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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaosesci/,
in intimpinarea Conferinței Naționale a partidului

pentru intrarea în funcțiune la termenele
planificate a obiectivelor de investiții!
în ultima parte a acestui an ur
mează să intre în circuitul productiv un mare număr de obiective de
investiții în toate ramurile si sectoarele economiei naționale : noi
capacități in industriile minieră,
petrolieră și în sectorul energiei
electrice, contribuind la dezvoltarea
bazei de materii prime și resurse
energetice a țării; instalații complexe, de inaltă tehnicitate. în industriile chimică și petrochimică;
secții noi și capacități moderne de
producție în metalurgie, industria
construcțiilor de mașini, economia
forestieră și industria materialelor
de construcții.
Cea mai importantă cerință cu
care se confruntă, la ora actuală,
șantierele de investiții constă — așa
cum a subliniat, la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. secretarul general al parti
dului — în intensificarea prin toate
mijloacele a ritmului de lucru pe
șantiere. Condiție cu atît mai im
portantă cu cit. chiar din acest tri
mestru, economia națională contează
într-o mare măsură pe producția
noilor obiective și capacități industriale planificate să intre în funcțiune.
La multe dintre ele, stadiul actual
al lucrărilor de oonstrucții-montaj
este avansat și există, de pe acum,
certitudinea că termenele prevăzute
de punere în funcțiune . vor fi res- .
pectate. Cu toate acestea. în opt luni
ale anului s-au făcut resimțite o
serie de serioase neajunsuri : pla
nul de investiții n-a fost realizat în
totalitate și nu au fost puse în func-

țiune toate capacitățile de producție
industrială si agrozootehnică prevăzute. La o serie de obiective noi —
mai ales din sectorul energiei elec
trice, industria minieră și petrolieră,

care nu și-au onorat în întregime și
la datele prevăzute obligațiile con
tractuale și angajamentele asumate.
Fără să ne propunem să insistăm în
mod deosebit asupra cauzelor care

• înaltă răspundere, ordine și disciplină desăvîrșite pentru grăbirea ritmului și realizarea unor lucrări
de calitate
• 0 cerință prioritară — asigurarea forței de
muncă necesare, cu deosebire la capacitățile ce tre
buie racordate în acest an la circuitul economiei
• Măsuri urgente pentru livrarea utilajelor
restante
• Asigurarea unei strînse conlucrări între toți fac
torii care contribuie la construirea noilor capacități
• Comisiile speciale constituite în județe să ur
mărească perseverent, zi de zi, stadiul realizării in
vestițiilor
din chimie și metalurgie — se înre
gistrează serioase rămîneri în urmă
față de plan. Pe o serie de șantiere,
stocul actual de utilaje tehnologice
se menține la un nivel destul de
ridicat.
Analizele efectuate pe șantiere,
realitatea demonstrează cu claritate
că înlăturarea acestor neajunsuri de
pinde atît de constructori și benefi
ciari, cit și de unitățile furnizoare

au grevat asupra ritmului de lucru
înregistrat pe șantiere, ritm de multe
ori aflat sub necesități și posibili
tăți, trebuie să menționăm dificultă
țile datorate gradului scăzut de pre
gătire a unor investiții, lipsei de
conlucrare dintre constructori si
mentori. întirzierilor consemnate In
livrarea unor importante volume de
utilaje si echipamente tehnologice.

In eforturile depuse pentru recu
perarea restanțelor și pentru accele
rarea ritmurilor zilnice de lucru, hotărîtoare se dovedesc a fi, in ultimă
instanță, munca oamenilor, capaci
tatea lor de a acționa cu energie, cu
elan și înaltă responsabilitate pentru
realizarea ritmică și la un nivel ca
litativ superior a lucrărilor. Din
acest punct de vedere, un adevăr se
impune atenției : nu există șantier,
nu există locuri de muncă in care să
nu acționeze și comuniștii. Reprezentînd munca vie a colectivului de
muncă din care fac parte, ej au da
toria să facă proba capacității lor de
a organiza și mobiliza pe toți constructorii și montorii, de a le insufla
și imprima în întreaga lor activitate
o atitudine responsabilă și înaintată
față de muncă, fată de îndeplinirea
riguroasă a sarcinilor încredințate.
Dar ca munca oamenilor să se
desfășoare în cele mai bune condiții
este, nevoie ca, în cadrul numeroa
selor ședințe de analiză care au loc
pe șantiere, prioritățile și sarcinile
de maximă urgență să nu fie numai
stabilite, dar și respectate cu pre
cizie. Condiția esențială, a unei or
ganizări cît mai bune a producției
și a muncii pe șantiere o conferă
stabilirea unui program riguros de
lucru, realist și judicios eșalonat, în
concordanță cu graficele de execuție.
Este vorba, evident, de o preocupare
ce ar trebui să se afle în fruntea
priorităților stabilite pe orice șan
tier de, investiții. Mai ales că sînt(Continuare in pag. a IlI-a)

REALIZĂRI REMARCABILE
IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI
Tehnologii
de mare productivitate
La întreprinderea de vagoane din
Arad, innoirea producției se desfă
șoară in ritm susținut. Numai în
perioada care a trecut din acest
an. constructorii de vagoane ară
deni au introdus în fabricație 17
noi tipuri de produse, dintre care
12 sînt destinate exportului. Va
goanele pentru transportul cereale
lor. vagoanele multifuncționale și
platformă, cele basculante etc. sînt
produse cane beneficiază de per
formante tehnico-functionale deo
sebite si răspund întru totul ce
lor mai înalte exigențe stabilite de
standardele internaționale. Conse
cință directă a aplicării vastului
program de perfecționare a orga
nizării și modernizării producției,
realizarea produselor amintite a
necesitat asimilarea a 20 de tehno
logii noi, de mare productivitate.
(Tristan Mihuța).

Noi surse energetice
Intre succesele constructorilor
din cadrul întreprinderii-antrepriză de construcții-montaj Rimnicu Vîlcea se înscrie în aceste
zile o premieră energetică, Dună
terminarea lucrărilor de construcții și montaj, ei au predat microhidrocentrala amplasată pe rîul Olteț, în vecinătatea comunei Alunu. Dispunind de
o putere instalată de 30 kW, noul
obiectiv are nu numai rolul de a
produce energie electrică ; prin
debitul acumulat în lac, el urmea
ză să asigure și apa potabilă ne
cesară pentru centrele miniere
din localitățile Alunu și Berbești.
precum și pentru gospodăriile
populației din comuna Mateești.
(Ion Slanciu).

Produse
de înalt nivel tehnic
La întreprinderea de aparate electrice de măsurat (I.A.E.M.) Ti
mișoara a intrat în fabricația de
serie o instalație electronică de
control al parametrilor sudurilor la
structurile metalice sudate execu
tate pentru centrala nuclearo-elecțri-că de la Cernavodă, produs de
ridioată complexitate tehnică reali
zat. in colaborare cu Institutul de
sudură si încercări de materiale
Timișoara. Nomenclatorul de fabri
cație al aparatelor de măsurat electronice ce se realizează aici a
sporit de asemenea eu un nou pro
dus destinat agriculturii. Este
vorba de umidometrul portabil
pentru determinarea în cimn a
umidității semințelor in vederea
stabilirii perioadei optime de re
coltare a cerealelor si a unor plan
te tehnice. O creație tehnică de
prestigiu a colectivului o re
prezintă și dispozitivul electronic
pentru controlul pierderilor de
toabe la combinele autopropulsate
C 12 si C 14 in timpul recoltării.
Prevăzut cu un panou cu semna
lizare optică si acustică, dispoziti
vul, montat la bordul combinei, averțizează mecanizatorul ori de cîte
ori se înregistrează pierderi de
boake peste limita admisă. (Cezar
Ioana).

Stimulat de recentul decret al Consiliului de Stat,
harnicul colectiv de oameni ai muncii din cea mai
mare întreprindere industrială a județului Dolj —
Electroputere, și-a sporit eforturile și preocupări
le în vederea realizării exemplare. în condiții su
perioare de calitate și eficiență economică, a planu
lui la export. Este și firesc să fie așa întrucît de la
un an la altul locomotivele diesel-electrice și elec
trice. transformatoarele de putere, motoarele electri
ce si aparatajul electric de Înaltă tensiune purtînd
emblema acestei recunoscute unități sînt tot mai mult
solicitate în țări de pe toate meridianele globului. Ast
fel. prin asimilarea in fabricație, numai în acest an.
a 105 produse noi (transformatoare, generatoare elec
trice. locomotive diesel-electrice, motoare electrice, alte
echipamente prevăzute în programul nuclear), apli
carea consecventă a măsurilor prevăzute de progra
mele de modernizare a producției și a tehnologiilor
de fabricație, precum si prin mai buna organizare a
întregii activități de export, a fost posibil ca in luna
august planul la export să fie nu numai realizat. ,ci
și depășit cu aproape 27 milioane lei. la exportul to
tal. precum și cu însemnate sporuri pe relația cliring
țări socialiste. (Nicolae Băbălău).
în fotografia alăturată : In fabrica de aparataj
electric de înaltă tensiune.

Acțiuni de înnoire a produselor
chimice și pentru agri
cultură. în același timp,
sînt reproiectate și mo
dernizate produsele afla
te în fabricație, urmărindu-se pe această cale re
ducerea consumurilor de
materii prime și mate
riale. La această dată,
gradul de înnoire a pro
ducției este de circa 30
la sută, iar ponderea pro
duselor realizate la nivel
mondial ridicat a ajuns
la aproape 80 la sută.
(Gheorghe Baltă).

Eficiență sporită prin modernizarea producției
Printr-o mobilizare
exemplară, colectivul
întreprinderii chimi
ce Rîsnov a reușit să
dubleze in primele
8 luni ale anului va
loarea produselor noi
și modernizate. Aoeasta a fost posibil,
pe de o parte, prin
îmbunătățirea rețete
lor și tehnologiilor de
fabricație, iar pe de
altă parte prin modernizarea unora din
instalațiile existente,
Efectul ? în urma imbunătățirii rețetei și
tehnologiei de fabricație, produsul Roma-

cril D 381 tip III mai largă de tipuri
poliacrilamide.
și-a îmbunătățit mult de
performanțele,
ceea întreprinderea din Rișce a permis ca el să noV contribuind la re
poată fi contractat și ducerea efortului va
livrat la export. în lutar al țării. în ace
urma solicitărilor par lași timp. în urma îm
tenerilor .externi, vo bunătățirii raportului
lumul producției la între copolimeri, s-a
acest articol a sporit reușit să se mărească
in acest an cu 200 la rezistența produsului
sută.
Modernizarea aracet CPMB-D la li
instalației și îmbună pire, produsul deve
tățirea tehnologiei de nind competitiv. Toate
fabricație a acrilami- aceștea au permis ca
dei în sensul treoerii prevederile la export
de la procedeul dis să fie depășite in incontinuu Ia cel con tervalul amintit cu
tinuu a creat condiții circa 3 milioane lei.
să se obțină o gamă (Nicolae Mocanu).

Procedee avansate de producere a feroaliajelor
Oamenii muncii din
cadrul
Combinatului
metalurgic din Tulcea, situînd in cen
trul preocupărilor aplicarea măsurilor din
programul de organi
zare și modernizare a
activității productive,
au conceput noi teh
nologii de producere
a feroaliajelor.
în
perioada care a tre-

cut din acest an. in puritate, feroaliaje cu
cadrul uzinei de fero conținut de aluminiu
aliaje au fost aplica — ne spunea Cantete 5 tehnologii origi mir Gafar. inginerulnale de realizare a șef al uzinei de fero
noi sortimente de fe
aliaje. Toate aoeste
roaliaje.
— Este vorba de produse sint la nive
obținerea unor aliaje lul tehnic atins pe
mondial,
iar
cu înaltă valoare me- plan
talurgică, cum sînt prin realizarea lor
feroti- am eliminat importul.
ferowolfram.
tan, siliciu de inaltă (Neculai Amihulesei).

înfăptuită cu poporul, pentru popor
„Socialismul nu se poate construi decît pe baza celor
mai largi forme democratice de participare a poporului.
Am formulat teza construcției socialiste cu poporul și pen
tru popor. Aceasta înseamnă a asigura cadrul corespunză
tor pentru ca masele populare, întregul popor să poată
participa în mod organizat și conștient la conducerea so
cietății.
NICOLAE CEAUȘESCU
în anii revoluției și construcției
socialiste a fost fundamentată în
România — pe baza experienței
concrete a fiecăreia din etapele
parcurse în edificarea noii societați
o conce.pție științifică, re
voluționară despre unitatea dintre
socialism și democrație, despre
rolul climatului democratic în di
namizarea progresului societății
noastre. Ideea unității indisolubile
dintre procesul revoluționar socia
list și climatul democratic consti
tuie premisa fundamentală pe care
se întemeiază concepția partidului
nostru despre conducerea politică
a societății.
în etapa actuală de dezvoltare a
societății socialiste românești, par
ticiparea democratică a poporului
la elaborarea și la înfăptuirea po
liticii partidului, în toate domeniile
vieții materiale și spirituale nu
mai reprezintă și nu mai poate re
prezenta doar o simplă mobilizare
a opțiunilor politice pentru pro
gres și bunăstare, ci în primul
rînd mobilizarea capacităților de
gindire și acțiune creatoare a oa
menilor muncii, a experienței și
inițiativei lor. a noului lor orizont
profesional și politic, care nu mai
poate fi comparat cu cel existent
cu 20—30 de ani în urmă. Acesta
este astăzi sensul profund al ideii
potrivit căreia democrația înseam
nă participare in cunoștință de
cauză, competentă profesională și
politică, răspundere comunistă. Ea
implică profund factorul uman în
dezvoltarea generală a vieții de
mocratice, conferă o semnificație
umanist-revolutionară ridicării o-

mul ui la rangul de constractor
conștient. liber al noii societăți,
Bilanțul înfăptuirilor acestor ani
în planul adîncirii democrației socialiste — ■ evidențiat cu .pregnanță
..
în magistrala cuvîntare rostită de
secretarul general al partidului la
Congresul educației politice și cul
turii socialiste — este un bilanț
concret, viu. resimțit în viața și
activitatea fiecărui colectiv de
muncă și a fiecărui membru al
societății. EI este însăși realitatea
de azi a societății noastre, este
climatul de muncă unită a între
gului popor. Astăzi. România ofe
ră tabloul unei societăți formate
din clase și categorii sociale care
participă activ la creația de va
lori materiale și spirituale, acțio
nează hotărît pentru înaintarea
continuă a patriei pe calea edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate.
Strîns unite în jurul Parti
dului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, clasa munci
toare. țărănimea, intelectualitatea,
întregul nostru popor înfăptuiesc
marile programe constructive ale
etapei actuale cu conștiința responsabilității lor majore pentru
actul cu semnificație istorică la
care participă.
Ceea ce se înfăptuiește astăzi în
România în toate domeniile de ac
tivitate este realizat în numele
omului și prin oameni, prin mun
ca lor responsabilă, prin partici
parea lor la elaborarea și la înfăp
tuirea tuturor hotărîrilor care pri
vesc progresul întregii societăți.
..Numai cu participarea tuturor oa-

menilor muncii, sublinia tovarășul
putem
NICOLAE CEAUȘESCU,
---------------soluționa in mod corespunzător
problemele complexe ale întregii
activități. Socialismul
' '
. îl_ construim
_
cu oamenii și pentru oameni și ei
sint deci cei care hotărăsc asupra
felului cum trebuie să fie înfăp
tuit, asupra felului cum trebuie să
arate socialismul pe care il rea
lizăm".
întreaga dezvoltare a tării noas
tre în anii de muncă eroică și de
înfăptuiri exemplare, care au trecut
de la Congresul al IX-lea încor
porează. așa cum este cunoscut,
eforturile creatoare ale unui popor
strîns unit în jurul aspirațiilor
sale de progres și demnitate uma
nă pe care le întrupează Progra
mul politic al partidului. Putem
afirma că în acești ani coeziunea
oamenilor muncii, a națiunii noas
tre socialiste — rezultat al dezvol
tării generale a societății și. în
mod deosebit, al muncii politicoeducative desfășurate de partid —
a dobîndit maturitate și trăinicie,
constituind astăzi un puternic ca
talizator social și politic, o forță
dinamizatoare a dezvoltării socia
liste.
Cerințele pe care le ridică dez
voltarea generală a societății noas
tre în actualul stadiu de dezvol
tare, complexitatea problematicii
economice și sociale evidențiază
prin ele însele importanta deose
bită a activității ideologice și poli
tico-educative a partidului. Prin
activitatea intensă a organelor și
organizațiilor de partid. în toate
(Continuare în pag. a V-a)

Drumurile cărbunelui
încep din inimile minerilor
aurie a
de vară ?
Petroșa
nilor seamănă in
tr-adevăr cu niște nave
uriașe, plutind
încet,
parcă o dată cu norii,
spre un orizont secund,
îndepărtat. Calma lune
care cheamă imediat în
memorie imaginea mării,
stăpînă odinioară pe aces
te locuri, incit atunci cînd
ajungem în agitata gară a
Petroșanilor, vechea pasa
relă pe care trecem spre
oraș ne pare o estacadă
ducînd spre un gigantic
bastiment. Marinar și.
totodată, scafandru al
adîncurilor geologice. Geo
Bogza simțise acum 40
de ani, pe cînd scria
Oameni și cărbuni în
Valea Jiului, freamătul
surd al apelor îndepărtate
și fumegația neobosită,
de vulcan subteran, a
fostului fund de mare.
Totul, pînă și păsările,
era pe atunci negru,
grav, apăsător, orașul în
suși, cu întunecoșii lui
„sateliți" : Petrila. Lonea,
Vulcan, Aninoasa. Lupeni,
părînd un refugiu al tristeții, în care singurul
semn de vitalitate era
tropotul greu, unanim,
de bocanci minerești.
Acea lume pe care o
recitim înfiorați nu mai
există ; constatăm însă,
nu fără surprindere, că
pină și amintirile noastre, vechi doar de cîțiva
ani, nu mai au reazem
nici ele. Tristețea colo
niilor, care-1 indigna pc
reporterul de acum patru
decenii, s-a refugiat de
mult in cărți, ea nu mai
există, țață, nici măcar
în memoria localnicilor.

Sarcini de export depășite

înnoirea și moderniza
rea produselor constituie
o preocupare permanen
tă a colectivului de la
întreprinderea metalur
gică Bacău. în acest sens,
tovarășul Radu Drugan,
inginer-șef al unității,
ne-a spus că, de la în
ceputul anului, au fost
asimilate peste 50 de noi
tipodimensiuni de armă
turi industriale din fontă
destinate industriei na
vale. energetice, petro-

EDUCAȚIA SOCIALISTĂ 1

al căror cronicar de
astăzi — fostul lăcătuș de
mină Dumitru Dem. Ionașcu, autorul a șapte
cărți de proză și reporta
je inspirate de oamenii
adîncurilor, ne însoțește
prin orașul de azi. semnalîndu-ne cu gesturi
largi, de om generos clă
dit, schimbările. Ici era o
prăvălie cu ziduri reci
și acoperiș țuguiat, din
colo un șopron cu che-

mic sînt și ele cîteva re
pere pe drumul unei as
censiuni citadine al cărei
ritm accelerat arată că
timpul și-a pierdut răb
darea, că țara întoarce
astăzi celor care au aju
tat-o cîndva să depă
șească sărăcia și dezastre
le războiului, tot binele,
lumina si căldura pe care
le merită.
Multe sînt azi frumusețile orașului, dar mai

DIN VALEA JIULUI,
DE LA REPORTERII „SClNTEII"
1»

restea
înnegrită,
dar
acum descoperim silueta
prelungă,
elansată
a
unor blocuri placate în
cărămidă aparentă. Parcă
rușinată de vecinătăți, o
stradă
noroioasă
se
strecura printre case
mici, neguroase, iar acum
întîlnim un bulevard larg,
de metropolă ambițioasă.
Pe o coamă de deal, dis
puse ca intr-un amfitea
tru uriaș, strălucesc noi
le clădiri ale Institutului
de mine. Teatrul de stat
„Valea Jiului", primul
semn de frumusețe, lu
mină și demnitate pe care
tînăra Republică îl adu
cea — în anul întîi al
existenței sale — în via
ța minerilor, s-a extins
cu o nouă aripă. Spita
lul orășenesc, hotelul
„Petroșani",
magazinul
universal „Jiul", noua
sală de sporturi, moderna
clădire a liceului econo-

frumoase
decît toate
sînt locuințele oameni
lor, acea scenografie a
bunului gust, a jocului de
linii și volume, de vitri
ne și ferestre, de forme
și culori ce compun de
corul unei vieți ce a în
vins definitiv subdezvol
tarea. Vitalitatea și forța
orașului sînt vitalitatea
și forța oamenilor. Pu
terea și demnitatea lui
sint puterea și demnita
tea lor și nu e, desigur,
o simplă întimplare că
in biroul primului-secretar al comitetului muni
cipal de partid, Ion Resiga, alături de harta
actualelor și viitoarelor
construcții industriale și
sociale, al căror ritm de
înfăptuire îl cunoaște ca
nimeni altul prin partea
locului, stă în prim-plan
— ca un statornic imbold
și memento — evidența
clară, pe luni, cartiere și

localități, a construcției
de locuințe. 2 500 de
apartamente, ’ din cele
2 800 prevăzute (pe 1987)
pentru Valea Jiului, se
află deja în diverse
stadii de execuție. Cine
trăiește civilizat, cine are
ochiul și mintea deschise
frumuseții și culturii
muncește bine și „simte
umărul", Căci.- oraș al
minerilor, Petroșanii sînt
o lume a solidarității,
Forța
sa
vine din
ad incuri. dar și din ini
mile oamenilor, adevăra
tul punct de plecare
pe drumurile mereu mai
largi ale cărbunelui. Am
plecat, așadar. în căuta
rea lor.
colo, in adincimea
pămintului. sint și
stele, și constelații,
și la lumina lor
palidă oamenii doboară
straturile de cărbune...
De cînd luminează lămpașele bulgării strălu
citori de lignit, de huilă
ori antracit ? Cine a
văzut cel dinții, prin
sticla lor afumată, eclipsa
tardivă și subterană a
astrului care poate da,
iarăși, lumină și căldu
ră ? Nu știe nimeni.
N-a avut nimeni cu
riozitatea de a socoti cît
cărbune au scos ortacii
de la Petrila, adică din
cea mai veche și cea mai
adîncă mină, nu din 1868,
anul înființării sale, dar
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Initiative și preocupări în pregătirea viitorului an de învățămînt
A

Școala-în fata unui nou examen
->

■>

al eficienței profesionale și educative
Noul an școlar, 1987-1988, începe in lumina sarcinilor trasate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala cuvîntare la Congresul al
lll-lea al educației politice și culturii socialiste. Școlii, in strînsă le
gătură cu familia, cu organizațiile de tineret, cu ceilalți factori de
educație din societatea contemporană, îi revine un rol fundamental
în formarea unui om nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară,
constructor conștient al socialismului și comunismului. „Trebuie să
pornim permanent - arăta secretarul general al partidului - de la
faptul că socialismul și comunismul nu se pot realiza decît pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane
din toate domeniile, că omenirea a realizat noi și noi descoperiri
ale tainelor naturii, dar că procesul cunoașterii nu s-a incheiat și
nu se va încheia niciodată".
Școala de toate gradele, cadrele didactice din
mint au nobila misiune de a educa și forma un tineret multilateral
pregătit, educat in spirit revoluționar. Zilele acestea, în toate unită
țile școlare din patria noastră se fac ultimele pregătiri în vederea
începutului noului an de învățămînt. Această primă parte a anchetei noastre surprinde cîteva aspecte din județele SUCEAVA, IALOMIȚA și GALAȚI.

Formarea prin muncă, pentru muncă
a tinerei generații
SUCEAVA : Pășind în cele 3 350
săli de clasă curate, reparate și re
împrospătate in timpul vacantei, cei
peste 140 000 elevi din județul Su
ceava vor primi gratuit, ca în fie
care an. manualele școlare, benefi
ciind de 8 400 locuri in internate, de
450 ateliere de instruire tehnico-productivă. 670 laboratoare si 480 cabi
nete de specialitate. Bogata bază
materială, dotarea mai bună a uni
tăților de învățămînt cu cele nece
sare desfășurării unui proces instruetiv-educativ de mare eficiență,
cunoștințele si experiența cadrelor
didactice, hotărîrea acestora de a
răspunde prin fapte marii încrederi
acordate de partid de a educa si
forma conștiința revoluționară a ti
neretului sînt' elemente esențiale
pentru ridicarea calității întregului
învățămînt sucevean.' Cu ce gînduri
pășesc în noul an școlar, prin ce

modalități îsi propun cadrele didac
tice din județ să transpună în via
tă orientările și indicațiile date de
tovarășul Nicolae Ceausescu la cel
de-al IlI-lea Congres al educației
politice si culturii socialiste 1

Prof. Rodica Oprea, inspector ge
neral adjunct al Inspectoratului șco
lar județean, ne spunea : ..Noul an
școlar ne cere să ne racordăm mai
bine, mai adecvat și mai eficient de
mersurile instructiv-formative la ce
rințele noii calități. Conținutul în
tregului prooes instructiv-educativ
va fi axat pe principalele idei re-

Sava BEJINAR1U
Mihai V1ȘO1U
Dan PLAEȘU

corespondenții „Scînteii"
(Continuare în pag. a IV-a)

SCINTEIA — duminică 6 septembrie 1987

PAGINA 2

DRUMURILE CĂRBUNELUI
ÎNCEP DIN INIMILE MINERILOR
(Urmare din pag. I)

nici măcar din 1947, cînd reporterul
iși căuta eroii prin abatajele Petrilei, aflate atunci la peste o sută de
metri sub nivelul mării. Credem că
cel care ar pune cap la cap produc
țiile celor patruzeci de ani ar ajun
ge la cifre astronomice. Singurele
potrivite, de altminteri, cu lumina
stelelor din adîncuri ! Timpul și mi
neritul au evoluat. Au evoluat și oa
menii !
De la primul Erou al Muncii So
cialiste din Petrila anului 1950, Iuliu Haidu, sărind peste cîteva zeci
de ani, am ajuns să-1 cunoaștem pe
Ștefan Alba, un alt Erou al Muncii
Socialiste, unul din acei multi oa
meni onorați în Valea Jiului pentru
modul cum știu să muncească, să
fie simboluri vii ale hărniciei și pri
ceperii. Cu alte unelte decit tro
cul și lopata, Ștefan Alba lu
crează în patru abataje 'cu cei
98 de ortaci cit numără brigada
sa. Minuite de ei, complexele me
canizate mușcă cu lăcomie din pe
retele abrupt de cărbune, transpor
toare moderne — care îi scutesc de
o istovitoare muncă fizică — duc pe
benzi bulgării lucioși si calzi, de la
puțul cu schip. pînă la silozul colec
tor. Sub mîinile lor vibrează și
răspund ascultătoare utilaje, pe care
ortacii lui Iuliu Haidu nu le cunoș
teau. Ce au în comun — și unii, și
alții — e chemarea de a duce din
tată-n fiu ștafeta acestei meserii
dure, bărbătești, atît de respectată
astăzi in Cetate.
Discutăm cu directorul minei Pe
trila, ing. Bujor Bogdan, despre or
tacul numărul unu al minei :
— Dacă anul acesta vom extrage
1,3 milioane de tone de cărbune, să
știți că vom reuși asta numai pen
tru că avem in subteran și la supra
față oameni minunați. In prezent,
numai mina noastră produce mai
mult cărbune decit se scotea în în
treg bazinul Văii Jiului în anii
1945—1947. Notați apoi faptul că circa
30 Ia sută din cărbunele extras de
noi este destinat preparării pentru
semicocs, avind deci o mare impor
tantă pentru industria siderurgică.
Avem 17 brigăzi care la această
oră au devansat planul. Dar din
tre toate brigada lui Ștefan Alba
întrece, ca de obicei, toate pre
viziunile. Este un om prețuit și res
pectat pentru modul cum știe să or
ganizeze munca ortacilor săi, pen
tru anevoioasa știință a apropierii
de oameni. Chiar astăzi mă uitam pe
un grafic și observam că brigada lui
Ștefan Alba are o depășire de plan
de peste 25 mii de tone. Azi. 28 au
gust, se află, calendaristic vorbind,
cam pe la 5—6 octombrie.
* ntre timp, conversația noastră
se întrerupe pentru ca directo
rul să rezolve o problemă care
în fiecare dimineață aproape are
prioritate : noile angajări. Zilnic
se fac 10—20 de angajări noi. -de
regulă oameni tineri. Se schimbă,
sub ochii noștri larg deschiși, o ge
nerație de mineri. Unii vin din alte
locuri din țară, alții, pentru a se
pregăti să dea examen de admitere
la cursurile serale ale Institutului de
mine din Petroșani.
— Pe dumneata cum te cheamă ?
— Barbuș și sînt din Vilcea. Am
dat examen la facultatea de meca
nică din Cluj, dar nu am reușit.
Pentru cîteva sutimi. Dacă voi intra
aid la institut. înseamnă că mi-am
găsit cariera pe care o voi urma. Sînt
pregătit și cred că voi rămîne aici la
dumneavoastră.
— Dumneata ?
— Mă numesc Cioabă...
— A, te cunosc bine. Ai avut_ patru
desfaceri de contract de muncă. Ca
tegoric nu te angajăm. Noi avem
nevoie aici, la mină, de oameni se
rioși, cărora le plac munca și disci
plina. Altul.
— Eu mă numesc Zâne Aurel și
sînt din Vaslui. Vreau să mă fac
miner.
— Ai mal lucrat ?
— Da. Am fost angajat la S.M.A.
Vaslui, dar vreau să mă fac miner.
Directorul măsoară cu privirea pe
tinărul bine legat, care își mută
încurcat greutatea de pe un picior pe
altul. Decizia vine rapid : timp de
10 zile va efectua un instructaj de
protecția muncii, perioadă in care
va ciștiga 96,50 lei pe zi. După in
structaj va fi încadrat într-o forma
ție de lucru în abataje, la pregătiri
sau deschideri, beneficiind de o re
tribuție de 160,50 lei pe post de opt
ore. echivalent cu 3 407 lei lunar,
plus sporul de depășire a normei.
Tinărul cunoștea bine toate condi
țiile, era informat dintr-un pliant
tipărit de conducerea minei.
— Sîntem o mină cu o bună stabi
litate a oamenilor pentru că întot
deauna avem o mare grijă la înca
drare. In ultima vreme am avut
șansa să angajăm destui tineri se
rioși care vor avea un viitor în mina
noastră. Pe mulți dintre ei îi are in
brigadă chiar Ștefan Alba.
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ar schimbul de ștafetă nu se
pregătește numai aici. Intimplarea. dorința, nevoia chiar
pot fi buni sfătuitori, insă
adevărată industrie, o disciplină ri
guroasă a producției nu se pot clădi
doar pe imponderabile. Viitorul este,
trebuie să fie. cel mai adesea o pro
blemă de organizare, de simț al
perspectivei. Minele nu sînt numai
rezervoare de oameni, ci și școli.
Fiindcă mineritul azi e o meserie
de înaltă calificare, care triază oa
menii nu numai după lățimea ume
rilor ori vigoarea brațelor, ci și
după puterile minții, după îndeminarea cu care descifrează uria
șul portativ geologic pe care trecu
tele ere l-au așternut la poalele
Paringului. Mineritul e o formă spe
cială a geologiei, iar „geologia e
muzioa pămintului", cum ne încre
dințează — cu un freamăt erudit al
memoriei — inginerul Grigore Buia,
asistent la Institutul de mine Petro
șani. Da. avea dreptate Geo Bogza,
există și o poezie a minei, a lumi
nilor migratoare ce sparg Întuneri
cul geologic. Flacăra lor dezvăluie o
lume ale cărei contururi trebuie cu
noscute temeinic încă din anii de
studii. E aglomerare mare în acest
sfirșit de vară, in curtea și pe cori
doarele institutului petroșenean, dar
apucăm totuși o clipă de răgaz pen
tru a discuta cti prof. dr. ing. Dumi
tru Fodor și cu prof. dr. ing. Nicolae
Dima, prorectorul și, respectiv, se
cretarul comitetului de partid din
Institutul de mine.
— Mulți candidați, nu-i așa ?
— Mulți, desigur, dar ne-am obiș
nuit. Pentru 140 de locuri in sesiu
nea de toamnă candidează pînă acum
1 692 de bacalaureați. La Facultatea
de mine pentru 11 locuri candidează
440... Faceți socoteala și vedeți la ce
cifră ajungeți ! Să nu credeți însă
că aici iși înoearcă norocul doar cei
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nereușiți în alte părți. In 40 de ani
de existentă, institutul nostru și-a
consolidat un bun renume. Azi în
treaga industrie minieră, de la mi
niștri la directori generali de com
binate, șefi de sectoare ori de colec
tive de cercetare, e condusă de ab
solvenți de-ai noștri.
Și, brusc încălzit, prorectorul Fodor, acest ardelean liniștit, aducînd
izbitor cu Rebreanu, ne citește repe
de nume dintr-un catalog al sufle
tului : Huidu, Surulescu, Dicu. Dobre, Nicoară, Zăvoianu, Mironovici,
Fodor Iosif...
— Am produs oameni, fiindcă am
știut să-i alegem. Mulți dintre stu
denții noștri urmează tradiția taților,
a bunicilor, care i-au educat în spi
ritul unei etici muncitorești deose
bit de exigente.
*n biroul directorului Bujor
Bogdan intră brusc cel mai
bun șef de brigadă din Valea
Jiului. Un om în jur de 40 de
ani, mic de statură, deloc vînjos
(cum ni-1 imaginasem din atîtea și
atîtea povestiri), zimbitor. Poate că
zîmbetul care-i stă permanent pe
chip îi ascunde oboseala, pentru că
n-am zice că abia acum cîteva cea
suri a ieșit din șutul de noapte.
Discuția se înfiripă repede. Ne re
amintim instantaneu spusele primu
lui secretar Ion Resiga : „Avem
foarte mulți oameni de ispravă prin
tre brigadierii din Valea Jiului, dar
cred că este foarte bine să-l cu
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• Azi,

28

august,

a minei de la Lunca Florii pe toți
copiii, mari și mici, să cunoască și ei
isprăvile părinților. Unii, cei mai
mari, au ce să înțeleagă și să în
vețe, cei mai mici au unde să se
joace. în mijlocul muntelui.
— De ce ați stat și azi pină la
aoeastă oră și nu v-ați dus la
odihnă ?
— Am avut citeva probleme de
rezolvat. Cînd merg in schimbul trei,
rămîn să rezolv unele probleme de
scule și piese de schimb. Cînd lucrez
în schimbul unu, la ieșire nu mai
găsesc cu cine să tratez problemele
de aprovizionare și atunci merg pe
la consiliul popular, pe la diverse
organe din Petroșani pentru a rezol
va cite o problemă a ortacilor mei.
Acum nu am liniște pînă nu-1 văd
mutat pe unul din tinerii care a
crescut la noi în brigadă și care lo
cuiește 'cu nevasta și doi copii la
căminul de nefamiliști. Am promi
siuni că prima locuință disponibilă
va fi a lui.
— Dar toți sînt oameni maturi,
nu-și pot rezolva singuri proble
mele ?
— Sigur că pot, dar dacă eu pot
să dau un ajutor asta nu înseamnă
că viața lor și problemele lor din
afara minei îmi sînt indiferente.
Asta și vreau să vadă și să simtă :
că mă Interesează totul despre ei,
nu numai cum muncesc in mină.
Lucrul
la
patru abataje nu
este așa de simplu. Am fost 7
zile în concediu, la țară, în județul

e...
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Blocurile, convingătoare argumente ale demnității citadine a
Petroșanilor

noașteți în primul rind pe Ștefan
Alba. Aproape in fiecare mină avem
cite unul ca el, harnic și priceput în
a organiza munca oamenilor, dar
Ștefan Alba are ceva mai mult, are
un dar al omului care știe să iu
bească oamenii, să-i ajute în toate
împrejurările. După aceea, trebuie
să fii gros de obraz să nu-1 urmezi.
Obrazul minerului exprimă conști
ința lui de muncitor. Ștefan Alba a
reușit să aibă în jurul său numai
oameni cu obraz.“ Ne dăm seama
dintr-o privire, din citeva vorbe, că
așa stau lucrurile. N-avem timp
însă pentru o conversație tihnită :
telefoanele zbirniie fără încetare.
— Tovarășe director-general vă ra
portez că stăm foarte prost' cu stocu
rile de lemn de mină. Nu știu ce
vom face peste două, trei luni, ce
vom face Ia iarnă. Cum, in tot com
binatul din Vale, lemnul este o pro
blemă ?! Dar acesta nu este un mo
tiv de liniște pentru noi... Apoi, că
tre reporteri :
— Lucrările sfîrșitului de an și
cele ale anului viitor solicită o serie
de materiale : ciment, cabluri, co
voare de cauciuc pentru transportoa
re, materiale care lipsesc din depo
zitele bazei de aprovizionare. Un
semnal pentru furnizori !
Telefonul amuțește pentru o clipă,
apoi zbirniie și mai energic... Direc
torul e din nou solicitat.
popicele reprezintă o
o— Da. Și
problemă
de viață pentru noi ! Fără
să ne lăudăm, avem cîțiva popicari
de valoare și vrem să obținem per
formanțe. Pe colegii noștri de la
mina Vulcan i-am învins de două
ori in calificări. Acum vin să ceară
transferul pentru cei mai buni de
la noi ! Nici discuție. Doar nu sintem la fotbșl !
Și telefonul sună din nou și iar
sună.
în cele din urmă, ne retragem, îm
preună cu secretarul de partid al
minei, Traian Chelba, intr-un loc
mai liniștit. Ștefan Alba nu e omul
care să aștepte prea multe între
bări :
— Am 40 de ani, de 20 de ani lu
crez la mină, am patru copii, trei
fetițe (cea mai mică va porni prima
dată la școală peste citeva zile) și
un băiat, dar mai am in mină alți
98. Pe toți ortacii mei îi tratez ca pe
cei mai apropiați din familia mea.
Mie îmi plaoe să știu despre ortacii
mei totul și. mai ales, cum trăiesc
în familie, pentru că in mină ii văd
pe toți cum muncesc.
■ — Ii țineți minte pe toți 98 cum
îi cheamă ?
— Dar muncim de mult împreună,
cum să nu-i țin minte ?! Eu de fie
care dată mă gindesc că pe mulți
din cei 98 trebuie să-i înmulțesc cu
3 (ori cu 4 sau cu 7!), după ciți sînt
în familie la masă. Ținea Constantin
are, de exemplu. 9 copii și este un
muncitor bun. Constantin Suru are
7, Mihai Gavrilă tot 7. și pot așa să
vi-i amintesc pe toți. Am zis că anul
acesta prin noiembrie, cind om săr
bători Revelionul, pentru că noi il
sărbătorim in fiecare an mai devreme
cu o lună-două, cînd încheiem planul
anual, vom invita la casa de odihnă

nat totuși fără necazuri prea mari,
ar putea să le dea mai mult de gîndit celor care fabrică furtunele la
Combinatul de articole tehnice din
cauciuc Pitești. Din cauza calității
acestora avem numeroase greutăți
in exploatarea mașinilor.
— N-am stat în concediu medical,
ne spune in continuare șeful
de
brigadă Fazakaș. Mă îmbolnăveam
mai mult, dar aici, la suprafață să
știți că bătălia este mai mare decit
în abataje. Văd cum se zbate toa
tă lumea
pentru lemnul
de
mină. Dacă acest lemn nu stă
în depozitul nostru — la uscat
— cel puțin șase luni, el nu poate
fi introdus în mină. Lemnul verde
este greu de transportat, se rupe
repede și nu dă semnalele pentru avertizare de pericol. Cei care nu în
țeleg rostul acestor stocuri de lemn
din curtea minei își dau seama la ce
pericole ii expun pe mineri ? Con
ducerea minei i-a invitat pe tova
rășii de la „Independența" Sibiu să
vină la adunarea noastră generală să
audă cite ceva despre calitatea per
foratoarelor P-80 sau a ciocanelor
de abataj 14 și nu ne-au onorat cu
prezența. De-abia aștept să merg in
abataj; am venit doar să cerem la
director sau la inginerul-șef materia
le, iar ei or să „discute" in conti
nuare cu baza de aprovizionare, cu
producătorii.
irește, este mai ușor să ceri ce
lor din conducerea minei, dar
pe aceștia cine să-i înțeleagă ?
Conducerea combinatului minier ?
Conducerea ministerului ? Iată o
temă de meditat pentru toți furni
zorii minerilor. Pentru amănunte
ne-am deplasat la baza de aprovi
zionare din Petroșani. Șeful servi
ciului aprovizionare-materiale face
cîteva vizări directe. La lemnul de
mină. în afară de faptul că reparti
țiile sînt necorespunzătoare, nici acestea nu sint onorate la timp. Au
restanțe mari in livrări întreprinde
rile forestiere de exploatare și trans
port Deva, vecinii minerilor. Miercurea-Ciuc. Reghin. Sebeș. Tîrgu-Secuiesc. Toplița. Toate restantele totalizind peste 11 000 metri cubi.
Poate că la această problemă găseș
te un răspuns și o rezolvare opera
tivă ministerul de resort. Nici mi
nerii, nici producția nu așteaptă !
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ă nu ni-.i închipuim pe mineri
cu mîinile încleștate numai pe
picamer. Cu tot atita siguran
ță ei minuiesc complexe mecanizate
de înaltă tehnicitate, știu să țină o
carte, să „mîngîie" lemnul sau pia
tra pentru a le da forma sculpturii,
să aprecieze un spectacol de teatru,
să facă sport de performanță, și. de
ce nu, „să scrie ei înșiși cărți"
(completarea aparține lui Dumitru
Dem. Ionașcu !). Așa e ! Ladislau
Schmidt a fost pînă nu demult va
gonetar la Petrila, dar in timpul li
ber știe să facă piatra, fierul sau
lemnul să cinte. Frescele din clubul
minei Petrila, alcătuind cu toatele o
cronică policromă a mineritului, sînt
opera lui. Emoționantul și simboli
cul monument ridicat, „prin autodotare", pe drumul spre cabana mine
rească de la Lunca Florii — o mină
viguroasă arătînd sore înălțimi, spre
soarele și stelele pe care le visează
oei din adincuri — e tot creația sa.
în preajma monumentului, ca o po
sibilă împlinire a chemării spre
înalt, au loc concursurile de alpi
nism. Spre consternarea mihnită a
minerilor, sint unii care nu văd cu
ochi buni monumentul. Păcat. El tre
buie să rămină aici ca o „stărui
toare invitație la demnitate si feri
cire", cum ar fi zis maestrul repor
tajului românesc.
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u numai prin alpinism sint la
înălțime minerii... Ne-a tul
burat insă cu deosebire cea de
a treia „pistă" alpină de concurs pe
un perete abrupt, cea rezervată co
piilor. Puterea sufletului, ca și aceea a trupului se educă din frage
dă virstă. incit nu-i de mirare că
pentru fiii și fiicele minerilor din
Vale va fi dată in folosință chiar
azi. 6 septembrie. noua sală
de sport a Clubului sportiv școlar.
La excepționala bază de schi din Pa
ring, construită prin muncă patrio
tică, se va adăuga prin urmare o
sală complexă, spațioasă, cu multi
ple dotări pentru handbal. volei,
gimnastică, tenis de masă. Cei 600
de sportivi ai clubului vor benefi
cia deci de condiții bune. Umbrite
insă, neașteptat și prematur, cum
"aveam să constatăm intr-o zi plo
ioasă, de calitatea defectuoasă a unor lucrări de izolații și finisaj exe
cutate de Șantierul 1 al Trustului
construcții Hunedoara. Prin aco
perișul luminos, prin geamurile cu
rame lucrate de mintuială. prin uși
le care nu se închid bine (se „um
flă" oare metalul ?!) ploua virtos.
Va trebui început deci cu remedie
rile ! Și. fiindcă veni vorba, tot lu
crări defectuoase diminuează func
ționalitatea sălilor și incăperilor
Teatrului (nu demult renovat) de
stat „Valea Jiului".
Dacă reparatorii întirzie. actorii
sint însă la post, pregătind febril
viitoarea premieră cu piesa „Jocul
amăgirilor" de I.D. Sîrbu. O piesă
scrisă de un om al locurilor, cu ac
țiune plasată chiar in aceste locuri.
rumul ne poartă în continuare Mesajul ei ? Lupta pentru adevăr și
la Paroșeni : mina cea mai mo iubire, pentru noblețea visului, pen
dernă din Valea Jiului; pro tru triumful totdeauna așteptat,
ducția ei — peste un milion de tone
totdeauna posibil, al demnității uanual ! — este extrasă complet me mane.
canizat.
La „pupitru" il gă
— Acest teatru, cu frumoase tra
sim pe inginerul-șef Petre Tudor,
în biroul său se află, venit din șut. diții, trebuie să rămină tînăr, să nu
șeful de brigadă Mihai Bărbăcaru. îmbătrinească o dată cu calendarul
Ieri a dat peste plan 50 de tone, — ne mărturisește, cu o nuanță pa
iar astăzi mai puțin. Ce s-a întîm- tetică in glas, actorul Corvin Alexa.
Sintem convinși că așa va rămiplat ? Și explicațiile nu-1 mulțumesc
pe inginerul-șef. Alături de noi, un ne. Minerii, orașul, actorii, frumoșii
alt șef de brigadă fruntaș. Francisc tineri ai Văii Jiului îndreptățesc cu
Fazakaș. Are acum ocazia să se toții această speranță in puterea ar
tei și in puterea vieții. însuflețită,
războiască cu ziariștii.
— Sint supărat pe cei de la Tele și una, și alta, de strălucirile căr
viziune. I-au filmat pe ortacii din bunelui, de frumusețea inimilor oa
brigada mea. m-au filmat și pe menilor. Am luat cu noi la plecare,
mine, iar in timp ce ne arătau pe ca mărturie pentru o posibilă arhivă
noi, vorbeau de . cei de la Voivozi. sentimentală, un bulgăre de antra
Cine m-a văzut după aceea m-a în cit. Oare cine ni l-a pus în mîini.
trebat dacă nu m-am transferat la cald și strălucitor ca o floare de
Voivozi. Atunci a fost supărare mare mină ? Poate Ștefan Alba? Sau Ioan
în brigada noastră.
Resiga ? Ori inginerul Bujor Bog
— Asta a fost cea mai mare su
părare ? Probabil că și cei de la dan ? Brîndeu Dumitru și tînăra lui
soție, Doina, pe care i-am auzit spuVoivozi aveau rezultate.
— Este adevărat că pentru mine nind DA ! in fața primarului care-si
nu asta-i cea mai mare supărare. dedică simbetele unui moment atit
Să vă spun drept, de la 15 iulie nu de frumos in viața tinerilor : căsă
am intrat în abataj pentru că am toria ?
avut un accident, am avut mina
In mina noastră bulgărele lucește
fracturată. Mi-a căzut ceva pe ea. ca un soare miniatural in aștep
— De ce nu spui ce s-a întim- tarea incandescentei. De aceea, sem
plat ? intervine inginerul-șef. Da- năm sufletește acest reportaj nu cu
ți-mi voie să spun eu. S-a rupt un stiloul, ci cu proaspătul cărbune
furtun de la instalația pneumatică a
complexului mecanizat si l-a lovit scos la lumină din minele Jiului.
peste mină, producindu-i o fractură. Noroc bun, oameni de mari fapte,
Intimplarea aceasta, care s-a termi de suflet și de bine ai Văii Jiului !

Alba, s-o ajut pe mama. Am fost
cu toți copiii și i-am lăsat în conti
nuare in vacanță pentru a putea zu
grăvi locuința. Cînd m-am întors la
mină am avut senzația că am stat in
concediu o lună întreagă. Mi-au lip
sit și mina, și oamenii ei. cu toate
că pentru unele nereguli m-am ne
căjit. Am găsit cîteva neglijențe la
întreținere, materiale depozitate ne?
corespunzător, lagăre la transpor
toare care trebuiau schimbate, fără
ulei. Și atunci mi-am zis : ia
te uită. Alba, unde mai avem de
luptat cu oamenii. Le-am arătat
imediat neglijențele, am. trecut ime
diat, împreună, la remedierea lor.
Mi-au ințeles imediat „pedagogia“.
Avem 25 de tineri pe care trebuie
să-i calificăm și in primul rind ei
trebuie să învețe de la noi să mun
cească, să facă totul cu conștiincio
zitate și cu mare atenție pentru că
în minerit orice neglijență sau ne
păsare se plătește scump. Am cali
ficat doi șefi de brigadă, pe Vasile
Constantin și pe Gheorghe Bobocion.
mineri foarte buni. Dacă rețin bine
tot ceea ce au văzut în brigada
noastră, vom avea de furcă cu ei in
întrecerea de la anu’.
— De ce de la anul ?
— Pentru că acum, chiar dacă
stăm pe loc și nu dăm
cărbune
citeva zile, nu ne mai poate ajunge
nimeni din urmă. Și noi nu știm Să
stăm, avem grabă mare să scoatem
cit mai mult cărbune.
Frumoasă și nobilă această grabă,
care, iată, nu strică treaba !

D
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întoarcerea brigadierilor
In timp ce se inapoiau cu trenul la
Satu Mare, de unde
plecaseră in urmă cu
aproape 2 luni, ti
nerii brigadieri se
gindeau : „Ai noștri
incă nu știu nimic.
Ce surpriză o sd le
facem cind vor afla !“
Cei 50 tineri care
alcătuiau
brigada,
toți elevi in anul 1
profesională la liceul
industrial ' nr. 3, il
desemnaseră coman
dant pe Gheorghe
Toth. La el se. afla
acum și diploma C.C.
al U.T.C. Mărturie
de neuitat a roman
tismului lor adoles
centin. Mărturie a

vredniciei dovedite
în munca de pe
Șantierul national al
tineretului
de la
Combinatul
minier
Rovinari.
Da. fuseseră cel
mai buni în compe
tiția muncii cu bri
găzile de elevi din
Vilcea, Neamț, Tulcea. Au pus multă
rivni, mult suflet in
muncile ce le-au fost
încredințate la com
binat, in cariera de
la suprafață... Sint
exact cuvintele de
laudă rostite la ple
care și de către
Nicolae Frățilă, co
mandantul șantieru
lui național.
...Cei
mai buni
dintre cei 50 ? „E al

naibii . de greu să
faci un clasament,
cind brigada e pe
locul I“, răspunde
Gheorghe Toth...
Dar uite, se apro
pie gara Satu Mare.
Ce-o fi atita aglome
rație pe peron ? Și
ce de buchete cu
flori ! Și... „Da, sint
de-ai noștri : profe
sorii, ceilalți colegi
de școală, părinți,
tovarăși de la co
mitetul
județean
U.T.C. I
Toți cu
flori ! Pentru noi...
Gheorghiță, coboară
tu primul șl ridică
sus. sd se vadă bine
diploma noastră de
neuitat !“

Octav GRUMEZA

Un ceai fierbinte, odihnitor
...Spre seară, cind am ajuns la
ferma nr. 1 Lipia a întreprinderii
de legume și fructe Buzău, peste
100 de oameni lucrau pe o fîșie de
teren care tăia practic grădina în.
două. Șeful fermei, inginerul Mihai
Ciubotaru, întunecat la chip, nu
mai prididea cu îndemnurile. Ne
lămuri în citeva cuvinte : „S-a
abătut peste noi grindina. în mai
puțin de 10 minute gheața ne-a
spulberat tomatele, varza și arde
iul gras de pe aproape 15 hectare.
Și. ce culturi frumoase erau...".
„S-a dus rodul trudei noastre. Iar
anul ăsta, cu toată seceta, aveam
șanse să ocupăm locul 1“ — adaugă
soția șefului de fermă. „Lasă-1 în
colo de loc. Acum trebuie să refa
cem culturile, să salvăm produc
ția". Indreptindu-se spre oamenii
care oblojeau cu mîinile și sapele
rănile pămintului și ale plantelor,
li se adresă : „Terminăm pînă la
miezul nopții ! Să fie aduse trac
toarele pe alei. Vom lucra la
lumina farurilor. îndreptăm plan
tele, completăm golurile, refacem
rigolele acum. Mîine, pe arșiță, va
fi prea tîrziu. Două femei să trea
că Ia bucătărie, să facă ceva de
mincare. Să nu sărim peste masa
de seară..."

Nici unul din cei 120 de oameni
ai fermei, nici soții Ciubotaru n-au
„sărit" peste masa de seară, iar
ceaiul de dimineață l-au băut la...
microcantină, nu ca de obicei. Și
parcă niciodată nu a fost atît de
bun. de odihnitor... Acasă, fetita și
băiatul au stat liniștiți, in fața te
levizorului, pină la terminarea se
rialului. Apoi, s-au culcat. Nu era
prima dată cînd părinții se întor
ceau acasă după telejurnalul de
noapte. Au mai sunat incă o dată
la ferma Lipia. dar nu le-a răs
puns nimeni. Dimineața i-a trezit
mama cu telefonul, i-a întrebat
dacă au mincat. Le-a mai spus că
diseară vor fi acasă, cu toții...
I-am revăzut pe soții Ciubotaru
acum, la început de septembrie.
Culturile sint frumoase, viguroase,
iar rodul bogat al plantelor asigu
ră nu numai îndeplinirea planului,
ci și o substanțială depășire. Fa
cem privirea roată prin fermă. Ur
mele acelei dezlănțuiri bezmetice
de grindină se mai văd... doar pe
tabla de pe acoperișul magaziei de
îngrășăminte.

Stelian CHIPER

Ce lași
în urma ta
— Abia mă despărțisem de pro
fesorii mei : D. M. Teodorescu,
Emil Panaitescu și academicianul
Constantin Daicoviciu, care mă în
demnau să-mi continui cercetările
arheologice începute în timpul stu
diilor universitare. Era 1 septem
brie... 1937. De atunci au trecut 50
de ani din viața mea. ne mărturi
sește doctorul Zoltan Szekely, di
rectorul muzeului județean din mu
nicipiul Sfintu Gheorghe.
— Ce satisfacții s-au adunat în
această jumătate de secol ?
— Multe, aș spune foarte multe.
Intre ele : descoperirea depozitului
de unelte și bijuterii de la Cernat,
din epoca Hallstatt. a celei mai
vechi așezări româno-slave de la
Boian din Covasna, sau a celei de
la Beizid din județul Mureș în
seamnă pentru mine mari satisfac
ții. Depistarea liniei de fortificație
romană din sud-estul Transilvaniei,
de la Comolău, Boroșneu Mare ;
Olteni, turnurile de pază aflate in
Pasul Oituzului și multe alte vesti
gii ce atestă continuitatea popu
lației băștinașe pe aceste meleaguri
au însemnat tot atitea momente
de seamă în viața, mea.
Nu demult interlocutorul nostru
s-a întors de pe șantierul arheo
logic din comuna Turia. Aici a
fost descoperită o așezare neoliti
că aoartinind epocii bronzului, cu
vestigii care atestă cea mai veche
așezare dacică din Transilvania
secolelor IV-II î.e.n. A lucrat cu
un deosebit de inimos colaborator,
tinărul profesor de istorie din lo
calitate, Artur Coroi. și mai mulți
elevi, printre care și pionierul Ga
briel Sipoș. Ultimul și-a petrecut
întreaga vacantă de vară pe șantie
rul arheologic din Turia. După ce
s-a scos la iveală o figurină din
lut, micuțul arheolog a întrebat :
„Tovarășe profesor, așa-i că figu
rina aparține epocii bronzului ?“
Profesorul l-a mingiiat pe creștet
și i-a zimbit :
— Da. copile. Ceea ce mîinile tale
au dat la iveală reprezintă incă o
mărturie că strămoșii noștri de mi
lenii au trăit, muncit și iubit acest
pămînt. Să ducem mai departe
această statornicie și iubire de va
tră — patria noastră dragă. Româ
nia.

Constantin TIMARU

într-o ambarcațiune cu vele,
de la Galați la Marea Marmara
căpitan secund maritim). Despre
Faptul deosebit căruia îi eonsacrăm rindurile de față a durat 26 pasiunea pentru mare, capacitatea
și dorința de a-i învăța pe alții
de zile. 26 de zile, un om s-a aflat
singur, într-o ambarcațiune cu această frumoasă meserie. N-a ui
tat
dragostea cu totul deosebită
vele, pe drumul de ape dintre
Galați și... Marea Marmara. O pentru profesia sa. Și, cam atît.
Ambarcațiunea și-a construit-o
tentativă sportivă și umană totoda
singur. A botezat-o ..Neutrino",
tă. Navigatorul temerar se numeș
te Paul Butușină. Este ofițer de fiind înregistrată RO—734—GL.
Barca are 5 metri lungime. 1,95 m
marină, în virstă de 37 de ani, și
lucrează ca expert instructor la' ^lățime. 0,80 m înălțime de con
strucție.
Viteza maximă — circa
Centrul de instruire și perfecțio
nare a lucrătorilor din marina ■9 km la oră. Viteză obținută numai
cu vele și rame. Cu o asemenea
civilă Constanța, filiala Galați.
„jucărie" a înfruntat marea. A inL-am cunoscut și am discutat timp
de. mai multe ceasuri. înainte și fruntat-o și a învins-o. Și-a lan
sat barca la apă in anul 1984. A
după întoarcerea din cursă. Navi
gatorul solitar este un om absolut încercat-o în călătorii pe apă în
obișnuit. Are familie și doi copii. același an. Apoi, in cel următor.
Bucurii și necazuri. Este, ca noi
Pe Dunăre. Marea Neagră și cana
toți. Și totuși cumva altfel. Pen lul Dunăre-Marea Neagră. Iar
acum și-a depășit propria perfor
tru că...
manță — și pe a altora — trecînd
Nimeni nu i-a cerut să-și pe
treacă pe mare concediul legal de prin Bosfor în Marea Marmara.
odihnă. (De altfel, numai de odih
Din nou întrebarea : de ce. Paul
nă nu a fost vorba, cind jumătate Butușină ?
— Poate din nevoia cunoașterii,
din zilele trăite între cer și ape a
înfruntat furtuna...). Aparent, ase atit de proprie omului. Cunoaș
terea puterii omului, a rezistentei
menea cuceritorilor de mari înăl
țimi. Paul Butușină a fost un lui morale, cunoașterea naturii,
concurent într-o întrecere a... inu
încercarea mea poate fi socotită
tilului. Numai aparent. Cu o ase
și o demonstrație că omul are in
menea logică, orice sport de per
el această forță.
formantă poate fi anulat dintr-un
Nu vom descrie acum, zi cu zi,
condei... Paul Butușină a înscris
călătoria lui Paul Butușină. A
și o performanță, fiind, potrivit
promis că întregul voiaj îl va
afirmațiilor sale și a literaturii de așterne singur pe hîrtie, încredinspecialitate care există, primul țîndu-1 cititorilor. Deoramdată este
navigator român solitar care a tre
de ajuns să spunem că voiajul
cut de Bosfor. într-o ambarcațiu său nu a fost de plăcere. Nu o
ne cu vele. Deși nu a urmărit dată a fost la un pas de a ceda,
performanța. Atunci ce, Paul Bu
de a accepta infringerea. de a so
tușină ?
licita îmbarcarea pe prima navă
Interlocutorul nostru ne-a vorbit
românească în drum spre patrie.
N-a făcut-o decit atunci cînd nu
îndelung despre meseria de mari
Se mai putea altfel. Deși hotărîrea
nar. Despre anii petrecut! pe mare,
despre specializarea sa (a absolvit sa l-ar fi îndemnat să meargă mai
facultatea de navigație a Institu
departe. O intîlnire nocturnă in
tului de marină .,Mircea cel Bă- Marea Marmara cu o navă de
trîn" din Constanța, are brevet de mare capacitate — in condițiile în

Un tablou...
De cum treci pragul
întreprinderii de uti
laj chimic din Găești
capeți convingerea că
ai intrat intr-un sca
tiu al ordinii, rigorii
și disciplinei. întrea
ga ambiantă te poar
tă spre o asemenea
idee : bogatul aranja
ment floral multicolor
de la intrare, propa
ganda vizuală inge
nioasă. expresivă, pe
netrantă. „la obiect",
curățenia „de farma
cie" de oe aici, din
secțiile de fabricație,
din depozitele de ma
teriale si produse fi
nite. ca si din vestia
re si grupuri sanitare,
mersul de metronom
al întregului meca
nism productiv. Sem
nificativ în acest sens
este faptul, că in pri
mele 7 luni din acest
an indicele de utiliza
re a fondului de timp
maxim disponibil s-a
situat la 98.1 la sută.
A fost posibilă atinge
rea acestui nivel pen
tru că în aceeași pe
rioadă s-au înregistrat
mai puțin chiar de
300 de ore învoiri și
concedii fără plată.
Se poate spune că ab
senteismul este aici
o... raritate.
In secția de cazan-

gerie ne-a atras aten
ția un tablou de mari
proporții, expus oe
unul din pereții cen
trali ai halei, la locul
de trecere pentru toa
tă lumea. Tabloul cu
prinde zeci si zeci de
nume de sudori. In
dreptul fiecăruia este
marcat un număr de
puncte roșii. începind
de la unu pină la sase,
care reprezintă evolu
ția gradului de atesta
re pentru executarea
lucrărilor de sudură.
— Este oglinda ni
velului de calificare
al , sudorilor, meserie
cu mare greutate și
extrem de pretențioa
să in această secție —
subliniază dr. ing.
Emil Dima. directorul
întreprinderii. Am re
curs la această formă
de propagandă vizua
lă din mai multe con
siderente.
Reținem că prima
motivație are In ve
dere cunoașterea „la
zi“. a nivelului de
pregătire al fiecărui
sudor. De aici de
curg si precizia, și
calitatea lucrărilor de
sudură. In nici un caz
nu mai pot surveni si
tuațiile cînd lucrările
erau executate de ori
cine era disponibil si

atestate anoi de cei
care... posedau poansonul de certificare a
calității lucrării. Deci
s-a ous ordine si pre
cizie in execuția lu
crărilor de sudură, s-a
întărit spiritul de răs
pundere.
In al doilea rind se
are în vedere latura
stimulării
morale.
„Nu-i un fapt oare
care — preciza direc
torul Dima — atunci
cind este la îndemîna oricui să vadă că
un. tînăr de 30—32 de
ani are 6 atestări, adică maximum de ca
lificare in vreme ce
un altul, mult mai
vechi in meserie, a agonisit abia două sau
cel mult trei atestări".
Acest tablou a lim
pezit mult si climatul
retribuirii muncii. Ori
cine aspiră să înain
teze pe scara retribui
rii muncii trebuie mai
întîi să urce scara
pregătirii
profesio
nale.
Și nu oricum, ci- în
văzul întregului co
lectiv.
Iată adîncul înțeles
al unui simplu tablou
expus intr-o secție de
fabricație...

Ioan ERHAN

care luminile de pdziție.de la bor
dul ambarcațiunii sale se stinse
seră — i-a adus bărcii stricăciuni
importante, determini ndu-1 pe te
merarul navigator să încheie
cursa.
Deci, un om a trăit pe ape 26 de
zile. Singur. Deși, după cum ne-a
spus, n-a simțit cu adevărat sin
gurătatea. Pentru zilele lungi, de
călătorie, a luat cu el cîteva cărți:
..Faust" de Goethe, un roman de
Jack London. „Naufragiat de bună
voie" de Alain Bombard, alături de
unele volume de navigație.
In ziua despărțirii de Galați și-a
adus copiii in barcă și din nou
încercăm doar să bănuim ce - era
atunci in inima lui de tată. Acum,
la întoarcere, pare mai grav decit
înainte, deși nu lasă să se vadă
însemnătatea faptei sale cu totul
ieșite din comun. Demonstrație
făcută în numele Curajului ome
nesc. al Dragostei dintotdeauna a
omului față de natura-mamă. Na
tură pe care — pare a spune gestul
navigatorului temerar — trebuie
s-o ocrotim mai mult, pentru ca la
rindul ei să ne fie numai prietenă,
leagăn de viață pentru toate ge
nerațiile ce vor veni.

Dan PLĂEȘU

Migdal de...
Mehedinți
Cine străbate astăzi frumoasele
plaiuri de lingă Dunăre, poate
admira in toată măreția și trăinicia
lor marile ctitorii ale acestor ani
de lumină : Porțile de Fier I și
Porțile de Fier II. platformele in
dustriale, exploatările miniere, șan
tierele de construcții, plantațiile de
pomi și de vie, „spectacolul" ploii
artificiale pe care oamenii, înfruntind seceta, o dirijează pe 90 000 de
hectare.
Dar cel care n-a mai trecut în
ultimii,ani prin Mehedinți va avea
și bucuria de a intîlni o priveliște
inedită ; plantația de migdal. Deși
migdalului îi priește cel mai bine
în zonele cu clima mediteraneană,
trei pasionați specialiști și-au pro
pus să studieze posibilitatea plan
tării acestui pom și în Mehedinți.
La început, pe o porțiune de teren
în cadrul Stațiunii de cercetare și
producție pomicolă, s-au folosit
trei soiuri. Cu multă răbdare, cei
trei specialiști au ținut, după rigo
rile științei, o evidență pe ore și
zile a dezvoltării primelor mlădițe.
După puțin timp, migdalul s-a ex
tins pe un perimetru mai mare.
Și uite așa, la Ostrovul Corbului
s-a creat, pe 10 hectare, colecția
națională de migdal, care numără
nu mai puțin de 140 de soiuri. Alte
10 hectare s-au plantat in punctul
Hinova. la asociația economică intercooperatistă pomicolă „Drobeta".
La întreprinderea agricolă de stat
din Burila Mare s-au plantat încă
24 hectare cu migdal, care au in
trat pe rod pentru prima dată în
acest an. Numele celor trei specia
liști. care, printr-o lăudabilă și
răbdătoare muncă de cercetare, au
creat... migdalul de Mehedinți : in
ginerii Marian Pufan. Constantin
Zaharia si Constantin Ungureanu.
De acum, migdalul aduce o notă și
un pitoresc aparte in marile și
modernele plantații de pomi de pe
roditoarele pămînturi mehedințene.

Virqillu TATARU
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PLANUL LA EXPORT- ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!

Rezultate superioare prin modernizarea fabricației
Cea mai mare parte din produc
ția întreprinderii de aluminiu din
Slatina este destinată exportului atît
direct, cit și indirect. După cum
ne-a relatat tovarășul Alexandru
Orzată. directorul unității, produc
ția fizică si. in primul rind, cea des
tinată exportului au fost înfăptuite,
ritmic, lună de lună. Cîteva date
sint edificatoare in acest sens. Cu
mulat pe 8 luni, planul la export a
lost in întregime realizat, obtinindu-se o depășire de 150,8 milioane
lei. în luna august, planul la export
a fost depășit cu 84,3 milioane lei,
sarcinile fiind onorate pe ambele
relații de decontare.
Dată fiind importanta deosebită a
înfăptuirii sarcinilor de export, in
întreprindere s-a întocmit un pro
gram special de măsuri, elaborat și
înfăptuit cu sprijinul nemijlocit al
organului județean de partid. în
principal, sînt prevăzute măsuri de
mai bună organizare si de moder
nizare a producției, de folosire ra
țională a capacităților de producție,
de creștere continuă a pregătirii
profesionale a oamenilor muncii, de
întărire a spiritului de răspundere
și disciplină, de formare a unei con
științe înaintate, a unei gindiri și
atitudini revoluționare la toti lucră
torii. Iată cîteva căi concrete de ac
țiune.

în cadrul preocupărilor pentru
modernizarea proceselor de produc
ție s-a prevăzut, între obiectivele
importante. îmbunătățirea calității
anozilor, care intră, cum se știe, in
procesul de electroliză, pentru trans
formarea prafului amorf de alumină
în aluminiu. S-au urmărit în prin
cipal doi parametri : pe de o parte.

I

creșterea rezistenței la compresiune
și, pe de altă parte, scăderea rezistivității electrice. Prin studii și cer
cetări susținute a fost mereu îmbu
nătățită rețeta de fabricație. Tot
odată, prin acțiunile de modernizare
a instalațiilor de preparare și coa
cere, acestea au devenit mai fiabile,
astfel că anozii obținuți în prezent
in secția proprie au o rezistentă la
compresiune dublă fată de cea din
urmă cu un deceniu, iar rezistivitatea electrică mai scăzută cu 21 la
sută. Prin acestea s-a mărit durata
de utilizare a anozilor, dar mai im
portant este că a fost îmbunătățit
randamentul de extracție din cuvele

ÎN AGRICULTURĂ

(Urmare din pag. I)

destule obiective și capacități noi la
care lipsa de grijă pentru progra
marea, organizarea și desfășurarea
rațională a lucrărilor a dus la un
volum ridicat de absențe nemotiva
te. la un grad necorespunzător de
folosire a mașinilor și utilajelor de
execuție, Ia lipsa unor importante
fronturi de lucru. Pe o serie de șan
tiere, montorii și lucrătorii izolatori
nu acționează cu toate forțele, la ni
velul sarcinilor stabilite, deoarece
constructorii nu și-au încheiat încă
activitatea. Și aceasta. în pofida pre
vederilor din grafice și a angajamen
telor reînnoite în mai multe rinduri.
Desigur, înlăturarea definitivă a
unor asemenea nedorite situații de
pinde, înainte de toate, de condu
cerile de trusturi, antreprize și bri
găzi, mai exact spus, de atitudinea
lor față de îndeplinirea propriilor
obligații, de înțelegerea profundă a
importanței economice și politice a
sarcinilor ce le revin în domeniul
investițiilor. înțelegere care nu poate
fi nici un moment desprinsă de cu
noașterea exactă a realităților de pe
șantiere, a celor mai presante soli
citări. de manifestarea activă a spi

1

La întreprinderea de aluminiu din Slatina

• Pentru bunele rezultate obținute in luna august, oa
menii muncii de la întreprinderea de aluminiu din Slatina
care lucrează pentru producția destinată exportului obțin
suplimentar in luna august 249 900 LEI, ca urmare a aplicării
prevederilor decretului, la care se adaugă 184 250 LEI spor de
acord global aferent depășirii sarcinilor la export :
• In medie pe UN OM AL MUNCII revine un cîștig su
plimentar de 197 LEI ;
• La UZINA DE ELECTROLIZA se cîștigă în medie
263 LEI ;

Județul Teleorman reprezintă unul
din marile bazine cerealiere ale ță
rii. An de an, în această zonă pro
ducțiile de griu și orz au crescut ca
urmare a folosirii semințelor cu
înaltă valoare germinativă, a aplică
rii celor mai avansate tehnologii, a
extinderii irigațiilor. In anul acesta,
bunăoară, cu condiții climatice nu
tocmai favorabile, s-a obținut cea
mai mare producție de griu și orz
de pînă acum. Numeroase coopera
tive agricole și întreprinderi agricole
de stat au înregistrat producții-record. Astfel, 24 de unități agricole
au realizat o recoltă medie la hec
tar de peste 8 000 kg (14 unități la
orz și 10 la griu). Alte 69 de unități
agricole la orz și 26 la griu au tre
cut de 7 000 kg producție medie la
hectar. Așadar, mai mult de jumă
tate din numărul unităților agricole
se înregistrează cu producții bune și
foarte bune de cereale păi oase.
Intre unitățile cu rezultate deose
bite se numără și I.A.S. Turnu Mă
gurele, care în anul trecut a primit
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" pentru recolta de
porumb. In această vară. aici. pe
cele 1100 ha cultivate cu griu. s-a
realizat o producție medie de 8 550
kg. Cum s-a acționat pentru obține
rea acestei recolte, dar mai ales ce
se face acum în vederea pregătirii
temeinice a producțiilor viitoare ?
Ne-a răspuns inginerul-șef al unită
ții. Iordacjie Catană.
—• Sintem în perioada în care, în
urma analizei rezultatelor obținute
pe fiecare solă și în fiecare
fermă, am desprins concluzii deo
sebit de importante asupra mo
dului în care s-a lucrat pe fiecare
paroelă. Concluziile au fost desprin
se prin compararea elementelor de
tehnologie aplicate pe loturile ex
perimentale. Prima dintre , aceste
condiții se referă la amplasarea co
rectă a griului. Din analizele compa
rative pe care le-am făcut rezultă
că prin aoeastă măsură de ordin or
ganizatoric se poate realiza un spor
de producție de 500—600 kg la hec
tar. Sigur, fiecare verigă tehnologi
că are rolul ei deosebit. Dispu
nem de un mozaic de soluri —
nisipoase,
argiloase,
aluvionare,
cernoziom — care Implică apli
carea unor tehnologii diferențiate,
în toamna aceasta vom semăna cu
griu 1 200 hectare. Pe toate cele 300
ha In care premergătoarele sînt pă

de electroliză, cu implicații directe
in creșterea producției fizice, res
pectiv a celei destinate exportului.
Simultan s-a asigurat și scăderea
consumului de energie electrică. De
asemenea, introducerea calculatoare
lor de proces, măsură de moderni
zare Întreprinsă in scopul reducerii
consumului specific de energie, a

ioase anul I s-au efectuat arături
adinei, cu pluguri echipate cu scor
monitor. iar pentru a se păstra apa
in sol terenul s-a pregătit imediat
cu discurile în agregat cu grapa ste
lată. Pe 100 hectare ‘cu soluri mai’
grele am făcut și lucrări de scarificare. Avînd in vedere seceta din această vară, pe suprafața de 300 ha
am întins aripile de ploaie pentru a
face o udare de aprovizionare. Expe
riența anului trecut a demonstrat
cît de importante .sînt udările în
toamnă pentru ca răsărirea să în

determinat si creșterea producției fi
zice.
Pornindu-se de la raționamentul că
hotăritor în realizarea producției pre
văzute în condiții de calitate superi
oară. cu consumuri si cheltuieli re
duse. este modul de funcționare a
utilajelor, s-a acordat o atenție deo
sebită asigurării din resurse proprii
a pieselor de schimb, efectuării la
timp si în bune condiții a lucrări
lor de reparații si întreținere.
Creșterea calității producției în
general, cu deosebire a celei desti
nate exportului, prin cane s-au ciștigat încrederea partenerilor de pes
te hotare si un loc tot mal bun pa

Manopera plătită
pentru produsul
destinat
EXPORTULUI

Manopera plătită
pentru produsul
destinat
PIEJEI INTERNE

Mihai GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

• MAISTRUL NICOLAE PÂTRAȘCU, de la hala 6 elec
troliză, va primi în plus 327 LEI ;
• MARIAN VOICULESCU, inginer principal la secția
electroliză 1, beneficiază în luna august de un cîștig supli
mentar de 414 LEI ;
• MUNCITORII ION UNGUREANU și LIVIU COSTICÂ,

de la secția turnătorie, lucrînd în acord global și participind
direct la realizarea sarcinilor de export, beneficiază în luna
august de un venit suplimentar de 279 LEI și, respectiv, 222 LEI.

O parte însemnată a produselor întreprinderii de
mașini electrice București ia calea exportului direct sau indirect. Prevederile recentului decret
constituie un stimulent deosebit și pentru oamenii
muncii din acest colectiv bucureștean, fapt reieșit
cu pregnanță din următorul calcul realizat împreu
nă cu ing. Victor Ciurtin, șeful atelierului de pro
iectare norme și normative din întreprindere :
la motoarele de tip ASI, de 75 kW, la 1 200 rota
ții pe minut, operațiunea de bobinare este rea
lizată de un muncitor în 12,408 ORE, avînd stabilit
un tarif de manoperă de 142,57 LEI PE BUCATĂ.

Realizarea integrală a sarcinilor de export direct și indirect - ale întreprinderii conduce prac
tic, în condițiile aplicării prevederilor decretului, la
creșterea tarifului de manoperă cu 14,25 LEI PEN
TRU BOBINAREA UNUI MOTOR DESTINAT EXPOR
TULUI PE RELAJIA DEVIZE CONVERTIBILE.
Așadar, intr-o lună în care un muncitor a realizat
operațiunea de bobinare a 16 MOTOARE
de acest tip pentru export, VFNÎTIJI SUPLI

MENTAR PE CARE ÎL OBȚINE ESTE DE
228 LEI.

iNSĂMlNJĂRILE- LA NIVEL AGROTEHNIC ÎNALT!
mulate și aplicarea corectă a tehno
logiilor au constituit obiectul unor
ample schimburi de experiență or
ganizate la fruntași acasă, de către
comandamentul județean pentru agri cultură. împreună cu 'ing. E>ragomir Stan, directorul direcției agri
cole județene, am punctat, elemente
le de experiență bună ciștigată la
cerealele păioase, elemente care stau
la baza pregătirilor întreprinse acum
pentru însămînțarea cerealelor pă
ioase in cele mai bune condiții.
în această toamnă în județ se vor

TELEORMAN

Experiența unităților fruntașe ia baza pregătirii viitoarelor
recolte

gregate combinate. O dată cu efec
tuarea arăturilor s-a administrat 30
la sută din necesarul de fosfor. în
continuare, pe măsura recoltării și a
celorlalte culturi premergătoare —
soia, porumb din hibrizi timpurii si
semitimpurii— se execută arături
le, programul prevăzind încheierea
lor pe toate suprafețele cu cel puțin
două săptămîni înainte de declanșa
rea semănatului.
Este de remarcat faptul că între
gul necesar de semințe, cu excep
ția noilor soiuri venite ’din cerceta
re, a fost asigurat în județ, pe lotu
rile semincere ale unităților agrico
le și ale stațiunii din DrăgăneștiVlașca. Pentru această toamnă s-a
renunțat definitiv la unele soiuri
care nu au dat randament în condi
țiile pedoclimatice specifice județu
lui. Acționîndu-se pentru materiali
zarea
indicațiilor
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. se află în curs
de desfășurare modernizarea semă
nătorilor SUP-29. toate cele 800 ma
șini urmîndi a fi echipate cu brăzdare și elemente de distribuție care să
asigure însămînțarea la distanța de
6 cm între rinduri și o densitate la
răsărire de 600 plante pe metru
pătrat.
— Prin tot ce se întreprinde în această perioadă, ne spunea directorul
direcției agricole județene, urmărim
evitarea greșelilor în aplicarea teh
nologiei griului care s-au mai făcut
în anii țrecuți. Pornind de la adevă
rul subliniat de secretarul general al
partidului că omul este factorul de
cisiv în realizarea unei agriculturi
moderne, intensive, că de conștiința,
hărnicia și priceperea sa depinde ob
ținerea de producții-record. punem
accentul pe ridicarea nivelului de
cunoștințe al specialiștilor, al meca
nizatorilor și celorlalți lucrători din
agricultură, aducînd în prim plan
elementele novatoare ale organizării
muncii și ale tehnologiilor. Avem
convingerea că stă în puterea noas
tră, a cadrelor de conducere, a spe
cialiștilor, a mecanizatorilor, a ce
lorlalți lucrători ai ogoarelor ca. aplicînd tot ceea ce a creat nou
știința agricolă, experiența unităților
fruntașe, să folosim cu randament
sporit pămîntul în așa fel incit productiile-record din vara acestui an să
devină recolte obișnuite în toate
unitățile din județ.

BOTOȘANI

Semințele - mai repede în unitățile agricole

corespondentul „Scinteii"

în unitățile agricole din județul
Botoșani se acționează energic în
vederea pregătirii temeinice a cam
paniei de toamnă. Așa cum a indicat
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire cu activul de partid
și cadrele de bază din agricultură, se
urmărește ca, peste tot. să fie res
pectate cerințele și normele stabili
te privind adîncimea arăturilor și
pregătirea terenului, astfel incit să
se insămînțeze în cele mai bune con
diții. De altfel, în toate unitățile
agricole din județ au fost stabilite
solele destinate însămînțării griului,
orzului, secarei și celorlalte culturi
de toamnă. Cele 82 150 hectare plani
ficate să se însămînțeze cu grîu au
fost amplasate în proporție de peste
60 la sută după premergătoare tim
purii. Din suprafața totală de 11 310
hectare de orz. doar 25 la sută vor fi
însămințate după păioase anul intii. Se acționează cu prioritate la
recoltarea și eliberarea acestor sole,
astfel ca pină la 30 septembrie insămînțările să poată fi încheiate.
O atenție mai mare este necesar să
fie acordată asigurării semințelor,
pentru că în momentul cînd va fi dat
semnalul începerii lucrărilor să se
poată însămînța din plin. La indica
ția comitetului județean de partid,
organele de specialitate au întreprins
măsuri eficiente de asigurare a can
tităților de semințe de orz. secară,
răpită și, in primul rind, de griu.
Practic, s-a asigurat întreaga canti

ile de activitate. De asemenea, așa
și factori esențiali ai actului de con
cum s-a stabilit la recenta ședință a
ducere. de mobilizare și educare a
Comitetului Politic Executiv, in
celorlalți oameni ai muncii.
toate județele urmează să se creeze
Orientările date de secretarul ge
comisii speciale care să urmărească
neral al partidului constituie un
zilnic stadiul realizării investițiilor. . adevărat program de lucru pentru
Atingerea unor ritmuri înalte de
lucrătorii de pe șantiere, reliefează
construcții-montaj implică, așadar,
cu tărie imperativele majore care

prin care se poate obține o accen
tuată sporire a ritmurilor de exe
cuție pe șantiere.
Identic se pun problemele și cu
furnizorii de utilaje tehnologice.
Restanțele înregistrate în acest do
meniu se datorează, după cum se
știe, programării precare a produc-

ceapă cit mai timpuriu, să fie uni cultiva cu grîu, orz și orzoaica
formă, iar griul să înfrățească încă 154 000 ha. Legat de amplasarea cul
din această perioadă. Acolo unde turilor este de remarcat creșterea
am reușit să irigăm încă din toam ponderii plantelor premergătoare
nă, la fermele Olt și Lița. producții timpurii, ceea ce permite mai buna
le de grîu au fost mai mari decit încadrare a lucrărilor în perioada
media pe întreprindere.
f optimă. Practic, dacă anul trecut la
Și experiența altor unități care în sfîrșitul lunii august nu se araseră
această vară au obținut recolte foarte decit 15 000 hectare, la această dată
bune la cerealele păioase — coopera sînt încheiate arăturile pe toate su
tivele agricole de producție Putineiu. prafețele unde premergătoare sînt
Lița. Lisa, Fintînele, Bujoru, Sear păioasele anul I, în total 56 000 hec
ca. Furculești. Purani. Beuca si Zîm- tare. Faptul că recoltarea florii-soabreaSca, întreprinderile agricole de relui se află in stadiu final, aproape
stat Alexandria, Zimnicea și Blejești 40 000 hectare urmînd a fi semăna
— demonstrează convingător că ran te cu cereale păioase. oferă posibili
damentul la hectar poate spori mult. tatea ca pînă la 10 septembrie să se
Nu e mai puțin adevărat însă că in încheie arăturile și pe aoeastă su
județ mai sint unități agricole care prafață.
au realizat recolte de sub 4 000 kg
Lucrarea de bază a solului — ară
grîu și 5 500 kg orz la hectar. Toc tura— s-a efectuat numai 6u pluguri
mai de aceea, în perioada care a prevăzute cu scormonitor, concomi
urmat încheierii recoltării cerealelor tent făcindu-se, spre deosebire de
păioase cunoașterea experienței acu alți ani, pregătirea terenului cu a

ritului de solicitudine față de res
pectarea riguroasă a urgențelor sta
bilite. Practica demonstrează că apa
riția unor situații cînd se tolerează
neajunsuri în programarea, organi
zarea și desfășurarea lucrărilor, iar
termenele intermediare stabilite nu
sînt respectate, și terminarea unor
lucrări obișnuite necesită concentrări
suplimentare de forțe și cheltuieli
nejustificate, acestea își au obîrșia,
în primul rînd, în decizii superficia
le, într-o slabă informare, într-o le
gătură scăzută cu terenul și rea
litățile de pe șantiere, dar — trebuie
să subliniem acest lucru — și într-o
anumită subapreciere a volumului
de lucrări ce mai trebuie realizat.
Pe bună dreptate, conducerile de
brigăzi, antreprize și trusturi se cere
să-și asume sarcini și răspunderi
sporite pe măsura exigențelor izvorîte din volumul și complexitatea
noilor investiții. Iar aceasta, cu atît
mai mult cu cît, in spiritul docu
mentelor de partid, al indica
țiilor
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să acțio
neze stăruitor în scopul creșterii răs
punderii colectivelor de oameni ai
muncii, al întăririi rolului autoconduoerii muncitorești în toate domeni

Un calcul simplu, elocvent

piața externă, a făcut obiectul unor
căutări asidue, prin centrul propriu
de cercetări. în acest sens este ilus
trativ faptul că a fost concepută teh
nologic și pusă la punct o secție in
care, la cererea partenerilor externi,
se poate produce si livra aluminiu
înalt rafinat, cu o puritate de 99,99
la sută.
în discuțiile purtate cu specialiști,
cu oameni ai muncii din întreprin
dere am constatat o preocupare spo
rită pentru îmbunătățirea măsurilor
la care ne-am referit si adoptarea
altora noi. în această privință, mun
citorul Marin Aldea. secretar al co
mitetului de partid de la uzina de
electroliză a aluminiului, ne-a decla
rat : „Prevederile decretului sint
deosebit de stimulative si ne obli
gă o dată in plus să creștem res
ponsabilitatea fiecăruia dintre noi în
realizarea si depășirea sarcinilor ce
ne revin la locul de muncă în pro
ducția pentru export și să fim. tot
odată. atenti si la calitatea muncii
tuturor celor din întreprindere, avind
în vedere că export înseamnă nu
ceea ce este produs, ci ceea ce este
vindut. în funcție de care se apre
ciază activitatea noastră în dome
niul exportului".

Stan STEFAN

Intrarea in funcțiune la termenele planificate a obiectivelor de investiții
competență în luarea deciziilor și
fermitate în acțiune, adaptarea lor
cu operativitate Ia realitățile șantie
relor. Primii chemați să ridice la
cote noi activitatea constructorilor
și montorilor. pentru promovarea
unor metode moderne de conducere
si de lucru, sînt tocmai maiștrii
si conducătorii de echipă, de bri
găzi, antreprize și trusturi. în
această viziune, nivelul lor de pre
gătire, hotărîre, spiritul de discipli
nă și dăruire în muncă constituie,
indiscutabil, nu numai un exemplu
cu o mare putere de influentă, dar

trebuie să coordoneze, in permanență
și cu maximă rigoare, activitatea lor
consacrată recuperării in timpul cel
mai scurt a restanțelor actuale, în
cadrării cu strictețe in graficele de
lucrări și punerii în funcțiune a tu
turor capacităților planificate. Creș
terea ordinii și disciplinei în mun
că, a gradului de folosire a utilajelor
de construcții și a timpului de lucru
al oamenilor, introducerea metode
lor avansate de organizare a pro
ducției și a muncii, promovarea unor metode moderne de lucru con
stituie căile cele mai importante

țlei, sincopelor ivite în mecanismul
aprovizionării tehnico-materiale, re
lațiilor necorespunzătoare stabilite
cu diverși subfurnizori, dar și aba
terilor evidente de la disciplina teh
nologică in întreprinderile respecti
ve. Multe din aceste dificultăți ar
putea fi lesne preîntîmpinate, cu
condiția ca sarcinile asumate să fie
dublate de înțelegerea însemnătății
lor și de hotărirea de a le materia
liza în practică fără rabat sau întîrziere. Nu se întîmplă întotdeauna
așa din cauza diverselor probleme
nerezolvate în domeniul aprovizio

tate de semințe necesară județului în
afară de ceea ce trebuia să se pri
mească din alte județe, sămînță din
.categorii biologice superioare : elită
și superelită. La orz. bunăoară, din
cele 1 837 tone de sămînță. unitățile
agricole au și ridicat peste jumătate
din cantitate. întîrzie însă să soseas
că din afara județului 17 tone orz de
sămință din categoria superelită. de
la Brăila, și 200 tone elită de la
Satu Mare. OM și Bacău.
Cele 17 850 tone grîu repartizate de
Ministerul Agriculturii pentru însămînțări au. fost pregătite in tota
litate. Pentru întreaga cantitate au
fost trimise probe pentru determina
rea calității și deja pentru 80 la sută
au fost primite de unități, de la in
spectoratul județean pentru controlul
calității semințelor, buletinele roșii,
în privința procurării de semințe
prin mutații între județe, promptitu
dinea cea mai mare la livrare a dovedit-o județul Bihor, de unde au și
sosit cele 1 000 tone griu repartizate.
Mai lent decurge livrarea semințelor
de grîu de la Brăila. Mai exact, din
cele 2 000 tone repartizate s-au pri
mit 1 100 tone. întirzieri mari există
la livrarea categoriilor de semințe cu
valoare biologică ridicată : elită și
superelită. Pentru obținerea celor 240
tone aprobate de griu superelită.
Centrul pentru contractarea, prelua
rea și prelucrarea fondului de semin
țe Botoșani a făcut demersurile ne
cesare la unitățile similare de la

nării cu materiale și subansamble
strict necesare, îngăduinței tacite
față de randamentul scăzut al subfurnizorilor sau lipsei de fermi
tate față de indisciplina tehnologică
manifestată în propria unitate. Scă
deri care eclipsează spiritul de ini
țiativă și gospodăresc, care pun în
discuție răspunderea necesară față
de sarcinile încredințate.
Rîndurile constructorilor, ale oa
menilor muncii din întreprinderile
producătoare de utilaje sporesc în
permanență. Un exoelent prilej pen
tru transformarea șantierelor, a uzi
nelor în școli ale formării muncito
rești, unde ridicarea oonștiinței, ex
plicarea și însușirea noțiunilor de
disciplină, ordine, punctualitate și
responsabilitate trebuie să se împle
tească armonios cu pregătirea pro
fesională. Cine altcineva decit or
ganizațiile de partid, în primul rînd
— direct implicate în realizarea pla
nului de investiții — au putința
să determine o amiplă mobilizare
la muncă, temeinic organizată, cine
poate asigura cel mai bine ca toți
muncitorii să înțeleagă că îndeplini
rea sarcinilor încredințate este sin
gura cale de progres rapid, de spo
rire a potențialului economic, de

Cliuj, Suceava. Iași și Neamț, însă
cantitățile aprobate n-au fost trimise.
Din 1 450 tone grîu sămînță din ca
tegoria elită au sosit 800 tone. Di
ferența trebuie să fie expediată de la
Cluj (292 tone). Neamț (200 tone),
Satu Mare (90 tone). Suceava (75
tone). Așa cum am fost informați la
organele județene de specialitate, intirzierile semnalate se datorează nu
atît neglijenței unităților furnizoare,
cît dificultăților în ce privește asi
gurarea. în județele respective, a
mijloacelor de transport.
După cum am spus, unitățile agri
cole din județul Botoșani au și tre
cut la preluarea cantității de sămînță
repartizată. Unitățile din consiliul
agroindustrial Frumușica, în majori
tate, precum și cooperativele agri
cole Dorohoi. Darabani, Ripiceni. Liveni, Bucecea. Stiubieni. Roma, Durnești. Românești. Bobulești etc. au
preluat cele mai mari cantități de se
mințe. în schimb, cooperativele agri
cole Hilișeu, Pomîrla. Santa Mare,
Blîndești și Hudești amină această
acțiune. între timp, la centrul de se
mințe Botoșani a inceput și livrarea
griului de sămintă. Timpul semăna
tului se apropie. Nu trebuie admis,
așa cum s-a mai întîmplat în alti
ani. ca preluarea semințelor să se
facă in pripă. Toate pregătirile tre
buie încheiate din timp și cu cea
mai mare răspundere.

Eugen HRUȘCA
corespondentul „Scinteii"

dezvoltare a țării și, pe aoeastă
bază, de creștere continuă a nivelu
lui de trai, material și spiritual, al
întregului popor ? De la stabilirea
sarcinilor și controlul înfăptuirii lor.
stimularea inițiativelor valoroase și
a întrecerii socialiste între echipe și
formațiile de muncă, pînă Ia genera
lizarea metodelor de lucru avansate
și cultivarea unor atitudini înaintate
față de muncă, iată un timp larg de
acțiune, care o dată pus în valoare
este capabil să determine un nou
și puternic impuls activității din do
meniul investițiilor.
Numai acționînd în acest mod este
posibilă intrarea neîntîrziată în func
țiune a noilor capacități de inves
tiții aflate în clipa finalizării lor.
Potențialul tehnic și uman existent
pe șantiere și în întreprinderile fur
nizoare de utilaje, bogata experien
ță dobîndită, responsabilitatea și ab
negația puternicului detașament de
oameni ai muncii care-și desfășoa
ră activitatea în domeniul investiții
lor .reprezintă o premisă solidă că
— pe șantiere — lucrările vor fi
încheiate in cel mai scurt timp, iar
economia națională, societatea vor
beneficia cît mai repede de aportul
productiv al noilor investiții.
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ieșite din cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Congresul educatiei politice si culturii socialis
te. care vizează educarea prin mun
că si pentru muncă, patriotică, re
voluționară a tineretului. In acest
scop, punem accentul pe utilizarea
mai bună a bazei didactfco-materiale. printr-o mai atentă distribuire și
redistribuire a materialului didactic,
in asa fel incit acesta să poată ii
valorificat superior în toate unită
țile școlare.
Generalizînd experiența bună acu
mulată în procesul de predare-invătare. vom instaura în fiecare colec
tiv școlar un climat de seriozitate
și responsabilitate, de perfectă or
dine si disciplină pentru a asigura
pregătirea temeinică de cultură ge
nerală. tehnioo-științifică a elevilor,
aceasta fiind cerința de bază pen
tru etapa actuală de dezvoltare a pa
triei noastre, subliniată în documen
tele Congresului al XIII-Iea al parti
dului. Avem în vedere creșterea con
tribuției fiecărei discipline la pregă
tirea elevilor pentru muncă și via
tă. punînd accentul pe predarea intcrdisciplinară. îmbunătățirea proce
sului de predare-invățare. realizind
lecții moderne, active, participative,
în strinsă concordantă cu principii
le tratării diferențiate, individuali
zate a elevilor, bine esențializate și
sistematizate. Practic. întreaga acti
vitate va fi în asa fel proiectată, or
ganizată si desfășurată incit să tre
zească interesul elevilor pentru cer
cetarea științifică, să asigure creș
terea calității, intensificarea activi
tății politico-ideologice. de educare
comunistă a elevilor".
Dintr-o discuție purtată la Liceul
industrial de chimie „Petru Rareș"
din Suceava, redăm citeva ginduri
ale cadrelor didactice. Astfel, prof.
Anca Pamfil. directoarea liceului,
arăta : „Pentru actualul an de în
vățământ a fost pregătită corespun
zător baza materială pentru a-i primi
pe cei 1 368 elevi. Am continuat lu
crăriie de amenajare a sălilor de
clasă, internatului și cantinei, de
modernizare a laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor-școală. Știm
insă că esențiale sint perfecțio
narea și modernizarea actului de
predare-invățare. Pentru ca acesta
să răspundă cerinței de pregătire
multilaterală a tineretului, cadrele
didactice, inginerii și 'maiștrii-instructori vor folosi cele mai eficien
te metode activ-participative in așa
fel incit să facă din elevi coparticipanți la actul de creație. La ni
velul scolii si al fiecărei catedre au
fost stabilite deja programe concre
te de acțiune în vederea autoperfectionării wmetodice, științifice, politico-ideologice a cadrelor didacti
ce. în strinsă legătură cu sarcinile
reieșite din documentele Congresului
educației politice si culturii socia
liste. Un accent deosebit vom pune
pe predarea interdisciplinary, la noi
fiind necesară o astfel de predare
deoarece sintem liceu industrial si
multe noțiuni de la obiectele de
specialitate se bazează pe cunoștin
țele asimilate la disciplinele funda
mentale. Desigur. în atepția noas
tră stă în permanentă pregătirea
profesionala pentru lecție — care

constituie mijlocul principal de
transmitere a cunoștințelor — folosirea cu maximă eficientă a ore
lor de clasă, prin concentrarea, sis
tematizarea cunoștințelor si informa
țiilor celor mai semnificative".
Prof. Maria Cliindea: „Ca profesor
de limba si literatura română îmi
in ceo cel de-al 31-iaa an de,activi
tate cu convingerea si hotărirea că
pot si trebuie să fac mai mult pen
tru buna pregătire a tineretului șco
lar. pentru traducerea în fapte a
sarcinilor ce revin școlii românești
din documentele Congresului al
XIII-Iea al partidului si Congresu
lui recent al educației politice și
culturii socialiste, Din cuvintarea
secretarului general ai partidului
mi-au reținut atenția numeroasele
sublinieri privind necesitatea perfec
ționării muncii politico-edubative.
dar in special precizarea câ «între
gul popor, tineretul trebuie să cu
noască si să cinstească pe înaintași,
pe aceia care au asigurat dezvoltarea
și formarea noporului si națiunii ro-,
mâne, a limbii si literaturii ro
mâne !». Reflectînd asupra acestei
generoase idei, am ajuns la conclu
zia că și nouă, cadrelor didactice de la
acest liceu industrial, ne revin noi
și importante sarcini în noul an șco
lar. al cărui început este ca o nouă
poartă ce se deschide spre viitor,
învățămintul are un rol esențial -in
formarea și modelarea ființei umane,
deziderat la realizarea căruia con
tribuie toate disciplinele de învățămînt și toți slujitorii școlii. Pornesc
de la convingerea că influenta edu
cativă a unui profesor este strîns ■
legată de preocuparea sa pentru
a-și ridica necontenit nivelul politic
și ideologic, pentru a-și perfecționa
pregătirea de specialitate. De aceea,
noi vom pune in continuare un ac
cent deosebit pe perfecționarea acti
vității didactice, prin- formele cunoscute : studiul individual,
________ consiliul profesoral, catedra de speciali
tate, cercurile pedagogice, partici
parea la sesiunile de comunicări și
referate organizate de inspectoratul
școlar județean și de societățile
științifice.
Prof. Virgil Viziteu, secretarul
B.O.B. : „Pentru realizarea nobilului
tel al educării patriotice, revoluțio
nare a tineretului se impune în pri
mul rind cunoașterea, aprofundarea
și transpunerea in viață de către
cadrele didactice a documentelor de
partid. Numai astfel vom realiza o
interpretare științifică a fenomene
lor istorice și sociale, în interdepen
dența lor. In lumina exigențelor
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu vom acționa pen
tru cunoașterea de către elevi a
trecutului glorios de lupta al po
porului, a luptei clasei muncitoare,
sub conducerea partidului. pentru
dreptate socială si națională, pen
tru socialism. în acest scop ne-am
propus, pe baza unui program, vizi. taYea muzeului județean și organi
zarea de lecții in acest cadru, vi
zitarea monumentelor Istorice, a ma
rilor obiective înălțate în «Epoca
Nicolae Ceaușescu». care ilustrează
si concretizează ^succesele deosebite
obținute în cei '22 de ani care au
treput, de la Congresul al IX-lea al
partidului".

Orele de curs — strins legate
de cercetare și producție
IALOMIȚA : Pornind de la nece
sitatea asigurării unei temeinice
pregătiri profesionale și tehnicostiințifice a elevilor, formarea unor
cadre de înaltă competentă în toate
sectoarele de activitate — direcții
principale stabilite de Congresul ști
inței și învățămintului și jalonate
riguros și amplu de secretarul ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — Inspectoratul
școlar Ialomița, pe baza experien
ței anilor trecuți, și-a întocmit pen
tru anul școlar 1987—1988 planuri de
acțiune ce vor fi urmărite consec
vent. etapă de etapă. Ele se vor ma
terializa prin analize efectuate la
nivelul fiecărei localități, cu spriji
nul conducerilor unităților de învățămînt, în vederea determinării tu
turor colectivelor didactice și a ce
lorlalți factori educaționali în indeplinirea obiectivelor generale, a sar
cinilor specifice. Au fost stabilite
modalități concrete de perfecționare
a procesului de predare-invățare,
de integrare a învățămintului cu
producția și cercetarea, pentru îm
bunătățirea conținutului și eficientei
muncii politico-educative în rîndul
elevilor și cadrelor didactice. Perio
dic, vor fi organizate la nivelul ju
dețului, pe centre metodice și școli
acțiuni vizînd perfecționarea meto
dică și pedagogică a cadrelor didac-
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a Tirgu Mureș —
..oraș al școlilor", cum
i se spunea si altă— activitatea culturală are o vechime impresio
nantă. Să notăm, intre al
tele, că prima reprezenta
ție, organizată ou o trupă
de teatru de amatori din
localitate intr-un edificiu
stabil, a avut loc aici incă
la 29 iunie 1792; că in 1908
a luat ființă un „conser
vator orășenesc", a cărții
acțivitate (cu clase de ac
torie și declamație) a con
tinuat și între cele două
războaie mondiale. La rîn
dul ei. cultura muzicală,
în accepțiunea de azi. da
tează de aproape 150 de
ani, primul ansamblu or
chestral din Tg. Mureș
luind ființă in 1850, iar
„Societatea iubitorilor de
muzică" — la începutul
secolului nostru, printre
cei care au concertat (in
Palatul culturii de azi) numărin.du-se personalități ca
Pablo Casals. Bela Bărtok,
Traian Grozăvescu; în pe
rioada 1923—1938. George
Enescu a prezentat aici
șapte concerte. Și totuși,
abia în cei 43 de ani de
istorie nouă s-a afirmat o
mișcare culturală de masă.
Pe lingă asezămmtele
artistice specializate, apă
rute in acest răstimp, in
stituția care a dinamizat
și afirmat activitatea cul
tural din orașul care nu
mără azi aproape 200 000
de locuitori a fost. în cele
trei decenii de activitate
neîntreruptă. Casa de cul
tură a sindicatelor. Din
1957, cind iși începea acti
vitatea, și pină azi sediul
ei a rămas . același : ciădirea veche (dar impozan-

tice, orientarea acestora in , direcția
realizării unui sistem complex și
unitar de pregătire multilaterală a
elevilor, prin abordarea unor tehno
logii didactice de mare randament,
utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale, realizarea unei colabo
rări eficiente și permanente cu fa
miliile elevilor, cu unitățile econo
mico-sociale patronatoare, cu cei
lalți factori care concură la reali
zarea sarcinilor ce revin școlii, mai
ales pentru îmbunătățirea dotării
laboratoarelor și atelierelor școlare,
pentru desfășurarea instruirii teh■nico-productive in cele mai bune
condiții.
Schimburile de experiență, care
anul trecut au contribuit la îm
bunătățirea activității de instruire
a elevilor, și dezbaterile desfășurate
pe probleme privind organizarea și
oonducerea științifică a activității,
stilul și metodele de muncă ale con
ducerilor școlilor au contribuit la
cunoașterea și generalizarea unor
metode eficiente care au, evidențiat
preocupările colectivelor didactice și
■consiliilor de conducere pentru pu
nerea mai bună in valoare și asigu
rarea funcționalității bazei didactico-materiale, pentru îmbunătățirea
muncii de educație, de formare a
elevului, in spiritul concepției știin
țifice, materialist-dialectice despre

tă) din strada Cuza Vodă
nr. 22. Doar numărul încă
perilor destinate cercuri
lor tehnico-aplicative și
repetițiilor s-a extins de
la 5 la 17 in prezent.
Schimbarea de fond, pe
trecută in ultimii ani in
activitatea instituției, a
fost insă alta : modul de a
concepe și a privi actul
cultural — nu ea un scop
in sine, ci ca un punct de
convergență a eforturilor
creatoare ale oamenilor
muncii din toate întreprin
derile și instituțiile muni
cipiului și. mai nou, ca for
metodic, care, in unele do
menii, a constituit impulsul
diversificării activității cul
turale și in alte centre ale
județului.
Și acest fapt are, ca în
totdeauna, la bază oame
nii, acei oameni cu o neo
bișnuită sete de cultură,
de al căror nume se leagă
intr-un fel sau altul în
treaga viață spirituală a
orașului. Vom sublinia, intii de toate, două lucruri :
că prestigiosul așezămint
cultural la care ne referim
nu are o sală proprie de
spectacole ; că, deși Octavian Iacob, actualul direc
tor, nu are „in schemă"
decit un instructor — pe
metodistul loan Bindilă, și
pe o veche și competentă
colaboratoare — Rodica
Bodo, bibliotecara casei de
cultură și una din anima
toarele cenaclului literar,
instituția culturală tirgumureșeană a reușit să se
înconjoare de un valoros
grup de colaboratori, de
un larg activ obștesc (scri
itori, actori, medici, profe
sori și alți specialiști din
municipiu și din județ),
care au făcut ca, paralel

lume și viață. Astfel de schimburi
de experiență au avut loc la liceele
de specialitate din municipiul Slo
bozia, orașele Fetești și Urziceni. dar
mai ales la cele unde se pregătesc
cadre pentru agricultură, liceele
agroindustriale din Țândărei, Fier
binți. Armășești și Slobozia.
Prin integrarea organică în lecții
e documentelor
Congresului
„ . ' ' al
XIII-Iea al P.C.R., prin învățămîntul
politico-ideologic, desfășurarea
‘
.
informărilor politice, intilniri ale ele
vilor și cadrelor didactice cu mem
brii secretariatului și biroului comi
tetului județean de partid se va
urmări cunoașterea temeinică de că
tre toți elevii a politicii interne și
internaționale a partidului și statului
nostru, înțelegerea sensului și sem
nificației documentelor de partid, a
fenomenelor economico-sociale din
actuala etapă de dezvoltare a țării,
în strinsă legătură cu activitatea co
lectivelor de muncă din unitățile și
localitățile județului nostru.
în anul școlar 1987—1988 vom ac
ționa pentru atragerea în concursu
rile pe meserii a unui număr mai
mare de participant! atît la fazele pe
școli, licee, cit și pe centre și județ.
Pe baza rezultatelor și a concluzi
ilor din controalele efectuate în
anul școlar 1986—1987. s-a constatat
un proces ascendent de optimizarea
muncii instructiv-educative in con
ținut, în formele și metodele de lu
cru, crescind numărul cadrelor di
dactice a căror participare la pro
cesele de instrucție și educație, de
armonizare a teoriei cu practica este

directă, contribuind activ la desfășurarea unui invățămint de caiitate
și evaluarea mai exigentă a nivelului de pregătire a elevilor.
în anul școlar 1987—1988. paralel
cu pregătirea în clasă, vom acorda
o atenție sporită practiciii elevilor din scoli și liceele de spe
cialitate. realizării ei in mod cores
punzător. astfel incit să asigure cu
noștințele și deprinderile strict ne
cesare la locurile de muncă, unde
elevii urmează să fie repartizați la
absolvire. Pentru aceasta se va ur
mări permanent îmbunătățirea cu
noștințelor tehnice si pedagogice ale
tuturor maiștrilor, pentru a face față
cerințelor noilor tehnologii folosite
în întreprinderi, în unitățile agri
cole și pe șantiere. Din programele
elaborate pentru acest an, în cadrul
orelor de atelier și practică produc
tivă se va căuta înlăturarea forma
lismului și acordarea unui plus de
încredere elevilor din clasele termi
nale atît din școlile profesionale,
cit și din liceele de specialitate, pen
tru ca aceștia atunci cind vor fi re
partizați la locurile de muncă să fie
familiarizați și să-și realizeze rit
mic sarcinile de producție pe care
le au de îndeplinit. în această toam
nă. elevii liceelor agroindustriale
din anii III si IV vor lucra efectiv la executarea arăturilor, pre
gătirea terenului și chiar pe combine
ia recoltat. De asemenea, ei vor face
parte din echipele care asigură buna
funcționare a stațiilor de pompare
și de punere sub presiune pentru
irigarea culturilor.

oglinda pregătirii
Nivelul instruirii
și competenței cadrelor didactice
GALAȚI : Apropierea deschiderii
noului an școlar se.face simțită incă
de la intrarea în Liceul industrial
nr. 1. In ultima zi a lunii august, aici,
elevii, împreună cu cadrele didacti
ce, cu conducerea școlii făceau ulti
mele retușuri unei curățenii gene
rale. Iar cînd spunem generale tre
buie să se înțeleagă toate cele 23 de
săli (cabinete, laboratoare), cele opt
ateliere, cele două cămine (cu 600
de locuri), sala de mese, sala de edu
cație fizică din această scoală
cu circa 1 700 elevi la curs de zi,
seral,
cu
scoală
profesională.
Interlocutorii
noștri — profesorii
Adrian Ropotâ, director, si Aurel
Manolache, secretarul biroului or
ganizației de partid — apreciază
ajutorul important oferit de uni
tatea economică patronatoare, în
treprinderea mecanică navală Ga
lați. Aceasta creează o certitudine in
plus că și în acest an școlar mașinile-unelte și utilajele cu care sint
dotate atelierele, întreaga activitate
practică, procesul didactic în an
samblul său vor funcționa în con
diții bune.
De altfel. în lumina sarcinilor tra
sate de recentul Congres al educa
ției politice și culturii socialiste, și
in această școală au fost luate mă
suri care să ridice nivelul de efi
ciență al activității de pregătire a
elevilor. Reținem faptul că două
dintre cele opt ateliere au acum o
dublă funcționalitate, fiind afectate
atit instruirii practice, cit și pregă
tirii tehnologice. Legat de acest
fapt notăm generalizarea în acest
an a unui experiment privind pre
darea simultană a disciplinelor teh
nice și a instruirii practice, ceea ce
sporește eficiența înregistrată in
pregătirea pentru muncă a elevilor.
Experimentul mărește răspunderea
specialiștilor, a maiștrilor în acest
domeniu esențial al legării cunoș
tințelor teoretice de cele practice,
amplifică necesara conlucrare dintre
cele două compartimente. In același
spirit al aplicării hotărîrilor congreșului, reținem initierea unui
ciclu dg dezbateri metodice cu în
tregul personal didactic pentru insușirea aprofundată a sarcinilor tra
sate de congres cadrelor didactice,
in scopul cunoașterii-noutăților din
metodica predării, din domeniul
construcțiilor navale — direcție în
care sint pregătiți elevii, Acest ciclu
de dezbateri, condus de prof. Sorin
Patriciii, responsabilul cabinetului
metodic, se va adăuga acțiunilor ini
țiate deja de biroul organizației de
partid din școală pentru cunoașterea
și aprofundarea documentelor con
gresului in rindul celor 57 de comu
niști, al întregului personal didactic,
al elevilor.
După cum ne spunea prof. Georgeta Antohe, inspector general al
Inspectoratului școlar județean, pre
gătiri asidue in vederea deschiderii
noului an școlar se fac la nivelul

cu creșterea numărului
formațiilor artistice, al so
liștilor și al cercurilor, ac
țiunile cultural-educative
organizate sub egida ei să
constituie o prezență obiș
nuită pe scenele de spec
tacole ale municipiului și
in rîndul oolectivelor mun
citorești.
„în activitatea
noastră — subliniază direc
torul casei de cultură —
am încercat să constituim
un număr de formații și

ușoară), Marx Iosif (iniția
torul
renumitului
cerc
foto), dr. Silviu Olari u
(președintele
cenaclului
„Liviu Rebreanu"). Păun
Popescu și Schnedarek Er
vin (animatorul cineclubu
lui) — ca să dăm doar aceste exemple din cei pes
te 100 de animatori cultu
rali — sint adevărați arti
zani ai vieții spirituale în
domeniile menționate. Să
precizăm în acest context

tuturor unităților. Sub conducerea
secției de propagandă a comitetului
județean de partid s-au desfășurat
analize privind stadiul pregătirii
spațiilor de invățămint. aportul con
cret al întreprinderilor patronatoare
la finalizarea acestor pregătiri. Astfel, se poate considera că la 1 septembrie a.c. preparativele pentru
evenimentul din 15 septembrie au
fost în general terminate. Există o
acoperire bună cu manuale, rechi
zite. uniforme școlare.
Sub raportul conținutului proce
sului de invățămint este de remar
cat faptul că planurile de muncă și
programele de activitate educativă
au fost concepute în lumina hotăririlor congresului. S-au elaborat
materiale didactice ajutătoare, pen
tru pregătirea elevilor și a cadrelor
didactice, la disciplinele matematică,
fizică, chimie. Studii, cercetări, ex
perimente didactice s-au inițiat și
în alte școli (liceul industrial nr. 2.
liceul de marină, școala generală
nr. 17, școala generală din comuna
Țepu, la toate clasele a IX-a din
licee etc) pe linia educației prin
muncă, amplificării educației ateis
te. îmbogățirii exprimării corecte a
elevilor, investigării graiurilor loca
le. învățării în clasă ș.a. Consfătui
rile cadrelor didactice au constituit,
de asemenea, un prilej potrivit pen
tru fixarea celor mai potrivite căi
de acțiune în vederea introducerii
unui suflu nou. revigorator în pro
cesul instructiv-educativ din școlile
județului Galați.

xistă bunuri spirituale
so
acumulate de-a lungull unor întregi ge
neratii. bunuri capabile să ex
nerații.
prime la un înalt nivel elementele specifice ale creativității românești. Sint izvoare mereu proas
pete pentru sensibilitatea contem
porană. indiferent de modalita
tea concretă a exprimării ei.
Continuarea acestor tradiții valoroa
se, dar și înzestrarea celor măi noi
generații de artiști cu solide cunoș
tințe profesionale astfel incit să fie
posibilă îmbogățirea acestei minu
nate tradiții cu noi contribuții re
vin. desigur. învățămintului de spe
cialitate. Faptul că „cei ce vin"
mereu să se afirme în spațiul atit
de generos al artei contemporane
prezintă de multe ori lucrări mature,
de substanță, pune în valoare atitu
dinea activă a educatorilor, dar mai
ales reflectă o orientare generală
spre înaltele cote ale calității. „Fie
care expoziție a studenților, fie . că
e vorba de expozițiile de sfirșit de
trimestru sau de parficiparea lor la
marile expoziții
colective, repre
zintă si pentru
noi.
profesorii,
un examen — ne
spunea intr-o re
centă
discuție
profesoara uni
versitară Ecatcrina Teodorescu,
rector al Institu
tului de arte plastice „Nicolae Grigorescu". Trăim o mare epocă de
creație. Trăim un timp eroic, sintem
contemporanii unor mari fante con
structive, intr-o societate care pre
țuiește cum se cuvine arta și pe
făuritorii ei. In istoria poporului
nostru s-a transmis nealterată încli
narea spre frumos a spiritului româ
nesc. De aceea, cu răspundere pentru
imaginea pe care o lăsăm urmașilor
noștri despre frămîntările. aspirațiile
și împlinirile unei asemenea epoci,
trebuie să ne întrebăm mereu ducă
arta noastră, dacă educația pe care
o dăm viitorilor creatori sint permanent Ia înălțimea cuvenită, dacă
operele pe care le propunem repre
zintă cu adevărat chipul oamenilor
și al epocii în imagini corespunză
toare. superioare. Institutul de artă
este fundamentat pe imperativele
reale ale dezvoltării societății noas
tre. Pentru noi sint de o deosebită
importanță tezele și orientările
cuprinse in excepționala cuvîntare
pe care secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a rostit-o la cel de-al III-lea Con
gres al educației politice și culturii
socialiste. Această cuvîntare consti
tuie și pentru noi un luminos pro
gram de activitate în vederea reali
zării- unei noi calități in munca pe
care o desfășurăm.
Promovarea consecventă a spiri
tului revoluționar solicită factorilor
educaționali
preocupări
continue
pentru ă asigura tuturor proceselor
educative un caracter unitar și o ca
litate superioară. Preocuparea noas
tră pentru formarea educației pa
triotice a tineretului, a „dragostei
de patrie" — filon generos venind
din străfundurile istoriei și transmis
din generație in generație — cu
profunde implicații asupra persona
lității umane. este permanentă,
deoarece avem convingerea că acest
sentiment trebuie să constituie una
din trăsăturile definitorii ale omului
contemporan participant activ și
conștient la realizările societății
noastre. Omul de azi trebuie să fie
mindru de realitatea pe care o tră
iește. de ceea ce sintem. de locul
^pe care ii ocupăm în rindul popoare-

E

Lecția tradiției

POPASURI TURISTICE IN DRUM SPRE LITORAL
în drumul spre litoralul Mării
Negre, turiștii'au posibilitatea să
poposească la unele unități ampla
sate pe șoseaua națională Bucu
rești — Constanța.
Astfel, la 32 km de București,
hanul „Sinești" îsi așteaptă oaspe
ții. Amplasat la marginea localită
ții cu același nume, hanul are 84
locuri de cazare în clădire și 34 in
căsuțe camping.
La 1 km de orașul Slobozia, ho
telul „privighetoarea", renumit pen
tru ospitalitatea sa, este permanent
pregătit să primească turiști dor
nici de a petrece clipe de relaxa
re sau chiar de a face un popas
de cîteva zile. Restaurantul unității
oferă permanent gustoase preparate culinare.
La 49 de km de Slobozia și 16
km de Urziceni. hanul_ „Malu
..
“ are
36 camere de cazare si cîteva căsu
țe camping cu 14 locuri. Masa se
poate servi la restaurantul unitătii.
Tot pe șoseaua București — Constanța, la 16 km de Hirșova și 55
de Constanta, hanul „Morilor" este
altă unitate la care se poate face

Telex
Lumea copiilor
Din cununa cintecului românesc.
Album duminical (parțial color)
însemne ale unui timp eroic (co
lor). Porturi dunărene : Turnu
Măgurele
închiderea programului
Telejurnal
Tara mea azi.' Epoca
_____ Ceausescu.
7---L____
Epocă de glorii, epocă de fapte
revoluționare — documentar reali
zat in județul Călărași
cintarea României (color).: Oma
giul țării conducătorului iubit
Film artistic. „Bănuiala"
Telejurnal
închiderea programului
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popas. Unitatea are posibilități de
cazare și masă (68 locuri de caza
re și restaurant).
In orașul Constanta oferă găz
duire hotelul „Dobrogea". care dis-

numai la Tg. Mureș, cite
4—5 spectacole. Plus altele
în deplasare., Aceasta a fă
cut, bunăoară, ca în anul
precedent ele să fie vizio
nate de circa 100 000 de
spectatori. Alte amănunte :
în ultimii ani, numeroși
soliști și dansatori — intre
care Gheorghe Mureșan,
Ianoși Ioan, Leontina Pop
(azi, membri ai Ansamblu
lui artistic „Mureșul") s-au format Ia „școala

tare — la Londra, Brno și mare afluență de public la
Gydr.
cinematograful „Progresul"
— Noi facem filme nu din Tg. Mureș, unde, in
pentru a concura cu cine mod obișnuit, sint progra
va — ne spunea profesorul mate și proiectate, perio
Schnedarek Ervin — ci dic, in fata zecilor de mii
pentru nevoile economiei de spectatori de toate
județului Mureș, ale mu- virstele și profesiile. Aces
nicipiului nostru, pentru te filme, dar și altele, au
educația noastră, a tutu- stat la baza organizării, ia
ror.
Tg. Mureș, a prestigioasei
Așa este „Noul anga- manifestări Ecran mureșan
jat“ (scenariu, regie și text — un veritabil festival
de Szeyles Francisc), rea- bienal al celor mai bune
filme documentare, lansa
te in cadrul Festivalului .
național „Cintarea Româ
niei".
Pentru modul de a lucra
și conlucra cu publicul, re
levantă este, deopotrivă, și
activitatea cenaclului literar-artistic „Liviu Rebrea
nu", care, de ia data înfiin
țării — 1952 — și pină azi,
a avut un rol de prim-orlizat la
întreprinderea din in cultivarea dragostei
I.U.P.S. Reghin, Tot așa pentru limba și literatura
cum în filmul „Femeia. română, pentru împlinirile
timpului prezent" (regie : prezentului. Să notăm, în
Păun Popescu) se investi tre altele, că in acest ce
ghează un fapt de mare naclu s-au format și afir
actualitate :
programul mat, in decursul anilor,
unei zile de lucru a femeii scriitori, azi cunoscuți. ca
care este și muncitoare, Romulus Gu-ga. Mihai Sin.
soție, mamă și gospodină. Dumitru, Mureșan
sau
Paieta tematică a filme Mara NÎcoară, iar, mai
lor cineamatorilor de aici nou, Ion Dumbravă. Ioan
se dovedește de mare di- Nistor, Ana Maria Crișan.
versitate și larg cuprinză- loan Bindilă. Rodica Tăslătoare. „Idei de milioane", uanu și mulți alții, din
„Stop poluării", „Dincolo care majoritatea au debu
de coloane", „Nu urmăresc tat editorial, iar alții se
avantaje-materiale" —'fil află în pragul debutului.
me laureate cu 6 premii în De activitatea celor 40 de
diverse competiții din ca cenacliștl tirgumureșent se
drul Festivalului național leagă multe lucruri nota
„Cintarea României" — se bile. Sutele de întîlniri cu
disting prin siguranța con cititorii, organizate în toa
strucției, prin mesajul lor. te orașele și locurile vitale
Sint filme care, la propu ale producției materiale, la
nerea și cu sprijinul între care au avut, nu o dată, ca
prinderii cinematografice invitați scriitori de presti
județene, au cunoscut o giu, au făcut o bună pro

spațiu de creație, de împlinire spirituală
câ, dacă în urmă cu două
decenii casa de cultură a
sindicatelor avea doar 5—6
formații artistice cu 50—60
artiști amatori, în prezent
această instituție numără
aproape 20 formații artisti
ce, cursuri de inițiere,
cercuri de creație și de in
terpretare, soliști vocali și
instrumentiști, care Insu
mează aproape I 500 de
membri.
— Calitatea înaltă a
spectacolelor folclorice
aprecia coregraful Nicolae
Mija — a făcut ca progra
mele formațiilor noastre
(ce valorifică tezaurul ar
tistic din zona Mureșului
Superior) să fie îndrăgite
și urmărite cu viu interes
de mii și mii de spectatori
de toate virstele.
Vom întregi sublinierea
de mai sus cu precizarea
că soliștii și formațiile de
dansuri prezintă, lunar.

pune de peste 200 locuri de cazare
și restaurant cu aproximativ 500
locuri la mese și pe terasă.
In fotografie : hotel ..Privighe
toarea". județul Ialomița.

Telejurnal
Acolo unde se nasc navele — doi
cumentar (color)
Tezaur folcloric (partial color)
Un învătămint pentru nou. pen
tru creativitate (color). Reportai
Film serial (color). „Cinci primă
vara va veni". Episodul 2
Telejurnal

cinema

CASA DE CULTURĂ
cercuri care să fie, în do
meniul în care activează,
puncte de referință. Și
dacă am reușit (cum apre
ciază miile de spectatori și
membri ai cercurilor), me
ritul este. în primul rînd,
al colaboratorilor noștri,
fără de care actul cultural
rămine o simplă promi
siune".
Strădania aceasta, conti
nuată in timp, a făcut ca.
într-adevăr,
numeroase
formații artistice, cinecluburi sau cercuri metodice
să reprezinte „puncte de
referință" în viața spiri
tuală a orașului și jude
țului. Actorii Cornel Po
pescu și Nagy Iosif (con
ducătorii formațiilor de
teatru în limbile română și
maghiară). Nemeș Lazăr
(animatorul formațiilor de
dansuri populare), Titus
Daschievici (coordonatorul
formațiilor
de
muzică

cl pentru întreg ansamblul de insti
tuții care vor beneficia de contribu
ția „schimbului de miine“ in toate
domeniile. Cum s-a realizat in ca
drul institutului această integrare
complexă a viitorilor specialiști ?
— în ultimul an, activitatea de
integrare a învățămintului cu cer
cetarea și producția artistică a fost
in continuare una din coordonatele
principale ale învățămintului din
institutul nostru. Principalul obiec
tiv al acestei activități l-a constituit
integrarea creației plastice, decora
tive și a cercetării teoretice in viața
social-economică. culturală și poli
tică a țării. Expozițiile colective
studențești, tabăra de sculptură,
expozițiile individuale ale cadrelor
didactice, participările la expozițiile de pictură, sculptură, grafică,
artă decorativă din țară și străinătate, participarea absolvenților —
promoția 1986 — la expoziții din
Capitală (Trienala de artă decorativă și expoziția municipaiă) sint
manifestări care au ridicat presti
giul artei româ
nești
contem
porane. Pe aceeasi direcție se
înscrie si activi
tatea de restau
rare pentru mo
numentul de la
Curtea de Argeș,
mozaicul de la
Spitalul de urde a observa natura, de a stabili gentă. contractul pentru filmul
conceptual raporturi între elemen ..Francois Villon" realizat pentru
tele studiate. Desenul este princi Franța, la care au participat secțiile
.
palul factor prin care se deprind de sculptură, ceramică, textile. Deaelementele caracteristice ale naturii semenea. contractele secției Design
și relațiile lor cu figura umană și au contribuit la creșterea calității
spațiul ambiental. Studiul culorii are produselor industriale.
O contribuție la integrarea învăo arie de referire artistică proprie
fiecărei specializări din cadrul insti țămîntului superior cu creația și
tutului. El formează calitățile de cercetarea științifică a adus-o. în
observație, comparație. meditație, anul universitar trecut, activitatea
selecție și esențializare. dezvoltă cultural-artistică din cadrul Festiforța exprimării artistice proprii, valului național „Cintarea României".
Prin noile planuri de invățămint De exemplu, expoziția națională de
le-am acordat o atenție deosebită afiș politic la care Institutul de
pentru că. stăpînindu-le. studenții arte plastice a primit 6 premii din
dobîndesc o bază mai puternică pen 8 acordate pe întreaga țară. De ase
tru o pregătire multilaterală. In do menea, la expoziția de pictură și
meniul artei monumentale, de exem artă decorativă, organizată in cadrul
plu — ce implică o pregătire va aceleiași manifestări la Brașov, stu
riată, pentru că absolvenții ei pot fi denții noștri au primit numeroase
deopotrivă pictori de șevalet, pot fi premii. Sub îndrumarea cadrelor
autori ai unor lucrări de for public didactice din secția Muzeologie, stu
sau buni restauratori — am acordat o denții noștri au participat cu 9 re
atenție deosebită problemelor de ferate Ia Conferința Națională a
compoziție și de studiu al monumen cercurilor științifice de la Clujtalului, ale amplasării obiectului de Napoca. Trebuie menționată și ac
artă in spațiu. La secția de grafică, tivitatea de cercetare științifică a
de asemenea. în afara problemelor cadrelor didactice din I.A.P.. concre
specifice graficii de șevalet, afișului tizată prin participarea la sesiuni
politic sau ilustrației de carte ne-a de comunicări științifice, conferințe,
preocupat însușirea de către studenți simpozioane, precum și ca membri
a tehnicilor gravurilor clasice, mo în diferite comisii de 'selecție a lu
derne și contemporane. Am organi crărilor de artă. Sint acestea iniția
zat cursuri de redactare artistică a tive. experiențe, pe care, fără îndo
cărții și de istoria scrisului in strin- ială. ne propunem ca in noul an de
să colaborare cu problematica este invățămint să le continuăm și ge
tică a cărții. Mi se pare important neralizăm, îmbogățindu-le, valorifisă formăm cadre perfecționate, co cîndu-Ie superior pentru a da actirespunzătoare profesional, necesare vității noastre un conținut superior,
optimizării sistemului actual, infor o sporită eficacitate.
mativ — vizual — plastic. Pentru
Creatorii. profesorii și studenții
că este necesar ca produsele româ din școala noastră iși vor aduce și
nești să fie popularizate la nivelul în acest fel omagiul lor poporului,
înaltei lor calități. Nu e suficientă partidului și secretarului său gene
stricta preocupare pentru latura ca ral, ctitorul României moderne, prin
litativă a produsului industrial, de creații în care năzuiesc să trans
pildă, ci se impune și prezentarea pună gindurile și sentimentele celor
iui corespunzătoare. Grafica ar. tre mulți. hotărireș de a da viață mari
bui să-și spună aici cuvintul mai lor obiective pe care epoca deschisă
apăsat, intr-o gamă mai largă de de cel de-al IX-Iea Congres al parti
modalități, de la pliantul de popu dului le-a pus în fața națiunii noas
larizare pînă la prezentarea specia tre in vederea înaintării sale rapide
lizată pentru. tirguri,naționale .și in-.,, pe. drumul, progresului,, al socialise.,
ternaționale,
mulul multilateral dezvoltat.
— Valorificarea socială a compe
tentei profesionale este importantă
Marina PREUTU
nu doar pentru student și profesor,

lor lumii, de acel fond de aur al
tradițiilor și virtuților poporului
român, de frumusețile peisajului pa
triei noastre, de frumusețea limbii,
cuvintului capabil să exprime atit
rigoarea științei, cit și ritmul poe
ziei".
— Ce s-a făcut, c&ncret, în Insti
tutul de, arte plastice „Nicolae Grigorescu" pentru sporirea gradului de
profesionalizare a studenților, deci
de calitate a prezenței lor artistice ?
— Perfectionarea
învățămintului
presupune existenta unor planuri,
programe, metode de predare, ca și
capacitatea profesorilor, aptitudinea
lor pedagogică de a transmite cu
noștințe. In privința însușirii con
crete a măiestriei artistice am pus
un accent deosebit pe două disci
pline
fundamentale,
formative :
studiul desenului și studiul culorii,
care există Ia toate secțiile din in
stitutul nostru. Studiul desenului
reprezintă o componentă de bază a
exprimării artistice. El are rolul să
deprindă pe studenți cu capacitatea

metodică" a casei de cul
tură ; numai in ultimii
cinci ani, casa de cultură
a „întregit" și însuflețit
alte formații artistice mu
reșene, însumind aproape
20 000 de artiști amatori.
Dar asemenea lucruri se
pot spune și despre activi
tatea altor formații artis
tice și cercuri din cadrul
casei de cultură. în acest
sens vom reține activitatea
cineclubului „Mureș", care
Împlinește aproape 30 de
ani de activitate neîntre
ruptă. Perioadă în care
inițiatorii lui au format o
pleiadă de cinefili ce acti
vează în toate orașele județului. Prima inregistrare
pe peliculă a însemnat și
primul succes, documentairul folcloric „Nuntă la
Lueriu" (1963) fiind p ro
lectat în numeroase orașe
ale țării și chiar peste ho-

pagandă literaturii noastre
vechi și noi, stimullnd,
deopotrivă, gustul pentru
lectură și... creația literară. înființarea in ultimii
ani a cenaclurilor literarartistice „N. D. Cocea" —
la Sighișoara, ..Pavel Dan"
— ia Luduș. „Lucian Blaga“ 'și „Petru Maior" — la
Reghin sau „Tudor Arghezi" la Tîrnăveni se află,
neîndoios, in directă legă
tură cu activitatea cenaclu
lui din Tirgu Mureș, care,
în ediția precedentă a
Festivalului național „Cin
tarea României", a ocupat
locul I pe tară pentru ac
tivitatea sa prodigioasă și
valoarea creațiilor literare
ale cenacliștilor însumate
în volumul de versuri și
proză „Pagini mureșene".
■ Dacă adăugăm la aceste
realizări succesele celor
50 membri ai cercului
foto — ale căror lu
crări inspirate din pre
zentul socialist al patriei
au fost apreciate la expo
ziții din țări ca Japonia.
Suedia. S.U.A., Canada.
Elveția. Franța. Filipine și
altele — precum și activi
tatea prodigioasă a celor
lalte 20 de cercuri tehnicoaplicative existente, a bibliotecii — cu cei peste
10 000 de cititori permanenți ; permanenta colaborare a acestei institutii
cu
clubul
muncitoresc
„Prodcomplex" și Casa de
cultură a științei și tehni
cii pentru tineret din Tg.
Mureș, se 'profilează în adevăratele proporții meri
toria contribuție a Casei
de cultură a sindicatelor la
edificarea omului nou.

Gheorqhe GIURGIU

corespondentul „Scînteii

• Pădurea de lași — 15.30; 17,45; 20.
B.D. la munte și la mare — 9; 11;
13,15 : LUMINA (14 74 16)
• Torpilorii („Retrospectiva filmului
sovietic") : STUDIO (59 53 15) — 9,30;
11.30: 13.30; 15,30; 17,30: 19.30
• B.D. la munte și la mare : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,30:
17.30;
•
... 19,30
.
Viraj periculos: BUZESTI (50 43 58)
to: 17: 19.15
Anotimpul iubirii : LIRA (31 71 71)
15; 17: 19
& Păcală : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
15: 18.15
Calculatorul mărturisește, Un om
in loden : FERENTARI (80 49 85) —
15;; 18.15
a Cuibul de viespi: VOLGA (79 71 26)
- 9: 11; 13; 15: 17: 19
9 B.D. intră in acțiune : AURORA
(35 04 66) — 9:
11.15:
13.30;
15.45:
18; 20
• Declarație de dragoste : FLACARA (20 33 40) - 15: 17: 19
• A doua variantă : ARTA (21 31 86)
- 9: ll: 13: 15; 17: 19
• Comandă urgentă. Luminile din
larg: PROGRESUL (23 94 10) — 15;
17: 19
® Cu orchestra pe strada principală:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11.15; 13,30:
15.45; 18: 20
• Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11:
13; 15: 17; 19 ■
• Medalion Alain Delon : PATRIA
(11 86 25) - 9: 11,30: 14: 17: 19.30
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9: 12.15: 16: 19,15
• Hilda: VIITORUL (10 67 40) — 15:
17: 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18,30; (sala Amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 10,30; Con
trabasul — 19.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
- 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 19
• Teatrul Glulești (sala Majestic.
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor"
— 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" (15 56 78. grădina Boema) : Ar
tiștii șl Boema — 19.30
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Tovarășa Elena Ceausescu

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

>

„Zilele culturii
sovietice“

SOFIA

Dragă tovarășe Jivkov,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă blâcutul prilej de
a vă adresa sincere felicitări, un oald salut prietenesc și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de noi și tot mai mari succese in
activitatea pe care o desfășurați în slujba edificării societății socialiste
dezvoltate in Bulgaria, pentru bunăstarea și prosperitatea poporului bulgar
vecin și prieten.
îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea multilaterală dintre
partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei continuu, în spiritul în
țelegerilor pe care le-am convenit în timpul intilnirilor și convorbirilor
noastre, spre binele popoarelor român și bulgar, in interesul cauzei socialis
mului și păcii, al securității și cooperării în Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră sint fericit
să vă adresez, in numele poporului beninez. al Comitetului Central al Parti
dului Revoluției Populare din Benin, al Consiliului Executiv Național și al
meu personal, cele mai vii și calde felicitări.
Acordăm o înaltă apreciere legăturilor de prietenie și cooperare care
unesc cele douk popoare și „state și dorim ca acestea să se dezvolte și să
se extindă tot mai mult pentru fericirea și prosperitatea popoarelor noastre
și promovarea în lume a idealurilor comune de pace, dreptate și progres
social.
Reinnoindu-vă felicitările noastre sincere, vă rog să primiți, domnule
președinte, expresia celei mai înalte considerații.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare din Benin,
Președintele Republicii Populare Benin,
Șef al statului,.
Președintele Consiliului Executiv Național

din Republica Populară Angola
vitatea partidului și a poporului an
golez prieten pentru dezvoltarea
econom ico-socială a țării.
în cadrul întrevederii au fost abordate probleme referitoare la sfa
diul actual și perspectivele de extindere și intensificare a colaborării
româno-angoleze, îndeosebi in do
meniile științei, tehnicii și invățâmîntului. S-a relevat că întărirea
prieteniei și dezvoltarea pe multi
ple planuri a colaborării românoangoleze, în spiritul înțelegerilor
convenite cu prilejul intilnirilor la
nivel înalt, este în interesul ambelor
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.
în timpul convorbirii, tovarășa
Elena Ceaușescu a subliniat rolul de
mare răspundere ce revine oameni
lor de știință de pretutindeni, in ac
tualele împrejurări internaționale,
in lupta pentru progres și pace în
lume, în asigurarea folosirii celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în interesul și spre binele tu
turor popoarelor. în acest context, a
fost subliniată necesitatea unirii
eforturilor și acțiunilor oamenilor
de știință, cultură și învățămînt în
lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a celor nucleare,
pentru pace, destindere și largă co
laborare internațională.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim yiceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și învățămîntului, a primit,
simbătă, pe dr. Raul Neto Fernan
des, președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice din Re
publica Populară Angola, adjunct al
ministrului
învățămîntului.
care
efectuează o vizită în țara noastră,
la invitația Consiliului Național al
Științei și învățămîntului.
Cu acest prilej, oaspetele a arătat că
are deosebita onoare de a transmite
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășei
Elena Ceaușescu un cald salut prie
tenesc din partea tovarășului Jose
Eduardo dos Santos, președintele
M.P.L.A. — Partidul Muncii, președințele Republicii Populare Angola, iar poporului român noi succese in opera de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Mulțumind pentru urările adresa
te, tovarășa Elena Ceaușescu a
transmis, din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a sa personal,
un cald salut tovarășului Jose
Eduardo dos Santos și cele mai
bune urări de noi realizări in acti-

Cronica zilei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă sînit recunoscător pentru caldul dumneavoastră mesaj de felicitare
trimis cu prilejul preluării funcției de președinte al Republicii India. Apre
ciez bunele dumneavoastră urări și sentimente de sprijin care vor con
stitui o sursă de încurajare pentru mine in îndeplinirea funcțiilor mele.
în mod fericit, cele două țări ale noastre întrețin relații cordiale și
reciproc avantajoase. Sint sigur că in viitor vom fi in măsură să diversi
ficăm pe mai departe și să întărim cooperarea noastră bilaterală in diferite
domenii și să adîncim raporturile de înțelegere și prietenie dintre popoarele
noastre.
,
Vă asigur de considerația mea cea mai înaltă.

La București s-au încheiat, sîmbătă, lucrările celui de-al VI-lea
Congres national de radiologie, or
ganizat de Societatea de radiologie,
radiobio’logie și medicină nucleară
din cadrul Uniunii Societăților de
Științe Medicale din Republica So
cialistă România.
Au participat peste trei sute de
specialiști din țară și din multe sta

te europene, care, timp de trei zile,
au luat în discuție metode moderne
de diagnostic si tratament în acest
domeniu medical.
Comunicările prezentate de specialiștii din țara noastră s-au situat
la un înalt nivel științific, continuînd tradițiile școlii românești de
radiologie.
(Agerpres)

R. VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

EDUCAȚIA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)

domeniile, prin munca de ridicare
a conștiinței socialiste a maselor,
prin legătura strînsă cu clasa
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, cu întregul popor partidul
este tot mai puternic integrat in
viața societății.
înfăptuirile revoluționare din
tara noastră au probat capacitatea
de creație istorică și uriașa forță
transformatoare a concepției revo
luționare a partidului, justețea
politicii sale puse în slujba dez
voltării libere și independente a
patriei, a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pen
tru etapa in cane ne aflăm, ana
liza aprofundată întreprinsă în
documentele partidului nostru, in
opera teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a evidențiat cu
claritate direcțiile principale ale
dezvoltării in continuare a proce
sului revoluționar in țara noastră
și a stabilit obiectivele majore ale
dezvoltării
social-economice
a
României socialiste.
Pentru cunoașterea și aplicarea
in spirit revoluționar de către oa
menii muncii a liniei politice a
partidului,
a
principiilor
oe
călăuzesc procesul de edificare a
societății socialiste multilateral
dezvoltate, organizațiile de partid
din unitățile economico-sociale
desfășoară in prezent o susținută
muncă politico-educativă pentru
ridicarea nivelului general de pre
gătire politică, revoluționară a co
muniștilor. a tuturor oamenilor
muncii. Pe baza orientărilor date
de secretarul general al parti
dului. consiliile de educație poli
tică și cultură socialistă din între
prinderi pun în centrul activității
lor formarea și dezvoltarea gindirii
economice, perfecționarea pregă
tirii tehnico-științifice pe fondul
ridicării nivelului culturii profesio
nale și umaniste a omului socie
tății noastre, al îmbogățirii vieții
sale spirituale.

Conducerea de către partid a ac
tivității
politico-educative
este
menită să asigure mobilizarea într-o direcție unică a tuturor fac
torilor educativi din societate, să
coordoneze în mod unitar desfășu
rarea acestor acțiuni, să generali
zeze rezultatele cele mai bune ob-,
' ținute intr-un anumit loc sau într-un colectiv de muncă la nivelul
tuturor celorlalte. Realizarea unor
asemenea obiective presupune, de
sigur, răspunderi sporite pentru
organele și organizațiile de partid.
Ele sint chemate să acționeze într-o strînsă unitate cu toți oame
nii muncii, cu Întregul popor pen
tru ca activitatea politieo-educat.ivă să devină o tot mai puternică
forță a progresului vieții ma
teriale
și
spirituale a
tă
rii. în acest • sens, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvintarea la Congresul educației po
litice și culturii socialiste ideea că
„in conformitate cu rolul politic
conducător al partidului, se impu
ne ca toate organele și organiza
țiile de partid să acorde o atenție
mai mare activității poFitico-educative, culturale, asigurînd ridi
carea continuă a conștiinței socia
liste, revoluționare, formarea omu
lui nou, care să acționeze în toate
împrejurările in noua sa calitate
de proprietar, de producător, de
stăpin a tot ceea ce se înfăptu
iește in România".
Realizarea continuă a unei noi
calități a muncii este astfel nemij
locit legată de afirmarea pe un
plan superior a responsabilității, a
competenței și pregătirii profesio
nale și politice a tuturor oameni
lor muncii. Cu o conștiință revolu
ționară, înaintată, comuniștii, toți
oamenii muncii acționează ferm
pentru realizarea obiectivelor dez
voltării economico-socialfe multi
laterale a țării, întîmpinînd cu
fapte de muncă exemplară Confe
rința Națională a partidului.

Să procurăm din timp uniforme școlare!
La magazinul „Materna — Vultu
rul de Mare" din-Bărăției 31, lu
crările de modernizare sint in toi :
vopsit, zugrăveli, completarea și
repararea luminatorului, diversifi
carea instalației electrice. Și cu
toate acestea, ne asigură șeful uni
tății. Ilie Vasile, s-au găsit solu
ții ca desfacerea de mărfuri către
populație să nu sufere, să nu fie
„goluri" de vînzare. La etajul II
s-a înființat un raion specializat
pe uniforme școlare pentru clasele
I—XII. Pe masa șefului unității
există un dosar care cuprinde o
evidență „la zi“ a stocului existent
de uniforme. Pentru preintimpina-
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rea unor lipsuri, cind se ajunge la
suta de bucăți, pe măsuri, existen
te in magazin. încep semnalele „de
alarmă" la furnizori și aceștia răs
pund cu promptitudine.
Raionul a fost astfel amenajat pe
măsuri, incit se poate preintimpina
orice aglomerare la vînzarea de
uniforme. Deja, părinții prevăză
tori au început din prima decadă
a lunii august să procure aceste
articole atit de necesare și zilnic
solicitările cresc. Satisfacția con
ducerii magazinului e că există su
ficientă marfă, că raionul dispune
de absolut toate măsurile de uni
forme. inclusiv de numere excep-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 6 septembrie, ora 21 — 9
septembrie, ora 21. In țară : Vremea
va continua să se răcească ușor, in
cea mai mare parte a țării. Cerul va
fi variabil, prezentind innorări tempo
rare în regiunile vestice și centrale,
unde pe alocuri va ploua, tn rest, ploi

«/

între 6 și 12 septembrie:

Sub genericul

ff

în acest an, tradiționala săptămină a Crucii Roșii se află sub semnul
eforturilor întregului nostru popor
pentru întimpinarea Conferinței Na
ționale a partidului cu noi succese
în înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al XIII-lea, de dezvoltare
multilaterală a patriei noastre. So
cietatea de Cruce Roșie, in calitatea
sa de componentă a Frontului Democrației și Unității Socialiste, are
un larg caracter de masă ; ea cuprinde
64 292 de organizații
.
...
si
7 317 409 membri și acționează alături
de alte organizații obștești și foruri
centrale, pentru traducerea în viață
a politicii umaniste a partidului
nostru, de apărare a sănătății popu
lației și dc păstrare a tinereții și
vigorii, națiunii noastre socialiste.
Este prilejul potrivit de a reaminti
îndelungata activitate și frumoasele
tradiții ale Crucii Roșii din țara
noastră. înființată in 1876, are ca
scop „a da prin toate mijloacele po
sibile ajutorul cuvenit militarilor
răniți și bolnavi de pe timpul de
luptă, in ambulante și spitale". în
timpul Războiului de independență,
formațiunile de Cruce Roșie și-au
îndeplinit eroic nobila lor misiune,
după cum și-au îndeplinit-o și în
.primul război mondial. In cursul
ultimei conflagrații mondiale, peste
5 700 de surori auxiliare voluntare
s-au aflat pe frontul antihitlerist.
Remarcabilă este și activitatea uma
nitară depusă in ultimele decenii,
in condiții de pace.
ționale. Că o dată intrat in maga
zin, solicitantul, dincolo de uni
formă, iși poate procura orioe ar
ticol de papetărie.
Discutînd cu factori de răspun
dere aflăm că în acest an
s-au făcut eforturi susținute ca
toate raioanele de profil ale
magazinelor comerțului de stat din
întreaga țară să fie bine aprovizio
nate, și din timp, cu uniforme șco
lare, De altfel, o doză de prevedere nu strică și cu cît sint procurate mai din vreme, cu atît mai
bine ! Mai cu seamă că in aea* se
simte de pe acum zvon de clo
poțel...

M. CXJIBUȘ

★

în cadrul „Zilelor culturii sovie
tice", la Ateneul Român din Capi
tală s-a desfășurat un concert ca
meral avind ca soliști pe violonistul
Pavel Kogan și pianista Nina Kogan.
De asemenea, sint de menționat re
citalurile instrumentale de la Iași
— cu Victoria Iagling la violoncel
și Vladimir Skanavi la pian. Tg.
Mureș — susținut de violonistul
Edvard Grach și pianista Alia Maloletkova, și Cluj-Napoca — realizat
de violonista Maria Ceaikovskaia și
pianistul Pavel Messner. Ansamblul
„V.V. Andreev", aflat in turneu pe
litoral, a oferit un concert la Eforie
Nord, iar duminică va susține un
program la Mamaia. Grupul de balet
clasic din Moscova este prezent Ia
acest sfîrșit. de săptămînă cu două
spectacole la Timișoara.
(Agerpres)

VA

,,SAPTAMIN A CRUCII ROȘII"

COPIII - BUCURIA VIEȚII"
Genericul sub care se vor înscrie
acțiunile organizate în cadrul ..Săp
tăminii Crucii Roșii", „Copiii —
bucuria vieții", subliniază, incă o
dată, grija partidului și statului nos
tru pentru cele mai fragede vlăsta
re, dragostea cu care este înconju
rată' tînăra generație, răspunderea
pe care și-o asumă societatea noas
tră pentru asigurarea continuității
poporului român. în mod firesc,
manifestările ce vor avea Ioc in
acest interval de timp vor fi axate
pe accentuarea rolului organizațiilor
de Cruce Roșie în realizarea politi
cii demografice a partidului și, tot
odată, in educația sanitară a popu
lației in scopul prevenirii îmbolnă
virilor, înfrumusețării și igienizării
locurilor de muncă, al bunei gospo
dăriri a localităților.
între acțiunile ce se vor desfă
șura pe plan central, relevăm sim
pozionul „Grija partidului și statu
lui nostru, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a
tovarășei Elena Ceaușescu pentru
sănătatea, vigoarea și fericirea ti
nerei generații", concursul filmulu'
de amatori cu tematică de sănătate
și Cruce Roșie, expoziția republica
nă „Muncă și sănătate", ce va pre
zenta lucrări ale elevilor, acțiuni de
amploare organizate de Consiliul
Național al Crucii Roșii în colabo
rare cu organizațiile de tineret și
pionieri, cu diferite foruri centrale.
Pe plan local, comitetele și comi
siile de Cruce Roșie, sub conducerea
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid, in strînsă conlucra
re cu unitățile sanitare și de învățămint, cu organizațiile de femei,
de tineret și copii vor iniția acțiuni
menite să contribuie la ridicarea
nivelului educației Sanitare a popu
lației, la însușirea cunoștințelor ne
cesare acordării primului ajutor,
sporirea numărului de donatori ono
91 la
rifici de singe (in prezent.
ț__
sută din cantitatea de singe necesaunor
ră transfuziilor și preparării
_
medicamente se obține prin donare
onorifică — un act de mare genero
zitate ce a contribuit la salvarea
de vieți omenești, la recuperarea
sănătății celor aflați în impas), la
îmbunătățirea muncii numerosului
activ obștesc. în această săptămînă
vor avea loc adunări în cadrul că
rora vor fi prezentate expuneri pe
teme de demografie, urmate de în-

minarea de diplome și insigne celor
mai merituoși activiști voluntari ai
Crucii Roșii, in special din rindul ti
neretului. Cele peste 1 600 de grupe
sanitare se vor întrece în faza jude
țeană a concursului consacrat aplică
rii. in practică, a cunoștințelor. Vor
fi. de asemenda. organizate conferin
țe. simpozioane, concursuri de tipul
„Cine știe, răspunde", pe teme de să
nătate. gale de filme, expoziții și alte
manifestări ce vor avea o temati
că comună — păstrarea bunului cel
mai de preț al omului — sănătatea,
întărirea capacității sale de muncă,
respectarea normelor unei vieți ra
ționale, Îmbunătățirea continuă a
indicatorilor demografici.
în această perioadă va fi intensi
ficată activitatea curentă, a organi
zațiilor de Cruce Roșie. Astfel, in
întreprinderi și instituții activul
Crucii Roșii va participa la mobili
zarea oamenilor muncii in acțiuni
le de control periodic al stării de să
nătate, in organizarea de acțiuni
profilactice. La sate, mecanizarea si
chimizarea agriculturii impun popu
larizarea și cunoașterea temeinică a
mijloacelor de prevenire a îmbolnă
virilor și accidentelor de muncă. In
toate localitățile, comitetele și co
misiile de Cruce Roșie vor fi. ca și
pînă acum, factori activi in înfru
musețarea și salubrizarea acestora.
O sarcină de mare însemnătate a
organizațiilor de Cruce Roșie este
aceea de a acționa, împreună cu or
ganizațiile de femei și tineret în
vederea pregătirii tinerilor pentru
viață, pentru întemeierea unui, că
min, încurajarea familiilor tinere de
a avea copii.
Genericul săptăminii Crucii Roșii
— „Copiii — bucuria vieții" — con
stituie. totodată, un simbol al dorin
ței poporului nostru de liniște și
pace, al hotărârii sale de a promova,
cu consecventă, principiile politicii
externe a partidului și statului nos
tru, concepția profund umanistă a
președintelui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de colaborare cu
toate popoarele lumii, de întrajuto
rare pașnică. în spiritul acestor
principii acționează și Societatea de
Cruce Roșie din țara noastră, care
întreține relații de cooperare amica
lă cu peste 140 de societăți naționa
le din lume.

R. SERBAN

Domnului JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA D. F.

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei imi oferă
prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului brazilian prieten mul
tă prosperitate și progres.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre
țările noastre se vor dezvolta și întări în continuare, in interesul celor două
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul brazilian sărbătorește la
7 septembrie împlinirea a 165 de
ani de la proclamarea independen
tei naționale.
Brazilia, cea mai întinsă si mai
populată tară a Americii Latine
(suprafața : 8 535 000 kmp ; popu
lația : peste 130 milioane locuitori)
dispune de importante bogății na
turale. Cunoscută prin tradiție ca
tară predominant agrară, ea a în
registrat în ultimele decenii un in
tens proces de industrializare, de
creare a unei economii moderne,
diversificate. Chiar dacă această
„tară-continent" nu a reușit încă
să lichideze subdezvoltarea unor
vaste zone, situate cu precădere în
nord și vest, ea dispune astăzi de
un parc industrial practic fără egal
în lumea a treia. în cadrul căruia
o pondere însemnată o au ramuri
de virf ca electrotehnica, electroni
ca și microelectronica, construcția
de avioane, industria de automo
bile, petrochimia etc. Produsele acestor ramuri ocupă un loc însem
nat pe lista exporturilor braziliene,
eclipsînd faima de „țară a cafelei",
deși boabele de cafea rămîn o sur
să importantă de venituri în devi
ze, de fapt un prețios auxiliar al
ambițioaselor proiecte industriale.
Un rol de seamă in promovarea
industrializării l-a avut si îl are
sectorul de stat, oare concentrează
o bună parte din ramurile princi
pale ale economiei si se distinge
printr-un ritm susținut al investi
țiilor. mai cu seamă în sectoarele
energiei si extracției minerale.
Astfel, se știe că societatea de stat
pentru petrol „Petrobras" a alocat
in ultimul deceniu sume uriașe,
printre cele mai mari din lume,
pentru prospecțiuni si explorări
geologice, soldate cu o substanțială
creștere a producției naționale de
petrol. Pe linia aceleiași orientări,
a crescut considerabil extracția u-

nor minereuri metalifere, inclusiv
de metale rare, iar în peisajul in
dustrial al țării și-au făcut apari
ția o serie de obiective hidroener
getice de anvergură. între ele numărindu-se hidrocentrala de la
Itaipu, pe fluviul Parană. de de
parte cea mai mare din lume. Va
lorificarea mai intensă a potenția
lului hidroenergetic național se
desfășoară concomitent cu aplica
rea unui plan prevăzînd construi
rea a nouă uzine atomoelectrice.
începând cu cea de la Angra dos
Reis. deja instalată.
Actualul guvern civil al Brazi
liei. paralel cu măsurile pe linia
statornicirii unui regim democratic
în tară, a reafirmat intenția de a
menține cursul spre industrializare
accelerată, în pofida dificultăților
eoonomice existente, dificultăți le
gate în mare măsură de povara
datoriei externe si de deteriorarea
condițiilor din comerțul interna
țional.
Poporul român urmărește cu sim
patie eforturile constructive ale po
porului brazilian, de oare se simte
legat prin afinități de limbă si cul
tură. prin similitudinea unor preo
cupări referitoare la accelerarea
dezvoltării economice. Intre Româ
nia și Brazilia s-au statornicit și se
dezvoltă relații de prietenie si co
laborare. bazate pe egalitate si res
pect reciproc. Un moment de im
portantă istorică în dezvolta
rea aoestor raporturi l-a con
stituit vizita efectuată în Bra
zilia. în 1975. de către președintele
Nicolae Ceaușescu. Acordurile sem
nate si înțelegerile convenite cu
prilejul vizitei constituie cadrul
fertil pentru amplificarea legături
lor româno-braziliene. în deplină
concordantă cu aspirațiile de pro
gres ale celor două țări si ponoare,
cu interesele păcii si cooperării in
lume.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
CICLISM: ..Turul României”
Penultima etapă a Turului ciclist
al României s-a desfășurat simbătă
pe traseul Mediaș — Brașov, caracterizindu-se’ printr-o trenă susținu
tă. atacuri puternice ale rutierilor
norvegieni și o ripostă tactică adec
vată a sportivilor români, care și-au
păstrat locurile fruntașe în clasa
ment. Sprintul cu premii de la Si
ghișoara (km 38) revine norvegianu
lui Pedersen, iar cel de la Rupea,
coechipierului său Brouwer. In con
tinuare; plutonul se menține grupat
pină la serpentinele urcușului de la
Bogata, unde Gheorghe KIeinpeter
se detașează, iși creează un avans
de circa 1 minut și rulează de unul
singur pină la kilometrul 125, unde
este ajuns de restul alergătorilor. Pe
străzile Brașovului, în fața unui pu

blic numeros, plutonul se prezintă
compact, victoria revenind la sprint
lui Atle Pedersen, cronometrat pe
152 km în 4 h 09’13”. Cu același timp,
pe locurile următoare s-au clasat N.
Aldulea, Z. Lorincz, O. Celea, I.
Schneider și V. Grecu.
După 7 etape. în clasamentul ge
neral individual conduce Valentin
Constantin eseu, urmat de O. Celea
— la 10”, L. Covaci — la 35”, C.
Neagoe — Ia 40”, V. Buduroi — la
41”, V. Apostol — la 41”. Pe echipe,
locul întîi este ocupat pe prima re
prezentativă a României.
Astăzi se desfășoară ultima etapă,
a 8-a. Brașov — Săcele — Bucu
rești (175 km), cu sosirea în jurul
orei 17. pe stadionul Tineretului.

FOTBAL : A 3-a etapă a diviziei A
Meciurile din etapa a 3-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal se vor
desfășura duminică. 6 septembrie,
după următorul program : Steaua —
F.C. Olt (stadionul Steaua); Rapid—
Petrolul Ploiești (stadionul Giulești);
Dinamo — Sportul studențesc (sta
dionul Dinamo) ; Politehnica Timi*
BASCHET. In prima zi a Cam
pionatului european feminin de bas
chet. ce se desfășoară în diferite
orașe din Spania, selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 77—76
formația Suediei.
AÎte rezultate :
U.R.S.S. — Polonia 95—62; Ungaria
— Franța 82—71; Iugoslavia — Ita
lia 73—65; Cehoslovacia — Bulgaria
95—76 ; Spania — Finlanda 74—45.
ȘAH. La Brăila au avut loc între
cerile tradiționalului triunghiular de
șah pentru juniori II (cădeți) dintre
echipele Bulgariei, Poloniei și Româ
niei. Pe primul loc s-a clasat echipa
Bulgariei cu 21,5 puncte, urmată de
Polonia cu 17,5 puncte, locurile trei
și patru fiind ocupate de România A
și România B. cu 12 și, respectiv, 9
puncte. Cele mai bune rezultate in
dividuale au fost obținute de Vasil
Spasov (Bulgaria) și Gențiana Voinescu (România A), cu cîte 3 puncte
din tot atitea posibile,
ATLETISM. Proba feminină de
1 500 m. din cadrul Campionatelor
mondiale de atletism, de la Roma, a
revenit sportivei sovietice Tatiana
Samolenko în 3’58”56/100 urmată de
Hildegard Korner (R.D.G.) — 3’58”67/
100, Sandra Gasser (Elveția) —
3’59”06/100. Doina Melinte (România)
— 3’59”27/100.
Proba de 3 000 m obstacole a fost
ciștigată de italianul Francesco Pa
netta cu timpul de 8’08”57/100. iar ia
disc pe primul loc s-a situat concu
rentul Juergen Schultz (R.D.G.) cu
68.74 m.
FOTBAL. La Montevideo. în pre
zența a peste 50 000 de spectatori, in

șoara — A.S.A. Tg. Mureș : C.S.M.
Suceava — Flacăra Moreni ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — F.C.M.
Brașov ; S.C. Bacău — Victoria
București ; Corvinul Hunedoara —
Oțelul Galați ; Universitatea Cra
iova — F.C. Argeș Pitești.
Partidele vor începe la ora 17.
♦

meci contind pentru grupele semi
finale ale „Cupei Libertadores" la
fotbal, echipa uruguayană Penarol a
întrecut cu 3—0 (2—0) formația argentiniană Independiente. Au mar
cat Agutre. Cabrera si Viera.
HALTERE. în clasamentele celor
mai buni halterofili din lume, alcă
tuite de Federația internațională, fi
gurează si sportivii români Andrei
Sooaci — locul doi la categoria 75
kg cu performanta de 367,500 kg
și Nicu Vlad — locul trei la cate
goria 100 kg cu 422,500 kg.
TENIS. Campionatele internațio
nale de tenis ale S.U.A. au conti
nuat pe terenurile de la Flushing
Meadow cu primele partide din tu
rul II al probei de simplu mascu
lin. în care favoriții au obținut vic
torii scontate. Cehoslovacul Ivan
Lendl l-a învins cu 6—4, 6—2, 6—2
pe francezul Jean Fleurian. vestgermanul Boris Becker a dispus cu
6—4. 6—2. 7—6 de americanul Jo
nathan Canter. Anders Jarryd (Sue
dia) l-a întrecut cu 6—3. 6—4. 6—2
pe Peter Fleming (S.U.A.), iar Jimmy
Connors (S.U.A.) a cîstigat cu 6—3,
6—2. 6—1 în fata compatriotului său
Wayne Hearn. Intr-o partidă restan
tă din primul tur. suedezul Peter
Lundgren l-a eliminat în mod sur
prinzător cu 6—4, 4—6. 6—4. 6—4 pe
australianul Pat Cash, cîștigătorul
turneului de la Wimbledon. • în
turneul international de tenis de la
Bytom (Polonia) au fost consemna
te următoarele rezultate: Kowalski—
Arsanik 6—2. 5—7. 6—2 ; Visând —
Adrian Popovici 7—6. 6—2 .

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• UN MILION DE GRADE PE
SECUNDA. Un material care, în ex

• EXPLOATAREA SOARELUI.

în imagine : macheta viitoarei centrale solare din Kobern, R.F.G., care va fi una
dintre cele mai mari de acest gen din Europa. Lucrările de construcție se află in
curs de desfășurare, primul grup energetic al centralei, cu o putere de 500 de kilowați, urmind să intre in funcțiune la început.ul verii anului viitor. Instalațiile sînt
amplasate pe versantul sudic al unei coline, din inima unui renumit centru viticol.
Noua centrală, menită să livreze curent
electric cu ajutorul Soarelui, este doar
unul din obiectivele cuprinse intr-un amplu
program experimental inițiat în R.F.G., in
scopul unei mai bune conversii a energiei
solare, grație unor noi tipuri de celule
fotovoltaice și de heliomodule mai ieftine.
Pe insula Pellworm, din Marea Nordului,
funcționează deja o mare centrală solară,
care aprovizionează cu electricitate stațiunile balneare de pe litoral. Noile materiale
și procedee de fabricație a celulelor solare
și a modulelor heliotermice se experimentează la o uzină din apropiere de Hamburg.
Asemenea instalații au fost livrate pină
i acum pentru circa o sută de sateliți arti
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izolate. Vtnt slab pînă la moderat, cu
unele intensificări în sud-vestul țârii.
Temperaturile minime vor oscila intre
5 și 15 grade, mai ridicate in regiunile
vestice și mai coborlte în depresiuni,
iar maximele intre 16 si 26 de grade,
izolat mai ridicate la început, în sud.
Pe alocuri, ceață slabă dimineața, tn
București : Vremea va continua să se
răcească ușor. Cerul va fi variabil, fa
vorabil ploii slabe. Vint slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 11 și 13 grade, iar ma
ximele intre 24 și 26 de grade. Ceață
slabă, dimineața.

„Zilele culturii sovietice" în țara
noastră, aflate in plină desfășurare,
au avut înscrise in program noi ma
nifestări.
La Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluționare
și democratice din România s-a des
chis expoziția .,Lenin, octombrie,
contemporaneitate". Dedicată celei
de-a 70-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, ex
poziția pune în lumină importanta
istorică a acestui eveniment, precum
și aspecte ale dezvoltării economicosociale a U.R.S.S., ale realizărilor
obținute, sub conducerea P.C.U.S.,
de oamenii muncii sovietici. Sint în
fățișate bunele relații de colaborare
dintre partidele, țările și popoarele
noastre, un rol deosgbit în dezvol
tarea cărora îl au întîlnirile, con
vorbirile și înțelegerile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar
generai al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mihail
Sergheevicl Gorbaciov, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovieti ce.
Literatura a fost reprezentată, la
rindul său, printr-un recital de poe
zie sovietică organizat la Uniunea
scriitorilor.
în Capitală a început, simbătă,
„Săptămînă discului sovietic", prilej
de prezentare a unor recente reali
zări ale caselor de discuri din aceas
tă țară. în studioul de concerte al
Radioteleviziunii a avut loc, în aceeași zi, spectacolul susținut de
Ansamblul de estradă din U.R.S.S,
La manifestări au luat parte
membri ai conducerii Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros
public. .
Au fost prezenți E.M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, și membri ai ambasadei,
precum și delegația culturală so
vietică aflată cu acest prilej in țara
noastră.

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI!

ficiali și sonde spațiale. Instalații helioter
mice purtind marca ,.AEG“ se bucură de
căutare la export : pentru acționarea sis
temelor de pompare a apei, pentru func
ționarea instalațiilor frigorifice, a stațiilorreleu necesare rețelelor de telecomunicar
ții etc.

terior. seamănă foarte bine cu sticla, dar
prezintă proprietățile metalului, a fost ob
ținut la Institutul de fizică a corpurilor
solide, de pe lingă Academia de științe a
U.R.S.S. Este vorba de așa-numita „sticlă
metalică", un aliaj special de fier și de bor.
In timp ce aliajele obișnuite de acest fel
au o structură cristalină, noul material este
amorf, ca și sticla. Inedita structură se da
torează faptului că masa topită de fier și
de bor a fost supusă unei răciri cu o viteză
extrem de mare, respectiv de un milion
de grade pe secundă. La o răcire atît de
rapidă, ea a „sărit", pur și simplu, peste
stadiul de cristalizare, devenind asemănă
toare. ca structură amorfă, cu sticla. Astfel,
s-a obținut un material rezistent la uzură,
la coroziune și cu proprietăți magnetice
deosebite. Aceste calități recomandă „sticla
metalică" utilizării în diverse domenii ale
tehnicii. Ea se dovedește un material ideal
pentru fabricarea de miezuri de transfor
matoare de dimensiuni considerabil mai

reduse decît ale celor din metal sau pentru
confecționarea de capete magnetice com
pacte și mai trainice. Celor citeva instala
ții realizate pină acum pentru producerea
de „sticlă metalică" li se vor adăuga, in
tr-un viitor apropiat, multe altele.

• CU „PATENTUL” ANTICOR
PILOR. In ultimii ani, pe plan mondial
se depun susținute eforturi vizînd copie
rea „patentelor" naturii, mai ales in scopul
realizării de detectoare biologice ieftine,
capabile să depisteze ultrarapid chiar și
infime cantități de substanțe chimice, unele
insesizabile pentru aparatura convențio
nală. „In loc să se mai aștepte ore în șir,
uneori chiar zile și săptămîni întregi, pen
tru a obține rezultatele unor laborioase
analize ale singelui, cu ajutorul detectoare
lor biologice ar fi posibil să le avem la
dispoziție în numai citeva secunde", afirma
un reputat om de știință din Gaithersburg,
S.U.A.. citat de revista „Science et Vie".
Respectivul specialist lucrează într-unul din
laboratoarele societății „Genex", angajată

in acțiunea de „copiere" a unor molecule
extrem de complexe, cum ar fi aminoacizii
și anticorpii, in scopul punerii la punct a
unor mijloace perfecționate de detectare,
în folosul medicine!. Cercetătorii de la
„Genex" speră ca, peste numai cițiva ani,
să realizeze o adevărată „baterie" de sen
zori biologici, capabili să indice, in mai
puțin de un minut, pe baza unei picături
de singe, dacă pacientul suferă sau nu de
o anumită maladie infecțioasă, de o viroză,
o parazitoză sau dacă are o formă incipien
tă de cancer. „Asemenea dispozitive de de
tecție vor fi de o inestimabilă valoare in
domeniul medicinei profilactice", apreciază
revista citată.

• PENTRU CONSTRUCȚIILE
ÎN SUBTERAN. Specialiști chinezi ai
Academiei de cercetări miniere din
Changsha, provincia Hunan, au pus la punct
un nou material care, folosit ca aditiv al
cimentului, asigură o priză rapidă a aces
tuia. Noul material are la bază argilă și
alaun (piatră acră sau sulfat dublu de alu

miniu și potasiu) ; este necoroziv și prezintă un înalt grad de eficiență, determinînd priza cimentului în numai citeva minute. Denumit „Model-782", noul aditiv se
dovedește de mare utilitate mai ales in luorările de construcție executate în subteran
— în mine, tunele feroviare — dar și la
realizarea digurilor etc., oprind foarte rapid
infiltrațiile de apă. Pentru început. în provincia Hunan funcționează două linii tehnologice de fabricare a acestui nou aditiv.,
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• TROLEIBUZE MAI UȘOA- ț
RE. Constructorii de autovehicule din Iț
Iugoslavia au realizat un nou tip de troleibuz, cu șasiul din aluminiu. Mult mai
ușor decit predecesorii săi, acest mijloc de
transport va permite însemnate economii de
energie. El se remarcă, totodată, printr-un
mai ridicat grad de fiabilitate și de confort.
Troleibuzul fabricat la Sarajevo poate funcționa in bune condiții atît în țări cu climă
tropicală, cît și in zone geografice unde
temperaturile coboară cu mult sub zero
grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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ROMANIA, PRESEDINTEIE NICOLAE CEAUSESCU
- PREZENTA DEMNA, ACTIVA PE ARENA INTERNAȚIONALA

Ample articole dedicate «ucoeselor repurtate de jtara rioastră in
diferite domenii în anii socialismu
lui sint publicate de presa kuweitiană.
Cotidianul „AL-RAI AL-AAM"
relevă, astfel, că in comparație cu
anul 1944, producția industrială a
României a crescut de 115 ori. din
care 80 la sută reprezintă crește
rea obținută numai in ultimii 22
de ani, producția agricolă a crescut
de șase ori. iar venitul național de
peste 32 de ori.
După ce face o prezentare deta
liată a principiilor de politică exter
nă ale țării noastre. a inițiativelor si
acțiunilor constante ale președinte
lui ei în apărarea păcii. în dezvol
tarea înțelegerii și cooperării inter
naționale. cotidianul . „AL-QABAS”
scrie : „în problemele războiului și
păcii președintele Nicolae Ceaușescu
apreciază că. in condițiile com
plexe ale vieții internaționale,
trebuie, să se treacă de la declara
ții la acțiuni concrete, să se depu
nă eforturi susținute din partea
tuturor popoarelor, a forțelor iubi
toare de pace pentru’a impune ac
țiuni șl acorduri cu adevărat efec
tive in direcția opririi cursei
înarmărilor. în egală măsură pe
glob și in Cosmovs. Președintele
Nicolae Ceaușescu consideră că
trebuie depuse eforturi pentru
stingerea tuturor conflictelor mili
tare și trecerea la soluționarea
problemelor litigioase dintre state
numai pe cale pașnică, prin trata
tive directe între țările interesate.
Viața și realitățile — spune pre
ședintele României — au demon
strat. fără tăgadă că metoda trata
tivelor. indiferent cit de dificilă, ar
fi ea. este totuși calea cea mai
eficientă, capabilă să ofere soluții
pașnice în interesul popoarelor și
al cauzei păcii.”
„Al-Qabas“ remarcă cu satisfac
ție bunele relații existente între
Republica Socialistă România și
statul Kuweit, relații de la stabi
lirea cărora anul viitor se vor îm
plini 25 de ani. în baza indicațiilor
și orientărilor conducătorilor celor
două țâri, cooperarea româno-kuweitia.nă a cunoscut o puternică
dezvoltare în cele mai diverse do
menii de interes reciproc, inclusiv
in activități pe plan internațional,
în articol este reliefată dorința
României, așa cum a precizat-o
președintele Nicolae Ceaușescu. in
tr-un interviu acordat redăctorului-.șef al ziarului „Al-Qabas“. de
a dezvolta, pe multiple planuri,
relațiile cu toate țările arabe, in
clusiv cu cele membre ale Consi
liului de Cooperare al Golfului.
Referi ndu-se la relațiile bune
dintre țările noastre, alt cotidian
kuweitian de limbă arabă „ALANBA“ evidențiază convingerea
comună a celor două state că exis
tă posibilități multiple de dezvol
tare a acestor raporturi, in inte
resul reciproc, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.
întreaga presă kuweitiană a fă
cut in același timp referiri la bu
nele relații existente între Româ
nia și țările arabe, la preocupările
și inițiativele președintelui
Nicolae Ceaușescu in problemele
specifice ale Orientului Mijlociu și
ale Golfului.
Ziarele de limbă engleză „INDO
NESIA TIMES" și ..INDONESIAN
OBSERVER" au publicat articole
in care se prezintă principalele
direcții de dezvoltare a României
pe plan economic și social. între
altele, este evidențiat potențialul
deosebit de ridicat al industriei,
care realizează in numai trei zile
și jumătate întreaga producție a
unui an din perioada antebelică.
Ziarele indoneziene subliniază
concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu despre dezvol
tarea României prin forțe proprii,
ceea ce include, implicit, o largă
deschid,ere către intreaga lume,
promovarea amplă a1 unei coope
rări internaționale reciproc avan
tajoase. Sînt evidențiate prin date
și cifre semnificative creșterea ca
pacităților de producție a întreprin
derilor și combinatelor industriale,
sporirea numărului noilor unități
din industrie și agrozootehnice, a
numărului de locuri de muncă.
într-o perioadă istoricește scurtă,
politica eficientă dusă pentru creș
terea bunăstării
unui popor de
23 000 000 de locuitori este reflec
tată in mod convingător și de faptul
că 82 la sută din populația tării

AGENȚIILE DE PRESA

- ne scurt
SCRISOARE. Președintele Partidu
lui Social-Democrat din R. F. Ger
mania, Hans-Jochen Vogel, a adresat o ’scrisoare președintelui
Bundestagului. Philipp Jenninger.
in care se pronunță pentru stabili
rea dc contacte oficiale intre par
lamentele
Republicii
Federale
Germania si Republicii Democrate
Germane,
informează
agenția
D.P.A.

I_

REUNIUNE. Reprezentanții țări
lor membre ale Asociației Națiu
nilor din Asia
de Sud-Est
(A.S.E.A.N.) urmează să se intîln reșcă la Bangkok, in perioada
8—10 septembrie, a anunțat Minis
terul thailandez de Externe, citat
de agenția China Nouă. Vor fi dis
cutate o serie de probleme poli
tice regionale in pregătirea reuniu
nii la nivel inalt a A.S.E.A.N.. pro
gramată pentru luna decembrie la
Manila, la care vor participa șefi

tru al Israelului se înscriu în ca
drul demersurilor și al dorinței
țării noastre de a contribui la in
staurarea păcii în Oriental Mijlo
ciu. la salvgardarea intereselor tu
turor statelor din regiune.
„THE GLOBE AND MAIL" —
unul dintre cele mai importante
cotidiane canadiene, a publicat un
amplu articol consacrat României,
in cuprinsul căruia sînt prezentate
informații privind geografia și re
sursele naturale ale țarii, situația
demografică, istoria multiseculară
a patriei noastre, lupta pentru, in
dependentă și
pentru păstrarea
ființei naționale. caracteristicile
limbii poporului român.
Spatii largi sint rezervate dez
voltării economice, potențialului
de export și cooperare al econo
miei românești, menționindu-se. in
acest sens, realizările
industriei
Tonstructoare de mașini, ale chi
miei și petrochimiei, ale industriei
ușoare, agriculturii și industriei
alimentare, construcțiile industriale
și marea realizare. Canalul Dună
re — Marea Neagră.
Un loc aparte este rezervat re
lațiilor economice și de cooperare
româno-canadiene. o mențiune spe
cială făcîndu-se cu privire la co
operarea in domeniul nuclear, la
dezvoltarea schimburilor econo
mice bilaterale, la rolul contactelor

elaborat si se înfăptuiește un am
plu program de dezvoltare a eco
nomiei naționale, a științei. educa
ției și culturii".
Presa niponă acordă spații largi
politicii de pace a României, vizind realizarea dezarmării, a secu
rității si cooperării internaționale.
„Este convingerea mea' fermă — a
declarat, ziarului „DAILY YOMIURI" Z. Umeda, președintele
Comitetului economic Japonia —
s-a mutat in locuințe noi. se relevă
România — că eforturile politicii
in articole.
României in scopul promovării pă
Se subliniază, de asemenea, că
cii merită respect si recunoștință
România și-a propus să treacă de
pretutindeni in lume".
la stadiul de țară în curs de dez
Sint. de asemenea, reflectate as
voltare la cel de țară mediu dez
pectele esențiale ale dezvoltării re
voltată și. totodată, că. in multe
lațiilor dintre România si Japonia,
domenii a realizat p producție pe
perspectivele extinderii comerțului
locuitor chiar mai ridicată decit
si cooperării economice bilaterale.
in multe state dezvoltate. Succe
inclusiv pe terțe piețe.
sele dobîndite de România în di
într-un articol dedicat tării noasferite sectoare industriale, in atre. cotidianul nipon „MAINICHI
.
gricultură, știință și educație — se
DAILY NEWS“ pune accentul pe
relevă — sint bine cunoscute pe
evenimentele istorice din august
Plan internațional, fiind aprecia
1944, pe faptul că România s-a
te de opinia publică din întreaga
desprins din războiul antisovietic și
lume.
a întors armele împotriva ocupanPOSTURILE DE RADIO ȘI TE
tilor
naziști.
LEVIZIUNE INDONEZIENE au
Ziarul mozambican „NOTICIAS"
transmis emisiuni consacrate mar
se referă pe larg, în cadrul unui
cării in România a revoluției de
articol, la realizările patriei noas
eliberare socială si națională, anti
tre. cu precădere in perioada care
fascistă și antiimperialistă de la
a trecut de la Congresul al IX-lea
23 August 1944.
al
Partidului Comunist Român, la.
„O privire asupra economiei
poziția constructivă a României
față de situația din Africa austra
lă, de solidaritate cu statele ce au
de suferit de pe urma repetatelor
acte de agresiune din partea re
Articole, reportaje, comentarii consacrate
gimului rasist de la Pretoria.
Sub titlul „O zi in istorie". POS
de mijloacele de informare de peste hotare
TUL DE RADIO MOZAMBIC a
consacrat emisiuni speciale Româ
niei.
semnificațiilor actului istoric de la 23 August,
Succesele remarcabile obținute
de poporul român in perioada care
a trecut de la înfăptuirea actului
marilor realizări ale poporului român in edifi
istoric din anul 1944. si îndeosebi
in anii inaugurați . dc cel de-al
carea noii orinduiri, politicii constructive
IX-lea Congres al P.C.R., au fost
puse in lumină și dc cotidianul
eostarican „LA REPUBLICA". Zia
de pace și colaborare a țării noastre
rul a evidențiat, de asemenea, co
laborarea economică româno-costaricană, perspectivele existente în
ce privește dezvoltarea si amplifiRomâniei" este titlul unui articol
directe în promovarea acestor • carea continuă a acesteia.
publicat in ziarul „24 SAAT", din
schimburi.
Ziarul „CORREIO BRAZILIENAnkara,
care
scrie :
întîlniDe
asemenea,
săptăminalul
SE" a prezentat realizările obținu
„L’EXPRESS DE TORONTO" rile dintre președintele Româ
te în țara noastră în anii construc
niei și președintele Turciei au o
important ziar de actualități în
ției socialiste, iar ..JOURNAL DO
importanță deosebită. România ur
limba franceză, din provincia ca
BRASIL" semnificațiile actului
mează o politică economică inde
nadiană Ontario — a publicat un
de la 23 August.
pendentă ; aruneînd o privire aamplu articol dedicat dezvoltării
O „Săptămihă a televiziunii ro
României.
.supra economiei sale incepînd cu
mâne" a fost consacrată țării noas
anul 1980 se poate constata că in
Un supliment consacrat Româ
tre de POSTURILE DE TELEVI
perioada 1981—1985 în economia aniei este publicat de cotidianul
ZIUNE CUBANEZE, in cadrul că
cestei țări s-au investit importan
portughez „O COlMERCIO DO
reia au fost transmise reportaje,
PORTO”, care evidențiază succe
te fonduri și s-au creat 1 850 noi
însoțite de imagini filmate, despre
sele remarcabile obținute în pe
unități de producție. în această
dezvoltarea României, precum și
perioadă se remarcă îndeosebi
rioada care a trecut din august
filme documentare și artistice ro
construirea Canalului Dunăre —
1944 pină in prezent. Sînt relevate,
mânești.
Marea Neagră, ceea ce demon
cu precădere, marile realizări din
Ziarul „HOROYA", din Guineea,
strează puterea economică a Româ
epoca deschisă de Congresul al
a consacrat țării noastre articolul
IX-lea al P.C.R. Ziarul evidențiază,
niei. în aceeași perioadă au fost
„România : 43 de ani de construc
construite și predate populației
totodată, marea importanță a actu
ție socialistă".
750 000 de noi locuințe. în prezent
lui revoluționar de la 23 August
Emisiunea TELEVIZIUNII DIN
1944 pentru desfășurarea ulterioară
se desfășoară o activitate susți
GUINEEA, „Planeta fără frontiere",
a războiului antihitlerist, precum
nută pentru construirea Canalului
a fost consacrată,' în exclusivitate,
Poarta Albă — Midia — Năvodari,
și pentru profundele transformări
relevării marilor succese inregis- >
prevăzut pentru cincinalul 1986—
revoluționare cunoscute de atunci
trate în cei 43 de ani de construc
de România.
1990. Tot în acest cincinal va fi
ție a socialismului in România.
Articolul „Sistemul de -funcțio
finalizată o mare parte a Canalu
Emisiunea a cuprins, de asemenea,
lui București — Dunăre.
nare al economiei românești" înfă
un documentar despre comorile de
Se subliniază apoi că in cinci
țișează participarea largă, neîngră
cultură și artă populară, precum și
dită a poporului român la condu
nalul 1986—1990 s-la alocat pehțru
melodii reflectînd specificul melea
investiții suma de 1 40’0 miliarde
cerea unităților economice și so
gurilor românești.
lei, ceea ce va permite punerea
„LE
JOURNAL
ciale. administrativ-teritoriale,
a
Cotidianul
in funcțiune a circa 900 capacități
întregii societăți, măsurile luate
D’EGYPTE" a publicat articolul
de producție importante.
pentru consolidarea și dezvoltarea
președintelui
„Inițiativele
Evidențiind rezultatele înregistra continuă a democrației socialiste.
Nicolae Ceaușescu pentru activi
Sub
titlul
„București
—
metropolă
te în economia românească, ziarul
zarea procesului de pace in Orien
italian „IL POPOLO" se referă la
in plină dezvoltare", sînt prezen
tul Mijlociu", în care este eviden
modul în care funcționează în țara
tate profundele transformări edi
țiată activitatea neobosită a condu
noastră principiul autoconducerii și litare ale capitalei tării noastre in
cătorului partidului și statului
autogestiunii. la activitatea consi
ultimii ani. iar continuitatea po
nostru pentru 'Soluționarea proble
liilor oamenilor muncii la toate ni
porului român pe vatra strămo
melor din Orientul Mijlociu pe cale
velurile.
șească. latinitatea limbii sale sînt
pașnică, prin negocieri. Articolul
Sînt subliniate bunele raporturi evidențiate in articolul „Pămintul
este însoțit de o fotografie a to
românesc".
ale țării noastre cu Italia, cola
varășului Nicolae Ceaușescu.
„DIARIO DE LISBOA" prezintă
borarea fructuoasă reciprocă in ca
Ziarele „XIDDIGTA OCTOBAR",
intr-un articol rezultatele obținute
drul organismelor internaționale.
de limbă somaleză. și „HEEGAN",
Un loc aparte îl ocupă reflectarea de țara noastră pe calea construc
de limbă engleză, din Somalia au
poziției României față de marile ției socialiste, precum și activita
publicat articole ce prezintă amplu
probleme ale lumii contemporane,
tea României socialiste in favoarea
principalele momente din lupta
subliniindu-se că țara noastră se colaborării și a cooperării interna
pentru crearea statului național
pronunță pentru eliminarea rache ționale. pentru dezarmare și pace.
unitar român, realizările de seamă
Semnificația evenimentului de la
telor nucleare cu rază medie de ac
ale României moderne pe plan
țiune din Europa. împotriva mili 23 August 1944 este reflectată de
economic, social, cultural și în alte
săptăminalul
portughez
„SEMĂN
Atarizării Cosmosului, România — se
domenii, politica externăi a țării
RIO", care evidențiază rolul impor noastre.
arată — contribuie, prin'acțiunile
Reportaje
i
consacrate
sale, la edificarea păcii, la realiza tant al României in infrîngerea
României au fost transmise și de
Germaniei hitleriste.
rea dialogului cu toate țările lumii,
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
indiferent de sistemul lor socialConsemnînd succesele istorice VIZIUNE din Somalia. Reportaje
politic.
despre semnificațiile actului de la
obținute de poporul român, ziarul
în problemele Orientului Mijlociu
japonez ..ASAHI EVENING NEWS" 23 August, despre realizările po
— evidențiază ziarul italian —
porului român, despre politica de
scrie : „La a 43-a aniversare a eRomânia se pronunță pentru orga
pace și colaborare promovată de
venimențeilor istorice din august
nizarea unei conferințe interpațioRomânia socialistă au transmis si
1944. România este o tară jndusnale. sub egida O.N.U., cu partici
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
trial-agrară aflată intr-un progres
parea tuturor • statelor interesate,
sensibil. Mari succese au fost ob VIZIUNE DIN LIBERIA și din
inclusiv a Organizației pentru Eli
ținute in perioada deschisă de cel
NIGERIA.
de-al IX-lea Congres al Partidului
berarea Palestinei ca reprezentant
O emisiune similară a realizat- și
Comunist
Român
din
1965.
cînd
legitim al poporului palestinian.
TELEVIZIUNEA IRANIANA, care
Nicolae
Ceaușescu.
ilustrul
condu

Cotidianul italian notează, in con
a prezentat, de asemenea, filmul
cător ăl poporului român, a fost
text. că recentele convorbiri desfă
românesc ..România — efigii con
ales in funcțiile supreme de partid
șurate la București de președintele
temporane".
și de stat. Sub conducerea pre
(Agerpres)
Nicolae Ceaușescu cu primul-minisședintelui Nicolae Ceaușescu s-a

Realizările de seamă obținute de poporul român in anii dezvoltării
sale libere, socialiste, succesele deosebite repurtate in industrie și agri
cultură, în construcții, știință, tehnică și cultură, în înflorirea întregii țări,
politica de pace și amplă colaborare a României sînt, în continuare, re
flectate de presa internațională, care pune în lumină caracterul deosebit
de rodnic al perioadei ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, de
cind in fruntea României socialiste se află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a cărui activitate strălucită și-a pus in mod hotărîtor amprenta pe toate
infăptuirile ce definesc noul destin al patriei.

de stat, sau de guvern din Brunei,
Filiplne. Indonezia. Singapore. Malayezia si Thailanda.
ÎN FILIPINE. forțele armate
continuă, cu ajutorul elicopterelor,
operațiunea de depistare a participanților la recenta tentativă de
lovitură de stat militară, refugiați
in munții din provincia Bulakan,
la aproximativ 100 de km nord de
Manila — transmite agenția
T.A.S.S. Ministrui apărării. Rafael
Ileto, a subliniat necesitatea lichi
dării. în oel mai scurt timp, a ul
timelor puncte de rezistentă, dat
fiind impactul negativ pe care ten
tativa l-a avut asupra situației po
litice si economice din tară. Pre
ședintele Filipinelor. Corazon Aquino. a chemat poporul filipinez
la unitate pentru a putea fi re
luate eforturile de redresare eco
nomică.

PREȘEDINTELE
REPUBLICII
PANAMA, Erie Arturo Delvalle, a
declarat, la o sesiune a Adunării
Legislative (parlamentul), că tul
burările politice declanșate in luna
iunie prin acțiuni ale forțelor de
dreapta au avut repercusiuni nefa
vorabile asupra economiei țării —
relatează agenția China Nouă.
Astfel, ritmul de dezvoltare eco
nomică ,s-a redus, deoarece clima
tul, politic instabil a stinjenit co
merțul și investițiile, a spus pre
ședintele panamez.
CONVORBIRI NEO-ZEELANDEZO — AUSTRALIENE. în perspec
tiva vizitei oficiale pe care pre
mierul australian. Robert Hawke,
o va efectua la Wellington in pe
rioada 19—23 septembrie, șeful gu
vernului
neo-zeelandez.
David
Lange, a declarat că guvernele
Australiei si Noii Zeelande au în
atenție probleme comune oe olan
economic si social, ca si oe arena
internațională. Premierul Lange a
remarcat că in ambele țări guver
nele laburiste au fost realese și
și-au întărit majoritatea, avind
mandatul de a oroceda la noi
schimbări.
MANIFESTAȚIE DE PROTEST.
In localitatea vest-germană Herten

a avut loc o manifestație de pro
test. cu participarea a peste zece
mii de mineri. împotriva pericolu
lui de concedieri în masă care amenintă industria minieră din
R.F.G. Potrivit, agenției A.D.N.. manifestantii. ourtîhd lozinca „Mai
întii moare abatajul si aoof ora
șul". au atras atenția asupra situa
ției grave a localității Herten, unde
jumătate din numărul salariaților
depind de sectorul minier.
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Acțiuni si luări de poziție

Acțiuni vizînd destinderea si dezarmarea în Europa

STOCKHOLM. — Primul-ministru
. al Finlandei. Harri Holkeri. a de' clarat. la o conferință de presă,
i la încheierea vizitei sale in Suedia,
că realizarea unui acord cu priviț re la eliminarea rachetelor cu
1 rază medie de acțiune în Europa
’ ar constitui un factor stabilizator
al situației internaționale și ar
1 avea un efect pozitiv asupra altor
1 probleme internaționale. El a releL vaț că negocierile sovieto-amerit cane ar putea duce la un acord is

toric prin care ar fi eliminată o
întreagă categorie de arme nucleare. Referi ndu-se la eforturile țărilor nordice privind crearea unei
zone denuclearizate in această parte a continentului. Harri Holkeri
a subliniat că ele se inscriu in
contextul acțiunilor vizind destinderea și dezarmarea in Europa și
a apreciat că activitatea grupului
de lucru guvernamental constituit
pentru examinarea problemei crearii unei asemenea zone progresează in ritm satisfăcător.
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Pentru eliminarea rachetelor nucleare din R.F.G
ț BONN. — Un tribunal din loca de hotăriri nu trebuie să împiedice
ț litatea veșt-germană Sumern. lan acțiunile in favoarea dezarmării,
dul Rhenania-Palatinat. a condam, nat la amenzi mari șase particil pan ti la o demonstrație in favoa1 rea păcii, desfășurată in apropiere
de baza militară americană de la
Hasselbach. Condamnind decizia
dintre
* instanței judecătorești, unulpastorul
cei implicați în proces.
ț Kiepe-Franzholz. a arătat că astfel

în primul rind pentru eliminarea
armelor nucleare amplasate pe teritoriul. R.F.G.
Orgânizația locală pentru pace
„Inițiativa cetățenească" a exprimat protestul față de hotărirea
de condamnare a celor șase de
monstranți.

ORIENTUL MIJLOCIU
BELGRAD 5 (Agerpres). — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei
dorește convocarea unei conferințe
internaționale eficiente care să per
mită palestinienilor obținerea drep
turilor lor naționale, inclusiv a
dreptului la crearea unui stat pro
priu — a arătat. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al
O.E.P., intr-o declarație făcută pre
sei iugoslave. La lucrările unei ase
menea conferința — a adăugat el —■
este esențial să participe, pe bază
de egalitate, toți membrii permanenți ai Consiliului de Securitate si
toate părțile interesate, inclusiv
O.E.P.
Ideea convocării unei conferințe
internaționale de pace in Orientul
Mijlociu se bucură de mai multi
susținători decit oricind — a spus
conducătorul O.E.P.
AMMAN 5 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei l-a primit pe
Abdul Rauf Al-Kassem. primul-ministru al Siriei, aflat in vizită
la Amman, informează agenția
K.U.N.A. In timpul întrevederii au
fost discutate perspectivele relațiilor
bilaterale și rezultatele convorbiri
lor purtate de premierii celor două
țări cu prilejul actualei vizite.
BEIRUT 5 (Agerpres). — Forțele
aeriene israeliene au efectuat sîmbătă raiduri asupra zonei orașului
Saida, din sudul Libanului. După
cum informează agenția MEN, ci
tind informații provenind din sudul
Libanului, aparatele israeliene au
lansat 14 rachete asupra unei re
giuni la vest de tabăra de refugiați
palestinieni Ain El Hilweh.
Pe de altă parte, forțe israeliene
terestre au pătruns la nord de linia
âsa-z’sei zone de securitate din su
dul Libanului.

ț
0 croaziera a pacn
ț
HELSINKI.
—
In
Helsinki lipsită de arme nucleare". Au luat
portul
ț
s-a
încheiat prima etapă a unei parte reprezentanți ai unor orga
ț croaziere a păcii în Baltica, desfă- nizații de tineret și de luptă pen
tru pace din Finlanda, precum și
ț șurată sub deviza „Spre o lume ai
Comitetului sovietic pentru pace.
ț

Mesaje de bună înțelegere între popoare
ROMA. — Din Assisi au pornit
42 de delegații care vor prezenta,
pină la , 5 noiembrie, reprezentan
ților oficiali din statele europene
și ai unor organisme internationa. le. un mesaj de pace. Denumită
„Proiectul Europa ’87". această

inițiativă își propune să promoveze ideile de pace și bună ințelegere dintre popoare. In anii următori. asemenea mesaje de pace
urmează să fie trimise și popoarelor de pe alte continente, informează agenția ANSA.
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Conferința internațională privind relația

dintre dezarmare și dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Conferința internațională privind
relația dintre dezarmare și dezvol
tare, ale cărei lucrări sînt in pre
zent în curs de desfășurare la New
York, și-a continuat activitatea prin
prezentarea rapoartelor celor trei
grupuri de lucru în fața Comitetu
lui plenar al conferinței. Cele trei
grupuri — care au fost însărcinate

să examineze problema relației din
tre dezarmare și dezvoltare în toate
aspectele și dimensiunile sale și să
prezinte apoi propuneri — au discu
tat săptămiina aceasta și proiectul
unui document final.
După ședința Comitetului plenar
vor avea loc o serie de consultări
neoficiale. Conferința este progra
mată să se încheie la 11 septembrie.

Convorbiri preliminare asupra statutului
bazelor americane din Grecia
ATENA 5 (Agerpres). — Ministrul
afacerilor externe al Greciei, Karolos Papoulias. și ambasadorul Sta
telor Unite la Atena. Robert Keely,
s-au intilnit in capitala elenă pen
tru stabilirea unor detalii cu carac
ter procedural pentru viitoarele ne
gocieri privind statutul bazelor mi
litare americane de pe teritoriul
grec. S-a convenit ca negocierile să
fie purtate la nivel de ambasadori
și să se desfășoare la Atena (cele
mai multe) și la Washington. Nu au
fost stabilite un calendar ferm și
nici durata acestor convorbiri, debu
tul lor fiind programat pentru sfîr.șitul lunii septembrie sau începutul
lunii octombrie.
In apropiere de Atena și in Creta
se află patru mari baze americane,
ca și circa 20 de obiective și insta
lații militare mai mici, efectivul
personalului, acestora ridicindu-se la
5 000 de oameni. Acordul in vigoare
privind folosirea bazelor a fost în
cheiat in 1983 și va expira la 31 de-

Preluarea puterii de efective
armate

BUJUMBURA 5 (Agerpres). — La
Bujumbura s-a anunțat oficial că —
în absenta președintelui Jean-Baptistâ Bagaza, aflat la Quebec, undea
participat ia reuniunea la nivel înalt
a țărilor francofone — efective ar
mate. comandate de maiorul Pierre
Buyoya, au preluat puterea în Bu
rundi. instalind in fruntea tării un
„Comitet Miiltar de Salvare Națio
nală".
In comunicatul difuzat de postul
de radio national burundez s-a pre
cizat că noile autorități de la Bu
jumbura intenționează să respecte
acordurile semnate cu alte state, in
primul rind cu țările vecine.

nis a constituit-o situația generală
economică in statele arabe în lu
mina dificultăților tot mai mari pe
care le intîmpină țările in curs de
dezvoltare sub povara datoriilor
lor externe. EI a adăugat că eco
nomiile țărilor arabe au înregistrat
o îmbunătățire marcantă in secto
rul agricol.

CONSTITUIRE. In capitala Guatemalei s-a anunțat că,și in aceas
tă țară a fost constituită — potri
vit prevederilor Acordului de pace
în America Centrală — comisia
națională de reconciliere. Comisia
are misiunea de a pregăti, cadrul
necesar realizării unei reconcilieri
naționale și continuării procesului
de democratizare a vieții politice
interne. '

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT
A ȚARILOR FRANCOFONE. des
fășurată în orașul Quebec (Cana
da). cu participarea a 38 de șefi
de stat și de guvern din patru
continente, a analizat probleme
economice și financiare eu care se
confruntă țările lumii, aspecte ale
cooperării, situația dintr-o serie de
zone ale globului unde există încă
focare de conflict. S-a convenit
ea următoarea conferință la nivel
înalt a țărilor francofone să aibă
loc in 1989 Ia Dakar.

SESIUNE
A
CONSILIULUI
ECONOMIC SI SOCIAL AL LIGII
ARABE. Desfășurată la Tunis, se
siunea a adoptat măsuri practice
in direcția adincirii cooperării pe
plan arab, a declarat Abdul Has
san Zalzala, secretar general ad
junct al Ligii Arabe. Principala
preocupare a miniștrilor de finan
țe și ai economiei prezenți la Tu

ANALFABETISM. Aproximativ
15—16 la sută din populația adultă
a Portugaliei este analfabetă — a
declarat la Lisabona președintele
organizației portugheze de educa
ție in rindul adulților. Potrivit da
telor oficiale, cei mai mulți neștiu
tori de carte se inregistrează in
rindul femeilor și bărbaților trecuți
de 40 de ani.

cembrie 1988 — reamintește agenția
China Nouă. Dacă negocierile se vor
încheia cu un acord, textul acestuia
ca fi supus aprobării poporului grec
prin intermediul unui referendum.
Dacă însă ele vor eșua. S.U.A. vor
trebui să-și retragă bazele într-un
interval de 17 luni de la expirarea
termenului — așa cum preciza vi
neri premierul Andreas Papandreu.

Demersuri pentru încetarea
conflictului dintre
Iran si Irak
f

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Intr-o conferință de presă desfă
șurată la New York, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a anunțat că va întreprinde
in curind vizite la Teheran și Bag
dad. in cadrul eforturilor oe se de
pun la Națiunile Unite pentru a se
pune capăt războiului dintre Iran și
Irak, transmit agențiile K.U.N.A. și
Taniug. Data vizitelor va fi stabilită
după consultări cu cele două părți,
Perez de Cuellar apieciind că se va
deplasa in zonă la mijlocul sau sfîrșitul săptămînii viitoare. El a re
amintit că vizitele se desfășoară cu
acordul celor cinci state membre
ale Consiliului de Securitate si au
drept scop să accelereze aplicarea în
practică a recentei rezoluții privind
încetarea imediată a operațiunilor
militare de ambele părți.
Perez de Cuellar a declarat ziariș
tilor că membrii Consiliului au cerut
celor două părți implicate in con
flict ca pe parcursul vizitelor să în
ceteze total operațiunile militare.
BONN 5 (Agerpres). — Intr-un in
terviu acordat ziarului vest-german
..Die Welt". citat de agenția
K.U.N.A., regele Hussein al Iorda
niei și-a exprimat îngrijorarea in
legătură cu evoluția situației din re
giunea Golfului și a lansat pârtilor
aflate in conflict apelul de a res
pecta rezoluția 598 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. privind înceta
rea focului.

DANEMARCA

SEMNIFICAȚIILE ALEGERILOR ANTICIPATE
Devansarea cu patru luni înainte
de încheierea legislaturii a alegeri
lor parlamentare de către primulministru danez Paul Schlueter, lide
rul unei coaliții cvadripartite mino
ritare (conservatori, liberali, centrist-democratici si ereștin-popuLari), a surprins pe observatorii po
litici din Copenhaga. Campania
electorală, foarte scurtă (alegerile
urmează să aibă loc marți, 8 sep
tembrie). a fost, de aceea, cu atit
mai disputată.
Actualul lider al coaliției guver
namentale se află la putere din sep
tembrie 1982. in urma eșecului gu
vernului minoritar social-democrat
de atunci (condus de Anker Joergensen). de a impune măsuri de auste
ritate care atingeau și păturile, bo
gate., între altele, se sugera iniție
rea unor impozite pe dobinzi (pe
care nu le acceptau partidele de
dreapta) și restringeri in sectorul
public (pc care le respingeau for
mațiile stîngii). Negocierile intense
în vederea realizării unui acord
s-au dovedit sterile, Joergensen
luind astfel hotârirea de a demi
siona.
în ațeste condiții. Paul Schlueter
a devenit primul premier conserva
tor danez de după 1890. Dar guver
narea noii coaliții nu s-a dovedit
nici ea lină. Politica promovată de
noul cabinet.,restricțiile introduse,
care s-au repercutat, in primul rind.
asupra oamenilor muncii, taxele ri
dicate. reducerea cheltuielilor publi
ce și alte aspecte ale strategiei sale
economice au format, in toată această perioadă, obiectul unor vii
controverse cu social-democrații și
cu alte partide ale opoziției, fiind
in plus deseori contestate pe plan
social. în 1983, premierul conserva
tor a reușit să evite in două rinduri
momentul dramatic al unor alegeri
generale anticipate, ca urmare a
concesiilor făcute în domeniul eco
nomic partidelor progresului și ra
dical-liberal. al căror sprijin parla
mentar era esențial pentru a-și asi
gura majoritatea voturilor in fața
opoziției social-democratice. Acest
lucru n-a mai fost insă posibil și
a treia oară, cînd social-democrații
s-au împotrivit reducerii bugetului
pe 1984 și au impus organizarea de
alegeri anticipate. Desfășurate în ia
nuarie 1984. acestea n-au schimbat
raportul de forțe din țară, coaliția
conservatoare ciștigînd doar 11 noi
mandate. De altfel, largul evantai de
interese reprezentate de formațiile
care compuneau coaliția nu a pu
tut oferi o bază pentru un program
economic unitar, ci doar pentru un
pachet de acțiuni „de ordin tehnic'1,
cum se exprima1 un ziar danez.
Aceste acțiuni s-au dovedit simple
paleative in fața unei situații econom.ico-sociaie destul de dificile.

Intr-adevăr in ultimii ani. balanța
de plăți a înregistrat un deficit de
28 miliarde coroane, iar datoria ex
ternă a atins 243 miliarde, adică
mai mult decit bugetul anual al
țării ; somăjul s-a menținut la un
procent de circa 10 la sută, mult
mai mare, comparativ cu celelalte
țări scandinave. însusi primul-ministru a fost, nevoit să constate la
sfîrșitul anului trecut : „Consumăm
mai mult decit realizăm. Printre
statele occidentale, sîntem țara cu
cea mai mare datorie externă pe
locuitor, ceea ce este inacceptabil-*.
Toate aceste probleme s-au aflat
în centrul campaniei electorale, noul
premier mizind, după cit se pare,
pe refacerea și lărgirea actualei
coaliții cu scopul de a se evita „o
lungă perioadă de incertitudine" —
după cum a declarat el însusi. Dar
dacă majoritatea comentatorilor sînt
de părere că partidul conservator ar
putea să-și consolideze pozițiile, nu
același lucru ar fi valabil, d'upă pă
rerea acestora, și pentru celelalte
formații ale coaliției, care ar putea
să înregistreze anumite reculuri;
Mult discutate în cadrul campa
niei electorale au fost și opțiunile
de politică externă. Este știut • că
încă în urmă cu doi ani parlamentul
danez a adoptat o rezoluție, prezen
tată de partidele de opoziție, in.
frunte cu social-democrații, prin
care se stabilesc anumite limite ca
pacității de negociere a actualului
cabinet conservator în probleme re
feritoare .la relațiile țării cu N.A.T.O.
Potrivit acestei rezoluții, cabinetul
danez va putea să-'și dea acordul cu
privire la modernizarea și staționa
rea armelor nucleare ale N.A.T.O.
de pe teritoriul țării numai in urma
unei aprobări exprese in acest sens
a
parlamentului.
Reprezentanții
partidelor de stingă, precum și ai
diferitelor organizații antirăzboinice,
au cerut acum ca Danemarca să-și
manifeste in mod ferm sprijinul
pentru realizarea cît mai grabnică a
„dublei opțiuni zero", respectiv a
înlăturării de pe continent a rache
telor cu rază medie de acțiune și
operativ-tactice. în acest sens se
cuvinte semnalată si cererea socialdemocratilof ca actualul buget al apărării să nu fie sporit, așa cum
doresc membrii actualei coaliții, și în
primul rind conservatorii. De altfel,
potrivit rezultatelor sondajelor de
opinie, publicate Ia Copenhaga, pes
te două treimi din cetățenii țării
consideră că guvernul nu trebuie să
majoreze cheltuielile militare.
Care va fi noul raport de forțe
din parlament și cum va influența
acesta opțiunile de politică externă
și internă ale Danemarcei pentru
viitorii ani se va putea afla miercuri
după-amiază.

Radu BOGDAN
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