii prime, materiale, energie 
electrică și combustibili ce se 
transformă apoi in producție su
plimentară :

9 La „Electroprecizia" Săce- 
le, prin noi inițiative muncito
rești, s-au economisit de la În
ceputul anului pină acum peste 
500 tone metal.

• „Stop risipei „Un nu 

V

re care, paralel cu creșterea perfor
mantelor, au asigurat și mărirea 
coeficientului de utilizare a tablei de 
la 70 la peste 80 la sută.

Dar poate cel mai convingă
tor argument în ceea ce priveș
te efortul de îmbunătățire a calității 
produselor, de situare a acestora la 
nivelul tehnicii de virf și creșterea, 
pe această cale, a exportului, il 
oferă radiatorul tip „Ravent" care, 
comparativ cu radiatoarele cu ulei, 
îmbină performanțele unui radiator 
cu suflantă cu cele ale unuia bazat 
pe principiul acumulării de căldură. 
Avantajele ? Un calcul sumar arată 
că asimilarea noului tip de radiator 
a dus la diminuarea consumului de 
materii prime cu cel puțin 15 la sută 
și la creșterea performanțelor cu 
peste 10 la sută.

Dealtfel, în cursul acestui an, în
treprinderea, împreună cu reprezen
tanții I.C.E. „Electroexportimport", a 
prezentat, la cererea partenerilor ex
terni, peste 200 de oferte, o parte din 
ele fiind contractate, inca dc pe 
acum, pentru trimestru! IV al anu
lui. Așa cum ni s-a precizat, în pre
zent se lucrează la executarea a 
peste 30 tipuri de scule și materiale 
pentru „firme din R.P. Ungară. Tot- 
odată^prin omologarea și asimilarea 
în fabtwjwe a unor produse de înaltă 
tehnicitate, cum sînt aparatul electro
static de copiat, autocasetofonul și 
radiocasetofonul auto tip „Stela", se 
fac prospectări pentru a ciștiga noi 
piețe la export.

Sînt doar cîteva din acțiunile con
crete întreprinse in acest an de 
consiliul oamenilor muncii, cu parti
ciparea întregului colectiv, sub con
ducerea organizației de partid, pen
tru îndeplinirea și depășirea, și în 
perioada următoare, a planului de 
export. Realizările de pină acum 
creează premise și chiar certitudini 
că planul la export pe întregul an va 
fi îndeplinit și chiar depășit.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii*

hotărît risipei de materii prime 
și materiale 1“ sînt acțiunile 
prin care oamenii muncii de la 
întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru indus
tria chimică din Satu Mare au 
economisit peste 112,5 tone me
tale, 423 MWh energie electrică 
și 653 mii metri cubi gaz metan. 
Valoarea economiilor este de 
3,5 milioane Iei.
• La Combinatul petrochimic 

din Pitești, prin aplicarea de că
tre 165 formații de muncă a ini
țiativei „Contul de economii al 
grupei sindicale" s-au economi
sit de Ia începutul anului metal, 
hirtie, combustibil convențional 
și alte materiale in valoare de 
aproape 10 milioane lei.

Anchetă realizată de 
Gheorghe IONIȚA 
Ion MARIN

În acest cincinal, întreaga suprafață a județului Brăila va fi amenajată pentru irigații

Timpul cîștigat prin realizarea în avans a lucrărilor 
va fi folosit pentru amenajarea de noi suprafețe

Potrivit prevederilor Programului național de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii solului, elaborat din inițiativa și cu contribuția 
hotâiîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, pină la finele anului 1985, în județul Brăila, practic, întrea
ga suprafață urmează să fie amenajată pentru irigații. Pornind de 
la faptul că la sfîrșitul anului trecut erau amenajate 234,600 hectare, 
organele agricole județene, sub conducerea comitetului județean de 
partid, au întocmit un program complex de lucrări de îmbunătățiri 
funciare în care se prevede ca în perioada 1983—1985 suprafața iri
gată să crească cu 143 500 hectare. Cum se materializează acest 
program ?

In șapte luni, planul anual 
a lost depășit

De la bun început consemnăm o 
realizare deosebită care arată mo
dul in care au acționat organizația 
județeană de partid, organele agri
cole, comuniștii, oamenii muncii de 
pe șantierele de îmbunătățiri funci
are pentru realizarea planului de 
amenajări pentru irigații pe acest 
an. La 20 iulie erau încheiate lu
crările, se făceau probele și începu
seră recepțiile pe o suprafață de 
30 547 hectare, suprafață care depă
șește cu aproape 4 000 hectare pre
vederile pe întreg anul în curs, ur- 
mînd ca pînă la 30 decembrie să se 
dea în exploatare încă 5 258 hecta
re. „Programul de generalizare - a 
irigațiilor, în complex cu alte lu
crări de îmbunătățiri funciare — 
drenaje, desecări, ameliorarea sără- 
turilor — ne avantajează, a ținut să 
ne spună tovarășul Ion Moldovea- 
nu, secretar al comitetului județean 
de partid. înainte de toate, pentru 
că nu vom mai plăti tribut secetei 
și excesului de apă ; apoi, pentru 
că vom putea cultiva cu randa
ment superior întreaga suprafață. 
Concludent in acest sens este fap
tul că, în condițiile de secetă exce
sivă din acest an, numeroase unități 
care au terenurile amenajate pen
tru irigații au obținut peste 4 000 kg 
de griu și peste 5 000 kg de orz la 
hectar. Avansul de timp cîștigat 

pînă acum ne permite să executăm 
lucrări de calitate pe restul suprafe
ței, să pregătim temeinic baza teh- 
nico-materială, proiectele și forța de 
muncă necesare realizării in terme
nul stabilit a programului".

Atenția sporită acordată creșterii 
suprafețelor irigate, a fertilității so
lului, precum și executării lucrărilor 
la timp și de calitate se regăsește în 
producțiile din an în an mai mări
obținute 
lene.

de unitățile agricole brăi-

kg/ha
Cultura 1965 1982

griu 
porumb 
sfeclă de 
tomate

2 888
3 166

zahăr 17 634
17 633

3 929
5 632

25 067
22 407

Din datele de mai sus rezultă că, 
în intervalul 1965—1982, în județul 
Brăila s-a obținut peste o tonă de 
griu și aproape 2,5 tone de porumb 
în plus de pe fiecare hectar, dife
rențe care pot fi puse in bună mă
sură pe seama irigațiilor. Tocmai de 
aceea se acționează acum în vederea 
realizării la termenele prevăzute a 
noilor amenajări pentru irigații.

Ce se întreprinde în aceste zile 
pe șantierele de îmbunătățiri funci
are ? Ne aflăm in sistemul de iri
gații Dudești, cu o suprafață de 
30 000 de hectare, în timpul efectu

ării recepțiilor la cîteva din prin
cipalele obiective. La stația de aduc- 
țiune de la Dunăre a fost suplimen
tată capacitatea ca să se asigure apa 
pentru noile suprafețe amenajate ; 
primele trei stații de punere sub 
presiune sînt recepționate, iar la cea 
de-a patra, electromecanicii de la 
întreprinderea de instalații și mon
taj și de . la sistemul de irigații exe
cutau ultimele reglaje la instalațiile 
electrice. După un control minuțios, 
comisia de recepție dă aviz favo
rabil la aceste obiective. Amenajă
rile interioare sînt gata, cu excepția 
unei porțiuni de cîteva sute de me
tri de la canalul nr. 9, unde se exe
cutau finisări. „Am concentrat for
țele pe rețeaua interioară de con- 
ducțe pentru a remedia in maximum 
două-trei zile defecțiunile rezultate 
în timpul probelor — ne-a spus ing. 
Dan Plăeșu, șeful șantierului Du
dești. O dată cu ultimele puneri la 
punct, unitățile agricole aflate în 
sistemul Dudești vor avea apă la 
dispoziție în orice moment".

în timpul recepției lucrărilor, și 
pe acest șantier s-au făcut referiri 
la calitatea necorespunzătoare a 
unor echipamente produse de între
prinderea de transformatori și mo
toare electrice din Filiași. „Am res
pectat întocmai indicațiile din notița 
tehnică in perioada construcției sta
țiilor, a montajului și probelor la 
agregatele de pompare și, în vară, 
in timpul funcționării acestora pri
vind orizontalitatea platformelor, 
protecția motoarelor la variațiile de 
tensiune din rețea — ne-a spus ing. 
Sandu Miron, .directorul I.E.E.L.I.F. 
Brăila. Cu toate acestea, am avut 
multe defecțiuni". Nu stăruim acum 
nici asupra obiecțiilor făcute de con
structorii sistemului de irigații, nici 
asupra celor formulate de unitatea 
furnizoare. Singura și cea mai bună 
soluție care ne-a fost sugerată în 
cadrul discuțiilor avute pe șantier 

este ca delegați ai întreprinderii din 
Filiași, împreună cu specialiști de 
la exploatare, să urmărească fără 
întrerupere un lot de motoare de 
la ieșirea din fabrică, in timpul 
montajului și pe parcursul funcțio
nării și să ia măsurile care se 
impun.

Acum se pun bazele lucrărilor 
din anul viitor

Potrivit prevederilor din progra
mul județean, în anul 1984 urmează 
să se amenajeze pentru irigații 
73 400 hectare, iar în 1985 — 43 500 
hectare. Aceasta impune pregătirea 
temeinică, încă de pe acum, a bazei 
tehnico-materiale. De bună seamă, 
amenajarea in avans a unor supra
fețe suplimentare în acest an cre
ează condiții să se înceapă, tot în 
avans, o parte din lucrările prevă
zute a fi executate anul viitor. „Ca
pacitatea de producție de care dis
punem, mai ales după noua organi
zare, cînd toate utilajele terasiere 
au fost adunate la un loc, ne 
permite să incepem în avans lucră
rile în incinta bazinului hidrografic 
Călmățui pe o suprafață de 25 000 de 
hectare — ne spune tovarășul 
Sandu Miron. Dar cînd vom lucra 
din plin pe întreaga suprafață 
prevăzută a se amenaja în anul 
viitor, dublă față de realizările din 
acest an, va trebui să ni se asigure 
utilajele terasiere și materialele ne
cesare la nivelul planului". Este o 
cerință îndreptățită a constructorilor 
care trebuie analizată cu cea mai 
mare atenție și rezolvată operativ 
de către factorii răspunzători de so
luționarea acestor probleme.

Lucrătorii de la I.E.E.L.I.F. Brăila 
nu așteaptă însă noile dotări. Ei 
continuă in ritm susținut atît ame
najările pe suprafețele ce și le-au 
programat în acest an, cît și pregă
tirile pentru a începe în scurt timp 

lucrările în sistemul Călmățui, pre
văzut a se realiza în anul viitor. 
Totodată, au fost organizate patru 
secții auxiliare care, reunite, consti
tuie o adevărată întreprindere de 
producție și reparații.

Soluții moderne ce asigură 
rezolvarea în complex 
a tuturor problemelor

Configurația terenurilor din ju
dețul Brăila, regimul pluviometric, 
precum și inexistența unor rețele 
speciale pentru eliminarea excesului 
de apă de pe unele terenuri ame
najate impun executarea noilor sis
teme de irigații concomitent cu 
cele de desecări. Nerealizarea unita
ră, în complex, a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare a creat în de
cursul anilor mari greutăți unități
lor agricole, ducînd, în unele cazuri, 
la degradarea terenurilor. Pentru 
evitarea unor astfel de situații, pro
gramul județean prevede continua
rea lucrărilor de desecare pe tere
nurile amenajate pentru irigații și, 
în cazul sistemelor noi, executarea 
simultană a ambelor lucrări.

Realizarea în timp scurt a unor 
amenajări funcționale, cu costuri cît 
mai reduse — așa cum se prevede 
în Programul național de irigații, 
desecări și combatere a eroziunii so
lului — constituie o preocupare de 
prim ordin a constructorilor brăileni. 
Soluțiile constructive adoptate pen
tru amenajările la care vor începe 
în curînd lucrările au în vedere 
tocmai această cerință. Astfel, pe 
terenurile situate în bazinul Călmă
țui, aDa va fi pompată din canalele 
de aducțiune existente pină cînd se 
va executa canalul magistral Șiret— 
Adjud—Dunăre, prevăzut în proiec
tul definitiv.

Nu o dată am avut prilejul să 
vedem terenuri situate in imediata 
apropiere a Dunării sau a altor sur

se de apă unde, din cauză că nu 
erau amenajate, culturile sufereau 
pe timp de secetă. Situația din acest 
an i-a obligat pe specialiști să caute 
soluții simple și ușor de aplicat. Una 
din soluțiile care au dat rezultate 
bune va deveni definitivă. în zona 
Vărsătura de lingă municipiul Brăi
la, bunăoară, pe 4 000 de hectare 
aparținînd C.A.P. Chișcani și stațiu
nii de cercetări din apropiere, apa a 
fost adusă direct din Dunăre pe o 
conductă principală cu ajutorul unui 
grup de pompe instalat pe mal. Nu 
rămîne decît ca, pe baza unui 
proiect care să cuprindă cea mai 
eficientă soluție, să fie executat 
acest microsistem de irigații. Lucru
rile nu se vor opri însă aici. Pentru 
a se depista zonele unde va fi po
sibil să se execute astfel de ame
najări, în cadrul I.E.E.L.I.F. Brăila 
a fost înființată o grupă specială de 
cercetare și proiectare.

Esențial este să iie pregătite 
din timp cadrele pentru noile 

sisteme
Pe bază de calcule precise, spe

cialiștii de la direcția generală agri
colă județeană și I.E.E.L.I.F. Brăila, 
împreună cu reprezentanți ai in
spectoratului școlar județean au 
apreciat că, pentru exploatarea noi
lor sisteme de irigații, este nevoie 
de încă 700 de lucrători, precum șl 
de 100 de mecanici de utilaje tera
siere. în același timp, apar ca ab
solut necesare asigurarea mecanici

lor de utilaje terasiere care vor 
munci la construcția noilor amena
jări și ridicarea calificării celor care 
lucrează acum în rețeaua hidroteh
nică. „Ne determină să procedăm 
astfel în primul rînd gradul ridicat 
de tehnicitate al sistemelor de iri
gații și, în mod special, al stațiilor 
de pompare, care cer o calificare 
înaltă — ne-a spus tovarășul Nicolae 
Mocanu, director adjunct al direcției 
agricole. Aș aminti că în prezent 
avem 50 de stații complet automati
zate, al căror număr se va dubla în 
anii următori. Al doilea considerent 
îl constituie creșterea sufi’-afeței 
amenajate, care ne obligă la pregă
tirea unui număr sporit de cadre", 
în urma acestei analize s-a stabilit 
ca planul de școlarizare al unor 
licee agroindustriale să fie modifi
cat, în sensul orientării unui număr 
sporit de elevi din treapta a doua 
pentru a fi pregătiți în meserii cu 
profil de îmbunătățiri funciare. Tot
odată, a fost întocmit un program 
de ridicare a calificării întregului 
personal.

Ne propunem să urmărim în con
tinuare evoluția și calitatea lucrări
lor pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare din județul Brăila, modul 
în care se aplică măsurile adoptate 
de comandamentul județean care 
coordonează realizarea programului 
de irigații, desecări și combatere a 
eroziunii solului.

Lucian C1UBOTARU 
Comeliu IFRIM
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dedicate înfăptuirii înaltelor idealuri comuniste

SPIRITUL REVOLUȚIONAR

NICOLAE CEAUȘESCU

trăsătură fundamentală a omului nou, a vieții și muncii sale

înfăptuirea Programului partidului, făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre 
comunism cer ca fiecare comunist să muncească, să lupte 
și să trăiască în spirit revoluționar!"

(Din cuvîntarea la consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative)

întreprinderea de motoare electrice din Pitești, născută în anii noștri, unitate de 
virf a industriei electrotehnice românești, se bucură, tot mai mult, de faimă. O faimă - 
nu mai este nevoie s-o spunem - binemeritată. Motoarele de la I.M.E.P. sint apreciate 
și pe plan mondial ; aproape trei sferturi din producție este vîndută peste hotare, 
dintre care aproape nouă zecimi pe piețele occidentale ; planul de producție este rit
mic și constant îndeplinit ia toți indicatorii - și aceasta de multă vreme ; gradul de 
tehnicitate a atins, în destule cazuri, cei mai înalți parametri pe plan mondial ; de mai 
multi ani, ma^ritatea absolută a personalului este retribuită in acord global.

...Deci, se poate I Rămîne întrebarea : CUM ? Fără a încerca să devansăm 
cele despre care veți afla in rindurile care urmează, vom spune că, și aici, la I.M.E.P., 
se confirmă cu strălucire unul dintre postulatele vieții noastre : rezultatele deosebite 
in muncă sint consecința cea mai directă a muncii politico-educative, a educării atitudi
nii înaintate față de muncă, a preocupării neostenite pentru formarea omului nou, 
animat de spirit revoluționar, acționînd neabătut pentru creșterea și înflorirea patriei 
socialiste, pentru transpunerea in viață a înțelepte! politici a Partidului Comunist Român 
a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. |

vabllă, cu două condiții : să știi cum s-o 
pui și să știi cui s-o pui. De fapt, o pro
blemă tehnică în viața unui colectiv este o 
problemă morală. Și competența este, în 
ultimă instanță, o problemă de etică. Nu 
avem ce face cu un „competent" care nu 
știe să spună da sau nu clar ; cu un com
petent care spune tot timpul „hotărîți dum-

— Se respectă întotdeauna ?
— Nu. Să vă dau un exemplu — care 

arată, în același timp, și ce se intimplă 
dacă profesionalitatea nu este însoțită și de 
conștiință. Un cadru tehnic este promovat 
într-o funcție, muncește bine, cîștigă bine; 
își cumpără casă, mașină... și după o vreme 
ajunge la concluzia că nu are rost să se mai

întronarea ordinii și disciplinei

la fiecare loc de muncă

— N-am pornit așa, orbește ; am plecat și 
cu un nucleu de băieți tot unul și unul. 
Au ciștigat slăbuț la început, fiindcă noi 
lucrăm in acord global și ponderea mare de 
tineri slabi trăgea in jos toată formația. Și 
mai cîștigă încă și azi mai slab decit înain
te, cînd lucrau în formații bune : Mihaî 
Dumitrache, Gheorghe Baciu, Mihai Baciu 
și alții. Nici o clipă nu le-a trecut insă prin 
minte să părăsească echipa. Am cunoscut 
odată un maistru care spunea : „Dă-mi 
bani și surp pămintul!". Băieții mei „surpă 
pămîntul" fără să condiționeze ; sint altfel 
educați. Dacă ei știu că un lucru trebuie 
făcut, se zbat să-l facă pentru binele colec
tivului. Ne iese cîteodată o trăznaie tehnică 
de ne mirăm și noi — și nu am auzit pe 
cineva pretinzînd mai mult decît i se cu
vine. Mindria de muncitor, asta e răsplata.

— Totul se educă — este părerea secreta
rului de partid al întreprinderii. Organizația 
de partid trebuie să se situeze în perma
nență în fruntea acțiunii de formare și edu
care a omului nou, in primul rind prin 
exemplul personal al fiecărui comunist, ca 
și prin formele și metodele de educare. Nu 
există o graniță între munca politică și 
munca in producție.

— Totdeauna este nevoie de educație — 
continuă ideea bobinatoarea Elisabeta Dra
gomir, membră în consiliul oamenilor mun
cii. Cind s-a introdus în fabricație MS 912, 
niște tinere au început să se plingă că e 
greu, că s-a omologat greșit motorul ; să 
ridic eu problema in C.O.M. „Stați așa, fe
telor! Aveți răbdare, un produs nou nu 
asimilează fără eforturi". Am discutat 
îndelete și acum au ajuns la concluzia 
e bine. Rid și ele cînd le aduc aminte.

presia că sîntem mulțumiți. Așa cum a ară
tat și tovarășul Nicolae Ceaușescu in ca
drul recentei consfătuiri, „recunoașterea 
deschisă a lipsurilor constituie garanția în
țelegerii juste a stărilor de lucruri și a 
stabilirii măsurilor necesare". Dacă am pro
ceda altfel, n-am fi comuniști, n-am fi re
voluționari.

...Iată, deci, cum într-un colectiv munci
toresc spiritul revoluționar constituie însuși 
motorul progresului în toate domeniile ; 
iată cum voința comunistă de autodepășire, 
competența, frămîntările creatoare pe toa
te planurile generează fără întrerupere o 
nouă calitate a muncii și a vieții.

...La I.M.E.P. este inutil să întrebi în ce 
sectoare se face mai puternic simțit pulsul 
muncii politico-educative. Răspunsul se im
pune de la sine : pretutindeni. Ca peste tot, 
adunările generale de partid, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, adunările sin
dicale și ale organizației revoluționare de 
tineret, învățămîntul politico-ideologic și, 
mai cu seamă, procesul muncii de fiecare zi 
sint tot atîtea amfiteatre în care, zi de zi, 
fiecare este profesor și cursant la marea 
școală a educației comuniste. Școala unde 
fiecare învață — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice și po
litico-educative — că „a fi revoluționar în
seamnă să pui mai presus de toate intere
sele partidului, ale poporului și să Iași la 
o parte orice interese de ordin personal".

Am găsit un argument grăitor în spusele 
maistrului Iov Avram, cel despre a cărui 
experiență (a format la sculărie o echipă 
din oameni tineri, neexperimentați) a fost 
vorba mai înainte :

se 
pe 
că

NE VORBESC CÎTIVA DINTRE MILIOANELEr

Iov Avram
subinginer

Elisabeta Dragomir 
bobinatoare

DE PROMOTORI Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR Climatul stimulator al exigenței

și combativității comuniste

imperativ |

al democrației muncitorești
La o întrebare a noastră, tovarășul Va- 

■ile Iordache, secretarul . comitetului de 
partid pe întreprindere (maistru șef al sec
ției motoare fracționare B), ne răspundea 
că marele cîștig dobîndit în ultimii ani de 
colectivul uzinei a fost transformarea 
omului.

într-adevăr, la scara întregului colectiv, 
acționează atitudinea responsabilă față de 
muncă, exigența, ambiția lucrului bine fă
cut, respectul ordinii și al disciplinei, min
dria muncitorească, voința de autodepășire 
— acestea, toate și altele încă fiind măsura
bile prin realizările notabile obținute in 
producție și argumentînd ceea ce numim, 
generic, spiritul comunist revoluționar in 
opera de formare a omului nou. Un 
maistru, Gheorghe Tufeanu, din secția mo
toare asincrone, ne-a introdus, într'-un fel, 
în miezul acestui proces : „Spunea, la noi, 
un bătrîn că decît să transformi felul de a 
gîndi al unui om e mai ușor să construiești 
singur un bloc. Sigur, e o treabă grea și 
de durată, dar stă în puterile noastre, o fa
cem și, iată, avem și succese incontestabile."

Trebuie spus că în urmă cu ani uzina 
trecea prin momente dificile din toate punc
tele de vedere, pînă la un prag de la care 
s-a spus : aici trebuie făcută ordine !

— Am început cu impunerea ideii de 
disciplină — ne spune ing. Mihai Zisu, di
rectorul întreprinderii. Pentru că, intr-un 
colectiv, ordinea și disciplina constituie pri
mul factor de modificare a atitudinii față 
de muncă. 90 la sută dintre oamenii noș
tri proveneau din agricultură. Li se cerea și 
acolo o disciplină, dar de alt ordin. Aici 
era nevoie de rigorile muncii industriale. 
Am căutat să scurtăm perioada acestei 
transformări gradînd exigența. Căci nu se 
poate schimba nimic prin salturi, dacă vrei 
să nu obții rezultatul contrar. Așa am pro
cedat, de exemplu, cu intrarea în fabrică, 
unde era debandadă. întîi, pe cei întîrziați 
nu i-am mai primit decît după o oră de ia 
începerea programului, cu radierea orei 
respective din retribuție. Desigur, n-a fost 
plăcut nici pentru noi, nici pentru cei în 
cauză. Dar n-am cedat. Apoi nu am mai 
admis să se intre decît în minutul începerii 
programului. După care numai pînă cu 
cinci minute înainte, socotind aici și timpul 
necesar pînă la ajungerea în secție și în
căperea efectivă a lucrului ; să fie 8 ore 
de lucru și nu 7 ore și 50 de minute. în 
același mod am procedat cu toate cerințele 
muncii noastre: disciplina tehnologică, a 
relațiilor de muncă și altele. Zilele trecute, 
la consfătuirea de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Subliniat încă o dată că „de
mocrația revoluționară presupune o ordine 
desăvirșită", că „clasa muncitoare este, prin 
esența ei, o clasă disciplinată".

Ca să pătrundem In universul acestui pro
ces, am ales o exemplificare — mărturia 
șefului de echipă, subinginer Iov Avram, 
din secția sculărie :

— Acum vreo șapte luni e-a pus la noi 
problema alcătuirii unor echipe de lucru 
mai restrînse, pentru a putea fi mai bine 
conduse și mai eficiente. S-a procedat la 
redistribuirea unor oameni. Fiecare a dat... 
ce l-a lăsat inima. Mi-am luat eu răspun
derea noii formații, zicîndu-mi că știu me
serie, că am experiență și am s-o scot eu 
la capăt. Dar cînd am văzut că am de rea
lizat producție și nu prea am cu cine, m-a 
apucat disperarea. îmi venea să nu mai 
merg la fabrică. Dar au intervenit conștiința 
datoriei și ambiția. Și-am început să în
cerc fel de fel de metode. întîi să-i găsesc 
fiecăruia locul potrivit. Și m-am ținut de 
capul lor vorbindii-i fiecăruia... pe limba 
lui. Stimulîndu-le ambiția, trezindu-le res
ponsabilitatea. Și iată că, în șapte luni, au 
început să apară revelațiile. Oamenii au 
început să devină alții... Geană Costică, 
matrițer, mă adusese la exasperare. Și 
l-am mutat, mi s-a părut că ar fi bun la 
altă operație. La ora actuală e unul dintre 
rectificatorii cei mai buni, mă uimește ce 
mină are. Ionescu Adrian, strungar, și el un 
băiat cu mină de aur. Și nu fusese așa. Du
mitru Anghel a venit necalificat ; acum ii 
dau lucrări care îi depășesc mult categoria. 
Pentru că i-am stimulat ambiția. Dodiță 
Ioana, frezoriță... Avea necazuri... Am aju
tat-o să și le rezolve. Am pus-o la frezate 
șablonare, că este isteață. Și i-am dat cu
raj. Lucrează la o mașină unde trebuie un 
om de categoria a cincea. Și face față. Și tot 
așa cu fiecare... '

Cu fiecare, deci, o muncă politico-educa- 
tivă individualizată, perseverentă. înmulțiți 
cele de mai sus cu numărul tuturor comu- 
niștilor-educatori și veți obține imaginea 
unui proces amplu, care a dus (și încă mai 
•e de făcut) la modelarea conștiințelor. Ia 
întronarea unui climat moral de responsa
bilitate și dăruire în muncă, de angajare. 
Climatul către care partidul, secretarul său 
general cheamă întregul nostru popor. Stări 
de fapt la care s-a ajuns aici, la I.M.E.P. : 
„La noi o piesă nu se întoarce pentru re
manieri, ca în alte părți, de cinci ori la cel 
ce a produs-o. E bună de prima dată" (Ior
dache). „La noi, cînd se stabilește, în acord 
global, retribuția fiecăruia, se discută în co
lectiv despre fiecare. Dacă eu am greșit re
tribuția unuia, sint corectat Uneori chiar 
de către cel care ar fi fost avantajat. Acesta 
și încă alte motive mă fac să spun că avem 
o opinie colectivă muncitorească puternică" 
(Tufeanu).

Minerva Costea 
muncitoa re

Marin Cosmescu
economist

Gheorghe Tufeanu 
maistru

Georgeta Enescu 
inginer proiectant

Din spirit revoluționar și înaltă

pregătire profesională se plămădește

cel mai prețios aliaj uman
într-o bună zi, în urmă cu cinci-șase ani, 

maistrul Iov Avram, om, pe atunci, trecut 
de 35 de ani, a fost pus în dificultate de un 
inginer care — sau i s-o fi părut doar ? — 
s-a uitat cam de sus, cam nu știu cum la 
el, cind și-a dat seama că nu cunoaște o 
formulă algebrică oarecare. „Așa vasăzică?" 
— și-a zis în sinea lui moroșanul (Iov 
Avram este de felul lui ardelean, de pe 
undeva din județul Maramureș). „îți arăt 
eu tie !“ — a strins el din dinți și... s-a în
scris la Facultatea de subingineri. Astăzi 
este subinginer și muncește în continuare 
la mașină, conducted o formație de lucru.

— De ce subinginer, tovarășe Avram ?
— Unii , ’or crede că pentru titlu... Pe 

mine altceva m-a ambiționat : cum, vasă-

zică există lucruri pe care eu, ca maistru, 
ar fi trebuit să le știu și uite că nu le știu ! 
Ce fel de maistru sînt ? Și m-am apucat da 
învățat.

— Greu ?
— E greu la vîrsta asta, îmi venea s-o las 

baltă...
— Zice el așa — li ia vorba Vasile Ior- 

dache. Dar noi îl cunoaștem ; este unul 
dintre oamenii cei mai competenți din fa
brică și are în el o ambiție, o mîndrie, cum 
să zic, exemplare. 'Mîndrie muncitorească, 
ce mai...

Splendid aliaj acesta : competență și con
știință ! Ne aducem aminte de discuția cu 
directorul Mihai Zisu :

— Nu există problemă tehnică nerezol-

neavoastră!" — pasîndu-Ie altora inițiativa 
și răspunderea. Nu pot și nu vreau să des
part pregătirea de moralitate, de implicare.

— Cum vedeți această relație în cazul 
factorilor de răspundere?

— O funcție înseamnă o responsabilitate 
socială și pretențiile tuturor sînt cu atît mai. 
mari cu cît funcția este mai înaltă. Este 
un principiu a cărui aplicare în viată o 
urmărim în permanență : cu cit primești 
mai mult de la societate — pentru că ești 
retribuit și în funcție de răspundere — cu 
atît trebuie să-i dai mai mult. Este o lege 
de fier a echității socialiste.

ostenească și începe să-și caute un loc mai 
călduț. își descoperă o boală — dar cine 
n-are? — și... gata! El și-a făcut datoria, 
să și-o ....................... . . .
yarâșul 
„Ce fel
activist,
să-și aleagă un loc — dacă se poate — cit 
mai călduț de muncă?!". E limpede: aba
terile de la etică apar în clipa cind se naște 
o contradicție între interesul general și cel 
personal, iar cel în cauză nu are o armătură 
morală de bună calitate.

mai facă și alții. Dar, întreba to- 
Nicolae Ceaușescu Ia consfătuire, 

de luptător revoluționar, ce fel de 
comunist este acela care dorește

— Totul se educă. Și, în primul rînd, se 
educă exigența... Nu te naști cu ea, o ca
peți prin înțelegerea superioară a meca
nismelor progresului, a comandamentelor 
morale ale societății — spune ing. Mihai 
Zisu. Referitor la exigență, unii vorbesc 
despre „bunătate" și „răutate". Ei definesc 
drept „bun" pe cel îngăduitor, tolerant, 
care nu se scandalizează în fața unui fapt 
negativ. Și drept „rău" pe cel exigent. Nu, 
n-au nici o legătură răutatea cu exigența 
și nici bunătatea cu dorința de mai bine. 
De pildă, în fabrică : lași jos ștacheta exi
genței, a calității, produsele nu se mai 
vînd și se ajunge ca oamenii să nu mai 
aibă de lucru. Asta-i bunătate ? Este exact 
invers : ești bun cînd promovezi exigen
ța ; te afli pe piață cu produse competi
tive, realizezi planul, oamenii au motive 
de satisfacție. La noi s-a înțeles asta, în 
cele din urmă. Și e un mare cîștig.

Drumul înțelegerii acestui fapt nu-i însă 
deloc ușor. Iordache :

— Calea este perseverența. Nu acțiuni in 
salturi, nu „luna albiturilor", ci o muncă 
permanentă și pe tot frontul pentru a în
trona un spirit- general de exigență, așa 
cum este normal, așa cum ne-o cere me
reu secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Aici, la noi, exi
gența a dus la întronarea, ca regulă ab
solută, a disciplinei și ordinii in toate. Un 
climat care unora, din afară, li se părea 
„dur". Cu timpul însă...

Iată ce ne spune acum maistrul Gh. Tu- 
feanu : „Cindva, unii de prin oraș ne în
trebau : «Măi, ce-i la voi acolo, cazarmă, 
militărie ?». Acum, cind ceea ce se întîmplă 
aici a devenit mai limpede și pentru ei, 
ne spun cu admirație : «Măi, la voi acolo 
parcă ar fi farmacie !» Și le place".

S-a întîmplat mai de mult ca trei șoferi 
ai întreprinderii să fie surprinși fumînd 
lingă o cisternă cu combustibil. Pentru că 
nu era o neglijență oarecare, cei trei au 
fost sancționați drastic, li s-a desfăcut 
contractul de muncă. S-au dus și s-au 
plins ici și colo. Cum se mai adunaseră 
și alte asemenea plingeri, cineva cu 
o optică mai îngăduitoare l-a admonestat 
pe secretarul de partid : „Vezi că vă pu
nem în discuție !“. Nefericirea a făcut ca 
tocmai atunci să se petreacă, la o între
prindere din vecini, o avarie. Brusc, exi
gența de la I.M.E.P., ce părea „prea tare", 
a fost văzută așa cum trebuia, ca un 1’apt 
necesar.

Secretarul comitetului de partid aduce 
și următorul argument in favoarea 
genței, ca principiu de bază 
cerii muncitorești :

— Se întîmplă, rareori, 
să primim o reclamație 
beneficiar, să zicem pentru 
de motoare. Alții ar trimite acolo grupa 
servi'ce. Noi îl trimitem chiar pe cel care 
a răspuns, ca șef de echipă, de exemplu, 
de fabricația respectivă. El se întoarce și 
le spune și celorlalți : «Măi fraților, nu 
merge așa, am muncit acolo de mi-au 
ieșit ochii ca să remediez !». De mai mult 
nu e nevoie. Niciodată echipa respectivă 
nu va mai lucra de mîntuială. Am avut 
mai multe asemenea cazuri. Oamenii înțe
leg astfel că pentru noi muncim, că asu
pra noastră se răsfrîng și cele bune și cele 
rele pe care le facem. Este și o lecție de 
implicare socială.

— Cind ești exigent înseamnă câ nu ești 
indiferent față de interesele colectivului, 
ăsta este un fapt pe care l-am învățat de 
la partid, de la secretarul nostru general, 
și pe care practica muncii noastre il con
firmă in fiecare zi — ne spunea, într-o 
discuție pe marginea unor fapte de muncă 
din secția ei, Minerva Costea, presatoare 
în secția motoare fracționare A, secretară 
a organizației de partid.

Toți cei cu care am stat de vorbă au 
ținut să sublinieze că in domeniul educa
ției mai sint încă multe de făcut, că for
marea conștiinței noi, revoluționare impu
ne permanente și stăruitoare eforturi. E- 
conomistul Marin Cosmescu era nemulțu
mit, de exemplu, de faptul că uneori chiar 
și opinia colectivă se intimplă să fie... 
alături de exigența necesară : „Dacă, de 
exemplu, cineva are nevoie de recomanda
rea colectivului să fie trimis la o școală, 
colectivul îl zugrăvește uneori numai în 
roz și nu-i găsește nici un defect. Așa, 
dintr-o falsă generozitate. Uitînd că insul 
în cauză, școlit, se întoarce tot aici și, cu 
defectele sale ce i-au fost trecute cu ve
derea, va provoca dificultăți chiar prea 
generoasei colectivități. -Am avut cazuri. 
De asemenea, mai e de muncit și pentru 
a face ca opinia colectivă să raționeze 
mai profund atunci cînd intervine pentru 
«iertarea»- cite unuia care a încălcat nor
mele disciplinei, ale eticii muncii, și, fă
cut basma curată, va mai prejudicia inte
resele colectivului".
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A acționa cu abnegație muncitorească,

in numele intereselor generale

Educația revoluționară, pe măsura

unei epoci revoluționare
Continuăm discutarea aceleiași probleme 

cu secretarul comitetului de partid :
— La noi te uzină s-a demonstrat lim

pede ce importantă are forța exemplului 
personal. Eu sînt vechi pe-aici — și-mi 
aduc aminte că înainte mai aveam și cite 
un secretar de organizație slab profesional. 
Nu era bine. Acum toți secretarii noștri sînt 
oameni cu prestigiu — și profesional, 
și moral. Oameni foarte bine pregătiți pe 
linie tehnică, muncitori, maiștri, ingineri, 
însuflețiți de spirit revoluționar, primii care 
sar cînd e ceva de făcut. L-ați cunoscut 
pe maistrul Gheorghe Tufeanu ; el e și se
cretarul biroului de partid de la secția 
asincrone. Nu v-a spus el, fiindcă e modest 
— să vă spun eu. A venit o comandă mare, 
n-am avut altă soluție decît să transferăm 
o parte din motoare de la fracționare la 
asincrone ; schimbare de tehnologie, treabă 
pretențioasă, am avut greutăți deosebite. 
Atunci, Tufeanu, secretarul nostru, s-a așe
zat la banda rulantă. Și treaba a mers ceas. 
De-aia v-am spus că exemplul personal e 
important. Sau : aveam o muncitoare, era 
secretara biroului la motoare fracționare B. 
Se lucra la bandă. Și într-o zi a spus : „Aici 
sînt probleme deosebite, se dezlipesc tole.

Aici lucrez eu luna asta!". Și iar a mers 
treaba ceas.

— Care este relația dintre etică și com
petență ? — am întrebat-o și pe inginera 
Georgeta Enescu, de la secția de produse 
noi — prototipuri.

— Fără dragoste de muncă nu se poate 
realiza nimic, iar dragostea de muncă este 
o trăsătură etică fundamentală. Oare ne pu
tem imagina un revoluționar fără pasiune? 
Este de neconceput. Noi, la proiectare mo
toare, trăim în viitor : acum sîntem în 
1985—1986. Meseria noastră este o continuă 
negare a vechiului — și sînt cazuri cind 
vechi este ceea ce am proiectat de-abia 
ieri — este, deci, o continuă trăire a spiri
tului revoluționar.

— Care considerați că este trăsătura mo
rală dominantă a colectivului in care lu
crați ?

— înțelegerea clară a viitorului, căutarea 
permanentă a noului, privirea autocritică. 
Motorul nostru MS 911 avea 8 kg : eu cre
deam că mai puțin nu se poate. Aici erau 
limitele mele. Am înțeles, am căutat și 
astăzi are 4 kg — cu performanțe sporite 
și cu o fiabilitate superioară. Sîntem mîndri 
— dar n-aș vrea să rămînă cineva cu im-

f EXIGENTELE CODULUI ETIC

L-am găsit pe Iov Avram, în atelierul 
Său, între tinerii pe care se străduiește 

unei formații de 
cu ei, Ia piese de 
matrițe și ștanțe 
fabrici din țară, 

sînt încă...". „Zi- 
n-avem

sau, intre tinerii pc — 
să-i ridice la „valoarea 
elită" lucrînd, împreună 
o extraordinară finețe, 
ce nu se fac in multe 
„Ziceați că băieții nu 
ceam. Dar asta nu înseamnă că 
ambiție. Sîntem o formație' ambițioasă, să 
știți. Așa am și izbutit să realizăm lucrări 
foarte pretențioase, de ingeniozitate și pro
fesionalism înalt, deși, poate, la retribuție 
am fi ieșit mai bine cu lucrări mai sim
ple. Dar nu asta e totul. Băieții vor să 
realizeze ceva care să-i satisfacă, să le 

. dea cu adevărat sentimentul mindriel mun
citorești",

între trăsăturile morale ale omului nou, 
mindria lucrului bine făcut, voința de au
todepășire au nu o valoare în sine, ci una 
strîns corelată cu idealul de slujire a in
tereselor colectivității socialiste, a patriei. 
Am cunoscut aici, de exemplu, pe proiec
tanta Georgeta Enescu, din secția proiectare 
produse noi. Știam despre această secție că 
realizează lucruri ce se înscriu în parame
trii mondiali ai domeniului și, uneori, chiar 
îi... anticipează. Motoare proiectate de ei 
acum sînt, de fapt, ceea ce se va cere pe 
piață peste un an sau doi, mergîndu-se 
deci în intîmpinarea evoluției tehnicii și 
tehnologiei. Cerința unui tip nou de motor, 
evoluat, nefabricat încă nicăieri, nu-i prea 
surprinde, ba chiar. în 
scoate pe loc, dintr-un 
gata realizat.

• Anchete social-polițice
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unele cazuri, pot 
sertar, proiectul

— Cum reușiți ?, am intrebat-o pe Geor
geta Enescu.

— Printr-o documentare asiduă și prin 
pasiune.

— Documentarea... știm. Dar pasiunea de 
unde o luați ?

— Este reflexul firesc al conștiinței des
pre importanța acestei munci. Motoarele 
noastre merg, în majoritate, la export, pe 
devize libere. Și știm cit e de important 
acest fapt pentru economia țării. Nu-i pu
țin lucru să știi că îți slujești patria. Apoi 
mai este și conștiința că proiectele noastre 
asigură comenzile, producția și deci mun
ca a mii de oameni. Apoi vine, în ordine, 
competiția cu tehnicienii lumii, ca și cu 
tine însuți. Cum vedeți, destule motive ca 
să luptăm permanent pentru o calitate 
nouă, superioară, a muncii noastre !

Atît mindria muncitorească, cît și dorin
ța continuă de autodepășire sînt expresia 
directă a conștiinței comuniste, a simță
mântului patriotic care, Ia rîndul lor, sînt 
nobile emanații ale muncii de educație re
voluționară. Este — așa cum a evidențiat-o 
cu tărie magistrala cuvîntare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru — un proces larg și profund 
transformator, care se cere condus și în
făptuit cu înaltă răspundere și pasiune 
revoluționară de către toți comuniștii din 
profunda lor înțelegere a misiunii ce Ie-a 
încredințat-o partidul, poporul.

Mihaî CARANF1L
George-Radu CHIROV1C1
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Eroii filmelor noastre oameni adevârați,
NOTE DE LECTURĂ

luptători demni pentru triumful ideilor înaintate Poemele tarii, FfaptulIi

„Poporul - în care tineretul are un rol de seamă 
muncii sînt cei care au realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea 
socialistă a patriei. Ei sînt eroii care trebuie să-și aibă locul în film, 
în teatru, în poezie, în artă, în literatură, în pictură, în toate 
domeniile creației artistice!"

oamenu

NICOLAE CEAUȘESCU
lțimele zile ale festivalului 
(încheiat aseară cu Mistere- 
e Bucureștilor, scenariul : 

Eugen Barbu, regia : Doru 
Năstase) au repus în atenție ecra
nizările. întoarcerea din iad (scena
riul și regia : Nicolae Mărgineanul 
este o ecranizare după nuvela 
„Jandarmul" de Ion Agârbiceanu. 
Nu este vorba de o ecranizare fi
delă, căci cadrele nuvelei sînt ex
tinse dincolo de preocuparea de 
psihologie și fantastic din proza lui 
Agârbiceanu. Scenariul adaugă po
veștii jandarmului care, întors de 
pe frontul primului război mondial, 
bîntuie ca o stafie locurile cunos
cute din sat, încă una : aceea a 
rivalității bărbătești dintre Dumitru 
și vecinul său Ion, pentru Veronica, 
rivalitate pe care frontul o trans
formă într-o camaraderie supremă, 
dusă pînă la sacrificiu. Astfel 
adăugat, întoarcerea din iad capătă 
un ascuțiș antirăzboinic expresiv, 
pasionant.

Așteptînd un tren (scenariul: Ilie 
Tănăsache, regia : Mircea Veroiu) 
redă un episod dramatic din cel 
de-al doilea război mondial, punind 
prin cîteva portrete memorabile în 
evidență eroismul ostașilor români 
in lupta pentru, alungarea armatei 
hitleriste de pe teritoriul tării. O 
ecranizare după piesa lui Paul 
Everac este O lebădă iarna (scena
riul : Paul Everac, regia : Mircea 
Mureșan ; în rolurile principale : 
Rodica Mureșan și Octavian Co- 
tescu). Filmul reia, cu modificările 
de rigoare, povestea din Steaua 
fără nume de Mihail Sebastian. Pa
rabolă a unei aspirații ratate, me
taforă a năzuinței către altceva, 
spre o „stea fără' nume", a cărei 
chemare răsună neașteptat în pro
zaicul funcționar Mirea (aluzie pa
rodică la timidul și inexperimenta
tul Miroiu, din piesa lui Sebastian), 
filmul opune două tipuri de morală, 
una conformistă, de esență filistină, 
alta impregnată de poezie, de ne
voia de frumusețe și înălțime, pro
prie ființei umane. Teatral și sta
tic, filmul suferă de un oarecare 
tezism, propunînd totuși premisele 
unei dezbateri interesante. în sfîr- 
șit, cu Buletin de București ne re
întoarcem la problemele filmului de 
actualitate. După un scenariu de 
Francisc Munteanu, cu Mircea Dia- 
conu în rolul principal,.Buletin de 
București este o comedie reconfor
tantă pentru că tema e bine aleasă, 
situațiile autentice, iar actorii, ti
neri și ei, se simt la ei acasă în 
această întîmplare, cu excelente 
valențe educative, din care regizo
rul Virgil Calotescu n-a făcut o co- 
t.' adie bufă, de dragul efectelor, 
cum adesea se întîmplă. Prin acest 
film — în care semnatarul imagi
nii, Marin Stanciu, ne înfățișează 
nn București al zilelor noastre, de 
o mare frumusețe — festivalul a 
punctat unul din momentele sale 
importante. Amănuntul nu e de tre
cut cu vederea, cu atit mai mult cu 
cit nu o dată filmele noastre trec ca 
insensibile pe lingă marile edificii 
ale civilizației actuale, scot prea 
puțin in evidență uriașul efort 
omenesc, geniul creator, măreția 
umană încorporate în aceste valori. 
Mai mult, ne-am intîlnit — chiar 
in filme văzute aici — cu un peisaj 
Industrial sau urban urît, cenușiu, 
lipsit de personalitate, văduvit în 
esență de frumusețea și maiestatea 
'cu care l-au învestit în realitate 
făuritorii lui. în fond, acesta con
stituie cadrul real al vieții oameni
lor, mediul civilizat în care se des
fășoară viața și activitatea lor.

Filmul românesc rămîne dator cu 
o mai dreaptă și mai mare. fideli
tate față de construcțiile în care 
este încorporat geniul creator al 
poporului, al clasei muncitoare. 
Prea adesea, sub pretextul unui 
„realism" rău înțeles, se dă curs 
unei bizare voluptăți de a fotogra
fia cenușiul, banalul și chiar sordi
dul. Totodată, putem vorbi în unele

cazuri despre caracterul discutabil 
al selecționării peisajului uman din 
care se inspiră filmul românesc. 
Astfel, sub pretextul „omului sim
plu" vedem adesea pe ecran chipuri 
marcate de vicii morale, indivizi 
ciudați, într-un cuvînt „oameni 
fără identitate", găsiți la periferia 
societății.

Problematica și comportamentul 
unor personaje, îndeosebi din fil
mele despre tineret, sînt artificiale, 
nereprezentative. Departe de a pro
pune o viziune idilică și o chirurgie 
estetică asupra realității, trebuie să 
spunem că asemenea filme nu re
dau cu fidelitate profilul tinerei ge
nerații, romantismul său revoluțio
nar. Filmul are misiunea, ca orice 
operă de artă, de a da strălucire ar
tistică trăsăturilor care definesc 
profilul moral al tineretului, patrio
tismul lui revoluționar, dăruind 
spectatorilor modele umane, eroi 
exemplari, formați în clocotul 
muncii pentru înălțarea unor mari 
obiective socialiste, cum ar fi, de 
exemplu, Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, din imediata apropiere a 
locului unde s-a desfășurat acest 
festival al filmului românesc. Rele- 
vînd realizările de pînă acum,

in asemenea maniere de a surprin
de — eu aș spune : deforma — rea
litatea.

Citeam chiar ieri în ziare că 70 
ia sută din populația României tră
iește astăzi în locuințe noi. Iată o 
realitate indiscutabilă, de o mare, 
profundă și frumoasă semnificație. 
Nu poți nega forța evidenței : cu 
toate acestea, uneori, noi ne prefa
cem că e mai interesantă mizeria, 
filmînd cadre urîte, chiar sordide. 
La noi, parcă am generalizat men
talitatea potrivit căreia cu cit e 
lume mai puțină în sala de proiec
ție, cu atît filmul e mai bun, mai 
artistic. E adevărat că sînt și filme 
bune, care pot să nu placă publi
cului, dar măsurarea valorii unui 
film prin nereceptarea lui de către 
public mi se pare un criteriu bizar, 
care conduce la confuzia valorilor.

Mă întorc la modele : desigur, ele 
nu trebuie înțelese în sensul de 
„rețete de viață" infailibile, dar 
cred că dacă ne referim la tineret, 
în viața lui există în mod real 
această dominantă : entuziasmul, 
dragostea de viață, de glia stră
bună, ambiția de a se afirma. Să 
găsim in filmele noastre situații 
apte să pună în lumină aceste do-

Festivalul filmului românesc 
de la Costinești

acest „festival în haine de lucru" 
a scos puternic în evidență nece
sitatea realizării unor opere profund 
educative, inspirate din ceea 
este reprezentativ în realitate, în 
viața tineretului de astăzi.

A
I

ce

n acest sens pledează și opi
niile pe care le publicăm, 
opinii solicitate după festi
vitatea de premiere ce a în

chis ediția din acest an a Festivalu
lui filmului românesc de la Cos- 
tinești.

Virgil Calotescu, regizor : NE
VOIA DE MODELE.

în ultima perioadă s-au făcut o 
serie de încercări de adîncire a su
biectelor contemporane, dar după 

; .opinia mea n-ain depășit încă din . 
păcate niște scheme. Eu cred că în 
scenarii, în filme, incă nu s-a găsit 
cheia abordării realiste, convingă
toare din punct de vedere artistic a 
luptei dintre vechi și nou ce defi
nește în esență formarea omului 
înaintat, eroul zilelor noastre. O 
aplecare permanentă, mereu mai 
adincă asupra resorturilor formării 
omului nou. animat de înalte idea
luri, este hotărîtoare pentru pro
gresul cinematografiei, al filmului 
de actualitate valoros, educativ. 
Aceasta este sarcina ce stă în fața 
cineaștilor, a artiștilor de azi. Tre
buie să avem criterii ferme de se
lecție, spre a extrage din realitate 
ceea ce este semnificativ, reprezen
tativ, filtrat desigur prin personali
tatea creatoare a fiecărui artist co
munist. Este foarte important să ne 
gindim opera de artă în raport cu 
adevărul vieții. Este păcat să ne 
irosim forțele pe fenomene nere
prezentative, în loc de a le studia 
și respecta pe cele noi, pe cale de 
apariție sau puternic afirmate în 
societatea noastră. în această ner- 
spectivă aș situa problema eroilor, 
a modelelor, a oamenilor înaintați, 
pe care filmul trebuie să-i promo
veze mai hotărit : nu eroi nerfecți, 
ci adevărați, pasionați, activi, care 
luptă pentru o idee. Reflectind ast
fel realitatea, omul, societatea, ne 
facem o datorie patriotică, de ar- 
tiști-cetățeni.

Cînd filmezi niște lucruri
arată frumos ești uneori acuzat că 
„înfrumusețezi". Unii cineaști con
sideră că dacă arăți mizeria și urî- 
tul ești mai șocant, atragi publicul. 
E păcat că uneori ne mai refugiem

care

minante. Trebuie un efort conjugat 
mai mare spre a realiza acele opere 
educative, cu înalt mesaj umanist, 
pe care ni le cere secretarul gene
ral al partidului.

Ileana Berlogea, profesoară la 
I.A.T.C. : EROUL AȘTEPTAT DE 
PUBLIC.

în cinematografia noastră de azi 
se continuă cu succes explorarea 
temelor și a subiectelor consacrate 
de proza, ba chiar și de dramatur
gia din trecut. Acest lucru este fi
resc nu numai pentru că mai pur
tăm, în ciuda anilor deveniți de
cenii, pecetea celor mai reușite fil
me pornite de la ecranizări, cum 
sînt O noapte furtunoasă de Jean 
Georgescu șl Moara cu noroc, în 
Vigjunea lui Victor Iliu, -a căror 
tradiție 'se continuă în recente peli
cule ca întoarcerea din iad, Năpas
ta, Ochi de urs. Dar elementul de
finitoriu al filmului contemporan 
nu mai este dat de ecranizări, ci de 
modul în care se 
iitatea noastră de 
in care apare pe 
ranul nostru. E 
mare concentrare 
care apare contemporanul _____
în sensul strict al cuvîntului, adică 
omul ce a pășit alături de noi în 
cel de-al 9-lea deceniu al secolului 
XX, pentru că el merită o atenție 
deosebită. Nu este ușor să surprinzi 
mutațiile rapide care au loc în via
ță, dar etapa pe care o parcurgem 
se distinge tocmai prin această fe
brilă și pasionantă căutare a unui 
drum nou, mai expresiv de a reda 
dimensiunile eroului contemporan.

Călin Căliman, critic de film : 
COTA ACTUALĂ A FILMULUI 
DE ACTUALITATE.

După „Festivalul filmului româ
nesc de la Costinești" rămîne des
chisă, printre altele, o problemă de 
fond a repertoriului cinematogra
fic național : tema filmului dc ac
tualitate. De-a lungul anilor au 
existat atitudini distincte privind 
înfățișarea pe ecran a 
contemporane. A fost o 
în care filmele inspirate 
zent 
tale.
dere 
oade 
cercat să se apropie cu mai multă 
responsabilitate etică și estetică de 
problematica de fond a prezentului

explorează rea- 
astăzi, de modul 
ecran contempo- 
necesară o mai 

asupra felului in 
nostru

realității 
perioadă 
din pre- 
inciden-constituiau prezențe

Au existat din punct de ve
al orizontului tematic peri- 
în care filmul românesc a în-

Premiile festivalului

socialist : prin filme cu pregnant 
caracter politic, care și-au propus 
să rememoreze anii devenirii so
cialiste de pe platforma de discer
nere a prezentului imediat (dat 
„puterea și adevărul" unor aseme
nea filme n-au însemnat totuși 
decît o „clipă" în evoluția cinema
tografiei noastre), prin filme care 
au pus în dezbatere realități mo
rale, calități umane, specifice ani
lor noștri, specifice universului de 
gind și faptă al contemporanilor. 
(Dar asemenea filme au fost totuși 
prea puține pentru a putea înfă
țișa pe ecran complexitatea trans
formărilor de conștiință petrecute 
in societatea noastră, pentru a pu
tea portretiza chipul țării și al oa
menilor ei în perioada cea mai fer
tilă din istoria României). Pe de 
altă parte, au continuat să-și facă 
loc pe ecrane filme de inspirație 
periferică, în care actualitatea a 
rămas un simplu decor, filme fără 
o miză morală de luat în conside
rație și practic atemporale, filme 
care și-au propus (de ce ?) să evi
dențieze doar aspecte cenușii ale 
existenței sau să idilizeze pînă la 
neverosimil actualitatea. Firește, 
astfel de filme n-au putut oferi 
măsura reală a actualității. După 
cum nici acelea îndepărtate de 
viață care plutesc in abstract. Ți- 
nind seama de toate aceste impli
cații social-politice, cultural-edu
cative, este cazul să ne întrebăm 
cu toată responsabilitatea : care 
este cota actuală a filmului de ac
tualitate 7 Am văzut la Costinești, 
în reluare, cîteva filme tinerești, 
prin definiție : Buletin de Bucu
rești (un film cu priză la public, 
cu situații autentice), Mult mai de 
preț e iubirea (o peliculă nu lip
sită de sensibilitate, în care viața 
devine însă... vers de muzică ușoa
ră), Melodii la Costinești (în care 
un actor vesel ca Horațiu Mălăele 
nu poate salva de la înec o intri
gă banală și o comedie muzicală 
...fără muzică). Un film de actua
litate cu reale calități este Fructe 
de pădure : povestea unei tinere 
de astăzi, care izbutește să depă
șească momente critice ale exis
tenței sale ; dar și aici, în acest 
film, concepția regizorală n-a fost 
scutită de impurități în modul de 
redare a realității. Iată dar palma
resul filmului de actualitate după 
festivalul. de la Costinești. Nu mi 
se pare edificator pentru posibili
tățile reale ale cinematografiei 
noastre. Nu mi se pare pe măsura 
îndatoririlor importante pe care 
filmul românesc le are față de 
realitate, față de problematica 
prezentului socialist, față de oame
nii acestui timp. Tabloul de an
samblu al filmului de actualitate 
este sărac îTi substanță, rămîne în 
urma vieții.

Mihai Ungheanu, critic literar ? 
PREMISE NEFINALIZATE.

Cota filmului românesc de ac
tualitate a fost grăitor reprezenta
tă în recentul festival. Deși canti
tativ bine reprezentată, specia n-a 
dat satisfacție, valoric vorbind. 
Unele filme au fost adevărate re
buturi (Melodii la Costinești), alte
le, ca Mult mai de preț e iubirea, 
au suferit de rigiditate. Insuficien
ța principală o dau scenariile li
mitate ca noutate tematică și, bine
înțeles, tratarea cinematografică a 
„poveștii". La insuficiențele de 
scenariu se adaugă cele de regie. 
Propunerea atit de interesantă cum 
este aceea a lui Paul Everac din 
O lebădă iarna a foșt exterior tra
tată regizoral. Alte pelicule pro
fesează un fel de „autenticism" în 
sine. E de vină și o anume auto
nomizare a operatorilor, care evo
luează spectaculos, dar inadecvat 
dramaturgiei propuse. Succesul co
mediei Buletin de București, ple
cată de la un proiect fără preten
ții, merită de aceea atenție. E 
vorba aici de o premisă excelentă 
de film comic, de o reală miză ci
nematografică în scenariu, care a 
avut șansa unui actor de excepție 
— Mircea Diaconu.

Filmul 
își caută 
e vizibil, 
dicată.

ale pămîntului etern
IMN PENTRU STATORNICA VATRA
Poet cu larg regis

tru expresiv, Grigore 
Hagiu nu putea ră- 
mîne insensibil 
ceea ce lumea copilă
riei oferă din plin ori
cărui artist adevărat. 
Chiar mai mult, nenu- 
mărați creatori au 
făcut din reîntoarce
rea la acest spațiu 
temporal al vîrstelor 
de început o adevă
rată 
care 
prin 
mentelor,

la

„ars amandi", 
le împrospăta, 
noblețea senti- 

____ 1__, universul 
interior. în acest gen 
de poezie, Grigore 
Hagiu valorifică în
clinarea sa spre vi
zual, spre portretisti
ca ideatică, la care 
adaugă o picturalitate 
de pastel redescoperi
tă, sau, mai adevărat 
spus, readusă din în- 

• ceputurile sale lirice 
uitate odată cu ten
tația conceptualizării 
din poezia de maturi
tate. Acest volum, e- 
locvent intitulat „De
semnate pe sticlă", 
apărut într-o 
moașă prezentare 
fică la Editura 
Creangă" cultivă 
mai latențe 
tați poetice, 
fragmentar, întimplă- 
tor ajunse la supra-

fru- 
gra- 
„lon 
toc-

virtuali- 
numai

*) Grigore Hagiu : 
„Desemnate pe sticlă", 
Editura 
gă“.

„Ion Crean-

față, printre preocu
pări sau atracții, 
unele de moment, con
siderate a fi mult mai 
importante.

Lectura volumului 
este pe cit de surprin
zătoare, pe atît de re
confortantă. Scăpat de 
obsesiile, uneori stră
ine, ale unui 
liric, Grigore 
zburdă pur și 
într-o lume de 
seți colorate 
de vîrstele copilăriei. 
Impresia de vitraliu 
alcătuit din segmente 
de poveste ne însoțeș
te de Ia început pen
tru a încheia, cu ulti
mele versuri, o călăto
rie mirabilă, de dorit 
a fi continuată. Uni
versul este deplin 
familiar copilului : 
casa, curtea, vietățile 
domestice, natura în
conjurătoare, 
tradiționale, 
curge domol, 
această memorabilă 
„Casa noastră" : „Din 
conture / și din linii, 
I fă o pavăză luminii, 
/ mai ușoară / înăun
tru să pogoare / doar 
căldură, / liniște me
lodioasă, / miez de 
ceară. / Prin odăi, / cu 
pace lină / și cădel- 
niți / de rășină, / nu 
se vede / dar se poate 
/ auzi un fel de cin- 
tec / și de clopot care 
bate. / Fie iarnă, fie 
vară, / rotogoale mari

sistem
Hagiu 

simplu 
frumu- 
oferite

jocurile 
Versul 
ca în

/ de fum să iasă, / din 
cel horn strîmbit la 
cer. / / Cine n-a avut 
o casă ? / Cite case-n 
gind nu pier ?“.

Mai frecvente sînt 
pastelurile, uneia 
scrise în ritmul tradi
țional, cele mal multe 
însă trecute prin fil
trul unei gîndirl lirice 
actuale. Și aici, poetul 
face poezie de not. - 
ție, cumulativă. Cu 
devărat personale 
sînt însă acele poezii 
scurte, care prind ima
ginile disparate în
tr-un tot dintr-o sin
gură trăsătură de pe
nel : „La hotare, / 
singuratici, / cu coroa
ne / de frunziș amărui, 
/ nucii mari, / bățrini, I 
tuturor aparținind și 
nimănui". Mai muzi
cale, apropiate do in
cantația specifică pro
ducțiilor folclorice, ne 
apar unele poezii des
pre obiceiuri, așa cum 
apar ele 
loienii, 
Tăierea 
pra sau 
dezvoltă 
ludică a 
simboluri 
acceptate.
volum poartă o ade
vărată nostalgie a co
pilăriei, de care poetul 
se descarcă imaginin- 
d-o cu fabuloasele și 
mișcătoarele ei con
tururi.

copiilor : Ca-
Plugușorul, 

porcului, Ca- 
Pui de șarpe 

liber esența 
copilăriei în 

îndeobște 
întregul

ISTORIA DIN INIMI
de foiPoet 

clasicizantă, Teofii 
laj cultivă 
de citire, 
apărută la 
„Ion Creangă", marile 
sentimente umane, cu 
predilecție pe cele ci
vice și patriotice. Sen
sul optimist și luminos 
transpare în versuri 
imnice : „Laudă ma
nilor / Laudă minții / 
Cu care înalță părin
ții / Palatele zilei de 
mîine. / Laudă pentru 
pîine / Laudă țării t 
Mereu,-.-lăudată / Să-j 
fie bucata de pîine cu
rată". Firesc, în con
sonanță cu tot ceea ce 
exprimă dragostea de 
patrie, versurile prind 
un „contur de lumi
nă" : „Mîndria noastră 
cea de toate zilele / E 
bucuria / de a fi acum, 
aici, / In România",

în 
plac» 
Editura

») Teofil Sălaj : 
„Carte de citire", Edi- 

„lon Creangă".

unde cei de dinaintea 
noastră, moșii și stră
moșii „In prunci au 
știut semăna și-n gră
dini / Acele semințe 
măiastre / Prin care 
recoltele țării de azi / 
Să fie recoltele noas
tre. // Cinstite Să fie 
cărările lor / Pe dru
mul din care nu piere / 
O țară în care bărba- 
ții-eroi / Se nasc cînd 
istoria-o cere".

Sentimentul istoriei, 
al marilor fapte să- 
vîrșite de milenii de 
oamenii acestei părți 
de lume se 
continuu prin 
tare la natura 
la pămîntul ei 
înzestrat, dar și păs
trat, apărat de atîtea 
vicisitudini. Poetul 
află în această simbio
ză ritmurile respirației 
românești, unde cîm- 
purile sînt „eroice", 
„monumente ale răb
dării noastre de două 
mii de ani", înălțate 
prin lupta, prin mun-

susțlne 
rapor- 

patriei, 
bogat

ca neprecupețită a ge
nerațiilor succesive. 
Peste toate plutește, 
ca un halou de lumi
nă, iubirea curată a 
unei copilării uitate : 
„Uită-ți cintecele-n 
mine / Copilărie cura
tă / Dragostea din 
lume încă / N-a fost 
îndeajuns cîntată. // 
Dragostea de prunci, 
de muncă, / De drep
tate și de pîine. / Și de 
tot ce-nseamnă țară / 
Cea de azi și cea de 
mîine. // Uită-ți cînte- 
cele-n mine ! Copilărie 
curată / Să le samăn, 
să ne fie / Toată viața 
mai bogată". Mesajul 
patriotic, transmis în 
versuri clare, nu lipsi
te de un anumit reto
rism, asociat solemni
tății firești, se trans
formă în „cîntec" 
printr-o autentică pa
siune ce susține în 
subteran versul.

Emil VASILESCU/
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Recunoștinfă
Tirziu din seară, Rieger Horst, 

mecanic pe o macara plutitoare 
din portul Drobeta — Turnu 
Severin, se îndrepta spre locul 
de muncă. Datorită întunericu
lui, el și-a pierdut echilibrul și 
a căzut in Dunăre.

Din fericire, a fost văzut la 
timp de soldatul grănicer 
Gheorghe Sălăjan, aflat in ser
viciul de pază, care a 
despre cele întîmplate 
tate.

Prompt, un grup de 
grăniceri, în frunte cu maistrul 
militar Ion Dragavei, a interve
nit pentru salvarea omului.

A doua zi, mecanicul a trimis 
o scrisoare comandantului tru
pelor de grăniceri : „Dacă mari
narii grăniceri n-ar fi acționat 
cu agerime și curaj, trei copii 
ar fi rămas orfani de tată... Îmi 
exprim 
față de 
minunați 
viața".

raportat 
la uni-

marinari

recunoștința fierbinte 
ostași, acești oameni 

care mi-au redat

Cinci pe bicicletă
Cinci tineri, operatori chimiști 

la. Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Bacău, au hotărit 
să-și petreacă vacanța drume- 
țind prin țară pe biciclete. Este 
vorba despre Măricel 
Viorel Popescu, Ion 
Constantin Mihalache 
Ichim, cărora li s-au 
alți doi prieteni — Gică Po
pescu și Constantin Nistor, 
muncitori, din Piatra Neamț. In 
numai o săptămînă, ei au par
curs 2 000 de kilometri, vizitând 
site și oraș&f centre industriale, 
lecuri pitorești, monumente is
torice și de artă. Isprava cu 
caie se mândresc este escalada
rea,.. Trans făgărășanului. „Un 
comediu plăcut, instructiv și),., 
sănătos" — ne-a spus unul din
tre ii.

Și avem motive șă-i credem 
pe cuvînt, intrucit este al treilea 
an consecutiv de cînd acești ti
neri muncitori iși petrec in acest 
fel o parte din concediu.

Nichita, 
Mohora, 
și Ion 
alăturat 

Gică

Cînd toți erau 
la cîmp...

Oamenii din comuna Trifești, 
județul Iași, sînt gospodari har
nici și priccpuți. Nu intîmplă- 
tor s-au numărat adeseori prin
tre cei dinții din județ la lucră
rile și producțiile agricole, la 
acțiunile de gospodărire și în
frumusețare. Dar iată că, în 
timp ce întreaya suflare a satu
lui muncea și muncește și în 
această vară pe cimp cu rîvnă, 
numai Mihai Moisă, un tinăr de 
25 de ani, stătea la umbră deasă 
cîtu-i ziulica de mare. Seara ie
șea și el din birlog pentru a-și 
cinsti lenea la bufet. Nici n-a
puca bine să-și termine băutura, 
că și începea scandalul. Azi așa, 
mîine așa, pînă cind obștea sa
tului l-a dus frumușel în fața 
instanței de judecată. A fost 
condamnat la 3 luni închisoare, 
dar cu executare la un loc de 
muncă sub strictă supraveghere.
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feri s-a încheiat „Festivalul filmului românesc de 
la Costinești — 1983“, organizat de Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Asociația cineaștilor din Repu
blica Socialistă Romania, manifestare integrată Fes
tivalului național „Cîntarea României".

In cadrul festivalului, desfășurat in perioada 26 
iulie—5 august a.c., au fost prezentate filme artistice 
de lung și scurt-metraj, filme de animație și docu
mentare, precum și pelicule realizate de studiourile 
de filme ale Ministerului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, de către studenți de la I.A.T.C. 
și cineamatori, fiind organizate, de asemenea, întîlniri 
ale cineaștilor cu tineri din Stațiunea tineretului 
Costinești, proiecții pentru oamenii muncii de pe 
marile platforme industriale ale județului Constanța 
și pentru cei aflați la odihnă in stațiunile litoralului.

Dezbaterile zilnice ce s-au desfășurat in această 
perioadă, in paralel cu festivalul, punind față in față 
pe de o parte pe creatorii de filme și pe criticii 
cinematografici, iar pe de alta pe spectatori, au 
subliniat cu pregnanță necesitatea de a se realiza 
filme ce abordează o problematică actuală, inspirată 
nemijlocit din viața social-politică a țării, din măre
țele prefaceri survenite in România, in special in 
ultimii 18 ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea, 
din activitatea constructorilor socialismului, a poporu
lui nostru închinată înfăptuirii programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul României.

Juriul festivalului, alcătuit din personalități de 
prestigiu din domeniul artei și culturii, reprezentanți 
ai unor organizații de masă și obștești, analizînd 
conținutul de idei, mesajul educativ și nivelul de rea
lizare artistică al filmelor, luind In considerație și 
opiniile publicului spectator exprimate prin interme
diul unor buletine de sondaj, a acordat următoarele 
premii :

— PREMIUL 
cernat filmului 
Nicolae Dragoș 
Gilmeanu ;

— MARELE PREMIU a fost acordat filmului „în
toarcerea din iad", scenariul și regia Nicolae Mărgi- 
neauu.

— TITLUL DE LAUREAT și TROFEUL COSTI
NEȘTI ’83 pentru cel mai bun film de tineret a fost 
decernat filmului „Buletin de București", scenariul 
Francisc Munteanu, regia Virgil Calotescu.

— PREMIUL PENTRU REGIE a fost atribuit re
gizoarei Malvina Urșianu pentru filmul „Pe malul 
sting al Dunării albastre".

SPECIAL AL JURIULUI a fost de- 
„A1 patriei erou între eroi“, scenariul 
și Pompiliu Gilmeanu, regia Pompiliu

— PREMIILE PENTRU INTERPRETARE au reve
nit actriței Gina Patrichi, pentru rolul din filmul 
„Pe malul sting al Dunării albastre", și actorului 
Mircea Albulescu, pentru rolul din filmul „La capă
tul liniei".

— PREMIUL PENTRU MUZICA a fost atribuit com
pozitorului Cornel Țăranu pentru filmul „întoarcerea 
din iad".

— PREMIUL PENTRU IMAGINE a fost acordat 
operatorului Florin Mihăilescu pentru filmele „Fructe 
de pădure" și „Ochi de urs".

— PREMIUL PENTRU SCENOGRAFIE a fost acor
dat arhitectului Marcel Bogos pentru decorurile din 
filmele „Năpasta" și „O lebădă iarna".

— Juriul nu a acordat premiul pentru scenariu.
— PREMIUL PENTRU FILM DOCUMENTAR a fost 

atribuit : „ex equo" filmelor „Mireasa", scenariul și 
regia Mirel Ilie.șu, și „înțelepciunea și limitele ei", sce
nariul și regia Paula și Doru Segal.

— PREMIUL PENTRU FILM DE ANIMAȚIE 
venit peliculei „Salt mortal", scenariul și regia 
stantin Șerbeseu.

— PREMIUL PENTRU FILM REALIZAT DE 
DENȚII DE LA I.A.T.C. a fost atribuit filmului .. 
penlru sax", regia Radu Nicoară și Relu Morariu.

— PREMIILE PENTRU FILME REALIZATE DE 
CINEAMATORI au revenit peliculelor „Nepotul Mitru- 
ță“, autor Paul Zeida de la cineclubul Casei de cul
tură Botoșani, și „Stă în mîinilc noastre", autor Ion 
Mato de la cineclubul întreprinderii siderurgice Reșița.

Juriul a acordat, de asemenea, unor tineri realiza
tori și interpreți care s-au remarcat prin creațiile lor 
prezente în festival următoarele premii :

— Actriței Rodica Negrea pentru rolul interpretat 
în filmul „Mult mai de preț e iubirea".

— Actriței Catrinel Dumitrescu pentru rolul inter
pretat în filmul „Buletin de București".

— Actorului Dinu Manolache pentru rolul inter
pretat în filmul „Mult mai de preț e iubirea".

— Operatorului Vivi Drăgan Vasile pentru imagi
nea filmelor „Pe malul sting al Dunării albastre" și 
„Năpasta".

— Operatorului Vlad Păunescu pentru imaginea 
filmului „întoarcerea din iad".

— Realizatorilor 
Zeno Bogdăneseu, 
și La jos Nagy.

— Actriței Ana _____  ..____ ___  ...
terpretat in filmul „întoarcerea din iad".

Juriul festivalului a hotărit decernarea 
omagial consacrat creației artistice în domeniul cine
matografiei regizorului Doru Năstase, in memoriarru^

a re- 
Con-
STU- 
„Solo

filmului de animație „CaHgrafie", 
Radu Igaszag, Olimpiu

Ciontea pentru rolul de
Bandalac

debut in-

Premiului

românesc de actualitate 
un profil nou, acest lucru 
dar cota lui nu este ri-

M. COSTEA
Fluierași din Tazlău, județul Neamț

Foto : Gh. Vințilă

DIN AD1NCUL DRAGOSTEI DE PATRIE
(Urmare din pag. I)

de cultură, G. M. Cantacu- 
zino, cînd, referindu-se la 
locuința românească, scria : 
„Cînd fac o casă pentru ci
neva, un cineva anonim, de 
care nu știu prea mult, pe 
care-1 ghicesc puțin, cit îmi 
trebuie, pentru a-i înțelege 
dorințele, mă gîndesc în
totdeauna la acea inrîurire 
a caselor, a camerilor, a 
spațiilor locuite, cu propria 
lor sonoritate, cu deosebita 
lor lumină, asupra acestor 
amintiri, acestui trecut me
reu mărit și în veșnică 
transformare din care ni se 
compune personalitatea.

încerc să înțeleg de ce 
anumite ferestre se deschid 
și astăzi pentru mine pe 
priveliștile surîzătoare ale 
țărilor făgăduinței, de ce 
unele camere, la anumite 
ore aveau ceva solemn în 
creșterea întunerecului care 
le cuprindea, de ce unele 
scări puneau hotare între 
caturi în loc să le lege, de 
ce unele uși prea mari în- 
spăimintă, de parcă ar tre
bui să se deschidă numai 
pentru un alai, de ce unele 
case sînt locuite de sufletul 
vremurilor, pe cînd de al
tele niciodată nu se prinde 
viața ? îmi pun toate aces
te întrebări și totuși nu 
răspund, nu pot răspunde

la fiecare în parte, dar din 
suma lor încerc să-mi fac 
o intuiție, care va fi cheia 
cu care voi nădăjdui a pă
trunde în lumea a ceea ce 
numim noi, cu totul fără 
socoteală, a obiectelor neîn
suflețite. Căci nimic nu 
este mai viu, sau ar trebui 
să fie mai viu, decit o 
casă".

într-adevăr, nimic mai 
viu decît o casă, o stradă, 
un cartier, un oraș. Nimic 
mai viu decit aceste lucruri, 
în aparență neînsuflețite, 
dar in fibra cărora bate, 
mai puternic decît oriunde, 
sufletul nostru adînc. Al 
arhitectului, al constructo
rului, al grădinarului — și 
nu numai al lor. Sufletul 
nostru, al tuturora, al co
piilor și al virstnicilor, al 
tinerilor și al maturilor, al 
celor care, prin vorba lor, 
prin fapta lor măruntă și 
neștiută ori importantă și 
demnă să fie ținută minte, 
contribuim la crearea ace
lui murmur indefinit, dar 
atit de mult dătător de 
bucurie și încredere — 
murmurul vieții.

vulgaritate, adine, dar lipsit 
de spaimele nedeslușite ale 
abisurilor, .suav pină la 
fragilitate și, în același 
timp, de o neobișnuită pu
tere de rezistență, visător 
pină la pierderea de sine, 
și de un realism blind tot
odată, fără durități inutile, 
dirz însă și de neînduplecat 
în răsufletul vijeliilor de 
orice fel, murmurul acesta 
unic și de neînlocuit în 
marele murmur al lumii, 
este murmurul vieții ro
mânești. El s-a născut 
prin distilarea sufletului 
nostru milenar la cele 
mai înalte temperaturi ale 
unei istorii eroice 
prins
noile zidiri ale timpului 
nostru, mai puternic și mai 
repede decît experiența 
veacurilor de pînă acum 
ne-ar fi dat îndreptățire să 
credem.

Priviți și ascultați ființa 
nouă a orașelor noastre, a 
satelor, a noilor cartiere, a 
noilor centre urbane. O 
veți simți vie și apropiată, 
familiară și ocrotitoare.

S-a petrecut in ultimele 
decenii cu casele, cu stră
zile și localitățile noastre 
noi ceea ce se petrece cu 
anumite cuvinte recente, 
introduse în poezie. Ele nu 
pot fi înțelese, acceptate,

și a
rădăcini adinei în
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Murmurul acesta, cald 
și lipsit de violență, 
și echilibrat, luminos 

frumos fără ostentație, în
crezător și plin de ome
nească măsură, vesel fără

apropiate, pină ce nu-și fac 
vatră de suflet în limba pe 
care cu toții o vorbim. în
cetul cu încetul, noile case, 
noile cartiere, noile piețe, 
la București ori-Cluj-Na- 
poca, la Iași ori la Timi
șoara, la Constanța ori la 
Tirgu Mureș, la Suceava 
ori la Craiova, la Baia 
Mare ori la Roman, la 
Sibiu ori la Slobozia, la 
Vaslui ori la Satu Mare, 
și-au făcut vatră de suflet 
și nu ne mai putem des
părți de ele.

Iedera s-a urcat pe ne
simțite pe ziduri, înconju- 
rînd cu ghirlandele ei fe
restrele oamenilor, florile 
și-au ridicat privirile spre 
cer, din rama 
puieții de tei, 
două 
tăzi 
rea,
omului, glasurile 
răsună

decenii, 
arbori în 
groși cit

ferestrelor, 
de acum 
sînt as- 
toată fi- 
trunchiul 

copiilor
mereu, ca intr-o 

sală de clasă veșnic 
în sărbătoare, viața se sim
te la ea acasă, demnă și 
frumoasă, în stare să ducă 
pe umerii săi puternici 
bucurii intense și necazuri 
trecătoare, visuri înalte, 
care mîine vor deveni fap
te, temeinicie. Pentru că, in 
orice colț al pămîntului ro
mânesc, viața are rădăcini 
adinei.
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Dintr-o neatenție
Pe ulițele comunei Nimigea 

din județul Bistrița-Năsăud, 
circula autotrenul 31-BN-l 584. 
Capacitate : 25 tone. La volan —• 
Vasile Griga.

Neatent la un semn de inter
dicție, care arăta că nu e voie 
să se treacă pe un pod cu auto
vehicule mai grele de 5 tone, 
Vasilică înaintează cu masto
dontul spre locul cu pricina. 
Nici n-a apucat bine să intre 
pe pod, că acesta a și troznit din 
toate încheieturile. Norocul lui 
a fost că albia apei nu s-a do
vedit prea adincă și a scăpat cu 
viață. Dar nu și de răspunderea 
pentru plata pagubelor prici
nuite atit podului, cit și masto
dontului.

Cine nu deschide ochii...

Amnezie ?
S. Iosif din Satu Mare s-a an

gajat printr-un contract încheiat 
cu Asociația economică inter- 
cooperatistă din Moftin că va 
crește în cooperare cu unitatea 
12 porci in gospodăria sa. Cind 
a sosit termenul de livrare a 
porcilor, ia-i de unde nu-s ! Nici 
un grăsun nu se afla in bătă
tura gospodăriei sale. Și S.I. a 
început să dea din colț in colț. 
A încercat să motiveze că unii 
au pierit de moarte bună, iar 
alții de... cuțit, valorificindu-i 
pe cont propriu. Cerindu-i-se 
să dovedească pe bază de acte 
cele afirmate, a adus un argu
ment forte : din cauza memo
riei slabe, cică nu-și mai amin
tește locul unde i-a îngropat pe 
rimătorii trecuți în lumea um
brelor. „Amnezia" nu l-a scutit 
de plata prejudiciului provocat 
unității, plus ce-o mai zice 
gea.

în 4 rinduri

le-

din
de-
vo-

Din ziarul „Flacăra roșie" 
Arad am reținut un catren 
dicat unui șofer surprins la 
lan sub influența alcoolului : 
„La volan, se crede „mare", 
Dar la ultimul control 
S-a găsit că în corp are 
Puțin singe, mult alcool".

Și un altul din „Tribuna Si
biului" se adresează unui fumă
tor aflat in concediu : 
„Virf de munte, aer pur, 
Nu te saturi stind afară, 
Nici o poluare-n jur..." 
(Zice, trăgind din țigară).

Rubrică realizată d® 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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'! în dezvoltarea societății noastre socialiste
(Urmare din pag. I) 
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ruiască cu toată puterea sufletului 
cauzei nobile a partidului, luptînd 
fără preget, pînă la sacrificiul de 
sine, pentru izbînda acesteia. Un 
asemenea profil de comunist re
voluționar are în vedere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în referirile fă
cute, la recenta consfătuire de lu
cru, la necesitatea formării comu
niștilor ca adevărați revoluționari 
de profesie, capabili să răspundă la 
orice sarcină încredințată de partid, 
să fie in măsură oricînd să lucreze 
oriunde o cer dezvoltarea socială 
a țării, făurirea socialismului mul
tilateral dezvoltat în patria noas
tră, să-și facă exemplar datoria 
atît față de generația lor, cît și 
față de generațiile viitoare. Un a- 
semenea statut social superior co
munistul și-1 poate asigura numai 
adăugind cunoștințelor sale profe
sionale un puternic spirit revolu
ționar de luptă, prin însușirea ști
inței revoluționare materialist-dia- 
lectice. Exercitarea în cele mai 
bune condiții de către fiecare co
munist a înaltelor sale responsabi
lități politice necesită, în viziunea 
secretarului general al partidului, 
îmbinarea corespunzătoare a cali
tății lor de autentici specialiști cu 
aceea de adevărați revoluționari 
comuniști, contopirea celor două 
laturi ale cunoașterii cu spiritul 
tte luptă pentru transformarea re
voluționară a lumii. Acesta este 
și trebuie să fie criteriul esențial 
pentru alegerea și promovarea în 
activul și în organele de partid a 
celor mai buni și mai activi 
membri ai partidului.

în concepția secretarului general 
al partidului, afirmarea puternică 
a spiritului revoluționar al comu-

ADUNAREA FESTIVA
consacrată împlinirii a 30 de ani de la apariția

Informația BucureștiuluiV»

Vineri a avut loc, în sala Teatrului 
Mic din Capitală, o adunare festivă 
consacrată împlinirii a 30 de ani de 
la apariția primului număr al ziaru
lui „Informația Bucureștiului".

La adunare au participat membri 
ai comitetului municipal de partid 
și ai consiliului popular municipal, 
reprezentanți ai Secției de presă și 
radioteleviziune a C.C. al P.C.R., 
activiști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor de rriăsâ și’obștești,’'re
dactori șefi ai unor publicații, re
prezentanți ai Consiliului ziariștilor, 
„gerpres, Radioteleviziunii române, 

.cadre de conducere din întreprinderi 
și instituții, personalități ale vieții 
cultural-științifice, colaboratori și 
corespondenți ai ziarului, tipografi, 
alți oameni ai muncii.

în cadrul adunării au luat cuvîn- 
tul tovarășii Nicolae Gârceag, re

în lumina orientărilor din Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982, din Raportul la Conferința Națională, a sarcinilor 

i indicațiilor cuprinse in toate cuvintările dumneavoastră — magistrale 
documente programatice pentru întregul partid și popor — vom milita 
cu exigență pentru a spori aportul ziarului la cunoașterea și aprofun
darea de către oamenii muncii a concepției revoluționare despre lume 
și viață a partidului nostru, Ia combaterea intransigentă a neajunsurilor, 
a atitudinilor și mentalităților înapoiate, a teoriilor reacționare ale ideo
logiei burgheze, pentru promovarea și respectarea neabătută a normelor 
eticii și echității socialiste, a legilor țării, pentru triumful comunismului 
și păcii.

Potrivit indicațiilor și sarcinilor date de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la recenta consfătuire de lucru vizînd îmbu
nătățirea continuă a activității politico-ideotogice, a întregii munci de 
partid, pentru unirea tot mai puternică a eforturilor întregului popor la 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale 
partidului, vom milita cu deosebită angajare și spirit revoluționar, spre 
a ne înfăptui înaltele îndatoriri ce ne revin în educarea comunistă a 
maselor, în creșterea conștiinței patriotice a oamenilor muncii- din Ca
pitală, așa încît să sporească neîntrerupt aportul lor la dezvoltarea pro
prietății socialiste, la creșterea avuției naționale, la îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an și pe ansamblul cincinalului — baza trai
nică a independentei și înfloririi patriei, a ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor fiilor țării. (Agerpres)

cinema
® Fata din poveste — 9; 11: 13; 15:
Probă de microfon — 17: 19: DOINA 
(16 35 38).
© 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.
© Calculatorul mărturisește: BU-
ZEȘTI (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.
© Melodii Ia Costincștl: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 17.45 ; 20', 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
© Dacii: VIITORUL (11 48 03) — 15,30: 
17,30: 19.30.
© Pintea: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17,15: 19.30.
O Am fost vecini: CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

nistului este condiționată de ridi
carea permanentă a nivelului poli
tic și ideologic prin participarea la 
țntreaga activitate politlco-educa- 
tivă desfășurată de partid. Subli
niind și cu acest prilej faptul că 
formarea conștiinței revoluționare 
a omului nou a rămas întrucîtva 
în urma dezvoltării forțelor de pro
ducție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a enunțat cu claritate direcțiile în 
care trebuie acționat pentru a ridica 
nivelul calitativ al întregii activi
tăți politico-ideologice și cultural- 
educative. în etapa actuală — s-a 
relevat în cadrul consfătuirii — ac
centul trebuie să fie pus pe îmbu
nătățirea activității cercurilor și 
cursurilor învățămîntului de partid, 
pentru a face larg cunoscută poli
tica partidului și statului nostru, 
a afirma superioritatea orînduirii 
noastre socialiste. Totodată, va tre
bui să se acționeze mai hotărît 
pentru combaterea concepțiilor 
burgheze, a mentalităților înapoiate 
de muncă și viață, a fenomenelor 
de poluare morală și intelectuală 
desfășurate din afară. Cu fermitate 
sporită trebuie să fie combătute 
orice manifestări de naționalism, 
rasism, antisemitism, de învrăjbi
re a oamenilor muncii, a popoare
lor, reliefînd mai puternic modul 
just în care a fost rezolvată în 
România problema națională, exer
citarea deplinei egalități in drep
turi între toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate.

O direcție majoră de perfecțio
nare a activității politico-educati
ve trebuie să o constituie dezvol
tarea, îndeosebi la tînăra genera
ție, a spiritului de dragoste față 
de țară, față de partid, față de po
por, împletind mai bine educarea 
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într-o atmosferă de vibrantă an
gajare revoluționară, de vie însufle
țire patriotică, de puternică unitate 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, participanții la aduna
rea festivă au adoptat textul unei 
telegrame adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune între altele :

• Intîmplări la filmare: TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 15.30: 17,45: 20.
• Omul păianjen se întoarce: SALA 
MICĂ A PALATULUI — 14,30; 17,15;
20.
• Dosarul „Lina de aur": DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Fii Cu ochii-n patru: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Viitoarea tinereții: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Fata care vinde flori: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Hotel Palace: COSMOS (27 54 95) — 
11,30: 13.30: 15,30; 17.30; 19,30.
• Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni in Rusia: TOMIS (21 49 46) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
• Madona păgînă: ARTA (213186) — 
9; 11: 13; 15,15; 17,15; 19,30.
• Vraciul: PROGRESUL (23 94 10) - 
16; 19.
• Dublu delict: PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (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.
• Principiul dominoului: SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30: 16.45; 18;
20.15.
• La.est de Java: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. 

• «

generală cu cultivarea spiritului 
patriotic, de respect față de tre
cutul glorios de luptă al poporului 
nostru, al clasei noastre muncitoa
re, al Partidului Comunist Român, 

în acest larg proces, responsabi
lități sDorite incumbă și activității 
cultural-artistice pentru a servi 
mai bine educării revoluționare, 
formării omului nou. înlăturînd tot 
ceea ce este negativ și generalizînd 
tot ceea ce s-a dovedit a fi pozitiv, 
partidul nostru își întărește astfel 
și mai mult rolul său conducător 
în societate, își afirmă și mai pu
ternic vocația de forță politică 
conducătoare. „Aceasta nu privește 
numai economia sau construcțiile, 
industria sau agricultura — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ci privește poate mai mult și în 
primul rind arta, cultura, învăță- 
rnîntul, sectoarele esențiale pentru 
formarea și educarea poporului 
nostru, ca un popor liber, construc
tor conștient al socialismului șl 
comunismului".

înfăptuind noile sarcini pe care 
secretarul general al partidului 
le-a pus în fața comuniștilor, a în
tregului popor, vom face ca Româ
nia socialistă să progreseze neîn
cetat. să-și afirme și mai puternic 
vocația sa constructivă, să-și spo
rească prestigiul în lume, afirmîn- 
du-se astfel ca o luptătoare neo
bosită pentru idealul libertății și 
păcii, pentru întronarea unor noi 
raporturi de dreptate și echitate 
între toate națiunile lumii, pentru 
zădărnicirea cursului nefast spre 
înarmare, spre împingerea omenirii 
într-un cataclism nuclear.

Adăugîndu-se numeroaselor eve
nimente politice ce au urmat isto
ricei plenare a C.C. al P.C.R. din

relatărialereporterilor șicorespondenților„Scînteii“

fl La mina Zăgujani din bazinul 
carbonifer Mehedinți s-a dat in ex
ploatare un nou abataj. Pînă la 
această dată, colectivul de mineri 
de aici se menține pe primul loc pe 

~'județJ'pr'in depășirea sarcinilor-’de’ 
pian la zi cu 38 000 tone cărbune. 
Ei s-au angajat ca in cinstea zilei 
de 23 August să ridice acest spor 
de producție la peste 50 000 tone.

E In ultimii 18 ani, in localitățile 
județului Mureș au fost date în fo
losință 65 645 de apartamente con
fortabile. In municipiul Tg. Mureș 
au apărut mari ansambluri de locu
ințe - adevărate „orașe în oraș" — 
cum sînt cartierele „1848", „Tudor 
Vladimirescu", „7 Noiembrie" și 
altele.

S3 Tinerii din orașul Roșiori de 
Vede acționează in această peri
oadă pe șantierele de muncă pa
triotică pentru a face așezarea lor 
cît mai frumoasă. Ei lucrează la sis
tematizarea arterelor de circulație 
ce intersectează centrul localității și 
dau o mină de ajutor constructo
rilor care înalță „Casa tehnicii" 
pentru tineret și spitalul cu 430 de 
paturi.

S Pe platforma industrială a 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele a intrat în func
țiune o instalație pentru calcinare 
fosforite, ale cărei produse vor fi fo
losite la fabricarea de îngrășăminte 

^complexe.

® Nervi de oțel: CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
© Cascadorul Hooper: BUCUREȘTI 
(1Ș 61 54) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — .9: 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18:
20.15, Ia grădină — 21,
® Adio, dar rămân cu tine: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14: 16: 18.15; 20,15.
• Un american la Paris: VICTORIA 
(16 28 79) - 9: 11,45: 14,30; 17,15: 20.
• Camionul de cursă lungă: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11.15: 13.30: 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9: 
11; 13,15: 15.30; 17.45: 20, GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Amnezia: LIRA (317171) — 15,30; 
18; 20,30; la grădină — 21.
© Iubire fără soare: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17.30 ; 19,30.
© Yeti, omul zăpezilor: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18;
20.15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 21.
© Domnul miliard: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.
© Piedone africanul: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.

<

1—2 iunie 1982 șl Conferinței Na
ționale a partidului, recenta con
sfătuire de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico- 
educative se înscrie ca un remar
cabil moment în viața politică a 
țării. Ampla, magistrala cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul recentei con
sfătuiri se constituie intr-un me
morabil document ce îmbogățește 
zestrea teoretică, ideologică și po
litică a partidului, marcînd un 
nou și important moment in des
fășurarea cu succes a construcției 
societății socialiste multilateral . 
dezvoltate pe pămîntul României. 
Ea pune cu deosebită forță în evi
dență gîndirea și acțiunea revolu
ționară, profund dialectică, patrio
tică a secretarului general al parti
dului, inegalabila cunoaștere a rea
lităților țării, a sentimentelor și 
aspirațiilor profunde ale poporului, 
rolul său hotărîtor în aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale 
ale materialismului dialectic și is
toric la particularitățile țării noas
tre și ale etapei actuale. în gene
ralizarea teoretică a experienței și 
construcției socialiste din România.

Strîns uniți în jurul partidului 
nostru comunist, urmînd marele 
exemplu de revoluționar și patriot 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm fără preget pentru a 
transpune exemplar în viață acest 
program minunat, care conferă noi 
valențe rolului conducător al parti
dului — singura forță capabilă să 
adauge țării noi și mărețe realizări, 
spre gloria și strălucirea națiu
nii noastre socialiste, să înscrie 
definitiv România pe traiectoria 
progresului și civilizației socia
liste.

■ In orașul lași s-au înființat 
două noi linii de tramvai, care asi
gură o legătură mai bună cu zonele 
industriale, cu gara și cu noul car
tier „Alexandru cel Bun", in con

i’ • strucție se mai află încă o linie de
tramvai de la gară pînă în cartierul 
Păcurari.

■ S-a încheiat acțiunea de mo
dernizare și extindere a fabricii de 
pîine din municipiul Sfîntu Gheor- 
ghe. Lucrări similare au fost execu
tate de secția de întreținere și de

; autoutilare a întreprinderii, prin for
țe proprii, și la alte unități de pani
ficație din județul Covasna. Toate 
utilajele și instalațiile sînt de fa
bricație românească.

9 In întreprinderile și instituțiile 
din județul Timiș funcționează 92 
de cantine, dintre care 13 au și re
gim de restaurant, 115 microcantine 
și 122 de bufete de incintă. Pentru 
îmbunătățirea și diversificarea me- 

! niurilor, au fost create 72 gospodării 
anexe, cuprinzînd sectoare de creș
tere a animalelor și păsărilor, pre
cum și grădinTy de legume și zar
zavaturi.

■ In orașul Plopeni s-a dat în fo
losință noul sediu al poștelor și te
lefoanelor. Tot aici este găzduit și 
centrul de radioficare al orașului. 
La înălțarea edificiului o importan
tă contribuție și-au adus-o locui
torii orașului, prin mii de ore de 
muncă patriotică.

® Cu miinile curate: GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 21.
• Polițistul ghinionist: GRĂDINA 
FEROVIAR (50 51 40) — 21.
• Sphinx: GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 21.
• Războiul stelelor: PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.

teatre
0 A.R.I.A. (la Arenele Romane, 
41 15 36): Concert de muzică pop cu 
Judith Sziicz și formația sa (R.P. Un
gară) — 19,30.
• Teatru! Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): „Patrie — pă- 
mînt străbun" (spectacol de sunet șl 
lumină) — 21.
0 Teatrul satiric-muzicai „C. Tă- 
nașe“ (15 56 78, grădina Boema): Fot
bal Ia Boema — 19,30: (grădina Batis
tei) ; 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): 
Efros saga — 18,30.

Cronica zilei
Odată cu festivitatea de premiere 

și concertul de gală al laureaților, 
vineri seara, la Suceava a luat sfirșit 
cea de-a 12-a ediție a Concursului 
republican de interpretare instru
mentală „Ciprian Porumbescu", re
zervat copiilor cu aptitudini pînă la 
vîrsta de 14 ani.

La actuala ediție, dedicată împli
nirii a 100 de ani de la moartea ar
tistului patriot Ciprian Porumbescu, 
au luat parte peste 220 de concurenți 
din întreaga țară, membri ai cercu
rilor de profil de pe lingă casele 
pionierilor și șoimilor patriei, elevi 
ai școlilor și liceelor de muzică.

După cele opt zile, cît a durat 
susținerea probelor de concurs pe 
categorii de instrumente și de virstă, 
juriul, condus de prof. univ. Liviu 
Comeș, a hotărît să acorde titlul de 
laureat al concursului și marele 
trofeu „Lira de aur" elevului Roga- 
cev Ene-Valeriu (pian) de la Liceul 
de artă „George Enescu" din Bucu
rești. De asemenea, pentru ținuta 
artistică și diversitatea repertorială, 
celor mai valoroși interpret! le-au 
fost acordate numeroase premii, 
premii speciale și mențiuni.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Cum vorbim, cum scriem corect î

■ Dialog cu telespectatorii
11,25 Cinci miliarde de oameni. Pro

ducție a studiourilor canadiene
11.50 Să cinte copiii I — program de 

muzică și poezie
12.10 Ora de muzică
13,00 La sfirșit de săptămînă (I)
17,40 Bolivia — pe urmele incașilor
18,00 Columne ale istoriei. Azi: munici

piul Cluj-Napoca
18,16 Serial științific — „Spre anul 2600" 
18,35 Săptfimina politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • întrecerea socialistă 

în cinstea marii sărbători
19,15 Spirit militant, revoluționar, sus

ținută muncă polltico-organiza- 
torică și cultural-educativă pentru 
cunoașterea, însușirea și aplicarea 
libiei politice a partidului

19,30 La sfirșit de săptămînă (II) 
• 19,30 Estrada muzicală • 19.45 
Teleenciclopedia 0 20,15 — Dansați 
cu noi • 20,25 Film artistic : „Sim
paticul domn R". Producție a stu
dioului cinematografic „București". 
Cu: Mihai Pălădescu, Silviu Stăn- 
cuiescu, Virgil Ogășanu, Gilda Ma
rinescu, Enikd Oss, Geo Barton, 
Mihai Nlculescu, Horea Popescu. 
Scenariul: Tudor Popescu. Regia: 
Ștefan Traian Roman © 21,55 An
tologie muzical-distractlvă

22.50 Telejurnal 0 Sport
23,00 Nocturna Ty

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal 0 întrecerea socialistă 

in cinstea marii sărbători
19,15 Ecran de vacanță. „Arabela" — 

episodul 6
19.45 Pagini muzicale da mare popu

laritate
20.45 Fantezii... fantezii
21.45 Profil componistic: Irina Odă- 

gescu-Țuțuianu
22.50 Telejurnal • Sport
23,00 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți I

• SPORT • SPORT • SPORT © SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români în întreceri internaționale
• Proba feminină de sărituri de 

la platformă din cadrul campiona
telor europene dc natație pentru 
juniori de la Mulhouse (Franța) a 
prilejuit afirmarea tinerelor sportive 
românce Luiza Nicolaescu și Cristi
na Timar, care au cucerit medaliile 
de argint și, respectiv, de bronz, 
obținînd notații excelente pentru 
spectaculoasele sărituri efectuate. 
Proba a revenit sovieticei Elena 
Guslianikova. în proba de 400 m 
mixt băieți, cîștigată de Peter Ber- 
mel (R.F. Germania) — 4’33”16/100, 
Cristian Ponta (România) s-a situat 
pe locul patru cu timpul de 
4’39”36/100.

• Capitala Finlandei va găzdui 
timp de opt zile, intre 7 și 14 au
gust, prima ediție a campionatelor 
mondiale de atletism, competiție de 
amploare, ce va reuni circa l 500 de 
sportivi și sportive din 150 de țări 
ale lumii.

Din România participă la aceste 
prime campionate ale lumii un lot 
valoros, în frunte cu recordmana 
mondială la săritura în lungime A- 
nișoara Cușmir, campioana euro
peană la aceeași probă, Vali Ionescu, 
aruncătoarea de greutate Mihaela 
Loghin, aruncătoarea de disc Flo
rența Crăciunescu, alergătoarele de 
semifond și fond Doina Melinte, 
Elena Tărîță, Maria Radu, Maricica 
Puică, săritorul în înălțime Sorin 
Matei, discobolul Ion Zamfirache și 
alții.
• Competiția de gimnastică din 

cadrul Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. s-a încheiat, la Palatul 
sporturilor din Moscova, odată cu 
desfășurarea concursului special fe
minin pe aparate. La sol, pe primul 
loc s-a clasat Natalia Iurcenko — 
19,450 puncte, urmată de Simona 
Păuca (România) — 18,975 puncte. 
Katarin Rensch (R.D.G.) — 18,925 
puncte, Natalia Ilienko (U.R.S.S.) — 
18,825 puncte, Cristina Zelenca 
(România) — 18,600 puncte. La cele
lalte aparate a cîștigat, de aseme
nea, Natalia Iurcenko, care este și 
campioană absolută a spartachiadei. 
Simona Păuca s-a clasat pe locul 5

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 5 AUGUST 1983

Extragerea I : 12 4 82 78 50 î 90 
53 35

Extragerea a II-a : 44 75 42 6 60 
11 84 61 22

INCHMA VIZITEI OFICIALE IN TARA NOASTRĂ 
A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL JAPONIEI
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Ja
poniei, Shintaro Abe, a efectuat, îm
preună cu soția, o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, în 
perioada 3—5 august 1983.

în cursul șederii sale în Româ
nia, ministrul japonez a fost primit 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Cu această oca
zie, a fost transmis șefului statului 
român un salut din partea primului 
ministru al Japoniei, Yasuhiro Na- 
kasone. Președintele Republicii So
cialiste România a avut cu ministrul 
japonez al afacerilor externe un 
larg schimb de păreri cu privire la 
stadiul actual al raporturilor bilate
rale și la posibilitățile de dezvolta
re. în continuare, a acestora, precum 
și în legătură cu unele probleme 
internaționale de interes comun.

Ministrul român al afacerilor ex
terne și ministrul japonez al aface
rilor externe au avut convorbiri, 
desfășurate într-o atmosferă cordia-” 
lă, de prietenie și înțelegere re
ciprocă. Ambii miniștri au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări s-au dezvoltat continuu, în 
diferite domenii de activitate, și au 
exprimat hotărîrea guvernelor lor de 
a depune eforturi susținute pentru 
extinderea și adincirea în viitor a 
raporturilor bilaterale pe baze re
ciproc avantajoase.

în acest cadru, cei doi miniștri de 
externe au subliniat rolul deosebit 
pe care l-a avut vizita de stat efec
tuată în Japonia, în 1975, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Totodată, ambele părți 
au reliefat semnificația vizitei în 
România, în 1979, a Alteței Sale Im
periale prințul moștenitor Akihito 
și a prințesei Michiko.

în legătură cu conlucrarea pe plan 
bilateral, pornind de la posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea. în con
tinuare, a relațiilor pe plan econo
mic, ambii miniștri au subliniat ne
cesitatea de a fi întreprinse eforturi 
sporite pentru promovarea cooperă
rii în domenii de interes comun, re
ciproc avantajoase. Totodată, cei doi 
miniștri au apreciat că dezechilibrul 
existent în prezent în comerțul bila
teral trebuie să fie treptat depășit, 
prin eforturi comune ale ambelor 
țări, prin lărgirea în viitor a volu
mului total al schimburilor comer
ciale dintre România și Japonia.

Cei doi miniștri au reafirmat, de 
asemenea, importanța schimburilor 
în domeniul științei și al tehnolo
giei, ca și pe planul raporturilor 
culturale, pentru dezvoltarea ansam
blului relațiilor bilaterale.

Miniștrii de externe român și ja
ponez au avut un schimb de păreri 
fructuos cu privire la unele proble
me internaționale de interes comun, 
C:i această ocazie a fost subliniată 
convingerea guvernelor lor că Româ
nia și Japonia trebuie să-și continue 
eforturile pentru promovarea cauzei 

la bîrnă și paralele, cu 18,500 punc
te, respectiv 18,525 puncte, și pe lo
cul 6 la sărituri, cu 18,600 puncte.
• Ultimele meciuri din cadrul gru

pelor preliminare ale competiției in
ternaționale feminine de volei pentru 
„Trofeul Tomis" s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : la Constanța : 
R.P. Chineză — Turcia 3—0 (15—5, 
15—4, 15—4) ; Bulgaria — Cehoslova
cia 3—1 (15—11, 11—15, 15—12,
15—10) ; la Medgidia : Polonia — R.F. 
Germania 3—1 (11—15. 15—10, 15—3, 
15—0).

Clasate pe primele două locuri în 
grupele respective, echipele Româ
niei, Poloniei, R.P. Chineze și Bulga
riei s-au calificat în turneul final 
(locurile 1—4) al competiției.
• La Băile Herculane a început 

turneul internațional feminin de șah 
al României, la care participă 14 
jucătoare din șase țări.

în prima rundă, marea maestră 
româncă Eiisabeta Polihroniade a 
învins-o pe marea maestră poloneză 
Hanna Erenska, campioana republi
cană Eugenia Ghindă’ a cîștigat, cu 
piesele negre, la Lidia Glaz (Israel), 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) a în
trecut-o pe Malgorzata Wiese (Polo
nia), iar Judita Kantor pe Ligia 
Jicman, Marina Pogorevici a remizat 
cu Gisela Fischdick (R. F. Ger
mania).

0 Pe stadionul „Steaua" din Ca
pitală, în prezenta a peste 25 000 de 
spectatori, ieri s-a disputat primul

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

8 august, ora 21—9 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi răcoroasă și în ge
neral umedă. Vor cădea ploi mai frec
vente in nordul și estul țării. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări locale 
in estul țării din sectorul nordic. Tem-

Duminică 7 august
Agențiile Loto-Pronosport conti

nuă vinzarea biletelor pentru tra
gerea Loto 2 care va avea loc du
minică 7 august 1983. In cadrul a 
trei extrageri de cîte patru numere, 
insumînd 12 numere din totalul de 
75, participanților li se oferă posi
bilități multiple de a obține autotu
risme „Dacia 1 300“ și sume de bani 
fixe și variabile, în frunte cu cele 

păcii și cooperării internaționale, 
pornind de la principiile respectării 
independentei și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state și avantajului re
ciproc. Totodată, a fost împărtășită 
convingerea că disputele internațio
nale trebuie să fie reglementate pe 
cale pașnică și că statele trebuie să 
se abțină. în relațiile dintre ele. de 
la folosirea forței sau a amenințării 
cu forța, în conformitate cu preve
derile Cartei G.N.U.

Cei doi miniștri au apreciat că 
realizarea de progrese pe calea edi
ficării securității și cooperării în 
Europa va exercita o influență po
zitivă asupra păcii, stabilității și 
cooperării in întreaga lume.

Referindu-se la unele probleme 
majore ale lumii contemporane, cei 
doi miniștri de externe au subliniat 
necesitatea de a fi depuse toate e- 
forturile posibile pentru . promovarea 
dezarmării, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare. Ei au reliefat, 
totodată, necesitatea reducerii deca
lajelor dintre țările dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare, în scopul 
eliminării finale a subdezvoltării.

■ Avînd în vedere importanța pe 
care o are Organizația Națiunilor 
Unite în eforturile pentru menține
rea păcii și securității internaționa
le și pentru promovarea dezvoltării 
economice și sociale a tuturor sta
telor, cei doi miniștri au reafirmat 
sprijinul țărilor lor pentru întărirea 
rolului O.N.U. și creșterea eficienței 
organizației mondiale. Ei s-au pro
nunțat, in același timp, pentru in
tensificarea conlucrării dintre Româ
nia și Japonia la O.N.U. și în alte 
organizații și organisme internațio
nale.

Cei doi miniștri au apreciat cu 
satisfacție că actuala vizită în Româ
nia a ministrului japonez al aface
rilor externe constituie o contribuție 
semnificativă la amplificarea rapor
turilor bilaterale și a înțelegerii re
ciproce dintre țările lor.

Ministrul japonez al afacerilor ex
terne a exprimat recunoștința sa sin
ceră pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea care i-au fost rezervate 
în cursul vizitei în România. Minis
trul japonez a adresat ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România invitația de a efec
tua o vizită oficială în Japonia, la 
o dată reciproc acceptabilă. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmînd a fi stabilită ulterior, 
pe canale diplomatice.

★
Mi nistrul afacerilor externe al Ja

poniei, Shintaro Abe, a părăsit, vi
neri dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoana 
oficiale.

Au fost de fată Radu Bogdan, am
basadorul României la Tokio, și Ta- 
kaaki Hasegawa, ambasadorul Japo
niei la București.

cuplaj al turneului international ds 
fotbal pentru „Cupa Steaua".

în primul joc, echipa F.C. Argeș 
Pitești a învins cu scorul de 2—0 
(1—0) pe Rapid, golurile fiind mar
cate de Nica (min. 36) și Jurcă 
(min. 88). în meci vedetă, echipa 
Steaua a întrecut cu scorul general 
de 5—4 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) formația spaniolă Celta 
Vigo. La sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc, scorul a fost egal : 0—0.

Duminică, pe același stadion, de Ia 
ora 9, se vor întîlni în partida pen
tru locurile 3—4 Rapid și Celta Vigo, 
iar în continuare formațiile Steaua 
și F.C. Argeș Pitești își vor djsputa 
finala turneului.

Săptămina viitoare. 
Ia Constanta, 

Campionatele naționale 
de box

Sala sporturilor din Constanța va 
găzdui, între 9 și 14 august, finalele 
„Daciadei" și ale Campionatelor na
ționale de box, Ia care vor participa 
peste 90 de sportivi din București, 
Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, 
Galați, Brăila, Timișoara, Iași, 
Cîmpulung și alte centre pugilistice 
ale țării.

în zilele de 9 și 10 august se vor 
disputa cite două gale, de la ora 
15,00 și. respectiv, 18,00 ; în urmă
toarele două zile sînt programate, 
de la ora 18,00, semifinalele, sîmbă- 
tă este zi de odihnă, iar duminică 
se va desfășura reuniunea finală.

peraturlle minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime Intra 
17 și 27 de grade, local mai ridicate in 
sud-vestul țării. Dimineața, pe alocuri 
se va produce ceață. In București: Vre
mea va fi răcoroasă, cu cerul temporar 
noros. Va ploua. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 11 șl 14 grade, iar 
cele maxime între 24 șl 27 grade. Di
mineața ceață slabă. (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu).

— tragere Loto 2
de 50 000 lei pe fiecare variantă ju
cată. Se poate participa pe bilete 
completate cu o variantă achitată 
sută la sută sau cu patru variante 
achitate în cotă de 25 la sută. Indi
ferent de cota jucată, fiecare bilet 
are drept de ciștig la toate extrage
rile. Astăzi este ultima zi de parti
cipare 1

• MĂSURI ANTIPO
LUANTE. Cercetătorii de la 
observatorul altimetric central 
de hidrometeorologie din Mos
cova urmăresc cu grijă cele mai 
mici schimbări in bazinul at
mosferic al capitalei. Compu- 

' terele înregistrează date referi
toare la compoziția chimică a 

’ aerului, date pe care, la fiecare 
"0 de minute le transmit, din 

ferite puncte ale Moscovei, 
«Ațiile automate de suprave- 

j gnere și control al mediului 
î -mbiant și, ’de asemenea, nu

meroasele aparate cu care este 
'otat turnul de televiziune. O 

analiză comparată a pus în 
vidență că în aerul pe care il 

.aspiră moscovitii impuritățile 
dăunătoare devin tot mai pu
ține, in pofida dezvoltării in

dustriale, ca și a extinderii re
țelei de transporturi. Numai în 
decursul ultimilor ani, la Mos- 
cova au fost construite si re
construite aproximati v 3 000 de 
instalații de purificare a aerului 
de gaze și praf, au fost lichidate 
sute de baterii de cazane mici, 
au fost transferate in afara pe
rimetrului orașului numeroase 
întreprinderi care poluau at
mosfera, iar în multe altele s-a 
schimbat profilul producției.

• DELFINI... OPERA
TORI CINEMATOGRA
FICI Specialiști din S.U.A. se 
pregătesc să utilizeze uimitoa
rele posibilități ale delfinilor și 
in domeniul tehnicii filmului. 
Camere speciale de luat vederi, 
telecomandate, urmează să fie 

fixate pe spinările acestor ani
male marine, care vor fi trimise 
apoi să filmeze sub apă în 
locuri inaccesibile scafandrilor. 
Avînd capacități fenomenale de 
orientare, delfinii vor ști să 
evite fără dificultate grotele și 
peșterile submarine ș.a. și să 
fixeze pe peliculă lumea adîncu- 
rilor. La sfîrșitul filmării, pri
mind un semnal special, neobiș- 
nuiții „operatori" se vor reîn
toarce la bază.

O GREIERII PESCA
RA... FAHRENHEIT. p°- 
trivit unor cercetători din Fili- 
pine, greierii pot să fie folosiți 
pentru stabilirea temperaturii. 
Entomologul Michael Alocod, 
colaborator în echipa de cerce
tare de la Institutul agricol de 
stat Mountain, a descoperit că

□Effi
greierii pot să dirijeze sunetul 
cîntecului lor prin ridicarea și 
coborîrea aripilor din față. 
Astfel, el a stabilit că adăugind 
la cifra 40 numărul de sunete 
lansate in decurs de 15 secunde 
se obține temperatura in grade 
Fahrenheit cu o surprinzătoare 
acuratețe.

® OMUL CU DOUĂ 
INIMI. Un adolescent sud- 
african în vîrstă de 16 ani are, 
începînd de marți, două inimi 
în piept. în urma operației de 
transplantare efectuate de către 
o echipă de medici de la spita

lul „Groote Schuur" din Cape
town. Primitorului i s-a grefat, 
în urmă cu doi ani, pe aortă, 
o inimă auxiliară menită să 
ajute inima proprie bolnavă, 
lăsată la locul ei. Recent, ini
ma sa a încetat complet să bată. 
Ea a fost înlocuită cu inima 
unei fete de 13 ani, declarată 
moartă din punct de vedere cli- 

'-nic. în prezent, inima fetei 
efectuează circa 60 Ia sută din 
travaliu, restul revenind inimii 

' auxiliare implantate cu doi ani 
în urmă. Starea sănătății pa
cientului este satisfăcătoare, el 
respiră normal, se hrănește 
singur.

• BICICLETĂ SO
LARĂ. Pe șoselele din Marea 
Britanie a fost încercată cu suc
ces o „bicicletă solară" (vezi 
în fotografie). Creatorul vehi
culului, Alan Freeman, a de
clarat că panoul cu cele 96 ce
lule solare încarcă o baterie 
de 12 volți, ca cele folosite la 
avioane, baterie care pune în 
funcțiune motorul electric al 
bicicletei, pe orice fel de timp. 
Cu bateria astfel încărcată se 
poate parcurge, cu viteza ma
ximă de 24 km pe oră. o dis
tanță de circa 50 km. în cazul 
în care este soare, bicicleta nu 
folosește bateria electrică, in 
acest caz, energia produsă de 
celulele solare este transmisă

rc.
direct motorului. în asemenea 
Împrejurare insă, viteza atinsă

este mai mică — doar 13 km ps 
oră.
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CSE AMPLIFICĂ MIȘCĂRILE DE MASĂ „Cheltuielile militare o enormă
lntîlnire Olof Palme — Willy Brandt
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ZIUA NAȚIONALĂ A BOLIVIEI

PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,

PENTRU DEZARMARE Șl PACE

La 
de

Hotărîre fermă de a împiedica instalarea rachetelor
ROMA 5 (Agerpres). — 

8 august, mai multe sute 
cipanți la tabăra internațională de
protest împotriva amplasării pe te
ritoriul Italiei a rachetelor america
ne cu rază medie de acțiune de tip 
„Cruise" vor participa la o de
monstrație contra tuturor tipurilor 
de arme atomice, blocînd cele pa
tru intrări ale bazei militare de la 
Comiso — anunță agenția A.N.S.A.

Tabăra — precizează sursa citată — 
a fost instituită in zona localității 
siciliene Comiso la 1 iulie, pentru a 
împiedica instalarea rachetelor nu
cleare ' prevăzute în planurile 
N.A.T.O. Totodată, A.N.S.A. infor
mează că șase tineri manifestanți 
pentru pace, care au intrat în zona 
în care se construiește baza de ra
chete de la Comiso, au fost arestați 
de poliție.

Mari manifestații în
ale Statelor Unite

WASHINGTON 5 (Agerpres). - In 
Statele Unite au început, vineri, 
mari demonstrații și mitinguri împo
triva cursei înarmărilor și pericolu
lui de război, pentru dezarmare și 
pace. După cum relatează agenția 
United Press International, manifes
tații de acest gen vor fi organizate

peste 70 de orașe

in peste 70 de orașe de pe întreg 
teritoriul S.U.A. Inițiatorii acestor 
manifestări au arătat că vor fi or
ganizate mari demonstrații de pro
test îndeosebi în fața bazelor mi
litare și a întreprinderilor și labo
ratoarelor 
cercetărilor cu caracter militar.

Marșuri ale păcii 
în R.S.S. Uzbekă

MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 
orașul Novii (R.S.S. Uzbekă) a 
avut loc, vineri, un marș de protest 
împotriva armelor nucleare. Mii de 
muncitori, funcționari, studenți, 
gospodine au demonstrat pe străzile 
și în piețele orașului pentru a cere 
apărarea păcii, oprirea cursei înar
mărilor, scoaterea armelor nucleare 
din arsenalele armatelor. . După 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
marșuri și demonstrații de masă 
pentru pace și dezarmare au avut 
loc și în diferite alte orașe și sate 
din R.S.S. Uzbekă.

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Suediei, Olof Palme, 
și președintele Partidului Social-De
mocrat din R.F. Germania, Willy 
Brandt — aflat în vizită la Stockholm 
— au discutat modalitățile de coor
donare a eforturilor pe plan inter
național pentru dezarmare și pentru 
intensificarea cooperării Nord—Sud. 
După cum informează agenția Asso
ciated Press, la o conferință de pre
să, premierul suedez a precizat că a 
examinat, împreună cu interlocutorul 
său, stadiul pregătirilor reuniunii co
mune de anul viitor a forurilor in
ternaționale pe care le conduc — res
pectiv Comisia independentă pentru 
problemele dezvoltării internaționale, 
al cărei președinte este Wjlly

Brandt, și Comisia independentă 
pentru dezarmare și problemele secu
rității, prezidată de el însuși. Palme 
a adăugat că in cursul unor con
vorbiri viitoare vor fi identificate 
sferele în care cele două comisii sint 
strîns legate, cum ar fi modalitățile 
de eliberare a unor resurse pentru 
ajutorarea statelor în curs de dez
voltare. Premierul suedez a adăugat 
că ambele comisii au pus în evidență 
„risipa enormă pe care o implică 
cheltuielile militare" în întreaga 
lume.

Olof Palme a relevat că lozinca sub 
care se va desfășura reuniunea — a 
cărei dată și loc urmează a fi sta
bilite — va fi „Ajutor pentru pace".

ORIENTUL MIJLOCIU

destinate producției și

Demonstrație de protest la Bruxelles 
în fața sediului N.A.T.O.

5 (Agerpres). — 
marșul antinuclear 
în urmă cu o lună,

BRUXELLES 
Participants la 
care au pornit, 
din Dortmund (R.F. Germania) au 
sosit la Bruxelles ’— ultima etapă a 
acestei acțiuni de amploare în fa
voarea păcii și dezarmării. Potrivit 
agenției Reuter, un purtător de cu- 
vînt al demonstranților a declarat 
că, în capitala belgiană, vor fi or
ganizate o serie de acțiuni împo
triva proiectatei desfășurări a ra
chetelor americane „Pershing" și 
„Cruise" în R.F. Germania, Marea

Britanie și Italia, Incepînd din luna 
decembrie. între 6 și 9 august, de
monstranții intenționează să parti
cipe la un marș al păcii prin 
Bruxelles și la o amplă de
monstrație in fața sediului N.A.T.O. 
Reprezentanți ai grupului au 
cerut să-l intîlnească pe secre
tarul general adjunct al N.A.T.O., 
Eric da Rin. peritru a-1 exprima 
personal dezacordul lor în legătură 
cu planurile Alianței atlantice de 
desfășurare a rachetelor americane 
în Europa occidentală.

Excelenței Sale
Domnului HERNAN SILES ZUAZO

Președintele Republicii Bolivia
LA PAZ

Cu prilejul celei de-a 158-a aniversări a proclamării independentei 
Boliviei, vă adresez, in numele poporului român, al guvernului și al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de succes pentru dumnea
voastră, de progres și prosperitate poporului .bolivian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Chemare la acțiune 
adresată opiniei publice 
pentru preîntîmpinarea 

unei catastrofe nucleare
BERLINUL OCCIDENTAL 5 (A- 

gerpres). Un mare număr de cadre 
didactice de prestigiu de la diferite 
institute de învățămînt superior din 
Berlinul Occidental au semnat o de
clarație prin care cheamă Ia inten
sificarea eforturilor guvernelor și 
opiniei publice 
cursei înarmărilor 1 
unor măsuri practice 
Documentul cheamă 
din țările europene 
pentru promovarea 
dezarmării și pentru preintimpi- 
narea unei catastrofe nucleare.

pentru încetarea 
și înfăptuirea 

! de dezarmare, 
opinia publică 
să acționeze 

destinderii și

© Mesaje adresate de președintele Sudanului • Sesiunea 
extraordinară a Consiliului Central al O.E.P. 9 întrevederi 

Ia Beirut ale trimisului special al președintelui S.U.A.
KHARTUM 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Sudanului, Gaafar Nimeiri, 
a .trimis secretarului general al Ligii 
Arabe, Chadli Klibi, un mesaj in care 
cere acestuia să întreprindă măsuri 
pentru convocarea unei reuniuni de 
urgență, la nivel înalt, a țărilor 
arabe, care să anticipeze reuniunea 
programată pentru luna noiembrie a 
acestui an. Acesta a precizat că 
scopul apelului privind convocarea 
reuniunii este de a se grăbi procesul 
găsirii unei soluții in problema pa
lestiniană. Mesaje similare au fost 
trimise regelui Hussein al Iordaniei 
și președintelui Egiptului, Hosni 
Mubârak.

O.E.P. le va face Comitetului Exe
cutiv al organizației — anunță agen
ția W.A.F.A. Comitetul de redactare 
este alcătuit din cei trei membri ai 
Prezidiului Consiliului Central și 
alți cinci reprezentanți în acest for.

TUNIS 5 (Agerpres). — în conti
nuarea 
nare a 
nizației 
care se 
Al-Fahhoum, președintele Consiliu
lui Național Palestinian, a anunțat 
formarea unui comitet de redactare 
a recomandărilor pe care C.C. al

lucrărilor sesiunii extraordi- 
Consiliului Central al Orga- 
pentru Eliberarea Palestinei, 
desfășoară la Tunis, Khaled

BEIRUT 5 (Agerpres). — După în
trevederea avută la Beirut cu primul 
ministru al Libanului, Shafic Al- 
Wazzan, trimisul special al președin
telui S.U.A. în Orientul Mijlociu, Ro
bert McFarlane, a declarat că este 
încurajat de hotărirea guvernului li
banez de a-și continuă eforturile in 
vederea obținerii retragerii trupelor 
străine de pe teritoriul țării. După 
cum informează agențiile Associated 
Press și Reuter, el a menționat că 
există încă dificultăți în calea acestui 
deziderat, pentru realizarea căruia 
este necesară voința politică ă tu
turor părților interesate.

Emisarul american a declarat că își • 
va continua turneul în regiune, intii 
în Siria și, ulterior, in alte capitale 
arabe.

Poporul bolivian a- rea exporturilor. Este 
niversează astăzi îm
plinirea a 158 de ani 
de la înlăturarea do
minației coloniale spa
niole., La 
1825, ca 
victoriilor 
armatele 
conduse 
Bolivar împotriva tru
pelor coloniale, 
toriul 
atunci 
și-a proclamat 
pendența sub 
de Bolivia.

Situată în 
centrală a Americii de 
Sud, Republica Boli
via are o suprafață de 
1 098 581 kmp și circa 
cinci milioane și ju
mătate de locuitori, 
formată în cea mai 
mare parte din in
dieni, precum și din 
metiși și creoli, adică 
urmași ai coloniștilor 
spanioli.

Economia boliviană 
se bazează pe agricul
tură, sector unde lu
crează două treimi 
din populația activă și 
pe industria extracti
vă, care asigură peste 
90 la sută din valoa-

6 august 
urmare a 

obținute de 
eliberatoare 
de SimOn

denumit 
Peru

teri- 
pe 

de Sus 
inde- 

numele
partea

„Vrem locuri de muncă 
nu pregătiri de război!

CANBERRA 5 (Agerpres). — î 
piața centrală din Canberra a avut 
Ioc un miting de masă împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, desfă
șurat sub lozinca „Vrem locuri de 
muncă, nu pregătiri de război !“• 
Pentru sîmbătă, 6 august, sînt pro
gramate mari manifestații împotri
va pericolului de război, pentru 
dezarmare și pace, Ia Canberra, 
Sidney, Brisbane și în alte mari 
orașe australiene.

„Folosirea armelor 
nucleare — o crima 

f împotriva umanității"
OTTAWA 5 (Agerpres). — Comi

tetul ppjitic șl Consiliului Mondial 
al Bisericilor, întrunit Ia Vancouver, 
a adoptat o declarație în care se 
apreciază că folosirea armelor nu
cleare ar însemna o crimă împo
triva umanității — relatează agen
ția T.A.S.S. Un război nuclear, se 
spune in declarație, „nu poate fi în 
nici o împrejurare un război just 
sau justificabil". Declarația conține 

. un apel către toate puterile nu
cleare să-și asume angajamentul de 

nu folosi primele arma nucleară.

V;

>it

Nici un fel de arme nucleare în Norvegia !

• A'.

Presse. Lâ mani- 
parte sute d<! ti- 

numeroși studenți. 
arestări în rîndul

„Nici un fel de arme nucleare în Norvegia I", sub această deviză a fost 
organizat „Marșul păcii ’83", care a antrenat numeroși militanți pentru 
dezarmare. Marșul s-a desfășurat intre orașele Oslo și Trondheim, în 20 

de etape zilnice

vorba în primul rind 
de minereul de cosi
tor, principala bogă
ție, Bolivia numărîn- 
du-se printre țările 
cu cele mai Însemnate 
rezerve ale acestui 
metal. Se exploatează, 
de asemenea, wolfram, 
bismut, plumb, anti
moniu, cupru, zinc, 
aur, argint, petrol.

O serie de măsuri 
întreprinse în ultimii 
ani în Bolivia, ca și 
participarea țării la 
acțiunile de cooperare 
ale Pactului Andin și 
ale Sistemului Econo
mic Latino-American 
(S.E.L.A.) au determi
nat o accelerare a dez
voltării economice.

Incepînd de anul 
trecut, in Bolivia s-a 
creat o situație poli- 

• tică nouă, odată cu 
revenirea la regimul 
civil și formarea unei 
coaliții guvernamenta
le, alcătuită de blocul 
forțelor populare — 

, Unitatea Democratică 
și Populară — care l-a 
adus la putere .pe pre
ședintele Hernăn Siles 
Zuazo, la care parti-

cipă și partidul comu
nist. Așa cum s-a 
subliniat in declarațiile 
oficiale, coaliția gu
vernamentală urmă
rește dezvoltarea și a- 
dincirea procesului de 
restabilire a democra
ției, inclusiv prin asi
gurarea' participării 
muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor 

. și prin realizarea unei 
uniuni între forțele 
armate și popor.

Pe plan extern, Bo
livia se pronunță pen
tru relații de colabo
rare cu toate țările. / 
indiferent de orîndui- 
rea lor politică și so
cială.

în spiritul politicii 
sale de promovare a 
legăturilor cu statele 
Americii Latine, cu 
toate țările in curs 
de dezvoltare. Româ
nia întreține cu Bo
livia relații de priete
nie și colaborare, care 
cunosc un curs as
cendent, in folosul 
ambelor popoare, al 

. cauzei păcii, înțele
gerii și conlucrării 
rodnice între toate 
națiunile.

GEIUTIILE DE PRESA
pe scurt

ÎNTREVEDERE. La 5 august, 
Iuri Andropov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere cu 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P. C. Portughez, care efectuează o 
vizită îh U.R.S.S. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., convorbirea 
a prilejuit un schimb de vederi 
privind, probleme actuale ale situa
ției internaționale și ale activității 
celor două partide.

ACORD. Guvernul Costa Ricăi a 
ajuns la un acord cu cele 170 de 
bănci creditoare din străinătate 
privind o nouă reprogramare a 
plății datoriei externe a țării, care 
se ridică la 3 miliarde de dolari — 
a anunțat Rodolfo Silva, consilier 
guvernamental pentru probleme fi
nanciare externe, citat de agenția 
Associated Press.

LA PALATUL QUIRINALE, se
diul Președinției Republicii Italie
ne, a avut loc ceremonia depunerii 
jurămintului. în fața președintelui 
Sandro Pertini de către noul gu
vern italian de coaliție. Totodată, 
cabinetul,— alcătuit din reprezen
tanți ai partidelor democrat-creș- 
tin, socialist, socialist-democratic, 
republican și liberal și prezidat de 
Bettino Craxi, secretarul general 
âVP.S.I. — s-a iritrunit în ' prima 
sa ședință. A fost aprobată consti
tuirea unui „Consiliu al cabinetu
lui" în care sint reprezentate toate 
forțele politice din guvern.

ASOCIAȚIA PENTRU ROBOTI
CA INDUSTRIALA A JAPONIEI 
a anunțat la Tokio că producția 
de roboți a firmelor nipone de spe
cialitate a sporit considerabil in 
anul 1982, ridicindu-se la 24 782 
unități — o creștere de 12 la sută

față de 1981. Comparativ cu anul 
precedent, exporturile nipone de 
roboți s-au triplat.

IN CAPITALA CHILIANA a 
avut loc, joi, o amplă manifestație 
în sprijinul cererilor de revenire a 
țării la un regim civil și o viață 
politică parlamentară — transmite 
agenția France ' 
festație au luat 
herl, intre care 
Poliția a operat 
manifestanților.

SITUAȚIA INDUSTRIEI SIDE
RURGICE DIN S.U.A. Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a anunțat 
constituirea unei comisii consulta
tive însărcinate cu elaborarea de 
propuneri susceptibile să contri
buie la ameliorarea situației din 
siderurgia americană, comisie pre
zidată de ministrul comerțului, 
Malcolm Baldrige. După cum se

știe, industria siderurgică a S.U.A. 
se confruntă cu dificultăți serioa
se. Pentru ameliorarea situației, 
autoritățile americane au impus, 
luna trecută, restricții la unele 
importuri de oțel, măsură care a 
stirnit proteste ale partenerilor co
merciali occidentali ai Statelor 
Unite.

ERUPȚIA VULCANULUI ETNA 
A ÎNCETAT după peste patru luni 
de activitate. Profesorul Letterio 
Villari, directorul Institutului In
ternațional de Vulcanologie, a de
clarat presei că în cele 130 de zile 
ale erupției din craterele celui mai 
activ vulcan european s-au revăr
sat 120 milioane tone lavă, care au 
acoperit 7 km pătrați.

NUMĂRUL FALIMENTELOR a 
crescut in Norvegia in primele șase 
luni ale acestui an cu 34 la sută 
in comparație cu primul semestru 
al anului trecut.

UN NOU ATENTAT TERORIST 
a fost comis in localitatea Oyarzun, 
în apropiere de San Sebastian 
(Spania), in noaptea de joi spre 
vineri. Un grup de patru teroriști 
au deschis focul asupra unui poli
țist, pe care l-au ucis. De aseme
nea, alte trei persoane au fost ră
nite. De la începutul anului, 26 de 
persoane și-au pierdut viața în 
Spania in urma unor atentate te
roriste.

I

I

I

Este necesar sâ se facă totul pentru a se opri 
amplasarea noilor rachete nucleare în Europa

In cuvintarea rostită Ia Consfătuirea de lucru pe 
problemele muncii organizatorice și politico-educative, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat cu .toată vi
goarea că, in actualele imprejurări internaționale, pro
blema fundamentală o constituie oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și in primul rind la 
dezarmarea nucleară, apărarea păcii in întreaga lume. 
In acest sens, secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii a pus încă o dată în evidență NE
CESITATEA ARZĂTOARE DE A SE FACE TOTUL PENTRU 
A SE OPRI AMPLASAREA iN EUROPA A RACHETELOR 
CU RAZĂ MEDIE DE ACȚIUNE SI A SE DETERMINA 
TRECEREA LA RETRAGEREA CELOR EXISTENTE. Nu 
există nici o justificare pentru acceptarea ca un fapt 
împlinit a amplasării noilor rachete nucleare - a subli

niat tovarășul Nicolae Ceaușescu - arătînd că statele 
și guvernele care vor proceda în acest mod își asumă 
o mare răspundere în fața propriilor popoare, în fața 
întregii omeniri.

Aceste cuvinte se constituie, desigur, într-o puternică 
repudiere a oricăror atitudini de pasivitate și fatalism, 
intr-un îndemn la acțiune pentru a se opri cursul pe
riculos spre o catastrofă nucleară, cit mai este incă 
timp, cit nu este prea tîrziu. In această lumină, condu
cătorul partidului și statului nostru a relevat din nou, 
în modul cel mai pregnant, imperativul intensificării 
eforturilor pentru reducerea armelor nucleare, a tuturor 
armamentelor în general, pentru făurirea unei Europe 
fără arme nucleare, o Europă unită, a păcii și colabo
rării intre toate națiunile.

distrugere în comparație cu care cele 
doyă dispozitive atomice detonate la 
Hiroshima și Nagasaki apar ca o ju
cărie de copil :

• Puterea 
unei bombe 
întrece, în medie, de cel puțin 
70 de ori puterea bombei lan- 

dar 
forță 
1 000

Lovitură de stat în Volta Superioară
A fost creat un ,,Consiliu National al Revoluției"

de distrugere a 
nucleare actuale

sate asupra Hiroshimei, 
există și bombe avînd o 
distructivă superioară de 
de ori și chiar mai mult ;

• Puterea unei singure 
be nucleare 
este mai mare decît 
exploziilor produse în cel de-al 
doilea război mondial și degajă

bom-
de 50 megatons 

totalitatea

r Acest îndemn răsună cu atît mai 
■ vibrant în aceste zile cînd se împli- 
! nesc,38 de ani de la bombardamen- 

. tele atomice de la Hiroshima și Na
gasaki, care au transformat cea mai 
mare parte a acestor orașe într-un 
deșert de cenușă.

De numele acestor două orașe ja
poneze întreaga omenire își amin
tește azi și își va aduce amin
te întotdeauna cu oroare și du
rere. Des cite ori se spune Hiroshima 
sau Nagasaki, răsună ca un avertis
ment implacabil cuvintele : „OA
MENI, NU UITAȚI!". Pretutindeni, 
pe toate meridianele globului, po
poarele rostesc într-un singur glas, 
cu o singură voință: „NU ARMELOR 
NUCLEARE!", „HIROSHIMA SI 
NAGASAKI SA NU SE MAI RE
PETE NICIODATĂ!".

Astăzi, cînd proiectele de amplasare 
a noilor rachete nucleare in Europa 
fșc să planeze o primejdie uriașă 
nil numai asupra acestui continent, 
dar a întregii lumi, comemorarea 
evenimentelor tragice de la Hiroshi
ma și Nagasaki dobîndește, mai mult 
ca oricînd, o semnificație deosebită. 
Marile manifestații care au loc pre
tutindeni pe glob urmăresc un dublu 
scop : să avertizeze opinia publică 
mondială asupra consecințelor ex
traordinar de grave pe care le com
portă continuarea cursei înarmărilor 
nucleare și să mobilizeze popoarele 
la luptă pentru trecerea Ia dezarma
re, pentru scoaterea în afara legii a

învățămintele istoriei îndeamnă la atitudini active, la combaterea 
manifestărilor de pasivitate, a politicii faptului împlinit

armelor atomice cît nu este prea 
tîrziu, cît mai este încă timp.

In Japonia, ca în fiecare an, se 
desfășoară lucrările Conferinței in
ternaționale împotriva bombelor ato
mice, la care participă delegați din 
zeci de țări, între care și România, 
precum și reprezentanți a numeroase 
organizații internaționale de luptă 
pentru pace. Concomitent, aU loc 
mari demonstrații și mitinguri, mul
tiple simpozioane, dezbateri, reu
niuni. Tema este aceeași : „SA PRE- 
ÎNTÎMPINĂM O NOUA HIROSHI
MA ........ NAGASAKI SA FIE ULTI
MA VICTIMA A UNEI EXPLOZII 
ATOMICE !“ Datele și cifrele exis
tente amintesc in limbajul lor laco
nic, dar cu atît mai zguduitor, ce a 
însemnat tragedia de acum 38 de ani 
de la Hiroshima și Nagasaki.

cere numeroase vieți și după 
aceea - prin efectul radiațiilor, 
al arsurilor, al șocului inițial și 
infirmităților suferite - astfel că 
in 1950, la Hiroshima numărul 
morților se ridicase la 200 000 și 
la Nagasaki la peste 140 000.

• La Hiroshima și Nagasaki 
continuă să se moară și astăzi 
din cauza „răului atomic” : ca
zurile de leucemie și cancer sint 
de citeva ori mai frecvente 
rîndul celor „atomizați”.

multă energie decît explo- 
din toate războaiele prin 
a trecut omenirea ;
Numărul focoaselor nuclea-

mai 
ziile 
care

•
re existente în arsenalele state
lor a depășit 50 000, astfel incit 
fiecare din cei patru miliarde 
și jumătate de locuitori ai pla
netei poate fi ucis de zeci și 
sute de ori.

in

evident că la Hiroshima Și

limitat, o parte a populației

• Ca efect al bombei atomice, 
la Hiroshima au pierit in 
dele următoare exploziei 
100 000 persoane, iar la 
saki in jur de 70 000.
• Moartea a continuat

secun- 
circa

Naga-

să se-

Este
Nagasaki s-a produs, totuși, un de
zastru
s-a putut salva. Ce s-ar întîmpla
însă în cazul unui conflict nuclear 
generalizat, purtat cu actualele teh
nici de luptă de felul noilor rachete 
ce se intenționează a fi introduse în 
Europa ? Pentru că, in cele aproape 
patru decenii care au trecut de a- 
tunci, tehnologia modernă a produs 
arme nucleare cu o capacitate de

în cazul unei conflagrații nucleare 
insăși viața pe Pămînt ar dispărea. 
Tot ceea ce au clădit și făurit oame
nii de-a lungul mileniilor — întreaga 
noastră civilizație — s-ar transforma 
lntr-un morman de ruine. Iată de ce 
omenirea nu se poate împăca cu si
nistra perspectivă a războiului nu
clear. Popoarele, așa cum a arătat 
cu toată claritatea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu pot sta cu brațele 
încrucișate cînd arsenalele lumii sînt 
suprasaturate cu arme atomice, cînd 
numai în Europa' există la ora ac
tuală cam o bombă de tipul celei de 
la Hiroshima la cîteva sute de locui-

tori — conturînd o primejdie pe care 
continentul nostru, Terra în ansam
blul ei nu au cunoscut-o in întreaga 
lor istorie.

S-a ajuns la un moment hotărîtor 
pentru înseși destinele umanității. 
Sub cele mai diverse forme — mani
festații, stringerea de semnături pe 
apeluri cerind încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, 
marșuri și curse ale păcii etc., etc. — 
cercurile cele mai largi ale opiniei 
publice de pe toate meridianele își 
ridică cu tot mai multă hotărîre gla
sul pentru salvarea omenirii de o 
conflagrație nucleară pustiitoare.

în expunerea sa la. consfătuirea de 
lucru de la Mangalia, ca și în cuvîn- 
tările rostite cu prilejul recentului 
itinerar în cele cinci țări din Africa, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, din nou, cu deosebită forță, 
însemnătatea hotăritoare a unirii e- 
forturilor mișcărilor pentru pace din 
Europa și din întreaga lume, a tutu
ror popoarelor pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare și trecerea la 
măsuri hotărite de dezarmare, ca 
problemă primordială a zilelor noas
tre. Aceasta este calea sigură a opri
rii amplasării pe continent a noilor 
rachete cu rază medie de ac
țiune, a retragerii celor existente, a 
eliminării tuturor arsenalelor nu
cleare. a stabilirii echilibrului de 
forte militare la niveluri tot mai 
scăzute.

„Avem ferma convingere — 
a subliniat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la recenta consfătuire 
de lucru — că forțele păcii, popoarele 
dispun de capacitatea necesară pen
tru a putea impune dezarmarea, a 
impune pacea, pentru asigurarea 
dreptului vital al oamenilor Ia exis
tență, la viață, la pace".

în numele acestui mare comanda
ment, poporul nostru, prin glasul 
președintelui său, își reafirmă cu pu
tere hotărirea de a întări solidarita
tea cu toate celelalte popoare, cu 
toate forțele progresiste de pretutin
deni pentru înlăturarea pericolului 
nuclear, pentru dezarmare, pentru 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor și națiunilor la pace, la 
viață, la existență liberă și demnă.

Nicolae PLOPEANU

OUAGADOUGOU 5 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile inter
naționale de presă, în noaptea de joi 
spre vineri, în capitala Republicii 
Volta Superioară, Ouagadougou, a 
avut loc o lovitură de stat, in urma 
căreia puterea a fost preluată de 
căpitanul Thomas Sankara, fost 
prim-ministru pină Ia 17 mai anul 
acesta, care a anunțat că guvernul 
condus de Jean-Baptiste Ouedraogo 
a fost răsturnat. într-un comunicat 
difuzat la postul de radio național, 
căpitanul Thomas Sankara a anun
țat formarea unui „Consiliu Națio
nal al Revoluției", alcătuit din sol
dați, subofițeri și ofițeri ai armatei 
și ai forțelor paramilitare, și a pre
cizat că noul organ al puterii de stat 
„controlează complet" situația. Potri
vit agenției France Presse, căpitanul 
Sankara a arătat că noul organism, 
Consiliul Național al Revoluției, va 
respecta toate angajamentele care 
leagă Volta Superioară de alte state, 
ca și menținerea sa în toate organi
zațiile internaționale din care ea face 
parte.

Au fost impuse restricții de circu-
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lație pe întreg teritoriul țării, iar 
frontierele au fost închise.

Preocupări economico-sociale 
în tarile în curs de dezvoltare 

Noi centrale hidroelectrice pe Nil
CAIRO. — Egiptul și Sudanul 

au constituit o comisie mixtă de 
experți, care va elabora proiectele 
a șase centrale hidroelectrice pe 
cascadele de pe Nil, între Assuan 
și Khartum, informează agenția 
M.E.N. Anunțînd crearea comisiei, 
ministrul egiptean al energiei, Ma
her Abaza, a precizat că puterea 
generată de viitoarele centrale va 
echivala cu cea produsă prin con
sumul a 8,5 milioane tone petrol.

Alte centrale hidroelectrice care 
ar urma să fie construite pe cursul 
Nilului Albastru, al Nilului Alb și 
pe fluviul Atbara din Sudan ar 
putea produce 15 miliarde kWh, a 
adăugat ministrul egiptean.

cunoscute pentru rezervele lor de 
petrol. Cei mai mari producători 
in cadrul federației sînt Abu Dha
bi și Dubai, care livrează in pre
zent împreună 1,1 milioane barili 
de țiței pe zi.

Proiecte industriale sprijinite 
de O.N.U.D.I.

VIENA. — Organizația Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.) va acorda aju
toare in valoare de 920 milioane 
dolari pentru finanțarea unor o- 
biective industriale în 9 țări afri
cane (Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mauritius, Swaziland, Tan
zania, Zambia și Zimbabwe).

Emiratul Ras Al Khaima va începe 
să producă petrol

ABU DHABl. — Emiratul Ras 
Al Khaima va începe să producă 
pentru prima oară petrol ia înce
putul anului viitor, după darea in 
folosință a trei puțuri experimen
tale, informează agenția Reuter ci
tind, surse oficiale din Abu Dhabi. 
In prezent există un cimp petro
lifer la Saleh, unde vor mai fi fo
rate alte două puțuri, pînă la sfir- 
șitul anului în curs. Ras Al Khai
ma este unul din cele șase care 
formează Emiratele Arabe Unite,

Pentru combaterea analfabetismului
BRASILIA. — Autoritățile brazi

liene depun eforturi pentru extin
derea alfabetizării populației. A- 
tenția este îndreptată — a anun- . 
țat ministrul brazilian al educației 
ți culturii, Ester Figueiredo Ferraz 
— spre zonele din nord-estul țării, 
unde, potrivit datelor oficiale, 56 
la sută dintre locuitorii adulți nu 
știu să scrie și să citească. Minis- j 
trul a făcut cunoscut că guvernul 
brazilian intenționează să aloce 
fonduri importante pentru comba
terea analfabetismului.
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