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în intimpinarea marii noastre sărbători naționale

PE TOT CUPRINSUL PATRIEI- 
0 AMPLĂ Șl INSUFLEȚITOARE

ÎNTRECERE socialista
dobîndite de poporul nostru in celeIn ansamblul mărețelor realizări

două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului . se 
înscriu, în aceste zile, noi și remarcabile succese pe care oamenii mun
cii le dedică apropiatului eveniment din viața țării - cea de-a 41-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Participarea entuziastă a tuturor oamenilor muncii la 
întrecerea socialistă care se desfășoară pe tot cuprinsul țării reflectă 
unitatea de nezdruncinat o națiunii noastre în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, voința lor de a tra
duce în fapte mărețul program de dezvoltare economico-sociolă, da 
propășire a patriei socialiste.

Adunînd laolaltă numeroasele vești din întrecere, transmise la re- 
într-o vastă 
de a ridica

dacție de corespondenții județeni ai ziarului, se încheagă 
frescă rezultatele muncii înfrățite, strădania poporului nostru 
România socialistă pe noi culmi de civilizație și progres.

Puternică mobilizare pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în 
întrecere. Acționînd cu hota- 
rire și spirit de răspundere pen
tru traducerea in viață a indi
cațiilor și 
de. secretarul „................
dului, oamenii muncii din întreaga 
țară acordă o atenție sporită reali
zării integrale a planului la produc
ția fizică, îndeosebi a celei pentru 
export, punerii in funcțiune la ter
men a obiectivelor de investiții pla
nificate, creșterii eficienței întregii 
activități economice. Din relatarea . 
corespondentului nostru. Marin 
Oprea, am reținut că în întreprin
deri și pe șantiere din județul Cluj 
se desfășoară, in această perioadă, 
zile șl schimburi de producție-re- 
cord care amplifică rezultatele do
bîndite pină acum în producție eu 
noi și însemnate succese. Cum se 
pot exprima acostea sintetic ? '

— Chiar și printr-o singură, dar

orientărilor formulate 
general al parti-

sarcinile defoarte grăitoare cifră : 
plan la producția marfă pe întregul 
județ au fost depășite, în perioada 
scursă de la Începutul anului și pină 
acum, cu aproape 300 milioane lei. 
Ca să fiu mai explicit, această cifră 
înglobează mii de tone de produse 
— oțel, produse ale industriei elec
trotehnice, mijloace de automatizare 
electronice, mașini și utilaje tehno
logice, produse chimice, ale indus
triei ușoare și altele. In aceeași pe
rioadă au fost finalizate, pe ansam
blul județului peste 300 obiective de 
cercetare, asimilate și introduse în 
fabricație 313 produse noi și 112 teh
nologii. Aș releva și o altă dimen
siune a acestor realizări : in anii 
glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu". 
ca urmare a construirii unor noi 
obiective economice, a dezvoltării și 
modernizării celor existente și pro
movării progresului tehnic și știin
țific, în județul Cluj producția in
dustrială a crescut de 5,8 ori, volu
mul de activitate economică pe lo
cuitor fiind anul acesta cu peste 
55 000 lei mai mare in comparație cu 
1965.

— Doresc să relev, intervine co-

respondentul nostru Sava Bejinariu. 
că și județul Suceava a realizat, pe 
șapte luni din acest an, o producție 
marfa suplimentară in valoare de 
186 milioane lei. Mai precis, față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, producția marfă obținută este 
mai mare cu peste o jumătate de 
miliard de lei. spor obținut in în
tregime pe seama creșterii produc
tivității muncii. Cu alte cuvinte, a 
l'ost organizată mai bine atît. pro
ducția, cit și munca oamenilor, s-au 
folosit cu indici superiori mașinile- 
unelte și instalațiile tehnologice.

Aceleași metode și sporuri sub
stanțiale de producție a ținut să 
consemneze și corespondentul nostru 
Gheorghe Baltă din județul Bacău. 
Printr-o mai intensă exploatare a 
agregatelor, energeticienii din Bor- 
zești au reușit să debiteze in plus, 
in sistemul energetic național, a- ' 
proape 160 milioane kWh energie 
electrică ; de asemenea, alte colec
tive de muncă băcăuane au obținut 
peste prevederile de plan 125 mili
oane metri cubi gaze libere, peste 
185 000 tone păcură, 1 000 bucăți ar
mături industriale din fontă, aproa
pe 400 tone utilaje tehnologice, con
fecții textile in valoare de 87 mili
oane lei, precum și însemnate can
tități de cherestea, mobilă, prefabri
cate din beton, elemente de automa
tizare etc., printre fruntași situîn- 
du-se constructorii de utilaje chimi
ce și energeticienii din Borzești, mi
nerii din Comănești, metalurgiștii 
din Bacău și multi alții. Să mai no
tăm la insistențele corespondentului 
nostru din județul Iași, Manole 
Corcaci, faptul că in acest județ,. în 
același interval de timp, a fost ob
ținută o producție marfă peste pre
vederile de plan in valoare de aproa
pe 105 milioane lei, iar in trimestrul 
II au fost complet recuperate și res
tanțele din lunile aspre ale1 iernii 
trecute.

„ZIUA MINERULUI**
„Vom face totul pentru îndeplinirea planului 

la producția de cărbune, pentru sporirea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
efectiv Ia asigurarea și menținerea deplinei indepen
dențe energetice a țării și pentru a satisface, pe scară 
cit mai largă, nevoile de huilă energetică și cocslfi- 
cabilă.

Putem afirma cu certitudine că, efectiv, tn ultimii 
20 de ani, de cînd dumneavoastră vă aflați în fruntea 
partidului și poporului — ca cel mai ilustru conducă
tor și personalitate proeminentă a vieții politice și 
științifice a patriei — industria noastră carboniferă a 
cunoscut transformări înnoitoare la nivelul cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice. Din fondurile impresio
nante de investiții de care am beneficiat în ultimele 
patru cincinale am asigurat fonduri fixe, care, in pre
zent, depășesc 19 miliarde lei. Toate acestea au per
mis ca producția de cărbune extrasă din bazinul nos
tru să crească, din 1965 pină în prezent, de 2,5 ori. 
Numai în primul semestru al acestui an colectivele 
de mineri din Valea Jiului au realizat, peste pian, 
mai mult de 14 000 tone huilă netă și peste 290 000 tone 
huilă sortată,

Sintem încredințați că baza tehnică, împreună cu 
măsurile întreprinse pe linia deschiderii și pregătirii 
noilor fronturi de lucru, întregul potențial material și 
uman de care dispunem și cel pe care-1 vom asigura 
ne vor permite să preluăm și să realizăm sarcinile 
ce ne revin din Programul adoptat de Congresul al 
XIII-lea al partidului privind producția de cărbune, 
in principal a huilei spălate pentru siderurgie, astfel 
îneît, pină în anul 1990, întreprinderile miniere ce 
aparțin Combinatului minier Valea Jiului să asigure 
cel puțin 80 la sută din neeesarul de cărbune al țării 
pentru fabricarea cocsului și semicocsului, concomi
tent cu sporirea producției de cărbune energetic.

Animați de aceste ginduri, sentimente și convin
geri, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii și minerul nostru de onoare, de 
hotărîrea și voința minerilor și a celorlalți oameni al 
muncii din bazinul carbonifer al Văii Jiului de a-și 
consacra toată capacitatea, puterea și forța creatoare 
indeplinirii planului producției de cărbune pe anul 
1985 și pregătirii planului pe anul viitor — primul din 
cincinalul 1986—1990 — cu convingerea că, în acest 
fel, alături de întregul popor, își vor spori aportul lor 
ia înfăptuirea programului partidului de dezvoltare și 
înflorire a României socialiste și de ridicare a na
țiunii noastre pe noi trepte de progres și civilizație 
comunistă.

Acesta este angajamentul nostru ferm, pe care vă 
rugăm să-I primiți împreună cu salutul mineresc tra
dițional, Noroc bun 1

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Dînd expresie sentimentelor de cea mai aleasă 

stimă, dragoste fierbinte și respect nețărmurit ale mi
nerilor, preparatorilor, maiștrilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc in 
această vatră strămoșească de cărbune, participanții la 
adunarea festivă consacrată „Zilei minerului" vă adre
sează, din adincul inimilor, mulțumirile cele mai 
profunde pentru atenția și grija permanentă de care 
se bucură din partea conducerii de partid și de stat 
și pentru ajutorul neprecupețit pe care dumneavoastră 
personal ii acordați dezvoltării și modernizării indus
triei carbonifere și îmbunătățirii neîncetate a condi
țiilor de muncă și de viață ale minerilor.

Sărbătorim „Ziua minerului" din acest an la puțin 
timp după gloriosul jubileu al împlinirii a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, moment de referință și de adincă semnificație 
pentru istoria milenară a poporului nostru, care v-a 
ales în funcția supremă de secretar general al parti
dului, în semn de prețuire și apreciere a înaltelor 
dumneavoastră virtuți și calități de patriot înflăcărat, 
revoluționar consecvent și conducător eminent al parti
dului și poporului și ca o garanție a mersului nostru 
înainte pe drumul luminos al socialismului și comu
nismului.

Acum, cînd facem bilanțul activității fructuoase din 
această perioadă, constatăm — cu o deosebită mîndrie 
și satisfacție — că, traducînd în fapt inestimabilele 
dumneavoastră Indicații și orientări. Valea Jiului, cu 
localitățile și oamenii săi minunați, a cunoscut trans
formări adinei și a devenit — așa cum dumneavoastră 
ați prefigurat-o într-una din numeroasele vizite de 
lucru efectuate aici — un centru muncitoresc puternic, 
reînnoit din temelii, în care pulsează și se afirmă, în 
toată plenitudinea ci, o viață nouă și demnă, clădită 
pe fundamentul de granit al socialismului biruitor. 
In această așezare minerească, cunoscută în urmă cu 
40 de ani ca o „vale a plîngerii", totul poartă amprenta 
noului, totul a căpătat dimensiuni noi și totul se des
fășoară intr-un mers ascendent și intr-un proces con
structiv, de o anvergură fără precedent. La îndemnu
rile și indicațiile dumneavoastră, am dezvoltat și mo
dernizat minele, am dotat abatajele cu utilaje, mașini 
și instalații miniere de prim rang, extragem și pre
parăm cărbunele cu tehnologii de mare randament, 
organizăm continuu producția și munca, asigurăm per
fecționarea profesională a personalului muncitor și 
facem tot ceea ce depinde de noi pentru a participa

valoare de 143 milioane lei, ne spu
ne Dan Drăgulescu. întreaga activi
tate de export a colectivelor, vrin- 
cene, cum sint cele de la întreprin
derea metalurgică; și Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Focșani, 
întreprinderea chimică Mărășești și 
din alte unități, solicitate tot mai 
mult de partenerii externi, se des
fășoară în aceste zile, sub deviza 
„La export — produse de înaltă ca
litate și tehnicitate, livrate înainte 
de termenele contractuale". „Am de
vansat cu 10 zile lansarea in fabri
cație a unui nou lot de mandrine dc 
mare precizie — produse solicitate 
în continuare de firme cu renume 
din străinătate, ceea ce ne va per
mite să onorăm întreaga comandă cu 
cel puțin 20 de zile înainte de ter
men, ne-a rugat să consemnăm in
ginerul Gabriel Stoica, șeful secției 
prelucrări scule de la întreprinderea 
de scule și echipamente hidraulice 
din Focșani. Pentru a realiza produ
se de cea mai înaltă competitivitate, 
în cadrul secției noastre am organi
zat un atelier model specializat pen
tru producția de export, unde lu
crează cei mai buni muncitori. Anul 
acesta, întreprinderea realizează o 
prodttcțje dublă față de primul an 
al actualului cincinal, ca urmare a 
prezenței noastre pe piața externă".

Tot în devans își onorează obliga
țiile la export și unități economice 
din alte județe. în perioada care 
a trecut de la începutul anu
lui, întreprinderile din județul Timiș 
au livrat înainte de termenele con
tractuale, la cererea partenerilor ex
terni, mărfuri în valoare de 120 mi
lioane lei. Intre acestea, se află uti
laje tehnologice de înaltă complexi
tate, noi tipuri de motoare electrice, 
aparate de măsură și control, trico
taje, confecții, încălțăminte, sticlă
rie și alte produse cu un ridicat grad 
de Valorificare și ■ prelucrare0 a ma
teriilor prime și materialelor. Cele 
mai bune rezultate in onorarea obli
gațiilor contractuale, la export, pre
cizează corespondentul, nostru Cezar 
Ioana, au înregistrat întreprinderile 
„Electromotor", de aparate electrice 
de măsurat „1 Iunie", „Banatul", de 
prelucrare a lemnului din Timișoa
ra, de sticlărie Tomești.

în primele rinduri ale unită
ților din județul Harghita cu pla
nul la export îndeplinit se nu
mără, aflăm din spusele corespon
dentului nostru I. D. Kiss, întreprin- 

■ derea de tractoare din Miercurea- 
Ciuc. In săptămina pe care o în
cheiem, colectivul acestei întreprin
deri a pregătit în devans un nou lot 
de tractoare multifuncționale, de 
înaltă tehnicitate și cu eficiență spo
rită in executarea lucrărilor agrico
le situate pe terenuri in pantă. Ex-

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ „ZILEI MINERULUI"

MINERILOR ȚĂRII - URAREA DE NOI IZBlNZI 
ÎN BĂTĂLIA PENTRU DEZVOLTAREA

(Continuare în pag. a V-a)
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dc ani, 
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ani, din nou
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noi. 

isto- 
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intra

tavan picură 
răcorește.

!“ — zic cei 
încrucișăm.

!“ușă și
in munții Se-

Valea Frumoasei, valea luminii

Colectivul întreprinderii de mașini electrice din Capitală intimpina apro
piata sărbătoare națională de la 23 August cu rezultate remarcabile 
in producție. Dintre acestea se remarcă in mod deosebit depășirea, în 
perioada care a trecut din acest an, cu peste 7 milioane lei a planu

lui la export Foto : S. Cristian

Sas- .........
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Comenzile ia export — o- 
norate exemplar. C°ncomitenfc 
cu îndeplinirea și depășirea planului 
la producția fizică, o atenție priorita
ră este acordată înfăptuirii exemplare 
a planului la export, sarcină eco
nomică majoră, subliniată în repe
tate rinduri de secretarul general al 
partidului. Măsurile adoptate in 
fiecare întreprindere, In această di
recție, vizează organizarea superioa
ră a producției și a muncii, lansarea 
cu prioritate în fabricație a produ
selor destinate exportului, onorarea 
la timp și la un înalt nivel calita
tiv a tuturor obligațiilor contractua
le față de partenerii externi. Aseme
nea preocupări ale colectivelor 
muncă din unitățile industriale 
județului Vrancea au condus, în 
rioada care a trecut din acest 
la realizarea unei producții 
mentare pe ansamblul județului în

BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME
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LIMPEZI CONSTELAȚII
N-am fost nicicînd mai cunoscuți în lume 
Și niciodată-atît de mult stimați 
Ca-n epoca ilustrului renume
Al celui mai viteaz dintre bărbați.

Pe drumul nostru, drum în sus prin ani, 
Luceafărul nemuritor ne poartă, 
Demni comuniști, constructori suverani 
Stăpîni pe glia țării și pe soartă

IN VIATA CETĂȚII
v

La temelia rosturilor vieții 
Stau, astăzi, munca, pacea, omenia 
Timpul zidirii, timpul tinereții 
Sint pretutindeni vii, în România.

Mari ctitorii înalt strălucitoare 
Pun zestrei vremii nobile peceți 
Și holdele in largă revărsare 
Inundă zarea caldei frumuseți

Am de mărețe împliniri socialiste 
sub stindardul partidului

Lumina lui puternică și clară 
Irumpe energii de epopei, 
O revărsare revoluționară 
In limpezi constelații de idei.

II vom urma de-a pururi, neclintiri, 
Cuprinși în toiul faptelor-văpaie 
Desăvîrșind, în juru-i strîns uniți, 

EPOCA CEAUȘESCU NICOLAE"
Ilarie H1NOVEANU

„Se află undeva între ți
nuturile Indioarei și Albei, 
o apă viforoasă. Oamenii 
dinspre cimpie îi spun 
Sebeș, cei vechi de pe 
înălțimi îi zic încă Fru
moasa" — scria, acum mai 
bine de patruzeci i' 
Sadoveanu. Casa 
Bradu Strîmb și 
Frumoasei și Oașa 
dus să le văd acum 
cind am aflat că aici se 
va construi o hidrocentrală 
și locurile vor fi înghițite 
de valuri și ele nu vor mai 
trăi altfel decit în pagini 
înfiorate. Și am petrecut 
acolo o săptămină vrăjită, 
am ascultat istoriile de de
mult ale celui care in car
te se cheamă Ochi de Urs, 
pe numele său Cernuta, și 
am așteptat în zori cocoșii 
în Braniștea Domnului, și 
m-am însorit pe Cindrelu...

...și respirau locurile atî- 
^ta pace, atita tihnă... Lu-

mea se suspendase, atunci, 
în vara lui ’72, . 
Frumoasei : credeam 
tocmai în zilele cind 
ria contemporană 
puternic in 
triumfătoare 
beșului.

După 13 
aici, mai jos, mult mai jos 
de Oașa. Cu căști de mi
ner, cu cizme, înaintăm 
greu. Ceața e deasă, e 
deasă și e galbenă. Ume
zeala ne-a înmuiat de mult 
cămășile in spate. Auzim 
mereu un huruit greu, în
fundat, atit de sfredelitor 
incit pare că vine dinlăun- 
trul trupului. Sintem la o 
sută de metri sub pămint 
și e cald, cald cum poate, 
la ceasul acesta numai în 
inima Bărăganului mai 
este. Iar după o sută de 
metri e frig de-a dreptul 
și pe urmă iar e cald. Ciz
mele se afundă in noroiul

pină aproape de genunchi, 
din 
mai 
bun
ne 
bun
„Cînd 
dată i 
careva

apă. Ne 
„Noroc 

cu care 
„Noroc 

— răspundem noi. 
am intrat prima 

in tunel — spună 
i — am zis bună ziua 

și un miner mi-a zis da’ 
de unde știi tu că-i ziua, 
meri, mă... și m-am vinde
cat, de-atunci nu mai zic 
bună ziua aici".

Chiar, de unde ai ști că 
e ziuă dacă n-ar fi altceva 
decit realitatea strictă ce 
te înconjoară ? Sintem în 
galeria principală de aduc- 
țiune Săsciori, aproape 
șapte kilometri sub munte. 
Șapte kilometri, din care 
pină in prima zi a lui au
gust fuseseră cuceriți peste 
șase. „Cuceriți", iată un 
cuvînt care nu cuprinde 
nici o exagerare, pentru că 
aici este un front pe care

se înaintează metru 
metru și centimetru 
centimetru.. Ea însăși, 
ducțiunea principală, este 
atacată prin trei galerii de 
acces, fiecare lin front — 
chiar așa îi spun construc
torii, „front de. lucru" — 
Pinul Varului, Tatomir, 
Castel.

Sistemul hidroenergetic 
de pe valea Sebeșului va
lorifică potențialul energe
tic al acestor ape. într-o 
primă etapă, cea în curs, 
pe Sebeș se construiesc 
patru hidrocentrale : Gil- 
ceag — Oașa (putere in
stalată 150 MW), Șugag — 
Tău (150 MW), Săsciori 
(42 MW) și Petrești (4 
MW), Fiecare dintre ele 
înseamnă un mare lac de

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

(Continuare in pag. a V-a)
Noua Istorie de la Bradu Strimb... Lacul Oașa, din care izvorăște acum 

lumină

Călătorul care stră
bate partea nord-esti- 
că a județului Timiș, 
pe șoseaua ce leagă 
Lugojul de Deva, in 
zona colinară, este 
întimpinat de frumoa
sa localitate Făget. 
Veche așezare, atesta
tă încă de la sfîrșitul 
secolului al XIII-lea, 
Făgetul se relevă, as
tăzi, Ia scurgerea a 
două decenii de la 
Congresul al IX-Iea, 
ca un puternic centru 
economic, administra- 

■ tiv și cultural. Care 
sint liniile mari de 
forță care se desprind 
din viața acestei lo
calități ?

La contactul cu oa
menii de pe aceste 
meleaguri te impre
sionează faptul că ei 
nu sint dominați nu
mai de prestigiul tra
diției, ci sint conștienți 
și minări de impor
tanța hotăritoare a 
participării totale la 
grandioasa operă de 
edificare a societății 
românești moderne.

Ne-am aflat la Fă
get, la sfîrșitul lunii 
iulie, unde Societatea 
studențească -de fol
clor și etnografie a 
organizat tabăra na
țională de cercetări 
folclorice (a 4-a edi
ție; după Suceava 
1981, Maramureș 1982 
și Mureș 1983) și 
care a adunat stu- 
denți și cadre didac
tice de la toate uni
versitățile din țară.

Familiarizarea noas
tră cu valorile atît de 
diverse și multicolore 
ale creației folclorice 
a căpătat în zona 
etnofolclorică si Făge
tului. un sens ascen
dent, încercind să 
deslușim frumusețile 
majore ale folclorului 
bănățean. A fost, cre
dem, o tabără de re
ferință prin modul 
cum a fost gîndită și 
organizată, ca și prin 

^rezultatele anchetelor

efectuate asupra crea
ției folclorice dintr-o 
perspectivă contem
porană, avind per
manent în vedere 
ciștigurile teoretice și 
practice ale școlii so
ciologice conduse de 
D. Guști.

Oamenii pe 
l-am cunoscut 
care am purtat 
vorbiri dintre
mai interesante 
fructuoase cu privire 
Ia înțelegerea adecva
tă a fenomenului fol
cloric contemporan au

care 
și cu 
con- 
cele

Și

ÎNSEMNĂRI

devenit 
prețioși, 
să adăugăm, 
și avizat, 
document, 
importante și sensuri 
noi despre raportul 
dialectic dintre tradi
ție și inovație, dintre 
arhaitate și moderni
tate în spiritualitatea 
satului bănățean de 
azi.

Nu am avea imagi
nea completă asupra 
mutațiilor majore pe
trecute în zona Făge
tului dacă n-am evo
ca, rezumativ, întîlni- 
rea cu intelectualii 
comunei. Dialogul viu 
și antrenant, purtat 
fie cu primarul Ion 
Olteanu și cu secre
tarul adjunct cu pro
bleme de propagandă 
al comitetului de 
partid, Ion Căliman, 
fie cu profesorul Ar- 
cadie Chirșbaum șî 
folcloristul Cornel Ve- 
selău, a relevat acti
viști cu aleasă voca
ție, legați cu superi
oară conștiință poli- 

‘ tică și culturală de tot 
ceea ce se realizează 
în plan 
spiritual 
comună și care șl-au 
făcut un crez din ne
cesitatea circumscrie-

colaboratori 
ajutindu-ne 

metodic 
informații- 

precizărl

material șl 
tn această

rii aportului lor crea
tor la dimensiunea 
contemporaneității so
cialiste.

Există
cîteva instituții cul
turale implicate în 
eforturile durabile și 
aspirațiile nobile de 
creare a unui climat 
favorabil activității 
stimulatoare, de ra
cordare la înțelegerea 
esenței fenomenelor 
culturale majore din 
viața țării : căminul 
cultural, cu numeroa
se formații artistice, 
o bibliotecă avind 
peste 35 000 de volu
me, un cinematograf, 
clubul tineretului. Pe 
lingă căminul cultu
ral iși ■ desfășoară ac
tivitatea Universita
tea cultural-științifi- 
că, un cenaclu literar, 
filiale de folclor șl et
nografie, o subfilială 
a Societății de științe 
istorice. Școala gene
rală de 10 clase, prin 
profesorii ei compe- 
tenți și 
continuă 
tradiții

în Făget

pasionațl, 
frumoase 

real-umanis- 
te. Făgetul a înscris 
în cartea de aur a 
Festivalului național 
„Cîntarea României" 
nume de creatori și 
artiști amatori și pro
fesioniști și o serie de 
formații de foarte 
bună ținută artistică, 
înființat în 1966, Ce
naclul 
poartă 
tului 
Gârda, 
G. Călinescu în a sa 
„Istorie a literaturii 
române...", promovea
ză și stimulează ta
lentele locale, adunînd 
în jurul său Oameni 
de diferite profesii și 
pasiuni artistice din 
întreaga zonă a Făge
tului.

literar 
numele 

local 
amintit

care 
poe- 

George 
de

Octav PĂUN
(Continuare 
in pag. a
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------------------------„ZIUA MINERULUI"
Minerilor țării

urarea de noi izbinzi
in bătălia pentru dezvoltarea bazei

energetice și de materii prime
Sărbătorim azi „Ziua minerului", zi in care partidul, întregul 

popor omagiază glorioasele tradiții de luptă revoluționară ale mi
nerilor, cinstesc munca plină de abnegație si dăruire pe care acest 
detașament de frunte al clasei noastre muncitoare o consacră dez
voltării bazei energetice și de materii prime a țării, progresului 
general al României socialiste, ■

Muncind cu fermitate și răspundere pentru îndeplinirea planu
lui pe acest ultim an al cincinalului, minerii intimpină marea săr
bătoare națională de la 23 August Și ziua lor cu noi și importante 
realizări. Zeci și zeci de colective din unitățile miniere au obținut 
in perioada care a trecut din acest an însemnate depășiri de plan 
la producția de cărbune, minereuri feroase și neferoase, la alte 
substanțe minerale utile. Demne de relevat sint și rezultatele obți
nute de numeroase colective in reducerea consumurilor materiale 
și energetice, creșterea productivității muncii, în ridicarea eficien
ței întregii activități economice.

Ca urmare a transpunerii in viață a unor importante programe 
elaborate din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ultimele două decenii statul nostru a alocat 
mari fonduri de investiții pentru extinderea mecanizării, introdu
cerea de mijloace tehnice și tehnologii moderne, pentru deschi
derea de noi mine și dezvoltarea celor existente, ceea ce a schim
bat radical condițiile de muncă ale minerilor.

Prețuirea de care se bucură minerii in societatea noastră so
cialistă este ilustrată de preocuparea statornică a conducerii parti
dului pentru ridicarea continuă a nivelului lor de trai, Pentru ei 
și familiile lor au fost construite in toate zonele miniere ale țării

zeci de mii de apartamente, numeroase obiective social-culturale: 
cantine, dispensare medicale, cluburi muncitorești și case de cul
tură, creșe și grădinițe ș.a.

Țara are nevoie de tot mai mult cărbune, de tot mai multe mi
nereuri! Aceasta este o cerință majoră de o deosebită actualitate, 
un imperativ vital pentru progresul economico-social al patriei. 
Tocmai de aceea, și in acest moment sărbătoresc, evidențiind mun
ca eroică, plină de dăruire a minerilor, se cuvine menționat că, in 
perioada care a trecut de la începutul’ anului, unele unități mi
niere nu au realizat integral prevederile planului. Este un motiv 
in plus pentru mobilizarea plenară a tuturor forțelor, așa cum au 
dovedit minerii că știu să se mobilizeze la chemarea partidului, a 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre a asi
gura îndeplinirea'integrală, de către fiecare unitate minieră, a pla
nului pe acest an hotăritor al cincinalului. In spiritul exigențelor 
formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., minerii sint chemați 
să-și concentreze și mai puternic eforturile pentru creșterea mai 
susținută a producției, acționînd hotărît, cu înaltă răspundere și 
exigență pentru- buna organizare a întregii activități, întărirea or
dinii și disciplinei și folosirea cu randamente superioare a mij- 

■ toacelor tehnice din dotare.
Astăzi, de ziua lor, întregul popor înconjoară cu dragoste și 

căldură pe bravii mineri ai patriei și le urează noi și importante 
izbinzi în munca lor dirză dedicată dezvoltării și prosperității 
României socialiste.

OAMENI
Minerii din întreaga țară intimpină apropiata sărbătoare na

țională de la 23 August și ziua lor cu noi succese in creș
terea producției și eficienței economice, lată cîteva dintre ul
timele vești sosite în redacție :

• SCHIMBURI RECORD IN PRODUCȚIE. In perioada pre
mergătoare „Zilei minerului", la cariera Roșia avans, din cadrul 
întreprinderii miniere Roșia, s-a realizat, in fiecare schimb, o pro
duct c suplimentară de 1 000 tone cărbune. De la începutul anu
lui aici s-au extras peste prevederi 220 000 tone lignit.

<S PESTE 45 000 DE TONE. DE LIGNIT energetic au fost li
vrate peste plan termocentralelor de colectivul întreprinderii mi
niere Cinipeni din bazinul carbonifer al Baraoltului. întregul spor 
de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității 
muncii.

• PRIN FOLOSIREA CU RANDAMENT SPORIT A MAȘINI
LOR ȘI INSTALAȚIILOR, minerii de Ia Zegujani, din bazinul 
Mehedinți, au extras de la începutul anului peste 25 000 tone căr
bune peste plan.

• BUNA ORGANIZARE A PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII sl 
folosirea rațională a mijloacelor tehnice s-au dovedit a fi pen
tru minerii de la întreprinderea minieră Sărmășag, județul Sălaj, 
principalii factori care au contribuit la obținerea în șapte luni a 
unei producții suplimentare de 11 000 tone de cărbune.

9 MINERII DIN LONEA, care se numără printre colectivele 
fruntașe din Valea Jiului, au extras peste plan de la începutul 
acestui an 5 000 tone cărbune. Cele mai bune rezultate au ob
ținut minerii din sectoarele III și IV.

• CHELTUIELILE MATERIALE LA 1 000 LEI PRODUCȚIE- 
MARFA au fost în primele 7 luni ale anului, pe ansamblul Com
binatului minier Ploiești, mai mici cu 35,7 lei, in condițiile în 
care aici s-au realizat peste plan 130 000 tone cărbune de bună 
calitate.

• PRODUCȚII SPORITE, CU CONSUMURI ENERGETICE 
SCĂZUTE au obținut colectivele exploatărilor miniere din Leșu 
Ursului și Vatra Dornei. De la începutul anului ei au extras su
plimentar 30 100 tone minereu de mangan, 25 060 tone pirită, 7 800 
tone dolomită, 800 tone barită preparată, 141 tone plumb, 2 823 
tone fier, in condițiile reducerii substanțiale a consumurilor de 
energie electrică.

• o producție-marfa suplimentara în valoare de 
3 MILIOANE LEI au realizat minerii din cadrul Exploatării mi
niere Turț, județul Satu-Mare. în fruntea intrecerii socialiste se 
află echipele și brigăzile conduse de Ioan Rusu, loan Copcea, Va- 
sile Crăciun, Vasile Pelecaci și loan Stan.

• TEHNOLOGIILE NOI DE EXPLOATARE, promovate cu 
consecvență de către minerii din bazinul Comănești, au contri
buit in perioada care a trecut din acest an la obținerea unei pro
ducții suplimentare de aproape 20 000 de tone cărbune.

• ANGAJAMENTELE ASUMATE ÎN ÎNTRECERE de minerii 
maramureșeni se înfăptuiesc cu succes : de la începutul anului 
ei au extras suplimentar peste 2 000 tone metale neferoase și au

. realizat peste plan o producție-marfă in valoare de 25 mili
oane lei.

• MINEREURI NEFEROASE PESTE PREVEDERI. Colectivul 
Exploatării miniere Rodna, județul Bistrița-Năsăud, raportează că 
piuă acum au extras peste plan 176 tone de plumb, 50 tone de 
caolin preparat, 33 tone cupru in concentrate ș.a.

• ÎNTR-O SAPTAMINÂ — 10 000 TONE CĂRBUNE ÎN PLUS. 
La cariera Girla, din cadrul întreprinderii miniere Rovinari, echi
pele conduse de „veteranul" Grigore Cotan, frații Vasile și Con
stantin Vlădoianu au făcut ca producția suplimentară de cărbune 
înregistrată pe șapte luni din acest an, și anume 17 342 tone, să 
sporească cu peste 10 000 tone numai în cursul acestei șăptămîni.

MEREU
Cind ajungi la Voivozi, este bine 

să nu scapi ora cind ies minerii din 
șut. Ei merg în grupuri, vorbind 
cel mai adesea despre cărbune, cu 
acea mulțumire a secerătorului în 
fața unui lan îmbelșugat. Se des
part urindu-și, pe rind, „noroc 
bun !“. Urare cu deplină acoperire 
în fapte.

— Este pentru noi o mare bucu
rie să cinstim marea sărbătoare na
țională de la 23 August și ziua 
noastră, a minerilor, cu un succes 
de prestigiu — ne spune inginerul 
Horațiu Moga, directorul tehnic al 
întreprinderii. Duminică, 11 august, 
cu cantitățile de cărbune.pe care, le 
va aduce primul schimb la supra
față,' vom atinge cota unui milion 
de tone de lignit extras de la înce
putul anului din subteran și micro- 
caipere. Și deosebit de concludent 
este faptul că. aproape o cincime din 
această cantitate este realizată peste 
prevederile planului, în condiții de 
eficiență sporită.

Cuvinte care ilustrează, cu deplin 
temei, răspunderea și mindria pen
tru lucrul bine făcut. De fapt, ce 
inseamnă aici, in vatra cărbunelui 
bihorean, lucrul bine făcut ? Dintre 
zeci de argumente, reținem unul, 
vital pentru bunul mers al între
prinderii : fiecare dintre cele șase 
abataje planificate să intre in ex
ploatare a început să producă în 
avans, cu minimum două șăptămîni. 
Două săpțămîpi care înscriu în con
tul producției un ciștig, în medie, 
de 7 000 tone pe abataj. Este un 
succes care are, fără îndoială, „se
cretul" său : înregistrarea unor vi
teze de avansare mult sporite la 
combinele de înaintare. Mai con
cret, un plus de un metru pe com
bină și zi față de aceeași perioadă 
din anul precedent.

Pentru miner, 
încă o porțiune 
tean așezat la 
și-l dorește el. 
exista. Și cind 
dese la brigada 
sectorul Cuzap. 
crarea de pregătire 4524. N-aș fi 
adus vorba despre acești harnici 
mineri dacă n-ar fi fost la mijloc 
un motiv de ambiție, de competiție. 
Scriam cu cîtăva vreme în urmă 
despre hotărîrea lor de a-i întrece 
pe ortacii lui Ion Juca, brigadă cu 
un palmares socotit „de 
pregătirile miniere. Iată 
mobilizindu-se exemplar, 
din brigada Iui Pavel Gug

fiecare zi înseamnă 
de drum subpămîn- 
locul lui, așa cum 

Altfel, mina n-ar 
spun asta mă gin- 
lui Pavel Gug din 
care a finalizat lu-

virf" Ia 
însă că, 
minerii, 
au tre-

lecție de 
muncito-

plin unul 
complexe 
producti-

lată funcționind din 
dintre numeroasele

. mecanizate, de mare
vitate, care au fost date în ex
ploatare într-unul din abatajele 
bazinului carbonifer al Gorjului

SPRE MAI MULT

„Scînteii

sale — adaugă inginerul Ho- 
Moga. Acum 17 ani. cind am 
aici ca stagiar, sosiseră pri- 
complexe mecanizate'. In pre- 
am ajuns să exploatăm zăcă-

Ioan LAZA 
corespondentul

în.tr-o adevărată 
și răspundere

ARGUMENTE EDIFICATOARE
privind munca și viața minerilor
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Creșterea producției

CARE NĂZUIESC

cut în frunte, cu un record de 224 
metri liniari, stimulind noi ambiții. 
„E frumoasă .lupta permanentă 
pentru autodepășire, dar mult mai 
palpitantă este întrecerea cu alți 
ortaci — conchide Pavel Gug, Dacă 
te consideri un miner adevărat, apoi 
trebuie să dai întreprinderii tot ce 
poți da“. Prin munca tenace și plină 
de răspundere a unor astfel de bri
găzi, cărora li se adaugă dintre mul
te altele, și cele conduse de Papai 
Ștefan și Pavel Silaghi, s-a asigurat 
in bună măsură depășirea cu aproape 
.1 500 metri liniari a planului la pre
gătiri miniere. Depășire ce echivalea
ză cu conturarea in avans a unui pa
nou apt de exploatare, .avans pe care 
recenta adunare generală a oame
nilor muncii din întreprindere a ho-

La întreprinderea 
minieră Voivozi

tăi-it să-1 mențină necondiționat și 
în viitor, dată fiind importanța'asi- 
gurării permanente a frontului de 
lucru necesar.

Aici, la Voivozi, fiecare om al 
muncii știe, dealtminteri, cit îi „cin- 
tărește" hărnicia. Sporul de produc
tivitate pe fiecare lucrător se apro
pie acum de 13 000 lei. Eficiența 
măsurilor, luate pentru aproviziona
rea ritmiqă a locurilor de muncă 
din abataje cu materiale și piese 
de schimb, pentru respectarea pro
gramului de revizii și reparații se 
regăsesc în indicii superiori de uti
lizare a. mijloacelor tehnice și a fon
dului de timp de lucru. Dealtfel, 
prin întreținerea bună și la timp a 
utilajelor s-au redus substanțial în
treruperile neprevăzute în funcțio
narea utilajelor. Faptele demon
strează cu prisosință efectele poziti
ve ale unor asemenea acțiuni : în 
răstimpul care a trecut din acest 
an productivitatea fizică în abataje 
a crescut cu aproape 14 la sută față 
de cea obținută în perioada simila
ră a anului trecut. „înainte de orice 
contează faptele — zice brigadierul 
Petru Magui. Cind vezi că se poate 
mai mult, să-ți pară rău că n-ai 
reușit, chiar dacă ești printre pri
mii. Așa trebuie să judece neapărat 
un miner. Deși brigada mea, cele 
ale ortacilor Teofil Gavriș, Dumitru 
Gui și multe altele realizează vi-

teze duble in abataje, nu spunem 
niciodată că am făcut totul, dobo- 
rindu-ne mereu propriile recorduri".

Sint oameni care năzuiesc mereu 
mai mult, care sint animați perma
nent de hotărîrea de a ridica șta
cheta rezultatelor în muncă. „Totul 
se poate, cind omul pune inimă și 
minte de specialist la temelia fap
telor 
rațiu 
venit 
mele 
zent, 
mintele integral mecanizat. Gospo- 
dărim o zestre tehnică de peste 1,2 
miliarde, lei. Contribuim la rindu-ne, 
prin munca noastră, la sporirea 
avuției țării. Iată de ce deviza 
„Țării — cit mai mult cărbune !“ 
reprezintă, aici, la noi, ca și în alte 
unități miniere ale patriei, hotărîrea 
și împlinirea de fiecare zi". Impre
sionează în dialogul cu directorul 
tehnic al întreprinderii aceeași stă
ruitoare revenire la om, la munca 
lui. La răspunderea fiecăruia. La 
sentimentul autodepășirii care ani
mă întregul colectiv. O comparație 
concludentă : față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, producția 
medie zilnică realizată este mai 
mare cu aproape 600 tone cărbune, 
harnicul colectiv înțelegind că titlul 
de fruntaș se consolidează în fieca
re zi prin muncă mai spornică, mai 
eficientă.

Coborînd adesea în abatajele de 
Ia Suplac, Cuzap. Budoi, Vărzari ori 
Jurteana, am auzit spunîndu-se, nu 
o dată, că mineritul este artă. Artă 
a deschiderilor spre stratul de căr
bune. Artă a dîrzeniei, dar și a stă- 
pinirii de sine, pentru că natura e 
natură și cu puterea adincurilor nu-i 
de glumit. Mai cu seamă atunci 
cind execuți plane înclinate pentru 
deschiderea unui nou cîmp minier. 
Acolo, la Vărzari-Nord. brigăzilor 
lui Ioan Drăgan și loan Zelina li se 
pare totul firesc. Pînă și faptul că, 
întreeîndu-se în hărnicie, au reușit 
să îndeplinească sarcinile pe anul in 
curs, angajindu-se să devanseze ast
fel cu un semestru deschiderea noii 
rezerve de lignit. Pină atunci, însă, 
consemnăm că minerii bihoreni vor 
extrage, de săptămina viitoare, căr
bune in contul ultimului trimestru 
al acestui an. Exemplul lor se con
stituie 
dăruire 
rească. Grupaj realizat de Gheorghe ION1ȚA și Ilie ȘTEFAN

— la principalele produse, în mii tone -

1965 1975 1985
(plan)

Cărbune net 10 203 27 019 64 320
© Minereuri metalifere 8 729 15412 29 700
• Substanțe minerale 

nemetalifere 4166 10 310 16 235

Grad de mecanizare
— în procente -

1965 1975 1985

• Săparea mecanizată a lu
crărilor miniere de înain-
tare cu combine 0,7 33 49

• Tăierea și încărcarea me
canizată în abataje 5,2 39,7 63

• Extragerea cărbunelui din 
abataje cu complexe me-
canizate 0,3 30 59

Dotare tehnică modernă
— în bucăți —

1965 1975 1985

Excavatoare cu rotor 3 12 52
• Combine de înaintare 3 59 278
• Combine de abataj 7 84 278
• Complexe mecanizate de abataj 36 201

Pentru o viață demnă , civilizată
1965 1985

• Apartamente în orașe miniere 25 000 90 200
• Locuri în cămine muncitorești 8 000 22 000
• Cantine pentru mineri 38 141
• Dispensare medicale de în

treprindere 46 83
• Creșe și grădinițe pentru co

piii minerilor 33 165
© Cluburi muncitorești și case 

de cultură 31 47
Săli de clasă, laboratoare, 
ateliere în școlile miniere 117 713

----------------------------------------LUCRĂRILE AGRICOLE - DESFĂȘURATE EXEMPLAR I

ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ
CU FLOAREA - SOARELUI ESTE RECOLTATĂ MANUAL!

O INIȚIATIVĂ DIN CARE REZULTĂ, 
IN CONDIȚIILE ACESTUI AN, TREI 

AVANTAJE FOARTE IMPORTANTE:
© Se reduc mult pierderile față de re

coltarea mecanizată
© Din capitule se obțin cel puțin 30 000 

tone de furaje de bună calitate
• Se realizează importante economii de 

combustibil
LA ACEASTĂ ACȚIUNE PARTICI

PĂ IN ACESTE ZILE ZECI DE MII DE
OAMENI.

Anul acesta, agricultura Doljului 
s-a confruntat cu probleme deosebit 
de grele. Seceta excesivă și prelun
gită ce a afectat toate zonele jude
țului — sint localități cu pondere

agricolă unde n-a căzut o ploaie bună 
încă din primăvară — a determinat 
comitetul județean de partid, orga
nele agricole să găsească soluții care 
să conducă la diminuarea efectelor

negative ale lipsei acute de precipi
tații,

. Una dintre aceste soluții vizează 
recoltarea manuală a întregii supra
fețe de aproape 30 000 hectare ocupa
te cu floarea-soarelui, cultură care 
deja a fost strînsă, pînă in seara zi
lei de 9 august, de pe 20 la sută din 
suprafețele planificate.

Care este scopul acestei acțiuni cu 
un adevărat caracter de masă ? 
Reducerea pierderilor de producție, 
comparativ cu recoltarea mecanizată, 
realizarea unor însemnate economii 
de combustibil și, ceea ce este mai 
important, întreaga cantitate, de a- 
proape 30 000 tone capitule de floa
rea-soarelui, va fi depozitată, con
stituind un foarte bun furaj pentru 
animale pe timpul stabulației.

Cum s-a organizat munca ?
.— Zilele trecute a avut loc in

struirea întregului. activ de partid și 
de stat — ce a fost repartizat pe 
consilii agroindustriale, comune și 
chiar pe unități agricole — a specia
liștilor din agricultură, cu proble
mele concrete, specifice fiecărei cul
turi ce trebuie recoltate in campania 
agricolă de toamnă, ne-a spus Flo
rian Ionescu, secretar al comitetului

județean de partid. în. comuna Podari 
am organizat o demonstrație practi
că, la care au fost prezenți toți facto
rii de răspundere din județ cu atri
buții concrete privind recoltarea ma
nuală a florii-soarelui, astfel incit 
nimic din producție să nu se piardă 
și întreaga cantitate de capitule să 
ajungă în furajerii. Pentru fiecare 
unitate am stabilit, prin programul 
de măsuri tehnico-organizatorice ce 
a fost tipărit și difuzat, vitezele zil
nice, termenele precise cind trebuie 
finalizată recoltarea florii-soarelui, 
precum și forța de muncă necesară. 
Concomitent cu mobilizarea întregii 
forțe de muncă de la sate, inclusiv 
de la unitățile de pe raza localităților 
respective, mii de oameni ai muncii 
din rîndul personalului indirect pro
ductiv din unitățile economice, din 
orașe participă zilnic la culesul ma
nual al florii-soarelui, astfel îneît 
în 6 zile bune de lucru să putem fi
naliza această lucrare.

într-una din aceste zile am urmă
rit, în mai multe unități agricole, mo
dul in care se desfășoară recolta
rea florii-soarelui, care în prezent, 
alături de irigarea culturilor, a tre

cut în fruntea priorităților. Pe cele 
1 250 hectare ocupate cu floarea-soa
relui, în cele 7 unități agricole din 
Consiliul agroindustrial Perișor, unul 
dintre cele mai mari din județ, erau 
mobilizați la strînsul manual al re
coltei peste 1 500 de oameni : coope
ratori de la fermele de cîmp și 
zootehnice, personal muncitor de la 
consiliile populare, cooperația de 
producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor, mecanizatori, navetiști. 
Cooperativa agricolă din Giubega 
este prima unitate din județ care a 
încheiat recoltarea. O urmează în
deaproape cooperativele din lntorsu- 
ra și Perișor. Pretutindeni, munca 
era bine organizată și se desfășura 
conform programului stabilit, iar 
metodologia recoltării manuale a 
fost însușită de către toți lucrătorii 
ogoarelor. „Cind capitulele au început 
să se îngălbenească pe spate înseam
nă că le putem culege. Le tăiem de 
sus cu secera și înfigem pe un rind 
de tulpini capitulele de pe trei rîn- 
duri culese, făcind astfel cărare pen
tru mijloacele de transport. Lăsăm 
capitulele așa în bețe, cîteva zile, 
pînă ajung bune de batozat — la 
umiditatea de 16 la sută, cum ni s-a 
spus, apoi le strîngem în grămezi 
mari la capătul tarlalelor unde le 
treierăm pe loc — ne spune coope- 
ratoarea Maria Dinescu din C.A.P. 
Perișor. în urma separării semințe
lor, capitulele mărunțite se trans
portă în baza furajeră, unde se de
pozitează și se acoperă pentru a fi 
păstrate in bune condiții. Rezultă 
astfel un furaj valoros pentru ani
male".

■— O bună hrană pentru animale 
se obține nu numai din capitule, ci 
și din tulpinile de floarea-soarelui, 
intervine in discuție Tudor Butoi, 
activist al comitetului județean de 
partid, care, pentru a ne convinge, 
ne invită la sectorul zootehnic al 
cooperativei agricole Perișor. în- 
tr-adevăr, aici, după rețeta medicu
lui veterinar Nicolae Băncilă, se in- 
silozau tulpini verzi de floarea-soa
relui împreună cu frunze, furaj care, 
după opinia sa, are mai multe pro
teine decît paiele. Tulpinile cu frun
ze verzi se introduceau intr-o tocă
toare, iar furajul obținut se tasa cu 
un buldozer și fiecare strat de siloz 
se stropea cu o soluție de apâ și 
2 kg var la tona de siloz, pentru a 
evita mucegăirea. „Iarna trecută nu 
ne-au ajuns furajele, de aceea am ho
tărît ca în acest an să strîngem tot 
ceea ce poate constitui hrană pen
tru animale, afirma Ana Țacu, eco
nomistă a fermei zootehnice. Pentru 
acoperirea deficitului de furaje, ge
nerat de secetă, vom realiza aproa
pe 200 tone de astfel de Siloz din 
tulpini verzi cu frunze de floarea- 
soarelui. completind cantitatea de 
furaje necesare pentru hrana celor 
814 bovine și 934 ovine cu care vom 
intra în iarnă".

Să consemnăm și un calcul făcut 
de directorul S.M.A., ing. Ionuț Do- 
bre, calcul care demonstrează avan
tajul recoltării manuale a florii-soa
relui: „în consiliul agroindustrial 
Perișor vom economisi peste 4 000 
litri de motorină, cantitate sufi
cientă pentru a transporta în

treaga producție de semințe de floa
rea-soarelui in bazele de recepție".

Reușita acestei acțiuni depinde în 
primul rind de modul cum este coor
donată, de buna organizare a muncii 
și de respectarea riguroasă a viteze
lor zilnice stabilite, astfel incit, pe 
cit' posibil, recoltarea florii-soarelui 
să nu se suprapună cu alte lucrări 
agricole care ar dispersa forța de 
muncă. I-a cooperativa agricolă Li
vezi. bunăoară, strîngerea manuală 
a florii-soarelui era coordonată ne
mijlocit de Ion Voiculescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal Craiova, împuternicit al 
comitetului județean de partid, care 
ne-a spus : „Prin mobilizarea tutu
ror forțelor din comună, în trei zile 
bune de lucru încheiem recoltarea 
pe toate cele 250 hectare ocupate cu 
floarea-soarelui. Am organizat tabe
re de cimp dotate cu remorci etanșe 
pentru transportul seminței in baze ; 
am pregătit platforme speciale pen
tru transportul capitulelor batozate 
in furajerii, unde se string în șire ce 
vor fi acoperite cu baloți de paie și 
coceni pentru protecție.

Acestea sint doar cîteva secvențe 
de muncă de pe ogoarele Doljului, 
care demonstrează spiritul de iniția
tivă și buna organizare a muncii in 
acțiunea de recoltare manuală a în
tregii suprafețe ocupate cu floarea- 
soarelui.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"
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„ZIUA BRIGADIERILOR
MUNCA

PENTRU PA TRIE

TITLU DE ONOARE AL TINEREȚII
...Sînt prezenți pretutindeni. îi întilnești la Motru si Rovinari 

sfredelind pământul și trimițind spre marile termocentrale ale 
țării milioane și milioane de tone de cărbune. îi întilnești pe 
șantierul canalului Poarta Albă — Midia-Năvodari deschi
zând drum viitoarei magistrale albastre. îi întilnești la Porțile 
de Fier II, la Anina și Drobeta-Turnu Severin, unde se înalță 
noi cetăți ale luminii. Ii întilnești pe șantierele de transformare 
a naturii de la București-Nord și Viișoara, în Cimpia Caraca
lului sau pe Valea Ierului.

îi întilnești, de fapt, pretutindeni. Pretutindeni unde este 
mai greu, unde este nevoie de efort și abnegație, de curaj și 
îndrăzneală, de perseverență și tenacitate, acolo unde-i cheamă 
partidul, acolo unde patria are nevoie de priceperea și entu
ziasmul lor înflăcărat. Sînt tinerii pentru care munca pentru 
țară, indiferent unde s-ar desfășura ea, pe șantierele unor noi 
obiective economice sau sociale, in mine sau pe ogoare, a de
venit țelul suprem al vieții și existenței lor, expresia emble
matică a tinereții lor revoluționare. Sînt tinerii pe care, din 
generoasa inițiativă a secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ii sărbătorim astăzi — tinerii brigadieri.

Anul acesta sărbătorirea „Zilei brigadierilor" are loc in at
mosfera de puternică efervescență creatoare în care întregul 
nostru popor omagiază prin noi și importante fapte de muncă 
împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al parti
dului, care a inaugurat epoca cea mal luminoasă și bogată in 
împliniri din istoria milenară a poporului nostru, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Pentru tinăra generație a țării, pentru or
ganizația sa revoluționară. Uniunea Tineretului Comunist, este 
un titlu de înaltă mândrie, faptul că in această epocă glorioasă 
li s-au încredințat spre înfăptuire obiective economice și social- 
culturale de o complexitate deosebită. învățind că adevăratul 
patriotism revoluționar se identifică in mod fundamental cu 
faptele dăruite, țării, tineretul patriei, printr-o angajare admi
rabilă, fermă, matură, responsabilă și revoluționară, a contri
buit, alături de întregul popor, la construirea unor importante

obiective din glorioșii ani ai „Epocii Ceaușescu" — hidrocen
trala Porțile de Fier. Combinatul siderurgic Galați, Transfăgă- 
rășanul, Metroul, Canalul Dunăre — Marea Neagră și nu
meroase altele.

Continuind nobila tradiție a muncii patriotice, formată pe mari
le șantiere din primii ani de după eliberarea țării, la Bumbești- 
Livezeni, Agnita-Botorca sau Salva-Vișeu — devenite simbo
luri ale entuziasmului înflăcărat al tinerel generații, care sub 
conducerea comuniștilor a înscris numeroase pagini de eroism 
in opera de reconstrucție a țării — munca tinerilor pe șantie
rele naționale ale tineretului a căpătat astăzi noi dimensiuni 
datorită concepției noi, profund științifice a secretarului ge
neral al partidului privind participarea tineretului la măreața 
operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a țării spre comunism.

Șantierele tineretului au devenit astăzi — așa cum indica 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — școli ale muncii șl vieții, școli 
in care se călesc și se formează caracterele, personalitățile, 
școli in care se însușesc răspunderea și disciplina muncitoreas
că, se cucerește încrederea in propriile forțe, infruntindu-se 
cu curaj și abnegație orice greutăți, se trăiește plenar satis
facția autodepășirii specifice omului nou, omul dăruit intere
selor generale ale societății, caracterizat de un fierbinte pa
triotism revoluționar. ,

însuflețită de înaltele aprecieri, de vibrantele chemări ale 
secretarului general al partidului, tinăra generație a țării în
scrie astăzi in istoria bogatelor tradiții ale activității șantie
relor tineretului, ale muncii pentru țară, noi pagini glorioase. 
Este răspunsul revoluționar, angajamentul de faptă, de con
știință al tinerilor de azi de a fi prezenți oricînd și oriunde 
este nevoie de ei, de a acționa cu energie, dăruire și elan re
voluționar pentru a-și spori contribuția, alături de întregul 
popor, la progresul și prosperitatea patriei, la înaintarea 
neabătută spre comunism.

Școală a faptei și educației comuniste, revoluționare
Zilele acestea, în pragul ma

rii noastre sărbători de Ia 23 
August, brigadierii Șantierului 
național al tineretului de la Ca
nalul Poarta Albă — Midia- 
Năvodari au avut încă o dată 
cinstea și nețărmurita bucurie 
de a-1 primi în mijlocul lor pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
raportîndu-i cu acest prilej fi
nalizarea lucrărilor pe întregul 
tronson de patru kilometri de 
canal, încredințat spre execuție 
tineretului. Constantin Andrei, 
comandantul șantierului, ne 
vorbește cu emoție de senti
mentele pe care le-au trăit bri
gadierii cu acest prilej, despre 
ecoul pe care l-a produs în ini
mile lor întîlnirea cu secreta
rul general al partidului.

— Am venit de la „Progresul" 
— Brăila, pentru șase luni, ca 
orice tînăr din generația mea 
care-și dorea din tot sufletul să 
participe la marea epopee a 
construirii celei mai grandioase 
lucrări realizate vreodată pe pă
mintul României : Canalul Du
năre — Marea Neagră. Și au 
trecut șase ani de cînd am ră
mas aici. De atunci, am avut de 
multe ori prilejul să pri
mim pe șantier vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, care, 
în final, la 26 mai anul trecut, 
a inaugurat grandioasa magis
trală' albastră. Fiecare întîlnire 
a însemnat pentru noi bucuria 
de a-i raporta că brigadie
rii șantierului național al tine
retului și-au îndeplinit întoc
mai angajamentele asumate. 
Aceasta este cea mai mare sa
tisfacție, pe care am trăit-o cu 
toții și zilele trecute, pentru că 
noi, brigadierii care am înfipt 
primii cupele excavatoarelor în 
albia noii căi navigabile, în

ziua de 14 august 1983, acum, la 
mai puțin de doi ani, am putut 
raporta secretarului general al 
partidului, tot primii. încheie
rea lucrărilor la tronsonul care 
a revenit Uniunii Tineretului 
Comunist.

/Așadar, la capătul său din
spre Mare, marcat de ecluza 
de la Năvodari și lacul Mama
ia. tronsonul Canalului Poarta 
Albă — Midia-Năvodari e 
gata, purtînd semnătura lăsată 
adine în scoarța pămîntului de 
cupele excavatoarelor, de fo
reze de mare capacitate și bul
dozere, de roțile autobasculan
telor, a celor 1 000 de brigadieri 
care au lucrat permanent, zi și 
noapte, și a altor 5 800 de elevi- 
brigadieri veniți din toate jude
țele țării. Aceste semnături au 
greutatea celor 6,8 milioane 
metri cubi de pămînt și rocă 
excavate și transportate din al
bia canalului, a celor 14 km de

grinzi din beton și rigole turna
te in pereții de sprijin, in su
tele de mii de tone de piatră 
și nisip, puse în operă pentru 
protecția malurilor noii magis
trale albastre.

Mult mai mult însă decît se 
poate evalua munca tinerilor 
brigadieri in unități precise de 
măsură, Șantierul național al 
tineretului Canalul Poarta Albă 
— Midia-Năvodari se impu
ne, ca peste tot unde tineretul 
a fost chemat să-și aducă con
tribuția, prin noua calitate a 
constructorilor, a brigadierilor 
care au crescut, s-au călit și 
s-au format ca oameni de nă
dejde ai societății noastre. Pen
tru că șantierul național al ti
neretului este, înainte de toate, 
o înaltă școală de educație co
munistă, în care brigadierii se 
deprind să învingă greutățile 
începutului sau ale necunoscu-

„Șantierul pîinii“ va brăzda cîmpurile
Acum, cînd soarele își aruncă 

sulițele sale arzătoare asupra 
culturilor de toamnă, pregătite 
cu atâta trudă și speranță de 
harnicii lucrători ai ogoarelor, 
pe cel mai mare șantier națio
nal al tineretului din agricultu
ra țării — Șantierul de imbu- 
nătățiri funciare Cimpia Cara
calului din județul Dolj — arde 
flacăra entuziasmului și roman
tismului revoluționar al celor 
peste 600 de brigadieri. Să mun
cești fără cruțare, pe arșița ve
rii, pentru a potoli în viitorul 
apropiat setea de apă a aces
tor ogoare, despre a căror rod-, 
nicie nu se poate vorbi fără iri
gații — iată o acțiune de alea
să onoare și răspundere ce va 
permite curind ca aici holdele 
să fie mai bogate, mai viguroa
se. Nu este doar un deziderat, 
ci o certitudine ce a început să 
se contureze. Un argument con
cludent. Nelu Gecălă, coman
dantul șantierului național al 
tineretului — tînăr ce ■ și-a fă
cut ucenicia pe șantierul Cana
lului Dunăre — Marea Neagră 
— ne înfățișează bilanțul cu 
care tinerii brigadieri doljeni 
întîmpină „Ziua brigadierului" : 
depășirea sarcinilor de plan „la 
zi" cu 5 milioane lei ; s-au în
cheiat lucrările de amenajare 
pentru irigarea primelor 10 000 
hectare, cu excepția canalului 
de aducțiune ; au fost finaliza
te patru stații de pompare ; s-au 
realizat aproape 100 km conduc
te de diferite 
terasamentelor 
milioane metri 
proape 100 000 
realizat peste 
grafice.

tipuri ; volumul 
se ridică la 1,2 
cubi, din care a- 
metri cubi s-au 
prevederile din

Privită de sus, din cabina de 
omandă a ecluzei, „casa" tur- 
’nelor pare un uriaș trans- 
lantic încremenit într-o anu-

Cum au fost posibile aceste 
importante fapte de muncă, in 
condițiile in care acest an a 
fost... lipsit de lunile ianuarie, 
februarie și martie, perioadă în 
care efectiv nu s-a lucrat pe 
șantier din pricina condițiilor 
aspre ale iernii trecute ? Să 
realizezi planul aferent perioa
dei ianuarie — iulie în nu
mai patru luni, in loc de șapte, și 
să execuți lucrări suplimentare 
în valoare de 5 milioane lei 
este ' nu un simplu succes, ci 
o fapta pilduitoare de muncă, 
de dragoste de tară.

Străbatem șantierul de la o

zare la alta. Pretutindeni, mun
că încordată și avintată, peste 
tot, in punctele fierbinți de pe 
raza celor 40 000 hectare care 
au fost preluate spre a fi ame
najate pentru irigații de către 
șantierul național al tineretului, 
brigadieri îmbrăcați în salope
tele albastre ale muncii. Ei am
plifică prin munca lor fără pre
get „hei-rup“-ul de la Agnita- 
Botorca și de la Bumbești-Li- 
vezeni, răspunzind prezent la 
chemarea partidului, a genialu
lui său conducător, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu. în apropie
rea stației de pompare 25 — 
obiectiv important al șantieru-

me poziție. Șl cu cît te apropii 
distingi tot mai clar „pulsul" 
celor trei hidroagregate care, 
dirijate cu precizie de către om,

smulg acum forță și lumină 
Dunării. Un sentiment de mîn- 
drie te cuprinde și te îndeamnă 
să te oprești la cîțiva metri și

tului și se bucură de satisfac
țiile victoriei, trăiesc și se for
mează in climatul larg și ge
neros al forței colectivului, în
vață noua geografie, noua isto
rie a patriei, ca făurari de fapt 
și dc drept ai prezentului și ai 
viitorului.

In amfiteatrele acestei înalte 
școli a muncii creatoare și edu
cației comuniste, patriotice s-au 
format oameni ca Ion Bălules- 
cu. excavatoristul care a smuls 
cu cupa excavatorului său de 
mare capacitate din albia Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră și a noului Canal Poar- 
.a Albă — Midia-Năvodari 
un munte de 11 milioane, metri 
cubi de pămînt și rocă, tipărul 
șofer de 28 de ani, Vâleriu Muț, 
care, lucrind pe o autobascu
lantă de 40 tone, a transportat 
în doi ani un volum de pămînt 
egal cu încărcătura unui tren a 
cărui lungime echivalează cu 
distanta de la Constanța la 
Oradea, sau maistrul Nil Po
pescu, specialist in captarea și 
devierea oricăror izvoare de in
filtrație pentru a crea front 
de lucru in orice condiții 
tovarășilor lui dc muncă. Și nu 
numai ei, ci mulți. foarte mulți 
alții care acum, cu satisfacția 
datoriei încă o dată împlinite 
față de partid și de țară, au 
trecut cu însuflețire la realiza
rea noilor sarcini încredințate 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul recentei vizite 
de lucru pe șantier. Angaja
mentul lor solemn este ele a ac
ționa in continuare, împreună 
cu celelalte grupări și forțe care 
lucrează pe canal, în așa fel 
incit, în luna septembrie a anu
lui vitor, această nouă și gran
dioasă lucrare de investiții de 
pe pămintul Dobrogei să fie 
terminată. (George Mihăcscu).

cu rîuri
lui, pe care tinerii constructori 
îl predau „la cheie1* în cinstea 
„Zilei brigadierilor" — îl intilnim 
pe Viorel Cirticioiu, un tînăr 
brigadier de 22 de ani, mecanic 
pe un autoscreper gigant. A 
Venit aici de pe șantierul Ne- 
deia-Măceșu, iar acolo venise 
de pe un alt șantier național 
al tineretului : Viișoara-Nord. 
„E grea munca pe șantier, • dar 
plină de satisfacții — ne spune 
brigadierul. Iar cea mai mare 
dintre ele este aceea că, prin 
munca noastră, acest «șantier 
al piinib» va brăzda cîmpurile 
cu riuri, va asigura apa nece
sară marilor recolte ale anilor 
ce vin".

Ca el gîndesc și inginerul me
canic Virgil Poiană, care „gos
podărește" cele 150 de utilaje 
terasiere ale șantierului, și in
ginerii Elena și Gheorghe Nea- 
gu, Antonica și Romică Po
pescu și maiștrii Petre Dogaru, 
Dumitru Croitorii sau montato- 
rii de conducte Chirii Burnea și 
Paul Cioară, care au venit aici 
de pe alte șantiere pentru a 
participa la realizarea unuia 
dintre obiectivele mărețului 
program de transformare a na
turii inițiat de secretarul ge
neral al partidului. Așa gindesc 
toți cei peste 500 de elevi care 
au primit aici carnetul de bri
gadier și care prin munca lor 
plină de dăruire sînt hotărîți să 
răspundă prin fapte, pe măsura 
vredniciei și entuziasmului lor 
tineresc, minunatelor condiții 
de muncă, învățătură și viață 
create de partid tinerei gene
rații din patria noastră. (Nico
lae Băbălău).

să admiri îndelung această im
punătoare construcție împlînta- 
tă puternic in albia fluviului. Și 
în mod firesc te întrebi : oare
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Doresc să subliniez, cu deplină satisfacție, că în toate marile 
realizări din anii construcției socialiste, tineretul, împreună cu întregul 
popor, a adus o contribuție de mare însemnătate în toate domeniile 
dezvoltării noastre economice și sociale. De la primele detașamente 
de muncă patriotică, de la Bumbești — Livezeni și Salva—Vișeu, 
la Canalul Dunăre —Marea Neagră, la toate șantierele industriale, 
la dezvoltarea agriculturii, industriei, științei, culturii, tineretul a fost
prezent, a răspuns chemării partidului, și-a făcut datoria față de 
patrie, față de popor, față de cauza socialismului, demonstrînd că
este ferm hotărît să contribuie la realizarea unei societăți moderne,
înaintate, în care întregul popor, generațiile viitoare să ducă o viață 
liberă, demnă!

NICOLAE CEAUSESCU

cita energie, cit eroism 
dăruire incorporează acest colos 
in care zi și noapte, fără conte
nire, apele Dunării izbesc cu 
imensa lor putere, lăsindu-se 
apoi învinse de stavila trainică 
pe care oamenii i+au ■ așezat jo 
in cale ?■ ■ ■ ..... i; .

trice, ritmul muncii să se am
plifice necontenit, pentru ca oa
menii să nu fie stingheriți cu 
nimic in superba lor dăruire. Și 
e bine să mai reținem că 
fost multe, nenumărate zile și 

i -nopți de maximă’Încordate cînd 
■ aici, la Porțile, de Fier III. Du- 

Dacă . vrem . într*-adevăr - să țu'iro.n a fost nevoită să bedcțțe 
cunoaștem curii' a fdst jîosibilă 
o asemenea izbîndă, e bine — 
zicem noi — să ne întoarcem 
în timp. Și nu prea mult. In 
cronica marelui șantier de la 
Ostrovul Mare, între atîtea date 
și evenimente de referință s-a 
înscris și ziua de 22 aprilie 
1982. Acolo, jos, în acel imens 
„amfiteatru" protejat de pal- 
planșele de oțel, se adunaseră 
intr-un perfect aliniat careu 
peste 1 200 de tineri. Evenimen
tul avea o semnificație aparte, 
în acea zi urma să se deschidă 
Șantierul național al tineretului 
de la Sistemul hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier II. 
Dintr-un imbold al ființei lor, 
din neostoita dorință de a se 
împlini ca oameni adevărați ai 
unui ev măreț, ei veneau de pe 
aproape tot cuprinsul patriei. 
Unii dintre ei aveau o meserie 
și erau nerăbdători să arate ce 
știu. Alții urmau să primească 
„botezul" viitoarei profesii chiar 
aici, pe șantier, la școala aspră 
și demnă a muncii.

Și tinerii aceștia s-au așezat 
temeinic pe treabă. Au învățat, 
au muncit și au învins. Pentru 
că aici, la Porțile de Fier II, 
oamenii au dat o luptă dîrză, 
eroică pentru a supune fluviul 
voinței lor. Alături de ei, cu 
fapta, cu îndemnul și cu sfatul, 
tinerii i-au avut pe acei ve
terani ai șantierelor, pe cei care 
au înălțat Bicazul, Argeșul, 
Porțile de Fier I și atîtea alte 
hidrocentrale.- Și au fost pri
măveri și toamne cînd apele 
milenarului fluviu i-au pus la 
grea încercare pe cei de la 
Ostrovul Mare.y „Debitele Du
nării sint în creștere rapidă" — 
se anunța de către cei care 
aveau răspunderea să urmă
rească cotele apelor care ame
nințau să pătrundă în imensul 
„amfiteatru". S-a întărit — a 
cita oară e greu de spus — 
digul de apărare, s-au supra- 
inălțat palplanșele din oțel. 
Totul s-a făcut repede, după 
niște calcule inginerești precise. 
Pentru ca acolo, jos, unde se 
punea temelia centralei elea

au

5n fața uriașei . forțe a mașini
lor și omului.

Mulți dintre tinerii aflați azi 
pe șantier au deja un renume. 
Un prestigiu pe care și l-au 
dobindit prin fapte. Unii dintre

ei sînt considerați ca adevărațl 
eroi. Și sint. S-a cerut uneori 
acea veghe continuă, acel efort 
susținut de multe ore in șir, 
chiar de zile și nopți fără o 
clipă de odihnă. Și neodihna, 
Încordarea brațelor și â» minții 
nu i-au obosit pe acești tineri, 
•precițm nici pe cei yîțșjtiici, 
Toți, uniți in gind și”fapta, 
s-au aflat la datorie. Și după 
ce s-a înălțat o parte din cen
trala electrică s-a trecut, în 
aceleași ritmuri inalte, la mon
tarea turbinelor. Și efortul a
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continuat pentru toți ce!
in acest mare loc de mun — 
tineri și vîrstnici — pe . >uă 
fronturi : cel al construcții’ r și 
montajului. Așa s-au ir- Jinit 
izbinzile : închiderea del nitivă

■ ă-Dunării și inundarea acintei 
din jurul „.centralei ele.'trice ;

5 conectarea primului grup hidro
energetic de 27 MW la sistemul 
energetic național. La un inter
val foarte scurt a urmat pu
nerea în paralel a celui de-al 
doilea grup, apoi a celui de-al 
treilea grup. În această zidire 
s-au folosit peste un milion 
metri cubi de betoane, zeci de 
mii de tone fier-beton. Și, 
firește, o imensă investiție de 
inteligență, de energie umană, 
de eroism.

Acum, acolo, în clădirea cen
tralei electrice, graficele con
semnează ritmuri dintre cele 
mai inalte. Se lucrează intens la 
montarea turbinelor 4 și 5. La 
cea de-a patra turbină a început 
numărătoarea inversă. Ceea ce 
înseamnă că, în curind, va fi 
conectată la sistemul energetic 
național.

— De „Ziua brigadierilor" — 
ne spunea Traian Nițu, coman
dantul Șantierului național al 
tineretului de la Fjtple de Fier 
II — ne prezentăm cu un fru
mos bilanț.
executat 
lucrări de 
in valoare 
lei.

O cifră
vingător munca plină de abne
gație și dăruire a acestor ti
neri. Despre care dintre ei să 
rostești mai intii cuvinte de 
laudă ? Despre inginerul Emil 
Timofte, omul atitor soluții teh
nice ingenioase, care conduce 
brigada nr. IV ? Despre sudorii 
Paul Tănase și Jenică Manofes- 
cu sau instalatorul Eugen 
Scurtulescu și dulgherul Ion 
Croitoru 1 Și cite nume de eroi 
asemenea lor nu sint ! Tineri 
brigadieri care vor spune peste 
timp că in această nouă ctitorie 
a „Epocii Ceaușescu" — Hidro
centrala Porțile de Fier II, 
stea de mari proporții în con
stelația energeticii românești — 
au încorporat ce au avut mai bun 
in ființa lor : entuziasm, inteli
gență, romantism revoluționar, 
mîndria de a trăi și a munci 
intr-o patrie liberă și prosperă. 
(Virgil Tătarul.

Noi, tinerii, am 
pînă acum, în total, 
construcții și montaj 
de peste 1,1 miliarde

care ilustrează con-

Din cartea de onoare a tinerilor brigadieri
Brigadierii șantierelor naționale ale tineretului au înscris în 

cinstea apropiatei sărbători naționale de la 23 August și a zilei 
lor un rodnic bilanț. Iată, succint prezentate, cîtcva din presti
gioasele lor realizări :
• La Combinatul minier Motru, tinerii brigadieri raportează 

îndeplinirea înainte de termen a planului pe 8 luni din acest 
an. Pînă Ia sfîrșitu! lunii august, ei vor excava și transporta 
peste prevederi circa 230 000 mc steril și aproape 12G 000 tone 
cărbune.

• Pe Șantierul național al tineretului de la Rovinari, reali
zările „la zi" ale brigadierilor se situează la niveluri inalte. In 
august, in cinstea zilei lor, bilanțul este de 30 000 tone cărbune 
și 40 000 mc steril peste sarcinile planificate.

O La Centrala termoelectrică pe șisturi bituminoase Anina, 
brigadierii an executat lucrări la circuitul de răcire, clădirea 
principală, depozitul de șist, coșul de fum nr. 2, cazanul 2 A, 
gospodăria de combustibil, evacuarea zgurei și ccnușei, lucrări 
în valoare totală de 78 milioane lei.
• Tinerii brigadieri de pe Șantierul sistemului de îmbună

tățiri funciare Sculcni — Tuțora — Gorban au raportat înde
plinirea planului pe primele 8 luni : realizarea unor lucrări de 
irigații pe o suprafață de 2 650 hectare, de desecări pe 1849 
hectare și do combatere a eroziunii solului pe alte 300 hectare.

a Brigadierii de la Sistemul de îmbunătățiri funciare Bucu- 
rești-Nord au realizat integral planul valoric pe 8 luni din 
acest an. Ei au predat beneficiarilor o suprafață de 1 497 hec
tare amenajate pentru irigații în sistemul Otopcni — Căldăru- 
șani și 730 hectare pe care au executat lucrări de desecări in 
zona Săftica — Fierbinți.

• Prin hărnicia tinerilor de pe Șantierul de îmbunătățiri 
funciare Viișoara — Nord, au intrat în circuitul agricol în sistem 
irigat încă 3 150 hectare.

O Pe șantierul Centralei termoelectrice Drobeta-Turnu Se
verii) au început probele Ia cazanul de 420 tone-abur pe oră 
si la benzile transportoare pentru cărbune de Ia cazanul nr. 1 
și a intrat in funcțiune centrala termică de pornire. Sarcinile 
de plan ce revin tinerilor brigadieri de aici pe cele 8 luni din 
acest an vor fi îndeplinite pînă Ia 11 august.
• Cu un volum suplimentar de lucrări în valoare de peste 

4 milioane lei, față de planul pe 8 luni din acest an, se pre
zintă de ziua lor și brigadierii șantierului national al tinere
tului din Valea Ierului, județul Bihor.

• VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR EXECUTATE 
ÎN ANUL 1985 PE CELE 213 ȘANTIERE NAȚIONALE, 
JUDEȚENE ȘI LOCALE ALE TINERETULUI ÎNSUMEAZĂ 
PESTE 3 MILIARDE LEI.

Pagină realizată de Alexandru PINTEA
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VITALITATEA POEZIEI CIVICE

ACTUALITATE ȘI VALOARE

PATRIOTICE
Poezia patriotică, civică și militantă consti

tuie una dintre formele cele mai statornice ale 
spiritului creator de oricind și de pretutindeni. 
Dragostea de patrie, respectul pentru lupta și 
creația înaintașilor, încrederea in virtuțile po
porului au nutrit permanent spiritul creator al 
poeților noștri care, in modalități diverse, spe
cifice talentului individual, personalității lor 
inconfundabile, au îmbogățit tezaurul artistic na
țional cu opere substanțiale, emoționante. Pa
triotismul este un atribut esențial al sufletului 
uman. Forța și vitalitatea artei patriotice nu se 
istovesc nicicind, după cum nici audiența ei in 
conștiința publică nu a slăbit. Epoca noastră 
scoate la iveală noi și inepuizabile resurse ale 
artei civice și patriotice, ale poeziei care se

inspiră din idealurile, realizările și aspirațiile oa
menilor de azi. Firește, poezia civică, militan
tă, patriotică, iși înnoiește mijloacele, ritmurile, 
se adaptează unui anumit spirit- al timpului, 
mentalității moderne. Insă prezența ei in viața 
cetății continuă să se manifeste puternic și dis
tinct intr-o pronunțată varietate stilistică, sesi
zabilă mai ales după Congresul al IX-lea al 
partidului, care a determinat o regindire și re
așezare firească a statutului personalității crea
toare, imposibil de imaginat in chinga unor vi
ziuni și formule rigide, dogmatice. Alături de 
celelalte arte, poezia a cunoscut în această pe
rioadă o remarcabilă înflorire, înlesnind afirma
rea, lipsită de orice exclusivism, a tuturor talen
telor. in acest cadru, poezia civică și patrioti

că și-a îmbogățit și nuanțat formele de expre
sie devenind, In creațiile reprezentative, „suflet 
în sufletul neamului", o înaltă modalitate de 
afirmare a idealurilor actuale ale națiunii noas
tre socialiste. Legătura strinsă cu tot ce se înal
ță in patrie, cu patosul constructiv al poporu
lui, cu voința sa de a trăi și munci intr-un cli
mat senin, de pace și colaborare cu toate na
țiunile lumii, precum și valorificarea creatoare 
a mărilor resurse ale spiritualității noastre popu
lare, a izvoarelor de gind și simțire din care 
s-au născut nepieritoarele doine și balade - 
iată citeva dintre resursele generoase ce ali
mentează și întrețin vitalitatea liricii patriotice 
și militante de azi.

Calitatea și sensul 
idealului - criteriul 

major al modernității
Una din trăsăturile definitorii 

ale liricii românești pe tot par
cursul existenței sale a fost, in
discutabil. dorința de a fi o voce 
a cetății, expresie a vremii și a 
idealurilor poporului. O asemenea 
trăsătură a îndreptățit versul coș- 
bucian „Sint suflet în sufletul 
neamului meu / Și-i cint bucuria 
și-amarul“, vers care ar putea con
stitui esența artei poetice a ori
căreia dintre marile personalități 
lirice românești, de la pașoptiști 
pină la Goga. Blaga, Arghezi sau, 
azi, Mihai Beniuc, Ion Horea, Al. 
Andrițoiu și pină la cele mai ti
nere generații.

Civismul liricii n-a constat insă 
și nu poate să constea/ intr-o sim
plă declarație retorică. Pentru ea 
să devină substanța poeziei el tre
buie să fie trăit intim, ca un sen- 
'ment propriii poetului și nuanțat 

'xpresii artistice variate, in 
■mitate cu natura distinctă a 

maiitătiî fiecărui poet. Dacă 
ui acesta nu se înțelege bine, 
'ci poezia civică — și nu nu- 

ea — rămîne de un patos 
erior, declarativ, neconvingă- 
■e și incapabilă să emoționeze, 
moscută o perioadă infructuoa- 

s din evoluția liricii românești 
di jurul anilor ’50 cînd se credea 
0 e suficientă buna intenție și 
sn,e\ -itatea ca expresie; a adeziunii 
cet4e.neștTTă"reăTItați și evenimen
te peîîtru ca și poezia să fie va
lidată valoric. Or, civismul, pen
tru a deveni poezie, se cere trans
figurat în retortele sufletești ale 
poetului spre a deveni idee poe
tică. metaforă, simbol, valoare ar
tistică propriu-zfsă. Trebuie să 
remarcăm cu bucurie faptul că 
după Congresul al IX-Iea al parti
dului. intr-un climat de eferves
centă si libertate creatoare, cînd 
se părăsesc dogmele, șabloanele și 
i se recunoaște creației literare 
statutul său intim, poezia civică se 
constituie intr-o valoare poetică 
deosebită, de o mare diversitate 
tematică și stilistică, Imolicîndu-se 
în toată gama sufletului omenesc. 
Pentru că sentimentele umane se 
află in raport de complementarita
te, negăsindu-se în stare pură și 
exclusivă, luminîndu-se și îritre- 
gindu-se reciproc. Nu o dată, o 
admirabilă poezie de dragoste sau 
filozofică primește, sub pana unor 
poeți' co. Mihai Beniuc, Eugen 
Jebeleanu, St. Aug. Doinaș, Ton 
Brad. Nicolae Labiș. Nichita Stă- 
nescu, Vasile. Nicolescu, Ion 
Gheorghe, Toan Alexandru ș.a., di
mensiuni civice dintre cele mai 
semnificative și mai angajante. Un 
sentiment filozofic cum este acela 
al timpului care trece ireversibil
— motiv poetic permanent, de-a 
lungul întregii istorii a umanității
— tratat într-o viziune dialectică 
și integratoare incorporează in 
sine gînduri și simțiri privitoare 
la destinul omului. Ia raportul său 
cu societatea. Ia clipa efemeră și is
torie, sentimentul împlinirii sau al 
neimplinirii, al rostului vieții și 
iminentei morții. Aceasta, pentru 
că un poet autentic, cintînd bucu
riile și durerile neamului său se 
cintă. Implicit, pe sine ca expo
nent al colectivității și al deveni
rii, și invers : cintînd cu profun
zime și substanță filozofică un 
sentiment propriu, el va capta și 
va exprima in trăirea Iui proprie 
ecouri din trăirea colectivității că
reia îi aparține.

Firește, o autentică poezie civi
că nu poate să se dilueze în teme 
mărunte, periferice, insignifiante, 
în reacții viscerale, care țin exclu
siv de umoarea proprie. Ea nu 
poate avea idealul in trecut, ci tre

Mesajul artei, mesaj 
al păcii, al înțelegerii 

și colaborării
Datoria oamenilor de bună cre

dință, datoria poeților, a scriito
rilor lumii este să aibă o viziune 
comună a unei lumi armonice, a 
unui univers echilibrat. începind 
cu detectarea și* vindecarea punc
telor nevralgice ale propriilor lor 
națiuni. Nu cerem o vindecare 
spectaculoasă a traumelor umani
tății. Avind o hartă destul de cla
ră. pe cit de dramatică, a mapa
mondului suferind. umanitatea, 
marea parte a umanității care vi
sează, vrea și luptă pentru pace, 
pentru echilibru in lume, așteap

buie să se integreze in mersul 
dialectic al istoriei întregului po
por. Este o poezie cu ochii spre 
prezent și spre viitor, care cultivă 
încrederea în nobilele însușiri 
umane, in geniul creator al po
porului, în perfecționarea condiției 
umane. Mai trebuie să remarcăm 
faptul că nu există o poezie civică 
șablon, stas : după cum nu există 
nici o asemenea poezie erotică sau 
de • natură. Există și in interiorul 
poeziei civice un registru, tematic 
mai intii, extrem de bogat și de 
variat, cum există și modalități de 
expresie extrem de diferite și 
distincte, care izvorăsc din tempe
ramentul și personalitatea fiecărui 
poet în parte. Există, de pildă, un 
civism patriotic, asumat cu toată 
ființa, enunțat răspicat, direct în 
Scrisorile lui Eminescu, în poezia 
lui Coșbuc sau Goga, dar există 
și un civism profund interiorizat, 
concentrat intr-un nucleu drama
tic din care insă poate iradia tot 
atita solidaritate umană, grijă pen
tru destinul omului și al cetății 
cită iradiază și din poezia enun
țului direct. Există un civism 
distilat. Ia mari temperaturi ale 
sufletului omenesc, trăit pe di
mensiuni interioare, cum există un 
civism liric patetic de bună cali
tate, retoric și declamator în sen
sup. cel mai bun al termenilor.

' Aceste exemple nu vor să spună, 
în esență, decit că nimeni nu poa
te decide, in mod exclusivist, străin 
democrației și libertății creatoare, 
o ierarhie a stilurilor și modalită
ților artistice cită vreme, indife
rent de maniera de creație, sînt 
cîntate sentimentele fundamentale, 
aspirațiile majore ce definesc con
diția demnă a omului de azi. dra
gostea și respectul pentru valorile 
muncii, pentru civilizația pe care 
o făurim cu încredere in viitor. Nu 
putem eticheta poezia drept „mo
dernă" sau „nemodernă" exclusiv 
în funcție de formula, de tehnica 
în care este scrisă : criteriul major 
al modernității poeziei consistă in 
natura idealului pe care ea il slu
jește, în umanismul ei fundamen
tal. De altfel, au fost și sint resim- 
țiți ca profund moderni poeții care, 

. in limbajul propriu talentului și 
personalității lor, s-au situat în 
inima luptelor și aspirațiilor epo
cii lor, privind departe in viitor, 
mobilizînd conștiințele in slujba 
progresului, a unei vieți mai bune 
și mai drepte.

Cred că toate aceste trăsături 
care au însoțit Întotdeauna evolu
ția poeziei lirice românești le in- 
tîlnim, mai subliniate și mai nuan
țate decît oricind in lirica ultimi
lor 20 de ani, cînd au putut să se 
afirme toate talentele și toate sti
lurile artistice, din toate genera
țiile. indiferent de limba în care 
scriu. Există azi 'un lirism civic de 
factură neoromantică, in care e- 
nergiile personalității poetice răz
bat tumultuos și sonor, dar alături 
de acesta, și tot atit de valoros, 
se afirmă un lirism al esențelor 
distilate, de factură, să spunem, 
„neoclasică", altul străbătut de iro
nie și umor filozofic sau de patos 
etic formulat sentențios și aforis
tic. tn albia tuturor acestor moda
lități, egal îndreptățite, circulă 
spre inima și mintea cititorului de 
azi apa limpede, curată a izvoa
relor sufletului național, sentimen
tele înălțătoare ce animă poporul 
nostru, intrebările, visurile și spe
ranțele oamenilor care-și făuresc, 
prin învățătură și muncă încorda
tă, propriul lor destin.

Ion DODU BALAN

tă, și de 1a. oamenii de litere, de 
la poetji ei, marile ritmuri, ma
rile cînțcce, marile opere străbătu
te de umanism, de înălțătoarele 
idealuri ale păcii și colaborării, 
care să acționeze asupra conștiin
țelor oamenilor. Pentru aceasta 
trebuie să ființeze o armonizare a 
conștiințelor, o solidaritate in nu
mele umanismului, a scriitorilor, 
tuturor națiunilor lumii, Fiindcă 
acea ginte a poeților, a scriitori
lor din univers, prin rostul, prin 
vocația și uneltele lor, alcătuiesc 
totuși o unitate.

In ce ne privește, noi. românii, 
ne-am înălțat vocea de-a lungul 
istorici în favoarea înțelegerii și 
păcii, contra războaielor. Chiar și 
atunci cînd sub pana poeților noș
tri au răsunat cîntece și imnuri de 
îmbărbătare la luptă, aceasta s-a 
făcut in numele apărării gliei stră
moșești, al dreptului inalienabil de 
a trăi și munci in dreptate și li
bertate pe vatra noastră. N-am 
exaltat nicicind cruzimile, măcelu
rile, brutalitatea, forța oarbă, ci, 
din contră, literatura noastră a mi
litat pentru umanizarea omului, 
pentru cultivarea nobilelor lui în
sușiri creatoare care nu se pot 
dezvolta și afirma decît intr-un 
climat pașnic, de muncă și înfăp
tuiri libere, scutite de orice ame
nințări. Eroii marii noastre poezii 
patriotice, voievozii pe care lirica 
noastră i-a inăltat pe tronul me
taforei și al simbolului, și-au a- 
părat neamul, natura patriei, hol
dele și bogățiile ei izvorite din 
munca poporului. Poeții adevărați 
au hrănit scrisul lor cu seva ma
rilor idealuri de pace și prietenie 
cu toate popoarele lumii instituind 
astfel o dimensiune fundamentală 
a tradiției poeziei civice românești. 
Cei de azi continuă cu realizări 
remarcabile această glorioasă tra
diție. Prin scrisul nostru, să limpe
zim atmosfera, să gonim norii neîn
țelegerii între oameni.

Există un corolar de idei, petale 
in jurul ideii care unește pe ade- 
vărații scriitori în lupta pentru 
pace ; tema antirăzboinică cu care 
sîntem familiarizați, pe a cărei 
coardă au vibrat îndelung poeții 
lumii spre a izbăvi și opri să 
curgă sîngele popoarelor. Eu în
sumi am reînceput să scriu un vo
lum avind acest titlu. în anii eli
berării poporului român. Cartea 
trebuie să străbată lumea ca sol 
al_ păcii și mijlocitor_înțre_j3opoa-_ 
re. Ca să putem spune asemenea 
acelui adagio hemin^wa,y«nȘ 
„Adio, arme". Temă majoră; "per'^ 
manentă, spre care trebuie să ne 
indreptăm toți cei care ținem un 
condei in mină. Scriitorul de pre
tutindeni trebuie să fie un apără
tor al drepturilor omului, fiind 
aceste drepturi libertatea de opi
nie în spiritul și necesitățile co
lectivității, al neamului său, drep
tul fundamental de a trăi cu ochii 
și cugetul nevizitate de spaimele 
distrugerilor și morții. Chiar nea- 
vind toate datele care compun 
germenii dezastrului posibil, poeții 
au profetizat îndelungul istoriei 
civilizațiilor, amintind fenomene 
negative, nefaste, care au fost sau

Creația poporului, „izvorul 
pururea reîntineritor.„“

A discuta marile momente ale 
poeziei românești fără a te rapor
ta la spiritualitatea populară, la 
folclorul românesc privite ca niște 
componente fundamentale ale Ope
rei poetice mi se pare un lucru 
imposibil. Momentul tutelar Emi
nescu este cit se poate de conclu
dent. S-au scris studii despre asta. 
Poetul însuși se revendica de la 
„izvorul pururea reîntineritor" al 
folclorului. Blaga nu concepea poe
zia altfel decit ca pe un mit con
struit în prelungirea miturilor ori
ginare. Poezia lui Ion Barbu ce
rebrală ermetică nu-și are oare 
cheia în sistemul de gindire cifra
tă a lumii și a trăirilor, filtrat prin 
literatura populară, atit de prezent 
in creațiile rituale. în jocurile ini- 
țiatice din folclorul de interferen
țe al sudului românesc ? Venind 
in contemporaneitate, găsim esen
țe ale viziunilor folclorice in poe
zia lui Nichita Stănescu. a lui Ion 
Gheorghe sau loan Alexandru.

Aceasta se intîmplă nu pentru 
că folclorul românesc ar da „cu
loare" poeziei prin pitorescul său, 
prin aerul său de vechime. Ci pen
tru că el a continui Întotdeauna 
și conține valorile marii poezii, 
este pămintul ce poate hrăni plan
ta ciudată dar fascinant de fru
moasă numită gindire poetică. în
țelegere poetică a lumii și re-po- 
vestire a ei în limba poeziei.

în istoria literaturii românești au 
existat cazuri. în literatura actua
lă există cazuri de inspirație su
perficială. mimetică a unor autori, 
din folclor. împrumutul grosier de 
formule și metode folclorice, muzi
calitate aparentă, recuzită — ono
mastică. geografică — lucruri ce 
duc la folclorizare, la paraliteratu- 
ră. Și care vădesc necunoașterea 
sau inaderenta la tiparele funda
mentale ale spiritualității popu
lare.

Acest fenomen i-a făcut pe unii 
critici literari sau autori de poezie 
să declare filonul folcloric secat, 
incapabil de a mai genera valori 
poetice de preluat și de prelucrat 
in spațiul poeziei moderne. Gestul 
mi se pare cu totul pripit. Pentru 
că nu poezia mimetic-folclorică de 
care vorbeam mai sus se legiti
mează ea aparținînd marilor tra

nu prevenite și rar oprite sau in- 
tîrziate.

Există la mulți poeți o deplină 
sincronizare a pulsului lor recep
tiv cu pulsul emițător al mulțimi
lor, stabilind acel contact organic 
dintre conștiința individuală și 
conștiința colectivității. Aceste me- 
sagii ale popoarelor găsesc un larg 
ecou în sufletul și conștiința poe
ților prin intermediul cărora răsu
nă și trebuie să răsune puternic 
vrerile și aspirațiile popoarelor în
seși.

Mari și tulburătoare sint progre
sele înregistrate de știința de azi 
in studierea vieții, atomului, dar 
după cum s-a putut din nefericire 
vedea, tot atit de mari sint și pe
ricolele pe care minuirea, mane
vrarea acestor rezultate le poate 
avea asupra omenirii. „De unde 
știi că pămintul nu este iadul al
tor planete", spune un personaj 
huxleyan in „Punct, contrapunct". 
Este o afirmare a unui gind ului
tor, născut din tot ce se întreprin
de pe mapamond, spre a sublinia 
această sumbră intuiție cu semn 
de întrebare. Aceste idei bintuie 
imaginația și conștiința unor sol
dați ai condeiului. Eu însumi am 
scris o carte de poeme : „Planeta 
nebunilor", nu traumatizat, dar 
conștient , că trebuie să spunem 
anumite lucruri deschis spre a con
tribui la sensibilizarea oamenilor 
și popoarelor. Ce frumos visa poe
tul Van Lerberghe despre destinul 
și viitorul planetei intre planete, 
Terra : „Va fi tîrziu, că vintul 
mi-o risipi departe... nervi, inimă 
și oase / Eu n-am s-ajung să um
blu prin stelele frumoase". Dacă 
acest profet elegiac și-a clamat 
deznădejdea perisabilei sale ființe 
față de vastul concert planetar în
trevăzut elizeic, noi. oamenii, noi. 
poeții, trebuie să veștejim prin cu- 

.yjut._și atitudine sensul întrebării 
acelui personaj huxleyan, să 
ciocănim insistent prin cuvinte, cu 
ciocanul -albăS'tru al sufletului, in 
peretele încă* insensibil al' indife
renței față de om. față de intere
sele planetei, ale vieții, Pămintul 
și viața trebuie privite cu sen
timentul dragostei și al răspunde
rii plenare față de viitorul ome
nirii. Asemenea sentimente animă 
și poezia noastră civică, in glasul 
căreia răsună dorința de pace a 
poporului român, hotărîrea Iui de 
a face totul pentru un climat de 
pace și colaborare, singurul priel
nic înfăptuirii marilor obiective pe 
care ni le-am propus.

Radu BOUREANU

diții românești. Ea este și va ră
mîne poezie minoră. Dar atita 
timp cit mari poeți ai timpului 
nostru fac din preluarea unor ele
mente emblematice ale spirituali
tății populare — re-citirea mituri
lor despre viață și moarte, despre 
construcție, conceptele de extremă 
sublimare poetică, descifrarea ritu
rilor de inițiere sau sensurile dia
logului cu natura, cu cosmosul — 
osia unor universuri poetice pro
fund originale, avind insă comună 
greutatea specifică, marca supre
mă a valorii, specificul național pe 
care-1 dă tocmai acest filon, cred 
că nu trebuie să ne îndoim de 
calitatea de izvor continuu a fol
clorului pentru marea poezie.

Mai cred, de asemenea, că tipul 
de sensibilitate poetică îngăduie 
sau limitează accesul la sursele 
creativității populare. Cei care iși 
leagă nașterea șl copilăria de lu
mea unui sal au in zestrea lor 
genetică deschiderea spre orizon
tul miturilor, spre înțelegerea poe
ziei. plină de frumusețe și subti
litate. a creatorului anonim. Cu
noașterea acestei poezii, filtrarea 
esențelor ei într-o sinteză proprie 
nu pot șl nu trebuie să ia carac
terul de normă obligatorie. Fiecare 
poet are dreptul să-și aleagă sur
sele. să-și structureze universul pe ■ 
coordonatele ce-i aparțin.

Dar pentru mine, renunțarea la 
această cîmpie de suflet, cu multi
tudinea ei de valori poetice, in 
permanență generatoare de „ros
turi" noi. ar fi echivalentă cu o z 
sărăcire. Și înțeleg îndemnul adre
sat de at.îtea ori creatorilor de 
către secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a ne întoarce mereu către via
ța poporului, către cultura pe care 
acesta a făurit-o, și prin acope
rirea datoriei de conștiință de a 
cerceta și de a-mi raporta scrisul 
la marile valori ale literaturii 
populare.

Afirm deci fără rezerve : poezia 
de azi iși păstrează, între rădăci
nile ei, creativitatea populară, lu
mina sa de aur, care face parte 
de drept din fondul principal ai 
culturii române.
Nicolae Dan FRUNTELATA

Teatrul dramatic „Maria Filotti" 
din Brăila a cunoscut nu de mult 
evenimentul de a reintra (după ani 
de activitate desfășurată in condiții 
de dificil provizorat) in vechea sa 
clădire, restaurata cu o strălucire ce 
depășește cu mult originalul. Fru
musețea și eleganța așezămîntului, 
a sălii, dotarea modernă a scenei, 
„generozitatea" ambientală a foaie
relor, decorate cu multă imaginație 
și bun gust in culori pastelate, de 
un rafinament rar întîlnit în stilul 
baroc, și lăsind lumina să se cearnă 
prin vitraliile delicat colorate și gea
murile mari — presupune crearea 
unui program artistic exigent, o ac
tivitate pe măsură.

Mai multe inițiative șl înfăptuiri 
teatrale de răsunet național, „Zilele 
teatrului", inițiate periodic, comemo
rarea centenaru
lui Maria Filotti, 
apoi al celui Pa- 
nait Istrati (prin 
reușita montare 
a piesei „Martor 
și judecător" de 
Ion Bălan, subti
lă îmbinare de 
ficțiune și docu
mentar, sensibil 
omagiu dramaturgie adus persona
lității și zbuciumului celebrului 
fiu al Brăilei) atestă prezenta tea
trului la comemorarea marilor eve
nimente culturale și naționale. Fapt 
argumentat și mai mult de spectaco
lul „Roata", o foarte bună dra
matizare a lui Corneliu Ifrim 
după Dominic Stanca, ce evocă răs
coala lui Horea — mergind de la 
particular la general, de la destinul 
unei familii năpăstuite la cel al în
tregii națiuni române din Transil
vania secolului al XVIII-lea și pro- 
punind o perspectivă de puternic 
dramatism, uneori chiar tragică.

Titlurile amintite sint doar două 
din numeroasele piese românești 
contemporane promovate prin spec
tacole de ținută pe scena teatrului 
brăilean ; demers asociat cu iniția
tiva și curajul promovării unor va
loroase condeie locale sau a unor 
debutanți in dramaturgie, cum a 
fost, de pildă. Dan Mutașcu (autorul 
unei interesante piese istorice con
sacrate lui Despot Vodă) sau Ion 
Bălan, autor deja amintit, ori Liviu 
Dorneanu. semnatar al unei impre
sionante transfigurări teatrale după 
„Moromeții".

Pe afișul teatrului pot fi întilniți 
și numeroși autori consacrați. Con
secvent în promovarea dramaturgiei 
originale naționale (să ne amintim 
spectacolele cu texte de Theodor 
Mănescu, Ștefan Berciu etc.) și chiar 
in lansarea unor piese «oi, teatrul 
din Brăila a prezentat recent, în 
premieră absolută, o nouă piesă de 
Tudor Popescu : „Satana cel bun și 
drept", sub titlu) „Greutatea omu
lui". Consacrat și prețuit ca autor

AERUL, APA, SOARELE 
izvoare de sânâtate la îndemîna oricui
Centrul de medicină sportivă din București a acumulat în cei 30 de 

ani de activitate o bogată experiență în ce privește arta de a-ți păstra 
sănătatea, vigoarea, tinerețea, știința de a-ți reface forțele după muncă. 
Cunoștințele acumulate in acest domeniu al cercetării științifice repre
zintă fundamentul recomandărilor făcute de conf. dr. IOAN DRAGAN, 
directorul acestei prestigioase unități de invâțămint, cercetare și prac
tică medical-sportivă.

— Sezonul estival are caracteristi
cile și mijloacele lui specifice pentru 
refacerea organismului, pentru dez
voltarea la maximum a capacității 
de efort fizic și neuropsihic, a to
nusului general al organismului. In 
toate lunile anului aerul, soarele și 
apa constituie factorii naturali de 
bază pentru antrenarea organismului, 
pentru creșterea rezistenței lui față 
de intemperii, viroze, agenți nocivi 
din mediul înconjurător. Vara însă 
putem beneficia intr-o măsură mai 
mare de proprietățile benefice ale 
tuturor factorilor naturali.

— Vă propunem s<5 începem cu 
recomandările pentru cura de aer 
curat și soare.

— Baia de soare se poate face ori
unde, la mare, șes sau munte, cel 
mai bine in primele ore ale dimine
ții, crescind progresiv durata de ex
punere pentru a evita arsurile, inso- 
lația sau chiar șocul termic. Dimi
neața pină Ia orele 7—8 razele ultra
violete nu sint mai numeroase decit 
la prinz. dar atmosfera de la mare 
și șes fiind mai puțin încărcată, orga
nismul beneficiază de ele intr-o mă
sură mai mare. Deși către orele de 
prinz cantitatea de radiații ultravio
lete este mai mare, în schimb sînt 
mai puternice razele calorice cu efec
te nefavorabile, uneori nocive, chiar 
și pentru omul sănătos. Motiv pentru 
care nu se recomandă expunerea la 
băile de aer și soare în orele de 
prinz (intre 11 și 16).

O altă recomandare utilă este în 
legătură cu consumul de alimente. 
Nu este indicată ingestia de diferite 
alimente — in afara băuturilor neal
coolice. a fructelor și lactatelor in 
timpul expunerii la soare și cu cel 
puțin o oră înainte de expunerea la 
soare. Se știe că digestia solicită 
intens aparatul circulator, inima in 
special, iar helioterapia supraîncarcă 
și ea aparatul circulator, efortul de
pășind uneori limita de adaptabili
tate a aparatelor circulator și nervos, 
favorizind astfel accidentul cardiac 
sau vascular.

— Care sint caracteristicile și be
neficiile curei de aer-soare in zona 
montană ?

— Expunerea la aer și soare tn 
climat montan, lă peste 1 000 m al

de comedii, dar apreciat cel puțin 
pentru două drame („Nu ne naștem 
toți la aceeași virstă" și „Lunga po
veste de dragoste"). Tudor Popescu 
propune aici o modalitate mai puțin 
întilnită nu doar în scrisul său, ci 
chiar in dramaturgia națională : „co
media fantastică", așa cum e scris 
pe afiș. O comedie fantezistă, fără 
îndoială, care e, totodată, o alegorie 
morală in care reflecția se imbină 
cu satira. Scriitorul aduce in scenă 
personajele ce ar simboliza prin tra
diție polul Binelui, al Salvării și 
polul Păcatului și pieirii și probează 
hazliu deruta și solidarizarea lor in 
fața formelor moderne ale Răului, 
care depășesc cu mult viciile de tip 
tradițional, depășind totodată, impli
cit, tot ce a putut crea imaginația 
umană în acest domeniu. Prilej —

ÎNSEMNĂRI PRIVIND EXIGENTELE educative
ALE SPECTACOLULUI TEATRAL

pentru scriitor — de .a denunța noci
vitatea egoismului, impus pină la 
ultimele consecințe, nocivitatea pro
feților creatori de secte, marea eroa
re și iluzie a renunțării la natură, 
dar și cea a cultivării exclusive, fre
netice a senzațiilor și simțurilor 
(ceea ce ar constitui, se sugerează, 
o negare implicită a determinisme- 
lor Și răspunderilor sociale și politi
ce ale omului). Piesa, scrisă in regis
tru glumeț, relaxat, denunță, de ase
menea. marele pericol al setei de 
putere — generatoare a spiritului 
războinic, ce poate duce omenirea la 
distrugere.

Imbinînd satira cu gravitatea și 
lirismul, Tudor Popescu reflectă fa
limentul vechilor perspective și ca
tegorii idealiste și pledează pentru 
o nouă morală, pentru o morală 
practică și un umanism generos.

Fără a fi una dintre cele mai izbu
tite. sub raport estetic, piesa are 
meritul unei abordări originale 
(nu-mi amintesc, de pildă de nici o 
altă incarnare, mai directă, a con
statării „Dumnezeu a murit", a pe
rimării principiului tradițional al 
Absolutului și Binelui 1). In privința 
mesajului — „Satana cel bun și 
drept" are meritul de a atrage aten
ția asupra forței creatoare a iubirii, 
și mai ales asupra marii răspunderi 
ce îi revine omului pentru menți
nerea echilibrului natural, social și 
politic, pentru a asigura menținerea 
și sănătatea Pămîntului.

Colectivul brăilean, îndrumat de 
regizorul Constantin Codrescu și 
Dan Mănescu (care au optat pentru 
o formulă de spectacol ce fructifică 
intens muzica „disco") și sprijinit 

titudine este cu mult mai favorabilă 
pentru toate categoriile de virstă. 
Datorită purității atmosferei, canti
tatea de ultraviolete este mai mare 
decît la șes sau pe litoral, de aceea 
și pigmentarea pielii (bronzarea 
corpului) este mal de durată decit 
cea realizată prin expunerea in cli
mat marin. Pe de altă parte, inter
vine și aeroionizarea negativă a

OMUL Șl
VIAȚARAȚIONALĂ

aerului atmosferic cu efecte favora
bile asupra organismului.

— In opțiunea pentru mare sau 
munte ce trebuie avut in vedere ?

— Organismele tinere, pină la 24 
de ani și in special copiii, beneficiază 
cu precădere de helioterapie marină 
datorită efectelor acestui climat a- 
supra mineralizării scheletului osos. 
Se știe că sub influența radiațiilor 
solare de la nivelul mării și a vita
minei D-_> din corp calciul și fosforul 
din organismul copilului se fixează 
la nivelul oaselor. In acest fel cli
matul marin favorizează creșterea și 
formarea oaselor, contribuind la dez
voltarea armonioasă a organismului. 
Acest principiu stă la baza tratamen
tului profilactic al rahitismului sau 
al sechelelor rahitismului, boală ce 
apare in prima copilărie, fiind cau
zată de lipsa soarelui in special.

In continuarea curei la mare aste 
Utilă o cură montană cu aceeași du
rată de 12—14 zile pentru fixarea 
efectelor bune, în ce privește osifi- 
carșa scheletului și creșterea. Cura 
montană adaugă la aceste rezultată 
bune efectele ei tonice generale.

Pentru majoritatea populației sau 
pentru vîrsta a doua (intre 30 și 60 
de ani), pentru cei fără probleme 
deosebite medicale, de sănătate 
(contraindieații pentru un climat sau 
altul) se poate tine seama de prefe
rințele individuale. Se recomandă 
persoanelor care se găsesc într-o 
stare de oboseală mai avansată fizică 
sau nervoasă să înceapă concediul cu 

substanțial de imaginația plastică a 
scenografei Lavinia Mirșu, a venit in 
intimpinarea textului cu multă dă
ruire. O dăruire ce presupune efort 
de autodepășire atit la artiștii cu 
experiență, cit și la cei tineri.

Și opțiunile repertoriale din aria 
universală onorează programul tea
trului brăilean prin „Doi pe o ban
că" de Al. Ghelman Și, mai ales, 
„încercare de zbor" de Iordan Ra- 
dicikov, minunată parabolă poetică 
a unei anume condiții sociale și 
naționale și implicit umane. Acest 
din urmă spectacol, realizat in 
regia lui Constantin Codrescu, 
constituie, totodată, și una din 
cele mai bune realizări regizo
rale din teatrul românesc pe 
care le-am putut vedea in această 
stagiune. Spectacol puternic, emoțio

nant, „încercare 
de zbor" s-a im
pus prin virtuo
zitatea cu care a 
îmbinat realismul 
compozițiilor in
dividuale cu for
ța simbolurilor 
teatrale, plastici
tatea și vigoarea 
prezenței umane 

cu puterea de sugestie a imagi
nilor scenice concise și rafinat sti
lizate, capabile să transfigureze idei, 
atitudini, să potențeze ecoul medi
tativ al montării.

Calitatea programului repertorial 
este susținută la-Brăila de cea a tru
pei. Teatrul de pe malul Dunării are, 
la ora actuală, una dintre echipele 
cu cei mai mulți tineri, alături de 
Bujor Macrin, Petre Simionescu, Ro
die# Mușețeanu, Marilena Negru, 
Mircea Valentin, Gheorghe Moldo
van ș.a. spectatorii puțind identifica 
actori precum George Custură, Sorin 
Dinculescu, George Șofrag, Florin 
Chirpac, Ana Maria Pîslaru, Victor 
Ianculescu ș.a., care au făcut pe de
plin dovada dotării și marii lor dă
ruiri.

Este aceasta o zestre ce se cere, 
fără îndoială, și mai bine „gospodă
rită", căci, iată, urmărind turneul 
bucureștean, am putut constata, ală
turi de forțe actoricești excesiv soli
citate, absența de pe afiș a unor 
valori consacrate, insuficienta folo
sire a altora. După cum va l'i, desi
gur, binevenită și o lărgire sensibi
lă (și mai judicioasă ca pină acum) 
a ariei colaboratorilor — in dome
niul regiei, mai ales. Oricum, esen
țial pentru Teatrul „Maria Filotti" 
din Brăila rămine (din cile ne-am 
putut da seama urmărind desfășu
rarea spectacolelor în Incinta sălii 
recent restaurate și purtind un dia
log la sediul comitetului județean 
de partid) obiectivul cuceririi publi
cului. O bătălie spirituală pe care 
teatrul binemerită să o ciștige.

Natalia STANCIJ

o săptămină petrecută intr-o zonă cu 
climat de cruțare (la altitudine intre 
600 și 800 m). După aceea pot mer
ge și la mare dacă doresc neapărat. 
Pentru persoanele de virstă mai îna
intată (să zicem peste 60 de ani), in 
general se recomandă un climat sub- 
alpin, .intr-o stațiune de 600—800 m 
altitudine, care exercită efecte de 
reconfortase asupra sistemului cir
culator, a celui nervos, endocrin, iar 
prin exercițiile fizice șl mers și a- 
supra mușchilor și altor funcții, cum 
ar fi respirația in special.

— In acest cadru natural, care ar 
fi mijloacele sau căile de refacere pe 
care le recomandați pentru acest 
sezon, indiferent dacă sîntem sau nu 
in concediu de odihnă ?

— Este foarte sănătos ca ziua fie
căruia din noi să înceapă cu 5—10 
minute de gimnastică igienică de în
treținere. Se recomandă mersul pe 
jos o oră pe zi intr-un ritm vioi de 
5—6 km pe oră pentru bărbați și 
4—5 km pe oră pentru femei ; frec
vența cardiacă (pulsul) trebuie să 
ajungă la circa 120 pulsații pe minut, 
altfel efortul nu este suficient. A- 
lergărea : 15—20 minute de 3 orj pe 
săptămină intr-un ritm stabil, in 
care frecvența cardiacă (pulsul) a- 
junge la 120—140 pulsații pe minut, 
ritm optim pentru inimă și respira
ție. Alergarea este o metodă de an
trenament cardiac și respirator in
dicată atit omului sănătos, cit și bol
navului cardiac aflat in recuperare 
după o afecțiune acută, de exemplu 
infarct. Mersul pe bicicletă o jumă
tate de oră pe zi intr-un ritm d 
pedalare de 14—16 km pe oră 
care frecvența cardiacă nu trebui' 
depășească 130 contracții pe n 
înotul trebuie practicat (nu c 
macul plin și nu in orele de 
timp de 15—20 minute in d 
prize. Se va pune accent n- 
viteză, cit pe corectitudine,- 
lor pentru relaxarea corpi 
tă de expunerea la soa- 
părțile corpului cu res 
gulilor amintite mai ir 
tejarea capului cu o ’ 
re. Ea munte, 2—3 r 
zilnică urmate de od 
de, automasaj, lud- 
decvat de lichide 
ceai ■ îndulcit, Ir 
gimnastică și d 
ve sint modali' 
tere a capac' 
nismului.
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(Urmare din pag. I)
pedierea înainte de termen a aces
tui ultim lot de 26 de tractoare pe 
șenile S-651-L. din cele 166 coman
date de partenerii străini, atestă im
petuoasa dezvoltare a unității har- 
ghitene în cei 9 ani care au trecut 
de la fabricarea primului tractor, ca 
și capacitatea creativă a unui tinăr 
și talentat colectiv de muncă, care 
a ajuns să realizeze astăzi tractoa
re in peste 20 de tipuri, bine apre
ciate și căutate pe toate continen
tele.

Sub aceleași bune auspicii se des
fășoară relațiile contractuale ale în
treprinderii de materiale izolatoare 
din municipiul Vaslui cu partenerii 
externi. Ieri, pe porțile întreprinde
rii au ieșit ultimele loturi de pro
duse din contractele pe acest an. Cu 
aceste loturi de produse hidroizola- 
toare prevederile de plan la zi, la 
export, au fost depășite cu 4,4 mi
lioane lei, ceea ce marchează înde
plinirea integrală, incă de pe acum, 
a contractelor pe 1985.

— Ce a contribuit la realizarea a- 
cestor bune rezultate ? — l-am în
trebat pe corespondentul nostru din 
județul Vaslui, Petru Necula.

— în afară de oameni, de profe
sionalismul cu care aceștia au ac
ționat, sint de relevat : aplicarea 
unor noi cuceriri tehnico-științifice, 
îndeosebi prin utilizarea tuturor re
surselor de creativitate ale colecti
vului. Noile tehnologii și utilaje de 
mare randament, concepute și reali
zate cu forțe proprii, ca de exem
plu urzitorul pentru fire de sticlă, 
instalația de răcire a cartonului bi- 
tumat, alte numeroase lucrări de mo
dernizare și de mică mecanizare au

(Urmare din pag. I)
acumulare, un baraj, un 
număr de aductiuni și o 
uzină electrică. Prima, a 
doua și a patra furnizează 
energie ; despre a treia, a- 
flată in construcție, ne o- 
cupăm in rîndurile de față. 

Amenajarea Sebeșului a 
început în 1973 cu barajul 
de anrocamente de la 
Oașa. Hidrocentrala a in
trat în funcțiune, după 
șapte ani, în 1980. După 
trei ani intra în funcțiune 
Petrești. după încă unul 
Șugag. Lungimea tunetelor 
de aducțiune Însumează 
circa 35 de kilometri ; 
lacurile de acumulare au 
circa 160 de milioane de 
metri-cubi de apă ; prima 
captare (Oașa) se află lă 
1 255 de metri altitudine, 
ultima deversare de apă 
uzinată (Petrești) la 279 
metri. Intre aceste două 
puncte, circa 80 de kilo
metri.

Aici, în galeria principa
lă de la Săsciori, Victor 
Drașoveanu, secretarul co
mitetului de partid, ne ex
plică tehnologia de beto- 

- nare a tunelului ; nu are 
' rost să intrăm in detalii 

tehnice, este de ajuns dacă 
spunem că este un brevet 
românesc, că asigură o e- 
xecuție rapidă și mari, 
foarte mari economii de 
metal.

— Autorul ei — spune 
cu nedisimulată mindrie 
secretarul de partid — au
torul ei, inginerul Florin 
Lăcătușii de la I.S.P.H., a 
găsit în Moga un execu
tant de înaltă clasă.

Cu maistrul loan Moga 
ne vom întilni mai încolo, 

văzutNu prea înalt, a 
multe, știe multe, este pe 
valea Sebeșului 
ceput.

— Au 
tovarășe Moga !

— Să
trecut
spun

de la
ceva

în
ani,

drept, 
prea mă uit înapoi, 
mai-nainte.

— Hai să ne uităm puțin, 
totuși.

— Eu-s făgărășan, din 
Ludișor, dacă știți. Am fă
cut școala medie tehnică 
minieră din Cîmpulung 
Muscel și din ’53 pină in 
62 am lucrat în explorări 
miniere. Atunci am trecut 
la Vidraru. Am făcut Vi- 
draru și pe urmă 
Am făcut Lotrul și pe 
urmă aici.

Nu 
repet 
Vidraru și pe urmă Lotrul.

Lotrul și pe 
Ce simplu 1' 

de un alt 
hidrocen- 
spus anul 
Șiretului

nu 
Nu-

Lotrul.
aici.
mă pot opri 
in gind : „Am făcut

să nu

Am făcut 
urmă aici..." 
Mi-aduc aminte 
constructor de 
trale, care mi-a 
trecut pe valea 
cum se face un baraj : „O 
luăm de jos, cînd ajungem 
sus (lata și iar o luăm de 
jos 1“ Simplu, nu.? Aici, 
pe valea Sebeșului, prin-

t V
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Pe tot cupiil patriei 
o amplă șMîețitoare 

înlrecereialistă
determinat sporirea productivitățing. loan Olteanu, directorul in- 
muncii in acest an cu 20 la sutăjderii — au efecte economice 
concomitent cu ridicarea necontenităite. Bunăoară, in acest an, in- 
a calității produselor. iderea „Electromureș" va rea-

je seama produselor noi, un
Produse noi, modernizate,îe producție de,”’ ’ormele de consum la un mi

CU înalte performanțe. Frinei producție înregistrează o 
folosirea cu randament sporit a do-e apreciabilă de la J0.3 tone 
tării tehnico-materiale, a potențialu-itȘria'e (cupru, ^lumini • 
lui științific de care dispun, precum’sitor), in anul 19t>0. la .
și a cunoștințelor muncitorilor, tehni-'st an. Totodată, valoarea p - 
cienilor și inginerilor, in întreprinde- i realizate d.intr-un kuogra 
rile noastre se desfășoară o amplă ninate neferoase a crescut ac 
acțiune de promovare a progresului lei în 1981 la 3 600 lei in p^e- 
tehnic, de asimilare a unor noi pro- t>i > 
duse si tehnologii, mai perfecționa
te și mai eficiente. Prezenți pe re
cepție, am consemnat in acest sens 
cele comunicate ieri dimineață la te
lefon din județul Mureș, de către co
respondentul nostru. Gheorghe Giur
giu.

— Pe cele trei platforme ale în
treprinderii „Electromureș" au fost 
asimilate anul acesta, in premieră, 
o serie de produse care înglobează 
un grad înalt de manoperă și inte
ligență tehnică, cum sint : Încălzi
toare electrice, convectoare și bate
rii de încălzire pentru centrala nu- 
clearo-electrică, de la Cernavodă, 
noul tip — perfecționat — de co
piator electric cu developare mag
netică. arzătoarele de biogaz de ca
pacitate medie, casele de marcat e- 
lectronice, conductorii electrici pen
tru conexiuni în electronică ș.a. — 
toate produse de înaltă tehnicitate, 
destinate obiectivelor prioritare ale 
economiei naționale. De la începu
tul actualului cincinal, aici au fost 
asimilate 83 tehnologii noi sau mo
dernizate. „Aceste măsuri — ne-a

ri încă un amănunt : în pre- 
ntreaga producție din anul 1965 
“prinderii se realizează în nu
de zile".

ș vrea să întăresc afirmațiile 
lui meu relevind experiența 
■inderii „înfrățirea" Oradea, a 
în dialog cu noi loan Laza, 
andent pentru județul Bihor, 
roducția livrată beneficiari- 

aceste zile, colectivul in
derii orădene a ridicat la 

92 000 numărul mașinilor - 
fabricate în rodnicii ani ai

i Nicolae Ceaușescu".
e poți oferi și alte amănunte? 
neînțeles. La sfirșitul cincina- 
irecedent, 90 la sută din pro- 
întreprinderii o reprezentau 

le universale clasice. în pre- 
cestea constituie mai puțin de 
le, lăsînd loc centrelor de pre- 
, mașinilor-unelte cu comandă 
că, liniilor ' '
14 tipuri 
nificate a 
1 in curs, 8 
ție, printre

transfer. Din 
mașini-unel- 

asimilate aici 
intrat deja în

de 
de 
fi 
au ____

„...... .. acestea numărîn-
centrul de prelucrare vertical 
diverse mașini de găurit, ale- 

'rezat.

Cronica zilei
La invitația Consiliului Național 

al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, în perioada 1—10 august 
au efectuat o vizită oficială în țara 
noastră Marcondes Gadelha, senator 
din partea Partidului Frontul Libe
ral, membru al conducerii executive 
a Senatului federal brazilian, și Jose 
Ignacio Ferreira, senator din partea 
Partidului Mișcarea Democratică 
Braziliană, șeful comisiei de consti
tuționalitate și justiție a Senatului 
federal brazilian.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au fost primiți de Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Tamara Dobrin, președinte al Birou
lui Executiv al Consiliului Național 
al F.D.U.S., și au avut convorbiri cu 
membri ai conducerii ministerelor 
afacerilor externe, comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, educației și invățămintu-

Iui, agriculturii și industriei alimen
tare.Senatorii brazilieni s-au întîlnit, 
de asemenea, cu reprezentanți ai 
comitetelor executive ale consilii
lor populare și consiliilor F.D.U.S. 
ale județelor Brașov și Constanța și 
au vizitat unități industriale, agrico
le și obiective social-culturale din 
Capitală și din unele județe ale țării.

★
Delegația parlamentară a Republi

cii Populare Angola, condusă de 
Paulo Teixeira Jorge, prim-secretar 
al Adunării Poporului, care face 6 
vizită in țara noastră, a avut, sîm- 
bătă, o întrevedere cu Gheorghe 
Cazan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Au fost abordate aspecte ale cola
borării economice româno-angoleze 
și posibilitățile de lărgire a schim
burilor comerciale, reciproc avanta
joase. (Agerpres)

CRONICA
Pentru perfecționarea activității 

și îmbunătățirea coordonării în do
meniul industriei chimice, a prelu
crării țițeiului și petrochimiei, prin 
Decret al Consiliului de Stat a fost 
reorganizat Ministerul Industriei 
Chimice și s-au înființat Ministerul

Industriei Chimice și Ministerul In
dustriei Petrochimice.

Prin Decret prezidențial, in func
ția de ministru al industriei chimice 
a fost numit tovarășul Gheorghe 
Dinu, iar în funcția de ministru al 
industriei petrochimice tovarășul 
Adrian Stoica.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Emoționat de cuvintele de durere și solidaritate adresate mie de Excelenta 
Voastră cu ocazia nenorocirii de la Val di Stana, aș dori să exprim, și in 
numele poporului italian, cele mai sincere mulțumiri pentru participarea 
Excelenței Voastre la marele doliu care a cuprins Italia.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Adunări festive cu prilejul
„Zilei minerului 

la Teatrul de stat „Va- 
din Petroșani a avut loc 
festivă dedicată „Zilei 

, la care au luat parte oa- 
muncii din întreprinderi

/✓

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 august, ora 20 — 14 au
gust, ora 20. In țară : Vremea va fi

predominant frumoasă, cu cerul varia
bil, mal mult senin noaptea și dimi
neața. tn nordul și estul țării vor că
dea ploi Izolate. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperatura va con
tinua să crească ușor. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele intre 22 șl' 32 de grade, mai 
ridicate in sud. Pe alocuri, în vestul 
tării și la munte, se va produce ceată.

INFORMAȚII SPORTIVE

tre constructorii de tunele 
și baraje, acest „simplu" 
înseamnă „pur și simplu" 
o fantastică, o aproape 
neomenească energie- pusă 
în slujba luptei cu mun
tele, cu apa, cu viforul, cu 
arșița, cu lungile nopți de 
iarnă cînd mercurul din 
termometre scade la 20 de 
grade, crivățul gonește cu 
100 de kilometri pe oră și 
se aude urletul lung al 
haitei de lupi scoasă de 
foame din birlog.

— Dar în tunel e bine...
— spâne maistrul Moga.

Alt cuvint deturnat. 
„Bine" înseamnă o detună
tură puterhică care dislocă 
roca. Cînd fumul se mai 
ridică, apar minerii și in- 
cep muhca''dură"'a indepar-" 
tării’ rocii. Apoi fierarii 
montează cintrele — arcuri 
de oțel, îmbrățișate de pe
reții tupelului — și beto-

Victor Drașoveant, 
inginerul Dorin G 
nu, șeful Antrepriza 
Sebeșului. Ajungem 
raj. Apele au fost 
S-a construit și nt 
sea, care trece susi 
undeva in stingă, 
grea, și ea rod 1 
al energiei construi 
Cea pe care trecem 
fi înecată, așa cum 
odată Bradu Strîml 
rajul a început să se 
betonul iși arată faț 
Are un nume f 
Obrejii de Căpilna 
Căpilna, aceea cu
— ne spusese Matei
rul cu care venisem 
pilna noastră, eu-.'■f ___ __  __
dacică". S-au betonat decit a altora. Ai tot au- 
zfice'talii de 'm'etfUct ""tea amintiri cit' bfetoft tn

în< finâl —■face" .................................
tul inginerul Găbu
— lanțul de hidroce 
de pe valea Sebeșul

Și ne reface povestea 
minunată a exploziei de 
energie umană care, în fi
nal, a dăruit patriei 150 de 
Megawați energie electri
că. E un baraj in arc, în
cordat între doi munți, în 
spinarea căruia „se reaze
mă" aproape două milioa
ne de metri cubi de apă. 
Laurențiu Țurcanu este în
cercat de nostalgie. Aerul 
este calm, zarea se deschi
de in trepte pină spre 
Oașa, curge ozonul de pe 
cetini și ne răcorește frun
țile. E aproape ca in Bu
covina lui natală de care 
se simte atit de legat.

— Viața constructorilor 
este mai fericită poate

Ștefan Negrișan - campion al lumii 
la lupte greco-romane

Simbătă seara s-au disputat pri
mele finale ale campionatelor mon
diale de lupte greco-romane de la 
Kolbotn (Norvegia), printre laureați 
numărindu-se și sportivul român 
Ștefan Negrișan, care a repurtat un 
succes strălucit, cucerind medalia de 
aur și titlul de campion al lumii la 
categoria 68 kg. în finală, Ștefan Ne
grișan, dovedind o tehnică deosebită, 
l-a întrecut la puncte (6—0), pe Mi
hail Produkin (U.R.S.S.). Locul trei a 
fost ocupat de Jim Martinez (S.U.A.).

La categoria 74 kg, în turul cinci; 
Ștefan Rusu (România) l-a învins la 
puncte pe campionul Bulgariei, Bo
rislav Velicicov, iar la categoria 62 
kg, in turul patru, Gheorghe Savu a 
ciștigat prin tuș întîlnirea cu norve
gianul Brekke.

NATAȚIE. în turneul de polo pe 
apă al campionatelor europene de 
natație de la Sofia, echipa României 
a întrecut cu scorul de 14—6 selec
ționata Maltei. Aceasta a fost a 6-a 
victorie consecutivă a formației ro
mâne, care conduce detașat in cla
samentul grupei B.

ATLETISM. Simbătă la Budapesta, 
în Cupa Europei la atletism, Cris
tina Cojocaru (România) a ciștigat 
proba de 400 m garduri cu timpul de 
55”10/100, urmată de Tuija Helander 
(Finlanda) — 55”21/100 și Ann Louise 
Skoglund (Suedia) — 57”22/100. în 
cursa de 100 m plat Lucia Militaru 
s-a clasat pe locul 3 cu timpul de 
U”66/100.

FOTBAL. Campionatul diviziei A 
la fotbal continuă duminică cu me
ciurile etapei a 2-a, ce se vor des
fășura după următorul program : 
Dinamo — Universitatea Cluj-Napo- 
ca (stadion Dinamo) ; Rapid — Pe
trolul Ploiești (stadion Giulești) ; 
Gloria Buzău — S.C. Bacău ; F.C, 
Argeș — Steaua ; Corvinul Hune
doara — Chimia Rimnicu Vîlcea ; 
F.C. Bihor — Victoria București : 
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș ; F.C.M. Brașov — Sportul' 
studențesc ; Politehnica Timișoara — 
F.C. Olt. Partidele vor începe la 
ora 18.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, din ju
rul orei 17,30.

Simbătă, 
lea Jiului" 
o adunare 
minerului", 
meni ai 
de extracție și preparare a cărbu
nelui. institute de cercetare și pro
iectare, unități de producere și re
parare a utilajului minier, din alte 
întreprinderi și instituții din Valea 
Jiului.

Adunarea festivă a fost d ischisă 
de tovarășul Viorel Faur, piirn-se- 
cretar al Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R.

A luat cuvintul tovarășul Iulian 
Costescu, directorul general al Com
binatului minier Valea Jiului. Arătind 
că, în acest an, sărbătorirea „Zilei mi
nerului" are loc la puțin timp după 
ce partidul, patria, întreaga noastră 
națiune au aniversat două decenii 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, cind destinul națiunii, 
noastre a fost încredințat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
trecut în revistă marile realizări ob
ținute de colectivele minerești din 
Valea Jiului în ..Epoca Ceaușescu", 
mutațiile profunde petrecute în a- 
cest sector de activitate, ca rezul
tat al introducerii mecanizării, ex
tinderii tehnicii și tehnologiilor mo
derne. El a evidențiat, totodată, a,- 
tenția permanentă acordată de către

partidul și statul nostru îmbunătă
țirii continue a condițiilor de mun- _ 
că și viață ale minerilor, angaja- ’ 
mentul unanim al acestora de a ac
ționa cu și mai multă hotărire pen
tru creșterea producției de căr
bune.

în cadrul adunării. Marin Ștefa- 
nache, ministrul minelor, a transmis 
minerilor, tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului, un. călduros salut, 
urări de sănătate, fericire și multe 
succese ’ din partea C.C. al 
P.C.R.. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, felicitindu-i pen
tru contribuția adusă la înfăptuirea 
programului național de sporire a 
bazei de materii prime și energe
tice.

Intr-o 
tuziasm, 
re au 
rășului 
secretar 
munist
blicii Socialiste

în încheierea 
prezentat un program artistic.

★
Adunări festive dedicate „Zilei 

minerului" au avut loc în toate com
binatele. centralele, întreprinderile și 
unitățile miniere de pe întreg cu
prinsul țării.

atmosferă de puternic cn- 
participanții la aduna- 

adresat o telegramă tova- 
NICOLAE 

general 
Român,

CEAUȘESCU, 
al Partidului Co
președintele Kcpu- 
România.
manifestării, a fost

(Agerpres)

ÎN VIATA CETĂȚII
(Urmare din pag. I)

De-a lungul anilor, 
cenaclul 
rat o 
distinctă, 
prezenta 
tori și cercetători care 
vibrează la unison cu 
creația autentică. și 
înaintată a epocii, cit 
și datorită îndrumării 
cu rară pasiune . a 
profesorului Ion Căli
mara, care are vocația 
animatorului cultural, 
el însuși un poet va
loros și original. Mi-a 
reținut în mod deo
sebit atenția scriitura

și-a contu- 
personalitate 

atit prin 
unor scrii-

acidulată a lui Arca- 
die Chirșbaum, fabu
list și epigramist pe 
care critica literară ar 
trebui să-1 aibă în ve
dere. Citez o micro- 
l'abulă : „Spuse o La
cună unui cunoscut : / 
— bfu știu 
mine, 
cut, / 
nimica, totu-i insipid, / 
Iar pe dinăuntru, simt 
așa un vid ! / Și-i 
răspunse-amicul, fără 
protocol : / — Poate 
așa ți-e firea, ai 
în cap un... gol ! / De 
simți citeodată că ți-e 
mintea goală, / S-ar

ce-i cu 
parcă-i un fă- 
Nu-mi place

putea să fie... stare 
naturală" (Stare na
turală).

Intelectuali ai ce
tății, cei din Făget nu 
se simt marginalizați, 
nu suferă de comple
xele provincialului 
nemulțumit de depăr
tarea 
centru, 
men tul 
nesc, 
patriotică 
îndatoririle 
viști ai

culturală de
ci au senti- 
că-și indepli- 

cu conștiință 
și civică, 

de acti- 
acestui „ev 

aprins". în felul aces
ta, intelectualii din 
Făget transpun in via
ță ideile democrati
zării culturii.

Valea luminii
niștii. încă un pas. încă un 
metru pină la ritmul lor 
de 50—60 de metri pe lună. 
24 de ore din 24, energia 
omului înfruntă energia 
muntelui și o biruie.

Inginerul
ne asigură că peste o lună 
cei 50 de
mai rămas _____
acces Tatomir vor fi stră
punși. Minerul Vasile Ghe- 
rasimoaie crede că va fi și 
un ușor devans. Ține pi- 
ckamerul lingă trup și 
spune :

— Avem noi așa, o am
biție să ajungem în gale
ria principală mai de
vreme.

Tot despre ambiție vor
bește și maistru] Grigore 
Rusu. „Eu vă știu de unde
va" — zice. „Și eu" — zic. 
Ne uităm unul la altul. 
„Ați fost Ia Vidraru, in 
noaptea aia, cînd cu sur
parea..." Rusu Grigore, 
maistru, „omul care 
doarme 50 de ore dacă 
nevoie", Alexandru 
dejde, Șerban Filian, 
hai Tinosu, Francisc 
gheduș, 
care de 
energia 
toarelor de energie ale pa
triei, oameni care mun
cesc in condiții pentru care 
cuvintul „dure" este încă 
prea blind, oameni pe care 
însă nu i-a auzit nimeni 
vreodată plingindu-se de 
altceva decit că un utilaj 
nu a venit la timp sau că 
nu știu cine nu și-a făcut 
pe deplin datoria. Eroi 
modești, tăcuți ai unui 
efort aspru făcut zi de zi 
și an de an, „de la tinere
țe pin-la bătrînețe", cum 
zice’tot loan Moga.

...Batem kilometru după 
kilometru împreună cu

Ionel Ghiran
metri care au 
din fereastra

nu 
este 
Nă- 
Mi- 
He- 

șeful lor, oameni 
o viață iși dedică 
construirii genera-

avea aproape 350 de 
gawați putere inst 
Final provizoriu, ții 
precizez, pentru că în 
de față sint în studi 
alte 
spori

Lui 
„om 
spune cu mindrie, i-ai 
bit tîmplele pe șantier 
fost la „comandamenl 
călătorit toată noaptea, 
acum, „luat de odih 
cum spune o vorbă, I 
din galerie în galerie, 
trolează, verifică, dă 
poziții, proaspăt ca un 
giner stagiar. Spune 
„tot secretul unui șef 
șantier este să se ener 
calm". „Cum adică ?“ 
e •greu de explicat..." 
mine'să ne gindim...

★
...în sus, tot mai sus, 

valea Sebeșului, pe d 
mul bătut, bună parte, 
piciorul, acum treisprei 
ani. Trecem de Șugag, 
mună mindră, cu oarr 
vrednici, pe care șantit 
a schimbat-o defini 
Case frumoase, blocul, 
sediul antreprizei — cs 
o dată terminată lucrai 
va deveni motel pentru 
ce'vor veni să cunoa, 
unul dintre cele mai fi 
moașe locuri ale aces 
țări frumoase cum puți 
sint. Ajungem la lacul 
acumulare Tău, al hidi 
centralei Șugag.

Pe baraj stăm de vor 
îndelung cu inginerul La 
rențiu Țurcanu, care 
vorbește despre caracter) 
ticile lucrării.

— O cunoașteți bine.
— Cum să n-o cunos 

dacă am fost șeful șanti 
rului ?

construcții care 
puterea noastră.

Dorin Găbudc 
născut în ’33",

baraj : și- - poți ■ să-viir să' 
pui mina pe piatră și să te 
gindești că viața nu-ți tre
ce in zadar. Să vezi cu 
ochii tăi colosul și să te 
gindești la toți tovarășii de 
muncă, de necazuri și de 
bucurii cu care ai impărțit 
plinea ani și ani.

...In lac se oglindește ce
rul. Mai jos de noi, pu
terea lui se preface in elec
tricitate, in energia de care 
avem atita nevoie. Stăpini 
peste sistem sint âcum al
ții, cei de la exploatare. 
Un om ager, numai ris și 
voie bună tot timpul, ingi
nerul loan Varvari, direc
torul Uzinei hidroelectrice 
Sebeș, „stăpîn" peste 304 
MW (deocamdată...), ne dă, 
bucuros, citeva date. Sint 
cele care „dau seama", in 
final, de energia construc
torilor și montorilor și de 
competența energeticieni- 
lor :

— De la punerea in ex
ploatare și pînă azi, valea 
Sebeșului a furnizat peste 
800 de milioane de kWh. 
Aceasta se poate traduce 
într-o economie de peste 
440 000 de tone de păcură. 
Doar în semestrul întii al 
acestui an s-au produs 135 
de milioane de kWh. Un 
kilowatt-oră furnizat de noi 
costă 17 bani. Sîntem cu 
totul 209 oameni.

Deci, in liniștea nesfîrși- 
tă a munților, două sute 
de oameni, pe urma altor 
mii, desfac din ape ener- 

! gia. Valea Frumoasei dă 
; lumină.

...Sus, sus de' tot a ve
gheat odată energia spiri
tuală a celui ce ne-a dă
ruit „Poveștile de la Bradu 
Strîmb" ; jos, 
vărsarea în 
născut și a

U. R. S. S.

în anumite zile si intre anumite 
ore. la nr. 10 de pe mica stradă 
Lavrucinski din Moscova opresc 
zeci de autocare ale „Inturist“-ului. 
Coboară din ele puhoi de lume so
sită acolo de pe toate meridianele 
Terrei. Se formează lungi șiruri de 
oameni aparent răbdătoare, colo
rate în fel și chip, exuberante. 
Brusc, trotuarul colecționează cea 
mai mare cantitate de iubitori de 
artă — ori Jnumai de curioși — 
din întreaga metropolă sovietică, 
tn așteptarea întîlnirii lor cu cele
brele opere ale unor Rubliov. Ar
gunov, Rokotov. Briullov, Vereșcea- 
ghin, Serov, Chagall, Kuznețov, 
Gherasimov..., turiștii se înghesuie 
unii într-alții și înaintează cu nas 
mărunt spre intrare.

în fața clădirii amintind vechile 
palate princiare, tutelar si impasi
bil rămîne numai monumentul lui 
Pavel Tretiakov, ctitorul galeriilor 
care i-au nemurit numele. Cei 
venit! special ca să-i admire co
moara. pînă ajung să treacă pragul 
frumosului edificiu care o adăpos
tește, iși omoară timpul cum pot 
Necunoscuții se bat prietenește pe 
umăr căutînd motiv de 
Grija pentru impresie, 
va gîndi ori va spune

V ■ c,
,O

Pentru sănătatea pămîntului
Însemnări de călătorie

gaiiskaia", „Kurskaia"... — imagi
nea care se impune atenției este 
aceeași : măiestre compoziții arhi
tecturale, volumetrie de amănunt 
in perfectă consonantă cu cea de 
ansamblu, curburi îmbinate dina
mic. exuberantă cromatică si deco
rativă, pavimente oglindă, nemacu- 
late in nici un fel, rapide scări 
rulante, trenuri grăbite, mii și mii 
de oameni așijderea. în două cu
vinte : frumusețe nepoluată.

Atenția deosebită pentru menți
nerea unei ambianțe sănătoase, gri-

Feridun Azizovici. directorul uneia 
dintre schelele petroliere aflătoare 
in largul Caspicii. Cauza ? Au tre
cut exact doi ani de cind am re
nunțat la transportul țițeiului cu 
ajutorul petrolierelor. Acum, ace
lași lucru il realizăm folosind con
ductele plasate pe fundul apei. 
Elicoptere speciale fotografiază și 
semnalează eventualele „maree ne
gre". Direcția noastră cheltuiește 
anual 5 milioane de ruble pentru 
protecția mediului. Problema po
luării devenise acută și cu atit mai

Lumea copiilor • Telefilmoteca 
de ghiozdan (color). Așchiuță. 
Episodul 3
Din cununa clntecului românesc 
(color). Muzică populară
Album duminical (parțial color) 
însemne ale unul timp eroic (co
lor). Voivozi — izvor de energie. 
Reportaj realizat cu prilejul „Zilei

minerului" la întreprinderea mi
nieră Voivozi, județul Bihor 

15.00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal • Tn intimplnarea

rnaj-li sărbători de la 23 August 
Tara mea azi (color). Epoca
Ceaușescu. Șantierul — școală de 
educare șl afirmare revoluționară 
a tinerel generații. Reportaj-do- 
cumentar realizat cu prilejul........
'brigadierului 
Cintarea României (color). 
Film artistic. „Salutări de Ia 
gea" (color). Premieră TV. ___
ducțle a Casei de filme cinci. 
Brigadierii (color). Emisiune mu- 
zical-coregrafică ;

19,25

19,45
20,25

21,30

Zilei

Agi- 
Pro-

• Cel mai frumoși 20 de ani : TIM
PURI NOJ (15 61 10) — 17,45; 20,
POPULAR (35 15 17) —17: 19 
0 Stejar, extremă urgență 
PURI NOI — 9; 11; 13,15;
• Buletin de București :
— 15
• Mușchetarul român : 
(50 35 94) — 9: 11: 13: 15:
• Declarație de dragoste

TIM-
15,30 
POPULAR

(13 49 04) — 9: 11; 13: 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19
• Capcana: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30: 19,30
• Masca de argint :
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Secretul iul Bachus :
(20 33 40) — 15: 17; 19
• Pas in doi : STUDIO 
9,30: 11,30; 13,30; 15,30: 
FLAMURA (85 77 12) 
16,30: 19,15
• Ciuleandra: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: 19
• Legenda dragostei : FESTIVAL 
(1563 84) — 9; 12; 16; 19

VIITORUL

FLACĂRA

(59 53 15) — 
17,30; 19,30,

9; 11,30; 14;

DACIA
17; 19
: UNION

aproape de 
Mureș, s-a 

v. _ trăit prima 
vîrstă Lucian Blaga. Intre 
Oașa și Lancrăm, ' ' 
acești doi poli 1 
pentru veșnicie de energia 
spirituală a românilor, Fru- 
moasa-Sebeșul transformă 
zi și noapte în energie e- 
lectrică energia minunați- 
lor oameni care l-au 
schimbat și il schimbă.

, între 
marcați

21,50 îejurnal
22,00 Ihiderea programului

LUNI, 13 AUGUST
20,00 lejurnal • In tntimpinarea 

rril sărbători
Czont telmico-ștllntific
Tiaur folcloric (color)
Hnan-folleton 
Rmleră pe 
tevizlunllor 
tgară.
Tlejurnal 
îihlderea programului

20,20
20.40
21,05

21,50
22,00

.. (color). „Bacii", 
tară. Coproducție a 
din R.D.G. și R-P

conversație, 
pentru ce 

__—______ celălalt nu 
pare să conteze. Poate că tocmai 
de aceea, din cînd în cînd. unii 
„scapă" în rigolă filtrele țigărilor 
abia fumate, ori staniolul ciocola
telor consumate, ori ambalajul gu
melor de mestecat... Se scurg insă 
doar citeva secunde pînă cind cine
va. oricine, unul dintre bărbații sau 
femeile care trec pe liniștita stra
dă, se apleacă fără o vorbă, ridi
că resturile si le depun trei pași 
mai departe, în cutiile special pla
sate acolo. Pentru cei care au ochi 
de văzut gestul contează cit un re
proș public.

Am văzut repetîndu-se scene 
asemănătoare și pe superbele holuri 
de la Bolșoi Teatr, ticsite de turiști 
străini, într-o pauză a baletului 
„Macbeth" și pe Kutuzovski Pros- 
pekt, așteptînd să intru la „Pano
rama bătăliei de Ia Borodino", și 
pe strada Obukha. în fața Muzeu- 

' Iui de artă al popoarelor din O- 
rient, și la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S...

O dată mai mult am înțeles cît 
de mare este grija moscovitilor 
pentru ținuta orașului lor vizitin- 
du-le metroul. Indiferent unde am 
coborit, în stațiile din plin (sub) cen
trul Moscovei — „Prospekt Mark- 
sa“, „Piața Sverdlov", „Piața Re
voluției", „Kalininskaia". „Ar- 
batskaia"... — ori în cele mai de
părtate — „Proletarskaia". „Ta-

de aceea, din cînd în

ja pentru păstrarea nealterată a 
frumuseților create de om ori de 
natură, veghea permanentă pentru 
contracararea poluanților de tot fe
lul le-am remarcat și in alte locuri 
ale Uniunii Sovietice.

...Eram la Leningrad cind, pe 
una dintre. străzile insulei Vasi- 
lievski, am observat un microbuz 
pe care un agent de circulație l-a 
oprit aparent fără un motiv serios. 
„Știți, mi s-a explicat, mașina asta 
scoate prea mult fum". Lesne de 
priceput. Cînd spui „gaze de eșa
pament in exces" subînțelegi gazo
lină letală (uneori), aldehide, va
pori cancerigeni...

...Sub un cer de lazurit incen
diat de focul soarelui — amintiti-vâ 
că extremitatea sudică a Azerbaid
janului se plasează aproape pe 
aceeași paralelă cu Lisabona. Pa
lermo și Atena — pe unul dintre 
golfulețele peninsulei Pesciornii 
din Marea Caspică, se bălăceau 
sute și sute de nostime reprezen
tante ale familiei palmipedeior.

— Rațele sălbatice au revenit pe 
mare, ne spunea dr. ing. Musaev

supărătoare cu cit 60 Ja sută din 
producția mondială de icre negre 
se recoltează din aceste locuri. 
Programele antipoluare au început 
să fie aplicate la timp...

într-adevăr. Ia timp. Și nu 
numai pentru Marea Caspică. ci si 
pentru bazinele Volgăi si Uralului, 
Balticii și Mării Negre si pentru 
protejarea bogățiilor lacului Baikal. 
Problemele utilizării raționale a 
resurselor și de ocrotire a naturii 
au fost pe larg discutate in 1976 și 
1981, la congresele al XXV-lea, 
respectiv al XXVI-lea ale P.C.U.S. 
în 1980, Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat Legea pentru protecția 
aerului atmosferic și Legea pentru 
protecția și exploatarea faunei. în 
cadrul marilor opțiuni de dezvol
tare economică și socială a U.R.S.S., 
între anii 1981—1985 și pentru pe
rioada pînă in 1990. aprobate la 
Congresul al XXVI-lea al P.C.U.S., 
un capitol special a fost consacrat 
protecției mediului înconjurător.

Bineînțeles, o astfel de ofensivă 
presupune cheltuieli imense. în pe
rioada 1971—1975, numai investi-

țiile centralizate ale statului pen
tru scopurile respective au fost de 
6,3 miliarde de ruble ; în 1976—1980 
de 9,3. iar in cincinalul actual ele 
vor atinge 10,3 miliarde ruble. Adi- 
ționind și investițiile necentralizate 
— cheltuielile întreprinderilor, su
mele afectate suplimentar pentru 
crearea unor mijloace tehnice ce 
nu pun în pericol natura etc. — 
între 1976—1980 au fost alocate pen
tru ocrotirea mediului 26 miliarde 
ruble. Cum sint dirijate aceste 
fonduri ? 74—76 la sută au fost 
destinate protejării resurselor ac
vatice, 9—10 la sută pentru apăra
rea bazinului aerian, iar . restul 
pentru protecția resurselor funciare 
și anihilarea influentei reziduurilor • 
solide.

In cincinalul curent, proporțiile 
măsurilor de protecție a naturii au 
crescut substanțial. S-au majorat 
de 1,5 ori investițiile pentru pro
tecția aerului atmosferic, ceea ce 
a permis reducerea cu 11 la sută, 
fată de 1980, a volumului rezi
duurilor nocive în condițiile unei 
creșteri considerabile a producției. 
Darea în exploatare planificată a 
unor noi sisteme de readucere în 
circuitul industrial a apei consu
mate va permite economisirea a 75 
miliarde mc de apă proaspătă. în 
acest an. față de 1980, vor fi dimi
nuate cu 50 la sută scurgerile de 
ape reziduale poluate, iar in bazi
nele Mărilor. Neagră. Caspică, 
Azov și Baltică ele vor Înceta cu 
totul. A fost intensificată și pro
tecția cursurilor de apă și a mări
lor din bazinul Arctic. Volumul lu
crărilor de recultivare a terenuri
lor deteriorate va ajunge la 675 000 
ha. iar pe o suprafață de 10 mili
oane de hectare se realizează plan
tații forestiere. In afara celor exis
tente acum, s-a preconizat organi
zarea de noi rezervații naturale în 
R.S.F.S.R., Kazahstan, Armenia, 
Turkmenia — cu o suprafață de 
5 milioane hectare.

...Am zburat peste 
vietic mai multe mii 
Văzute de la 11000
vastele spații sint fascinante. Din 
loc in loc însă — deasupra marilor 
concentrări urbane ori industriale 
— aerui iși pierde transparența, 
pămintul se zărește ca prin sită. 
Chiar și partea dinspre cer a nori
lor apare vărgată — efect al fuioa- 
relor de fum plecate in croazieră 
pe aparent inepuizabilul ocean 
aerian. Privind fîșiile acelea gal- 
ben-cafenii, am înțeles mai bine de 
ce. la una din plenarele C.C. al 
P.C.U.S., se sublinia că problema 
protecției mediului înconjurător și 
utilizarea mai rațională a resur
selor trebuie să constituie în con
tinuare o preocupare majoră.

Mircea BUNEA

teritoriul so- 
de kilometri, 
m altitudine.

FAVORIT 
17,15; 19.30 
VICTORIA 
17,15; 19,30,

— .................. . 15; 17: 19
• Brctorlțele : GRIVITA (17 08 58) — 
9: 1.15: 13,30: 15,45; 18: 20-
• âurlacul căsătorit : BUZEȘTI 
(50 3 58) — 15; 17; 19
• >ol sub o umbrelă: LIRA (31 71 71)
— 6: 18; 20
• Secretul Apolloniel : GIULEȘTI
(1755 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
9 Joe Limonadă : AURORA (35 04 66)

• Lvltură fulgerătoare
(45 370) — 9; 11: 13; 15
• Aa bunic, așa nepot 
(16 279) — 9: 11: 13: 15; 
COHOCENI (49 48 43) —

5; 13; 20, CUL-
9; 11,15; 13,30;

Sam : PATRIA 
14,30: 17,13: 20 

(11 03 72) — 9;

— 9: 11,15: 13,30; 15,45 
TURAL (83 50 13) — '
15,45; 18: 20.15
• Bunul meu vecin
(II 86 25) — 9: 11,43;
• Yankeii : SCALA 
12; 16; 19
• Marea
(15 87 67) ■
• Alerg
(16 29 17) •
20.15, la :
• Toată lumea e a mea : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15: 12,15; 15,45 
18,45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 13

t cursă :
— 9; 12;

după o
— 9; 11,15: 13,30
grădină — 21

LUCEAFĂRUL 
15,30; 18.30

stea : CAPITOL 
15,45: 18;

(II 13 49) — 9; 12;

Kramer : LUMINA
13,15; 15,30; 17,45; 20 
desene animate :

— 9; 11; 13

16; 19. MELODIA
16; 19
• Kramcr contra
(14 74 16) — 9; 11;
• Program de
DOINA (16 35 38) ■ ....
• Clinele electronic : DOINA — 15: 
17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Cursa infernală : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21. FLOREASCA (33 29 71) 
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.15
• Atenție la „Pană de vultur": PA-

- 15: 17: 
17: 19

VOLGA
CEA (71 30 85) 
(21 50 97) — 15 
a Superman :
‘ 12: 16; 19, MIORIȚA 
9: 12; 16; 19,
13: 16; 19, la grădină —

S;

19, MUNCA

ARTA (21

(79 71 26)
(14 27 14) 
31 86) —
21

9;

(sala Atelier) : Intre cinci și șapte — 
19,30
0 Teatrul Mic (14 70 81. la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet șl lumină: ’ '
Ev de eroism — 21
O Teatrul Gluleștt
14 72 34) : Nu, eu nu
11; Arta conversației
* Teatrul satlrlc-muzlcal
(15 56 78. grădina ' 
bucuria mea : 
buș) : Melodii,

Ev de lumină,

• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) ; Intre patru ochi (B) — 19;

(sala Majestic, 
regret nimic — 
— 19

,C. Tănase" 
Boema) : Boema, 

----------- .... 20; (grădina Cără- 
. 'toîc2:i, melodii — 19.30

© Teatrul evreiesc ele stat (20 39 70): 
Cum se cuceresc femeile — 11; Cin- 
tațl cu mine un cîntec — 18.30
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Extinderea cooperării îniiferința internațională împotriva bombelor 
hidrogen ?

Relatdri, comentarii, aprecieri ale presei de peste hotare
Grandioasele înfăptuiri ale poporului român 

în toate domeniile de activitate, dinamismul im
primat procesului de făurire a socialismului prin 
hotăririle celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, moment de cotitură 
în istoria țării noastre, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost oles in fruntea parti-

dului, sînt amplu oglindite de agențiile de pre
să și ziarele din diferite țări ale lumii. Con
comitent cu transformările înnoitoare, fără pre
cedent, cunoscute de patria noastră in ulti
mele două decenii, mijloacele de informare în 
masă de pe toate meridianele pun in eviden
ță activitatea desfășurată de România pe plan

Agențiile de presă au in
format pe larg despre solemnitatea 
în cursul căreia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, i-a fost inmînată cea 
mai înaltă distincție olimpică — 
„Ordinul Olimpic de Aur" — in 
semn de deosebită prețuire a spri
jinului față de idealurile olimpice.

Relatînd despre acest eveniment, 
agenția CHINA NOUĂ'scrie : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat că, in această epocă de încor
dare deosebită în viața internațio
nală, sportul — chiar și Jocurile 
Olimpice — este tot mai mult pus 
în discuție, făcîndu-se încercări de 
a fi folosit în anumite scopuri po
litice. Dar Jocurile Olimpice — a 
spus, în cuvintarea sa. președin
tele României — trebuie să-și păs
treze în continuare caracterul lor 
de a servi apropierii și prieteniei 
intre popoare". în ceea ce priveș
te problemele cu care este con
fruntat Comitetul Internațional O- 
limpic, agenția arată că președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat speranța că se vor găsi so
luții acceptabile pentru toate sta
tele, astfel ca și următoarele Jocuri 
Olimpice să se desfășoare cu 
succes.

La rîndul ei, agenția ASSO
CIATED PRESS reține din cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ideea că Jocurile Olimpice nu tre
buie să fie folosite în scopuri po
litice, speranța exprimată de pre
ședintele României că „se vor găsi 
soluții acceptabile pentru toate sta
tele, pentru toate popoarele, ast
fel ca și următoarele Jocuri O- 
limpice să continue tradițiile bune 
și să exercite un rol pozitiv în de
pășirea unor contradicții, să ser
vească apropierii, prieteniei și 
păcii".

Agenția spaniolă E.F.E. subli
niază, și ea, că președintele Româ
niei și-a exprimat speranța în gă
sirea unor soluții acceptabile tutu- 

popoarelor, 
următoare- 

bunele fră

predominant
o industrie _____ _
ternic dezvoltate. Producția indus
trială a României 
șase ori mai mare 
„Principala sursă a 
economiei
„Expres",   __________ —„■ -
eforturilor poporului cu o politică 
foarte bine gîndită și practică, o 
politică fundamentată pe nevoile și 
necesitățile reale, așa cum sînt ele 
reflectate de prevederile planului 
cincinal. Toate acestea au avut 
drept rezultat creșterea venitului 
național pe locuitor. Comparativ cu 
ritmul anual mediu de acumulare 
de 22—23 la sută din perioada ani
lor 1951—1965, în perioada 1966— 
19S0 acesta a cunoscut o creștere 
de 32,8 la sută".

„Obiectivul fundamental al cinci
nalului 1986—1990, subliniază „Ex
pres", este menținerea ritmului de 
dezvoltare intensă a forțelor de 
producție. In ultimele două dece
nii, industrializarea țării s-a orien
tat spre sectoarele capabile să so
luționeze cele mai dificile și com
plexe probleme ale dotării tehnice, 
ca urmare a evoluției cuceririlor 
științei. Industria românească are 
posibilitatea să producă cea mai

agrară într-o tară cu 
și o agricultură pu-

este astăzi de 
decît în 1965. 
dinamismului 

românești, subliniază 
este rezultatul îmbinării

internațional, inițiativele, propunerile și de
mersurile țării noastre, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea marilor 
probleme ce confruntă omenirea, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai drepte, a 
păcii, înțelegerii și colaborării.

primului guvern cu adevărat de
mocratic din istoria țării, adăugind 
că la 23 august 1945 a fost realizat 
acordul cu privire la ridicarea re
prezentanțelor diplomatice la nivel 
de ambasadă. „Acest act politic a 
marcat începutul dezvoltării cola
borării sovieto-române de un tip 
principial nou in domeniile politic, 
economic, cultural și în alte sfere 
de activitate" — scrie ziarul, ară- 
tind că „intre Uniunea Sovietică și 
Republica Socialistă România s-au 
instaurat relații de prietenie fră
țească și strinsă colaborare". Amin
tind că aceste relații se caracteri
zează prin egalitate deplină in 
drepturi, respect reciproc și cola
borară frățească, ziarul scrie că 
noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între România 
și Uniunea Sovietică din 1970 a 
deschis largi perspective pentru 
adincirea în continuare a relațiilor 
multilaterale dintre U.R.S.S. și 
România. Referitor la colaborarea 
economică reciprocă, ziarul enume
ra domeniile in care se dezvoltă 
cel mai mult această colaborare, 
menționînd că „România participă 
la extinderea capacităților din ra
murile extractive ale industriei so
vietice, ne livrează mărfuri nece-

relevă că aceasta „este cauza pen
tru care președinții celor două 
țări au stabilit intre ei o conlu
crare permanentă, un schimb con
tinuu de idei".

Lucrările de irigații și îmbună
tățiri funciare constituie tema unui 
reportaj din ziarul „PRAVDA". 
După ce menționează că aceste 
lucrări sint o parte componentă a 
planului cincinal de dezvoltare so
cială și economică aprobat prin ho
tăririle Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., autorul reportajului scrie 
că acest sistem va asigura irigarea 
unei suprafețe de 177 000 hectare, 
folosind apele Dunării, Șiretului și 
Prutului, ceea ce înseamnă irigarea 
a 75 la sută din întreaga suprafață 
agricolă a județului Galați. Ziarul 
sovietic subliniază faptul că econo- 

a României dispune 
forțe suficiente pen- 
..2....1..1 generală in 

fertilității

țările din sudul Alric
DAR ES SALAAM 10 (Agerpi

— Sub semnul necesității întărir 
extinderii cooperării multilateral 
solidarității cu lupta poporului 
Africa de Sud împotriva aparthe 
lui și discriminării rasiale, la 10 
gust s-a încheiat, in localitatea ;oKIO 10 (Agerpres). — Intre 1 
zamana Arusha, reuniunea anuag august, în mai multe orașe din 
șefilor de stat și de guvern dii^onia au avut loc manifestări, cu 
rile membre ale Conferinței dej.țicipare internațională, in legătu- 
m,^°aare e< r!,r,u A Vo 6 a cu împlinirea a 40 de ani de la
oi din Sudul Alricii (S.A.D.Qgjceie evenimente de la Hiro-

■ Reprezentanți la cel mai înalt i^a și Nagasaki.
. A?o a- Botswana, Lesotho, in cadrul Conferinței internaționa-

1 iozambic, Swaziland. Ta împotriva bombelor atomice și cu 
P.Ia; Zambia și Zimbabwe au drogen, care a avut loc la Hiro- 
c a ts ProȘresele înregistrate |jma, a luat cuvintul reprezentan- 
S.A D.C.C m cei cinci ani de H român, Nicolae Mihai, membru 
tența. evidențnndu-se că în prgpleant al C.C. al P.C.R.. adjunct 
sint in curs de desfășurare prb șef de secție la C.C. al P.C.R. 
te comune m domeniile transpi partjcipanțji al] primit cu deosebi
rilor și comunicațiilor, agriculj căldură chemarea șefului statului 
industriei extractive și prelucr; 
re a căror valoare este de cinci 
liarde dolari.

Comunicatul publicat la înche 
lucrărilor condamnă politica de 
operare a S.U.A. și a altor stati 
cidentale cu regimul minoritar 
sist de la Pretoria, regim ce ri 
zintă un pericol pentru popoarel 
Africa australă prin permane 
acțiuni agresive și de destabil 
a situației din țările africane? 
..prima linie". '

atomice si
Inaltâ apreciere a chemării șefului statului român 

de a se face totul pentru a bara drumul 
spre prăpastia nucleară

român de a se face totul pentru a 
bara drumul spre prăpastia nuclea
ră. spre abis, pentru .salvarea ome
nirii, pentru apărarea dreptului su
prem al popoarelor la existență, la 
dezvoltare liberă și independentă, la 
pace.

' *
Reprezentantul român a fost primit 

și a avut convorbiri cu Tetsuzo Fuwa, 
președintele Prezidiului C.C. al P.C. 
Japonez, și Masasni Ishibashi, pre
ședintele Comitetului Central Exe
cutiv al Partidului Socialist din Ja
ponia. "1

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, I 
|

UN IMPERATIV PRIMORDIAL

TRECEREA LA DEZARMARE!
S.U.A.: „Să nu se mai repete tragedia 

de Ia Hiroshima și Nagasaki!"

9 înmînarea distincției „Ordinul Olimpic de Aur“, o 
nouă mărturie a înaltului prestigiu internațional al 
președintelui României socialiste ® Prin politica sa 
externă dinamică și constructivă, România slujește 
interesele supreme de pace și colaborare ale tuturor 
popoarelor © în condițiile manifestării recesiunii în 
întreaga lume, economia românească a continuat și 
continuă să se dezvolte într-un ritm susținut, dovadă 

a stabilității și trăinicie! sale

ror statelor, tuturor 
care să permită ca și 
le jocuri să continue 
diții ale Olimpiadelor.

Agențiile de presă au relatat pe 
larg și despre primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a se
cretarului general adjunct al Parti
dului Republican Italian, președin
tele Comisiei de politică externă 
a Parlamentului italian, Giorgio la 
Malfa. subliniind importanța pro
blemelor abordate in cursul con
vorbirii. Agenția italiană A.N.S.A. 
arată că. in cursul convorbirilor, 
s-a apreciat că problema funda
mentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea Ia dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, asigurarea 
păcii în Europa și în întreaga lume. 
Menționînd aprecierea referitoare 
Ia importanta aplicării consecven
te în practică a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, precum 
și necesitatea unor acțiuni unite 
ale țărilor europene, care să de
termine reluarea și consolidarea po
liticii de destindere, agenția rele
vă că, în cursul întrevederii, 
evidențiat importanța ajungerii la 
rezultate cit mai bune la 
rința pentru dezarmare de 
neva, la Conferința pentru 
de încredere și securitate 
tru dezarmare de la Stockholm și 
la negocierile de la Viena privind 
reducerea armamentelor și efecti
velor militare în centrul Europei.

La rîndul său, agenția CHINA 
NOUA arată că. în cursul întreve
derii, s-a evidențiat faptul că, a- 
vînd în vedere evoluția tratative
lor sovieto-americane de la Gene
va, țărilor europene, tuturor state
lor lumii le revine răspunderea de 
a determina realizarea unui acord 
care să pună capăt înarmărilor nu
cleare, militarizării Cosmosului.

„Realizările obținute de România ■ 
in ultimele două decenii in ceea ce 
privește dezvoltarea economică și 
socială, creșterea nivelului de trai 
material și spiritual demonstrează 
forța, voința și capacitatea unui 
popor liber, stăpin pe bogățiile 
sale naționale, in măsură să hotă
rască singur asupra prezentului și 
viitorului său" — relevă. într-un 
amplu articol, intitulat „Politica de 
dezvoltare economică a României și 
rezultatele ei", ziarul grec „EX
PRES". într-o perioadă relativ 
scurtă — argumentează ziarul — 
România s-a transformat, datorită 
politicii sale socialiste, dintr-o țară

s-a
Confe- 
la Ge- 
m fisuri 

și pen

mare parte a mașinilor și tehnolo
giilor din dotarea ei, inclusiv 
centrale nucleare pentru produ
cerea de energie electrică, in vre
me ce înainte de război doar 5 la 
sută din necesarul de mașini și uti
laje se realiza în țară".

TELEVIZIUNEA NAȚIONALA 
EGIPTEANA a difuzat un program 
de 25 de minute despre România, 
care a cuprins aspecte semnifica
tive privind realizările economico- 
sociale ale țării noastre în ultimii 
20 de ani, precum și muzică și dan
suri populare românești.

în articolul „România : Creștere 
economică", revista indiană „FAIR 
IDEA" subliniază că, an de an, eco
nomia României a înregistrat rit
muri dinamice de dezvoltare, între 
5 și 7 la sută și chiar mai înalte, 
adăugind : „Chiar și in anii cind 
recesiunea s-a manifestat serios 
pretutindeni în lume, industria 
României a înregistrat o rată anua
lă ridicată, iar in anul 1984 aceasta 
a depășit 6 la sută". In continuare, 
revista arată că succese importante 
s-au înregistrat zși in agricultură, 
recolta de cereale urmind să spo
rească, in actualul cincinal, cu 
puțin 5 milioane tone, față de 
precedent.

Demn de menționat — relevă 
vista — este și faptul că volumul 
comerțului exterior a sporit intr-un 
ritm anual de peste 5 la sută, in 
ciuda dificultăților'create de res
tricțiile și barierele comerciale, de 
dobinzile exagerate practicate pe 
plan internațional și de agravarea 
concurenței. Exporturile României 
au crescut, mai mult decît importu
rile, creînd un excedent în balanța 
sa' comercială.

Cu prilejul aniversării a 40 de 
ani de la restabilirea relațiilor di
plomatice dintre România și Uniu
nea Sovietică, ziarul „IZVESTIA" 
inserează, sub titlul „In interesul 
colaborării", un articol în care re
levă marea însemnătate a acestui 
eveniment pentru dezvoltarea pri
eteniei tradiționale și a colaborării 
dintre cele două țări. . După ce 
amintește că, „la 23 August 1944, 
România a întors armele împotriva 
Germaniei hitleriste și a luptat, 
împreună cu Uniunea Sovietică, 
pină la zdrobirea deplină a fascis
mului", ziarul arată că lupta "încu
nunată de succes a oamenilor mun
cii români, sub conducerea parti
dului comunist, împotriva reac- 
țiunii interne a dus la crearea

cel 
cel

re-

sare economiei naționale, oamenilor 
sovietici". „Este greu de .imaginat in 
prezent viața țărilor noastre fără o 
strinsă colaborare, fără schimbul 
tovărășesc permanent de experien
ță", relevă „Izvestia", adăugind : 
„Poporul sovietic dă o înaltă apre
ciere succeselor obținute de oame
nii muncii din România, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
România contemporană este un stat 
socialist cu o dezvoltare dinamică, 
membru egal in drepturi al fami
liei socialiste a popoarelor, partici
pant activ la viața internațională".

Organul Partidului Comunist 
Francez „L’HUMANITE" inserează 
un articol evidențiind, între altele, 
„dinamismul care caracterizează 
economia românească de astăzi, 
manifestat în mod clar prin am
plificarea relațiilor sale economice 
internaționale. Dacă avem in 
vedere că România este o țară 
care a moștenit o economie slab 
dezvoltată, fără a mai ține seama 
de imensele sacrificii umane și 
materiale cu care a contribuit la 
infrîngerea Germaniei hitleriste, 
nivelul actual de dezvoltare al ță
rii constituie un motiv de profun
dă admirație". în cursul ultimelor 
două decenii — relevă ziarul fran
cez — România a participat din ce 
în ce mai activ la circuitul mon
dial al valorilor materiale și spiri
tuale. In 1985 volumul comerțului 
exterior al acestei țări este cu a- 
proape 28 la sută mai mare decît 
in 1980, volumul exporturilor cres- 
cind cu 85 la sută comparativ cu 
același an. In ultimii ani, s-a putut 
realiza o balanță comercială acti
vă și s-a redus cu peste 40 la sută 
datoria externă a țării,' existînd 
posibilități reale de a o lichida 
pină în 1987 — arată „L’Humanite".

Revista egipteană „OCTOBER" 
publică un articol în care. între 
altele, arată că „România are o 
poziție deosebită în problemele 

procesul 
această zonă, ea a 
un rol important.

subliniază revista — 
țară ce a cerut, în 

conferințe ,

deosebită in 
Orientului Mijlociu". în 
de pace din 
avut și are 
„România — 
a fost prima 
1975, coțtvocarea unei 
internaționale, sub egida O.N.U., Ia 
care să participe toate părțile im
plicate, astfel incit să se găsească 
o soluție justă a conflictului". Re- 
liefind că „poziția și rolul Româ
niei în Orientul Mijlociu au dus 
la crearea unor relații deosebite 
intre Egipt și România",, revista

mia socialistă 
in prezent de 
tru a începe 
lupta pentru 
solului.

Sub titlul
preț", ziarul ___ _
SINMUN" a publicat un amplu re
portaj în care înfățișează cititori
lor angajarea fermă a oamenilor 
muncii români în ,lupta pentru 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. Ziarul evocă pe 'larg succesele 
economiei românești din ultimii 
ani. Referindu-se la Canalul Du
năre — Marea Neagră, se subliniază 
că „acesta este o creație a clasei 
muncitoare, a poporului român, pe 
baza proiectelor, tehnicii și efortu
rilor proprii". Prezentînd aspecte 
din activitatea întreprinderii de 
mașini-unelte ' și agregate din 
București, ziarul evidențiază nive
lul înalt al tehnologiilor acestei 
moderne unități economice, pro
cesul continuu de modernizare pe 
care îl cunoaște industria Româ
niei socialiste. Ziarul coreean pune 
in evidență abnegația și spiritul de 
răspundere ale clasei muncitoare 
din România față de îndeplinirea 
sarcinilor și hotărîrilor conduce
rii partidului privind dezvoltarea 
economiei în actualul cincinal și in 
perspectivă. în incheiere se subli
niază că „toate transformările și 
progresul economico-social înregis
trate in România sînt expresia pu
ternicei unități a clasei muncitoa
re, a poporului român in jurul 
Partidului Comunist Român, al 
eminentului său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Tocmai 
această unitate este lucrul cel mai 
de preț din cele constatate pretu
tindeni în România prietenă".

Intr-o informație din capitala 
României, agenția T.A.S.S. prezin
tă Institutul politehnic din Bucu
rești — una dintre cele mai mari 
instituții de învățămînt . superior 
din România. In prezent — mențio
nează agenția — Institutul poli
tehnic reprezintă un adevărat oraș, 
ce se întinde pe o suprafață de 
22 ha, in cele 11 fatuități studiind 
peste 204)00 de studenți din țară, 
precum și tineri de peste hotare. 
Profesorii și studenții participă ac
tiv la munca de cercetare și pro
iectare pe bază de contracte cu în
treprinderi industriale, iar printre 
beneficiarii lor se află uzine cu
noscute in țară.

In articolul „România: Industria 
constructoare de mașini, pilonul 
exportului", ziarul cehoslovac 
„RUDE PRAVO" scrie, intre altele, 
că ^industria constructoare de ma
șini din România asigură, în pre
zent, 90 la sută din necesarul țării 
de utilaje și mașini, avind un rol 
important în modernizarea bazei 
tehnice a agriculturii". în exportul 
țării — scrie ziarul — ponderea 
mașinilor și utilajelor a crescut de 
la 18,8 la sută la o treime. Prin
cipalele articole de export, livrate 
in 90 de țări ale lumii, sînt repre
zentate de echipamente electroni
ce și energetice, mijloace de auto
matizare, tehnică de calcul, trac
toare, mașini agricole, nave, ma
șini-unelte și mijloace de trans
port. Pe piața mondială sînt re
numite îndeosebi navele fluviale și 
locomotivele. Prin utilajele și ma
șinile produse, industria româneas
că constructoare de mașini contri
buie, într-o măsură tot mai mare, 
la dotarea obiectivelor construite 
de România în străinătate, cum sint 
rafinăriile, combinatele chimice-, 
fabricile de ciment, întreprinderile 
alimentare și capacitățile energe
tice.

ofensiva 
creșterea

„Lucrul i 
coreean

cel mai de 
„NODON

(Agerpres)

GENȚIILE DE PRESA
-pe scurt

în rîndul tineretul^
în dezbaterea reunind demonstrații ^e^^izanilor^păcii 

Internationale de Ia Mal
STOCKHOLM 10 (Agerpres).

Malmoe s-au încheiat lucrările 
lerinței
O.N.U.,

internaționale sub 
consacrată examinării 

blemei șomajului în rindurile 
retului. Au participat sociologi 
nomiști, activiști sindicali din 
țări, care au dezbătut problen 
gate de activitatea tineretul 
cimpul muncii, de asigurarea 
rilor de muncă necesare finet 
nerațîi. Au fost dezbătute c 
proiecte și programe pentru i 
unor posibilități în vederea a 
rii tineretului la viața socială 
latează agenția T.A.S.S

Necesitatea dezbaterii aceste 
bleme a apărut în urma faptu 
in numeroase țări capitaliste < 
tate. aproximativ jumătate d 
mărul total al șomerilor sint 
sub 25 de ani.

WASHINGTON. - In mai multe 
localități din California au avut loc 

care s-au desfășurat sub lozinca 
„Nu vom admite repetarea trage
diei de la Hiroshima și Nagasaki !", 
relatează agenția T.A.S.S. Poliția a 
intervenit pentru dispersarea de
monstranților.

Potrivit agenției France Presse, 
demonstrații antinucleare s-au des
fășurat și la baza aeriană de la 
Newington, statul New Hampshire, 
unde staționează unitatea de bom
bardament 509, Însărcinată cu lan
sarea celor două bombe atomice 
asupra orașelor Hiroshima și Naga
saki, la Centrul nuclear de la Han-

seford, statul Washington, unde 
produc plutoniu și alte materiale 
necesare fabricării de bombe simi
lare celei lansate asupra orașului 
Nagasaki, la Livermore, în Califor
nia, unde se produc arme nuclea
re, și la Centrul de experiențe nu
cleare de la Mercury, din statul 
Nevada.

Poliția a intervenit operind 89 de 
arestări. Se precizează că în a- 
ceastă săptămină, cînd în S.U.A. 
ou avut loc numeroase manifestări 
dedicate comemorării bombarda
mentelor atomice asupra celor două 
orașe japoneze, au fost operate, în 
total, 121 de arestări.

I

CHILE Demonst
populare 

supuse represal
I SANTIAGO DE CHILE 10; 

preș). — Poliția chiliană, sp 
de unități militare, a lansat f 
lacrimogene și a folosit tuj 
apă spre a înăbuși în capitali" 
nile de protest împotriva mr 
represive ale autorităților șid 
revenirea țării la un regim cî- 
mocratic. Organizate de Ce
mentul Național al Muncitorn 
Chile și federațiile studențilb 
deviza „Ziua pentru viață", ele 
au marcat începutul unei ciii 
naționale ce va continua pi 4 
septembrie.

Potrivit agenției 
aproximativ 50 de 
arestate.

Pe de altă parte, 
a decretat anularea 
de arestare lansate în __
săptămină împotriva condulor 
opoziției de stingă, s-a anurl'i* 
ciul la Santiago de Chile.

France ie, 
persoane >st
guvernuPn 
a 32 de >te 

urr o

CAPRICIILE VREM
NlOSCOVA 10 (Agerpres). su

pra orașului Smolensk s-a l 0 
puternică furtună, urmate o 
ploaie torențială ce a prodtun- 
dații, relatează agenția T.A

PRAGA 10 (Agerpres). —ilti- 
mel/e trei zile in Moravia lord 
s-au înregistrat precipitații /len
te, care au determinat, ere: ale 
nivelului apelor și debituluMor 
riuri: In diferite zone s-auzgis- 
trat inundații, iar pe trași Fri- 
dek — Mistek — Ostrava, ’a — 
Bohumin și Ostrava — Sve a 
fost suspendată circulația t'rilor.

VIENA 10 (Agerpres). — total 
16 persoane și-au pierdut a ca 
urmare a furtunilor și inttiilor 
care au avut loc în ultimelle in 
Austria: In prezent, au anii ofi
cialitățile austriece, citate agen
ția A.P., întinse suprafețe < lun
gul Dunării din landurile Aia 
sus și de jos se află sub a

VARȘOVIA 10 (Agerpres- 
numeroase zone ale Polon:Sl 
deosebi in regiunile de sud-t con
tinuă acțiunile pentru intrarea 
pagubelor pricinuite de ndații, 
relatează agenția P.A.P. La’oclaw, 
de exemplu, apa a inunddepozi- 
tele unor întreprinderi, produs 
greutăți in buna funcționar, trans
porturilor.

BERNA 10 (Agerpres). JRăcirea 
bruscă a vremii și zăpada zută in 
zona Alpilor elvețieni a suins mai 
mulți alpiniști, patru dint aceștia 
pierzîndu-și viața. Autoritie elve
țiene au anunțat că au scoperit 
cadavrele celor patru alpini înghe
țate, in zona piscurilor llte din 
acești munți.

de

In 
in-
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ț INDONEZIA : Sprijin proiectului de creare a unei zone 
ț denuclearizate în Asia de Sud-Est

JAKARTA. — In cadrul unei con- 
) ferințe de presă, primul ministru 
l al Indoneziei, Mohtar Kusumaat- 
* madja, a declarat ță țările mem- 
ț bre ale Asociației Națiunilor din 

Asia de Sud-Est, respectiv, Brunei,

Filipine, Indonezia, Malayezia, Sin-
■ ____ 3- J»,

s

COMITETUL DE DECOLONI
ZARE AL O.N.U. a adoptat o re
zoluție prin care cheamă Marea 
Britanie și Argentina să reia nego
cierile în vederea soluționării pe 
cale pașnică a problemelor privind 
suveranitatea asupra insulelor Mal- 
vine (Falkland), informează agen
țiile U.P.I. și Reuter. Documentul 
relevă că „militarizarea regiunii" 
de către Marea Britanie „este in 
detrimentul climatului de încredere 
care trebuie să prevaleze pentru 
reluarea negocierilor". Totodată, 
rezoluția exprimă sprijinul pentru 
misiunea de bune oficii a secreta-

rului general al O.N.U. vizind so
luționarea acestei probleme. Minis
trul argentinian de externe. Dante 
Caputo, și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu rezoluția adoptată de 
Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare.

tică a dictaturii, care nu face decit 
să reprime cu brutalitate forțele de 
opoziție și să ducă la o furibundă 
campanie anticomunistă. Ca o al
ternativă la regimul de dictatură 
al generalului Stroessner, Frontul 
Democratic Popular, din care face 
parte și partidul comunist, a pro
pus alegeri democratice pentru o 
Adunare Națională care să elabo
reze o nouă Constituție, realizarea 
reformei agrare și naționalizarea 
de urgență a întreprinderilor străi
ne din țară.

tul neozeelandez Auckland, relatea
ză agenția Associated Press. Se 
precizează că declarația primului 
ministru neozeelandez a fost făcută 
in legătură cu știrile difuzate de 
presa franceză privind dispozițiile 
date de președintele Franței pentru 
elucidarea completă a cazului și 
sancționarea cu cea mai mare seve
ritate a oricărei eventuale implicări 
franceze.

na Nouă. Geddafi a cerut rmatei 
lui Garang să negocieze c noul 
guvern.

Z, s

PARTIDUL COMUNIST PARA
GUAYAN, aflat in condiții de 
clandestinitate, a denunțat, intr-un 
articol apărut în ziarul „Adelante", 
organul P.C.P., alegerile locale a- 
nunțate dș generalul Alfredo 
Stroessner. Chemarea la urne — 
scrie ziarul, citat de agenția A.D.N. 
— este în fapt o nouă farsă poli-

PRECIZARl. Intr-o declarație 
făcută la Suva, in insulele Fiji, 
unde se află in vizită, primul mi
nistru al Noii Zeelande, David 
Lange, a precizat că nu există nici 
un indiciu de natură să sugereze 
că guvernul francez ar fi implicat 
in atentatul comis împotriva navei 
„Rainbow Warrior", aparținind or
ganizației ecologiste „Greenpeace", 
in timp ce aceasta se afla în por-

INTERVIU. Colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene, a declarat, 
intr-un interviu acordat ziarului 
egiptean „Al Ahali“, că, după lo
vitura de stat din 6 aprilie, cînd a 
fost înlăturat guvernul președinte
lui Gaafar El Nimeiri, Libia a sis
tat livrarea de arme către Armata 
Sudaneză de Eliberare Populară 
(mișcare antiguvernamentală), con
dusă de colonelul John Garang — 
informează agențiile SUNA și Chi-

CONFERINȚA DE PREA LA 
KABUL. Ministrul de exrne al 
Afganistanului, Shah Moimmad 
Dost, și-a exprimat speranțîn ca
drul acestei conferințe de jesă, că 
viitoarea rundă a negd'erilor 
afgano-pakistaneze de lajeneva 
va fi eficientă pentru relvarea 
problemelor bilaterale — datează 
agenția T.A.S.S. Afganistan! — a 
arătat ministrul — dorește să le 
reglementeze pe calea trattivelor.

INCIDENTE. Manifestației cioc
niri cu poliția au fost înrgistrate 
vineri in toate orașele Irladei de 
Nord. La Belfast, de pildă, poliția 
a folosit gloanțe de plasticpent.ru 
a împrăștia mulțimea. Divese in
cidente au avut, de asemerea, loc 
la Londonderry, Armagh, Nevry și 
Downpatrick în zonele cu pipula-
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DANEMARCA
COPENHAGA. — La 9 august 

politia din orașul danez Viborg a 
arestat 69 de militanfi ai organiza
țiilor pentru pace din mai multe 
țări vest-europene, care participau 
la o „demonstrație a tăcerii" in 
apropierea unei baze militare, co
lite mărind, astfel. împlinirea a pa
tru decenii de la tragediile celor 
două localități nipone, devenite 
simbol și avertisment pentru în
treaga omenire. Arestata au refu
zat să-și decline adevărata identi
tate. Agenția Associated Press, care 
relatează știrea, relevă impasul in 
care se află autoritățile daneze, or-

gapore și Thailanda, discută în pre- i 
zent posibilitățile de creare a unei ?

lzone libere de arme nucleare în 
regiune, informează agenția United 
Press International.

„Demonstrație a tăcerii"
dinul de expulzare neputind fi 
emis decît precizîndu-se identita
tea persoanei respective. Or —
menționează sursa citată — mulți t 
dintre participanta la demonstrație 1
— in special cetățeni vest-germani
— se tem că. dezvăluindu-și nu
mele, la întoarcere vor avea difi
cultăți eu autoritățile naționale, 
urmind a fi înregistrați la politie 
ca „expulzați pentru activitate po
litică". Or. această „etichetă" poate 
avea consecințe dintre cele mai 
serioase pentru existenta lor vii
toare.

R.F.G.: îngrijorare generată de eventualitatea 
amplasării de noi arme chimice

BONN. — Retragerea vechilor 
arme chimice staționate în R.F.G. 
și posibila lor înlocuire cu altele 
noi, „mai eficace" — armele „bi
nare" — provoacă îngrijorare in 
cercurile politice vest-germane, 
conștiente de impactul unor astfel 
de hotărîri după desfășurarea ra
chetelor „Pershing 2“ — informea
ză din Bonn agenția France Presse.

Friedhelm Ost. purtătorul de cu
vînt al guvernului R.F.G., citat de 
D.P.A. și France Presse, a decla-

Condamnare fermă a
LUSAKA 10 (Agerpres). — Con

gresul Național African (C.N.A.) a 
lansat un apel la noi acțiuni împo
triva odioasei politici de apartheid 
promovate de autoritățile de la Pre
toria. la impunerea, de sancțiuni cu
prinzătoare împotriva regimului ra
sist.

într-o declarație dată publicității 
la Lusaka de către Secțiunea C.N.A. 
pentru femei, cu prilejul „Zilei in
ternaționale de solidaritate cu lupta 
femeilor din R.S.A. și Namibia", se 
apreciază că impunerea stării de ur
gență in Republica Sud-Africană 
constituie o dovadă clară că regimul 
minoritar rasist pierde controlul a- 
supra situației interne. Lupta pen
tru abolirea apartheidului și edifi
carea unei societăți democratice în 
care toți cetățenii sud-africani să se 
bucure de drepturi egale va conti
nua in orașele locuite de populația 
do culoare, in pofida stării de ur
gență instituită in 36 de districte, se 
subliniază in declarație.

ACCRA 10 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Unită
ții Sindicale Africane, Dennis Aku- 
mu, a lansat un apel Ia încetarea re
presiunilor împotriva populației ma
joritare din R.S.A., pronunțindu-se 
pentru eliberarea tuturor deținuților 
politici din închisorile sud-africane. 
Intr-o declarație făcută la Accra, el

ție catolică. Vineri s-au împlinit 
14 ani de Ia introducerea de către 
guvernul britanic a unei legislații 
ce permite internarea fără jude
cată a persoanelor bănuite că apari 
țin organizației extremiste Arma
ta Republicană Irlandeză.

__________ AL 
M.P.L.A. — PARTIDUL MUNCII 
DIN ANGOLA a acuzat Statele 
Unite de „amestec direct în trebu
rile interne ale Angolei". Această 
acuzație a fost fOrmulată în legă
tură cu decizia Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A. de a 
abroga așa-numitul „amendament 
Clark", care interzice acordarea de 
ajutor american rebelilor angolezi 
— scrie agenția Taniug.

COMITETUL CENTRAI

GUVERNUL GREC a anunțat 
majorarea prețurilor cu 10—20 la 
sută la carburanți și cu 10—30 la 
sută a .taxelor de asigurare — in
formează agenția U.P.I.

I

)rat că pe teritoriul vesț-german nu 
vor putea fi amplasate noi arme 
chimice americane, decît după ce i 
vor avea loc consultări în cadrul i 
N.A.T.O. și numai cu aprobarea y 
guvernului vest-german. i

Pentru a calma spiritele, purtă- ’ 
torul de cuvînt al guvernului a ca- l 
lificat proiectul doar ca fiind „ipo- i 
tetic". Congresul S.U.A. neaprb- J 
bindu-1 încă, iar o decizie urmind 4 
a fi luată înainte de începerea J 
toamnei. ț

ii cadrul/ 
aprobarea ' 
■ d

politicii de apartheid
a reafirmat solidaritatea muncitori
lor de pe întregul continent cu lup
ta dreaptă a poporului din R.S.A. 
împotriva politicii de apartheid și 
discriminare rasială. Pentru lichi
darea rușinosului sistem de apar
theid. a menționat vorbitorul, se im
pune adoptarea de sancțiuni obliga
torii 'împotriva regimului de Ia Pre
toria, întreruperea oricăror relații 
diplomatice și culturale cu acesta.

BRASILIA 10 (Agerpres). — în 
semn'de protest față de politica da 
apartheid promovată de autoritățile 
rasiste sud-africane, guvernul brazi
lian a hotărit să interzică vînzarea 
de arme și de petrol regimului mi
noritar rasist de la Pretoria, ca și 
schimburile culturale și sportive în
tre cele două țări. Următoarea etapă 
va consta in ruperea raporturilor di
plomatice intre cele două state, dacă 
gravele probleme provocate în Re
publica Sud-Africană de sistemul da 
apartheid nu sînt rezolvate — a de
clarat ministrul brazilian al relații
lor externe. Olavo Setubal. anunțind 
decretul semnat de către președin
tele Jose Sarney prin care se oficia
lizează sancțiunile adoptate de gu
vern.

Documentul condamnă, de aseme
nea, ocuparea ilegală a Namibiei d« 
către regimul de la Pretoria.

z

PROTEST. Potrivit agenției Pren
sa Latina, Cuba a remis o notă de 
protest biroului de reprezentare a 
Intereselor S.U.A. la Havana, în 
care denunță violarea spațiului ae
rian al țării de către un avion su
personic american de tipul „SR-71". 

a sur- 
vest și 
în Sta- 
adaugă 
se des- 

militare cuba-

Se precizează că aparatul 
volat insula de la est la 
invers. întorcîndu-se apoi 
tele Unite. Prensa Latina 
că în provincia Camaguey 
fășoară manevre 
neze.

~1
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CURSUL ACȚIUNILOR A SCĂ
ZUT LA BURSA DIN NEW YORK, 
încheind o săptămină apreciată ca 
nefavorabilă, în ansamblu, trans
mite agenția Reuter. Indicele Dow 
Jones a coborit la 1 320,79 de 
puncte, ceea ce reprezintă cel mal 
redus nivel înregistrat de la 24 iu
nie. Pe ansamblul săptămînii, Dow 
Jones-ul a coborît cu 32,26 puncte.
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