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în urmă cu aproape patru dece
nii, declanșarea, la 23 August 1944, a 
revoluției române de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă marca ridicarea la luptă 
a poporului român hotărît să-și ia 
soarta în propriile mîini, să asigure 
libertatea și independența patriei și 
înfăptuirea unor profunde transfor
mări democratice, revoluționare.

Oricine își va îndrepta atenția 
spre acei ani de luptă eroică, plină 
de sacrificii, dar încununată de o 
victorie ce s-a înscris ca un moment 
memorabil în istoria 
va constata că unul 
hotărâtori ai acestei 
Partidul Comunist 
dovedit acea capacitate remarcabilă 
de a desprinde, din complexul eve
nimentelor, tendințele principale și 
direcțiile necesare si a manifestat 
spirit creator și îndrăzneală revolu
ționară în elaborarea conceptului 
general al luptei antifasciste și anti
hitleriste, pentru eliberarea naționa
lă a poporului român.

Partidul Comunist Român era po
sesorul unei bogate experiențe de 
luptă antifascistă. El a descifrat, 
încă de Ia început, esența ultrareac- 
ționară a fascismului, incompatibili
tatea lui cu interesele democratice 
și naționale ale poporului nostru și

patriei noastre, 
dintre factorii 
victorii a fost 
Român, care a
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PARTIDUL
COMUNIST ROMAN

socială
a acționat pentru 
dezvoltarea unei 
conștiințe do 
masă asupra pri
mejdiei fasciste 
și hitleriste. Crearea, în iunie 1933, 
a Comitetului I' 
cist, care reunea 
reprezentanți ai 
clase și pături 
tă o expresie a 
rea antifascistă 
țiată și condusă 
nist, a folosit, încă de la începutu
rile sale, forme organizate de acțiu
ne, menite să cuprindă cele mai 
largi pături sociale interesate în stă
vilirea pericolului fascist.

Apreciind lucid că era necesară 
și posibilă o coalizare a tuturor for
țelor patriotice, avînd drept coloană 
vertebrală' mișcarea muncitorească 
unită, partidul comunist a luat ini
țiativa unui șir de tratative stărui
toare cu celelalte partide muncito
rești și burgheze democrate — iar în 
preajma războiului al doilea mon
dial și cu cercurile guvernamentale 
— pentru a pune bazele unei con
lucrări practice pe terenul luptei an
tifasciste. Eroica luptă dusă în acei 
ani de partidul comunist în fruntea 
clasei muncitoare și a unor largi 
forțe progresiste sub steagul demo
crației și independenței țării, atitu-

de dr. A. SIMION

Național Antifas- 
i în rîndurile sale 
celor mai diverse 
sociale, reprezin- 

faptului că mișca- 
din România, ini- 
de partidul comu-

au 
pentru 

putere a 
înrobirea

dinea lucidă a 
unor grupări po
litice ale claselor 
conducătoare 
stăvilit 

un timp ascensiunea spre 
organizațiilor fasciste și 
țării Germaniei naziste.

Instaurarea dictaturii fasciste în 
România, în septembrie 1940, intra
rea României în sfera de dominație 
a Reichului hitlerist și antrenarea ei 
în războiul acestuia au determinat o 
ascuțire a contradicțiilor social-eco- 
nomice și politice din țară. Contra
dicția principală — de a cărei rezol
vare depindeau înseși existența de 
sine stătătoare a națiunii române și 
posibilitățile dezvoltării luptei forțe
lor ei avansate pentru progres so
cial — a devenit în această perioadă 
contradicția dintre poporul român, 
pe de o parte, și imperialismul fas
cist german și dictatura antonescia- 
nă, pe de altă parte. Pornind de la 
aprecierea justă că sarcina primor
dială ce stătea în fața întregului po
por consta în organizarea luptei 
pentru salvarea ființei noastre na
ționale, partidul comunist a chemat 
la unire toate forțele 
ționale, antihitleriste, 
apartenența de clasă 
ideologice și politice.

P.C.R., militînd neobosit sub stea-

patriotice, na- 
indiferent de 
ori concepțiile

gul intereselor naționale fundamen
tale ale poporului și în spiritul soli
darității internaționaliste, a subli
niat, in documentele sale, caracterul 
național și internațional al mișcării 
antifasciste, necesitatea luptei hotă
râte împotriva războiului hitlerist 
antisovietic, 
niei din 
armelor 
Reich.

Avînd 
damentale ale poporului român, în 
etapa istorică respectivă, impuneau 
pe prim plan sarcinile luptei de eli
berare națională, făurirea unei largi 
aliânțe antifasciste, P.C.R., a inclus 
în platforma sa de luptă numai 
obiective care să asigure colabora
rea, în cadrul unui program mini
mal comun, a tuturor forțelor politi
ce interesate, dintr-un motiv sau al
tul, în înlăturarea dominației hitle- 
riste.

Spre deosebire de forțele burgheze 
din opoziție, care au evoluat de la 
atitudini și soluții ‘parțiăle, de com
promis, ineficiente, spre acceptarea, 
în final, a necesității înlăturării dic
taturii 
război 
luțici 
P.C.R.
român

războiului
pentru ieșirea Româ- 

acest război și întoarcerea 
contra celui de-al treilea
în vedere că interesele fun-

antonesciene și ieșirii din 
prin lupta armată, esența so- 
propuse de la început de 
consta în faptul că poporul 
nu trebuie să aștepte pasiv

(Continuare în pag. a IV-a)
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Angajamente, 
initiative si acțiuni
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valoroase
PENTRU CREȘTEREA 

PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCIIX

Noi vești sosite la redacție, referitoare la fapte deo
sebite de muncă înregistrate în întrecerea socialistă, 
în cinstea zilei de 23 August, oglindesc hotărirea și 
abnegația tuturor oamenilor muncii de a adăuga Ia 
bogatul bilanț de pînă acum noi rezultate și izbînzi de 
prestigiu. In ansamblul preocupărilor pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe acest an, un loc prio
ritar îl ocupă eforturile legate de creșterea mai ac
centuată a productivității muncii. Nu întîmplător succe
sele cu care se mîndresc pe bună dreptate numeroase 
colective din patria noastră au la bază tocmai reali
zarea și depășirea prevederilor la acest important in
dicator de eficiență economică.

De 12 ori mai mare!
Harnicul colectiv de oa

meni ai muncii de la în
treprinderea de rulmenți 
din Brașov s-a remarcat 
întotdeauna prin pasiunea 
pentru promovarea pro
gresului tehnic. O de
monstrează ' bunele rezul
tate obținute recent prin 
introducerea în fabricație 
a unei noi tehnologii ro
mânești de fabricare a co
liviilor pentru 
ace.

„Concepută 
simplifica și 
fazele de lucru, noua mo
dalitate tehnică de confec
ționare a coliviilor pentru 
rulmenți din bandă meta
lică sudată aduce impor
tante beneficii prin creș
terea productivității mun
cii, reducerea consumurilor 
de metal și energie elec
trică — ne spune inginerul- 
șef al întreprinderii.

Ne-am notat în conti
nuare o seamă de detalii, 
unul mai interesant decît 
altul. De exemplu, consu
mul de metal Ia o tonă 
de produse este de zece ori 
mai mic, de asemenea, și 
consumul de manoperă se 
reduce de 12 ori. Dacă prin 
vechea tehnologie pentru o 
colivie de rulment erau 
necesare două minute și se 
executau zece operații teh
nologice, prin noul proce
deu intr-un minut se ob
țin 40 de astfel de produ
se si nu sînt necesare de
cît una pînă la trei ope
rații de lucru. Astfel se 
realizează consumuri ener
getice minime și trecerea 
unui important număr de 
utilaje pentru executarea 
altor operații mai dificile 
și complexe. Principalul a- 
vantaj rămîne însă crește
rea productivității muncii 
care este de 12 ori mai 
mare față de vechea teh

rulmenți cu

pentru a 
automatiza

nologie ; la anumite pro
duse, prin aplicarea aces
tui procedeu productivita
tea crește de 50—80 de ori. 
Iată și numele cîtorva din
tre cei care au participat la 
realizarea noii tehnologii : 
inginerul Valter Marțian, 
subinginerul loan Butilă, 
muncitorul reglor Iosif Ka- 
losi și, desigur, toți mun
citorii și specialiștii noii 
secții de rulmenți speciali 
intrată 
treaga 
ani.

Este 
muncă 
lectiv îl dedică marii sărbă
tori de la 23 August.

Punînd plenar in valoare 
puterea lor creatoare, pu
ternicul potențial de inteli
gență tehnică de care dis
pun, introducind in fabrica
ție produse noi cu indici ca
litativi ridicați, tot mai 
multe colective de oameni 
ai muncii întregesc tabloul 
rezultatelor bune obținute 
in creșterea productivității 
cu noi realizări de seamă. 
Spicuim dintr-o lungă 
listă :

• La întreprinderea de 
utilaj chimic Făgăraș prin 
mecanizarea și automati
zarea fabricației, prin re
ducerea cheltuielilor ma
teriale și perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii planul de creștere a 
productivității muncii a 
fost depășit pe șapte luni 
cu peste 11 000 lei pe fie
care om al muncii.

® Cu 11 Ia sută peste ni
velul sarcinilor „la zi“ au 
depășit productivitatea 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la Trustul de 
construcții industriale Cluj- 
Napoca. în cinstea 
sărbători 
oamenii muncii de aici au

in funcțiune la in
capacitate acum doi
un fapt deosebit de 
pe care întregul co-

marii
de la 23 August,

împlinirea a 35 de ani de la constituirea 
primelor șantiere naționale ale tineretului 
este marcată in întreaga țară de succese re
marcabile ale uteciștilor care iși desfășoară 
activitatea pe noile șantiere naționale, ju
dețene și locale.

Deși nu se mai numesc Agnita-Botorca, 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu sau Bicaz, 
nume intrate în cartea de aur a muncii eroi
ce a tinerei generații, noile șantiere sînt un 
larg cimp de manifestare a spiritului revo
luționar al uteciștilor care iși consacră efor
turile, aptitudinile și spiritul novator înfăp
tuirii cu succes a unor mărețe edificii so
cialiste în patria noastră, realizării unor im
portante obiective industriale, agricole și 
social-cul turale.

în cele șapte luni care au trecut, din acest 
an, tinerii de pe șantierele republicane — 
Canalul Dunăre-Marea Neagră, combinatele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, vineri, în stațiu
nea Neptun, pe Victor Shemtov, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Unit din Israel (M.A.P.A.M.), 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită oficială în țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar ' "

A fost de 
membru al 
M.A.P.A.M.

Oaspetele
Nicolae Ceaușescu din partea con
ducerii M.A.P.A.M. un cordial salut 
și a exprimat deosebita satisfacție 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita România, de a cunoaște succe
sele obținute de poporul român in 
construcția socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul 
său, C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit din Israel, tuturor militanților 
partidului salutul său prietenesc și 
cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a expri
mat dorința de a dezvolta relațiile 
de colaborare dintre cele două par
tide, de a extinde schimburile de de
legații și de informații pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă.

al C.C. al P.C.R. 
față Lazar Lazarovicl, 
Secretariatului C.C. al

a transmis tovarășului

ale tinerilor brigadieri
Succese remarcabile Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază. în sta
țiunea Neptun, pe ambasadorul Ca-

miniere Rovinari și Motru, sistemul hidro
energetic și de navigație Porțile de Fier II, 
centralele termoelectrice Anina și Drobe- 
ta-Turnu Severin. Combinatul petrochimic 
Midia, sistemul de irigații și îmbunătățiri 
funciare Viișoara și sistemul de desecări 
București-Nord — au efectuat lucrări în va
loare de peste 1,14 miliarde lei, reprezen
tând realizarea în proporție de 111,35 la sută 
a planului pe aceaătă perioadă și îndeplini
rea în proporție de 74 la sută a planului 
anual. .

In primul semestru al anului, în cadrul 
șantierelor locale au fost executate lucrări 
în valoare de aproape 268 milioane lei, în 
timp ce bilanțul șantierelor județene con
semnează un volum de lucrări in valoare de 
peste 161 milioane lei.

(Agerpres)

în cadrul schimbului de păreri pri
vind situația internațională, o aten
ție deosebită s-a acordat căilor și 
mijloacelor de înfăptuire a unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu.

Avîndu-se în vedere tensiunea 
care se menține încă în această zonă, 
care pune în pericol pacea și secu
ritatea internațională, s-a relevat 
necesitatea mobilizării tuturor for
țelor politice realiste și responsabile, 
iubitoare de pace, pentru a se 
ajunge la elaborarea și punerea în 
aplicare a unor soluții viabile, con
form cerințelor unei păci juste și 
durabile în regiune, intereselor 
păcii și înțelegerii în întreaga lume.

în cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus poziția 
promovată cu consecvență de Parti
dul Comunist Român, de Republica 
Socialistă România, arătînd că se 
impune . a se acționa cu fermitate 
pentru trecerea, cît mai curând po
sibil, la negocieri directe între păr
țile interesate, care să ducă la solu
ționarea globală a conflictului 
regiune, în interesul tuturor 
poarelor din regiune, al păcii 
securității internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
relevat că o soluție globală, justă 
și durabilă în această zonă impune 
retragerea Israelului din teritoriile

din 
po-

Și

a

arabe ocupate în 1967, soluționarea 
problemei palestiniene prin recu
noașterea dreptului la autodetermi
nare al poporului palestinian, inclu
siv la crearea unui stat palestinian 
independent

In timpul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că în 
actualele condiții create este nece
sar să se depună eforturi pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale pentru Orientul Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a O.E.P., care pot 
să-și aducă contribuția la soluționa
rea conflictului din regiune.

De ambele părți s-a relevat în
semnătatea pe care ar avea-o, pentru 
o rezolvare globală a situației din 
Orientul Mijlociu, crearea condiții
lor ca poporul libanez să-și poată 
soluționa singur problemele interne, 
ca Libanul să redevină un stat su
veran și independent.

In cursul întrevederii, a fost sub
liniată necesitatea unirii eforturilor 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a tuturor stărilor de încordare și. 
conflict existente în lume, pentru 
instaurarea păcii. pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru o largă colaborare 
și înțelegere internațională.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul Canadei
nadei la București, Peter McLaren 
Roberts, în vizită de rămas bun, cu 
ocazia încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

Convorbirea care a avut loc eu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

PREZENȚI ILA DATORIE
oriunde și <jricînd o cer

interesele societății
Intr-un județ nou - Călărași - reporteri ai ziarului nostru au realizat o suită jîe convorbiri cu cițiva 

dintre miile și miile de comuniști care, răspunzînd întotdeauna însărcinărilor primite, au muncit și muncesc 
acolo unde a fost și este nevoie de ei, făcîndu-și pe deplin datoria, cu abnegație, cu spirit revoluționar, pu- 
nînd mai presus de toate interesele partidului, ale patriei socialiste și trăind astfel cu sentimentul supremei 
satisfacții a împlinirii menirii lor.
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Circulă încă destule epi
tete și sintagme desuete in 
publicistică atunci cînd 
este vorba despre Iași, în
tre care „dulce tirg“ mi se 
pare, să-mi fie iertată im
pietatea, cea mai ridicolă. 
De mult, marele oraș mol
dav a încetat să mai fie 
doar un tîrg, aș spune că 
din veacul trecut, iar dulce 
— cel puțin intr-un anumit 
sens — cred că 
niciodată. Căci el 
să se confrunte, 
muri și vremuiri, 
dur cu istoria și cu natura.

n-a fost 
a trebuit 
prin vre- 
mereu și

demonstrînd o vocație u- 
nică în a renaște din pro- 
pria-i cenușă, în a supra
viețui și dovedind astăzi o 
experiență greu de egalat.

A vorbi 
îndelungat, 
glorios al Iașiului — un 
trecut în care regăsim con
densată adesea însăși isto
ria românilor — e firesc. 
A vorbi despre Iași ca pol 
al culturii, artei, științei, al 
spiritualității naționale este 
iarăși, nu de azi, de ieri, in 
firea lucrurilor. A defini 
complexa sa realitate con-

despre trecutul 
zbuciumat și

temporană e și 
fascinant, și difi
cil. Incit, cu a- 
proape doi ani în 
urmă, întrebat de 
un gazetar-străin 
pe care-1 însoțeam 
Iași : Cum ați defini pe 
scurt acest oraș cu o per
sonalitate atit de distinctă ?, 
am răspuns fără să mă gin- 
desc prea mult : un argu
ment românesc.

Dimensiunea fundamen
tală pe care socialismul a 
adus-o Iașiului este, fără 
îndoială, industria. Aproape

| DIN ACTUALITATEA^ SOCIALIST^ #/?//
• reportaje • însemnări' •

prin
de Constantin COROIU

toate ramurile acesteia 
sint reprezentate astăzi la 
Iași. Dacă în 1938 contribu
ția Iașiului la producția in
dustrială a țării era de nu
mai 0,03 la sută. în 1983 a-

industriei 
este de a- 
3,5 la sută, 

consecin-

portul 
ieșene 
proape 
Cîteva 
țe ale industriali
zării : dezvoltarea 

impetuoasă în plan urba
nistic, stimularea puternică 
a cercetării științifice, di
versificarea învățămintului 
de toate gradele — ultimele 
două cu o tradiție dealtfel 
invidiabilă aici — o nouă 
civilizație. Se știe că Iașiul, 
strălucit centru cultural și 
științific al României, avea 
pînă mai acum un sfert

de veac o industrie mo
destă, Apariția și dezvol
tarea în ultimele decenii, și 
mai ales după Congresul al 
IX-lea al partidului, a celor 
trei zone industriale între 
care cea mai mare din par
tea de sud-est a municipiu
lui reunește peste 40 de în
treprinderi, au determinat 
alit înscrierea Iașiului in 
rindul marilor și moderne
lor centre urbane, cît și ex
tinderea acelor tărîmuri de 
învățătură și cercetare pe 
care G. Călinescu le numea 
grădinile lui Academos.

Am avut de nenumărate 
ori prilejul să stau de vor
bă cu constructori și arhi- 
tecți ieșeni, specialiști puși 
in fața unor aspecte și a 
unor probleme de urbanism 
ce păreau uneori insolu
bile ; dar, mal înainte de 
toate, am asistat de-a lun
gul ultimelor două decenii 
la înălțarea acestui mare 
oraș, am văzut în ce ritm 
a crescut Iașiul, cum se 
profilează și se statorniceș-
(Continuare în pag. a V-a)
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII S& St ” ia «a

Exigență muncitorească și înaltă 
răspundere față de propria muncă

wȚ 
iviitlw * *

ARĂTURILE DE VARĂ
executate în ritm mult mai susținut!

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de uti
laj petrolier din Tîrgoviște a întru
nit toate datele unui autentic forum 
democratic, muncitoresc. După ce ul
timul vorbitor și-a . încheiat inter
venția, s-a putut trage concluzia că 
cei prezenți sînt buni cunoscători ai 
complexului mecanism economic, or
ganizatoric și tehnic al întreprinde
rii, discutînd sarcinile ce le revin 
în spiritul exigențelor autoconduce- 
rii muncitorești, de pe poziția de 
adevărați proprietari, producători și 
beneficiari. Ca atare, analiza s-a ca
racterizat printr-un pronunțat spirit 
critic și autocritic, participanții la 
dezbateri formulînd, fără cea mai 
mică umbră de automulțumire, nu
meroase propuneri concrete, bine 
argumentate, pentru perfecționarea 
în continuare a activității economice 
a ^întreprinderii.

asemenea cadru, de serio- 
răspundere, adunarea ge- 
dezbătut problemele 
fond, ale activității

terminat în mare măsură de faptul 
că unele materiale ne-au sosit cu 
întîrziere. Dar la toate acestea s-au 
adăugat o serie de deficiente de na
tură organizatorică. Am în vedere 
îndeosebi urmărirea pieselor pe flu
xul de fabricație, care nu s-a des
fășurat în mod corespunzător.

La rîndul său, maistrul Dima Cris- 
lescu a adus alte argumente, care 
au pledat pentru perfectionarea or
ganizării producției, a tehnologiilor 
și metodelor de lucru.

— Se știe că prin renunțarea la 
unele colaborări și executarea în în-

Iată două opinii care au reținut 
atenția :

— In acest an, am primit numai 
60 la sută din cantitatea de electrozi 
necesară, a spus maistrul oțelar Ion 
Cricon. Aceasta este principala cau
ză a nerealizării planului. E bine să 
insistăm la forurile de resort și la 
furnizori pentru a se îmbunătăți 
aprovizionarea cu aceste materiale. 
Dar eu zic să ne gîndim și la alte 
soluții. Din cîte știu, la Combinatul 
de oțeluri speciale din Tîrgoviște 
există electrozi folosiți, care, prin 
prelucrare, ar deveni tocmai buni

spirit critic, dar și autocritic, 
mulți vorbitori s-au referit pe 
la necesitatea întăririi ordinii

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER 
DIN TÎRGOVIȘTE

într-un 
zitate și 
nerală a 
tiale. de 
prinderii.

După cum s-a subliniat în 
de seamă, colectivul acestei 
prinderi constructoare de utilaj pe
trolier a realizat suplimentar, în 
primul semestru, o producție-marfă 
în valoare de 61 milioane lei, mai 
mult decît prevede angajamentul pe 
întregul an. Este un rezultat, fără 
îndoială, meritoriu. Totuși, în luă
rile lor de cuvînt, participanții la 
adunarea generală au arătat că a- 
cest rezultat nu reflectă posibilită
țile reale ale unității.

— Tocmai în privința sporirii pro
ducției consider că există însemna
te rezerve, spunea inginerul Gheor- 
ghe Lupu. Acest lucru este eviden
țiat, în primul rînd, de neritmicitatea 
producției, care ne-a fost prezen
tată aici, în darea de seamă : în pri
mul semestru, 15 la sută din pro
ducția lunară s-a realizat în prima 
decadă, 22 la sută în a doua și 63 
la sută în ultima decadă. Este a- 
devărat, lucrul în salturi a fost de-

esen- 
între-
darea 
între-

treprindere a semifabricatelor pen
tru racordurile speciale s-a făcut 
un însemnat pas înainte în direc
ția creșterii productivității muncii și 
folosirii judicioase a metalului — a 
spus vorbitorul. Dar nu am dus a- 
ceastă acțiune pînă la capăt. în pre
zent, în secția noastră continuă să 
se irosească timp și materiale pen
tru că atelierul forjă livrează semi
fabricate cu abateri dimensionale. 
Consecința 7 Un mare volum de lu
crări ce trebuie efectuate pentru e- 
liminarea adaosurilor de prelucrare. 
De aceea, propun să se întocmeas
că o tehnologie precisă de execu
ție și control la operația de forja
re, să se stabilească măsuri tehnice 
pentru remedierea neajunsurilor.

Alți vorbitori s-au referit la felul 
în care se desfășoară cooperarea 
între secțiile de producție ale între
prinderii. Practic, producția de ar
mături industriale este condiționată 
de activitatea secției turnătorie, care 
asigură piesele turnate. Or, planul 
la producția de oțel turnat nu se 
realizează integral. Cauzele acestor 
restanțe 7 Cum pot fi ele eliminate 7

pentru cuptoarele noastre. Cred că 
dacă acționăm cum se cuvine, a- 
ceastă problemă poate fi soluționa
tă în două-trei săptămîni.

— După părerea mea, a susținut 
controlorul de calitate Ion Milea, 
avem încă un consum mare de oțel 
la armături. Perfecționarea tehnolo
giilor de turnare, reducerea adaosu
rilor de prelucrare și alte măsuri de 
acest fel ar crea posibilitatea să ob
ținem piesele de care avem nevoie 
fără să sporim prea mult producția 
de oțel. Dar mai este un aspect pe 
care doresc să-1 rețină mai cu sea
mă reprezentantul centralei indus
triale prezent la adunarea noastră 
generală. Deși noi asimilăm tot mai 
multe armături complexe, care în
globează multă manoperă, producția 
realizată se urmărește și se rapor
tează în tone. Ca atare, am depășit 
planul la producția-marfă, dar avem 
restanțe la tonaj. Care ar fi rezol
varea 7 Să sporim greutatea piese
lor 7 Eu cred că trebuie să proce
dăm invers, dar consider necesar ca 
și prin sistemul indicatorilor de plan 
să se stimuleze acest lucru.

în
mai 
larg 
și disciplinei, a creșterii răspunderii 
în muncă. Astfel, a fost criticată 
atitudinea îngăduitoare a unor con
ducători de sectoare față de mani
festările neconforme 
producției moderne, 
preocupare a acestora pentru edu
carea unor oameni din subordine în 
spiritul răspunderii față de calita
tea muncii, a pieselor pe care le 
realizează, al grijii față de mijloa
cele tehnice și materiale pe care le 
utilizează în procesul de producție^ 

în cadrul adunării generale s-a 
solicitat un sprijin mai substanțial, 
tovărășesc, din partea unor între
prinderi colaboratoare, sprijin abso
lut necesar pentru îndeplinirea pla
nului în cel de-al doilea semestru 
al anului. Iată cîteva dintre ele :

e întreprinderea de autocamioane 
Brașov, să livreze urgent 3 000 jante, 
din care 1 700 bucăți sînt necesare

, pentru instalații de export ;
• întreprinderea de mașini-unel- 

te din Arad să asigure mașinile de 
copiat destinate dezvoltării în acest 
an a capacităților pentru producția 
de racorduri speciale ;
• întreprinderea de mașini grele 

din București să livreze, potrivit 
contractului, 214 blocuri forjate de 
care depinde realizarea unor armă
turi industriale.

Sînt, desigur, numai cîteva din 
problemele abordate și propunerile 
formulate în cadrul adunării gene
rale, dar care evidențiază hotărîrea 
colectivului de la întreprinderea de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște de a 
ridica activitatea unității la nivelul 
exigențelor puse de partid, de a 
munci cu abnegație și hotărîre, fără 
preget, pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an, pentru 
a contribui în felul acesta la pro
gresul necontenit al economiei na
ționale.

cu rigorile 
insuficienta

Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

DIN PROPUNERILE OAMENILOR MUNCII
® Vasile Marian, maistru sondor la SCHELA 

DE PRODUCȚIE PETROLIERA SUPLACU DE 
BARCĂU : „Mobilizați de indicațiile și îndem
nurile adresate de conducerea partidului, per
sonal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
sporirea bazei energetice și de materii prime 
am reușit să depășim greutățile întîmpinate in 
prima parte a anului. In prezent, realizăm zil
nic o producție de circa 148 tone țiței peste 
plan. Acest rezultat ne ambiționează, ne mobi
lizează și mai mult, cuvîntul de ordine fiind 
acum recuperarea tuturor restanțelor pînă la 
sfirșitul acestui trimestru, iar pînă la finele 
anului îndeplinirea angajamentului asumat în 
întrecerea socialistă de a furniza economiei na
ționale peste prevederi 7 000 tone petrol. De 
aceea nu putem trece cu vederea timpii nepro
ductivi care mai apar, bunăoară, din pricina 
neasigurării unor agregate speciale : echipa
mente de perforare, agregate de cimentare ș.a. 
Propun in consecință înzestrarea și stabilizarea

unor astfel de agregate în fiecare brigadă de 
producție petrolieră sau cel puțin in cele cu un 
volum mai mare de activitate. Apoi, nu ne pu
tem împăca nici cu rămînerile în urmă care se 
înregistrează la intrarea in exploatare a unei 
noi stații de compresoare la Suplac.. Trustul de 
construcții industriale Oradea trebuie să înțe
leagă că dacă nu va finaliza la timp această 
lucrare, nici noi nu vom putea recupera res
tanțele la producția de țiței încă în cursul lunii 
viitoare".

O Popescu Iuliu, inginer, șef birou C.T.C., de 
la I.R.E.M.O.A.S. BUCUREȘTI : „Trebuie să a- 
cordăm o atenție mai mare calității produselor 
pe care le realizăm. Și noi, cei din producție, dar 
și cei ce lucrează la planșetă. In secția echipa
mente, in primul semestru al anului trebuia să 
se asimileze o întreagă 'familie de feronerie, 
mai ușoară, conform sarcinilor stabilite pentru 
reducerea consumului de metal. Un obiectiv im-

portant, dar pe care nu l-am îndeplinit. De ce ? 
Să nu ne ascundem după degete, o știe toată 
lumea : din cauza unor „scăpări" ale proiectan
tului. Nu este vorba de a încerca, pasarea unei 
responsabilități. Vreau să arăt că, astăzi, mai 
mult ca oricind, atenția noastră trebuie îndrep
tată în direcția îmbunătățirii calității produc
ției. Cu atît mai mult cu cît în curînd vom în
cepe să executăm in premieră produse de mare 

■complexitate, destinate exportului. De aceea 
propun ca de acum încolo tehnologiile de lucru 
să fie elaborate și predate din timp secțiilor de 
producție, să se asigure dotarea cu aparate de 
măsură și control. Totodată, trebuie să înceapă 
neîntârziat executarea prin autoutilare a celor 
două standuri de probe de presiune. Pentru în
deplinirea sarcinilor deosebit de mobilizatoare 
pe care le avem trebuie să se întărească ordi
nea și disciplina în toate compartimentele pro
ducției, astfel incit să nu se mai intimple si
tuații ca aceea din primul semestru".

!

La recenta Consfătuire de lucru 
pe problemele muncii organizatori
ce și politico-educative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea ca, în vederea obținerii 
de recolte mari în anul viitor, fie
care comitet județean de partid să 
ia toate măsurile pentru pregăti
rea temeinică a campaniei însă- 
mînțărilor de toamnă. „Situația din 
acest an — sublinia secretarul ge
neral al partidului — a demonstrat 
cu deplină claritate pentru toți că, 
acolo unde s-a lucrat bine, unde 
s-au făcut lucrări la timp și în con
formitate cu normele stabilite, s-au 
obținut, chiar în condiții mai grele 
de climă, recolte bune". Aceste 
prețioase indicații trebuie șă stea 
la baza tuturor acțiunilor ce se în
treprind în aceste zile în 
desfășurării la timp și în

calitativ superioare a însămînțări- 
lor de toamnă.

Arăturile de vară constituie una 
din lucrările de mare importanță 
pentru nivelul recoltei anului vii
tor. Experiența unităților agricole 
fruntașe demonstrează că arături
le făcute in vară asigură condi
ții pentru creșterea producției me
dii la hectar la grîu, orz și alte ce
reale păioase. Cu atît mai mult se 
impune să se încheie cît mai 
pede arăturile de vară pe toate 
prefețele de pe care s-a strîns 
colta, cu cît ploile abundente 
ultimele săptămîni au umezit
Iul pe o adîncime apreciabilă, ceea 
ce oferă condiții excepționale de 
lucru. în afară de faptul că acum 
se poate ara cu un consum redus 
de carburanți, efectuarea neîntir- 
ziată a arăturilor prezintă și avan-

re- 
su- 
re- 
din 
so-

vederea 
condiții

tajul că se păstrează rezerva de 
apă din sol. Totodată, - pe această 
cale, sînt distruse buruienile de pe 
miriști ; acestea, împreună cu res
turile vegetale sînt îngropate sub 
brazdă 
turii, și, 
cate din 
repede, 
cantități 
hrănitoare.

Cu toate că aceste 
bine cunoscute de specialiști, de 
oamenii muncii din agricultură, to- . 
tuși în 
cutarea 
tîrziată. 
august, 
de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, au fost arate 
900 991 hectare, reprezentînd doar 
50 la sută din suprafața prevăzu
tă. Așa cum rezultă și din harta 
alăturată, există diferențe mari în
tre județele învecinate în ce pri
vește proporția în care a fost exe
cutată această lucrare. în zona I, 
sub media realizărilor se situează 
județele Arad, Buzău, Dolj, Tele
orman și Tulcea ; în zona a II-a 
— județele Botoșani, Vaslui, Iași, 
Mehedinți, Satu 
Neamț ; iar în 
județele Harghita. 
Covasna și Mureș.

întrucît o parte 
de pe care s-a strîns 
vară urmează să fie însămînțată la 
toamnă cu cereale păioase, este ab
solut necesar ca peste tot arăturile 
să fie încheiate în timpul cel mai 
scurt. Acum tractoarele nu sînt 
utilizate la alte lucrări și, de aceea, 
pot și trebuie să fie folosite din 
plin, în două schimburi, la arat. 
Condițiile pedoclimatice din aceas
tă perioadă trebuie folosite din 
plin și, de aceea, sub nici un motiv, 
arăturile nu mai pot fi amînate 1 
Este de datoria organelor județene 
de partid și agricole, a consiliilor 
agroindustriale și conducerilor uni
tăților agricole să acționeze cu fer
mitate și exigentă pentru ca aceas
tă lucrare de mare însemnătate 
pentru viitoarea recoltă să se efec
tueze cu viteze zilnice sporite și 
de cea mai bună calitate.

odată cu executarea ară- 
datorită umidității ridi- 
sol, se descompun foarte 
îmbogățind

apreciabile
pămîntul cu 
de materii

avantaje sînt

unele unități agricole exe- 
arăturilor de vară este în-
Pînă în seara zilei de 11 
potrivit datelor furnizate

Mare, Bihor și 
zona a IlI-a — 

Suceava. Brașov,

din suprafețele 
recolta de

vaslui , iZ/fe/a rfe lucru crește, dar sub posibilități
Arăturile de vară în județul 

lui se desfășoară în ritm lent, 
la 11 august această lucrare a fost 
executată doar pe 14 la sută din cele 
aproape 100 000 hectare prevăzute. 
Care sînt cauzele întîrzierii 7 La di
recția agricolă județeană se invocă, 
între altele, faptul că în consiliile 
agroindustriale din nordul județu
lui recoltarea griului și eliberarea 

■ terenului de resturi vegetale s-au

Vas- 
Pînă

Foto : S. CristianIn secția de montaj autobasculante de 55 tone a întreprinderii mecanice din Mîrșa, județul Sibiu

prelungit. De asemenea, o parte din 
suprafață — circa 25 000 hectare — 
avînd vegetație abundentă, a fost 
lăsată pentru a fi pășunată, ea ur- 
mînd a fi arată mai tîrziu. De ase
menea, motorina n-a fost livrată 
ritmic. Dar faptele constatate pe te
ren demonstrează că se putea ara 
mai mult.

In întreprinderile agricole de stat 
a fost arată jumătate din suprafață. 
Iată deci că se poate. Cum 7 Ingi
nerul Vasile Strungaru, directorul 
trustului I.A.S., afirmă că a fost 
acordată o atenție deosebită bunei 
organizări a muncii și gospodăririi 
judicioase a carburanților. Mecani
zatorii au trecut la arat imediat 
după recoltarea griului, utiiizînd 
cantitățile de motorină economisite 
prin executarea simultană a mai 
multor lucrări. De exemplu, la pre
sele de balotat au fost atașate plat
forme colectoare, ceea ce a permis 
eliberarea de resturi vegetale a tu
turor suprafețelor și, totodată, e- 
conomisirea de carburanți. Ca ur
mare, în această săptămînă arăturile 
vor fi încheiate pe bună parte din 
suprafața prevăzută.

în numeroase unități agricole din 
consiliile agroindusta'iale Fălciu, 
Zorleni, Murgeni, Banca, Bîrlad și 
Huși au fost arate suprafețe repre
zentînd între 20—45 la sută din to
tal. între acestea sînt cooperativele 
agricole Vetrișoaia, Fălciu, Stoișești, 
Drinceni, Bogdănița, Alexandru Vla- 
huță, Cîrja, Dodești, Untești, Bere- 
zeni și altele. Au beneficiat cumva

aceste unități de cantități suplimen
tare de carburanți 7 „Nicidecum, ne 
asigură tovarășul Ionel Vasian, in
ginerul șef al consiliului agroindus
trial Zorleni. Atît la eliberarea de 
paie a terenului, cît și la transpor
tul furajelor noi utilizăm numai a- 
telajele. Procedînd astfel, s-a creat 
o rezervă de motorină care a putut 
fi folosită la executarea arăturilor".

Sînt cooperative agricole în care 
arăturile abia au început. Este ca
zul celor din consiliile agroindus
triale Dimitrie Cantemir, Puiești, 
Negrești, Vaslui și Codăești. Motive 
ee găsesc destule, dar nu sînt în
temeiate. „Pînă acum principalele 
forțe au fost concentrate la elibe
rarea terenurilor de resturi vegetale 
— ne spune Vasile Croitoru, ingi
nerul șef al S.M.A. Vaslui. Dar 
acum, în cele 8 cooperative agricole 
toate tractoarele sînt în brazdă". Dar 
acest lucru se putea face mai de
vreme, concomitent cu eliberarea 
de paie a terenurilor. „Am luat mă
suri ca în toate unitățile agricole 
mijloacele mecanice să fie folosite 
la arat — ne spunea ing. Cbnstantin 
Dumbrăveanu, 
S.M.A. Drept urmare, numai în 
timele două zile, viteza de lucru 
sporit cu peste 
Avem 
parte a lunii 
prevăzută în plan va fi arată".

directorul trustului 
ulf- 

a 
hectare, 

în a doua 
suprafață

1 000 de 
certitudinea că 

întreaga

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE FIBRE ARTIFICIALE 
DIN SUCEAVA

Strînsa conlucrare dintre beneficiar și furnizorii de utilaje 
este hotărîtoare pentru terminarea lucrărilor

Cel mai mare obiectiv de investi
ții din județul Suceava — întreprin
derea de fibre artificiale — urmează 
să intre integral în funcțiune în 
trimestrul IV al acestui an. Temei fi
resc, așadar, să vedem care este sta
diul actual al lucrărilor de investiții. 
La începutul lunii mai, la filatura de 
mătase a intrat în exploatare o pri
mă capacitate, iar la 1 iulie a fost 
terminată și a doua. Ultima dintre 
ele are stabilită ca dată de începere 
a probelor tehnologice 1 septembrie. 
Timpul ăste deci destul de scurt, iar 
pe șantier mai sînt destule de făcut. 
Dealtfel, tovarășul Eugen Levițchi, 
directorul grupului de șantiere nr. 2 
lnstalații-montaj, ne spunea : „Noi 
mai avem de terminat montarea ul
timelor șapte mașini de filat. Finali
zarea montajului depinde însă de 
întreprinderea „Metalul roșu". Cluj- 
Napoca, care nu ne-a trimis încă o 
serie de repere, și de Centrala de 
utilaje și piese de schimb pentru in
dustria chimică din București, da
toare să realizeze protecția anticoro- 
sivă a mașinilor". După cum ne asi
gura tovarășul Vasile Olaru, ingi- 
nerul-șef al întreprinderii de fibre 
artificiale, s-a luat legătura cu cele 
două unități pentru a-și onora obli
gațiile amintite și, în afară de aceste 
aspecte, nu se ridică alte probleme 
care să împiedice respectarea? pro
gramelor stabilite.

La secția de celofibră însă, nu 
toate lucrările sînt în grafic; Pentru 
că, deși în perioada care a trecut din 
acest an planul la total investiții a 
fost îndeplinit în proporție de 130 la 
sută, iar la construcții-montaj — în 
proporție de 240 la sută, totuși, de la 
începerea lucrărilor și pînă acum, ni
velul realizărilor la ambele capitole 
Be situează sub 90 la sută. Sînt în- 
tîrziate execuția unor izolații termice 
și anticorosive, din cauza neprimirii 
la timp a cauciucului de la I.P.A.U.S. 
București, precum și efectuarea unor 
rodaje și reglaje la mașinile care 
sînt montate. Toate aceste lucrări 
revin în sarcina constructorilor și 

subantreprizelor sale, dar și a bene
ficiarului, care are de terminat ro
dajul mecanic și reglarea instala
țiilor.

Dar cele mai mari probleme le 
creează furnizorii, pentru că există 
încă utilaje nesosite pe șantier și 
care condiționează punerea/în func
țiune. Astfel :

• întreprinderea de pompe „Aver
sa" din București mai are de trimis 
49 de pompe tip DN pentru medii 
puternic corosive.
• Armături, supape de siguranță 

și robineți cu etanșare inox-inox tre
buie să trimită întreprinderea de 
armături industriale din fontă și oțel 
din Zalău.
• întreprinderea de utilaj chimic 

și forjă din Rimnicu Vîlcea trebuie 
să finalizeze operativ remedierile la 
evaporatoarele de baie de la celofibră 
și la dizolvoarele de vîscoză. Mai cu 
seamă că, așa cum ne relata tovară
șul Leon Bălan, directorul comercial 
al unității beneficiare, furnizorul 
menționat a trimis de foarte multe 
ori oameni aici, aceștia au constatat 
ce au de făcut, au plecat înapoi pen
tru consultații, au venit alți oameni 
și... tot așa, dar n-au făcut nimic.

Problemele ridicate de respectarea 
termenului de intrare în funcțiune a 
secției de celofibră nu se opresc însă 
în acest punct. O serie de utilaje 
strict necesare în producție se află 
în discuție, iar corelarea termenelor 
de livrare cu cele de punere în func
țiune constituie subiect de dispută. 
Bunăoară, mai sînt necesare trei sta
ții de reducere-răcire a aburului. 
Deși beneficiarul a lansat comanda la 
8 august 1982, întreprinderea de uti
laj petrolier din Tîrgoviște a trimis, 
la 3 mai 1983, contractul înapoi, pre- 
cizînd că va livra stațiile în trimes
trul IV a.c. Or, în luna octombrie, 
secția celofibră trebuie să producă. 
De aceea, beneficiarul adresează 
acestei întreprinderi și celorlalți 
furnizori un apel muncitoresc pentru 
a grăbi livrarea tuturor utilajelor. 

subansamblelor și pieselor necesare 
terminării investiției, de ei depin- 
zînd punerea la timp în funcțiune a 
importantului obiectiv. Pentru că, în 
ce-i privește, beneficiarul și construc
torul au luat o serie de măsuri vi- 
zînd accelerarea ritmului de lucru, 
în afară de analizele săptămînale în 
care se evaluează ce s-ă făcut și se 
stabilesc sarcinile exacte pentru ur
mătoarele zile, beneficiarul a asi
gurat asistența tehnică pentru toate 
utilajele la care montajul se apropie 
de sfîrșit și a alcătuit echipe pentru 
verificarea acestora în vederea înce
perii rodajului. Constructorul acțio
nează intens la executarea ultimelor 
finisaje, iar lucrătorii de la instalații- 
montaj muncesc in schimburi prelun
gite de cîte 12 ore. Mai se cuvine 
adăugat că beneficiarul își va com
pleta echipele proprii pentru verifi
carea instalațiilor și va asigura forța 
de muncă în vederea începerii probe
lor tehnologice. Dar pentru termi
narea lucrărilor beneficiarul trebuie 
să acționeze cu mai multă fermitate 
pentru a reuși să permanentizeze 
asistența tehnică pe șantier și din 
partea proiectantului — filiala din 
Brăila a Institutului de proiectare și 
inginerie tehnologică pentru indus
tria chimică din Capitală — în scopul 
clarificării operative a tuturor ne- 
concordanțelor care mai apar in 
proiecte. Tot beneficiarul trebuie să 
urmărească zilnic modul în care se 
realizează de către oamenii săi, pre
cum și de către constructori și mon- 
tori, programele de lucru stabilite.

Este cît se poate de limpede că nu
mai acționînd în comun, cu spirit de 
răspundere, factorii menționați vor 
putea rezolva operativ problemele cu 
care sînt confruntate, creînd condiții 
optime pentru încheierea lucrărilor 
pe șantier și punerea în funcțiune 
la termen și a secției celofibră — cea 
mai mare din cadrul noii între
prinderi.

Sava BEJINAR1U 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
racordat la circuitul economic 
52 de capacități productive, din
tre care 7 inainte de termen.

Printr-o tehnologie 
nouă în minerit, 

mai mult cărbune
„Din cele 46 de brigăzi din cadrul 

întreprinderii miniere Petrila care 
aplică valoroasa inițiativă «Briga
da înaltei productivități», 43 și-au 
realizat și depășit sarcinile de plan 
pe primele 7 luni ale acestui 
an, ne spune Marcu Boantă, 
secretar al comitetului de partid 
pe . întreprindere. Interesant de 
reținut este însă și faptul că 
aplicînd de mai mult timp această 
inițiativă, obiectivele ei au fost 
îmbogățite mereu. în urmă cu un 
an, colectivul nostru a decis să 
generalizeze tehnologia de exploa
tare cu tavan artificial de rezis
tență, care asigură viteze sporite 
de avansare, siguranță mare în ex
ploatare și o înaltă productivitate 
a muncii în abataje".

în prezent, în toate sectoarele 
productive unde se aplică această 
nouă tehnologie de lucru, planul 
de producție se realizează ritmic, 
zi de zi, și chiar cu însemnate de
pășiri. Astfel, brigăzile conduse de 
minerii Alexandru Lazov, Aurel 
Grigore, Vasile Glișca, Constantin 
Alexe și alții au extras de la în
ceputul anului, peste prevederi, în
tre 2 000 tone și 7 000 tone cărbune, 
contribuind în mod hotărîtor ia de
pășirea planului în sectoarele II, 
III și V. Dealtfel, în primele 7 luni 
ale anului, planul de producție al 
întreprinderii a fost depășit cu 
peste 19 100 tone cărbune energetic.

Includerea acestei valoroase teh
nologii în cadrul obiectivelor ur
mărite prin aplicarea inițiativei 
„Brigada înaltei productivități" a 
făcut ca noua metodă de exploa
tare să fie mai repede îmbrățișată 
de tot mai multe brigăzi.

în cele șapte luni ale anului, pe 
ansamblul întreprinderii, prin ex
tinderea tehnologiei de lucru cu 
tavan artificial de rezistență s-au 
extras cu 20 000 tone cărbune mai 
mult față de anul trecut. Să mai 
adăugăm și faptul că pentru fieca
re tonă de cărbune extras s-au 
economisit 20 lei.

Tara are nevoie de cît mai mult 
cărbune ! Roadele, măsurilor luate în 
ultima perioadă pentru creșterea 
productivității muncii in sectorul 
minier nu întârzie să se arate. Re
dăm alte două secvențe menite să 
contureze și mai pregnant eforturile 
minerilor de a scoate din adîncuri 
tot mai mult cărbune.

• Brigăzile conduse de Gri
gore Mîndruț, Florea Anton și 
Ion Ilca de la sectorul IV al 
întreprinderii miniere Lonea 
întîmpină marea sărbătoare de 
la 23 August cu rezultate deo
sebite. Prin folosirea din plin a

PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 

1

utilajelor șl timpului de lucru, 
prin mai buna organizare a pro
ducției, productivitatea muncii 
planificată a fost depășită in 
medie cu 700 kg pe post. De
pășind nivelul planificat al pro
ductivității muncii, minerii a- 
cestui sector au extras peste 
plan, în luna iulie, 2167 tone, 
cumulînd de la începutul anului 
un plus de 26 000 tone.

® 5 000 tone de lignit ener
getic s-au angajat să excaveze 
suplimentar pînă la 23 August 
minerii din brigada Iui Ion 
Cucu de la cariera Rovinari-Est. 
Consemnăm și un alt aspect :

■ brigada aceasta care lucrează 
pe un excavator cu rotor de 
mare capacitate 1 400 — 01 se 
află pe locul intîi pe carieră în 
ce privește nivelul productivită
ții muncii.

Cum se pot cîștiga
25 milioane lei

întreprinderea „Semănătoarea" 
din Capitală, unitate de marcă a 
industriei constructoare de mașini. 
Deși ne aflăm în căutarea unui 
fapt deosebit, ne vedem obligați 

să consemnăm : totul decurge nor
mal. Normal — aceasta este carac
teristica definitorie a activității 
creatoare desfășurate de cei peste 
7 000 de oameni ai muncii din în
treprindere. Dintre aceștia, stăm 
de vorbă cu doi. Amîndoi ingineri, 
amîndoi preocupați de nou, cunos- 
cuți și apreciați în întreprindere. 
Și, totuși, ceva îi deosebește. în 
afară de locul de muncă — ingi
nerul Linte Alexandru lucrează la 
secția montaj, iar inginerul Cornel 
Gavaliugov, la grupa de robotică 
industrială — pe cei doi îi mai 
despart niște ani. Primul, cu 
părul nins, are o mulțime de ra

ționalizări la activ, al doilea, proas
păt absolvent de facultate. Se a- 
nunță un împătimit al noului. Dar 
iată faptele lor : inginerul Linte 
Alexandru a conceput un dispozitiv 
de montat anvelope la roțile mari 
și mici de la combinele autopro
pulsate. Dispozitivul înlocuiește 
munca a 16 oameni pe schimb. Fi
resc, productivitatea muncii crește 
cu 400 la sută, iar în plus sînt a- 
sigurate o calitate și o precizie 
sporită la montaj.

Celălalt, inginerul Cornel Gava
liugov, împreună cu inginerii Li- 
viu Spiridon și Alexandru Grosu, 
se ocupă de implementarea robo
ților în procesul de producție. Cei 
trei au reușit Implementarea celu
lei flexibile de prelucrare automa
tă, frezare și amborare a axelor 
grele deservită de robotul indus
trial MERO-3. Acțiune în care spri
jinul primit din partea conducerii 
întreprinderii a fost decisiv. Re
zultatul 7 Productivitatea muncii 
s-a dublat la această operație, eli- 
minîndu-se efortul fizic. „Pe cît de 
simplu, pe atît de eficient este 
acest „roboțel"— ne spune ingine
rul Gavaliugov. El alimentează 
dintr-un magazin de piese agrega

tul de prelucrare. După încheie
rea ciclului automat de prelucrare, 
preia axa respectivă în greutate de 
50—80 de kilograme și o depune pe 
o paletă deschisă".

Am ales numai două din ultime
le realizări ale oamenilor muncii 
de la „Semănătoarea" în domeniul 
creșterii productivității muncii. 
Două din multe altele care au fă
cut ca sporul de producție netă ob
ținută pe seama creșterii produc
tivității să atingă pînă în prezent 
aproape 25 de milioane lei.

In domeniul creșterii productivi
tății muncii rezerve există pretu
tindeni. Pentru punerea lor în va
loare este nevoie numai de inte
res stăruitor și competență profe
sională.

• Sînt exact cerințele pe care 
le-au îndeplinit lucrătorii sec
ției turnătorie-forjă a între
prinderii de utilaje, piese de 
schimb și reparații Iași. înlocu
ind cuptoarele fixe pentru în
călzirea metalului, alimentate 
manual, cu cuptoare rotative, a- 
limentate mecanizat, ei au reu
șit să reducă timpul de stațio
nare în funcționarea ciocanelor 
de forjat bile. în mod firesc, 
productivitatea acestor utilaje 
s-a dublat.
• Similar, dar în specificul 

lor de activitate, au procedat și 
muncitorii și specialiștii de la 
întreprinderea de materiale de 
construcții Buzău. Furnizori im
portanți pentru numeroase șan
tiere de investiții din țară, pro
ducătorii de materiale buzoicni 
au analizat cu atenție modul in 
care este organizat fluxul de 
producție dintr-o secție, adop- 
tînd măsuri cuprinzătoare vi- 
zind raționalizarea iui, elimina
rea unui însemnat volum de 
manoperă, reducerea transpor
tului intern, folosirea integrală 
a timpului de lucru al oameni
lor și utilajelor. Urmarea ? Pro
ductivitatea muncii a fost înde
plinită în- proporție de 110,5 la 
sută.

Vom reveni în numerele viitoare 
cu noi fapte de muncă deosebite 
desprinse din ampla Întrecere so
cialistă.

Anchetă realizată de 
Gheorghe IONIȚĂ 
și corespondenții „Scînteii”
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oriunde si oricînd o cer interesele societății
4J ®

„A fi revoluționar înseamnă să pui mai presus de toate interesele partidului, ale 
poporului și să lași la o parte orice interese de ordin personal. Asemenea revoluționari 
a crescut partidul nostru, de asemenea revoluționari avem nevoie și astăzi!"

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru ca Partidul Comunist Român, in aceste aproape patru decenii 
de la Eliberare, să fi izbutit magistrala sa operă de edificare a noii socie
tăți, de antrenare a energiilor intregii națiuni intr-un vast program de trans
formări revoluționare socialiste, a fost nevoie ca, pe scara întregii societăți, 
mii și milioane de oameni să acționeze cu convingere, cu entuziasm, cu spirit 
revoluționar militant, să fie trup și suflet dăruiți unei activități in care, deasu
pra oricăror altor interese, se află interesul general. In țesătura istoriei aces
tor ani sint împletite mii și milioane de biografii exemplare ale unor oameni 
care slujind cu devotament cauza partidului, suflet din sufletul său, și-au 
făcut și își fac, mereu și mereu, datoria, pină la capăt, oriunde a fost și 
este nevoie de ei.

La recenta consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și 
politico-educative, vorbind despre ce înseamnă a fi revoluționar și adresin- 
du-se, desigur, fiecăruia dintre noi, conștiinței noastre, tovarășul Nicolae 
Ceoușescu spunea următoarele : „Comuniștii au răspuns întotdeauna însăr
cinărilor pe care le-a dat partidul, în orice domeniu, chiar cind le era in 
pericol viața. Și și-au dat și viața pentru partid I"

A trăi, a lupta, a munci pentru idealul infăptuirii unei societăți care să 
asigure, pentru toți, creșterea bunăstării materiale și spirituale, dreptul ia 
muncă, la învățătură, la afirmare, pentru o societate a dreptății și libertății, 
a demnității omului - iată o cauză înaltă care nu putea să nu cucerească 
mii și milioane de conștiințe antrerundu-le într-o creație istorică de uriașe 
proporții - așa cum se poate vedea pe chipul României de azi. Conștiințele 
acestea, animate de spirit revoluționar, de fierbinte patriotism, strîns unite în 
jurul partidului și urmindu-l cu nestrămutată credință, le-am întilnit, în toți 
acești ani, pretutindeni acolo unde s-au dus și se duc marile bătălii, acolo 
unde ceva trebuia să se transforme, să se edifice ; pretutindeni acolo unde, 
în procesul dinamic al construcției socialiste, trebuiau să-și facă simțită pre
zența virfurile de atac ale infăptuirii politicii partidului.

Ne-am propus, în cuprinsul investigației noastre, să discutăm cu cîțiva 
dintre cei care, pe întinderea unui singur județ - Călărași - trăiesc și mun
cesc exemplar, făcînd totul pentru a-și îndeplini sarcinile de răspundere 
încredințate și astfel - cum spunea unul dintre ei - „să rămînă ceva te
meinic în urma noastră". Ceva temeinic, adică ceea ce a preconizat și pro
iectat partidul, pentru domeniul respectiv, in însuflețitorul program al celui 
de-al Xll-lea Congres, din cea mai fertilă epocă a dezvoltării socialiste a 
României, epoca Nicolae Ceaușescu.

Printre și pentru oameni - 
rațiunea de a fi a activistului

Locuitorii orașului Oltenița îl cu
nosc bine pe primarul lor. — Vic
tor I. COJOACA. ,-îl cunosc șj.jîl 
apreciază pen tru că nu "este un pri

mar „de cabinet", ci unul „de teren" (un 
teren care in ultimii ani s-a transformat, 
s-a ridicat de la condiția unui vechi și 
prăfuit orășel dunărean la aceea a unui 
oraș modern). L-au avut mereu printre ei, 
la toate acțiunile la care i-a chemat în nu
mele intereselor obștești. Cetățenii îl văd 
mereu, de dimineața pînă seara, în acțiune, 
mereu acolo unde este nevoie de cuvîntul 
și fapta sa, discutînd un proiect, deslușind, 
la fața locului, o problemă a vieții orașu
lui, participind la adunări cetățenești...

— Acest fel de a munci reprezintă ceva 
nou în viața dumneavoastră 7

— De fapt e o deprindere mai veche, chiar 
foarte veche, încă de pe la începuturile 
muncii mele de activist, adică de pe la 
vîrsta de 17 ani ; că atit aveam cînd am fost 
chemat din uzina „23 August" de la Bucu
rești ca să fiu întrebat dacă aș vrea să lu
crez ca activist al organizației revoluționare 
de tineret. Asta era in 1957.

— Și v-a plăcut această muncă 7
— Nu mi-am pus atunci întrebarea asta, 

ci mult mai tirziu. Cind mi-am pus-o. 
mi-am zis că da, mi-a plăcut, deși, dacă 
stai și te gîndești, viața pe care am dus-o 
nu era dintre cele care, in mod obișnuit, 
ar putea să „placă". Gîndiți-vă numai : am 
fost trimis ca instructor teritorial U.T.C. în 
cel mai depărtat și greu sector din fostul 
raion Slobozia, într-o vreme cînd nu erau 
șoselele de asfalt de azi, ci doar drumuri 
desfundate, de pămint. Erau de străbătut, 
de cele mai multe ori pe jos, cite 30—40 de 
km de la centrul raional. Timp de șapte ani 
n-am putut avea o locuință stabilă, o ca
meră a mea, pentru că nu puteam rămine 
într-un loc mai mult de cîteva zile. Dar 
nu asta mi se părea greu. Greu pentru 
mine era cînd se întîmpla — că se mai în- 
timpla și asta — să nu reușească vreo ac- 
țiune. Simțeam atunci că se dărimă cerul 
pe mine. Și, cu sentimentul că eu sînt de 
vină, că poate n-am făcut tot ce puteam 
să fac, o luam de la început. Că pentru asta 
fusesem trimis acolo și pentru asta trăiam : 
reușita acțiunilor. Ei, da, anii aceia au ră
mas adine săpați în mine și, poate, mi-au 
imprimat un fel de a fi și de a-mi concepe 
viața...

— Și de ce gîndeați așa ?
— E foarte simplu : trăiam și munceam 

ca activist al organizației revoluționare de 
tineret, printre alți și alți activiști de partid, 
înconjurat de comuniști sau de tineri co
muniști, mereu cu o misiune politică, me
reu străduindu-mă să-mi însușesc cît mai 
profund sensul sarcinii de partid, primite, 
mereu cu mîndria participării la înfăptuirea 
linui act politic și social de mare amploare 
și importanță pentru viitorul țării. Acesta 
era aerul pe care il respiram. Era, dar nu 
mi se părea greu deloc. Ba chiar mi-a plă
cut. Aveam satisfacția de a mă adresa con
științei unor tineri ca mine și de a-i mo
biliza într-o direcție de acțiune care era a 
partidului, fiind, de fapt, sensul de mers al 
întregii noastre istorii.

— Și ce-ați mai făcut după aceea 7
— Tot ce am făcut, după cei șapte ani, a 

fost că am răspuns mereu unor sarcini în
credințate. Nu mi-am ales niciodată locul 
de muncă. Cînd, mai tîrziu, după cîțiva 
ani de București, cu casă, masă, soție, co
pil, program de opt ore — acuma, fie vor
ba intre noi, munceam de la 7 dimineața 
pină pe la zece seara ; soția îmi spunea că 
nu știu să-mi fac treaba dacă trebuie să 
stau acolo atîta, dar nu era așa, erau mul
te de făcut... — deci cînd a trebuit să merg 
instructor de partid într-un sector rural 
unde nici un instructor nu stătuse mai 
mult de cîteva luni, ar fi putut să-mi vină 
greu. Și întrucîtva mi-a fost. Totuși, se 
vede treaba că nu asta a fost important 
pentru mine de vreme ce am muncit acolo 
cinci ani.

— Am să repet întrebarea dacă v-a plă
cut...

— Cum să vă spun eu 7 Nu asta e între
barea. Uite, nici acuma nu știu dacă mi-a 
plăcut sau nu. Trebuia să-mi . placă'7 Aveam 
de făcut o treabă, asta e. Și din toată acti
vitatea mea de pînă atunci, îmi intrase in 
singe că o sarcină de partid trebuie înde
plinită exemplar, indiferent de condiții, in
diferent de orice altceva. Important e că 
am găsit acolo un activ bun de comuniști, 
oameni integri și, cu ei, cu toată suflarea 
acelor sate, am izbutit să facem ce aveam 
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de făcut... Am reușit să fiu foarte apropiat 
de toți acești oameni, să mă bucur de în
crederea lor și ăsta e lucrul esențial pentru 
un activist al partidului. Nu pot să vă spun 
tot ce s-a întîmplat în acești cinci ani ; vă 
povestesc o singură întimplare : într-un an, 
C.A.P. Mostiștea nu izbutise să-și scoată 
din cîmp sfecla nici pînă in preajma Anu
lui nou. Fabrica de zahăr cu care aveau 
contract îi presa, avea nevoie de sfecla 
aceea în cîteva zile. Oamenii ar fi urmat să 
muncească și în noaptea Anului nou. Am 
convocat consiliile de conducere ale coope
rativelor din jur, pe primari și pe alții și 
le-am zis că e datoria noastră să-i ajutăm 
pe mostișteni. A doua zi era un ger de cră- 
pau pietrele, dar la Mostiștea cîmpul era 
un furnicar de oameni. Nu văzusem nici
odată atîția oameni muncind pe aceeași 
tarla. Erau acolo de la primari la coopera
tori, de la învățători la ultimul școlar, șo
feri, tractoriști, milițieni. Și mi-am zis : iată 
ce poate să facă înțelegerea de către oa
meni a unei necesități. Nu era urmarea 
acelei ședințe, ci a unor ani de muncă prin
tre acești oameni, ani in care s-au adunat 
încrederea în cuvîntul activistului de partid, 
urmarea faptului că mă cunoșteau toți, îi 
spusesem fiecăruia cuvîntul potrivit, la 
timpul potrivit... Un revoluționar, n-o zic 
eu, a zis-o partidul, a spus-o de atîtea ori 
și atît de frumos și convingător tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să se facă înțe
les și urmat de oameni, să știe drumul ca

cîmpul cu sfecla de 
și același din satele 
zise pe un ton de re-

tre sufletul omului, să îndrume și să mobi
lizeze oamenii. Cind reușești asta, nu mai 
contează că, de exemplu, nu reușești să 
ajungi acasă decît o dată la două săptă- 
mîni...

Stă o clipă pe glnduri primaruî de la Ol
tenița (același de pe 
zahăr de la Mostiștea 
Sloboziei anilor ’50) și 
flecție interioară :

— Cind ești chemat
interesele colectivității te duci și faci, nu 
stai să cîntăreștl avantajele și dezavanta
jele, nu te mai uiți la preferințe, la como
dități. Noi ne-am asumat o misiune, iar

să faci ceva pentru

A înfrunta greutățile printr-o
atitudine responsabilă, 
curajoasă în fața vieții

lucrări hidrotehnice, 
șef al șantierului 

de 
acestui

Locul lui de muncă au fost întot
deauna bărăganele, cîmpurile de
gradate ori ținute sub stăpînirea 
apelor și care se cer redate agri

culturii, deci vieții. Inginerul Tudor IUR- 
CU, specialist in 
muncește acum ca 
I.E.E.L.I.F. Lehliu și are în lucru (și 
dat in folosință pină la sfîrșitul 
an) un sistem de irigații pe 20 555 de hec
tare ; apoi, în continuare, tot sistemul de 
desecări Gălățui-Călărași și, in plus, nu
meroase complexe zootehnice. Munca lui 
a fost întotdeauna „afară", ziua în plin 
soare, pe vînt, ploaie și ger, noaptea în
tr-o baracă pe cîmp... Sigur, alegerea aces
tui mod de viață a făcut-o odată cu ale
gerea profesiei.

— în tot acest timp, n-ațl încercat să vă 
găsiți un loc mai liniștit, mai comod, cum 
au mai făcut-o 
neavoastră ?

— N-am vrut, 
afle acolo unde . 
randament, unde poate să facă ceva util 
pentru societate. Eu am înțeles de mult că 
locul meu e pe șantier, în cîmp, și acolo 
am căutat să fiu. Eu îs din cîmp. fiu de 
țărani, acolo muncesc în plinătatea forțe
lor, acolo pot eu că creez ceva... O singură 
dată mă retrăsesem la trust, In București, 
șef de serviciu, dar și atunci 80 la sută 
din timp umblam pe șantiere. Dar um
blam cam fără rost, cu sentimentul că nu 
făceam eu nimic direct și, în rest, persona
litate deloc. Toată ziua „Să trăiți 1“ Și-am 

unii dintre colegii dum-

Comunistul trebuie să se 
știe el că dă cel mai bun

plecat, am lăsat pe altul care abia aștepta 
să se așeze sănătos la birou.

— Cam ce lucrări ați condus 7
— Multe. Am început la Dumbrăveni- 

Sibiu, am continuat la Galați, apoi șase 
ani în Delta Dunării, la amenajările stu- 
ficole — cu stații de pompare, îndiguiri și 
toate celelalte — după care am lucrat la 
incinta de desecări Boianu-Sticleanu cu 
21 000 de hectare. Apoi orezăriile 
Oltenița, după care desecările pe 
hectare de la Borcea și mai apoi 
de irigații Bărăganu — 7 000 de
Și iată-mă aici, la Lehliu... Sînt multe cîm- 
piile pe care cresc acum porumbul și griul 
pentru că eti și șantieriștii mei am muncit

de lingă 
11000 de 
sistemul 

hectare...

Spiritul revoluționar - flacăra 
vieții și muncii comunistului

Este unul dintre oamenii care și-au 
legat numele de creșterea side
rurgiei românești. De loc din Bo
toșani. Dar a lucrat, ca inginer, la 

Reșița, apoi tot acolo ca energetic-șef al 
combinatului. Cînd urmau să se pună în 
funcțiune primele capacități la Combinatul 
siderurgic Galați, unde era nevoie de 
specialiști, a fost solicitat' să se mute in

stă
din

asta înseamnă că, mai presus de orice, 
datoria împlinirii acestei misiuni.

Victor Cojoacă nu este decît unu] 
miile și miile de activiști cu biografii ase
mănătoare (a unora poate cu și mai spec
taculoase secvențe). Reprezentativ pentru 
o categorie. De reținut conceptul comunist 
despre misiunea revoluționarului, despre 
datorie (unde nu e loc, decît in planul doi, 
pentru confort personal), despre ce este și 
ce nu este greu, atunci cind, in slujba în
făptuirii programelor elaborate de partid, 
în numele intereselor societății, unul sau 
mai mulți oameni sint chemați să-și facă 
datoria.

acolo din zori pină noaptea ca să îndepli
nim cum se cuvine unul din programele 
elaborate de partid, anume cel al readuce
rii la viață a unor pămînturi sau al spo
ririi fertilității lor. Dacă le-aș pune alături 
iese un Bărăgan. Și îmi place, citeodată, 
să le revăd cu rodul pe ele. Atunci simt ce 
am făcut. E un sentiment care mă întă
rește și mă vindecă de unele...

— De unele 7...
— Vedeți dumneavoastră, într-o viață de 

om cu familie, cu copii, eu am stat foarte 
puțin acasă. Nici nu s-ar fi putut altfel. 
Ori s-ar fi putut,, dar... M-am însurat la 
Galați, pe șantier. Cu soția am făcut de 
la început convenția că eu voi lucra pe 
șantier, departe de casă, voi veni cind voi 
putea, în rest vor mai veni și ei pe la mine. 
Soția a venit cu mine Ia Tulcea, acolo ni 
s-au născut copiii. Pe urmă am primit 
casă la București... Dar, cum v-am spus, 
am plecat din nou... Am o cameră aici, pe 
șantier, mai vin copiii pe la mine din cind 
în cînd, sint studenți amîndof, mă mai duc 
și eu pe la ei, le dau ce le trebuie... Poate 
că eu im ales această singurătate, am avut 
adică de ales între o viață comodă și acest 
fel .de a-mi |nț§lege munca... (spusese mai 
înainte că în fiecare 'dirnîheăță e, din zori, 
lingă oamenii săi, pe care trebuie să-i di
rijeze, cu utilajele și cu programul lor, 
spre punctele de lucru și se întoarce, 
odată cu ei, seara — n.a.)...

Să ne reamintim : „Eu am tnțeles de 
mult că locul meu e pe șantier, acolo 
muncesc in plinătatea forțelor, acolo pot 
eu să creez ceva..." Ce a creat 7 Aceste 

bărăgane redate vieții, fertilității, recolte
lor de grîu și porumb. Merita 7 Merita — 
o zice însuși felul în care „a ales" el. 
atunci cînd viața l-a determinat să aleagă.

De ce vorbim despre el aici 7 Poate ca 
să fim alături de el atunci cînd își caută, 
în verdele crud al bărăganelor lui rodi
toare, o compensație, un echilibru. Și ca 
să medităm asupra faptului că spirit re
voluționar nu înseamnă numai lupta pe 
baricade, ci și o anume atitudine: curajoasă, 
responsabilă in fața vieții, care te face 
să-ți spui că nu poți trăi altfel decît con
secvent idealului ales — în consens cu in
teresele majore ale societății.

orașul de pe Dunăre. N-a fost greu să fie 
convins, deși începea pentru el — știa asta 
— perioada grea a punerii pe picioare a 
unui câlos industrial. De data aceasta ca 
inginer șef energetic. A fost numit apoi 
director energetic, director tehnic, după 
care director general al combinatului și di
rector general al centralei. Șaisprezece 
ani a muncit la Galați...

— Fumați, tovarășe director 7
— M-am reapucat de fumat cînd am ve

nit aici, la Călărași. Reușisem să las fu
matul. dar...

— Dar ce 7
Corneliu VELINCOV, directorul Combi

natului siderurgic Călărași, privindu-și ți
gara, surîde blind, moldovenește.

— N-aveam de gînd să plec din Galați. 
Muncisem acolo atîția ani, de la început, 
trecusem prin toate — și-au fost momente 
dificile, ca întotdeauna de la nașterea și 
pină la maturizarea unui gigant siderurgic 
ca acela... Și tocmai cind mai era puțin 
pină să se realizeze și ultima investiție și 
totul să intre în făgașul normal al unei 
producții integrate, rotunde, cînd marile 
„hopuri" trecuseră, cînd voiam să apuc 
a zice că am dus totul pînă la capăt și să 
răsuflu ușurat, tocmai atunci am fost che
mat și mi s-a spus : „E nevoie la Călărași 
de un om cu experiența dumitale." Nu, aici 
n-ai de ce să ai replică. Nici un argument 
n-o poate sluji. Nu m-ar fi ajutat nici pro
pria biografie. Cind am mers la Reșița, am 
fost trimis cu sarcină. Cînd am venit la 
Galați am venit trimis cu sarcină. Așa pri
visem lucrurile, înțelegînd că nu sint doar 
inginer, ei mult mai mult : comunist. Și că 
menirea mea e să răspund unor comanda
mente ale dezvoltării economice. De ce aș 
fi gîndit acum altfel 7 N-am făcut decît, 
cu un gest automat, revenit după ani, 
să-mi aprind o țigară...

— Totuși, aici, față de Galați, problemele 
muncii dumneavoastră erau, poate, mai 
ușoare 7

— Erau. Și sint. Pentru că, în parte, aici 
nu este decit o repetare a unor lucruri fă
cute și trăite acolo. Pentru mine, cel puțin. 
Am venit aici ou zestrea unei experiențe. 
15 ani la Reșița, 16 la Galați. Alta era pro
blema. Dificultatea e că, avînd soluțiile

Exemplul personal 
argumentează, convinge, 
însuflețește

I nginerul agronom Andrei IENAȘEL
I (promoția 1973), acum director al
■ I.A.S. Jegălia, și-a început activita

tea de specialist agricol, împreună cu 
soția, la Gîrliciu, în baltă, la I.A.S. Hirșova, 
locuind la sediul fermei, in cîmp, râminînd 
acolo peste noapte, ei doi și paznicul. A lu
crat apoi la I.A.S. Sărulești, la ferma Dă- 
nești, locuind la sediul fermei, doar el cu 

soția, in cîmp... Mai apoi la sediul între
prinderii, într-o micuță colonie. Acum, de 
asemeni, la sediul I.A.S.... N-ar fi, poate, 
nimic deosebit. Dacă atîția tineri specialiști 
din agricultură n-ar tinji după asfaltul ora
șelor chiar n-ar fi nimic deosebit. Iar in 
optica lui e absolut normal. Optica lui fiind, 
de fapt, cea normală. Pentru un agronom a 
cărui menire e să se afle acolo unde e ne
voie de el : în cimp.

— Am să vă întreb dacă șederea în cîmp 
a folosit la ceva...

— Bineințeles. Nu ea în sine, ci tot ce a 
însoțit-o. Anume dorința de a realiza ceva, 
apoi dorința de a-mi demonstra mie ce sînt 
in stare. Cînd am venit aici, la Jegălia, 
toți mi-au spus : „Tovarășe director, aici 
nu se poate face ceva ca lumea. Că uite... 
aia și aia și aia... Că e un grad mare de 
îmburuienare, că nu merge ca lumea siste
mul de irigații, că altele și altele. în esență 
erau de părere că trebuie să ne mulțumim 
să... batem pasul pe loc. Asta n-am vrut 
deloc să pricep. Știam despre ce dificultăți 
vorbeau ei. le mai întîlnisem și prin alte 
părți. Dar tot așa de bine știam că se poate 
și altfel. Ei, aici, căzuseră intr-o descura
jare, prea mult timp fuseseră „oaia nea
gră". Ce puteam să fac în fața acestei stări? 
Nimic altceva decît să pornesc pieptiș îm
potriva ei. Și, cu toți la un loc sau cu fie
care în 'parte, să le trezesc încrederea in 
forțele proprii. încrederea în puterea mun
cii. Poate și prin fire, eu lucrez foarte a- 
proape de om. Nu defilez prin fața oameni
lor, ci intru în rind cu ei. Am rezolvat mai 

pentru instalații, nu putem avea aceleași 
soluții și pentru... oameni. Ca să formezi un 
colectiv, asta este o muncă pe care trebuie 
s-o iei de fiecare dată de la început, cu 
toate dificultățile pentru a căror depășire 
nu există formule prefabricate;

— Nu v-ați „adus" oameni de acolo 7
— Puțini. Iată o împrejurare in care 

m-am felicitat pentru că la Galați am pro
cedat împotriva intereselor noastre de aco
lo. Aveam acolo un om de nădejde. El, Ia 
un moment dat a cerut să vină la Călărași, 
era călărășean și voia să vină acasă. Cum 
să mă fi lipsit de el 7 Cine ar fi făcut-o? 
Greu, foarte greu m-am lăsat convins, nici 
eu nu știu cum. Dintr-o slăbiciune de mo
ment pesemne. Dar cît de mult m-am bucu
rat cind l-am găsit aici, idee n-aveți ! E 
acum directorul uzinei de oțeluri și profile. 
Radu.

— Deci, intr-un fel, vă e mai ușor, faceți 
ce ați mai făcut...

— Stați, n-o luați așa. Sigur, așa ar fi 
pentru unul care ar aplica mecanic, deci su
perficial, niște șabloane. Nu, nu e așa. Cel 
care, dintr-o obișnuință de o viață, din con
știința răspunderilor, se confruntă cu toate 
și trăiește intens totul, acela, zic, are de 
lucru mereu și pînă peste cap, are de mun
cit și are ce învăța. Acum, cînd mă aflu aici 
de o bună bucată de timp și-am devenit că
lărășean, îmi pare că aici e locul meu; aici 
am eu acum de rezolvat, împreună cu acest 
colectiv, problemele unei mari construcții a 
țării noastre, deci aici sint util, aici e: locul 
meu. Asta e limpede. Niciodată n-am gîndit 
altminteri. Partidul m-a învățat să gindesc 
astfel, m-a format ca specialist comunist. 
Poate cîndva, cînd o să ies la pensie, șă mă 
gindesc că-mi pot alege locul. De exemplu, 
să mă întorc la „marea dragoste", la Ga
lați...

întîi cîteva probleme sociale, abandonate 
din aceeași descurajare. Aveam, pentru co
lonia de la sediu, o mică școală. Am | repa
rat-o, am vopsit-o, am dotat-o. Am reparat 
niște locuințe, am introdus ordinea firească 
a vieții. Apoi, împreună cu ei, am luat ho- 
tărîri ce li se păreau îndrăznețe plivind 
munca noastră...

— A fost ceva bătaie de cap, nu 7
— îmi place să mă lupt, să am de j făcut 

ceva ca lumea.
— E o chestiune de temperament 7 |
— Nu, nu cred. Mai mult de concepție.. 

Dacă ai înțeles odată că societatea asta aș
teaptă ceva de la tine și cînd știi căi poți 
acționa eficient, a te lupta devine nu numai 
o datorie, dar și o satisfacție. De ordin per
sonal. Mi-au venit de curînd niște stagiari, 
întii le-am povestit despre mine, pe unde 
am lucrat, oe-am făcut, cu ce greutăți m-am 
luptat. Apoi le-am arătat ce s-a făcut aici 
ca să se iasă din starea de moleșeai;;, cum 
am obținut anul ăsta locul 2 pe trust la 
cultura griului, cum o să luăm locuri frun
tașe și la alte culturi. Și-am încheiat spu- 
nîndu-le : „Munca asta, băieți, se face, dacă 
nu cu dragoste, că asta este sau nu este, 
atunci cu răspundere. Altfel e păcat de car
tea pe care ai învățat-o. Pentru că nu poli 
trece prin viață in pas de promenadă. Mai 
devreme sau mai tirziu te vei simți un om 
de prisos". Și nu numai că am avut impre
sia atunci, dar mi-au și dovedit-o că au în
țeles.

— Credeți în forța exemplului pozitiv 7
— Categoric.
— Munciți mult 7
— Da. Și nu numai în campanii. Noi, iar

na, de exemplu, ne ocupăm mai intens de 
zootehnie. Zilnic, cu noaptea în cap mă afin 
la grajduri. Astă-iarnă treaba a mers acolo 
excepțional. Dar a venit campania de pri
măvară și cîteva săptămîni am stat numai 
în cîmp, cu zecile și zecile de probleme și 
urgențe ale campaniei. Și atunci mi-a spus 
un îngrijitor de la vaci : „Tovarășe direc
tor, ați fost bolnav 7 Că nu v-am mai vă
zut". Am simțit un gol în stomac și mi-am 
făcut urgent timp și pentru ei.

— Și pentru viața dumneavoastră perso
nală 7...

— E timp și pentru asta. într-o zi, cineva, 
cotrobăind prin hirtiile mele, a găsit niște 
poezii uitate pe acolo. Mi-au zis „poetul-ță- 
ran“... Nu m-am supărat din atîta lucru. 
Vreau să vă spun că, in orice condiții, cînd 
viața își cere drepturile ei, omul i le poate 
satisface. Cu grija de a satisface mai intii 
și integral cerințele datoriei.

La Călărași, intre două drumuri pe tar
lalele consiliului unic agroindustrial, am 
întilnit-o pe inginera șefă a acestui consiliu, 
tovarășa Stanica NICOLAE. într-o scurtă 
discuție am aflat că după ce un număr de 
ani lucrase la Institutul central de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea, a trebuit să vină la Călărași, ur- 
mîndu-și soțul. I s-a găsit un loc de muncă 
la o instituție județeană de profil agrar...

— Dar acolo era o muncă funcționărească, 
eu știam că pot mai mult, vroiam in oro- 
ducție. acolo e locul meu, lucrasem cu plan
tele, știam să le fac să crească... Mi s-a gă
sit postul de inginer șef aici, dar mi s-a 
spus că e greu. Cum să fie greu, am zis, 
dacă imi place, dacă aici simt eu că pot să 
fac mai mult decit dincolo 7

— Și e așa 7
— Chiar așa !
Esențială este atitudinea. Atitudinea res

ponsabilă, activă față de propriile-ți puteri, 
în fața propriei vieți. Și inginerul Ienășel 
și inginera Nicolae se întîlnesc, deși in îm
prejurări diferite, pe platforma aceluiași 
principiu moral propriu comuniștilor : con
știința datoriei permanente față de societa
te, față de patrie și partid.

Și sînt milioane asemenea lor.
Mihai CARANFIL
Rodica S1M1ONESCU
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somisiĂ
— marele, inepuizabilul izvor de teme 

și atitudini înaintate ale filmului românesc
„Avem nevoie de o artă, de o cinematografie, 

de un teatru care să prezinte esența, modelul omului 
pe care trebuie să-l făurim!“

NICOLAE CEAUȘESCU

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
- strălucitul strateg al revoluției 
de eliberare socială și națională 

a poporului nostru
------------------------------------------------- , ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ '

(Urmare din pag. I)
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Vitalitatea unei cinemato
grafii și, în ultimă instan
ță, valoarea ei, își află 
cheia de boltă — cu precă
dere, dacă nu exclusiv — in 
capacitatea realizatorilor de 
filme de a stabili un raport 
creator cu actualitatea și 
de a o exprima în noi sin
teze de fenomene și esen
țe, sinteze ce reprezintă în
săși definiția operei de 
artă. Mai pe scurt, e vorba 
de legătura dintre film și 
realitate, dintre cineast și 
viața națională. Pentru a 
se ajunge la o producție 
cinematografică importan
tă, pentru a se determina 
înflorirea unei „școli" dis
tincte, specifice, această le
gătură se cuvine să fie cit 
mai strînsă cu putință, in
disolubilă, cum se spune, 
deoarece în afara ei cu 
greu există artă și artiști 
autentici.

Dacă asemenea enunțuri 
teoretice aparțin sistemului 
țle gîndire al esteticianului, 
ele dobîndesc un spor de 
însuflețire, de căldură uma
nă, atunci cînd iradiază din 
sfera gîndirii și activității 
politice concrete a omului 
de stat, a „revoluționarului 
de profesie", comunist. în 
acest sens, recenta cuvînta- 
re a secretarului genera! 
al partidului constituie un 
veritabil model de analiză 
critică, constructivă, a ra
portului dintre societate și 
artă, în speță : a raportului 
dintre viața națiunii și arta 
filmului. întreaga primă 
parte a cuvintării — aceea 
în care se examinează dez
voltarea societății noastre 
socialiste —oferă cineaștilor 
un deosebit de eficace în
dreptar întru identificarea 
efectivelor focare de inte
res în existența actuală a 
poporului român. Deși „so
cialismul nu este un marș 
triumfător, ci un drum de 
muncă și luptă revoluționa
ră" — cum spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „cla
sa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, întregul 
popor și-au format și au 
demonstrat înalte calități 
organizatorice, politice, teh
nice și profesionale, știin
țifice, dovedind prin fapte,, 
în realitate, că poporul, 
stăpin pe destinele
avînd drept conducător un 
partid revoluționar, poate 
să conducă mai bine și con
duce mai bine decit fostele 
clase exploatatoare". în 
această frază e cuprinsă 
chiar esența vieții noastre 
publice, din alcătuirea că
reia iese în relief umanis
mul profund și forța con
structivă și modelatoare ale 
partidului : „îndeplinind
rolul de centru vital al în
tregii națiuni, partidul tre
buie să asigure funcțio

narea armonioasă a tuturor 
sectoarelor de activitate. De 
la partid trebuie să radieze 
lumina și căldura care să 
dinamizeze întreaga socie
tate românească". O lumină 
și o căldură care pătrund 
în sufletele oamenilor cu 
năzuința să formeze, să 
modeleze aceste suflete, 
aceste conștiințe, în direcția 
unei continue autoperfec- 
ționări morale, politice, 
culturale. Fiindcă partidul, 
conducătorul de partid pri
vesc omul din societate așa 
cum este el la un moment 
dat, dar îl întrevăd, tot
odată, și așa cum ar trebui 
să fie, cum va fi, desigur, 
într-un viitor cît mai apro
piat, pe temeiul unui pro
ces de educație permanen

niu, să fie revoluționar de 
profesie. Nu profesionist, 
un tehnician îngust care 
lucrează într-un loc sau 
altul, ci un revoluționar 
care merge acolo unde o 
cer dezvoltarea socială a 
țării, făurirea comunismu
lui în țara noastră !“. La 
nivelul artei sale, și cineas
tului i se pretinde — cu în
dreptățire — o „calitate în 
plus" : dincolo de virtuozi
tatea meșteșugărească, pe 
cineast (regizor, scenarist, 
operator, producător) tre
buie să-l mîne înainte o 
gîndire și o pasiune revo
luționare, el trebuie să fie 
animat, cu alte cuvinte, de 
un spirit militant, să vă
dească solide convingeri 
morale și politice, luptînd

de Florian POTRA

tă, desfășurat, firește, prin 
școală, prin organizațiile 
obștești, dar, deopotrivă, 
și prin oamenii de litere, de 
artă, de cultură, Avem, aici, 
trăsura de unire cea mai 
palpabilă dintre cineast și 
realitatea nemijlocită, cu 
care acesta intră în con
tact, precum și răspunsul la 
chestiunea fundamentală 
relativă la ce trebuie să-i 
intereseze pe creatorii de 
opere artistice : „Poporul — 
în care tineretul are un rol 
de seamă, precizează to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— oamenii muncii sint cei 
care au realizat tot ceea ce 
am obținut în dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre. 
Ei sint eroii care trebuie 
să-și aibă locul in film, 
in teatru, in poezie, in artă, 
în literatură, in pictură, in 
toate domeniile creației ar
tistice. Pe ei trebuie să-i 
prezentăm".

Se naște, firesc, întreba
rea : știind pe cine și ce 
se cuvine să exprimăm în 
filme, cum trebuie să ex
primăm? S-ar părea că pri
ma condiție ar fi înalta ca
lificare ' profesională, capa
citatea tehnică temeinic 
onorată, ale realizatorilor. 
De bună seamă, nimic nu 
.poate fi obținut —' ca film 

acestor capa
cități și calificări. Dar dacă 
sint neapărat necesare, ele 
nu sînt și suficiente.

„Orice comunist — arăta 
secretarul general al parti
dului — trebuie să stăpî- 
nească în bune condiții 
cele mai înalte cunoștințe 
tehnico-științifice, profe
sionale, in toate domeniile. 
Dar el trebuie să aibă o 
calitate în plus — să fie 
gata să îndeplinească orice 
însărcinare din partea 
partidului, în orice dome

sale, — în afara

constant în favoarea pro
gresului și a noului, pentru 
omul contemporan așa cum 
este și așa cum ar fi bine să 
fie : din ce în ce mai uman.

Pasiunea civică și patrio
tică, revoluționară, a artis
tului ecranului nu poate fi 
echivalată cituși de puțin 
cu o viziune idilică, trium- 
fallstă sau numai călduță, 
asupra lumii. Ea înseamnă, 
dimpotrivă, viață, viață as
pră, de muncă și construc
ție, așa cum e însăși viața 
națiunii : „Desigur, nu e 
nevoie să înfrumusețăm 
— statornicește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de
oarece societatea noastră a 
obținut asemenea rezultate 
mărețe incit nu este ne
voie decît să fie redate așa 
cum sînt". Numai că, ni se 
atrage pe bună dreptate 
atenția, „să redăm realita
tea, dar să găsim nu ne
ghina, nu putregaiul din 
pădure, ci să găsim copacii 
tineri, să găsim tot ceea ce 
este bun și demn în socie
tatea noastră, în munca și 
viața constructorilor socia
lismului". Ne întîmpină, 
din străfundul acestor cu
vinte, momentul cel mai 
dificil, dar și cel mal înalt 
creator, din munca cineas
tului : acela , al făuririi de 
viață, de viață filmică, ar
tistică, întemeiată pe auten
ticitate și credibilitate. 
Or, cînd s-a putut vorbi 
și scrie despre o mai 
intensă șl mai diversă, mai 
„majoră", pulsație a vieții 
în România, decît în zilele 
noastre, în actualitate ? ! Și 
cît de transparente apar, 
astfel, condiționările inti
me dintre realitatea socială 
și politică imediată, pe de 
o Darte, și aceea a poeziei 
.(filmice), pe de altă parte !

Nu spre a folosi tocite

locuri comune, ci spre a ne 
situa înăuntrul adevărului, 
se cuvine să menționăm că 
și oamenii noștri de cinema 
au avut unele realizări în 
lumina discuției de față. 
Sint realizări, însă, ce se 
cer muit depășite, atît can
titativ, cit și calitativ. în 
ce fel ? Evident, rețete și 
scheme prefabricate nu se 
pot oferi și, cu atît mai pu
țin, impune cu sila în do
meniul artei. în schimb, 
nimic mai organic și mai 
binevenit decît apelul 
partidului, al conducătoru
lui său, la asumarea — din 
partea cineaștilor — a 
spiritului vremii, în pro
pria sa esență : gîndire și 
pasiune revoluționară; pre
ponderență acordată noii 
mentalități constructive — 
a muncii pline de abnega
ție, spre înălțarea patriei 
— ce caracterizează tot mai 
mult poporul ; exprimarea 
eroismului cotidian, a virtu
ților și demnității construc
torilor socialismului cu chip 
românesc ; creație de viață 
și de oameni, ca modele — 
impregnate cu adevăr și 
plauzibilitate — de condui
tă revoluționară, civică și 
patriotică.

în alți termeni, cineaștii 
sînt chemați să se situeze 
cît mai aproape de miezul 
fierbinte ai actualității, ai 
tensiunii caracteristice vie
ții maselor populare, cărora 
au menirea să le interpre
teze cu mai multă credin
ță și forță ideologică și 
culturală, aspirațiile și sen
timentele specifice, după ce 
și-au însușit aceste aspira
ții și sentimente. Această 
apropiere — pină lâ iden
tificare, dacă e posibil — 
înseamnă, desigur, ceea ce 
s-ar putea numi o Sporită 
centralitate a temelor, a 
subiectelor, a narațiunilor 
filmice, prin centralitate 
ințelegîndu-se, tocmai, va
loare și sublimare expresi
vă a tuturor gesturilor de 
muncă și activitate revolu
ționară, ca și a tuturor chi
purilor de oameni ai mun
cii, adevărați eroi ai ope
relor de artă eare-și aș- I 
teaptă autorii, căutați și j 
găsiți — la rîndul lor — 
printre realizatorii, printre | 
cineaștii, cei Aai-talentați, | 
printre cei care au, și ei, 
„o calitate în plus". E cu 
neputință ca dintr-un ase
menea primenit și adîncit 
contact cu viața patriei și 
cu oamenii care o făuresc 
să nu se nască filme ale 
actualității socialiste dintre 
cele mai viguroase și mai 
reprezentative, sub' emble
ma viitoarei școli româ
nești de cinema, dar, în 
primul rind, în serviciul 
nobilului și generosului 
său public.

rezolvarea destinului său pe frontu
rile luptei purtate de coaliția antihi- 
tleristă, ci să se ridice cu propriile 
sale forțe la luptă, asigurîndu-și în 
felul acesta un viitor demn. Fiind 
corespunzătoare cerințelor istorice, 
obiectivele formulate de P.C.R. în 
Platforma-program din septembrie 
1941 au devenit, în esență, platfor
ma pe care s-a realizat coalizarea 
tuturor forțelor antihitleriste.

Urmărind cu consecvență linia sa 
de raliere a tuturor forțelor anti
hitleriste, P.C.R. a pus în centrul ac
tivității sale înfăptuirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare. Crea
rea, în aprilie 1944, a Frontului Unic 
Muncitoresc a făurit coloana verte
brală a coaliției de forțe patriotice, 
naționale preconizate de P.C.R. Ba
zat pe tăria clasei muncitoare unite, 
P.C.R. și-a intensificat eforturile 
pentru atragerea forțelor politice 
burgheze în Frontul Național Anti
hitlerist. Drept urmare, au fost con
stituite, pe o platformă de luptă an
tifascistă, Coaliția Național-demo- 
cratică (în care erau reprezentate 
P.C.R. și organizațiile democrate 
aflate sub influența sa, P.S.D., Gru
parea liberală tătăresciană și Parti
dul Național Democrat condus de 
dr. Petre Topa) și Blocul Național 
Democratic (format din P.C.R., 
P.S.D., P.N.T. și P.N.L.). în același 
timp, discuțiile purtate de reprezen
tanții P.C.R. cu sfetnicii apropiați ai 
regelui privind o acțiune comună au 
dus la acceptarea de către palatul 
regal a măsurilor preconizate de co
muniști privind răsturnarea prin for
ță a regimului antonescian.

Realizînd o coaliție largă, compu
să din forțe reunite pe baza obiecti
vului comun al scoaterii țării din 
războiul hitlerist, dar opuse ca inte
rese de clasă și concepții asupra dez
voltării ulterioare a țării, conducerea 
P.C.R. era conștientă de problemele 
complexe și greutățile pe care le im
plica o asemenea alianță, de faptul 
că forțele burgheze vor încerca să 
imprime acțiunii linia lor proprie. 
Primordială, însă, în acel moment, 
era grăbirea, pe această cale, a unei 
acțiuni a forțelor interne în vederea 
salvgardării intereselor naționale ale 
poporului român. Exprimînd acest 
punct de vedere, ziarul „România 
liberă", organul central de presă al 
P.C.R. din acei ani, scria la 22 mar
tie 1944 : „Ieșirea din război se poate 
face numai împotriva lui Antones
cu, prin răsturnarea cu forța. Acesta 
este pasul decisiv, premisa pentru 
ruperea cîrdășiei cu naziștii și pen
tru salvarea țării. Aceasta nu se 
poate face prin încercare de pertrac
tare la Cairo (unde se desfășurau

tratative cu reprezentanții marilor 
puteri antifasciste pentru scoaterea 
României din război — n.n.). ci prin 
acțiune grabnică în țară". Subliniind 
pericolul deosebit al oricăror tergi
versări și însemnătatea vitală a de
terminării principalelor forțe politi
ce de a alege calea acțiunii cu forțe 
proprii, ziarul avertiza : „De o parte 
e salvarea țării de la pustiire, salva
rea armatei, chezășia viitorului țârii 
libere și independente ; de cealaltă 
e prăbușirea alături de Germania 
hitleristă..."

Crearea coaliției largi de forțe, de 
la comuniști pină la cercurile pala
tului, a constituit factorul hotărîtor 
în asigurarea succesului deplin, fără 
complicații și sacrificii inutile. în or
ganizarea și înfăptuirea insurecției, 
ceea ce dovedea justețea liniei poli
tice a partidului comunist. O deose
bită valoare națională a avut politi
ca adoptată de partidul comunist 
față de armată. Apreciind în mod 
just legătura armatei cu interesele 
vitale ale națiunii, starea de spirit 
antihitleristă ce se dezvolta în rân
durile militarilor, P.C.R. s-a orientat 
spre atragerea întregii armate ală
turi de forțele patriotice, cu menți
nerea structurilor ei. Această con
cepție a determinat și trăsăturile ca
racteristice ale planului insurecțio
nal elaborat, locul acordat în acesta 
colaborării cu ofițerii superiori din 
corpul de comandă și acțiunii rege
lui în calitatea sa de cap al oștirii. 
„Viața, evenimentele care au urmat 
— releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, — 
au demonstrat justețea acestei ori
entări a partidului nostru, a politicii 
sale de conlucrare cu toate forțele 
antifasciste și naționale, cu armata, 
de mobilizare a ei de partea poporu
lui în momente hotărîtoare pentru 
destinele țării".

în timpul pregătirilor, din lunile 
iunie-august 1944, pentru declanșa
rea insurecției, la care au participat 
reprezentanți ai partidelor din B.N.D. 
și ai cercurilor palatului, P.C.R. a 
continuat să fie factorul dinamiza
tor al coaliției largi de forțe create, 
să promoveze cu fermitate linia ac
țiunii practice și hotărite, contraca- 
rînd șovăielile liderilor partidelor 
burgheze, dispuși în continuare să 
tergiverseze, în așteptarea unei ac
țiuni a guvernului antonescian care 
să scoată țara din război. Oglindind 
concepția P.C.R. asupra misiunii ce 
revenea Blocului Național Democra
tic, ziarul „România liberă" publica 
la 10 august 1944 un articol redac
țional în care se sublinia că „Parti
dele de opoziție — reprezentînd po
porul românesc în întregul lui — au 
căzut de acord, asupra politicii ex
terne pe care țara trebuie s-o ur
meze", dar se releva că „atîta nu e

de-ajuns“, că „un program politic nu 
este nimic, dacă nu este un program 
de luptă și dacă nu se traduce ime
diat în fapt". Articolul era explicit 
în ce privește obiectivul central al 
acțiunii preconizate — desprinderea 
țării din angrenajul de război al 
Germaniei naziste și eliberarea de 
sub dominația acesteia. „Blocul par
tidelor — se sublinia în editorial — 
nu-și poate pierde vremea așteptind 
ca guvernul Antonescu să fie ciști- 
gat cauzei naționale... Blocul parti
delor trebuie deci să lupte peste ca
pul guvernului, împotriva guvernu
lui, adresîndu-se direct nației și che- 
mind-o la rezistență și la luptă".

La 23 August 1944, folosind condi
țiile interne și internaționale favo
rabile create de marile infrîngeri 
suferite de Germania nazistă pe toa
te fronturile, și în primul rînd pe 
frontul de la Iași-Chișinău, forțele 
patriotice, naționale din România, 
în rîndul cărora partidul comunist 
constituia principalul nucleu, au tre
cut la declanșarea și înfăptuirea re
voluției de eliberare socială și națio
nală. Act prin care poporul român 
și-a afirmat in mod ferm hotărîrea 
de a fi liber și stăpin în țara sa, de 
a-și hotărî în mod de sine stătător 
destinele, revoluția a determinat 
scuturarea dominației Reichului na
zist, a scos România din războiul 
hitlerist și a alăturat-o — așa cum 
reclamau interesele ei firești — Na
țiunilor Unite, deschizînd calea lup
tei armate, în strînsă cooperare cu 
armata sovietică, pentru eliberarea 
părții de nord-vest a țării de sub 
ocupația hițleristo-horthystă. Totoda
tă, revoluția de eliberare socială și 
națională, începută prin insurecția 
armată, a marcat doborirea unui re
gim intern opresiv — dictatura an- 
tonesciană — și a proiectat în avan
scena vieții politice românești cele 
mai înaintate forțe ale națiunii ro
mane, a creat cadrul propice pentru 
afirmarea politică plenară a acestor 
forțe, pentru desfășurarea unor lup
te politice și sociale de mare am
ploare, care au dus, în cele din urmă, 
la lichidarea regimului politic bur
ghez, la instaurarea puterii de stat 
a oamenilor muncii și trecerea la 
edificarea societății socialiste în 
România. Așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, „atît înfăptui
rea actului istoric de la 23 August 
1944, cît și toate marile transformări 
de pînă acum in structura societății 
noastre, în modul de viață al po
porului se datoresc Partidului Co
munist Român, care s-a dovedit la 
înălțimea măreței sale misiuni isto
rice,' la înălțimea . răspunderii față' 
de națiunea noastră, față de cauza 
socialismului și comunismului".
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lil,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei. Ctitorii 

ale evului socialist
11,30 Cinci miliarde de oameni. Schim

bul Jnegal. Documentar
11,55 Să cînte copiii. Program artistic 
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12,10 Ora de muzică
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I)
18,00 în întimpinarea aniversării zilei de 

23 August. Eroism cotidian — re
portaj

18,15 Serial științific : Spre anul 2000
18,35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,30 La sfîrșit de săptămînă fH) 

• 19,30 Estrada estivală $ 19,40
■ Teleenciclopedia © 20,10 Film ar

tistic : „Șapte zile". Producție a 
Casei de filme unu

21.30 Cu mască... fără mască
22.30 Telejurnal @ Sport
22,45 Invitații Televiziunii
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UN MONUMENT AL PERMANENȚEI NOASTRE SPIRITUALE

„Cuvente den bătrîni" *-p.
Cultura este manifestarea duratei 

și a permanenței în viața unui po
por, Ia fel ca — și ,în strînsă legă
tură cu — suma opțiunilor sale po
litice și morale care se desprind la 
o privire mai atentă a curgerii eve
nimentelor. Astfel, voința exemplară 
(neavînd egal decit in puține alte 
destine istorice de popoare de ace
eași condiție), de păstrare a ființei 
etnice, lingvistice și spirituale în 
condițiile unui perpetuu asalt, împo
triva ei, caracterizează atît istoria 
primului mileniu din existența po
porului nostru, cît și cultura lui. 
Rezultatul îl știm : poporul a rămas 
român, vorbitor de limbă latină și 
purtător al unei conștiințe de apar
tenență la civilizația străveche a 
Europei antice, greco-romane 1 Al
tele au fost ipostazele luate de 
această luptă milenară, anonimă 
pînă atunci, după ce românii și-au 
ctitorit o puternică viață de stat, pe 
care nimeni și nimic nu a mai pu
tut-o curma. Dar recunoaștem cu 
ușurință permanența aceleiași vo
ințe hotărite și ireductibile de a nu 
ceda nimic din esența individuali
tății sale spirituale și morale, chiar 
dacă împrejurările i-au impus o de- 
săvîrșită știință politică a navigării 
printre stînci și furtuni. Cultura 
este, din nou, cîmpul de exprimare 
cel mai caracteristic al numitei Vo
ințe ! Aceleași virtuți și aceeași 
știință au dus, apoi, generația revo
luționară de la 1848 la victoria Unirii 
și la Independență, victorie dublă, 
pe temelia căreia generația urmă
toare a clădit momentul de supremă 
izbindă din anul 1918, moment care, 
așa cum se arăta în recentul Comu
nicat al ședinței Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., „a încununat 
lupta de secole și năzuințele tuturor 
românilor dc a trăi într-un stat uni
tar independent, liber, in pace și co
laborare cu vecinii, cu toate popoare
le lumii".

Să mai amintim ce a însemnat 
cultura pentru renașterea politică a 
României moderne și apoi pentru 
consacrarea acestei Renașteri ?

Bazindu-și esențial existența sa 
Istorică pe valorile lui spirituale, 
morale, dintre care cele dinții au 
fost conștiința latinității și limba ce 
o vorbeau (românii fiind singurul 
popor neolatin care păstrează nu
mirea strămoșilor în numele său 
etnic !) poporul nostru a acordat 
dintru început culturii valoarea unui 
contrafort al identității politice și 
spirituale. Cărturarul, din primele 
clipe ale constituirii culturii noastre 
scrise, a devenit un „ostaș" în felul 
său, al aceleiași cauze, un apărător

a! acelorași valori, iar nu o dată a 
cumulat in propria sa persoană pe 
ostașul propriu-zis, pe omul politic 
și pe cărturar sau scriitor ! Dintot- 
dcauna cultura română, în ce a avut 
mai bun, in ce ne-a lăsat mai trai
nic, și-a înțeles misiunea, ca o încu
nunare a vieții naționale și ca o 
prelungire in universalitate a lumii 
de valori apărate, contra atitor fur
tuni, pe vatra străveche locuită de 
poporul nostru. Tipul acesta de căr
turar, de scriitor, este tipul major, 
tipul definitoriu de creator român, 
chiar dacă nu unic. Lui i se subsu
mează însă majoritatea covîrșitoare 
a marilor noștri creatori, de la Gri- 
gorie de la Suceava, contemporanul 
lui Alexandru cel Bun, pînă la

crări a simbolizat tnsușl momentul în 
care știința românească și-a cucerit 
la rindu-i independența, devenind 
capabilă nu numai să se „sincroni
zeze" cu nivelul la care ajunsese 
știința unor țări mai înaintate, ci, și 
să-și spună cuvîntul propriu, cu 
prestigiu și largă audiență, in cadrul 
științei europene și universale. Con
știința românească a resimțit acest 
binefăcător „șoc" și oamenii de știin
ță ai generației următoare au do- 
bindit astfel o cutezanță și' o mîn- 
drie de cultura lor, fără de care nu 
ne putem explica apariția unui 
N. Iorga, unui Ovid Densusianu, 
unui loan Bogdan.

Cea mai mare cucerire pe care 
primul volum din Cuvente... o reali-

CRONICA LITERARĂ

de Dan ZAMFIRESCU

G. Călinescu, pasionat participant la 
edificarea României socialiste! Aces
tui tip îi aparține, cu strălucire, și 
Hasdeu.

Un nou temei pentru credință în 
ceasul de azi al culturii române ni-J 
dau Editura didactică și pedagogică 
împreună cu colectivii! de muncitori 
al întreprinderii tipografice „13 De
cembrie 1918“ și cu conducerea aces
tei tipografii, care și-au asumat una 
din cele mai dificile întreprinderi 
editorial-tipografice : reeditarea, la 
nivelul și exigențele zilelor noastre, 
a monumentalei lucrări hasdeiene.

Importanța capitală a primului 
volum din Cuvente... și a lucrării în 
intregimea ei depășește cu mult sfe
ra strict științifică, în care s-a în
scris, la apariție, ca prima creație 
filologico-lingvistică românească dc 
talie internațională și s-a dovedit, 
în zilele noastre, a fi devansat, pe 
alocuri, stadiul de atunci al științei, 
deschizind drumuri noi și anticipînd 
asupra dezvoltării lingvisticii din 
secolul nostru (cum a atras atenția 
mai intîi acad. Al. Rosetti). Impor
tanța de ordinul cultural-general și 
pentru configurarea conștiinței de 
sine a culturii românești a fost cel 
puțin egală cu aceea strict științi
fică ! Apărut sub formă de carte în 
1878, dar începînd a fi publicat în re
vistă — cum observă editorul de azi 
prof. G. Mihăilă — din mai 1877, 
acest prim tom al monumentalei lu-

za, pentru conștiința românească și 
universală în privința limbii române, 
era însă demonstrația definitivă a 
faptului că, în secolul al XVl-lea și 
în primele decenii ale secolului al 
XVII-lea limba noastră era pe de
plin formată, nediferind in nimic 
esențial de aceea pe care c vorbim 
astăzi și se afla deja in posesia mij
loacelor esențiale de exprimare a 
gindirii și simțirii naționale, exact 
ea și celelalte limbi romanice surori, 
chiar dacă nu dăduse încă un Villon, 
un Dante sau un Cervantes. Hasdeu, 
în acest volum, care este în cea mai 
mare parte o publicație de texte, 
dar o publicație esențial demonstra
tivă (ceea ce n-au înțeles cei care 
i-au respins-o de la premiul Acade
miei !), ridica pur și simplu vălul de 
pe limba română, arătîndu-i adevă
rata față, așa cum, în 1872—73, ridi
case vălul de pe chipul istoriei ro
mânești, dărimînd teoria lui Roesler 
prin geniala demonstrație din Isto
ria critică a românilor.

Toți filologii de după Hasdeu au 
fost obligați să ia act de realitatea 
pe care o fundamentase el prin acest 
prim volum al Cuventelor den bătrîni, 
și cel mai caracteristic dintre urma
șii săi pe tărimul filologiei naționale 
și al filozofiei limbii academicianul 
Al. Rosetti, a devenit statornicul șl 
Ireductibilul apărător al tezei potri
vit căreia românii de pretutindeni

și-au avut încă din secolul al XVI-lea 
o limbă literară perfect individuali
zată, chiar dacă la începutul unei 
evoluții pluriseculare, ce va duce 
de la Scrisoarea lui Neacșu și zapi- 
sele _ editate de Hasdeu la Lu
ceafărul și Trilogia culturii. O limbă 
adecvată uzului întregii comuni
tăți etnice și tinzînd conștient la 
unitate pe întreg pămîntul românesc. 
Este fără îndoială cea mai impor
tantă contribuție a lui Hasdeu in 
acest prim torn, care apare acum în 
noua ediție, după cum în tomul al 
III-lea avea să elaboreze epocala sa 
„teorie a circulației cuvintelor", care 
a făcut dovada definitivă a latini
tății limbii române.

îngrijitorul ediției este profesorul 
dr. docent G. Mihăilă, strălucit ex
ponent al unei „tinere generații" de 
filologi ajunsă acum la deplina ma
turitate și capabilă să-și asume și 
să ducă la bun sfirșit sarcini dintre 
cele mai complexe și dificile, pre
supunând o exemplară erudiție și 
înaltă competență științifică. Și Gri- 
gore Brâncuș (editorul Etj’mologicu- 
lui și al Istoriei critice a românilor), 
și Al. Zub (editorul iui Pârvan), și 
Virgil Cândea (coordonatorul ediției 
complete Cantemir) fac parte din 
aceeași generație, simboiizind forța 
intelectuală a noii Românii socia
liste. G. Mihăilă a însoțit ediția cu 
un studiu introductiv ce reprezintă 
ultimul cuvint al cercetării în pri
vința biografiei lui Hasdeu și a îm
prejurărilor in care și-a elaborat 
opera, ca și asupra valorii contribu
ției sale filologice. O inovație a edi
torului — transcrierea din chirilică 
în litere latine a Hronografului lui 
Mihail Moxa — pune la dispoziția 
tuturor îrftiia istorie universală in 
românește.

Specialistul va constata, singur, 
pe parcurs, înalta măiestrie și ma
rea știință a editorului. Cititorul 
atras numai de numele lui Hasdeu, 
savant care — așa cum observa 
G. Călinescu — a reușit să trans
forme in literatură pasionantă cele 
mai aride subiecte, ii va fi recunos
cător în primul rînd pentru curajul 
de a fi încercat ceea ce, fără spri
jinul Editurii didactice și pedago
gice și fără devotamentul muncito
rilor tipografi de la „13 Decembrie 
1918", ar fi rămas încă multă vreme 
un pios deziderat. Salutăm, de 
aceea, ideea editurii de a înscrie 
intr-un „colofan" final, ca în vechile 
cărți, numele tuturor celor ce s-au 
„ostenit" pentru această semnifica
tivă izbindă, acest prim volum din- 
tr-o operă esențială pentru istoria și 
cultura poporului român.

19,00 Telejurnal
19,20 Ecran de vacanță : „Arabela"
19,50 Cîntecele părinților — documentar
20.10 Meridianele umorului și cînteculul
21.10 Profil componistic. Wilhelm Ber

ger
22,30 Telejurnal • Sport
22,45 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
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„ROMÂNIA - FILM" prezinîd:

„PE MALUL STING AL DUNĂRII 
, ALBASTRE"

producție a Casei de filme Unu
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Costumele : Oltea lonescu, decorurile : arh. Marcel Bogos, 
Guță Știrbu ; montajul : Adina Georgescu-Obrocea ; sunetul : 
ing. A. Salamanian ; imaginea : Vivi Drăgan Vasile ; scenariul 

și regia : Malvina Urșianu.
cu : Gina Patriciii, Gheorghe Dinică, George Constantin, 
Stela Popescu, Valeriu Paraschiv, Mimi Enăceanu, Fory Etterle, 
Marioara Sterian, Mirela Gorea, Maria Rotaru, Emilia Dobrin- 
Besoiu, Ion Niciu, Ileana Stana lonescu, Virgil Ogășanu 

și Dana Felicia Simion
Premiul pentru regie - Malvina Urșianu ; premiul pentru inter
pretare - Gina Patrichi la Festivalul filmului - Costinești 1983 
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinemato

grafică „București0
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Omenie
In timp ce tînărul Marinei 

Bădiță, împreună cu alți doi co
legi de muncă de la întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
Pitești transportau pe marginea 
șoselei, spre Rm. Vilcea, un că
rucior metalic, au fost loviți in 
plin de un autoturism. Cel mai 
mult a avut de suferit M.B., care 
a fost tirit de mașină vreo trei
zeci de metri. „Cei sosiți în 
grabă la locul accidentului — ne 
scrie corespondentul voluntar 
Florea Tistuleasa — au crezut 
că tînărul nu mal e in viață. 
Unul i-a luat pulsul, dar a spus 
că n-o să mai trăiască nici pină 
la spital. A fost dus la spitalul 
județean din Pitești, iar de aici 
la Spitalul nr. 9 din București. 
Abia după 21 de zile petrecute 
in comă, Marinei Bădiță și-a 
revenit și medicii s-au pregătit 
pentru o foarte îndelungă și di
ficilă intervenție chirurgicală. Și 
iată că eforturile și priceperea 
oamenilor în halate albe au sal
vat o viață de om, care abia 
mai pilpîia. Stînd de vorbă cu 
tînărul muncitor, aflat in con
valescență, mi-a spus că multe 
se pot uita în viață, chiar și 
groaznicul accident, dar omenia 
cu care a fost salvat de oameni 
— de la cei care l-au ridicat de 
pe șosea, pînă la cei care l-au 
operat și încurajat — n-o s-o 
poată uita niciodată".

înflorit 
a doua oară

co-Pe strada Păcii nr. 11 din 
muna Chitila, Sectorul agricol 
Ilfov, în curtea cetățeanului An
ton Klep, a venit... primăvara. 
Un măr frumos a înflorit a doua 
oară. La fel ca-n primăvară.

„Fiind un măr văratic — ne 
scrie corespondentul nostru vo
luntar Zaharia D. Ciulei — pri
mele fructe s-au copt încă de la 
sjîrșitul lunii iunie. După cum 
se prezintă — dincolo de curiozi
tatea pe care ne-o oferă mama 
natură — se pare că mărul în
florit acum a doua oară va ajun
ge pină la toamnă tirziu să dea 
și a doua recoltă de mere. $i 
poale că vor fi la fel de [mari 
și aromate ca și cele de vară".

Vom trăi și vom vedea.

din
Ca pe roate

Ne scrie Anton Dănilă 
Galați : „Sint de profesie șofer. 
Îmi este fi/arte dragă meseria

' mea și, flihid meteu pe drumuri, 
caut să circul cit mai corect, să 
nu am abateri de la regulile de 
circulație. In altă ordine de idei, 
vreau să vă spun că am lucrat 
pe mai multe mașini, dar nici 
una .nu s-a comportat' ca auto
furgoneta pe care o am acum 
in primire. De cînd am ridicat-o 
personal, cu ani in urmă, de la 
întreprinderea „Autobuzul" din 
București și pină acum nu am 
avut absolut nici un necaz cu 
ea. Am parcurs pe tot felul de 
drumuri, multe dintre ele deni
velate, aproape 400 000 de kilo
metri și, vă rog să mă credeți, 
n-am avut niciodată nici o pană 
de motor. Merge, cum se zice, 
ca ceasul. Sau, în limbajul nos
tru, al șoferilor, ca pe roate I 
Fapt pentru care fie-mi permis 
să le adresez constructorilor săi 
cele mai călduroase felicitări".

/nghefată
cu

Lume multă la tîrgul din 
Cimpulung Muscel. La o tarabă 
se vindea înghețată. Vinzătoare
— Elena Voinea din orașul Pu
cioasa, care fusese trimisă de 
cooperativa de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor să 
vindă 30 kilograme de înghețată. 
Dar nu avea nutnai 30, ci 80 de 
kilograme. Restul de „marfă" 
și-l „fabricase" acasă și ameste
case cele două sorturi de înghe
țată pe care le vindea nu la pre
țul stabilit de cooperativă, ci la 
supraprețul pe care l-a crezut 
ea de cuviință. Ba, mai mult,
— după cum ne scrie procurorul 
V. Rusu — servea înghețata cu... 
lingura, o lingură obișnuită, a- 
preciind cantitatea cu „ochio- 
metrul", dar niciodată peste gra
majul legal, ci totdeauna mai 
puțin. A încasat, astfel, clteva 
mii de lei in plus pină a fost 
prinsă In flagrant. De la tirg a 
ajuns la arest, iar de aici In 
fața instanței de judecată, care-i 
va „prețui" isprava... fără tîrgu- 
ială !

Nu se învățase 
minte

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I

Beneficiind de clemența legii, 
Stelian Nania din Ploiești, indi
vid ajuns la 34 de ani fără nici 
o ocupație și nici un căpătii, a 
ieșit din penitenciar înainte de 
a executa întreaga pedeapsă 
pentru un furt din avutul ob
ștesc. La ieșire, le-a spus celor 
care l-au condus pină la poartă :

— Uttați-vă bine la mine, că 
m-am învățat minte și n-o să 
mă mai vedeți pe-aici cit oi 
trăi I

Bucuros că „scăpase ieftin" 
(cum spunea el), in loc să se în
cadreze,, în sfîrșit, intr-o muncă 
utilă, de cum a ajuns acasă și-a 
„cinstit" evenimentul cu un chef 
de zile mari. „Și cu cit bea 
mult — ne scrie Cornelia 
nescu — cu atît 
arțăgos, pină a 
scandal de pomină. Cu mare. 
greutate a fos potolit de oame- ' 
nii de ordine și trimis înapoi de 
unde abia ieșise".

Totuși, nu se învățase minte !

devenea 
provocat

mai 
Bu
ntal 

un
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Rubrică realizată de 9
Petre POPA
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Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prlm-ministru al Guvernului Repu
blicii . Socialiste România, a primit, 
vineri, succesiv, în vizită protoco
lară de prezentare, pe ambasadorii 
la București ai Republicii Islamice

Iran — Ahmad Ajallooeian, și Re
publicii Zair — Mampuya Musun- 
gayi Nkuembe.

Cu acest prilej, au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

În întîmpinarea Zilei de 23 August
Ample manifestări politico-educative 

desfășurate în armată
în întîmpinarea Zilei de 23 August, 

sărbătoarea națională a poporului ro
mân, în comandamente, unități și in
stituții de cultură ale armatei s-au 
desfășurat și sint in curs de desfă
șurare ample manifestări politico- 
educative și cultural-artistice.

în unități și garnizoane, cadre și 
membri ai familiilor acestora, precum 
și militari în termen au urmărit cu 
viu interes expunerile : „Partidul Co
munist Român — organizatorul și 
conducătorul luptei întregului popor 
pentru eliberarea patriei de sub do
minația fascistă", .„Din paginile 
eroice ale participării armatei româ
ne la războiul antihitlerist", „23 Au
gust — marea sărbătoare națională a 
poporului român".

La loc de cinste în ciclul de activi
tăți organizate la Școala militară de 
ofițeri activi „Nicolae Bălcescu" și 
consacrate aniversării de la 23 Au
gust se înscrie expunerea „Contribu
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea creatoare a teoriei și 
practicii construcției socialiste în pa
tria noastră, la îmbogățirea gîndirii 
revoluționare contemporane". în cu
prinsul ei a fost reliefat rolul de
terminant al secretarului general al 
partidului nostru în elaborarea și a- 
plicarea hotărîrilor și programelor a- 
doptate de Congresul al XII-lea, de 
Conferința Națională și de plenarele 
C.C. al P.CIR., documente de mare 
importanță pentru înflorirea econo- 
mico-socială a patriei și ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului. Personalitatea pro
eminentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — ctitorul și arhitectul 
epocii de strălucite împliniri, inaugu

rată în istoria nouă, socialistă a pa
triei de Congresul al IX-lea al parti
dului — a fost amplu înfățișată în 
cuprinsul manifestărilor politico-edu
cative desfășurate în organizarea 
comitetelor de partid din numeroase 
unități.

La Casa armatei din Timișoara au 
loc emoționante itinerare eroice, mij
locite de întîlnirea tinerelor cadre din 
garnizoană cu veterani de război, 
foști participanți la luptele împotriva 
cotropitorilor fasciști. Tot aici au fost 
organizate gale de filme documentare 
„Drum de luptă și victorii", recita
lul de versuri „August biruitor" și 
expoziția de carte social-politică și 
beletristică „August 1944 — deschiză
tor de orizonturi noi în destinul pa
triei române".

Spectacolul de poezie și muzică 
tînără „O dragoste supremă, Româ
nia", susținut de artiștii amatori de 
la Casa armatei al cărui șef este ofi
țerul Dumitru Cebureac, s-a consti
tuit într-un emoționant omagiu adus 
tuturor celor care, răspunzînd che
mării partidului, au luptat cu eroism, 
înalt patriotism și spirit de sacrifi
ciu pentru triumful cauzei libertății 
și independenței patriei, al făuririi 
noii orînduiri socialiste pe pămîntul 
românesc.

Din inițiativa organizațiilor U.T.C. 
s-au efectuat vizite la muzeele de 
istorie din localitățile de reședință și 
la muzeele tradițiilor de luptă.

Formațiile artistice laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României" din unități și de la casele 
armatei prezintă, în - această perioa
dă, spectacole literare, muzical-core- 
grafice, recitaluri de versuri.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 13 august, ora 21 — 16 au
gust, ora 21. în țară î Vremea va fi în 
general instabilă în primele zile, cînd 
cerul va fi temporar noros și vor că
dea ploi locale, mai ales în nordul și 
estul țării. Apoi, vremea se va ame
liora. Cerul va deveni variabil, iar 
ploile se vor restrînge ca arie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu in
tensificări locale la munte și în estul 
țării, predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului va înregistra o 
cădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, mai 

coborîte la sfîrșitul intervalului, iar 
maximele între 18 șl 28 de grade, mai

ridicate în sudul țării. In București : 
Vremea se va răci ușor. Cerul va fi 
temporar noros. Va ploua, mai ales 
sub formă de averse. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor oscila 
între 14 și 17 grade, iar cele maxime 
între 25 și 28 de grade. (Otilia Diaconu, 
meteorolog de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 12 AUGUST 1983

Extragerea I : 47 61 82 80 26 27 
87 9 62.

Extragerea a IX-a : 5 22 12 36 81 51 
41 49 20.

Cronica zilei
Vineri, 12 august 1983, tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul afaderilor 
externe, a primit pe tovarășul Bo- 
huslaw Stahura, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Polone în Repu
blica Socialistă România, In legătu
ră cu apropiata prezentare a scriso
rilor de acreditare.

★
La sala „Arghezi" din Capitală, a 

fost deschisă, vineri la amiază, o 
expoziție fotodocumentară consacra
tă vieții și activității cunoscutului om 
politic indian Jawaharlal Nehru. Or
ganizată cu prilejul celei de-a 36-a 
aniversări a proclamării Indiei, ex
poziția înfățișează, prin intermediul 
a numeroase imagini fotografice, 
personalitatea complexă a lui Jawa
harlal Nehru, promotor al unei po
litici de pace și colaborare între po
poare. Alături de fotografii legate de 
viata de familie, de activitatea po
litică desfășurată pe plan intern și 
internațional, în expoziție sînt pre
zentate, totodată, reproduceri după 
manuscrisele lucrărilor sale social- 
politice și corespondența cu condu
cători de state din întreaga lume.

Rolul expoziției în mai buna cu
noaștere a omului politic, activ a- 
părător al păcii și promotor al miș
cării de nealiniere care a fost Ja
waharlal Nehru, au fost subliniate 
în alocuțiunea rostită la vernisaj de 
scriitorul loan Grigorescu, secretar 
al Comitetului național pentru a- 
părarea păcii, și Kanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

La festivitatea de inaugurare a ex
poziției au luat parte Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Centrului 
național pentru promovarea priete
niei și colaborării cu alte popoare, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației de priete
nie româno-indiană, I.R.R.C.S., un 
numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră și membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Popu
lare Congo — cea de-a XXIII-a a- 
niversare a proclamării independen
tei de stat, vineri după-amiază a 
avut loc, în Capitală, o manifestare 
culturală, organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia ziaris
tul Mitrică Minodor a prezentat as
pecte ale dezvoltării economice și 
social-culturale din această țară.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Jean Franțois 
Gokouba-Moke, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Republicii Populare Con
go la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)
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Campionatele mondiale de atletism
HELSINKI (Agerpres). — După argint a revenit Helmei Knorscheidt 

o zi de repaus, vineri, pe o vreme (R.D. Germană) —,20,70 m, în timp
ploioasă, au fost reluate la Helsinki 
întrecerile campionatelor mondiale 
de atletism. în cursul dimineții s-au 
desfășurat calificări în probele de 
înălțime bărbați și aruncare a 
suliței femei. Printre cei care vor 
lua parte la finalele de astăzi se nu
mără și doi sportivi români : Sorin 
Matei (care a sărit 2,21 m) și Eva 
Zorgo-Raduly (calificată cu o arun
care de 61,92 m).

24 de concurente au luat startul în 
seriile probei feminine de 1 500 m. 
Cele două atlete românce, Doina Me- 
linte (4’ 09” 71/100) și Maria Radu 
'4T0’’15/100), au obținut calificarea 

sntru finala programată duminică, 
în seriile probei masculine de 200 

m, cele mai bune rezultate au fost 
obținute de italienii Carlo Simionato 
— 20”76/100 și Pietro Mennea — 
20” 80/100.

Prima finală a zilei a fost cea de 
aruncare a greutății femei, în care 
titlul de campioană a lumii a fost 
cucerit de una dintre favorite, He
lena Fibingerova (Cehoslovacia), în
vingătoare cu 21,05 m. Medalia de

BOX ...Și
în prezența unui numeros public, 

In Sala sporturilor din Constanța s-a 
desfășurat ieri cea de-a doua gală 
semifinală a campionatelor naționa
le de box. Rezultat surpriză în limi
tele categoriei semiușoară : Eugen 
Preda (Metalul Rm. Vîlcea) a reușit 
să-1 întreacă la puncte pe dinamo- 
vistul Ion Stan, un pugilist cu o 
carte de vizită superioară. Eugen 
Preda îl va întîlni în finala catego
riei pe Nicolae Brînzei (Nicolina 
Iași), învingător la puncte în fața lui 
Gigei Didiță (Voința Iași).

La categoria muscă, o victorie 
«contată a obținut Constantin Tițoiu 
(Dinamo București) în meciul cu

ce compatrioata sar. Ilona Slupianek, 
deținătoarea recordului' mondial,' â 
trebuit să se mulțumească cu me
dalia de bronz (20,56 m). Mihaela 
Loghin (România) a ocupat locul 
șase, cu 19,85 m.

Cu un finiș superior, atletul 
vest-german Patriz Ilg și-a adjude
cat medalia de aur în cursa de 3 000 
m obstacole, pe care a cîșt.igat-o cu 
timpul de 8’15” 06/100. Pe locurile 
următoare s-au clasat Boguslaw 
Maminski (Polonia) — 8'17” 03/100 și 
Colin Reitz (Anglia) — 8’17” 75/100.

Proba de aruncare a suliței bărbați 
s-a încheiat cu victoria, mai puțin 
scontată, a lui Detlef Michel (R.D. 
Germană) — 89,48 m, care a reușit 
să-i întreacă pe recordmanul mon
dial, Tom Petranoff (S.U.A.) —
85,60 m și pe campionul olimpic, 
Dainis Kula (U.R.S.S.) — 85,58 m.

în proba de 50 km marș, titlul de 
campion mondial a revenit lui Ro
nald Weigel (R.D. Germană) — 
3h 43’08”, urmat de Jose Marin 
(Spania) — 3h 46’42” și Serghei lung 
(U.R.S.S.) — 3h 49’03”.

acum finalele
Alexandru Șchiopu (Steaua), pe care 
l-a întrecut la puncte. Marin Vișan 
(Oțelul Tîrgoviște) a dispus de , Ilie 
Văcălie (Voința București).

Deținătorul titlului la categoria 
pană, Costin Stancu (Rapid Bucu
rești), l-a întrecut pe Ion Cernat (S.C. 
Bacău) și își va apăra centura în 
fața Iul Ionel Panaite (Box Club 
Galați), care l-a eliminat, după o 
.victorie la puncte, pe Nicolae Talpoș 
(Metalul Salonta). Mircea Fulger 
(Muscelul Cîmpulung Muscel), la ca
tegoria ușoară, l-a învins, la puncte, 
pe Ion Coman (Farul Constanța).

Finalele, mîine, de la ora 10.

în cîteva rînduri
• Turneul internațional feminin 

de șah de la Băile Herculane a con
tinuat cu disputarea unor partide în
trerupte. Dana Nuțu' a cîștigat' la 
Eugenia Ghindă și a remizat cu Gi
sela Fischdick, Smaranda Boicu a 
învins-o pe Gabriela Olărașu, iar 
Judita Kantor-Chiricuță a remizat cu 
Glasz. După 7 runde, în clasament 
conduce Nana Aleksandria (U.R.S.S.) 
cu 6 puncte, urmată de Judita Kan- 
tor-Chiricuță (România) și Gisela 
Fischdick (R.F. Germania) — cu cîte 
4,5 puncte. Dana Nuțu și Elisabeta 
Polihroniade (România) — cîte 4 
puncte.
• în optimile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Manhattan Beach, Alycia Moulton 
(S.U.A.) a întrecut-o cu 6—3, 7—6 
pe Virginia Ruzici (România) ; 
Wendy White (S.U.A.) a eliminat-o 
cu 6—4, 6—7, 7—6 pe Wendy Turn
bull (Australia), iar Jo Durrie (An
glia) a învins-o cu 7—5, 6—4 pe Ann 
White.
• începînd de duminică, la Ca

racas (Venezuela) se va desfășura 
cea de-a 9-a ediție a Jocurilor spor
tive panamericane, competiție la 
care și-au anunțat participarea cir
ca 6 000 de concurenți și concurente 
din 36 de țări. în programul Jocu
rilor figurează întreceri la 25 de 
discipline, printre care atletism, na- 
tație, box, baschet, ciclism, volei, 
tenis și fotbaL

• La Lima, în meci amical de 
fotbal, Peru — Uruguay 1—1 (1—1).

• Meciurile disputate în ziua a 
doua a turneului internațional femi
nin de volei de la Varna s-au sol
dat cu următoarele rezultate : 
S.U.A. — Turcia 3—0; R.P. Chineză— 
Japonia 3—0 ; Polonia — R.F. Ger
mania 3—1 ; Bulgaria — Ungaria 
3—1 ; R.D. Germană — Cehoslova
cia 3—1.

Posibilități largi și avantajoase de economisire la locul de muncă
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni — instituție bancară speciali
zată în relațiile cu populația — este 
preocupată în permanență de asi- 
gurarei bunei serviri a depunăto
rilor.

Venind în întîmpinarea dorințe
lor și preferințelor acestora și în 
ceea ce privește evitarea deplasări
lor la unitățile C.E.C. pentru efec
tuarea depunerilor, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pune la dis
poziția oamenilor muncii o formă 
avantajoasă și practică de econo

misire : depunerile la C.E.C. pe 
bază de consimțămînt scris.

Pentru a deveni depunător la 
C.E.C. prin consimțămînt scris, so
licitantul completează un formular 
rare se poate procura de la ghișeul 
C.E.C. din unitate sau de la oricare 
agenție C.E.C. Formularul prin care 
se cere unității unde solicitantul își 
are locul de muncă să i se depună 
la C.E.C. — parțial sau integral — 
retribuția cuvenită, se predă la ghi
șeul C.E.C. sau la serviciul finan
ciar al unității respective.

înscrierea în libretul de econo

mii a sumelor depuse prin consim
țămînt scris se face la ghișeul 
C.E.C. la care s-a virat depunerea, 
iar restituiri se pot efectua oricînd 
după dorința depunătorilor. Con- 
simțămîntul dat poate fi oricînd 
modificat sau anulat, întrucît depu
nerile la C.E.C. au caracter strict 
voluntar.

Economisind prin consimțămînt 
scris, depunătorii beneficiază de 
toate drepturile și avantajele pe 
care Casa de Economii și Consem
națiuni le acordă tuttlror depunăto
rilor.

COTIDIAN.
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B La întreprinderea de panouri 
electropneumatice din Bacău a fost 
realizat un contor pentru măsurarea 
consumului de energie ternjică. 
Montat la punctul termic al unității, 
acesta înregistrează cu precizie con
sumul de abur și apă caldă.

H Pe lîngă Consiliul popular al 
comunei Girla Mare, județul Me
hedinți, s-a înființat o gospodărie- 
anexă care dispune de 25 vaci cu 
lapte, 62 porci, 180 oi, 200 iepuri, 
580 găini ouătoare, o ciupercărie. 
Un exemplu care poate fi urmat și 
de alte primării din județ, care dis
pun de resurse încă nevalorificate.

■ O sugestivă expoziție organi
zată la Casa de cultură din Ale
xandria de către Consiliul județean 
al sindicatelor Teleorman prezintă 
realizările obținute de colectivele de 
oameni ai muncii din județ în ac
țiunea de reducere a importurilor 
prin asimilarea de noi mașini, uti
laje, instalații, piese de schimb, 
materii prime și materiale.

B In municipiul Sfîntu Gheorghe 
au început lucrările de construcții 
ale unui nou ansamblu de locuințe 
cu peste 500 de apartamente.

B A fost pus în exploatare la 
Satu Mare cel de-al doilea autobuz 
adaptat la consumul de gaz metan, 
care are o autonomie de circulație 
de 35 kilometri. Pînă la sfîrșitul lu
nii octombrie numărul de autobuze 
de călători care vor funcționa cu 
acest sistem va ajunge la 30.

B La C.A.P. Crîmpoia, județul Olt, 
a fost dată în folosință o unitate de 
prelucrare a legumelor și fructelor. 
Cu aceasta, numărul cooperativelor 
agricole din județ care și-au ame
najat asemenea unități se ridică la 
10, iar capacitatea de prelucrare 
anuală la 20 000 tone.

IS S-a încheiat prima etapă a lu
crărilor de îmbunătățire a alimentă
rii cu apă potabilă a stațiunii Po
iana Brașov. Prin lucrările executate

pînă acum și prin cele care se vor 
efectua în continuare, debitul de 
apă al stațiunii se va dubla.

B In toate brutăriile sătești din 
județul Bistrița-Năsăud au fost 
amenajate, prin eforturi proprii, re
cuperatoare de căldură. Cu ajutorul 
acestor instalații se asigură de la 
cuptoare, fără consum suplimentar 
de energie, apa caldă necesară 
procesului tehnologic precum și 
altor utilități.

B In comuna Godeni, cunoscut 
centru minier din județul Argeș, s-a 
dat în folosință un modern dispen
sar medical uman. S-au intensificat 
totodată lucrările ce se execută la 
spitalele din Pitești, Cîmpulung și 
Curtea de Argeș, a căror capacitate 
totală este de 1 360 paturi.

Q Un colectiv de ingineri și teh
nicieni de la întreprinderea de 
materiale izolatoare din Vaslui a 
conceput și realizat, cu forțe proprii, 
o mașină de apretat și vopsit țesă
tura din fibră de sticlă, cu încălzire 
cu infraroșii. Ea înlocuiește ve
chea mașină similară adusă din im
port, are un randament sporit și 
consumă mai puțină energie elec
trică.

3 In tînărul cartier „Cuza Vodă" 
din municipiul Suceava a fost dată 
în folosință o nouă și modernă li
brărie. Tot aici au loc și manifestări 
politico-educative specifice.

B In noul ansamblu de locuințe 
din centrul orașului Roșiori de Vede, 
care cuprinde 500 de apartamente, 
s-a dat în folosință o instalație de 
preparare a apei calde menajere cu 
ajutorul energiei solare.

B Zestrea comercială a munici
piului Buzău s-a îmbogățit cu o 
nouă unitate, magazinul „Căminul'', 
specializată în desfacerea articole
lor pentru decorațiuni interioare. De 
asemenea, în cel mai tînăr cartier, 
„Broșteni", s-a construit un modern 
complex comercial.

(Urmare din pag. I)
te noua arhitectură a me
tropolei moldave. Sigur, au 
trebuit să fie găsite soluții 
de sistematizare, de mate
rializare a unor proiecte 
mai speciale decît în alte 
părți, au fost necesare idei 
și soluții de rezolvare ori
ginale. Edilii și constructo
rii nu au reușit întot
deauna. Unii au fost depă
șiți de solicitările, de difi
cultățile ce le presupune 
construcția în acest oraș 
care are în spatele lui mul
te secole de istorie, de cul
tură și civilizație. Nu e 
simplu să fii arhitect . și in
giner constructor la Iașj. în 
afafă" “specialității, trebiiie 
să fii și un om de cultură, 
cu un larg orizont. Nu nea
părat spre a te închina la 
vechile zidiri, ci pentru a 
le înțelege, pentru a fi în 
stare — starea aceea de a 
înfăptui de care vorbea 
Brâncuși — să le încorpo
rezi în prezent și mai ales 
în viitor. A construi la 
Iași înseamnă a continua, 
ceea ce e incomparabil mai 
greu decît a o lua de la 
început. Șansa continuității, 
îmi spunea nu demult un 
eminent arhitect al Iașiului, 
trebuie să știi, să fii capa
bil să ți-o asumi, fiindcă 
generațiile care ne vor 
urma ne vor judeca și după 
ce fel de Iași le-am lăsat 
măștenire. Noile cartiere 
ale Iașiului sînt astăzi, la 
rindul j lor, de mărimea u- 
nor orașe și chiar munici
pii. Complexul Alexandru 
cel Bun, de exemplu, este, 
ca populație, cam de pro
porțiile municipiului Pia
tra Neamț. Bulevardele noi 
se remarcă deopotrivă prin 
funcționalitate și monu
mentalitate. Geometria ra
finată a acestor reliefuri 
arhitecturale se înscrie fe
ricit într-un peisaj urba
nistic și natural specific.

De pe înălțimile din jur, 
de la Bucium ori de pe 
dealul Repedea, se înfăți
șează o vastă priveliște ur
bană ale cărei contururi nu 
se lasă ușor delimitate cu 
ochiul liber, chiar dacă per
spectivele spațiale de care 
dispune Iașiul sînt cu totul 
privilegiate. Nu contrastele 
frapează, ci succesiunea 
straturilor. Un cărturar de 
recunoscut prestigiu, venit 
la Iași după foarte mulți 
ani, îmi mărturisea într-un 
interviu : „îl recunosc și 
acum, cu toate că e teribil

Din viața partidelor 

comuniste si muncitorești• •

p. c. din japonia. Obiective principale: 
apărarea păcii și consolidarea democrației

La Tokio s-au desfășurat recent lucrările celei de-a 5-a Plenare a 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, in cadrul că
reia au fost dezbătute rezultatele alegerilor din iunie a. c. pentru Ca
mera Superioară a Dietei și au fost stabilite sarcinile viitoare ale 
partidului.

în cuvîntul introductiv, rostit la 
plenară, Kenji Miyamoto, președin
tele C.C. al P.C.J., a subliniat că în 
cadrul alegerilor pentru Camera 
Consilierilor, Partidul Comunist din 
Japonia a obținut un important 
succes. „Faptul că, în ciuda inten
sei campanii anticomuniste și a 
presiunilor de. tot felul, partidul 
și-a sporit reprezentarea în Camera 
Consilierilor și că pentru candidații 
săi au votat 4 163 877 alegători, si- 
tuîndu-se pe locul patru în rindul 
partidelor politice ale țării, repre
zintă un rezultat remarcabil" — a 
spus Kenji Miyamoto (P.C.J. dis
pune acum de 14 mandate față de 
12 in precedenta configurație a Ca
merei Superioare a Dietei).

Potrivit aprecierilor plenarei, 
scrutinul din iunie a. c. s-a desfă
șurat într-un moment cînd societa
tea japoneză se vede confruntată 
cu probleme complexe, survenite 
în evoluțiile atît interne, cit și pe 
plan internațional. în aceste con
diții, a stabilit plenara, sarcina cen
trală a partidului trebuie să fie 
întărirea organizatorică în conti
nuare a rindurilor sale, preocuparea 
pentru ridicarea nivelului ideologic 
al membrilor de partid.

în încheierea dezbaterilor, a fost 
adoptat textul unei rezoluții în 
care se subliniază presiunile tot 
mai puternice pe care le exercită 
Statele Unite asupra Japoniei pen
tru ca aceasta să participe mai in
tens la cursa înarmărilor și să ac
cepte amplasarea armelor nucleare 
pe teritoriul său, fiind, în același 
timp, relevate consecințele negative 
ale reducerii cheltuielilor publice 
destinate nevoilor populației, con
comitent cu sporirea cheltuielilor 
pentru înarmare.

în continuare, în rezoluție se 
arată că prezența în apele terito
riale și în porturile japoneze a unor 
nave militare americane cu rachete 
nucleare la bord sau propulsate cu 
energie atomică „poate avea impli
cații grave pentru Japonia". Rezo
luția subliniază : „în ceea ce-1 pri
vește, Partidul Comunist din Japo
nia va depune eforturi susținute 
pentru apărarea păcii, pentru apă
rarea standardului de viață al 
populației și apărarea democrației, 
traducînd astfel în viață promisiu
nile făcute alegătorilor în campania 
electorală. Partidul Comunist din 
Japonia va desfășura o amplă cam
panie de semnături pentru decla
rarea Japoniei zonă liberă de arme 
nucleare, pentru ca poporul să res
pingă manevrele tinzînd la trans
formarea țării într-o fortăreață a 
războiului nuclear. întrucît pe glob 
continuă cursa înarmărilor, trebuie 
acționat intens în direcția elimină
rii imediate și complete a tuturor 
armelor nucleare, indiferent cărei 
puteri aparțin acestea. P.C.J. se 
pronunță pentru interzicerea com
pletă a armelor nucleare în Asia, 
în Europa și în restul lumii".

în domeniul politicii interne — 
arată în continuare rezoluția — 
P.C.J. se pronunță pentru intensifi
carea luptei maselor populare în di
recția reducerii cheltuielilor mili
tare, pentru sporirea fondurilor 
destinate asigurărilor sociale și 
educației.

în finalul rezoluției sînt mențio
nate măsurile avute în vedere pen
tru amplificarea acțiunilor în per
spectiva pregătirilor pentru vii
toarele alegeri generale.

tățuiet în treacăt fie zis, o- 
țelarii de la acest combinat 
au marcat recent un jubi
leu : a o mia șarjă de oțel. 
Un jubileu pe care iscusiții 
oțelari de la C.U.G., unul 
dintre aceștia este experi
mentatul Gheorghe Pop, 
l-au cinstit așa cum se cu
vine — printr-o șarjă de 
înaltă calitate. O secvență 
din marele spectacol al 
muncii și creației.

Avuția cea mai de preț a 
Iașiului, precum a întregii 
țări, este munca. Noua ca
litate a vieții implică, așa

getic național, constructori 
ai primei platforme de fo
raj marin din țara noastră, 
profesori universitari, di
rectori de institute de cer
cetări, autori de invenții și 
inovații, ambasadori ai 
științei românești în lume, 
pînă la nivelul organisme
lor specializate ale O.N.U., 
ingineri eminenți. Unul 
dintre străluciții lor dascăli 
aflați la sărbătorire îmi 
spunea : „îi vedeți, toți 
dețin locuri-cheie în in
dustria națională, în cerce
tare, în învățămîntul teh

IAȘIUL
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® VEHICUL UNIVER
SAL CU PERNĂ DE AER. 
în condițiile Extremului Nord a 
fost testat un nou vehicul uni
versal sovietic cu pernă de aer, 
destinat transportului unor în
cărcături extrem de grele. De 
clasicele platforme cu pernă de 
aer dispozitivul nou se deosebeș
te prin aceea că nu trebuie să 
se afle, neapărat, sub încărcătu
ra transportată, ci poate să se 
afle și... deasupra ei I Vehiculul 
se compune din mai multe mo
dule, care pot fi deplasate cu 
autocamioane, elicoptere, bărci 
cu motor sau tractoare. Modu
lele se asamblează la locul de 
destinație în numai cîteva ore. 
Vehiculul universal sovietic va 
avea o largă întrebuințare pe 
șantierele de construcții din zo

nele greu accesibile și fără dru
muri modernizate.

• CONVORBIRI TE
LEFONICE CODIFICATE 
COLOR. în viitor, noua teh
nologie a fibrelor optice va face 
posibilă transmiterea simultană 
a unui miliard de convorbiri te
lefonice printr-un singur cablu 
din fibre de sticlă sau material 
plastic, de grosimea unui fir de 
păr. în prezent, printr-o singu
ră fibră optică se realizează a- 
proape 1 000 convorbiri. La U- 
niversitatea din Illinois. S.U.A., 
s-a realizat un modulator de 
culoare — convorbirile fiind 
transmise de-a lungul unei fibre 
optice cu ajutorul unui fasci
cul luminos continuu, care își 
schimbă permanent culoarea,

trecînd, de exemplu, de la gal
ben la verde și apoi la roșu. 
Modulatorul transmite aceste 
nuanțe cromatice cu o viteză de 
ordinul microsecundelor. Mode
lul realizat poate transmite o 
jumătate de milion de nuanțe 
coloristice pe secundă, urmînd 
ca după perfecționări să trans
mită cîteva milioane.
• PORUMBELUL BU

CLUCAȘ. „Fantezia" unui
porumbel care și-a ales domici
liul într-un generator electric a 
privat de lumină 80 000 de bi
rouri de instituții și locuințe la 
Southampton (Marea Britanie) și 
a produs întîrzieri in traficul fe
roviar și rutier. Cuibul porum
belului a căzut pe cîteva cabluri 
deosebit de importante, provo-
cind o explozie în interiorul ge

de schimbat ; puține lucruri 
îmi plac atît de mult ca 
peisaj urban, ca instalare a 
unei cetăți în spațiu cum 
îmi place Iașiul. Profilul său 
văzut din avion sau de pe 
o înălțime este superb, el 
se instalează în spațiu cu o 
grație, cu o eleganță și un 
stil unice".

Iată un elogiu implicit, și 
poate cu atît mai frumos, 
adus celor ce au gîndit și 
au construit la Iași în anii 
noștri mari ansambluri în 
care locuiesc sute de mii 
de oameni (în perioada de 
după Congresul al IX-lea 
al partidului s-au construit 
în județul Iași aproape o 
sută de mii de apartamen
te), edificii social-culturale, 
de învățămînt, de cercetare, 
ca să nu mai vorbim de 
impresionantele cetăți in
dustriale, între care cea 
mai impunătoare este Com
binatul de utilaj greu, pia
nină ca o gigantică pasăre 
albastră — cum a numit-o 
metaforic un poet de aici 
— la poalele dealului unde 
străjuiesc zidurile și turlele 
patinate de istorie ale Ce-

cum a subliniat și recent, 
în cuvîntarea la Consfă
tuirea de lucru pe proble
mele muncii organizatorice 
și politico-educative, secre
tarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spirit revoluțio
nar, o nouă calitate a mun
cii, o nouă calitate a oame
nilor. Numele Iașiului este 
sinonim cu cuvîntul școală. 
Aici se învață, se învață în 
școli, în facultăți, la locu
rile de producție, serios și 
temeinic. Din modernele u- 
zine ale Iașiului pleacă în 
tară și dincolo de hotarele 
ei țevi, utilaje, mașini, fire 
și fibre sintetice, aparate 
electronice, medicamente, 
produse textile, mobilă etc. 
Dar cel mai important pro
dus al său este Omul. îmi 
amintesc acum de un mo
ment emoționant Ia care 
am fost martor : întîlnirea 
după un sfert de veac de la 
absolvire a celor ce au al
cătuit prima serie de după 
23 August 1944 a Facultății 
de mecanică și electroteh
nică. Se aflau printre ei 
creatori ai sistemului ener

nic". Redeveniseră pentru o 
zi cu toții studenți ieșeni. 
Era o ilustrare vie a impli
cării unui mare oraș în via
ta patriei, în progresul con
tinuu al societății noi pe 
care o edificăm pe pămîn
tul românesc. Era o ilustra
re elocventă a forței de 
iradiere a unui centru de 
pregătire, de educare și for
mare a oamenilor — crea
ția supremă, cea mai no
bilă, de care depind toate 
celelalte. Am înțeles atunci 
mai bine că la Iași se înde
plinesc și altfel de cincina
le ; se concretizează pla
nuri ce nu se măsoară și nu 
se pot măsura doar în ani 
și în cifre, planuri al căror 
produs este Omul, conștiin
ța sa înaintată, planuri a 
căror dimensiune este chiar 
viitorul. Există desigur o 
legătură directă între mo
dul cum au fost și sînt în
deplinite asemenea planuri 
și nivelul productivității, al 
calității muncii, există o 
strînsă interdependență în
tre refuzul oricărui rebut, 
oricît de mic, pe acest tă- 
rîm și nivelul calitativ al

producției de la întreprin
derea de antibiotice, între
prinderea metalurgică ori 
Moldova-tricotaje, ca să a- 
mintesc numai cîteva e- 
xemple.

„Mi-a produs o bucurie 
deosebită — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la 
Iași eu prilejul deschi
derii anului de învățămînt 
1980—'81 — să constat o
serie de realizări in dome
niul științei și tehnicii, fap
tul că profesorii lucrează in 
strinsă legătură cu oame
nii de știință, cu întreprin
derile, pentru a obține re
zultate cit mai bune în ri
dicarea nivelului tehnic al 
întregii noastre activități". 
Neîndoios, lucrul cel mai 
vizibil și cel mai important 
e că iașiul stă sub zodia 
creativității, a creativității 
cu implicații majore, pro
funde, definitorii atît pen
tru ascensiunea proprie, cit 
și in ce privește contribuția 
sa la progresul multilateral 
al patriei. La Iași se învață 
la înalta școală a muncii, a 
spiritului revoluționar și a 
iubirii de patrie. în preaj
ma zidirilor vechi și noi, în 
ambianța inconfundabilă a 
unui spațiu în care și-au 
imprimat urmele adînci, de 
neșters, ale gîndului și fap
tei lor mari bărbați ai 
neamului, savanți, cărtu
rari, artiști, în tumultul 
muncii de fiecare zi, ai 
„scrierii" epopeii socialiste, 
la Iași te afli în inima pa
triei. Iașiul, prin valoarea 
puternicului său detașa
ment muncitoresc, prin ți
nuta instituțiilor de învăță- 
mînt și cercetare, prin bo
găția tezaurului de mărturii 
inestimabile al muzeelor, 
prin instituțiile sale cultu
rale și artistice, renumite, 
îți oferă în fiecare clipă o 
mare lecție de frumos, de 
patriotism, de spirit revolu
ționar.

cinema
• Melodii la Costlneștl i GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.
© Cuibul salamandrelor ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Răzbunarea haiducilor : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
© Buletin de București : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Bobby Deerfield : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
© Haiducul năzdrăvan — 9; 10,30; 12; 
13,30; Mijlocaș la deschidere — 15 f 
Grăbește-te încet — 17; 19 ; DOINA 
(16 35 38).
• Dacii ; BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30 ; 
17,30; 19,30.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita

lieni în Rusia : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 în umbra legii: CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Speranță și sprijin : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 15,30; 17,45; 20.
© Vraciul : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19, SCALA (11 03 72) — 9; 12; 16; 19. 
O Iarba verde de acasă : UNION 
(13 49 04) — 13,30; 15,45; 18; 20.
• Revanșa : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19,30.
0 Capcana mercenarilor : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Pruncul, petrolul și ardelenii : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
© Am fost șaisprezece : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Dublu delict : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. 
© Conspirația : COSMOS (27 54 95) — 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• La est de Java : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Omul păianjen se întoarce : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19.
0 Cascadorul Hooper : EXCELSIOR 
(65 49 45) •— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Drumul oaselor : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20,30.
0 Brigada diverse în alertă : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Camionul de cursă lungă : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GRADINA FESTIVAL (15 63 84) 
— 20,45.
0 Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
0 Cu mîinile curate : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
0 Ciprian Porumbescu : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 18,30.
0 Polițistul ghinionist : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
0 Domnul miliard : GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 21.

0 Adio, dar rămîn cu tine : GRADI
NA FEROVIAR (50 51 40) — 21.

teatre
• Teatrul Național (li 7171. la Tea
trul de vară Herăstrău) ; Gimnastică 
sentimentală — 20.
• Opera Română (13 18 57) f Seară 
vieneză — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): Patrie, pămint 
străbun (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
• Teatrul de comedie (10 64 60, sala 
Majestic) : Concurs de frumusețe — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 10,30, (grădina Batistei) : 
Vacanță la București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan șl smoking — 18,30.

neratorului. Instantaneu s-a de
clanșat un sistem de alarmă care 
a întrerupt total curentul. în
treruperea a durat cîteva ore.

• TRANSPLANT INE
DIT. La spitalul popular nr. 1 
din Shanghai s-a efectuat o ope
rație de transplantare a degetu
lui mare. Tinerei Li Yanxia, ca- 
re-și pierduse degetul mare în
tr-un accident, i-a fost trans
plantat un astfel de deget pro
venit de la un bărbat ce înceta
se din viață cu șase luni în 
urmă ; degetul persoanei dece
date a fost păstrat înghețat. La

51 de zile după operație. Li 
Yanxia a început să croșeteze, 
folosindu-se de degetul mare 
transplantat.
• FILTRU TOTAL. Pen- 

tru reducerea numărului de in
fracțiuni rutiere, poliția niponă 
a organizat o vastă operațiune 
pe plan național la care au par
ticipat, într-o singură seară, 
4 000 de polițiști, peste 1 000 de 
mașini de patrulare și 15 elicop
tere. în urma acestei razii uriașe 
au fost reținuți aproximativ 
4 500 conducători auto , pentru 
depășirea vitezei legale, condu
cerea vehiculelor sub influența

alcoolului și pentru alte abateri 
de la codul rutier. Aceasta este 
a doua operațiune rutieră a po
liției nipone pe plan național 
întrucît, de la începutul anului, 
pe șoselele Japoniei și-au pier
dut viața în accidente aproxi
mativ 5 500 de persoane.

• PESTE ATLANTIC IN- 
TR-0 BARCĂ DE 2 ME
TRI. Temerarul navigator soh- 
tar Tom McClean, care și-a pro
pus să doboare toate recordurile 
de pînă acum traversînd Ocea
nul Atlantic într-o ambarcațiu
ne de numai 2,36 metri lungime, 
a debarcat la Oporto, pe coasta 
nordică a Portugaliei. McClean a 
pornit în „cursă" la 9 iunie, din

localitatea St. John (Terra 
Nova), intenționînd să ajungă la 
Falmouth (Marea Britanie). Dar, 
vremea nefavorabilă și vînturile 
dinspre nord-vest l-au purtat 
spre Peninsula Iberică. în orice 
caz, cel puțin pentru moment, 
el a declarat că nu intenționează 
să facă o nouă tentativă de do
borâre a vreunui record pe mare. 
„Viitorul meu record va fi pe 
uscat, fie mergînd, fie urcînd 
munții" — a declarat el, reve
nind cu picioarele... pe pă- 
mînt. între timp, galezul Tom 
McNally se pregătește să traver
seze și el Atlanticul, într-o am
barcațiune și mai mică : 2,1 m. 
Va avea mai mult succes 7

O REZERVELE DE APĂ 
ALE PLANETEI. Noila calcu- 
îc efectuate de hidrologii so

vietici au arătat că planeta 
noastră dispune Ia ora actuală 
de 550 000 km cubi de apă dul
ce sub formă de ploaie, zăpadă, 
brumă și grindină. Cifra este 
de trei ori mai mare decît se 
presupunea. De asemenea, cer
cetătorii sovietici au estimat 
întreaga rezervă de apă a Pă- 
mîntului la 1 386 milioane km 
cubi, din care 36 la sută se află 
în oceanul planetar. A fost de 
asemenea calculată cantitatea 
de apă biologică conținută da 
organismele vii, care pînă acum 
nu a fost inclusă în statistici și 
care se ridică la 1120 km cubi. 
Cu ajutorul sateliților a putut 
fi stabilită și masa de gheață a 
Terrei, aceasta atingînd 35 000 
km cubi.



0 CERINȚĂ TOT MAI LARG ÎMPĂRTĂȘITĂ PE TOATE MERIDIANELE:

Să fie frînată cursa spre prăpastie, 
să fie oprită amplasarea 
noilor rachete nucleare!
„în actualele împrejurări internaționale, problema fundamen

tală o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmare nucleară, apărarea păcii întregii lumi. 
Este necesar să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune in Europa și a determina trecerea la 
retragerea celor existente”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Schimb de mesaje între președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 

al Republicii Malta, Dom Mintoff
LA VALLETTA 12 (Agerpres). — 

în capitala malteză, La Valletta, a 
avut loc un schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Dom Mintoff, primul minis
tru al Republicii Malta.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise primului 
ministru Dom Mintoff un salut de 
prietenie, împreună cu cele mai bune 
urări de " ".....................
nală, de 
tez.

Primul 
ta a mulțumit călduros pentru mesaj

sănătate și fericire perso- 
prosperitate poporului mal-
ministru al Republicii Mal-

și urările primite și a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai calde urări de sănătate și ferici
re personală, de prosperitate și pro
gres poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea 'de către primul mi
nistru al Republicii Malta a tovară
șului Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe. în cursul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate probleme 
referitoare Ia relațiile dintre Româ
nia și Malta, precum și unele pro
bleme internaționale.

Manifestări consacrate marii
sărbători a poporului român
Peste hotare continuă manifestările consacrate celei 

aniversări a revoluției de eliberare 
antiimperialistă din august 1944.

socială și națională,
de-a XXXIX-a 
antifascistă și

!n cuvintarea de excepțională 
recenta Consfătuire de lucru pe 
ganizatorice și politico-educative, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus din nou în evidență, cu toată preg
nanța că problema primordială a zilelor noastre o 
constituie frinarea cursei nesăbuite a înarmărilor, tre
cerea fără intîrziere la măsuri efective de dezarmare, 
in primul rînd nucleară, la salvgardarea păcii în lume. 
Conducătorul partidului și statului nostru a relevat cu 
tărie imperativul arzător de a se face totul pentru a se 
opri proiectele de amplasare a noilor rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în Europa și a se determina 
retragerea celor existente, arătind, pe bună dreptate, 
că statele, guvernele care vor accepta ca un fapt îm
plinit aceste rachete își asumă o gravă răspundere în 
fața propriilor popoare, în fața istoriei.

Fără îndoială, problema amplasării noilor rachete 
privește în primul rind popoarele Europei, bazele unde 
urmează a fi instalate aceste mijloace ale distrugerii

însemnătate rostită la 
problemele muncii or-

Acțiuni
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cînd s-au împlinit 38 de ani de la 
bombardamentele atomice de la Hi
roshima și Nagasaki, dezideratul 
principal pus în evidență în cursul 
multiplelor acțiuni și manifestații, 
care au avut loc în Japonia — sin
gura țară ai cărei locuitori au su
ferit consecințele înspăimîntătoare 
ale bombardamentelor atomice — dar 
și în alte state ale lumii l-a consti
tuit stoparea noilor proiecte de 
amplasare a rachetelor în Europa. 
Popoarele nu vor, nu pot și nu tre
buie să accepte ca o fatalitate pre
zența armamentului nuclear, 
litatea folosirii sale intr-un 
tual conflict. 1

Statisticile arată că, din 
arsenalele statelor continuă 
crească vertiginos, intr-un ritm de 
trei • focoase nucleare ■ pe zi. Fără în
doială, popoarele nu se pot împăca 
cu această situație. în marea bătă
lie pentru scoaterea în afara legii 
și lichidarea armelor nucleare — 
care atîrnă ca.o.sabie a lui Damo
cles asupra întregii, omeniri — esțe 
angrenată o uriașă varietate de for
țe și categorii sociale, oameni de 
cele mai diferite convingeri și pre
ocupări —. de la savanți și artiști 
renumit! la simpli cetățeni, de la 
activiști sindicali la clerici — băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, re
prezentanți ai tuturor păturilor so
ciale nu numai din Europa și conti
nentul nord-american, dar și din 
Asia, Africa, America Latină și Aus
tralia.

Dacă 
blicate 
pat cu 
nucleară din Europa 
Nord, ne propunem 
de față să oglindim 
care a luat-o această 
ferite continente și 
bului.

„Pacea — bunul cel 
de preț al popoarelor", 
ternice glasuri în favoarea dezarmă
rii și păcii se aud. în țările ASIEI, 
preocupate să preîntîmpine o catas
trofă nucleară pustiitoare. într-o 
singură zi, pe străzile capitalei 
Indiei, orașul Delhi, au demonstrat 
peste 500 000 de persoane. Alte sute 
și sute de mii au manifestat la Cal
cutta. Madras, Bombay și în alte 
orașe ale statelor din India. Parti
cipanții la marea demonstrație de Ia 
Delhi au traversat orașul' de la is
toricul Fort Roșu pînă la clădirea 
parlamentului, în fața căreia a avut 
loc un miting, după care au adop
tat un memorandum prin care se 
cerea activizarea forțelor iubitoare 
de pace de pretutindeni, transfor
marea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii, lipsită de arme nucleare.

Deziderate asemănătoare au ma
nifestat reprezentanții unor guvprne 
și ai opiniei publice din Sri Lanka, 
Malayczia, Seychelles și din alte 
țări situate în jurul Oceanului In
dian. Dealtfel, guvernul sri-lankez a 
propus, ca viitoarea conferință vi'zînd 
transformarea Oceanului Indian in
tr-o zonă a păcii să aibă loc anul 
viitor la Colombo. Ample acțiuni 
pentru pace și dezarmare s-au des
fășurat și în alte țări din Asia — 
Filipine, Birmania, Indonezia, Nepal.

La rindul lor, țările AFRICII res-

la scară 
de aceea, în

planeta-
aceste zile.

posibi- 
even-

păcate, 
să

in articolele precedente pu- 
în ziarul nostru ne-am ocu- 
precădere de mișcarea anti- 

și America de 
ca în articolul 
amploarea pe 

mișcare pe di- 
zone ale glo-

mai
Pu-

aflîndu-se pe continentul nostru. Nu este însă mai pu
țin adevărat că prin implicațiile sale deosebit de gra
ve, proiectele privind amplasarea noilor rachete con
stituie o sursă de profundă îngrijorare și preocupare 
pentru toate popoarele lumii, lată de ce, paralel cu 
marile acțiuni de protest care se desfășoară in aceste 
zile, practic, in toate țările Europei, cu demonstrațiile 
de masă, cu adunările și mitingurile de protest, cu 
marșurile păcii ai căror participanți cer cu hotărire să 
se pună capăt amintitelor proiecte, și in restul lumii, 
pe toate meridianele globului, de la cele mai îndepăr
tate insule pierdute în imensitatea Oceanului 
pînă in Arctica, au loc acțiuni similare. Pentru 
limpede că, dacă amplasarea noilor rachete 
perspectiva unei confruntări în care
aceste arme, o asemenea confruntare s-ar extinde cu 
repeziciune asupra întregii planete, ar cuprinde cu vil- 
vătăile ei toate zonele geografice.

să fie

Pacific, 
că este 
apropie 
folosite

ideea folosiriiping cu fermitate 
atomului în scopuri contrare intere
selor păcii și dezvoltării pașnice a 
tuturor statelor. „Pacea este drep
tul inalienabil și cel mai de preț al 
tuturor popoarelor, condiția esenția
lă pentru realizarea progresului in 
domeniile economic și social" — 
aceasta a fost ideea de bază a pri
mei conferințe a mișcărilor pentru 
pace din țările Africii Centrale, care 
s-a ținut la Brazzaville. Participan
ții și-au exprimat profunda îngrijo
rare față de spirala tot mai vertigi
noasă a înarmărilor, în special nu
cleare, considerînd că acestea re
prezintă un grav pericol la adresa 
păcii, a luptei popoarelor pentru 
emancipare economică și socială.

Totodată, a fost lansat un apel 
pentru sprijinirea celor două pro
iecte de rezoluție prezentate de 
grupul țărilor africane la O.N.U. 
prin care se cheamă la crearea pe 
continentul african a unei zone li
bere de arme nucleare și sînt con
damnate eforturile regimului rasist 
minoritar de la Pretoria de a pro
duce arma atomică. Cele două pro
iecte de rezoluție au fost larg spri
jinite și cu prilejul manifestației 
populare desfășurate în capitala Re
publicii Guineea-Bissau sub deviza 
„AFRICA — ZONA A PĂCII, FĂRĂ 
ARME NUCLEARE".

„Să se acționeze pînă nu 
este prea tîrziu". Zilele trecu* 
te. la Vila, capitala Republicii Va
nuatu, țară din Oceanul Pacific ce 
și-a cucerit nu de mult independen
ța, a avut loc o conferință a repre
zentanților celor 20 de state și teri
torii insulare din OCEANIA, și anu
me din centrul și sudul zonei Pa
cificului, preocupate de intensifica
rea pericolului atragerii acestei re
giuni în cursa înarmărilor, atît pri.n 
continuarea experiențelor 
de către unele 
asemenea arme, 
marea insulelor 
aeriene sau in 
rachetelor.

îngrijorarea locuitorilor din unele 
insule ale Pacificului nu‘ este lipsi
tă de fundament. După cum se știe, 
între 1946 și 1958, S.U.A. .au efec
tuat pe insulele Marshall nu mai pu
țin de'66 explozii nucleare. în zona 
respectivă, nivelul radiațiilor este 
atît de ridicat îneît, practic, viața 
nu este posibilă. Situația se va men
ține astfel timp de mai bine de un 
mileniu — apreciază oamenii de 
știință. într-o altă zonă a Pacificu
lui, și anume în partea sa de sud, 
numai în ultimele două luni Franța 
a procedat la noi experiențe nuclea
re în atolul polinezian Mururoa. Din 
1975 și pînâ în prezent — scrie re
vista „Newsweek" — Mururoa a fost 
zguduită de peste 30 de ori 'de ex
plozii subterane cu arme nucleare. 
Ce-i drept, atolul — un arc de co
rali, arid și spălat de valuri — nu 
este locuit, singurele ființe existen
te fiind crabii. Totuși, orțicît de în
depărtat și de sterp ar fi acest atol, 
experiențele efectuate acolo creează 
pericole grave pe termen lung pen
tru zonele dimprejur.

nucleare 
state posesoare de 
cit și prin transfor- 
în baze navale ori 

rampe de lansare a

Tată de ce Australia și Noua 
Zeelandâ au adresat proteste e- 
nergice împotriva utilizării în con
tinuare a insulelor din partea de sud 
a Oceanului Pacific drept poligon 
pentru perfecționarea armamentului 
nuclear. Ministrul de externe al 
Australiei, Bill Hayden, a declarat că 
țara se va pronunța cu și mai multă 
hotărire pentru transformarea părții 
de sud-vest și ulterior a întregului 
Pacific într-o zonă denuclearizată, 
pentru interzicerea grabnică a expe
riențelor nucleare in această parte 
a lumii.

„Consecințele biologice și sociale 
ale experimentării armelor nucleare 
sint uriașe — a declarat Roman Be- 
dor, liderul mișcării de luptă împotri
va pericolului nuclear, organizație cu 
sediul la Honolulu. Noi, cei care 
trăim in insulele Pacificului, o știm 
prea bine, am simțit-o și o simțim pe 
pielea noastră. Din rindul locuitorilor 
Pacificului numeroși sint cei ce cad 
secerați de efectele radiațiilor. De a- 
ceea, sintem hotărlți să facem tot ce 
depinde de noi, să acționăm pînă nu 
este prea tîrziu ca aceste arme de 
distrugere in masă să fie îndepărtate 
din Pacific și din întreaga lume".

Concomitent, în statele insulare 
Kiribati, Cook, Nauru, I’apua-Noua 
Guinee, Solomon au avut și au loc 
mitinguri și demonstrații împotriva 
transformării Pacificului într-o „Iadă 
de gunoi" pentru depozitarea rezi
duurilor nucleare. ..

Popoarele pot preîntimpi- 
na un nou război. Operativul 
arzător al preîntîmpinării unui nou 
război, al înfăptuirii dezarînării nu
cleare străbate și toate acțiunile par
tizanilor păcii din întregul conti
nent al AMERICII LATINE, al în
tregului continent american de la 
Țara de Foc pină la Arctica. După 
cum se știe, majoritatea statelor din 
regiune au semnat Tratatul de la 
Tlatelolco privind interzicerea arme
lor nucleare în America Latină. Pu
ternice manifestații și demonstrații 
pentru pace, conferințe consacrate 
dezarmării, simpozioane au avut loc 
în Brazilia, Peru, Mexic, Nicaragua, 
Grenada, Venezuela etc.. Documen
tul „FOLOSIREA ARMELOR NU
CLEARE ȘI DREPTUL LA VIAȚĂ", 
adoptat de Conferința internaționa
lă pentru dezarmare, pace și demo
crație în America Latină și zona 
Caraibilor, desfășurată la Ciudad de 
Mexico, adresează un apel tuturor 
forțelor păcii, cerîndu-le să-și mul
tiplice eforturile pentru 
producerii și folosirii 
deare._

Semnificativă este și 
doptată zilele trecute de reprezen
tanții celor peste 100 000 de eschi
moși din Canada, Groenlanda și 
Alaska, întruniți la Frobisher Bay, 
care au cerut guvernului canadian 
să revină asupra deciziei de a per
mite experimentarea pe teritoriul 
său a rachetelor de croazieră ame
ricane, menținîndu-și în același 
timp opoziția față de instalarea de 
rachete ,,MX“ în Alaska, precum și 
de eventualitatea descărcării deșeu
rilor nucleare în Arctica.

interzicerea 
armei nu-

rezoluția a-

Pe fundalul multitudinii de acțiuni ce se desfășoară zilnic în întreaga 
lume iese și mai puternic in evidență importanța hotărîtoare pentru pacea 
și liniștea omenirii a vibrantului apel al președintelui Nicolae Ceaușescu, 
la recenta consfătuire de lucru, de a se face totul pentru oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare și în primul, rînd la dezarmare nucleară, 
pentru apărarea păcii întregii lumi. Este convingerea fermă a României 
socialiste, exprimată prin glasul cel mai autorizat al conducătorului său, 
că popoarele, unite și hotărîte in acțiunea lor, sînt în măsură să oprească 
cursul spre dezastru, să asigure dezvoltarea pașnică a omenirii.

Nicolae PLOPEANU

Amplă mobilizare a popoarelor
„Acum, mai mult ca oricînd, este necesar ca omenirea 

să-și ridice glasul"
TOKIO 12 (Agerpres). — „Decla

rata de la Nagasaki", adoptată de 
cei peste 10 000 de participant! la 
Conferința internațională împotri
va bombelor aloinico și cu hidro
gen cere lichidarea tuturor blocu
rilor militare, interzicerea totală a 
cercetărilor, elaborării, experimen
tării, producerii, desfășurării și uti
lizării armelor nucleare. Asuprirea,

mizeria și discriminarea — relevă 
documentul — sînt o consecință 
directă a escaladării cursei înarmă
rilor, și in primul rînd a celor nu
cleare. Acum, mai mult ca oricînd, 
este necesar ca omenirea să-și ri
dice glasul, să desfășoare o luptă 
susținută în întreaga lume împo
triva pericolului de război, pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
generale.

0 precizare a premierului japonez
TOKIO 12 (Agerpres). Primul 

ministru al Japoniei, Yasuhiro Na- 
kasone, a declarat că guvernul său 
va interzice vizita navei militare 
americane „New Jersey" în portu
rile nipone in cazul în care aceas-

ta va fi dotată cu rachete nuclea
re. El a adăugat că această hotă- 
rirc se bazează pe cele trei prin
cipii tradiționale antinucleare ale 
Japoniei.

„Conflictul din Ciad trebuie soluționat
pe baza reconcilierii naționale'*

COMUNICAT COMUN LA ÎNCHEIEREA 
CONVORBIRILOR LA NIVEL INALT DE LA COTONOU

COTONOU 12 (Agerpres). — Co
municatul dat publicității la Co
tonou. la încheierea convorbirilor 
dintre președintele Beninului, Mat
hieu Kerekou, și președintele Con
siliului Provizoriu al Apărării Na
ționale al Republicii Ghana, Jerry 
Rawlings, subliniază necesitatea uni
rii tuturor forțelor iubitoare de pace 
in lupta împotriva imperialismului. 
Părțile, 
reliefat 
și cele 
buie să

evidențiază documentul, au 
că 
de 
se

atît statele africane, cit 
pe alte continente tre- 
abțină de la orice imix-

tiune în Ciad, afirmînd că înceta
rea conflictului din această țară tre
buie să fie realizată pe baza recon
cilierii naționale.

Pe de altă parte, cei doi șefi de 
stat au condamnat politica agresivă 
promovată de regimul rasist de la 
Pretoria și și-au reafirmat poziția 
față de reglementarea problemei na- 
mibiene pe baza rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U.

Comunicatul relevă, totodată, ne
cesitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI NIGERIEI
LAGOS 12 (Agerpres). — Nigeria 

va continua să promoveze o politi
că de coexistență pașnică și de coo
perare cu celelalte state, să lupte 
împotriva rasismului, apartheidului 
și colonialismului — a declarat pre
ședintele Alhaji Shehu Shagari, în
tr-o conferință de presă organizată 
la Lagos. Șeful statului nigerian, 
reales pentru un nou mandat pre
zidențial de patru ani, a subliniat 
că guvernul țării sale va acționa în 
continuare pentru consolidarea uni
tății statelor africane. El s-a pro-

nunțat pentru soluționarea grabnică 
a conflictului din Ciad pe baza re
concilierii naționale.

Referindu-se la problemele dez
voltării economice a Nigeriei, pre
ședintele Shagari a menționat că o 
atenție deosebită va fi acordată a- 
griculturii, în vederea asigurării, 
pînă în anul 1985, a necesarului de 
produse agroalimentare al țării. Tot
odată. a ărătat vorbitorul, vor fi 
intensificate eforturile în vederea 
dezvoltării industriei locale.

CHILE: în sprijinul revenirii țării 
la un climat politic democratic

CHILE 12 (Ager- 
patra „Zi de nro- 

organizată în Chile 
țării la un climat 

bucurat de

SANTIAGO DE 
preș) — Cea de-a 
test național" i 
pentru revenirea 
politic democratic s-a 
sprijinul masiv al unor diverse sec
toare social-politice și economice/ra
ționale, în pofida măsurilor represi
ve luate de autorități. La Santiago 
de Chile manifestanții s-ău grupat 
la Universitate și în . diferite alte 
puncte ale capitalei, în ciuda faptu
lui că împotriva lor au fost trimise 
importante forțe polițienești și mili
tare, puternic înarmate. între de
monstranți și forțele mobilizate de 
autorități, relatează agențiile Prensa

Latina și Reuter, s-au produs cioc
niri violente. Forțele polițienești au 
deschis focul asupra manifestanților, 
ucigînd — potrivit agenției Reuter — 
șapte persoane și rănind cîteva zeci. 
Aceeași agenție transmite că împo
triva demonstranților au fost utili
zate gaze lacrimogene și cîini dre
sați. Televiziunea chiliana evaluează 
numărul persoanelor arestate la 300.

La Valparaiso, Concepcion și Țe- 
muco, unde au avut loc, de aseme
nea, manifestații de amploare, ridi- 
cîndu-se și baricade, au fost arestate 
aproximativ o sută de 
mărul celor uciși sau 
cunoscut.

persoane, nu- 
răniți nefiind

SALVADOR

Noi lupte intre armată și detașamentele de
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). — 

Conform unor date oficiale anunțate 
în Adunarea Constituantă a Salva
dorului, în intervalul iulie 1982-iunie 
1983 în luptele dintre unitățile arma
tei salvadoriene și detașamentele de 
insurgenți ale Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
și-au pierdut vjjiața 2 272 militari, in
tre care 39 ofițeri, 4 053 militari au 
fost răniți, iar alți 325 sînt dați dis
păruți. S-a menționat, de asemenea, 
că în același interval armata a între
prins 15 operațiuni de anvergură îm
potriva insurgenților — relatează a- 
genția France Presse.

Totodată, din sursă militară, la San

Evoluția complexului 
spațial sovietic

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
împlinit 45 de zile de activitate 
țială a cosmonauților sovietici
dimir Liahov și Aleksandr Aleksan
drov la bordul complexului spațial 
„Soluz T-9" — „Saliut 7“ — „Cosmos 
1 443“, relatează agenția T.A.S.S. In 
ultimele zile ei au terminat descăr
carea satelitului „Cosmos 1 443“ 
transbordarea celor aproximativ

și
3 

tone de materiale aduse de satelit in 
Cosmos, după pare au trecut la rein- 
cărcarea capsulei lui de coborire cu 
diferite materiale și aparate epuizate. 

Cosmonauții au continuat, de ase
menea, diferite experiențe și cerce
tări cuprinse in programul de zbor.

Tabăra internațională a tineretului pentru pace
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — „Tabăra internațională a tineretului 

pentru pace", organizată in apropierea orașului suedez Goteborg, s-a în
chis printr-o mare manifestație, la care au luat parte reprezentanți ai 
tinerei generații din Suedia, U.R.S.S. și S.U.A. Participanții au adoptat o 
declarație comună in care se pronunță. pentru încetarea cursei înarmărilor 
Și distrugerea tuturor tipurilor de armamente, în primul rînd a armelor 
nucleare. Autorii documentului se pronunță pentru întreprinderea unor 
măsuri concrete de dezarmare, între care și crearea unei zone denuclea- 
rizate in nordul Europei. Pe locul unde, timp de zece zile, a funcționat 
tabăra internațională a tineretului a fost dezvelit „Monumentul păcii".

Noi acțiuni de protest împotriva planurilor O.T.O.
BONN 12 (Agerpres). - Un purtător de cuvînt al „Mișcării pentru pace" 

a precizat, într-o conferință de presă ținută la Bonn, că, în cadrul „Zilei 
naționale de demonstrații împotriva eurorachetelor", programată pentru 
22 octombrie, la Bonn, Stuttgart, Hamburg și în alte orașe vor avea loc 
numeroase acțiuni pentru pace, sub lozinca „A venit timpul să spunem 
Nu rachetelor nucleare «Pershing-2»".

insurgențî
: că se des- 
departamentul

Salvador s-a anunțat 
fâșoară noi lupte în i
San Vicente, în partea centrală a ță
rii, unde armata a efectuat bombar
damente în zona vulcanului Chincon- 
tepec, precum și în zone din depar
tamentul Cabanas.

SOFIA 12 (Agerpres). — In sala 
„Sredeț“ din capitala R.P. Bulga
ria a avut loc vernisajul unei 
poziții de pictură contemporană 
menească. Sint expuse lucrări 
unor reprezentanți de seamă ai 
telor plastice din țara noastră, 
fățișînd aspecte din realitatea 
mânească, din viața și munca 
porului nostru, legăturile indisolu
bile ale artei contemporane cu tra
dițiile creației populare și spiritua
litatea poporului nostru.

Deschizind expoziția, Aleksandăr 
Obretenov, membru corespondent 
al Academiei bulgare de științe, a 
scos in evidență interesul deosebit 
de care se bucură cultura și arta 
românească in R.P. Bulgaria, le
găturile tradiționale dintre oamenii 
de cultură și artă din cele două 
țări vecine și prietene.

La vernisaj au participat Dimităr 
Mehaginski, vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici din R.P. Bul
garia, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Comitetu-

din R.P. Bulga-
ex- 
ro- 
ale 
ar- 
în- 
ro- 
po-

iul pentru Cultură
ria, membri ai corpului diplomatic, 
un numeros publia.

ROMA 12 (Agerpres). — Amba
sadorul țării noastre la Roma, Ion 
Constantinescu, a organizat o con
ferință de presă, in cursul căreia 
a reliefat semnificația actului de la 
23 August 1944. Vorbitorul a pre
zentat pe larg marile realizări ale 
poporului român in anii construc
ției socialiste in toate domeniile, 
precum și unele aspecte ale poli
ticii externe promovate de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
La ambasada țării noastre din 
Buenos Aires a avut loc o festivi
tate in cadrul căreia ambasadorul 
român, Ion Tudor, a reliefat reali
zările de seamă ale poporului 
mân in opera de construcție a 
cialismului in patria noastră, 
acest prilej au fost proiectate 
me documentare românești.

ro- 
so- 
Cu 
fil-

Estimări asupra producției mondiale de cereale
WASHINGTON. — Conform esti

mărilor formulate de experții Minis
terului Agriculturii al S.U.A. în le
gătură cu principalele producții a- 
gricole ce vor fi realizate in campa
nia 1983—1984, producția cerealieră 
mondială se va ridica în respectiva 
perioadă la 1,617 miliarde tone și va 
fi cu 4 la sută mai mică decît în 
campania 1982—1983. Producția mon
dială de griu va fi de 480 milioane 
tone, situîndu-se la un nivel aproxi
mativ egal cu cel din campania pre-

cedentă. La cereale furajere se vor 
realiza 716 milioane tone, ceea ce va 
marca o scădere de 8 la sută, iar la 
orez totalul preconizat de 420 mili
oane tone va fi obținut în urma unei 
creșteri de 1 la sută. Producția mon
dială de semințe oleaginoase va fi, 
apreciază experții, de 172,1 milioane 
tone, ceea ce va corespunde unei 
scăderi de 5 la sută față de nivelul 
din 1982—1983, relatează agenția 
France Presse.

Agendă energetică și tehnico-științifică
0 GENERATOR SOLAR. Firma 

niponă „Nihon Sibetsu" a realizat 
un generator solar avînd mărimea 
unei serviete tip ,,diplomat" cu ca
pacitatea de 5 Wați. Pentru a obține 
energia necesară este suficient să 
se scoată capacul servietei, astfel 
incit elementele generatoare să fie 
luminate de razele solare. Curentul 
produs de un asemenea generator 
este suficient pentru alimentarea 
unor dispozitive și aparate electrice 
sau pentru reîncărcarea unor acu
mulatoare electrice.

0 ZACAMINT PETROLIER. 
Compania petrolieră „Gulf Oil" a 
confirmat existența unui important 
zăcământ de petrol în largul coas
telor meridionale ale Irlandei, in
formează ziarul londonez „The 
Times". Zăcământul — situat la cir
ca 20 mile de țărmul comitatului 
Waterford — ar urma să producă, 
potrivit estimărilor, cel puțin 6 500 
barili de țiței pe zi, ptitînd acoperi, 
practic, necesarul de petrol al 
Irlandei pentru viitorul deceniu, 
scrie ziarul citat.

O CARBURANT DIN NUCI DE 
COCOS. Cercetătorii filipinezi au 
reușit să descopere modalitatea prin 
care se poate obține, din ulei de 
cocos, combustibil pentru motoare. 
Pe străzile orașului Manila au și 
apărut primele autobuze și taxiuri 
care folosesc carburantul amintit. 
In condițiile Filipinelor. cu o pro
ducție care asigură consumul intern 
și 45 la sută din exportul mondial 
de nuci de cocos, noul carburant 
poate constitui o soluție parțială 
pentru înlocuirea hidrocarburilor 
la motoarele de automobil.

r~

pe scurt

O FRIGIDER ACȚIONAT DE 
VINT, Inginerul suedez Lif Eriksson 
a inventat un frigider care nu are 
nevoie de energie electrică, intru
cît pompa ce pune în circulației 
freonul funcționează de la o insta
lație eoliană. Moara de vint care 
pune în mișcare pompa frigiderului 
are nevoie de o viteză a viatului 
de numai 4 metri pe secundă. La 
o anvergură a aripilor de 4 metri, 
frigiderul lui Eriksson poate produ
ce 0,5 tone de gheață pe zi.

® SE EXTINDE FOLOSIREA 
ENERGIEI NUCLEARE. Energia 
electrică furnizată de centralele 
nucleare vest-germane reprezintă 
17,4 la sută din energia totală pro
dusă in R.F.G. — relevă date furni
zate de Biroul federal de statistică 
din Koln. R.F. Germania se situea
ză pe locul al 9-lea in lume sub 
raportul producției de energie elec
trică de origine nucleară. Pe pri
mul loc se află Finlanda (40,3 la 
sută), urmată , de 
sută). Suedia (38,6 
gia (30,2 la sută).

Franța (38,7 la 
la sută) și Bel-

« DACĂ S-AR 
LE... Revista britanică 
Scientist" 
maritimă comercială mondială, for
mată din aproximativ 25 000 de 
nave, consumă anual 730 milioane 
de barili de petrol. Costul acestei 
mari cantități de hidrocarburi este 
de 30 miliarde dolari, 
specialiști au ajuns la 
la tancuri petroliere 
mijlocie, in condițiile 
de croazieră de 10—12 
sirea unor vele poate reduce consu
mul de carburanți cu aproximativ 
20 la sută.

FOLOSI VELE- 
„The New 

scrie că in prezent flota

Un grup de 
concluzia că 
de mărime 
unei viteze 

noduri, folo

GENTIILE DE PRESA

PENTRU SPRIJINIREA EFOR
TURILOR CONSACRATE REALI
ZĂRII PĂCII IN AMERICA CEN
TRALĂ. Intr-un interviu acordat 
rețelei de televiziune americane 
N.B.C., președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid, s-a pronunțat 
pentru continuarea și sprijinirea 
eforturilor consacrate realizării pă
cii și securității în America Centra
lă — transmite agenția U.P.I. în a- 
cest context, el s-a declarat împo
triva manevrelor S.U.A. in America 
Centrală și a precizat că asemenea 
acțiuni compromit strădaniile de 
pace din regiune.

versârii reziduurilor 
tive in Atlanticul de 
aceasta distruge și 
flora și fauna marină. După cum in
formează agenția Associated Press, 
90 la sută din totalul reziduurilor 
deversate in această regiune in fie
care an provine din Marea Britanie.

ușor radioac- 
nord, intrucît 
contaminează

cum a declarat secretarul general 
al consiliului, Abdullah Bisharah, 
proiectelor de exploatare a gazelor 
naturale, transmite agenția Reuter.

GUVERNUL ITALIAN A OBȚI
NUT VOTUL DE ÎNCREDERE. 
Vineri s-ău încheiat în .Camera de- 
putaților a Italiei dezbaterile pe 
marginea programului guvernului 
prezidat de Bettino Craxi, secretar 
general al P.S.I. Guvernul a obți
nut votul de încredere, 361 de de- 
putați votînd pentru, 213 împotrivă 
și trei abținindu-se (23 de deputați 
au. absentat de la vot). In favoarea 
cabinetului Craxi au votat depu
tății reprezentind cele cinci parti
de ce formează coaliția — demo- 
crat-creștin, socialist, socialist-de
mocratic, republican și liberal.

AEROPORTUL INTERNATIO
NAL DIN BEIRUT a rămas închis, 
vineri, pentru a treia zi consecu
tiv, din cauza tirurilor intermiten
te de artilerie care au loc între for
țele rivale în zona muntoasă din 
apropierea acestuia, transmite a- 
genția France Presse, citind postul 
de radio libanez. Se apreciază că 
întreruperea activității aeroportului 
s-ar putea prelungi, în condițiile în 
care bombardamentele continuă. 
Postul de radio libanez a anunțat 
că vineri dimineață au avut loc con
tacte la 
permite

nivel oficial pentru 
reluarea traficului .

STATE NORDICE

a se 
aerian.

— Da-
Norve-

Marii
CINCI

| nemarca, Suedia, Finlanda, 
gia și islanda — au cerut 
Britanii să pună capăt practicii de-

EXTINDEREA COOPERĂRII ÎN
TRE ȚARI DIN ZONA GOLFULUI. 
La Taef, în Arabia Saudită, s-au 
încheiat lucrările Consiliului de 
Cooperare al Golfului. Participanții 
— miniștrii petrolului din Arabia. 
Saudită. Bahrein. Emiratele Arabe 
Unite, Qatar și Oman — au înche
iat un acord privind extinderea 
cooperării între țările membre, ur- 
mind să acorde prioritate, după

DIN TOTALUL ȘOMERILOR ÎN
REGISTRAȚI ÎN R.F.G. peste' 
925 000 sint tineri pînă la 25 de ani 
— rezultă din datele oficiale publi
cate la Bonn.

POLIȚIA TURCĂ a capturat 10 
. kg de ■ heroină și a arestat 9 trafi- 

canți de droguri care operau în sud- 
estul țării — relatează 
Associated Press, citind 
turcă de presă' Anatolia.
drogului capturat pe piața ilicită 
este estimată la aproximativ un mi
lion de dolari.

agenția 
agenția 

Valoarea
I

Pentru stingerea incendiilor care au cuprins întinse suprafețe de păduri 
din Corsica s-a făcut apel la mai multe detașamente de pompieri și 

unități militare, dotate cu elicoptere

I

I
I
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