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IN SPinmil SMNUOR SUHLINIAIE DE I0VM1 NICOLAE CEAUSESCU

PRODUSE DE ÎNALT NIVEL
TEHNIC, COMPETITIVE

De bună seamă, in condițiile concurenței 
acerbe de pe piața mondială, calitatea și ni
velul tehnic al produselor au un rol deter
minant in perfectarea unor contracte de ex
port avantajoase. Totodată, se poate afirma 
că progresul, dezvoltarea, eficiența utilizării 
muncii sociale sint legate nemijlocit de ri
dicarea calității și competitivității producției. 
Tocmai pornind de la această cerință de 
mare actualitate, Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului au sta
bilit obiective clare, programe concrete de 
dezvoltare calitativă, intensivă a economiei 
românești.

Ca o expresie a preocupărilor constante, 
perseverente ale conducerii partidului, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a acestor obiective, la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv 
una din problemele deosebit de importante 
asupra căreia s-a insistat în mod deosebit a 
fost necesitatea adoptării tuturor măsurilor 
necesare in scopul ridicării, in continuare, 
a calității producției in industria construc
țiilor de mașini. în acest sens, secretarul 
general al partidului a cerut factori
lor de resort care coordonează acest 
sector, centralelor industriale și între

prinderilor să se angajeze mult mai 
serios in lupta pentru calitate, concen- 
trînd larg în această direcție toate forțele de 
cercetare din industria constructoare de 
mașini. în scopul îndeplinirii sarcinilor a- 
mintite și avînd în vedere importanța deose
bită a acestei ramuri în dezvoltarea generală 
a economiei naționale, urmează ca, prin par
ticiparea Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie, să se întocmească un program 
special de calitate în construcția de mașini. 
Este vorba, fără îndoială, de un program 
complex, mobilizator, care să vizeze toate 
produsele ce se realizează în această ramură 
și în întreaga industrie orizontală care con
tribuie la obținerea producției,, măsurile vi- 
zînd, deopotrivă, aspecte tehnice și tehnolo
gice, dar și organizatorice, de sporire a spi
ritului de răspundere față de calitate.

Ne oprim în cele ce urmează asupra expe
rienței unui tînăr colectiv din industria con
strucțiilor de mașini, cel al întreprinderii de 
echipament hidraulic din Rimnicu Vîlcea, 
unitate care, aplicind metode moderne de a- 
sigurare a calității, obține bune rezultate în 
ridicarea nivelului tehnic și competitivității 
produselor fabricate, ce se regăsesc, între al
tele, in sporirea considerabilă a exportului.

Concret despre avantajele sistemului 
de asigurare a calității

în unitățile constructoare de mașini

Tezele pentru plenara c.c. al p.c.r?
- PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR
S-au rostit de-a lungul istoriei acestui pămînt 

numit ROMÂNIA multe, adevărate și insufleți- 
toare cuvinte pecetluite cu singe și sudoare in ma
rea luptă pentru eliberarea națională și socială. 
Ele sint expresia dreptului și datoriei fiecăruia și 
ale tuturor de a adăuga mereu și mereu cite un 
cuvint proaspăt, viguros la uriașa zestre spirituală 
pe care o reprezintă patriotismul. In cuprinsul 
operei de edificare a viitorului, a celei mai bune 
și mai drepte orînduiri sociale, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, națiunea română așază fapte 
de creație care sporesc necontenit „coloana infini
tă" a patriotismului.

Ce resorturi noi și ce noi forme de manifestare 
ale acestui sacru simțămînt, moștenit și îmbogățit 
din moși-strămoși, se impun astăzi conștiinței na
ționale ? Cu ce eforturi de gînd și faptă este astăzi

purtată mai departe, cum atît de plastic o spune 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „făclia progresului și civilizației 
pe pămintul României" ?

Pentru a afla răspunsurile ar trebui să le cău- ' 
tăm peste tot, de-a lungul și de-a latul întregii 
țări. Dar fiindcă acest lucru ar fi practic cu nepu
tință, am ales un singur loc, fie și numai pentru 
simplul, dar simbolicul fapt că, în fiecare diminea
ță, soarele îl luminează cu o clipă mai devreme, 
vestind o nouă zi de muncă și speranță a patriei. 
Am ales fîșia de pămînt de la mare, acolo unde 
chipul in piatră al Poetului național, scrutind spa
țiul și timpul, nu ne amintește numai de elegiacul 
„Mai am un singur dor“, ci și de vibranta „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie".

Cum pot fi fabricate produse 
cu un nivel calitativ superior 
de către un colectiv muncitoresc 
tinăr, în formare, in care oa
menii cu experiență profesio
nală pot fi numărați „pe dege
te" ? Ce sistem trebuie adoptat 
in organizarea și conducerea 
producției pentru a se elimina 
orice risc în prelucrarea piese
lor și finalizarea fabricației ? 
Sint întrebări care la un mo
ment dat — după cum ne re
lata ing. Octavian Fota, direc
torul întreprinderii de echipa
ment hidraulic — reveneau ob
sesiv în fiecare ședință a con
siliului oamenilor muncii sau a 
biroului executiv al acestuia. 
Necesitatea găsirii unui răspuns 
clar, practic la aceste între
bări devenise cu atît mai pre
santă, cu cît, o dată racordată 
la circuitul productiv, întreprin
derea era tratată ca orice par
tener economic, pretinzîri- 
du-i-se, în mod firesc, nu nu
mai să asimileze fabricația a 
noi și noi produse potrivit ce
rințelor economiei, ci și să le 
realizeze astfel încît să cores
pundă din toate punctele de ve
dere destinației lor.

Rezolvarea a venit în urmă 
cu trei ani. o dată cu reparti
zarea acestei întreprinderi a 
sarcinii de a realiza anumite 
echipamente hidraulice pentru 
programul nuclear energetic. 
Exigențele cu totul deosebite 
față de calitate impuse de acest 
program au obligat întreprinde
rea să treacă la aplicarea unui 
sistem modern de asigurare a 
calității, desigur pe fondul unor 
măsuri de ordin tehnic și teh
nologic pentru perfecționarea 
propriu-zisă a activității pro
ductive. In scurtă vreme, avan
tajele aplicării sistemului de 
asigurare a calității au deve
nit evidente, ceea ce a determi
nat consiliul oamenilor muncii 

Pentru efectuarea însămînțărilor în timpul optim

Vitezele zilnice de lucru planificate să fie respectate riguros
• Printr-o temeinică organizare a 

muncii și folosirea intensă a mijloace

lor mecanice, ritmul de lucru la pre

gătirea terenului și semănat să fie 

intensificat

• Este absolut necesar ca peste 

tot să fie efectuate lucrări de calitate 

bună, care să asigure realizarea den

sității optime a plantelor

• De munca mecanizatorilor și a 

specialiștilor depinde, in mod hotăritor, 

nivelul viitoarei recolte de griu și orz

din întreprindere să hotărască 
extinderea aplicării sale și la 
alte produse din nomenclatorul 
de fabricație. Acum, după ce a 
trecut o perioadă de la aplica
rea sistemului, ce observații pot 
fi formulate in această privință, 
care sint efectele și, mai ales, 
ce trebuie făcut în continuare 
pentru ridicarea calității în spi
ritul exigențelor formulate la 
recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C; al 
P.C.R. ?

— In esență, sistemul de asi
gurare a calității presupune a- 
doptarea unor anumite măsuri 
de ordin tehnic și organizatoric, 
astfel încit de la trasarea pri
melor linii pe proiectul produ
sului și pînă la livrarea acestuia 
la beneficiar să se creeze toate 
condițiile necesare, fără dubii, 
fără nici cea mai mică „fisură" 
sau inadvertență, pentru fa
bricarea produsului la parame
trii stabiliți — ne-a spus ing. 
Petre Cichirdan, șeful atelieru
lui proiectare tehnologică. A- 
cesta a fost primul lucru pe 
care a trebuit să-I învățăm și 
să-1 însușim temeinic, pentru 
că prin sistemul în discuție, 
practic, se elimină „riscul teh
nologic".

— Cum se poate realiza acest 
lucru ?

— Intr-un sistem de asigu
rare a calității, inclusiv deci 
în cel adoptat de noi, operația 
de control se execută, potrivit 
unei tehnologii bine definite, 
intr-un anume timp, fază și 
operație tehnologică. Nici un 
reper nu trece mai departe decit 
cu avizul tuturor factorilor cu 
răspunderi în acest domeniu. 
Pentru a se ajunge însă aici a 
trebuit să desfășurăm o com
plexă activitate de perfecțio
nare tehnică și organizatorică. 
Astfel, a fost elaborat un ma
nual de asigurare a calității, care 

definește limpede activitatea in 
acest domeniu a intreprinderii 
noastre, obiectivele, răspunde
rile, procedurile și documenta
țiile ce trebuie întocmite. 
Apoi s-a trecut la elaborarea 
tehnologiilor (procedurilor) de 
control și s-au omologat labo
ratoarele și punctele de control 
specifice tehnologiilor de asi
gurare și control al calității. In 
general vorbind, se elimină a- 
proape toți factorii posibili 
perturbatori ai procesului de 
producție, începind cu erorile 
sau impreciziile în documenta
ție, continuind cu relațiile de 
serviciu, disciplina tehnologică 
ș.a.m.d., inclusiv în ce privește 
aprovizionarea tehnico-materia- 
lă.

Bunăoară, în privința activi
tății de concepție, perfec
ționările au constat în proiec
tarea tehnologică pe planuri de 
operații la reperele de serie 
mare, s-au elaborat tehnologii 
de control cu parametri su
periori. Astfel s-a introdus 
măsurarea pneumatică a aleza- 
jelor — operație care înlătură 
orice subiectivism in aprecierea 
preciziei de execuție. De ase
menea, in sprijinul autocontro
lului — care s-a introdus la 
toate locurile de muncă —mun
citorii au fost dotați cu veri
ficatoare și aparatură univer
sală.

Se afirmă, nu fără temei, că 
80 la sută din performanțele 
calitative se asigură din proiec
tare. Iată că in această între
prindere s-a trecut hotărît în 
ultimul timp la proiectarea teh
nologică asistată de calculator. 
Primele rezultate sint promiță-

Corneliu CARLAN 
Ion STANC1U

(Continuare in pag. a IlI-a)

In ultimele zile s-a trecut pe 
un front larg la însămînțarea ce
realelor și celorlalte culturi de 
toamnă. De la început trebuie sub
liniat faptul îmbucurător că, dato
rită ploilor din ultima perioadă 
care au căzut in cea mai mare 
parte a țării, s-au Îmbunătățit 
foarte mult condițiile de efectua
re a lucrărilor. Solul s-a umezit 
pe o adincime apreciabilă, astfel 
incit se ară mai ușor, poate fi pre
gătit un pat germinativ excelent, 
iar sămința este așezată in pămînt 
reavăn, fapt ce va permite ger
minarea lor în totalitate și o răsă
rire rapidă. Pentru ca aceste con
diții favorabile să fie puse pe de
plin în valoare, în vederea ’ reali
zării de recolte mari în anul vii
tor, este necesar ca in fiecare uni
tate agricolă insămințările să fie 
încadrate în termenele stabilite și 
să se respecte normele de calita
te la pregătirea terenului și semă
nat. La ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 
septembrie s-a cerut ca. încă din 
aceste zile — de la 15 septembrie 
— să înceapă insămințările de 
toamnă și să se asigure, in toate 
județele, realizarea acestei lucrări 
in perioada optimă, folosindu-se 
din plin condițiile climatice bune 
din această toamnă. Va trebui să 
se acorde o atenție deosebită cali
tății insămințărilor, tuturor lucră
rilor de toamnă, de aceasta de- 
pinzind realizarea unor recolte spo

La întreprinderea „Vulcan" 
din Capitală

UTILAJELE ENERGETICE - 
REALIZATE LA TERMEN

Cea mai mare parte a produselor executate 
la întreprinderea „Vulcan" din Capitală sint 
destinate înfăptuirii unor programe prioritare 
ale economiei în sectoarele energetic, nuclear, 
naval.

— Organizîndu-ne mai bine munca, aplicind 
în fabricație tehnologii noi, de înaltă produc
tivitate, am reușit ca de la începutul anului 
și pînă în prezent să realizăm suplimentar o 
producție-marfă în valoare de 14 milioane lei 
— ne spunea tovarășul Nicolae Alexandru, 
secretarul comitetului de partid din întreprin
dere. Am acordat atenție prioritară comenzilor 
pentru Centrala nuclearo-electrică de la Cer
navodă și termocentralele Turceni și Rovinari, 
reușind să livrăm la termenele stabilite toate 
utilajele contractate.

în cele două fabrici de cazane industriale de 
pe platforma Dealu Spirii și de pereți-mem- 
brană din Berceni se află in stadii avansate de 
lucru cazanele de 510 tone abur pe oră pentru 
Turceni, cazanele pentru termocentralele 
Craiova II, Drobeta-Turnu Severin, Arad și 
Brașov. Realizarea ritmică, conform graficelor 
de execuție a produselor constituie o sarcină 
de maximă răspundere și însemnătate pentru 
întregul colectiv de la „Vulcan". (Gh. Ioniță). 
In fotografie : Se finalizează un nou produs de 
înaltă complexitate tehnică. (Foto : S. Cristian)

rite in anul viitor. Aceste indica
ții trebuie respectate întocmai in 
toate unitățile agricole, în toate 
județele.

întrucît de săptămina viitoare 
intrăm în ultima decadă a lumi 
septembrie, este necesar ca, prin- 
tr-o temeinică organizare a mun
cii și folosirea la întreaga capaci
tate a utilajelor, să fie realizate, 
vitezele zilnice planificate la se
mănat. Rezultatele obținute pină a- 
cum la însămînțări sint nesatisfă
cătoare. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii s-au se
mănat doar unele suprafețe cu ra- 
piță, diferite plante furajere și 
numai în citeva județe — orz și 
grîu. De asemenea, se înre
gistrează rămîneri în urmă la 
efectuarea arăturilor și pregăti
rea patului germinativ. Or, după 
cum se știe, iar normele teh
nice sint foarte exacte în a- 
ceastă privință, arătura trebuie 
efectuată cu cel puțin 10 zile înain
te de semănat, astfel incit sămința 
să fie pusă in pămînt așezat, una 
din condițiile de care depinde ră
sărirea ei uniformă. Pentru grăbi
rea arăturilor este necesar ca re
colta să fie strînsă cu prioritate de 
pe terenurile prevăzute a se însă- 
minta cu cereale păioase. în acest 
scop, prin antrenarea locuitorilor 
de la sate, să fie adunate și trans
portate neintirziat resturile vege
tale, astfel încît tractoriștii să 
poată grăbi arăturile.

Șalupa se strecoară cu pruden
ță prin aglomerația de nave 
j de mare gabarit, in căutarea 

punctului de acostare la una din 
danele întreprinderii de Construcții 
navale. Una din cele 19, mărginind 
cele trei vaste bazine care, ele in
sele, constituie un veritabil port în 
acvatoriul portului Constanța. Mo
destul șantier naval de odinioară, 
de pe vremea nu 
prea îndepărta
tă a barosului și 
a niturilor, unde 
se zămisleau cu 
trudă pontoane- 
dormitor. șalu
pe și cargouri 
sub 2 000 tdw, a 
cunoscut o spec
taculoasă redi- 
mensionare și re
naștere tehnolo
gică în anii de 
după cel de-al 
IX-lea Congres 
al partidului, si- 
tuindu-se acum pe unul din pri- 
mele locuri din Europa. Flota ro
mânească a primit de aici, in acest 
răstimp,, peste 80 de nave trans
oceanice ce depășesc trei milioane 
tdw. Aici se execută peste jumă
tate din tonajul realizat de toate 
celelalte șantiere navale ale țării. 
O .traiectorie viguros ascendentă, 
un drum al muncii eroice și crea
toare, drum străjuit de increderea 
in forțele proprii, de ambiția auto- 
depășiriî continue — de la mine
ralierele de 55 000 la 65 000 tdw, 
de la petrolierele de 85 000 la 
150 000 tdw, in paralel cu docuri 
plutitoare sau nave speciale cum 
sint feriboturile de curind lansate 
„Mangalia" și „Eforie".

Dintre atitea semețe construcții 
ce poartă sau vor purta curind in 
lume tricolorul, cea mai impună
toare, cea mai mare și mai „grea" 
creație a industriei românești, do- 
minînd întregul peisaj naval con- 
stănțean, pe care o admirăm acos
tată la daria de armare, este mi
neralierul „Comănești" de 165 000 
tdw. Un oraș plutitor, o uzină plu
titoare, trup de oțel din trucul 
țării. „Nava amiral" a flotei 
maritime românești, lansată in 
prezența tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, pe data de 12 iu
lie.

— Zi memorabilă pentru noi. Tot 
atunci, secretarul general al parti
dului a vizitat întreprinderea noas
tră. una din desele, amănunțitele și 
rodnicele vizite de lucru pe care 
le-a făcut la noi în ultimele două 
decenii și cărora le datbrăm pu
ternica dezvoltare, saltul calitativ 
înregistrat in întreaga construcție 
navală. Și tot atunci, eveniment de 
seamă in viața colectivului, to-

BRAȘOV : Noi capacități 
în funcțiune

La întreprinderea de organe de 
asamblare Brașov a început să pro
ducă o nouă și modernă capaci
tate de producție. Este vorba de 
cea de-a doua hală de tratamente 
termice. Demn de relevat este faptul 
că noua capacitate este dotată 
cu linii tehnologice executate cu 
forțele proprii ale întreprinderii, 
linii formate din mașini de spălat- 
degresat. cuptoare și băi de călire. 
cuptoare de revenire, băi de răcire 
și tablouri de comandă. Elementul 
de noutate pe care-1 conțin noile 
linii este acela că toate cuptoarele 
sînt echipate cu recuperatoare de 
căldură care este folosită la încăl
zirea apei de spălare. Tot recent, 
la aceeași întreprindere au mai 
început să producă alte capacități: 
un atelier de galvanizare și noi 
utilaje, dotări realizate pe suprafe
țele existente. (Nicolae Mocanu).

In această perioadă, cind la cîmp 
sint atitea de făcut, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să 
sprijine conducerile unităților a- 
gricole în organizarea întregii ac
tivități, în sporirea răspunderii 
mecanizatorilor, a celorlalți oa
meni ai muncii din agricultură 
pentru efectuarea la timp și de ca
litate a lucrărilor de pregătire a 
terenului și semănat. De asemenea, 
organele județene de partid, consi
liile populare și organele agricole 
trebuie să exercite un control exi
gent și permanent pentru ca mă
surile cuprinse în programele pri
vind desfășurarea campaniei agri
cole de toamnă să fie duse la în
deplinire punct cu punct. Pornind 
de la faptul, bine cunoscut de altfel, 
că efectuarea însămînțărilor de 
toamnă în limitele termenelor sta
bilite și la un nivel calitativ supe
rior constituie prima și cea mai 
importantă gcndiție pentru obține
rea de recolte superioare, se im
pune ca în toate unitățile agricole 
aceste lucrări să se desfășoare sub 
semnul exigențelor formulate de 
conducerea partidului la recenta 
consfătuire de lucru pe probleme 
de agricultură, tn fiecare unitate 
agricolă se impun a fi asigurate 
toate condițiile spre a se realiza 
însămînțări de cea mai bună ca
litate, punîndu-se astfel o teme
lie puternică și sigură viitoarei re
colte de cereale păioase.

îm-
Elena

Ceaușescu, 
tovarășa

varășul Nicolae 
preunâ cu
Ceaușescu s-au intilnit cu membrii 
consiliului oamenilor muncii. . pre- 
ciind rezultatele obținute, ne-a ce
rut să fructificăm la adevărata 
valoare importanta bază tehnico- 
materială cu care, prin eforturile 
întregii țări, a fost înzestrată între
prinderea noastră.

Faptele pentru țară
măsura iubirii de țară

Insoțindu-ne pe drumul navelor, 
de la prima tablă debitată la locu. 
■unde se ridică ancora. Victor Tă- 
taru, președintele consiliului oa
menilor muncii, se oprește o clipă, 
parcă pentru a mai reflecta la în
trebările noastre privind resortu
rile și formele de manifestare ale 
patriotismului socialist. Aici, în 
preajma „navei amiral". în am
bianța modernului și productivului 
șantier, loc al atîtor evenimente in 
viața industriei românești, cuvintele 
au o pondere aparte, ponderea an
gajării muncitorești și a faptelor 
de performanță. Unul din acele 
locuri fierbinți unde sentimentul 
dragostei de țară se exprimă in 
limbajul elocvent al acestor fapte.

— Vedeți, tot ceea ce se reali
zează aici sporește considerabil 
forța și prestigiul țării. Am înțeles 
însă, din dialogurile de lucru ale 
secretarului general al partidului, 
din spiritul orientărilor și indica
țiilor sale, că patriotismul repre
zintă mai mult decit mindria atit 
de firească față de realizările ob
ținute. Am . Înțeles că o compo
nentă majoră a 
ment, ' 
anii de mărețe împliniri ai „Epocii 
Ceaușescu", o constituie con
știința autodepășirii, care se opu
ne automulțumirii contemplative și 
stagnante. Cred că adevăratul pa
triotism în zilele noastre, in epoca 
noastră de ample deschideri revo
luționare; așa cum o relevă și Te
zele din aprilie, își află suprema 
expresie în patriotismul revoluțio
nar.

— Concepeți deci patriotismul ca 
pe un sentiment dinamic, în acțiu
ne. Ca pe o forță moral-politică a 
dezvoltării...

— Evident. Iată un exemplu, cel

acestui senti-
relevată cu putere in

Omul de azi, eroul 
operei de artă

De aproape patru 
decenii și jumătate 
străbatem drumul des
chis de revoluția de 
eliberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă din au
gust 1944, perioadă în 
care societatea româ
nească postbelică a 
cunoscut transformări 
revoluționare care au 
așezat temelii durabi
le în edificarea unei 
țări înălțate prin dă
ruirea și eroismul unui 
popor dornic să trăias
că în libertate si dem
nitate națională. Am 
fost și sîntem contem
porani cu mari prefa
ceri sociale, am par
curs etape istorice de 
anvergură, am ctitorit 
o tară nouă, imbogă- 
tind-o cu faptele de 
fiecare zi, cu mari 
construcții industriale 
și agrare, cu sate și 
orașe moderne., cu școli 
și așezăminte cultura
le implicate activ în 
opera de formare a 
omului nou. conștient 
de menirea sa într-o 
patrie pe care o înăl
țăm, zi de zi. progresul 
continuu și civilizația 
viitorului fiind stator
nica năzuință pentru 
care muncim cu abne
gație și înțelegere. Pe 
acest drum. Congresul 
al IX-lea al P.C.R. a 
marcat un moment 
decisiv, ce avea să 
determine inceputul u- 
nei etape revoluționa
re noi. cu multiple im
plicații și mutații so
ciale, etapa unei opere 
istorice elaborate și 
conduse cu clarviziu
ne și dăruire revolu
ționară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în
temeietorul României 
socialiste moderne. In
tr-o confruntare des
chisă cu consecințele 
dogmatismului, memo
rabilul congres de 
acum 23 de ani a înlă
turat formele inhiba
toare. a descătușat e- 
nergiile maselor, a in
staurat un climat emu- 
lativ. a pus în drepturi 
puterea adevărului și 
luciditatea, competen
ta și valoarea, redînd 
poporului nostru, cum 
spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. te

meiurile încrederii în 
forța sa de creație. în 
propria sa istorie. Li
teratura și artele. în
deosebi romanul și 
dramaturgia ca genuri 
care operează cu tipo
logii și relații conflic- 
tuale. s-au implicat 
fertil și eficient in 
marea operă de con
strucție umană — 
scopul suprem al po
liticii partidului, teză 
care străbate ca un fir 
roșu opera teoretică, 
activitatea revolu
ționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
subliniată cu pregnan
tă în expunerile ale 
căror idei și orientări 
se află in dezbaterea 
întregului partid, în 
vederea pregătirii vi
itoarei plenare a C.C. 
al P.C.R. Ce înseam
nă. de fapt, imensa in
vestiție. cu ample și 
multiple forme de in
struire și educare, de 
conștientizare și im
plicare in realitățile 
vieții, această vastă 
acțiune revoluționară 
de formare a omului 
nou ? Nu este altceva 
decit edificarea cea 
mai de preț a unei so
cietăți : construcția u- 
mană. Teza construirii 
socialismului „cu po
porul. pentru popor", 
fundamentată științific 
de secretarul general 
al partidului, ne de
termină să reflectăm 
și să disociem noile 
valențe ce definesc 
omul ca personalitate, 
ca individualitate în 
relațiile cu o societa
te ce-si propune să se 
edifice multilateral, 
să-și păstrfeze identi
tatea conlucrînd fruc
tuos cu toate națiunile 
și popoarele lumii. A- 
șezînd la temelia de
venirii încrederea în 
om și în puterea fap
telor sale, definitorie 
pentru umanismul so
cialist. construcția u- 
mană devine trilul 
ideal către care tin
dem cu stăruință. Nu-i 
ușor, nu-i simplu să 
edifici ființa umană, 
căreia să-i insufli pa
siune și crez revolu
ționar. creșterea răs
punderii personale în

mai proaspăt. De curînd a avut loc 
la noi adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii. In 
centrul dezbaterilor, cum era și fi
resc. s-au situat prevederile din 
programul de măsuri privind reali
zarea indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitei de lucru și la întilnirea cu 
membrii consiliului oamenilor mun

cii din 12 iulie. 
Participanții nu 
și-au exprimat 
doar acordul față 
de aceste măsuri, 
ei au formulat 
numeroase pro
puneri, citeva 
zeci, menite să 
contribuie la în
făptuirea preve
derilor in terme
ne mai scurte și 
în condiții de ca
litate sporite. Ne 
bazăm pe poten
țialul creativ al 

colectivului — numai in acest an 
s-au înregistrat 18 invenții și 121 
inovații cu o eficiență antecalcula- 
tă de peste 40 milioane le:. Ce 
vreau să subliniez ? Cu patriotis
mul și democrația sint inseparabile, 
ele se potențează reciproc. Nu exis
tă. astăzi, un mediu mai favorabil 
cultivării și afirmării patriotismu
lui faptelor, patriotismului revo
luționar decit școala autoconducerii 
muncitorești.

Acostăm la dana 34. Mai cu
noscută sub numele de „dana 
PETROMAR", fiindcă aici se 

află sediul terestru al petroliștilor 
mării. Aici sosește fiecare nouă 
platformă de foraj marin realizată 
la Șantierul naval Galați, după o 
cursă (și o probă de măiestrie ma
rinărească) pe Dunăre si mare ; 
aici e armată, finisată pină la ulti
mul detaliu, pentru a rezista la 
toate examenele mării, vreme (și 
pe orice vreme) de ani de zile ; de- 
aici pleacă in larg în misiune înso
țită de bune și unanime speranțe, 
de tradiționalul „vint bun la 
pupa"... Acostăm la umbra unor 
uriașe coloane metalice, picioarele 
de peste o sută douăzeci de metri 
ale celei mal noi platforme, a șap
tea ; .Saturn".. Insulă de oțel fău
rită de mina omului, luminată de 
inteligenta și 
în curînd se 
șase, lărgind 
hipelagului petrolier românesc de 
pe platoul continental al Mării

iscusința lui și care 
va adăuga- celorlalte 
astfel perimetrul ar-

Victor VANTU

(Continuare in pag. a Il-a)

tr-o colectivitate, ea 
însăși complexă prin 
mentalitate și compor
tament. Dacă in anti
chitate eroul se afla 
față-n fată cu zeii de 
neînduplecat, apoi, in 
luptă cu propriul des
tin. în literatura veacu
rilor următoare am 
asistat la dileme mo- 
ral-existențiale, lupta 
între pasiune și datorie 
fiind determinantă. E- 
roul acestui sfîrșit de 
veac și mileniu cumu
lează toate aceste mu
tații ce s-au produs in 
evoluția personajului. 
In plus, eroul teatru
lui zilelor noastre tre
buie să-l gîndim și 
să-l întruchipăm ca pe 
un om cu largi des
chideri spirituale, in
tegrat unor largi de
terminări și conexiuni 
social-politice. morale 
și psihice. Cu alte cu
vinte, o viată de om 
al acestui timp in co
nexiunile lui multiple. 
Lucid și conștient de 
puterea sa. eroul zile
lor noastre se află 
fată-n fată și cu pro
priile inerții, dar și cu 
manifestări anacronice 
de birocrație, conser
vatorism ; se confrun
tă cu fenomene com
plexe. cu reflexele u- 
nor mentalități străine 
spiritului epocii noas
tre. Noul in viată, in 
muncă nu învinge de 
la sine : atitudinea 
fată de el definește 
statura moral-politică 
a eroului, a persona
jului înfățișat în 
creația literar-artisti- 
că. Sintem contem
porani cu mari prefa
ceri sociale, cu trans
formări revoluționare 
de anvergură istorică 
pe care omul le de
termină conștient de 
faptul că trebuie să 
evite greșeli care, 
mai devreme sau mai 
tîrziu, vor avea re
percusiuni asupra lui 
însuși sau a celor ce 
vin. Cumpănirea și 
înțelepciunea demer
surilor sale, pruden
ta, dar, mai ales, stă-
Georqe GENOIU
(Continuare 
în pag. a V-a)
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DE PARTID DIN JUDEȚUL BRĂILA PENTRU 
MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR RURALE

r

Am avut prilejul să străbatem în 
lung și in lat județul Brăila, ținu
tul acesta mirific cuprins intre Du
năre și inima Bărăganului (o loca
litate se numește chiar Bărăganul), 
să vedem cum recoltele cresc mai 
bogate an de an și cum se înnoiește 
necontenit chipul așezărilor sale, 
înțeleasă ca un factor decisiv al 
dezvoltării, al creșterii nivelului de 
trai, al reducerii și lichidării deo
sebirilor esențiale dintre oraș si sat, 
modernizarea așezărilor rurale re
prezintă un obiectiv important al 
preocupărilor organizațiilor de partid.

Baza de la care pornim
Pe Ion Ivan, secretarul comitetu

lui comunal de partid Ianca. l-am 
aflat. împreună cu arhitecta Victo
ria Vodă. înconjurați de oameni, de 
hărți și machete. Pe foile larg des
fășurate sînt conturate obiectivele 
viitorului centru orășenesc agro
industrial.

— Multe din aceste obiective e- 
xistă deja in realitate, ca impor
tante realizări ale anilor care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, ne spunea secretarul co
mitetului comunal de partid. Pro
cesul de urbanizare s-a desfă
șurat în timp. este firesc, și 
se întemeiază pe creșterea puterii 
economice. în comună există un 
consiliu unic agroindustrial, trei 
cooperative agricole de producție, o 
stațiune de mecanizare a agricul
turii. o asociație economică inter- 
cooperatistă. Industria e reprezenta
tă de fabrica de zahăr, de centrala 
termică, de schela de forai (între
prindere de gradul I). de cele două 
brigăzi ale schelei de producție pe
trolieră. de abator, de numeroase 
unităti ale industriei mici. Acestea 
sint temeliile pe care populația co
munei a crescut de la an la an. fiind 
acum de 13 000 locuitori. Anul aces
ta ajungem la 1 000 de apartamente 
în blocuri și la peste 5 000 metri pă- 
trați spatii comerciale, grupate în 55 
magazine.

— Date și cifre pe care le consem
năm deoarece oferă cititorilor ima
ginea înaintării unei comune spre... 
oraș.

— Pentru a întregi această ima
gini. adăugați rețeaua școlară (două 
licee, două școli profesionale, o 
școală tehnică de maiștri), cea cul
turală (6 cămine, 5 cinematografe, 
10 biblioteci), cea sanitară (un spi
tal, o casă de nașteri, 5 dispensare), 
precum si hotelul, centrala telefoni
că automată, stadionul cu 5 000 de 
locuri și o pistă de dirt-track singu
ra din țară din mediul rural, cu 
campioni naționali și concursuri in
ternaționale.

Aceasta este baza de la care por
nim in conturarea centrului orășe
nesc agroindustrial Ianca. a cărui 
împlinire se află în prim-planul 
activității comitetului comunal de 
partid, care acționează prin toate 
pîrghiile muncii politico-organizato- 
rice — începînd cu munca de la om 
la om si terminînd cu folosirea unui 
larg activ de partid si cu consulta
rea tuturor locuitorilor — pentru 
desăvîrsirea acestei acțiuni.

Un grăitor sondaj 
de opinie

— Este o bază trainică cea de Ia 
care porniți acum, tovarășe secretar. 
Dar cum se va desfășura moderni
zarea în viitor, cum participă oa
menii din comună la acest proces 
complex 7

Blocuri noi, cu etaj, ca la oraș, intr-un viitor orășel agroindustrial - însurăței - din județul Brăila

(Urmare din pag. I)
Negre. Să-i spunem, cu un nume 
confirmat de rezultate. Arhipelagul 
Bunei Speranțe.

Șansa face să-l intilnim pe unul 
din comandanții acestor insule, șe
ful de platformă Vasile Tăbânescu, 
aflat in recuperare. Inginer petro
list. a lucrat ani de zile la forajul 
sondelor ce dau acum țiței pe pri
ma platformă, vestita „Gloria", iar 
în prezent la forajul sondelor de 
exploatare de pe .,Jupiter".

— V-a atras marea ?
— Nu in mod deosebit. Pe mine 

m-a atras forajul. De aceea cind 
mi s-a spus „te duci și lucrezi pe 
mare", am răspuns scurt : „am în
țeles, să trăiți !“. Poate prea scurt, 
dar așa e disciplina la noi, la pe
troliști, mi-a trebuit un dram de 
curaj (pot sau nu ?), insă mi-am 
zis, ca toți dintre noi aflați 
In fața necunoscutului, că nu 
poți să-ți dai seama, dacă da 
sau nu, pină nu încerci. Am 
încercat. A fost „da". Și am ră
mas unsprezece ani pe „Gloria". O 
dată cu primul litru de țiței extras, 
am trecut pe „Jupiter".

— Ce satisfacții ați trăit pe 
„Gloria" 7

— Multe si intense, legate de des
coperirea și punerea in valoare a 
zăcămintelor de țiței. Ce bucurie, 
ce mindrie pe noi toți cînd geolo
gul ne-a adus prima carotă de fo
raj cu indicii certe! Ceva mai târ
ziu. aceeași mindrie patriotică au 
trăit-o toți petroliștii și. sînt si
gur. întregul popor, auzind cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la înalta tribună a Congresului 
partidului, care anunțau izbinda. 
Sentiment retrăit anul trecut, pe 
7 mai, cind cei de pe „Gloria" am 
putut raporta extragerea primelor

— Aș propune să consemnați chiar 
opiniile lor. care pot fi exprimate și 
de cei cu care studiem — pentru a 
cita oară 7. — hărțile, planurile, ma
chetele.

— Chiar așa și facem !
• Cornelia Ciortan, membră a 

C.A.P. Ianca. deputată în circum
scripția 5 : Am discutat îndelung și 
aprofundat cu cetățenii toate proble
mele dezvoltării comunei noastre. 
Convorbirile cu specialiștii, cu to
varășa arhitectă Victoria Vodă, care 
se ocupă de 13 ani de modernizarea 
comunei noastre, au determinat un 
puternic curent de opinie. Oamenii 
participă din tot sufletul la ridicarea 
așezării noastre.

• Aurel Trufașu. profesor : Ca om 
al comunei — si timp de aproape 40 
de ani profesor de istorie și geogra
fie — pot afirma că modernizarea, 
acțiune la care particip după pute
rile si cunoștințele mele, valorifică 
și ridică pe o treaptă mai înaltă tot 
ce este mai bun în tradiția satului 
românesc. Urbanizarea Iancăi în
seamnă viitorul ei.

® Teodor Antonescu, pensionar : 
Există, desigur, multe păreri dife
rite privind unele aspecte concrete 
ale dezvoltării comunei noastre. 
De pildă, dacă ar fi după mine, se
diul politico-administrativ nu l-as 
așeza chiar în centru, ci într-o zonă 
mai liniștită. Alții sint de părere să 
fie în centru. Important e că există 
o largă consultare. S-au organizat 
mai multe expoziții de machete, 
s-au purtat discuții în toate etapele 
urbanizării. Știm foarte bine tot 
ce se face si de ce este nevoie să se 
facă, și de aceea participăm în mod 
conștient la acțiunea de moderniza
re cu propunerile noastre, cu fap
tele noastre.
• Marin Gh. Ionită. membru al 

C.A.P. Ianca : Eu m-am mutat din 
satul Berlești aici. în centru] co
munei. Vorba aceea : „Mai aproape 
și de moară, și de gară". Chiar lo
cuiesc pe strada gării și. atunci cînd 
mi-e dor de copii, mă urc în tren si 
mă duc să-i văd la Brăila. Căci mai 
întâi au plecat din Berlești toți cei 
4 copii ai mei. fiecare cu soțul sau 
cu soția sa. si cu copiii săi. După 
cîte îmi dau seama chiar din pro
pria mea familie, mutarea aceasta 
a oamenilor din satele mici în orașe 
sau centrele de comună — dintre 
care unele, cum este Ianca, vor de
veni orășele — este o treabă izvorită 
din firea lucrurilor.

Ultimele cuvinte ale lui Marin Gh. 
Ionită. încărcate de experiența și 
înțelepciunea unei vieți, dau titlul 
următoarei părți a reportajului 
nostru.

„în firea lucrurilor..."
...Și asta cu atît mai mult cu cit 

aceeași idee a desăvîrsirii. în cadrul 
modernizării, a unor procese firești 
— uneori contradictorii, dar întot
deauna rezolvate pozitiv. în sensul 
progresului — ce au loc. sub ochii 
noștri. în satul românesc contem
poran. a stat, de la bun început. în 
centrul discuției cu ing. loan Geană, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean :

— Nu creăm nimic artificial, ci 
dezvoltăm localitățile pe structurile 
constituite în timp, traditionale. la 
care adăugăm dotări noi. pentru 
creșterea gradului de confort si ci
vilizație la nivelul cerințelor actua
le. In acest fel. in mod firesc, une
le comune se transformă în centre 
orășenești agroindustriale, iar peste 
tot se reduc si. în unele cazuri.

cantități de hidrocarburi. Pe 
turla sondelor din largul mării 
flutură drapelul țării. Ne simțim, 
zi și noapte, la datorie sub drapel.

— Cum se vede, cum se trăiește 
sub acest drapel patriotismul, cum 
este munca petroliștilor pe mare 7

— Este o muncă grea, citeodată 
aspră și de maximă răspundere. 
Presupune multă tărie de caracter, 
spirit de echipă, disciplină severă, 
intrată in singe. Rămin cei mai 
tari, cei mai pregătiți, cei mai 
capabili. Aproape fiecare al doi
lea om de pe platformă este CO

Faptele pentru tară-măsura iubirii de tară
munist. Este firesc, indiferent de 
locul tău de muncă, să-ți faci cit 
mai bine datoria. Asta facem și 
noi. nimic excepțional. Condiții 
eroice 7 Meseria noastră nu-și 
alege condițiile, trebuie să le în
frunte.

Din aceeași generație de pio
nieri ai forajului marin face parte 
si ing. Dorel Marchidan, directorul 
PETROMAR. La facultate, subiec
tul său de diplomă a fost forajul 
marin in platoul continental al 
Mării Negre, cind acesta părea 
încă un îndepărtat „viitor al doi
lea". Avea să se înscrie România 
— și cînd — printre țările avan
sate. protagoniste îți acest domeniu 
de vîrf ? Visul său.-visele genera
ției sale au căpătat conturul reali
tății într-un timp nesperat de 
scurt. Timpul de muncă si creație, 
de maximă concentrare, imprimat 
de epoca inaugurată de Congresul 

chiar se elimină deosebirile esen
țiale între sat si oraș.

— Am văzut „pe viu" acest proces 
la Ianca si în alte citeva așezări 
care au dobîndit înfățișarea unor 
orășele.

— Pe lîngă Ianca. se dezvoltă, la 
nivelul unor centre orășenești agro
industriale. comunele însurăței. Mo
vila Miresii. Cireșu. iar intr-o etapă 
imediat următoare Bărăganul. Mă- 
xineni și Gropeni. Conform orientă
rilor secretarului general al parti
dului. izvorîte dintr-o profundă 
grijă pentru creșterea nivelului de 
trai al poporului, in centrele agro
industriale si în comune vor func
ționa unităti industriale. îndeosebi 
ale industriei mici, vor fi create noi 
unități de învătâmînt. cultură si o- 
crotire a sănătății. !n afara școlilor 
generale, si a școlilor profesionale, 
vor funcționa licee avind si treapta 
a doua, iar căminele culturale si 
alte spatii adecvate îsi vor desfășu
ra activitatea ca centre de cultură si 
creație „Cîntarea României". In 
fiecare centru orășenesc agroindus
trial vor fi construite spitale, ma
ternități, precum și alte unități : baie 
comunală, brutărie, piață agroali- 
mentară. complex sportiv si alte do
tări social-edilitare. Comitetul jude
țean de partid si consiliul popular 
județean — în spiritul orientărilor 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
privind desfășurarea activităților de 
modernizare a localităților din me
diul rural — au analizat amănunțit 
situația tuturor așezărilor din județ 
și au stabilit — pentru fiecare în 
parte — un complex de măsuri care 
să asigure înfăptuirea în timp a a- 
cestor obiective. De exemplu, s-a 
stabilit ca peste o treime din volu
mul construcțiilor de locuințe din 
județ să se realizeze în centrele de 
C.U.A.S.C.

— Discutam, la început, despre u- 
nele procese contradictorii din viața 
satului.

— Ele sînt determinate tot de via
ță. Asa cum unele așezări au con
diții de dezvoltare. în altele aceste 
condiții nu există si nici nu putem 
să le creăm si să le întreținem ar
tificial. In mod normal, locuitorii, 
îndeosebi cei tineri, pleacă la oraș 
să învețe, să se califice. Unele sate 
îmbătrînesc. Ce perspective de dez
voltare poate avea un sat cum este 
Cistia. din comuna Frecătei. cu nu
mai 10 gospodării si cu 24 de lo
cuitori. în care nu mai există tineri, 
nu se află nici un elev și nu s-a 
născut nici un copil în ultimii ani 7 
Sau Valea Călmățui, Vărsătura, 
Boarea si altele cu o situație asemă
nătoare 7

—în ce stadiu se află. în județul 
Brăila, acțiunea de modernizare 7

— Lucrăm, pe baza unei largi 
consultări a specialiștilor de di
ferite profesii, a tuturor locuito
rilor. la definitivarea schitelor de 
modernizare pentru toate comunele 
si toate satele, urmărind : realizarea 
unor unităti in care omul să aibă 
condiții superioare de civilizație ; 
crearea unor raporturi corespunză
toare între locuință-localitate-loc de 
muncă ; asigurarea unui înalt grad 
de folosire a pămîntului. Menționez 
în mod special că cea mai mare grijă 
a noastră este ca să construim trai
nic si cu folos, pentru prezent si 
viitor. Este un viitor care se dez
voltă sub ochii noștri, prin efortu
rile tuturor, si pentru o viată tot 
mai bună a tuturor.

Gh. ATANASIU 
Candlano PRICEPUTU

IN. Mîndria patriotică a acestei 
generații, și bineînțeles nu numai 
de petroliști, de pe tot cuprinsul 
românesc, se îngemănează cu sen
timentul tonifiant al contribuției la 
marile ctitorii ale acestei epoci, al 
valorificării propriei capacități, al 
participării la istorie.

Prospețimea dimineții dez
văluie cu o uimitoare cla
ritate contururile, formele si 
culorile intense, picturale ale por

tului. De pe puntea micuței, 
dar sprintenei șalupe a NA-

VROM-ului, citind in fugă nu
mele gravate la prova sau pupa 
vaselor, descoperim o constelație 
de denumiri inspirate de apele, 
munții si localitățile românești. 
Onomastică reunită aici într-o or
dine sui-generis, alta decit cea 
naturală, ca pe o hartă fermecător 
amalgamată. O Mangalie „peste 
drum" de Buhuși, o Baia de Arieș 
in apropierea Prahovei... Portul nu 
este numai o larg deschisă carte 
de istorie sau de economie, ci șl 
un atlas de geografie românească.

— O geografie călătoare pe mă
rile si oceanele lumii... — observă 
visător, în preajma noastră, coman
dantul instructor Nicolae Mirea, 
om cu 34 de ani de navigație la 
activ. S-a spus, și este perfect 
adevărat, că marinarul este un 
ambasador al țării. El poartă me
sajul de prietenie, de pace, de co
laborare el României, are conștiin-

Atribuțiile tot mai largi presupun 
o pregătire tot mai temeinică

Cerința stringentă de a învăța, ne
voia permanentă de perfecționare a 
pregătirii profesionale se ridică as
tăzi în fața cadrelor de conducere, a 
tuturor membrilor societății. Aspira
țiile spre perfecționare, profund și 
specific umane, capătă noi dimensi
uni în condițiile revoluției științifice 
și tehnice, ale accelerării schimbări
lor, ale înnoirilor în toate domeniile 
de activitate. Așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în procesul de 
făurire a societății socialisto multila
teral dezvoltate se va accentua pro
cesul de ridicare a nivelului de cu
noștințe tehnico-profesionale si de 
pregătire politică a tuturor claselor 
și categoriilor sociale.

Exigențe calitative noi In ce pri
vește perfecționarea pregătirii pro
fesionale și politice se pun și in fața 
cadrelor de conducere, a tuturor lu
crătorilor consiliilor populare care, 
in calitatea lor de organe ale puterii 
și administrației de stat, sînt înves
tite cu înalte răspunderi față de în
treaga dezvoltare economico-socială 
desfășurată în raza lor de activitate. 
In acest sens am consemnat aspecte 
semnificative din județul Iași, unde 
acțiunile întreprinse în vederea pre
gătirii cadrelor consiliilor populare 
pun în lumină experiențe interesan
te. dar și necesitatea unui mai am
plu efort de perfecționare.

UN TEST AL COMPETENȚEI ȘI 
EFICIENȚEI. A conduce competent 
și eficient astăzi, a stăpîni complexi
tatea problemelor nu este o simplă 
dorință, ci o necesitate obiectivă a 
construcției socialiste. Este ceea ce 
demonstrează și rezultatele unui test 
neobișnuit — și neașteptat — pentru 
membrii comitetului executiv al 
consiliului popular dintr-o localitate 
ieșeană, test privind cunoașterea 
unor importante acte legislative re
feritoare la activitatea consiliilor 
populare. Adică un test al compe
tenței și eficienței în aplicarea legi
lor, ceea ce presupune, înainte de 
toate, o bună cunoaștere a acestora. 
Rezultatul testului 7 Nu dintre cele 
mai bune, vădind o „lectură rapidă", 
fără aprofundarea necesară și fi
rească din partea celor ce au me
nirea să asigure temeiuri legale in 
activitatea de zi cu zi. Un episod ce 
n-a rămas fără urmări... pozitive. 
Pentru că. transpuse pe un plan mal 
larg, concluziile și măsurile stabilite 
au determinat antrenarea cadrelor 

ța de exponent al politicii noastre 
interne si internaționale. Și gin- 
diți-vă că astăzi Constanța are le
gături directe cu peste 1 200 de 
porturi, din 150 de țări, de pe 
toate continentele, fată de circa 
200 înainte de 1965. Există porturi 
în care, datorită dimensiunii unor 
nave de-ale noastre, e nevoie de 
aprobări speciale. Străinii află și 
se arată impresionați că asemenea 
nave — si mari, și moderne — sint 
construite în România.

Cîteva argumente, dar nu toate, 
Pe altele aveam să le aflăm la 

bordul unor nave de curind so
site din cursă, aflate, intr-o fe
brilă activitate la danele de încăr- 
care-descărcare. Pe „Buhuși", căpi
tanul de cursă lungă Ion Drăgan 
și șeful mecanic Mircea Mitoc ne 
povestesc o dramatică întîmplare in 
largul Oceanului Indian. Defecțiu
ne gravă la motorul principal, 
nava în derivă. Remedierea ar fi 
necesitat staționarea într-un port 
apelul la remorcaj, mult timp 
mort și Însemnate cheltuieli va
lutare. Cei de pe navă au decis să 
execute reparațiile cu forțe proprii. 
Printr-un efort colectiv al celor 
de la mașini si al celor de la punte. 
„La noi toți sint policalificați — 
zimbește șeful mecanic — de la 
mecanică fină, la gestiune si mă
tură". Au lucrat zi și noapte, timp 
de citeva sâptămînl. Motorul a re
înviat, Simplu, lapidar. Și conclu
zia lor, acum, e una simplă si mo-
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„SĂPTĂMlNA CRUCII ROȘII" 
sub genericul „OCROTIREA MAMEI Șl A COPILULUI

- PREOCUPARE DE SEAMÂ A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU"
între 18 șl 24 septembrie se des

fășoară tradiționala manifestare 
„Săptămîna Crucii Roșii“.

Bucurindu-se de sprijinul per
manent al organelor și organizații
lor de partid, al instituțiilor de stat 
și al celorlalte organizații compo
nente ale F.D.U.S., Crucea Roșie, 
prin cei 7 000 000 de membri ai săi, 
dintre care peste 700 000 activiști 
voluntari, își orientează activitatea 
spre perfecționarea mijloacelor de 
educație sanitară, de prevenire a 
îmbolnăvirilor și îmbunătățire a 
stării de sănătate a populației, im- 
primîndu-le un caracter tot mal 
eficient. Cele peste 127 000 grupe 
sanitare și posturi de prim ajutor 
ale Crucii Roșii, în rîndul cărora 
activează aproape o jumătate de mi
lion de tineri și virstnici, sînt pre
zente pretutindeni unde viața o 
cere, contribuind la asigurarea 
condițiilor de igienă la locurile de 
muncă, la acordarea primului aju
tor, la răspindirea și folosirea 
practică a cunoștințelor sanitare. 
Cursurile de surori de Cruce Roșie 
au fost absolvite de peste 62 000 de 
tinere, care se înscriu în rîndul ce
lor mai buni activiști pentru apă
rarea sănătății oamenilor și răs- 
pîndirea culturii sanitare.

De o largă audiență, mai ales în 
rîndul tinerilor — care alcătuiesc 
o mare parte din numărul total al 
membrilor și activiștilor voluntari 
ai Crucii Roșii — se bucură coloc
viile, mesele rotunde și simpozioa
nele însoțite de acțiuni practice, cu 
participarea unor personalități de 
prestigiu ale științei medicale. 
Anual se organizează pentru elevi 
concursul de educație sanitară și 
acordare a primului ajutor „Sani
tarii pricepuți", cu etape pe școală, 
localitate, interlocalități și județ, 
iar din doi în doi ani — concursul 
„Pentru sănătate și umanitate", în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 

consiliilor populare in acțiuni ope
rative, practice pentru cunoașterea 
și înțelegerea clară a conținutului 
legilor și actelor normative.

— Acțiunile de perfecționare a 
pregătirii cadrelor din aparatul pro
priu al consiliului popular și din 
unitățile subordonate au un caracter 
sistematic, desfășurindu-se pe baza 
programelor adoptate de biroul per
manent al comitetului executiv — 
precizează tovarășul Gheorghe Za- 
haria, secretarul comitetului execu
tiv al consiliului popular județean. 
Fiecare dintre formele de învăță- 
mint — cursuri pe diferite teme și 
pe categorii profesionale — ca și in
struirile periodice constituie prile
juri de îmbogățire a cunoștințelor, 
de dezbateri deschise, in spirit exi

Din practica perfecționării profesionale 
a cadrelor consiliilor populare din județul lași

gent, revoluționar. Și toate sint 
axate pe problematica specifică ac
tivității consiliilor populare care îm
bracă o paletă foarte largă de pre
ocupări. Tocmai acest specific ne-a 
determinat să optăm pentru adap
tarea formelor de învățămînt, cit șl 
a conținutului acestora la cerințele 
fiecărui domeniu de activitate.

CÎT MAI CONCRET, ClT MAI 
APROAPE DE ADEVĂRURILE 
VIEȚII. Dacă stăruim asupra moda
lităților de perfecționare a pregătirii 
vicepreședinților consiliilor populare 
comunale o facem pentru că. real
mente, sarcinile ce le revin — pri
vind realizarea planului economic în 
profil teritorial, în agricultură, in
vestiții, mica industrie etc. — In
cumbă o temeinică cunoaștere șl ca
pacitate de cuprindere a probleme
lor, multă competență. Programul 
ultimei instruiri — din 29 august a.c. 
— chiar și la o simplă analiză, ara
tă că temele puse în dezbatere au 
fost axate pe probleme stringente, 
izvorîte din cerințele de moment sau 
de mai largă perspectivă. Conținutul 
rapoartelor prezentate și al dezbate
rilor atestă această apreciere. Ast
fel, din categoria problemelor „la 
zi" s-au luat în dezbatere pregătirile 
pentru deschiderea noului an școlar 

destă : „Știți vorba marinărească: 
merge motorul, merge NAVROM- 
ul“. (De fapt este o actualizare a 
unui mai vechi slogan al acestor 
minunați oameni ai mării, pe care 
viata lor plină de neprevăzut îi 
face să învingă toate vitregiile : 
„merge mașina, merge marina").

Patriotismul navigatorilor aso
ciază firesc bărbăția cu modestia. 
A auzit cineva vreun marinar 
lăudîndu-se cu isprăvile sale ori 
văicărindu-se de greutăți 7 Pe 
„Baia de Criș". de 65 000 tone, că
răuș încercat de cărbune și mine- 

reurl. o navă care în cei patru ani 
de existență a primit botezul tu
turor oceanelor, ajungînd pînă în 
Brazilia și India, abia răsfoind 
jurnalul de bord in care sînt con
semnate cele 33 de călătorii, reu
șim să-l clintim pe căpitanul 
Vasile Demeter, un ardelean scump 
la vorbă, să ne relateze „ceva 
deosebit". După dinsul. nimic n-ar 
fi „dfeosebit" iar ce a fost, a fost... 
Așa a fost un voiaj din Norvegia, 
printre ghețuri, pe o furtună de 
gradul 10/11 ; cînd au ajuns la 
Anvers, nava, acoperită de o crustă 
de gheată de peste o jumătate de 
metru grosime, părea o fantoma
tică corabie desprinsă din cețurile 
septentrionului ; multi s-au minu
nat și au fotografiat-o. Așa a fost, 
într-un port din Marea Baltică, 
unde au avut curajul (șl măies
tria 1) de a „călca" 12,70 metri 
lntr-o apă cu adîncimea de... 12,80.

tarea României". Aceste manifes
tări antrenează anual peste 3 000 000 
elevi și studenți. In lunile iulie 
și august, la tabăra cu profil sani
tar, organizată de Crucea Roșie la 
Abănași-Buzău, se desfășoară 
etapa republicană a concursului 
pentru tineret „Sanitarii pricepuți", 
iar in stațiunea Costinești funcțio
nează tabăra internațională a Cru
cii Roșii pentru tineret.

Merită relevat, totodată, că una 
din acțiunile cu profunde semnifi
cații . umanitar-patriotice la care 
Crucea Roșie își aduce o contribu
ție de seamă este donarea onorifi
că de sînge. în prezent, peste 94 la 
sută din sîngele recoltat pentru 
transfuziile care salvează viețile a- 
flate în pericol și pentru prepara
rea unor medicamente se obține de 
la donatorii onorifici.

însuși genericul actualei ediții a 
„Săptăminii Crucii Roșii" ilustrea
ză implicarea acestei organizații cu 
un larg caracter de masă, compo
nentă a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, într-un domeniu 
de importantă vitală pentru progre
sul societății noastre, cum este asi
gurarea tinereții și vigorii națiunii, 
în mod firesc, manifestările ce se 
vor desfășura cu acest prilej vor 
evidenția înalta răspundere pe care 
societatea noastră și-o asumă pen
tru ă asigura continuitatea poporu
lui, grija permanentă pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu o acordă ocrotirii 
mamei și copilului în țara noastră.

Astfel, în Capitală vor avea loc 
adunarea cu tema „Ocrotirea ma
mei și a copilului — preocupare de 
seamă a partidului și statului nos
tru, a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu", 
etapa republicană a concursului

(spre exemplu — reparațiile școlilor 
de către meseriașii satelor). înfăp
tuirea programelor de dezvoltare și 
modernizare a localităților, realizarea 
efectivelor de animale planificate, 
îndeplinirea bugetului de venituri și 
cheltuieli, efectuarea lucrărilor prin 
contribuție în muncă.

Dintre problemele abordate cu acel 
prilej, un interes aparte l-a prezen
tat realizarea planului in profil teri
torial. temă de interes maior si de 
permanentă actualitate. Evidențierea 
unor experiențe interesante, bune 
pentru generalizare, a modalităților 
și căilor de a realiza obiectivele sta
bilite a captat atenția participanți- 
lor, ca și prezentarea unor studii cu 
caracter aplicativ elaborate de către 
specialiști din aparatul consiliilor 

populare, profesori și alte cadre di
dactice universitare.

Cu certitudinea utilității acestor 
Instruiri bune, ne-am pus întreba
rea : ce le-ar mai fi trebuit pentru a 
fi foarte bune? O observație esenția
lă : supraîncărcarea programului cu 
teme și probleme, toate importante, 
dar tocmai din această cauză necesi- 
tind timp pentru dezbateri aprofun
date. Este cit se poate de evident — 
o asemenea tendință de supraîncăr
care cu sarcini, teme și probleme 
peste capacitatea normală de asimi
lare a participanților reduce eficien
ta acestor forme de instruire și 
pregătire profesională. De altfel, din 
lipsă de timp, la sfirșitul instruirii 
s-a renunțat la dezbaterea metodică 
privind stilul și metodele de muncă 
ale consiliilor populare în realizarea 
sarcinilor economico-sociale, temă 
de evidentă actualitate. Sub acest 
aspect, ar merita să fie examinată 
sugestia avansată ca trimestrial sau 
ori de cîte ori este nevoie durata 
acestor forme de instruire-pregătire 
profesională să fie mărită la două- 
trei zile, întrucit s-ar crea condiții 
pentru expuneri și dezbateri vii, an
trenante, cit mai aproape de adevă
rurile vieții, deci utile și eficiente. 

— Dar ce v-a făcut să... 7
— Cum să spun 7 Parcă simțeam 

In soațe răsuflarea neliniștită a 
furnalelor de-acasâ... încărcătura 
noastră era așteptată cu înfrigu
rare.

— Cum e despărțirea de casă, 
cum e reîntoarcerea acasă ?

Destul de reținut pînă acum, că
pitanul devine spontan :

— La plecare, cel mai greu e 
drumul de acasă pină la scara va
porului. Toate te rețin, iți înceti
nesc pașii. Dar o dată intrat în 
post, in iureșul manevrelor, nu te 
mai gîndesti decit la datorie. Cînd 
te reintorci. după luni si luni de 
despărțire, pînă și un simplu „bună 
ziua, ce mai faci 7“ al unui cunos
cut te emoționează.

Atent la discuție, intervine șeful 
de echipaj Teodor Neacșu :

— Dorul de țară... Eram, cu ani 
In urmă, la bordul primei nave ro
mânești ajunse într-o mare țară 
sud-americană. Ne-am pomenit cu 
niște oameni în vîrstă vorbind ro
mânește. Unul ne-a întrebat : 
„N-avetl vreun film românesc sâ-1 
vedem ?“. Altul a zărit o fotogra
fie a Galaților : „Cum, asa arată 
Galații noștri 7 Dar ce minune s-a 
întimplat?" Aveau ochii în lacrimi. 
De prisos să vă spun că erau 
românași de-ai noștri, plecați din 
tată înainte de primul război mon
dial să-și afle pe aiurea un rost. 
„Emigranții la Brazilia" ai lui 
Sadoveanu. Acum erau fericiți că 
se reîntâlniseră cu patria, după o 
viață de dor si zbucium.

Partea a doua a acestei anchete 
social-polittce — intr-un număr 
viitor al ziarului.

pentru tineret „Ocrotirea mamei si 
a copilului — reflectare a politicii 
umaniste a partidului și statului 
nostru", un spectacol artistic inspi
rat din viața fericită a copiilor pa
triei și alte manifestări. De aseme
nea, vor fi organizate expozițiile 
de fotografii, desen și pictură 
„Copiii — bucuria vieții" și „Al
coolul și tutunul — factori de risc 
pentru sănătatea femeii gravide și 
a fătului". Tot cu acest prilej, in 
Capitală va avea loc etapa republi
cană a concursului grupelor sani
tare ale Crucii Roșii.

în țară se vor desfășura adunări 
consacrate aceleiași problematici, 
la care se vor înmîna diplome și 
insigne celor mai merituoși acti
viști obștești, precum și etapa ju
dețeană a concursului grupelor sa
nitare ale Crucii .Roșii. Paralel cu 
acțiunile de anvergură dedicate ri
dicării nivelului de cultură sanita
ră, însușirii regulilor de acordare 
a primului ajutor, creșterii indica
torilor demografici, membrii Cru
cii Roșii constituie o prezență ac
tivă in activitatea zilnică de gos
podărire și înfrumusețare a locu
rilor de muncă și a localităților. 
Este semnificativ faptul că o zi din 
cadrul actualei manifestări va fi 
consacrată unor astfel de acțiuni la 
care vor participa activiști volun
tari, grupele sanitare, surorile de 
Cruce Roșie și membrii colectivi ai 
posturilor de prim ajutor.

Animată de înaltele sentimente 
ale solidarității și întrajutorării in- 
terumane, Crucea Roșie română se 
bucură de un bine meritat prestigiu 
în rîndul celor 145 societăți națio
nale de Cruce Roșie din lume 
pentru contribuția sa la mișcarea 
mondială pentru instaurarea și 
menținerea unui climat de pace și 
colaborare între toate popoarele.

Laurențiu DUȚA
Foto : Eugen Dichiseam»

ȘI CEEA CE ESTE BUN E PER
FECTIBIL ! — iată o concluzie des
prinsă din studierea atentă a rezul
tatelor de pînă acum in acest do
meniu. Deci, ce este perfectibil în 
pregătirea profesională a cadrelor 
consiliilor populare 7

— O mai bună adaptare la cerin
țele fiecărei categorii de cursant! — 
apreciază tovarășul Mircea Ionescu, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean. în această privin
ță aș menționa utilizarea unor for
me comune de instruire a primari
lor, vicepreședinților și altor cadre 
ale consiliilor populare, împreună cu 
specialiștii agricoli, pentru aprofun
darea problemelor legate de realiza
rea planului producției agricole in 
profil teritorial. înseși componența 
și activitatea comandamentelor pen
tru agricultură in perioada campa
niilor agricole pledează pentru o 
bună instruire în probleme esențiale 
din acest domeniu. Este, de aseme
nea, perfectibilă pregătirea în ce pri
vește aplicarea actelor normative ce 
reglementează circuitul produselor 
agricole, gospodărirea fondului fun
ciar și ridicarea potențialului pro
ductiv al Pămîntului.

— Perfecționarea pregătirii cadre
lor la nivelul exigențelor și răspun
derilor actuale ale consiliilor popu
lare implică, după părerea mea, o 
mai bună selectare a temelor, o a- 
profundare a expunerilor și dezba
terilor, utilizarea sistematică a tes
telor periodice pentru evaluarea 
cunoștințelor — menționează tova
rășul Vasile Simion, inspector de în- 
vățămint la consiliul popular jude
țean. Ne propunem ca, în cadrul 
programelor de reciclare, să folo
sim și studiile de caz, întrucit ele 
sînt in măsură să antreneze la dez
bateri pe toți cursanții.

— Ridicarea calitativă a activității 
noastre impune noi exigente în per
fecționarea pregătirii profesionale — 
— susține tovarășul Vasile Aruxan- 
dei, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal Iași. Marea 
diversitate a preocupărilor determi
nă diversitatea formelor de pregăti
re a cadrelor din aparatul propriu și 
din unitățile subordonate. In condi
țiile noastre, pentru a fi mai eficien
te. cursurile de pregătire profesiona
lă au un loc distinct față de instrui
rile lunare. In această activitate sînt 
angrenați toți deputății, cit și cei 300 
de împuterniciți ai primarului pe 
circumscripții electorale, care au un 
rol important în buna gospodărire a 
municipiului. De asemenea, vom ex
tinde activitatea celor patru cabine
te juridice în scopul cunoașterii și 
aplicării corecte a legilor, a hotărâ
rilor și deciziilor consiliului popular.

Concluzia care se desprinde este 
limpede: complexitatea activității or
ganelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, cerințele pe care le 
ridică o nouă calitate a muncii și 
vieții presupun perfecționarea conti
nuă a pregătirii profesionale și poli
tice a cadrelor, o tot mai intensă ac
tivitate educativă și formativă pen
tru creșterea competențelor în toate 
domeniile de care răspund.

C. BORDEIANU

Festivalul munților
In pitorescul peisaj de Ia Podul 

Dîmboviței a avut loc cea de-a 
Vl-a ediție a Festivalului munți
lor, la care au fost prezente 16 clu
buri de turism din țară. Din pro
gramul manifestării consemnăm 
proiecții de diapozitive cu tema 
„Invitație în Carpați", expoziții de 
fotografii artistice, probe practice 
de orientare turistică in teren, cu
noașterea unor puncte speologice. 
Au fost prezenți foarte mulți 
turiști și localnici în fața cărora 
s-au prezentat programe artistice 
și dezbateri privind ocrotirea me
diului Înconjurător. (Gheorghe 
Cîrstea).
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Cum se asigură înfăptuirea programului special energetic?

în obiectiv: TERMOCENTRALELE
Măsuri, preocupări, probleme în legătură cu sporirea 

capacității de producție și pregătirea pentru sezonul rece

O cerință de prim ordin în această perioadă este creșterea puterii 
realizate în termocentralele pe cărbune și hidrocarburi. Așa cum s-a 
subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., este necesar să se întocmească programe speciale în ce privește 
producția de energie, să se întreprindă măsuri hotărîte pentru îndepli
nirea în bune condiții a planului pe întregul an. Energeticienii sînt che
mați să-și sporească eforturile, să dea dovadă de competență profesio
nală și printr-o ordine și disciplină exemplare să asigure exploatarea la 
parametri maximi a grupurilor energetice.

Sondajul efectuat in mai multe termocentrale a scos în evidență po
sibilități reale de creștere a producției de energie electrică, a căror valo
rificare depinde de asigurarea corespunzătoare cu combustibil, de o ex-

BRAILA

PENTRU DEZVOLTAREA PUTERNICĂ A ZOOTEHNIEI

Toate resursele de nutrețuri
strînse și depozitate

cu grijă gospodăreascăO • M

la fiecare loc de muncă
<] Cu grupurile energetice aflate în funcțiune 

realizăm o putere medie zilnică de circa 550 MW, 
valoare echivalentă cu cea planificată. De la 
începutul anului și pină în prezent ne-am stră
duit ea fiecare agregat să funcționeze la para
metri maximi, in condiții de eficiență, astfel in
cit să realizăm producții superioare de energie 
electrică. Rezultatele obținute sint rodul activi
tății susținute a întregului colectiv. Dar tot atit 
de adevărat este că în perioada care a trecut de 
la inceputul anului se puteau realiza producții 

' mai mari de energie electrică. Pornind de la exi
gențele și sarcinile ce ne revin, munca fiecărui 
lucrător, a fiecărui specialist este apreciată după 
modul cum funcționează echipamentele pe care 
le întrețin și le exploatează. Cea mai mică aba
tere de la disciplina tehnologică este pusă in dis
cuția colectivului. în acest fel am reușit să deter
minăm creșterea răspunderii întregului personal, 
să sporim preocuparea, pentru ridicarea nivelului 
de pregătire profesională. Insist asupra acestor 
aspecte intrucit ele s-au dovedit hotăritoare in 
obținerea unor rezultate superioare in producție. 
De asemenea, am acordat o deosebită atenție 
executării lucrărilor de reparații, pe care în 
mare parte le efectuăm cu forțe proprii.. Pentru 
fiecare obiectiv în parte am stabilit grafice ri
guroase de lucru, cu termene și responsabili
tăți precise. Totodată, a fost asigurată baza teh- 
nico-materiglă necesară și am realizat prin auto
dotate o serie de piese de schimb. Sint măsuri 
care ne-au permis să realizăm la termen și in 
condiții de calitate superioară reparațiile plani
ficate. Mai avem de executat două revizii tehnice, 
care vor fi finalizate în lunile octombrie și no
iembrie.

deosebită revizuirii 
de combustibil, a 
ș.a. Prin măsurile 
punctul nostru de

2 în cadrul lucrărilor de pregătire pentru se
zonul rece s-a dat o atenție 
instalațiilor din gospodăria 
conductelor de termoficare 
luate avem garanția că. din
vedere, au fost asigurate condițiile necesare pen
tru ca termocentrala Brăila să funcționeze la ca
pacitatea prevăzută în perioada sezonului rece. 
Asigurarea cu combustibil la nivelul stabilit prin 
program și cu parametri corespunzători se inscrie 
ca o necesitate de nrim ordin.

ploatare riguroasă și nu în ultimul rînd de finalizarea grabnică a pro
gramelor de reparații și modernizări.

Continuînd investigațiile în legătură cu exploatarea termocentralelor, 
in sondajul efectuat ieri, 17 septembrie a.c., Andrei Goncear, inginer-șef 
la întreprinderea electrocentrale Brăila, ing. Neculai Artenie, 
întreprinderii electrocentrale Drobeta-Turnu Severin, și ing. 
Firimiță, director al întreprinderii electrocentrale Giurgiu, au 
următoarele întrebări :

director al 
Alexandru 
răspuns la

1. Ce putere se realizează in această perioadă ?
2. Care este stadiul pregătirii pentru funcționarea optimă a 

instalațiilor în sezonul rece și ce probleme trebuie grabnic soluționate ?

DROBETA-TURNU SEVERIN

Prea multe probleme
încă nesolutionate

j Prin concepție, centrala a fost realizată cu 
grupuri energetice în contrapresiune. ceea ce de
termină o funcționare a instalațiilor în funcție 
de cererile consumatorilor de agent termic (abur 
la diferiți parametri de presiune). Deci nivelul 
de putere realizat este influențat într-o anumită 
măsură de această situație. Gradul redus de dis
ponibilitate a grupurilor este determinat in prin
cipal de starea necorespunzătoarc a echipamen
telor și de modul defectuos de efectuare a 
ploatării.

Termocentrala are sarcina de a alimenta 
abur o serie de unități economice, îndeosebi
domeniul chimiei, care nu admit discontinuități 
in asigurarea agentului termic. Precizez 
lucru întrucît din această cauză întîmpinăm 
rie de greutăți în efectuarea reparațiilor, 
iectantul a adoptat o soluție constructivă 
dernă, cu o bară colectoare comună la toate 
purile. ceea ce permite oprirea temporară
tru intervenții a unui cazan sau a unei turbine. 
Datorită fiabilității scăzute a unor echipamente 
nu se poate aplica însă această soluție. în spe
cial din cauza vanelor fabricate de întreprin
derea de utilaj petrolier Tîrgoviște nu se rea
lizează o etanșare perfectă și nu se poate face 
izolarea necesară pentru efectuarea reviziilor la 
grupurile energetice. în această situație nu pu
tem respecta in totalitate normele tehnice, ceea 
ce are consecințe asupra stării tehnice a echi
pamentelor.

ex-

eu 
din

acest 
o se-
Pro- 
mo- 
gru- 
pen-

2 în prezent, la termocentrală sînt concentrate 
importante forte pentru urgentarea punerii In 
exploatare a cazanului nr. 4. pentru a mări ca
pacitatea de producție și a putea optimiza sche
ma de funcționare. Punctele nevralgice ale cen
tralei s-au dovedit a fi cazanele. la care va tre
bui să efectuăm modernizările stabilite în ve
derea îmbunătățirii randamentelor lor energetice 
și creșterii siguranței in funcționare. Avem con
vingerea că printr-o mobilizare exemplară a tu
turor factorilor implicați, prin aplicarea măsu
rilor stabilite, termocentrala Drobeta-Turnu Se
verin va funcționa în continuare la capacitate și 
va asigura cantități sporite de energie electrică 
și termică.

existat condiții mai bune pentru producerea furaje- 
majoritatea județelor țării, s-au strins

GIURGIU

Un reviriment
ce trebuie consolidat

■ț în prezent, realizăm nivelul de putere pro
gramat pentru această perioadă. Dacă în urmă cu 
un an ne confruntam cu o multitudine de pro
bleme, astăzi cele mai multe dintre ele sint so
luționate. Concomitent cu măsurile tehnice in- 
treprir.se în scopul creșterii fiabilității echipa
mentelor, al îmbunătățirii funcționării instalați
ilor din gospodăria de combustibil și a altor 
agregate, acțiunile organizatorice luate in dife
ritele sectoare ale termocentralei au avut un 
efect pozitiv. A scăzut simțitor numărul opriri
lor accidentale, a crescut gradul de disponibili
tate a 
cifice 
bările 
multă 
tente, 
velul exigentelor din domeniul nostru de activi
tate. Fără îndoială, acest reviriment trebuie con
solidat și sîntem hotăriți să acționăm in așa fel 
incit termocentrala din Giurgiu 
nivelul programat.

agregatelor, s-au redus consumurile sne- 
realizate. Totodată, sint evidente schim- 
înregistrate în climatul de muncă: mai 
ordine și disciplină, intervenții compe- 
răspundere personală și colectivă la ni-

să producă

din aceasta

la

pe-2 între acțiunile prioritare 
rioadă se înscrie și realizarea 
modernizărilor la agregatele energetice. Se 
în stadiu final reparația la cazanul nr. 3 de 420 
tone-abur pe oră. Cu acest prilej s-au moder
nizat sistemul de presiune, buclele de reglai, 
sistemul de ardere ș.a. S-au aplicat o serie de 
soluții perfecționate la ansamblul de alimentare 
și evacuare a cenușii și zgurii. Lucrările se află 
in grafic, iar la sfirșitul acestei luni ele vor fi 
încheiate. Apreciem eforturile furnizorilor de 
utilaje care au răspuns cu promptitudine la so
licitările noastre. Acum, facem un apel către în
treprinderea de utilaj Bistrița pentru a ne livra 
de urgență și ultimele două benzi transportoare.

De cîteva zile a început reparația capitală la 
turbina nr. 1. Printr-o maximă concentrare de 
forțe vom putea finaliza toate lucrările de re
parații pină la sfirșitul lunii octombrie, așa cum 
ș-a prevăzut prin grafic. In cadrul acțiunii de 
pregătire a centralei pentru sezonul rece s-au 
revizuit instalațiile din gospodăria de combusti
bil, unde stocul de cărbune se situează la un ni
vel apropiat de capacitatea proiectată. Printr-o 
muncă susținută, de zi cu zi. vom asigura func
ționarea normală a termocentralei și alimentarea 
corespunzătoare cu energie electrică și termică 
a consumatorilor.

reparațiilor si 
află

Anul acesta au 
lor, dovadă că, in .. 
cantități mult mai mari decit în perioada corespunzătoare 
cut. Firește, acesta este un fapt pozitiv. Care este insă 
comparăm necesarul care trebuia să existe in depozite și 
nate pină în ițnomentul de față ?

Din operativa Ministerului Agriculturii rezultă că pină la data de 
13 septembrie un număr însemnat de unități agricole și-au realizat și 
depășit necesarul de,furaje suculente. Bunăoară, unitățile din județele 
Călărași, Timiș. Mureș, Maramureș, Covasna, Bistrița-Năsăud, Arad. Bra
șov și Cluj și-au depășit sarcinile din programele stabilite, iar în timpul 
care a mai rămas din această toamnă continuă să depoziteze toate sur
sele de furaje suculente. Putem spune că specialiștii din aceste județe 
s-au preocupat cu aceeași răspundere și de stringerea și depozitarea 
celorlalte furaje, astfel că, pentru perioada de stabulație, au tot ceea ce 
le trebuie pentru realizarea unor producții zootehnice superioare. Există 
insă și unități agricole, cum sint cele din județele Bihor, Harghita, Sălaj, 
Vaslui, Suceava, Mehedinți, Constanța și Alba, unde procentele de reali
zare a programelor de depozitare a furajelor suculente variază între 80 
și 95 la sută, ceea ce impune ca in aceste zile să desfășoare o activitate 
intensă pentru stringerea in totalitate a cantităților prevăzute la această 
categorie de furaje. Cu deosebită insistență trebuie să se acționeze in 
județele unde depozitarea furajelor suculente este mult rămasă în urma. 
Intre acestea, reține in mod aparte atenția situația unităților agricole din 
județul Gorj, care, dintr-un program de 73 000 tone furaje suculente, 
au depozitat pină_la 13 septembrie numai 17 810 tone, adică numai 24 la 
sută. .. j . 1 ’ ' , .
mătate din necesar. în județul Olt, cantitățile de 
prezintă abia 42 la sută din plan, 
43 și, respectiv. 51 la sută.

pentru iarnă 
a anului tre- 
situația dacă 
furajele adu-

pentru o cît mai bună funcționare a 
mașinilor agricole destinate stringe- 
rii și depozitării furajelor. Specia
liști de la direcția agricolă județea
nă au fost repartizați in aceste uni
tăți cu probleme pentru a suprave
ghea modul cum se îndeplinesc pro
gramele de stringere și depozitare a 
furajelor.

ipozitat pină la 13 septembrie numi. ___  ____ _____ __ __
In județul Galați, din 209 000 tone, s-au însilozat 105 473 tone, ju- 

furaje suculente re- 
Vilcea șiiar in județele Vrancea —

Exemplul bunilor gospo
dari trebuie urmat. strin§erea 
tuturor cantităților de furaje con
stituie ■ ? ’ : "
une Ia ordinea zilei. Explicabil de

O recentă investigație in mai 
multe unități agricole a dus la ur
mătoarea concluzie, însușită de alt
fel și de direcția agricolă : compa
rativ cu anul trecut, in prezent exis
tă adunate și depozitate mai multe 
furaje — atit ca volum, cit și ca 
structură — dar care se află sub ni
velul planificat și al posibilităților 
existente. Argumente : pină în seara 
zilei de 13 septembrie s-au depozitat 
99 598 tone de fin, cu aproape 35 000 
tone mai mult față de stocul cu care 
s-a intrat in iarna trecută. Este un 
lucru bun, dar insuficient dacă a- 
vem in vedere că necesarul de fin 
este mult mai mare și că efectivele 
de animale au sporit și ele. Sub 
sarcina stabilită se află și insiloza- 
rea grosierelor — 56 la sută din pro
gram, precum și a suculentelor — 
28 la sută din prevederi. Cu justi
ficat temei se poate aprecia că in 
producerea furajelor există' semnele 
unui reviriment. în comparație cu 
anul trecut a sporit la aproape 60 
la sută ponderea leguminoaselor în 
structura bazei furajere, iar activi
tății de stringere a hranei animale
lor pentru perioada de stabulație t 
s-a acordat. în mai multe unități a- 
gricole, aceeași importanță ca și rea
lizării planului de producție la cul
turile de bază.

Totuși nu peste tot_se manifestă 
aceeași 
preciza 
Găvan, 
nică la
unitățile agricole care anul trecut au 
Intrat în iarnă cu furajeriile pline, 
pline le au și acum, iar cele care 
au fost nevoite să cumpere furaje 
se vor afla și in acest an în postura 
ingrată... greierului. Dovada ?

în județul Dolj o acți-
ce.

preocupare. După cum na 
medicul veterinar Constantin 
director cu producția zooteh- 
direcția agricolă județeană,

Ion LAZĂR

Produse de înalt nivel tehnic, competitive
(Urmare din pag. I)

a calității ? .,La 
la sută din nu- 
produse Se rea- 
asigurare a ca-

propune colectivul lnt re
in continuare ? Pină in 1990 
de asigurare a calității va 

prevăzindu-se

este determinantă 
după cumtoare ; practic, după generalizarea a- 

cestei soluții întreaga documentație 
tehnică — fișa tehnologică,, fișa de 
S.D.V.-uri, specificația de material și 
de manoperă — va fi elaborată în 
timp scurt și cu mare precizie, pe 
calculator. De pe acum, în acest scop 
s-a făcut legătura unui echipament 
periferic cu calculatorul „Coral" de 
la Centrul județean de oalcul.

Și se cuvine amintită încă o mă
sură menită să obiectivizeze fabri
cația : s-a stabilit ca reperele de 
mai mare importanță, cu un mai 
mare „risc tehnologic", să se prelu
creze de mașini de înaltă perfor
mantă și precizie, cum ar fi centre 
de prelucrare cu comandă numeri
că, strunguri și freze cu comenzi nu
merice. Practic, pe această cale re
buturile au scăzut spectaculos, de 
4—5 ori.

Așa cum arătam, măsurile de ordin 
tehnic si tehnologic au fost însoțite 
de altele de natură organizatorică, 
menite să determine sporirea răs
punderii și exigentei fată de calita
tea muncii. Astfel, vechiul serviciu 
C.T.C., devenit serviciu de asigurare 
și control al calității, a fost structu
ral modificat, in sensul creșterii 
ponderii activităților de inginerie a 
calității și de prevenire a defectelor, 
controlul de conformantă fiind la 
rindul său perfecționat pe întreg flu
xul tehnologic, incepînd cu controlul 
materiilor prime si al reperelor din 
cooperări. O mare importantă se a- 
cordă acum activității metrologice.

pornindu-se de la premisa că preci
zia măsurării 
pentru calitate. Astfel, 
ne-a arătat ing. Liliana Comănescu, 
șef compartiment metrologie, pe lin
gă o serie de dotări cu ăparate de 
măsurare de mare precizie, s-au luat 
măsuri de organizare a unei maga
zii centralizate de A_M.C.-uri, unde 
există in permanentă un stoc tam
pon de aparate verificate metrologic 
pentru întreaga gamă de repere și 
produse ; de asemenea, în întreprin
dere s-a infiintat un atelier tehno
logic de măsurări metrologice, in 
care se elaborează tehnologii de mă
surare, asigurîndu-se si asistenta 
metrologică in procesul de fabrica
ție. O inițiativă care merită cu atit 
mai mult subliniată cu cît, din pă
cate. asemenea ateliere metrologice 
sint o raritate în unitățile construc
toare de mașini.

Cit de extinsă este aplicarea siste
mului de asigurare 
ora actuală circa 60 
mărul de repere și 
Uzează în regim de 
lității — ne spune ing. Adrian Belu, 
șeful compartimentului de asigura
re a calității. Aici sînt cuprinse toate 
produsele pentru programul nuclear 
energetic și 98 la sută din producția 
pentru export. De 3—4 luni s-a tre
cut la aplicarea sistemului și la apa
ratura proporțională, la acumulatorii 
hidropneumatici. la o serie de pro
duse de serie mică, cum sînt servo- 
valvele, precum și la produsele uni
cate".

Care sint efectele aplicării siste
mului ? Iată in acest sens, prezenta
te succint, punctele de vedere ex
primate de doi specialiști :

a strins pină acum 
față de 850

C.A.P. Rojiște 
numai 163 tone finuri, 
tone necesare ; cooperativa din Ciu- 
percenii Noi — 428 tone din 1 546 
tone ; Terpezița a însilozat 260 tone 
comparativ cu 2 049 tone planificate ; 
Dobromira — 150 tone din 461 tone 
iar la C.A.P. Argetoaia s-au reali
zat 350 tone, față de 805 tone cit este 
sarcina de plan. Că se poate și altfel 
o dovedește experiența fruntașilor, 
a unităților agricole din Băilești, 
Maglavit, Poiana Mare, Mîrșani, Ca- 
tane și Daneți, ale căror depozite de 
furaje arată acum, în septembrie, ca 
în luna decembrie, adică 
adevărat că în perioada 
bunii gospodari pot să-și 
jească rezervele pentru 
stringerea unor importante cantități 
de grosiere.

pline. Este 
următoare 

mai. rotun- 
iarnă prin

sfeclă furajeră, colete

în unități agricole 
din județele Dolj, 
Ialomița și Mureș

de sfeclă de zahăr, vrejuri de soia, 
alte resturi vegetale pe care le oferă 
cimpul. Și aceasta se impune cu atit 
mai mult cu ' 
brie au fost 
tone furaje 
program de

cit pină la 13 septem- 
depozitate doar 176 870 
suculente, față de un 
263 000 tone.

judicioase ce tre-
în

TULCEA : Prin creșterea 
nivelului tehnic 
al fabricației

Efortul de înnoire a produselor, 
de creștere a calității acestora, de 
organizare superioară a producției 
și de modernizare a proceselor teh
nologice s-a concretizat, la între
prinderea de confecții din Tulcea. 
unitate a cărei producție este desti
nată in proporție de 90 la sută ex
portului. in depășirea cu doi la sută 
a sarcinilor de plan la producția fi
zică. De remarcat că. de la începu
tul anului și pină în prezent, au 
fost introduse în fabricație 28 de 
noi modele de cămăși, realizate în 
atelierul propriu de creație, in con
dițiile economisirii materiei prime, 
prin mai buna organizare a fluxu
lui tehnologic în fazele de croit și 
asamblat. (Adrian Vasile).

• Ing. Sorin Ghiță, șeful secției 
prelucrări mecanice : „Principalul 
avantaj al aplicării sistemului de 
asigurare a calității este acela că, 
independent de cit știe muncitorul, 
i se asigură condiții de lucru care 
să-l oblige să nu greșească, și in 
primul rind o tehnologie optimă și 
S.D.V.-uri corespunzătoare la fiecare 
fază și operație. Aceasta nu 'înseam
nă că nu este necesar ca muncitorul 
să aibă o anumită calificare, ci că 
există un sistem bine pus la punct 
de identificare a celui care a greșit, 
deci se creează premisele instaurării 
unei discipline tehnologice 
guroase“.

9 Ing. Ștefan Țambaliuc, 
secției montaj : „La produsele 
zate in regim de asigurare a 
tații nu mai avem nici o problemă 
de calitate la reperele primite pen
tru montaj. De altfel, la produsele 
exportate nu primim nici un fel de 
reclamații pe motiv de abatere de la 
condițiile de calitate".

ri-

șeful 
reali- 
cali-

Șl pentru a Întregi Imaginea efi
cienței aplicării sistemului de- asi
gurare a calității vom aduce In a- 
tenție si cîteva date : exportul direct 
al întreprinderii a crescut an de an, 
fiind in prezent de 2,7 ori mai mare 
decit in 1985 ; el cuprinde 53 la sută 
din volumul total al producției- 
marfă.

Ce își 
prinderii 
sistemul 
fi generalizat, fii este 
grade de severitate diferite, in func
ție de importanta si regimul de uti
lizare al fiecărui produs din nomen
clatorul de fabricație. în acest sens, 
se lucrează intens la o nouă „ediție" 
a manualului de asigurare a calității 
și la elaborarea procedurilor de con
trol. O preocupare deosebită există 
în legătură cu introducerea sistemu
lui de asigurare a calității la execu
tarea lucrărilor de reparații ale ma
șinilor și utilajelor, plecindu-se de 
la premisa că functionarea precisă, 
riguroasă a mijloacelor tehnice are 
un rol determinant asupra calității 
produselor. Ni 6-a spus că ar fl 
foarte util dacă în țară ar exista 
anumite experiențe In această pri
vință, care să poată fl preluate și 
adaptate la specificul activității de 
aici.

O problemă Importantă asupra că
reia au insistat interlocutorii este 
cea legată de calitatea materialelor, 
pieselor si reperelor din colaborare, 
precum și a S.D.V.-urilor standardi
zate. Normal ar fi ca și unitățile 
furnizoare, ca de altfel și cele bene
ficiare, să lucreze în regim de asi
gurare a calității, numai astfel exis- 
tînd garanția că in întreaga indus
trie orizontală se elimină toate 
junsurile, că fabricația va fi 
pusă la punct.

Desigur, nu ne-am oprit decît 
pra unor aspecte din preocupările 
și inițiativele acestui colectiv pentru 
ridicarea calității producției. Aseme
nea experiențe, conturate în ultima 
perioadă, există însă si in alte uni
tăți din economie ; după cum nu 
este mai puțin adevărat că în unele 
întreprinderi factorii de resort opun 
rezistență la introducerea sistemului 
de asigurare a calității, îndeosebi din 
comoditate, dar și din temerea că a- 
ceastă metodă modernă de organiza
re și conducere ar scoate la iveală 
limpede o serie de neajunsuri inter
ne, de apariția si perpetuarea cărora 
ei înșiși sînt răspunzători. Iată de 
ce elaborarea, conform hotâririi 
conducerii partidului, a Programului 
special de calitate în construcția de 
mașini reprezintă un bun prilej pen
tru a se pregăti condițiile și a se 
stabili obligativitatea introducerii, 
pretutindeni în această ramură, a 
sistemului de asigurare a calității.
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Măsuri 
buie aplicate întocmai 
județul Ialomița s-au luat zilele 
acestea măsurile care se impuneau 
pentru grăbirea stringerii furajelor, 
mai ales că în unele unități cantită
țile de suculente insilozate pină la 
13 septembrie sint încă mici. Aceas
tă situație a fost analizată atit pe 
ansamblul județului, cît și. la nivelul 
consiliilor agroindustriale și unități
lor agricole. S-a pornit de la canti
tățile necesare de furaje pentru iar
nă . și cele existente pină acum în 
bazele furajere. Din cele 470 000 tone 
suculente care trebuie insilozate în 
această toamnă, in bazele furajere 
din județul Ialomița au fost depozi
tate doar 165 000 tone. Unii spun că 
încă nu s-a trecut la recoltarea plan
telor furajere în cultura dublă des
tinate silozului. Cit de falsă și înșe
lătoare este această opinie putem 
constata aruncind o privire in depo
zitele de furaje ale multor 
din consiliile agroindustriale 
Făcăeni, Slobozia, Condeești 
drășești, ale căror realizări 
mult peste media județului,
operativele agricole de producție din 
Săveni, Făcăeni, Ciochina. Amara, 
Vlădeni, Bordușanl și Horia s-au în
silozat pină la această dată între 
2 000 și 3 500 tone, ceea ce reprezintă 
peste 50 la sută din necesar,’ unită
țile avînd 
Încheierea 
depoziteze 
decit cele
unități cum sint cooperativele agri
cole de producție din Crăsani. Sfintu 
Gheorghe, Reviga și Albești stocu
rile de suculente insilozate sînt foar
te mici, insumind doar ceva mai 
mult de 10 la sută din necesar. în 
aceste unități s-au întocmit progra
me privind stringerea tuturor resur
selor de. furaje. Se string și se de
pozitează vrejii de fasole, de soia, 
capitulele de floarea-soarelui și co- 
letele de la sfeclă. De altfel, o dată 
cu începerea campaniei de industria
lizare a sfeclei de zahăr, importante 
cantități de tăiței rezultați din pre
lucrare vor fi însilozați cu coceni de 
porumb. în secțiile de mecanizare 
s-au luat măsurile care se impuneau

unități 
Movila, 
și An- 
sint cu 
în co-

posibilitatea ca pină la 
campaniei de toamnă să 
cantități mult mai mari 

prevăzute. Din păcate. în

nea- 
bine

asu-

Cu maximă grijă față de calitatea producției, la unul din standurile de 
probă de la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, un nou produs 

ieșit din fabricație este verificat cu minuțiozitate
Foto : S. Cristian

CLUJ-NAPOCA : Producție fizică suplimentară 
cu consumuri reduse

Activitatea desfășurată de colec
tivul întreprinderii „Carbochim" 
din Cluj-Napoca. unitate care 
ocupă de mai multi ani la rînd 
locuri fruntașe in întrecerea socia
listă pe ramură, se concretizează in 
realizări ce confirmă hotărîrea oa
menilor muncii de aici de a încheia 
și acest an cu rezultate cît mai 
bune. Pină acum. întreprinderea a 
realizat suplimentar un volum de 
producție-marfă industrială in va
loare de peste 21 milioane lei și a 
depășit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii cu 6 200 lei pe 
om al muncii. Planul la producția 
fizică a fost Îndeplinit in proporție 
de 104,4 la sută, fabrieîndu-se in 
plus peste prevederi 7 000 bucăți

corpuri abrazive. 140 tone electrozi 
siderurgici, peste 400 tone electro- 
corindon și electrozi de baterii, în 
condițiile economisirii a 4 700 MWh 
energie electrică și 480 000 mc gaze 
naturale. Aceste rezultate — ne-a 
spus loan Mărgineanu, secretarul 
comitetului de partid — au fost 
obținute în mare parte ca urmare a 
aplicării măsurilor din programul 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, între care 
modernizarea unor tehnologii de 
fabricație și a unor fluxuri teh
nologice, diversificarea producției, 
perfecționarea pregătirii profesio
nala a 1 personalului muncitor. 
(Marin Oprea).

Suculentele vor compensa 
deficitul de fin. Pentru buna 
furajare a animalelor în peri
oada de stabulație, cooperativele 
agricole din județul Mureș ur
mează să-și asigure 138 100 tone fin, 
468 100 tone suculente și 172 700 tone 
grosiere. Ce s-a realizat pînă acum? 
Față de cantitățile amintite, pină la 
13 septembrie s-au strins și depo
zitat 97 348 tone fin. 144 735 tone 
suculente și 136 745 tone grosiere.

Ce se întreprinde. în aceste zile, 
pentru stringerea și depozitarea unor 
cantități cît mai mari de furaje? „în 
primul rind. urmărim suplinirea de
ficitului de fin — ne 
Solyom, 
direcția agricolă județeană. La in
dicația 
partid, organele agricole județene șl 
conducerile unităților agricole acțio
nează în vederea recoltării miriști
lor si a otavei, astfel ca. pe această 
cale.
8 000—10 000 tone fin de bună cali
tate. întrucit cele mai mari restante 
se înregistrează la depozitarea sucu
lentelor. s-au întocmit programe spe
ciale pentru ca. concomitent cu re
coltarea porumbului, cocenii să fie 
imediat însilozați cu 
asemenea, in unitățile 
mari de ovine (dar cu deficite de 
fin), pe lingă folosirea frunzarelor, 
s-a luat măsura depozitării de co
ceni frunzoși. un furaj valoros. Tot
odată. se acționează pentru amoni- 
zarea paielor si realizarea unor can
tități mari de furaje insilozate din. 
grosiere — paie, coceni, vreji — în 
amestec cu borhot si colete de sfe
clă de zahăr. Pentru unitățile cu ti
neret bovin, se are in vedere droj- 
duirea furajelor grosiere (circa 13 000 
tone). Un alt amănunt. Pentru a S3 
asigura furaje de calitate s-a luat 
măsura ca în această lună să fie in
ventariate și completate cu piese de 
schimb toate morile și bucătăriile fu-, 
rajere".

Faptele atestă că în multe coope
rative agricole, cu sectoare zooteh
nice puternice, printr-o temeinicii 
organizare a muncii la recoltarea- 
lurajelor. au putut fi strînse și de
pozitate cantități apreciabile de fin, 
aproape de cele prevăzute pe Între
gul an. iar acum lucrările de însi- 
lozare se desfășoară intens. între 
acestea se numără șl unitățile din 
consiliul agroindustrial Luduș. Ilie 
Moldovan, președintele consiliului 
agroindustrial, ne spune că aproape 
40 la sută din cantitatea de fin de
pozitată o reprezintă trifolienele. iar 
circa 60 la sută — finul din grami- 
nee perene, recoltat în cursul anu
lui de pe tinetele naturale. Aici, 
cantitatea nerealizată din necesarul 
de fin (de circa 20 la sută) va fi 
completată prin însilozarea unor can
tități mai mari de suculente. De alt
fel, a început insilozarea grosiere
lor în amestec cu frunze de sfeclă 
de zahăr. Tot pentru suculente, aici 
s-au cultivat 80 hectare cu sfeclă 
furajeră. Aceasta face ca. aici, să se 
estimeze că planul la furaje va fi 
nu numai realizat, ci chiar depășit. 
O demonstrează, de altfel, multe 
unități din acest consiliu agroindus
trial. care, la această dată, au reali
zat si depășit planul la furaje. în
tre acestea se numără cooperativele 
agricole Bichiș și Ghețani. rezultate 
bune înregistrînd si cooperatorii din 
Bogata. Roșiori. Luduș, Ațintiș, Ce- 
călaca și din alte unități, iar pentru 
a nu consuma nimic din cantitatea 
de furaje depozitată, au fost însă- 
mințate, în a doua cultură după ' 
orz, 250 hectare porumb masă-verde 
în amestec cu . floarea-soarelui și 
mei.

Cu toate că In această perioadă 
continuă cositul finețelor, de unde 
va rezulta o cantitate apreciabilă de 
otavă, nu va putea fi realizată în
treaga cantitate de fin. deficitul de 
fin urmind să fie compensat prin 
asigurarea unor cantități mai mari 
de suculente. în această privință, ju- , 
detul are resurse mari. Avem in 
vedere cocenii de porumb, cît și fap
tul că se cultivă 11 800 hectare cu ■ 
sfeclă de zahăr, de la care rezultă 
o oantitate apreciabilă de frunze, 
care vor fi insilozate în amestec cu 
grosiere. Au fost luate măsuri ca 
recoltarea porumbului boabe să se 
realizeze pe parcele compacte, astfel 
ca. concomitent cu această lucrare, 
să se poată intra cu utilajele și la 
stringerea cocenilor care încă sînt 
verzi și prezintă o importantă deo
sebită pentru însilozarea lor imediată 
și obținerea, pe această bază, a unui 
siloz de calitate. în acest scop au 
fost luate măsuri pentru producerea 
cantității necesare de lactosil, în 
cele patru statii cu o capacitate zil
nică de 6 tone, suficiente pentru a 
se însiloza zilnic 3 000 tone furaje. 
Paralel cu aceasta, pe măsura îna
intării recoltatului la sfecla de za
hăr, urmează a se realiza un nou 
sortiment de siloz din cocenii de 
porumb tocați, în amestec cu colete 
și frunze (fără adaos de lactosil). 
Astfel se apreciază că în acest mod, 
în această perioadă, se vor realiza 
(din cele două sortimente) peste 
120 000 tone furaje insilozate.

spune Petru
director cu zootehnia la

comitetului județean de

să fie obținute cel puțin

lactosil. De 
cu efective

Investigațiile întreprinse de reporterii și corespondenții „Scinteii" pun 
In evidență, ca o concluzie certă, faptul că în domeniul stringerii șl de
pozitării furajelor se impune luarea unor măsuri urgente pentru inten
sificarea lucrărilor de însilozare a furajelor suculente. Nu se poate ad
mite ca unele unități agricole să aibă la ora de față importante deficite 
în balanța furajelor. Timpul este încă favorabil stringerii și depozitării 
nutrețurilor suculente. Stă in puterea oamenilor, a specialiștilor ca. prin- 
tr-o organizare și mobilizare exemplare, prin ordine și disciplină, prin- 
tr-o înaltă răspundere a cadrelor de conducere, să se folosească toate 
mijloacele ca, în paralel cu stringerea roadelor toamnei, să se adune în 
depozite cît mai multe furaje de calitate.

Reporterii și corespondenții „Scinteii"

treprir.se
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Afirmarea tot mai largă in țările capitaliste 
dezvoltate a unor teorii ce contrapun gindirii 
progresiste, revoluționare a epocii noastre teze 
și principii aparent noi se asociază încercări
lor de a acredita o nouă orientare in viata 
economică si socială a țărilor capitaliste. 
Efectele sociale și economice de durată ale 
depresiunii economice declanșate la mijlocul 
deceniului trecut in lumea capitalistă s-au con
stituit in ultimii 10—15 ani in premise nemij
locite ale unor schimbări de orientare in ideo
logia burgheză contemporană. Pierderea popu
larității tezelor liberale ale anilor ’50 și '60, ca 
și problematica economică și socială nouă pe 
care au pus-o in evidentă transformările petre
cute in acești ani au determinat în planul con
fruntărilor de idei căutarea asiduă a unei „noi 
identități ideologice”, a unor noi platforme poli
tice care să pregătească și să justifice măsu
rile luate in apărarea pozițiilor de clasă ale 
burgheziei. Caracterul antidemocratic deschis 
al multora dintre aceste măsuri este disimulat 
nu o dată in forma unor programe de „revita-

lizare”. de „înnoire" a capitalismului, al căror 
conținut economico-social este insă in mod 
esențial unul conservator.

Dacă in anii ’60 teoriile despre „sfirșitul 
ideologiei” negaseră in mod formal oricărei 
ideologii șansele de a putea răspunde cerin
țelor progresului tehnologic al lumii contem
porane, noile concepții nu mai au acum com
plexe in fata statutului ideologiei. Ele revendică 
in mod deschis și intr-o proporție tot mai mare 
„conversiunea ideilor în pirghii sociale". Elabo
rate îndelung in perioada postbelică, noile pro
grame ideologice ale conservatorismului politic 
s-au impus atenției abia la sfirșitul deceniului 
trecut și începutul celui actual, in condițiile 
unei depresiuni economice de durată.

„Revirimentul" mentalității conservatoare 
constituie astăzi o componentă importantă a 
diferențierilor care se produc in gindirea bur
gheză. Referindu-se la transformările complexe, 
nu o dată contradictorii, care au loc in socie
tatea capitalistă contemporană și in ideologia 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in acest

context cerința desfășurării unei mai intense 
activități politico-ideologice, de combatere 
argumentată a pozițiilor gindirii burgheze, a 
concepțiilor retrograde, bazată pe cunoașterea 
aprofundată a fenomenelor noi din societatea 
contemporană, a legităților generale ale dez
voltării socio-economice, pe însușirea temeinică 
a adevărurilor generale ale concepției revolu
ționare. Analiza orientărilor contemporane ale 
ideologiei capitalismului poate pune astfel in 
evidentă nu numai conținutul in esență vechi, 
perimat al acestor teze aparent „noi”, dar și 
caracterul lor reacționar, faptul că in lumea 
contemporană sint din nou scoase la lumina 
zilei vechi teorii, înfrînte și compromise la 
timpul lor, cu scopul de a crea confuzii in rin- 
dul diferitelor pături sociale, de a dezorienta 
pe cei care caută un drum nou in evoluția 
societății.

La dezbaterea organizată pe aceste teme de 
redacția noastră participă : prof. univ. dr. 
Gh. Al. CAZAN, conf. univ. dr. Aculin CAZACU 
și lector univ. dr. Constantin NICA.

Răspunderea comuniștilor din școală 
pentru calitatea învățământului

O populație școlară numărind 
peste 75 000 de elevi — la care se 
adaugă miile de studenti ai Univer
sității... Aproape 1 000 săli de clasă, 
în covîrsitoarea lor majoritate cu 
act de naștere în ultimele decenii. 
(Contemporane cu cele peste 85 000 
noi apartamente ale orașului reclă
dit din temelii)... Peste 2 500 de ca
dre didactice... $i am putea continua 
cu laboratoarele, atelierele 
terenurile sportive... De 
puncte de 
începutului 
Galați.

Cum îsi 
de partid

școală, 
la aceste 

start a sunat clopoțelul 
de nou an școlar si la

Premise sociale 
ale schimbării 

ideologiilor 
„stagnării “

Aculin Cazacu : Trebuie să subli
niem de la început că ascensiunea 
ideologiei conservatoare nu reprezin
tă decît una din modalitățile de re
punere în temă a vechilor principii 
ale „dreptului inalienabil al inițiati
vei private". Ideologia politică și e- 
conomică neoconservatoare reprezin
tă azi o modalitate nouă, dar una 
cu puternice rădăcini în trecut, de 
activare a tezelor individualismului 
concurențial. Ea împrumută din nou 
haina „inovării" teoretice și ideolo
gice și își asumă in mod deschis 
funcția de manipulare a interesului 
public. Istoria recentă a doctrinelor 
politice evidențiază că ori de cite ori 
s-au reactivat in plan ideologic — 
așa cum se intimplă in prezent — 
poziții conservatoare s-au produs si
multan, in sfera vieții politice ne
mijlocite, mutații asemănătoare, care 
au consolidat puterea economică și 
politică a capitalului. în trecut mă
surile practice de conservare a pozi
țiilor de clasă au premers de cele 
mai multe ori „prelucrarea" și justi
ficarea lor ideologică. Caracterul a- 
cut al opozițiilor de interese din so
cietatea capitalistă contemporană și 
radicalizarea politică a maselor face 
însă necesară în prezent o prealabilă 
și atentă pregătire ideologică, o 
prealabilă încercare de modelare a 
spiritelor care să garanteze atinge
rea obiectivelor politice ale unei 
campanii antidemocratice nedisimu
late. Este ceea ce, în esență. încear
că să realizeze ideologia conserva
toare de azi.

Constantin Nica : Alternanța din
tre perioadele istorice în care pre
valează poziții! d liberale și cele do
minate de un climat politic conser
vator e explicată astăzi in modali
tăți foarte diferite în studiile de so
ciologie politică și în lucrările de 
istorie a doctrinelor economice. O 
recentă lucrare a istoricului ameri
can Arthur Sthlbs'înget ptthe "această 
alternanță pe seama schimbării de 
generație, care ar însoți acest nou 
eșec major al politicilor liberale. Din
colo însă de opțiunile subiective și de 
valorile specifice pe care le Cultivă 
fiecare generație de oameni politici, 
oscilațiile ideologiilor burgheze între 
programele liberale de înnoire a 
structurilor economice și impulsul 
conservator de apărare a privilegi
ilor de clasă au. in ultimă instanță, 
o determinare cu mult mai profundă 
în înseși contradicțiile ciclului eco
nomic al capitalismului modern. Aici 
in primul rînd se află cauzele care 
determină dezvoltarea inegală, alter
narea perioadelor de expansiune cu 
cele de recesiune și criză. Căutarea 
in trecut a soluțiilor la problemele 
sociale și economice ale prezentului 
este reflexul ideologic al acestei e- 
voluții contradictorii a economiei ca
pitaliste.

Așa cum este cunoscut, după anii 
’60. impasul evident al modelului e- 
conomic liberal al „Statului bună
stării", confruntat în mod dramatic 
cu realitatea socială a unei depre
siuni economice de durată, a oferit 
multor economiști de orientare con
servatoare argumentele practice pen
tru a susține că statul nu ar atenua, 
ci ar agrava și ar croniciza disfunc- 
țiile economiei particulare. Soluția 
economiștilor conservatori vizează

azi, fără excepție, re-prîvatizarea u- 
nor domenii ale economiei capita
liste și ale asistenței sociale, adop
tarea unor restricții severe în ceea 
ce privește cheltuielile sociale ale 
statului capitalist. Ideologia conser
vatoare respinge azi cu tot mai 
multă fermitate „iluzia că totul poa
te fi transformat în frumusețe prin 
bunăvoința statului".

Studiile sociologice evidențiază cu 
pregnanță că asemenea mutații in 
ideologia politică sint asociate unor 
profunde mutații economice și socia
le, manifestării unor profunde con
tradicții de interese in societatea ca
pitalistă contemporană. Reactivarea 
vechiului spirit concurențial al ini
țiativei private constituie astăzi răs
punsul ideologic de orientare con
servatoare la aceste contradicții rea
le ale vieții economice și politice.

Descentralizarea funcțiilor statului

contemporane, mesajul ideologiei 
conservatoare e unul ambiguu, favo- 
rizind mai degrabă consolidarea pri
vilegiilor de clasă. Cunoscutul poli
tolog american Robert Dahl. în lu
crarea „Prefață pentru o democra
ție economică", ne oferă un aseme
nea proiect utopic al progresului de
mocratic în limitele ordinii burgheze 
a vieții economice. Aderenta la idei 
și concepte noi, cum sînt acelea ale 
autoconducerii, este aici lesne și re
pede valorificată în spirit neoconser- 
vator. R. Dahl recunoaște în mod 
critic faptul că „proprietatea corpo
rațiilor se bucură în S.U.A. de cea 
mai largă protecție în comparație cu 
oricare altă țară din lume". Chiar 
dacă această proprietate nu este un 
„drept natural", menținerea statutu
lui său, scrie Robert Dahl pe același 
ton critic, are azi tot mai mult sem
nificația unui fundament economic

Empirismul programatic al demer
surilor de acest gen, care ignoră nu 
o dată rigoarea in întrebuințarea 
conceptelor politice, se concretizează 
în obstinația de a proclama „revo- 
luția-conservatoare" ca destin unic 
al lumii occidentale. Această mișca
re economică și politică aflată azi la 
ordinea zilei în țări capitaliste pu
ternic dezvoltate, consideră, de pildă, 
Guy Sorman, ar „inventa propriul 
ei viitor", un viitor al inegalităților 
economice, sociale, al exploatării, al 
dominației. Este o poziție ideologică 
care aspiră să dețină monopolul so
luțiilor politice și economice la pro
blematica atît de complexă și con
tradictorie a dezvoltării tehnologice 
în capitalismul contemporan pe fon
dul perpetuării inegalităților econo
mice și sociale, al opozițiilor de 
clasă care definesc structura acestei 
societăți.

TEORII CAPITALISTE IN CĂUTAREA 
UNEI JOI IDENTITĂȚI IDEOLOGICE'

capitalist și prevalenta intereselor 
individuale sau locale este asociată 
în mod forțat — in termenii soluției 
politice conservatoare — unor pro
cese economice majore de transfor
mare a economiilor capitaliste puter
nic industrializate. După unii co
mentatori ai fenomenului politic din 
aceste țări, o asemenea asociere pa
radoxală a înnoirilor tehnologice și a 
conservatorismului politic, chiar ate
nuată in bună măsură de pozițiile 
politice puternic diferențiate ale di
verselor fracțiuni conservatoare, re
prezintă o trăsătură definitorie a 
„reconversiunilor" ideologiei burghe
ze contemporane.

De la critica 
democrației burgheze 
la programe politice 

antidemocratice
Aculin Cazacu : In ideologia și 

practica politică a capitalismului 
contemporan, reacțiile antidemocra
tice ale noului conservatorism au 
modalități multiple de manifestare, 
în amalgamarea conceptelor noi ale 
înnoirii tehnologice, ele își află as
tăzi. așa cum s-a subliniat aici, o 
sursă de disimulare a finalității lor 
politice și ideologice reale : reacti
varea și consolidarea privilegiilor de 
clasă ale burgheziei. Caracterul pre
tins novator al tezelor pe care le 
susțin noile teorii economice și po
litice conservatoare este bazat pe 
exploatarea „mesajului" pe care l-ar 
conține tehnologiile moderne, pro
movate la scară de masă de pro
gresul tehnico-științific din ultimele 
decenii, și care, chipurile, ar încu
raja inițiativa capitalistă, spiritul 
concurențial al individualismului 
burghez etc.

Chiar atunci ctnd critică stări de 
lucruri și raporturi conflictuale din 
viața politică a societății capitaliste

al încălcării libertăților democratice, 
„Capitalismul corporatist, ca și so
cialismul birocratic, conchide autorul 
citat, tind să producă inegalități de 
ordin social și economic atît de mari, 
incit afectează esența procesului de
mocratic, a egalității politice". In a- 
ceste reflecții se implică după cum 
putem constata și o reacție antiso- 
cialistă. Soluțiile la gravele proble
me sociale cu care se confruntă or
dinea burgheză marchează acum o 
nostalgie presantă în raport cu tre
cutul și o teamă funciară de innoi- 
rile socialiste. Critica unor disfunc- 
ții ale sistemului politic al capitalis
mului contemporan reprezintă aici o 
cale prin care se vor justificate tre
cerile. mai mult sau mai puțin de
clarate. spre un nou conservatorism 
politic și ideologic.

Gh. Al. Cazan : Nota majoră a 
concepțiilor conservatoare, ca ideo
logii antidemocratice, o constituie și 
astăzi anticomunismul lor virulent. 
Pentru ideologii neoconservatori, 
ideea libertății este redusă la liber
tatea burgheză, egalitatea este cel 
mult o „egalitate a șanselor" oferită 
investitorilor de capital.

Sint ignorate astfel în înțelegerea 
libertății și egalității probleme reale, 
acute ale societății capitaliste, cum 
sint exploatarea de clasă, încălcarea 
libertăților democratice ale unor 
largi categorii sociale.

O asemenea inadecvare a concep
telor folosite la conținutul real al 
acestei ideologii se evidențiază de 
altfel cu stridentă și în cazul aso
cierii a doi termeni pe care gîndirea 
socială i-a considerat întotdeauna in 
contradicție unul cu altul : revoluția 
și conservatorismul politic. Revoluția 
este un proces social, economic și 
politic ce conduce la schimbarea ra
dicală a bazelor unei societăți în 
timp ce ideologiile conservatoare au 
apărat întotdeauna raporturi sociale 
aflate in defensivă istorică.

Red. : In condițiile in care ideolo
gia neoconservatoare revine astăzi 
la valorile ideologice clasice ale ca
pitalismului își păstrează întreaga 
actualitate analiza pe care au făcu
t-o întemeietorii teoriei revoluționare 
acelei perioade istorice. Apelul la 
„drepturile naturale”, scria in acest 
sens Marx, maschează pur și simplu 
cererea burgheziei de a-și putea în
trebuința proprietatea in propriul ei 
folos. Printr-o suprapunere de pla
nuri esențial diferite ale cunoașterii 
sociale, in gindirea conservatoare 
sint adesea interpretate in sens 
„darwinist” chiar legile economice 
specifice ale pieței capitalului și ale 
liberei concurențe. Ele sint nu o 
dată proclamate cu cinism „legi na
turale” prin care jocul selecției ar 
stabili în mod implacabil „ordinea 
inegalităților naturale”, o ordine în 
care cei mai puternici și mai activi 
ar avea „un drept legitim asupra ce
lor mai slabi”. Piața capitalistă, 
opinează reprezentanții neoconser- 
vatorismului, ar realiza o selecție 
dură a inițiativelor private păstrînd 
numai ceea ce este cu adevărat via
bil. Schimbările de structură in 
viața economică, determinate azi de 
progresul tehnic și de simplificarea 
sistemului informațional, procese 
esențial noi in dezvoltarea forțelor 
de producție, sint privite aici in
tr-un mod inadecvat, din perspecti
va de mult depășită a concepțiilor 
evoluționiste ale secolului trecut.

Critica marxistă a teoriilor sociale 
antiprogresiste — pe care le promo
vează azi gîndirea conservatoare — 
relevă că in însăși structura doctri
nei se află argumentele cu care 
poate fi probat caracterul antidemo
cratic al tezelor sale, evidențiind 
relația de determinare care există 
și aici, in ultimă instanță, între 
fenomenele de criză din societatea 
capitalistă și impulsul — sublimat 
in formă teoretică — de apărare a 
unor privilegii de clasă și a vechi
lor structuri economice și politice.

Viața socială atestă, pe de altă 
parte, influența reală — tot mai 
evidentă in planul transformărilor 
din viața societăților contemporane 
și din gîndirea epocii — a forțelor 
care acționează pentru înfăptuirea 
unor raporturi noi, pentru afirmarea 
valorilor umaniste ale egalității și 
libertății. Pe acest fond, ideile so
cialismului, ale progresului și demo
crației se afirmă cu tot mai multă 
putere in ciuda încercărilor ideolo
giilor conservatoare — vechi sau 
noi — de a opri in loc mersul 
istoriei.

Dezbatere realizată de 
Ioan STANESCU

trăiește viața organizația 
a școlii — trei pătrimi 

din numărul cadrelor didactice 
comuniști — în acest moment ? 
întrebarea pe care reporterii 
pus-o într-un număr de școli 
orașul Dunării și. deopotrivă, al 
lului și navelor românești, 
trebare generată de aprecierile, de o 
însemnătate deosebită, ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea de 
la marea adunare populară din mu
nicipiul Timișoara. prilejuită de 
începerea noului an de invătămînt. 
aprecieri privind activitatea organe
lor si organizațiilor de. partid din 
scoală care au misiunea de a milita 
necontenit „pentru o înaltă cultură, 
o inaltă știință, pentru formarea 
unui tineret revoluționar cu o inaltă 
conștiință patriotică, cu 
fermă de a servi patria, 
cauza socialismului, de a servi viito
rul poporului".

Sint imperative de maximă răs
pundere. Lor. comuniștii scolii, or
ganele si organizațiile de partid, 
toate cadrele didactice le consacră, 
încă din primele zile ale noului an 
de învățămint, toată capacitatea lor 
de muncă, de dăruire 
tentă.

sint 
Este 

au 
din

hotărirea 
partidul,

Si compe-

ATELIERELE-ȘCOALĂ, ATE
LIERELE ÎNALTEI PREGĂTIRI 
PROFESIONALE. Liceul industrial 
nr. 1 este socotit printre cele mai 
înzestrate cu ateliere-școală, utila
je etc. din Galați. O zestre care se 
află și in atenția organizației de 
partid de aici. Aceasta a propus ca 
temă de dezbatere, in ultima adunare 
generală a comuniștilor, tocmai fe
lul în care au foș.t pregătite, pentru 
noul an școlar, toate aceste înzes
trări. Notăm argumentele profesoa
rei Maria Popescu, membră a birou
lui organizației de bază :

— Mai întîi si întîi s-a dat sarcină 
membrilor de partid să asigure repa
rațiile si reviziile tuturor utilajelor 
de care dispunem, pentru instruirea 
practică a elevilor.

Am mers în ateliere si am văzut Ia 
fata locului cît de convingător este 
raportul comunist al unor membri

VIAȚA DE PARTID

în municipiul Galați

sională pentru această unitate de in- 
vătămint — plus unele prejudecăți ! 
— nu reușeau să asigure acoperirea 
cu necesarul de elevi. în vederea 
examenelor din această vară. în or
ganizația de partid s-au cristalizat 
cîteva acțiuni : deplasarea profesori
lor în școlile orașului, care să ple
deze. in dialogurile organizate cu 
elevii, pentru profesiile ce pot fi do- 
bindite în Liceul industrial nr. 3 ; o 
propagandă mai bine organizată în 
această ordine de idei etc. Se poate 
afirma cu certitudine că si aceste 
acțiuni au contribuit, de exemplu, 
la ocuparea. încă din iulie, a celor 
360 locuri la profilul metalurgic. 
Profil care, de regulă, mai necesita 
un concurs.

— Greul însă, este de părere secre
tarul biroului organizației de bază, 
abia de acum începe. Avem datoria 
să-i pregătim temeinic pe viitorii 
muncitori, asa cum ne-a cerut si în 
cuvîntarea rostită la inaugurarea 
noului an de învătămînt tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să-i ridicăm la 
un orizont cit mai larg de cunoștin
țe profesionale, să le dezvoltăm ca
lități morale proprii muncitorilor cu 
o conștiință inaltă.

ÎNVĂȚĂM-MUNCIND, MUNClM- 
ÎNVĂȚÎND. Secvență firească din 
primele zile ale noului an școlar la 
liceul „Vasile Alecsandri" : prof. 
Vasile Ciuchină, secretar adjunct al 
biroului organizației de partid din 
școală, și directorul Emil Dumitrescu 
analizau aspecte ale practicii elevilor 
din acest an. Trecem împreună în 
revistă măsurile stabilite. în funcție 
de experiența anilor anteriori, cînd 
această practică s-a efectuat la 
I.A.S. Galați si la intreprinderea de 
legume si fructe : repartizarea elevi
lor pe grupe, grupe aflate de regu
lă în răspunderea unor cadre didac
tice membre de partid : organizarea 
întrecerii între acestea, ne două 
obiective principale : cantitatea și 
calitatea muncii ; asigurarea unei 
mai temeinice discipline și. mai ales, 
a conștientizării mai cu seamă a 
unor părinți asupra participării fiilor 
și fiicelor lor, elevi, la această prac
tică cu virtuți educative recunoscute; 
pregătirea de ne acum a dezbaterilor 
din adunarea generală a comuniști
lor. din adunarea generală a U.T.C., 
asupra felului cum s-a desfășurat 
practica elevilor.

Noul an școlar, cu imperativele 
sale de mare răspundere în educarea 
Si formarea tinerei generații, impe
rative înfățișate cu limpezime de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în cuvîn
tarea rostită la 15 septembrie, la Ti
misoara. este socotit si de către or
ganizațiile de partid din școlile gălă- 
tene drept o nouă etapă de activi
tate. O etapă calitativă. care 
presupune continua împrosoătare a 
formelor și metodelor de muncă, pro
prii activității de partid. în măsură 
să determine. Ia rîndu-i, un învătă
mînt de calitate.

Iile TANASACHE 
Dan PLAEȘU

de partid, precum Aurel Manola- 
che, Iordache Matiaș, Tudorache 
Tatu, care au avut în răspundere 
acest lucru. Absolut toate atelierele 
au fost pregătite pină in cele mai 
insignifiante amănunte, „la cheie". 
E adevărat că și unitatea care pa
tronează școala — întreprinderea 
mecanică navală Galați — a dat aici 
o substanțială si de nădejde mină 
de ajutor. Dar care s-a pus in miș
care la timp și eficient si datorită 
colaborării dintre organizațiile de 
partid din cele două unități.

PREOCUPĂRI CONCRETE PEN
TRU MAI BUNA ORIENTARE 
PROFESIONALA. Un adevăr pe 
care-1 confirmă activitatea ce se des
fășoară la Liceul industrial nr. 3, cu 
126 clase și peste 4 400 elevi în acest 
nou an școlar. Principala pepinieră 
de cadre a Combinatului siderurgic 
Galați. Aici se pregătesc viitorii 
cocsari, oțelari, furnaliști, laminatori, 
mecanici, electromecanici... Organi
zația de partid a școlii, puternică și 
ea, numără aproape 120 de membri 
de partid.

— Cum au trăit comuniștii mo
mentul de debut în noul an de în- 
vățămînt ?

Ne răspunde prof. Ioan Andrei, 
secretarul biroului organizației de 
partid :

— Cu satisfacția unor reușite. Cu 
conștiința că mai au încă multe de 
făcut.

Ne oprim la o idee care se află 
dincolo de aceste afirmații. în mai 
multe rînduri. dezbaterile din adu
narea generală a comuniștilor de aici 
s-au oprit, cu răspunderea cuvenită, 
asupra pregătirii temeinice a viito
rilor muncitori. E adevărat că în 
destui ani orientarea școlară profe

ALȚII
MAI

„CA SA-I ÎNVEȚI 
TREBUIE SĂ ÎNVEȚI 
ÎNTÎI" reținem o remarcă de Ia pro
fesoara Ecaterina Bezman. secretara 
biroului organizației de bază de 
partid de la Școala generală nr. 7. 
Remarca se „lega" de o recoman
dare formulată intr-o dezbatere a 
comuniștilor de la sfirșitul anului 
școlar, în care 
organizației de 
conducerii scolii . . 
terea eficientei activității comisiilor 
metodice din școală.

în școala nouă, dintr-un cartier, 
evident nou, al orașului, am aflat la 
lucru, acum, la început de an școlar 
Si comisiile metodice care, așa cum 
ne spunea 1------------
directoarea, dezbat noile 
școlare, stabilesc temele de 
tare, sînt preocupate de 
varea experienței bune, insistă asu
pra cauzelor unor neîmpliniri. Dacă 
mai adăugăm si faptul că răspun
derea 
todice 
marea 
a fost 
didactice membre de partid, 
certitudinea că recomandarea din 
adunarea comuniștilor va fi îndepli
nită întocmai in acest nou an școlar.

PE 
TU

se cerea ca biroul 
bază să solicite 
de a asigura creș-

profesoara Zina Mircea, 
programe 

cerce- 
promo-

activitătii acestor comisii me- 
— cu rol recunoscut in afir- 
unui învățămînt de calitate — 
încredințată mai ales cadrelor 

există

Un nou film artistic : „NELU"
O producție a Casei de filme nr. 4

Scenariul: Dumitru Radu Popescu. Producător delegat : Marian Po
pescu. Decorurile : arh. Adriana Păun. Costumele : Lucia Morariu. Mu
zica : Dan Stefănică. Coloana sonoră; Horea Murgu. Montajul: Maria 
Neagu. Regia : Dorin Mircea Doroftei.

Cu : Mihai Brătilă, Melania Ursu, Tora Vasilescu, Florin Zamfirescu, 
Radu Duda, Virgil Andriescu, Mihai Cafrița, Dan Condurache, Mihai 
Mălaimare. Tudorel Filimon, Oana Ștefănescu, Manuela Ciucur.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București"

Tn completare NUNTA ZAMFIREI
O producție a studioului „Animafilm"

Scenariul, inspirat din „Nunta Zamfirei" de George Coșbuc : Tatiana 
Apahidean. Consultant etnografic : Ion Moanță. Redactor: Dana Duma. 
Animația : Mihaela Mihăiasa, Doina Cionga, Anita lonescu, Doina Vin- 
tilă. Plastica și desenele : Rodi Marina Ioniță, Stela Costache, Ana Ho- 
ratschek. Muzica : Andrei Bretz, Vasile Timiș. Sunetul : Stefan Apostu. 
Imaginea : Olga Pârăianu. Montajul : Sonia Georgescu. Producția : Silvia 
Florescu. Asistent de regie : Pierretta Atanasiu. Recită : Ion Caramitru. 
Scenografia și regia : Tatiana Apahidean.

--------------------------- SUB REFLECTORUL BRIGĂZII...
S-au impus, de mai mulți sau mai puțini ani, in așezări de mărimi și 

ranguri diferite, un șir de concursuri și festivaluri la care a participa în
seamnă deja un rivnit titlu de onoare. Căci nu toate acțiunile botezate cu 
titlul de „întreceri” sint ceea ce denumirea lor ar trebui să însemne. Des
tule așa-zise competiții și concursuri rămin doar „concursuri de... îm
prejurări". Multe sint expresii ale unor orgolii nedispunind de suficiente 
mijloace de impunere. Altele iau forma unor simple veleități, încurajate 
mai cu seamă de utilizarea improprie, fără efort personal, a climatului 
favorabil participării democratice și in număr cit mai mare la actul de 
creație cultural-artistică. Insă pe noi ne interesează in primul rind faptul 
că anumite forme de întrecere petrecute în locuri neunificabile din punct 
de vedere artistic sint prețuite și căutate de competitori din toată țara 
tocmai fiindcă au izbutit să nu degradeze funcția competitivă, ci, din 
contră, să o mențină și ridice, avind clară conștiința că aici se află unul 
din izvoarele inepuizabile ale progresului artistic.

Prestigiul întrecerii 
artistice

Să notăm mai întîi faptul că locu
rile despre care e vorba n-au omo
genitate, nu-s egale nici ca mărime, 
ca întindere ori pondere în structura 
economico-socială și nici in privința 
rangului pe care-1 dețin sub raport 
administrativ. Ele pot fi capitale de 
județe cu citeva sute de mii de lo
cuitori, dar și o comună situată la 
mai multi kilometri de reședința 
județeană, orașe cu o faimă bine 
consolidată, dar și altele, fără an
tecedente remarcabile sau, în orice 
caz, neobservate pînă La un mo
ment dat. Fapt este că întrecerile 
petrecute aici sînt căutate, mai mult 
decît altele, de competitori din toată 
țara. Ele degajă o puternică atracție 
și au chiar indiscutabilă forță de 
consacrare. Sibiul, bunăoară, a deve
nit printr-un program complex și de 
înaltă ținută, sub denumirea „Cibi- 
nium", un oraș ce se ilustrează ca 
forță culturală de prim rang șl care, 
tocmai de aceea, atrage o parti
cipare nu mai puțin ilustră și 
pretențioasă, exigentă, responsabi
lă. Dar și comuna Macea din ju
dețul Arad deține, cum recunosc 
specialiștii, critici și teoreticieni 
reputați, o reală putere de consa
crare artistică și, se poate spune, 
cine a primit acolo un premiu în
cepe să fie vestit în toată țara. In 
numita comună are loc, periodic, o 
frumoasă întrecere a umoriștilor 
populari, a brigăzilor artistice echi
valentă cu o trecere in revistă de 

mari proporții a ceea ce există mai 
bun, mai valoros in acest gen care 
se străduiește să stoarcă rîsul oa
menilor. Asemenea întreceri — sus
ținute la cote înalte prin pasiunea 
și competența unor oameni neobo
siți, dinamici, plini de inițiativă, fără 
de care nici un fel de condiții nu 
ar da, automat, rezultate — mai au 
loc la Vaslui — Bienala umorului 
„C. Tănase", poate manifestarea cu 
cea mai complexă formă de organi
zare — la Bistrița si Buș
teni, ori Ia Cîmpulung-Muscel, 
la Fetești — unde întrecerea se des
fășoară sub patronajul protopsaltului 
Antonie Pantaleon Petroveanu, mai 
„cunoscut" insă ca Anton Pann, 
„finul Pepelei, cel isteț ca un pro
verb" — sau, mai nou, la Zalău.

Fotografii ale realității
Aici, în capitala încărcatului de 

Istorie județ Sălaj, competiția brigă
zilor și interpreților, vajnici satirici 
ai mentalităților retrograde și com
portamentelor în răspăr cu bunul 
simț și dreapta chibzuință poartă 
numele, bine ales, „Avem cuvintul", 
ca o elocventă expresie a extinderii 
la scara largă a întregii țări, a 
dreptului la opinie : opinie, firește, 
constructivă, izvorind din dorința de 
a îndrepta prin ris, satiră, spirit, 
vervă pamfletară. Aflată la a doua 
sa ediție, întrecerea de la Zalău — 
la care au participat formații din 
15 județe — pune în evidență, de 
fapt confirmă, ca un argument in 
plus, ceea ce ne spun și cele citate 
mai înainte : bine organizată, insu- 

fllndu-i-se din partea organizatori
lor, in primul rind, o ținută cu ade
vărat competitivă — prin calitatea 
celor aleși să-i reprezinte, prin sub
stanța programelor, prin formulele 
de spectacol bine puse la punct, prin 
ineditul și prospețimea lor — ea 
cîștigă de pe acum un statut de 
manifestare — etalon d-venind un 
examen pe care, cine-1 trece, poate 
considera că se află in plutonul

ZALAU: „AM CUV1NIUI" —UN 
INTERJUDEȚEAN DE

REMARCABIL SPECTACOL-CONCURS
SATIRĂ ȘI UMOR

fruntaș al artei amatoare : nu o 
dată atingînd nivelul artei pur și 
simplu. Firește, într-o întrecere de 
acest soi contează tot atît cum spui 
ca și ceea ce spui cu adevărat : 
nimic mai străin, mai îndepărtat de 
structura, natura și funcția brigăzii 
artistice decit „umorul" gratuit (dar 
există umor „gratuit"?!), chinul 
acela penibil de a smulge risul 
crispat prin excentricități, convul- 
siuni corporale, bătăi „simbolice" 
dar... in toată regula și la scenă 
deschisă, imitarea naivă, pe felurite 
„voci" a diverselor viețuitoare, uti
lizarea căznită, nu o dată jignitoare, 
a unor celebre personaje comice 
sau ne-comice (Hamlet și Nero, 
Napoleon sau... Vlad Țepeș, care, 
zic unii, total neinspirați, „iți trage 
una la moacă"...), aducerea extrate
restrilor spre a face mai vizibile și 
rizibile necazuri și lipsuri terestre, 
de toată ziua etc. Avînd dreptul — 
și datoria ! — de a spune ce văd și 
ce știu, oamenii brigăzii ne apar ca 
niște autentici reporteri ai actuali
tății, adică oameni normali, care au 
capacitatea de a vedea ce se întîm- 
plă în jurul lor și harul de a spune 
corect și exact ceea ce înregistrează 
privirea și ochiul minții lor. Nu atît 
cei cu talent metaforic — sau acei 
care cred că trebuie cu orice preț 
să arate un astfel de talent — ci 
bunii observatori, cei ce reușesc să 
ne pună sub ochi o fotografie a res

lității fără retuș ne îneîntă, dar și 
izbutesc să ne pună pe ginduri în 
aceste „spectacole" de satiră și 
umor. Adevărați „reporteri" ai ac
tualității, ei n-au nevoie să apeleze 
la metafore mai mult sau mai puțin 
sofisticate, la personaje din ficțiu
nile literare sau din poveștile cu 
extraterestri din bunul motiv că nici 
o ficțiune sau metaforă nu pot în
locui acuitatea observației exerci- 

tate asupra realității asa cum este 
ea dar nevăzută de ceilalți la fel.

Cînd exagerările 
nu sînt „efecte” 

de scenă...
Una dintre cele mai bune definiri 

a funcției, profilului și stilului de 
acțiune, de intervenție al brigăzii 
ni s-a părut a fi aceea dată de pro
gramul colectivului artistic de la 
Integrata de in Zalău, o brigadă 
— cum spun ei înșiși — „un pic 
cam exagerată". Paradoxul constă in 
aceea că nimic din ceea ce se spune 
pe scena unui astfel de concurs nu 
este produsul vreunei exagerări. 
Viața însăși este aceea care confir
mă intru totul aceste așa-zise „exa
gerări" pe care ei nu fac decît să 
le înregistreze cu exactitate : de la 
portarul (alias responsabilul de 
diverse niveluri) care închide ochii 
la nereguli sub presiunea avantaju
lui personal concretizat in diverse 
feluri și forme de „atenție" și pină 
la paznicii care fură laptele vacilor 
„păzite" (brigada din comuna Valul 
lui Traian — Constanța) sau la 
„pompa" cu care sînt umflate de 
zor rezultate, altminteri slăbănoage, 
subțiri de abia se văd cu ochiul 
liber ! Procedeul, simplu și ingenios, 
capătă in montarea brigăzii (satul 

Jac, comuna Creaca — Sălaj) valori 
„simbolice", denunțind spiritul de 
paradă care ascunde realitățile sub 
perdeaua de fum a dorințelor sau 
închipuirilor interesate și primej
dioase. Ce ar fi „exagerat" în dez
văluirea plină de vervă, pe muzica 
unui șlagăr franțuzesc, a nepotri
virii dintre S.R.L. și toiul camoaniei 
agricole ? Ce este „exagerat" în 
voioșia, bunul simț și causticitatea 

de care se „bucură" neorinduiala, 
lipsa de spirit gospodăresc in ad
ministrarea averii colective sau for
malismul îndrumării și controlului 
unor persoane din organe județene 
sau din ministere („C-așa-i jocul pe 
la noi / pleacă unul și vin doi" in 
control — constată brigada — dar 
lucrurile continuă să meargă la fel 
de prost, dacă nu mai rău) ori mo
bilizarea cu bagheta și alte apucă
turi „văzute" cu ochi necruțător de 
brigadă (comuna Sig-Sălaj) ? Exage
rările acestea sint „forme" defor
mate ale realității, și nu „efecte" de 
scenă. Este reconfortant, de mare 
efect tocmai spiritul deschis in care 
se dau în vileag asemenea „exage
rări" ce nu-s ale unei brigăzi sau 
alteia, ci aparțin realităților criticate, 
oamenilor ce se fac vinovați de 
apucături neconforme cu bunul 
simț, cu morala, cu civismul și ati
tudinea responsabilă ce se cuvin 
întronate pretutindeni. „Lanțul slă
biciunilor" și „exagerărilor" din 
viața cea de toate zilele, biciuite de 
programele satirice, este lung și de 
el se spinzură o serie întreagă de 
anacronisme în munca și existența 
oamenilor, apucături a căror înlătu
rare — prin efort, voință și con
știință mai înaltă — înseamnă un 
important pas inainte către obiecti
vul primordial : formarea omului 
nou. Satira populară se situează, prin 

obiectivele, seriozitatea, dar șl In
geniozitatea ei spectaculară. In pri
mele rînduri ale ofensivei pentru 
nou, contra spiritului retrograd. Ea 
reprezintă o adevărată lecție de mo
rală civică și este, implicit, un act 
de patriotism revoluționar, activ 
prin excelență. Iată ceea ce face ca, 
„avind cuvintul" pe scenele aminti
telor concursuri, inclusiv a celui din 
Zalău, spiritul de dreptate și de 
echitate, simțul realist, atitudinea 
exemplară în viață și muncă să-și 
cîștige din ce în ce mai mulți adepți 
din rîndul celor ce-i aud pe acești 
exponenți înaintați ai opiniei pu
blice.

Diversitatea 
registrelor 

interpretative
Ar fi mai multe de spus despre 

calitatea artistică propriu-zisă a 
„spuselor" acestor colective de entu
ziaști artiști amatori, despre „regis
trele" comice uimitor de diverse de 
care se dovedesc ei în- stare, precum 
și despre rolul decisiv pe care-1 au 
îndrumătorii și instructorii lor în 
canalizarea talentelor .spre cele mai 
convenabile formule, unele revuis
tice, altele foarte aproape de spec
tacolul teatral, altele reduse, dialo
gic, la strictul necesar, pentru ca. în 
fine, o parte dintre ele să dispună 
de o ritmică și muzicalitate func
ționale, remarcabil puse în slujba 
scopului, a mesajului etic, a criticii 
exercitate de la înălțimea scenei. 
Acest val de umor popular, îmbră
cat în forme agreabile și uneori 
strălucitoare, este alimentat deopo
trivă de colective venind din marile 
noastre întreprinderi (un model, 
dintre multe altele, de program sub
stanțial și foarte frumos interpretat: 
brigada Combinatului de fibre sin
tetice — Iași), din cooperația mește
șugărească, din rîndul țăranilor coo
peratori (excelentă a fost folosirea 
ingenioasă a „pețirii" unei fete de 
la țară de către părinții băiatului 
de la oraș : pretext pentru brigada 
din Slobozia-Argeș de a satiriza o 
seamă de prejudecăți în legătură cu 
„viața Ia țară", precum și de a scoa

te în relief realizările satului, pro
cesul de urbanizare pe care acesta 
îl parcurge etc.). Toate au ce spune 
și sint de aceea preocupate să gă
sească mijloace capabile nu doar să 
spună, dar să și convingă, să mobi
lizeze, să atragă opinia publicului de 
partea ideilor și ipostazelor înain
tate, a exemplelor demne de urmat. 
Este vizibilă o îmbucurătoare creș
tere a calității mijloacelor artistice 
și scenice menite să emoționeze și, 
cu excepția acelora, mai puțin utili
zate ca în alte ocazii, facile, exteri
oare, pur formale, trebuie menționat 
că ele se află, din acest punct de 
vedere, pe un drum bun, ce trebuie 
continuat. Ne-a mirat, în fine, sa 
constatăm că brigăzile U.T.C.-ului 
n-au strălucit, nici ca număr și nici 
calitativ. E adevărat că foarte mulți, 
poate marea majoritate a componen- 
ților acestor echipe de artiști ama
tori. sînt tineri, dar, din cite consta
tăm, ei nu au prea multă legătură 
— ca problematică înfățișată pe sce
nă și sub raportul îndrumării aces
tor colective artistice — cu viața or
ganizațiilor U.T.C. din întreprin
deri și instituții. De aceea a și 
fost dificil ca juriul să decidă cui să 
atribuie premiul oferit cu generozi
tate de Comitetul județean U.T.C. 
Sălaj.

La Zalău s-au prezentat treizeci 
de colective și interpreți și. cu rare, 
foarte rare excepții, s-au ridicat la 
un nivel ce le face demne de nume
le ce începe să devină renume al 
unei competiții adevărate, al cărei 
prestigiu se datorează, în mare mă
sură — așa cum arăta în concluziile 
sale și președintele juriului, tova
rășul Gheorghe Bendovschi, din 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste — bunului exemplu oferit de 
gazde. Un exemplu care obligă la 
exigentă și pregătire superioare, 
determinînd acel spirit de emulație, 
de întrecere propriu manifestărilor 
educative de ținută din cadrul Festi
valului național „Cintarea Româ
niei".

C. STANESCU
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea festivă consacrată
„Zilei metalurgistului**

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Reprezentanții oamenilor muncii din industria metalurgică, întruniți 

în adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei metalurgistului", dind 
glas gindurilor pline de emoție ale tuturor celor ce participă, prin munca 
lor însuflețită in cetățile cu ioc nestins ale tării, la înfăptuirea mărețului 
program al partidului de înflorire necontenită a patriei noastre, vă ex
primă. din adîncul inimii, cele mai alese sentimente de stimă și aleasă 
prețuire, un vibrant omagiu pentru îndrumarea prețioasă și sprijinul per
manent acordat acestei importante ramuri a economiei noastre socialiste.

Folosim acest moment sărbătoresc pentru a exprima, de asemenea, re
cunoștința fierbinte față de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită la dezvoltarea 
activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică in metalurgie, 
pentru sprijinul de care beneficiem in realizarea programului de măsuri 
privind modernizarea producției, ridicarea nivelului tehnic al produselor, 
creșterea productivității, îmbunătățirea condițiilor de muncă in toate uni
tățile noastre.

Rod al magistralei dumneavoastră strategii de dezvoltare impetuoasă a 
țării, in acești ani glorioși, industria metalurgică românească a cunoscut 
o creștere fără precedent. Ca rezultat al vastelor programe de propășire 
multilaterală a patriei, metalurgia produce astăzi de 4,8 ori mai mult oțel 
față de anul 1965. Dispunem în prezent de o industrie metalurgică mo
dernă, dotată cu instalații și agregate la nivelul tehnicii mondiale, pe care 
se realizează, după tehnologii avansate și in regim de înaltă mecanizare 
și automatizare, practic. întreaga gamă de produse metalurgice necesare 
economiei naționale. Noile capacități de producție, instalațiile și mijloa
cele tehnice moderne din dotare constituie o garanție și o obligație a 
tuturor oamenilor muncii din metalurgie de a-și mobiliza toate forțele 
pentru a răspunde cu cinste chemărilor dumneavoastră, pentru valorifi
carea mai eficientă a materiilor prime, prin prelucrarea superioară a me
talului, prin aplicarea de tehnologii noi, cu consumuri reduse, pentru 
creșterea valorii de întrebuințare a metalului. Pe aceste baze se vor lărgi 
posibilitățile de promovare a produselor metalurgice pe piața externă in 
competiție cu produsele țărilor dezvoltate din punct de vedere industrial.

Pentru importanța deosebită acordată industriei metalurgice, pentru 
minunatele condiții de muncă și viață create metalurgiștilor și familiilor 
lor, vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm, încă o dată, adinca noastră recunoș
tință, adresindu-vă urări de multă sănătate și putere de muncă pentru a 
ne conduce pe mai departe pe noi culmi de progres și civilizație.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
metalurgiștii patriei, cu deplină încredere și atașament nețărmurit față 
de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, mobilizați 
do strălucitul dumneavoastră exemplu de cutezător revoluționar, de 
eminent conducător al neamului românesc, sint ferm hotăriți să acționeze 
cu toată răspunderea prin muncă plină de abnegație și dăruire, pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru creșterea 
permanentă a contribuției lor la înflorirea continuă a patriei noastre, Re
publica Socialistă România.

★ ★

A Xl-a ediție a Festivalului internațional „George Enescu“

Continuitate și modernitate
Ieri dimineață, în sala „George 

Enescu" a conservatorului „Ci
prian Porumbescu" au continuat 
lucrările mesei rotunde organizate 
de către Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Uniunea 
compozitorilor si muzicologilor, in 
cadrul celei de-a Xl-a ediții a 
Festivalului internațional „George 
Enescu" privind „Aspecte, valori 
și perspective în dezvoltarea cultu
rii muzicale românești". O dezba
tere la care au participat cunoscuți 
compozitori, muzicologi din țară 
și de peste hotare, propunind in
teresante comunicări despre muzi
ca românească contemporană, des
pre rolul lui George Enescu in 
cultura românească și universală, 
despre valențele vieții artistice ro
mânești. Cităm citeva expuneri care 
s-au bucurat de un deosebit succes: 
„Cultura muzicală, componentă a 
spiritualității națiunii noastre so
cialiste" (prof. univ. Nicolae Căli- 
noiu, președintele Uniunii compo
zitorilor, rectorul conservatorului 
„Ciprian Porumbescu"), „Poema 
română — 90 de ani" (Octavian 
Lazăr Cosma), „Creația enesciană 
in cultura muzicală a veacului 
nostru" (Rufina Leites — U.R.S.S.), 
„GeOrge Enescu in contextul cen
tenarului Ateneului Român" (Viorel 
Cosma), „Preliminarii la o primă 
audiție enesciană : Cvartetul in Do 
major" (Wilhelm Berger), „Relația 
national-universal in creația româ
nească" (Vasile Donose), „Enescu 
și estetica interpretării contem
porane" (Alfred Hoffman), „Enescu 
Si Karol Szimanoksy, doi mari 
compozitori" (Susumu Tamura — 
Japonia), „Tematică si stil in crea
ția muzicală de astăzi" (Mihai 
Cozmei) ș.a. Firește, in prim plan 
a fost creația enesciană, dar au fost 
bine subliniate și coordonatele ta
bloului artei componistice și inter
pretative românești contemporane, 
dialogul cu marele public. Un bun 
prilej de a cunoaște, cum spu
neam, și opiniile unor oaspeți de 
peste hotare, cum este muzicologul 
Susumu Tamura (Japonia), profe
sor la Colegiul de muzică din To
kio, director al Institutului de cer
cetări muzicale, membru al Socie
tății muzicologilor și al Asociației 
de prietenie Japonia—România.

— Sinteți pentru a doua oară In 
România și din comunicarea dum
neavoastră am înțeles că vă pre
ocupă in mod deosebit creația 
enesciană și opus-urile celei mai ti
nere generații de compozitori.

— Acum 18 ani am venit, tn- 
tr-adevăr, pentru prima oară in 
România. A fost o șansă, trebuie 
să recunosc, pentru că atunci am 
avut posibilitatea să ascult folclor 
românesc, să discut cu personalități 
ale vieții muzicale românești — ii 
amintesc pe Zeno Vancea, Wilhelm 
Berger, Nicolae Călinoiu, Tiberiu 
Alexandru, Titus Moisescu... Am 
ascultat discuri, am fost la concer
te, am răsfoit partituri mai vechi 
și mai noi în biblioteci, am luat 
cu mine in Japonia material docu
mentar și atunci, de fapt, am 
începui cercetările. Cu zece ani in 
urmă a circulat in Japonia discul 
cu „Oedip" — lucrare magistrală 
care m-a îndemnat, de asemenea,

★

Festivalul internațional „George 
Enescu" a reunit în programul său 
de sîmbătă concerte corale și in
strumentale, recitaluri, spectacole 
de operă si operetă, la reușita că
rora și-au dat concursul colective 
și soliști din tară și de peste ho
tare, punînd In valoare creații de 
referință din repertoriul national 
și universal.

Corul „Madrigal", mesager stră
lucit al artei noastre interpretati
ve, a susținut un concert la Ate
neul Român. Programul a cuprins 
lucrări reprezentative din creația 
corală românească semnate de 
G. D. Kiriac, Gh. Cucu. Gh. Dima, 
I. Vidu, G. Musicescu, precum și 
din cea universală. Preocuparea 
constantă pentru promovarea crea
ției muzicale contemporane româ
nești a fost ilustrată prin interpre
tarea, în primă audiție, a lucrări
lor „Bucuria împlinirii" de Ulpiu 
Vlad. frescă muzicală inspirată 
din folclorul nostru traditional. 
„Valurile, vlnturlle" de Șerban 
Nichifor, „Parodii" de Mihai Mol
dovan și „Făgaș străbun" de Ma
rin Constantin.

Seria recitalurilor instrumentale

ia numeroase analize, studii, re
flecții...

— Știm că predati la Colegiul de 
muzică din Tokio Istoria literaturii 
instrumentale universale și cursuri 
despre muzica românească, despre 
creația enesciană. despre folclorul 
românesc. Cum apreciati școala 
componistică românească în con
textul vieții artistice internațio
nale ?

— Enescu este unul dintre ma
rii compozitori ai istoriei universa
le a secolului XX. Lucrările lui 
trebuie studiate științific, in amă
nunt. trebuie cunoscute, trebuie 
cintate. Legătura între creația 
enesciană și opus-urile celor mai 
tinere condeie muzicale din Româ
nia este evidentă, apelul la tezau
rul de folclor românesc dind o 
notă aparte, profunzime, culoare, o 
notă inconfundabilă în tabloul vie
ții muzicale internaționale.

Smaranda OȚEANU
★

ale acestei ediții a festivalului a 
fost deschisă de doi apreciați ar
tiști : organistul cehoslovac Ferdi
nand Klinda (la Ateneul Român) 
și pianistul olandez Marius van 
Paassen (în Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii).

Concertele prezentate, in aceeași 
zi. la Sala Mică a Palatului și 
conservatorul „Ciprian Porumbes
cu", prilej de reîntîlnire cu repre
zentanți ai tinerei generații de in
strumentiști din tara noastră, au 
adus un omagiu muzicii lui George 
Enescu, dind strălucire unor pa
gini nemuritoare ale creației sale, 
între care un loc aparte l-a ocu
pat „Sonata a II-a“. Au fost inter
pretate. totodată, creații de largă 
popularitate din muzica româneas
că și universală, clasică și contem
porană.

Programul muzical al zilei a fost 
Întregit de spectacolul de operă 
„Hamlet" de Pascal Bentoiu. pre
zentat de un colectiv al primei sce
ne lirice a țării, și de opereta 
„Lysistrata" de Gherase Dendrino, 
în interpretarea Teatrului de ope
retă din București.

(Agerpres)

Domnului AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General-căpitan, 

Președintele Republicii Chile
SANTIAGO DE CHILE

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Chile îmi este plăcut să vă adre
sez, în numele poporului român și al meu personal, felicitări pentru poporul 
chilian prieten, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere 
de a vă transmite calde salutări din partea poporului indian și a mea per
sonal.

Sint încredințat că raporturile existente între India și România vor con
tinua să se dezvolte in toate sferele de activitate.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și prosperitate pentru poporul român prieten.

R. VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

Cronica zilei
în timpul vizitei întreprinse in tara 

noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale, lordul Francis Newall, 
membru al Comisiei pentru proble
mele de apărare din Camera Lorzi
lor a Parlamentului Marii Britanii, 
membru al Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, a avut întreve
deri cu general-colonel Vasile Mi- 
lea. • ministrul apărării naționale.

precum și la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internationale. Consiliul popular al 
județului Maramureș. De asemenea, 
oaspetele a vizitat obiective economi
ce si social-culturale din Capitală și 
din județele Constanta. Tulcea și 
Maramureș.

(Agerpres)

tv
11.30 Lumea copiilor (color) • Telefll- 

moteca de ghiozdan. „Prietenie 
interzisă". Producție a studiouri
lor cehoslovace, ecranizare după 
cartea „Micul Bobes" de J.V. Ple- 
va. Premieră TV. Episodul 1

12.30 Viata satului (color)
13,00 Telex
13.05 Album duminical (color)
14,50 La Incandescenta vetrelor nestin

se. Reportaj de Ziua metalurgistu
lui (color)

15.00 tnchiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color). — 

Omagiul țării Conducătorului iubit

20.20 Film artistic (color). „Mina eu 
briliante". Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră TV

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 19 SEPTEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,25 Știința pentru toți (color). Tine

rețea unor materiale tradiționale. 
Astăzi despre : Ceramică și nisip

20,55 Tezaur folcloric (color)
21.20 Promoții de tineri cu înalte cu

noștințe revoluționare, cu un larg 
orizont cultural-ștlințlflc (color). 
Reportaj

21,35 Frumoasă ești, patria mea 1 Ver
suri patriotice (color)

22,00 închiderea programului

Cu prilejul „Zilei metalurgistului", 
la întreprinderea de țevi „Republi
ca" din Capitală a avut loc, sîmbă
tă. o adunare festivă.

La adunare au participat membri 
ai conducerii Ministerului Industriei 
Metalurgice, Uniunii sindicatelor din 
metalurgie și construcții de mașini, 
activiști de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii.

Despre 
a vorbit 
ministrul 
bitorul a 
tea susținută ce 
această ramură de

semnificația evenimentului 
tovarășul Marin Enache, 

Industriei metalurgice. Vor- 
infățișat pe larg activita- 

se desfășoară în 
bază a economiei

naționale, care. In perioada Inaugu
rată de Congresul al iX-lea al 
partidului, a cunoscut o impetuoasă 
dezvoltare, contribuția hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
elaborarea și înfăptuirea politicii de 
industrializare susținută a țării, la 
realizarea programului de edificare 
socialistă a patriei.

într-o atmosferă însuflețită, de 
puternică angajare revoluționară, 
participanții au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

21.50 Telejurnal

FOTBAL.

Sărbătorim, conform tradiției, în 
această duminică de septembrie 
„Ziua metalurgistului" — zi in care 
partidul, întregul nostru popor cin
stesc munca celor ce, în „vetrele 
cu foc continuu șl oțel incandes
cent" ale țării realizează metalul 
atît de necesar economiei naționale. 
Industria metalurgică, la fel ca toa
te sectoarele economiei, a cunoscut 
o amplă dezvoltare in anii con
strucției socialiste, și in mod deo
sebit in anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului. Astfel, in geo
grafia economică a țării s-au inte
grat organic modernele unități me
talurgice din Galați, Călărași, Be- 
clean, Tirgoviște, Buzău, Slatina, 
Tulcea, Zalău, Titu, Zimnicea și 
Focșani, ctitorii ale perioadei de 
mari prefaceri calitative pe care o 
numim cu deplină mîndrie patrio
tică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Ziua de azi reprezintă, desigur, 
un prilej de evidențiere a faptelor 
de muncă ale celor ce plămădesc 
metalul, dar și de analiză exigentă 
a activității desfășurate, care să 
permită conturarea unor acțiuni de 
viitor clare, menite să ducă la în
făptuirea indicațiilor secretarului 
general al partidului și îndepli
nirea in cit mai bune condiții a 
sarcinilor de plan in acest sector 
de bază al economiei naționale.

Este știut că, in prezent, pentru 
înfăptuirea unor programe priori
tare, economia națională are ne
voie de tot mai mult oțel, de can
tități sporite de produse laminate 
de cea mai bună calitate. De 
aceea, in fiecare unitate metalur
gică trebuie să se acționeze cu 
fermitate pentru utilizarea cu înalt 
randament a capacităților de pro
ducție, pentru asimilarea de noi 
mărci de oțeluri și sortimente de 
produse metalurgice, pentru gospo-

dărirea cu înaltă răspundere a re
surselor de materii prime 
getice.

Așa cum a subliniat în 
rinduri secretarul general 
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar ca oamenii muncii din 
această ramură să demonstreze ca
pacitatea metalurgiei românești de 
a realiza oțeluri, laminate și alte 
produse cu caracteristici tehnice 
superioare. In perioada care a ră
mas pină la sfirșitul acestui an 
este necesar ca toți metalurgiștii 
țării să-și intensifice eforturile in 
vederea realizării integrale, atît sub 
aspect cantitativ, cit și sortimental, 
a producției de metal prevăzute in 
planul pe acest an și cu dosebire 
a producției destinate exportului, 
înfăptuirii programelor prioritare 
din energetică, minerit, extracția de 
țiței ș.a. De asemenea, trebuie să 
se acorde o atenție deosebită cali
tății tuturor produselor metalurgi
ce, știut fiind faptul că in prezent 
economia națională contează pe 
cantități tot mai mari de lamina
te, țevi, electrozi și alte sortimente 
cu caracteristici tehnice superioare.

Astăzi, de ziua lor, întregul nos
tru popor, omagiind munca tenace, 
bărbătească a harnicilor făurari și 
modelatori ai metalului incandes
cent, adresează metalurgiștilor din 
întreaga țară urări de noi succese 
în activitatea pe care o desfășoară, 
cu convingerea că și în continuare 
vor munci cu dăruire și abnegație 
pentru a îndeplini in mod exem
plar sarcinile de plan, pentru a da 
țării cit mai mult metal, adueîn- 
du-și astfel contribuția la înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării.

și ener-

repetate 
al parti-

Gheorqhe ION1ȚĂ

După meciurile etapei ă Vl-a, 
Dinamo și Steaua se mențin la cota 
maximă de puncte — cite 12. prima 
dintre aceste echipe avînd un gola
veraj de plus 19, față de plus 11 al 
Stelei. Ieri, Dinamo — Rapid (6—0) 
(4—0), prin golurile înscrise de Că- 
mătaru (2), Mateuț. Rednic. Andone 
și Vaișcovici (din 11 m) ; Steaua — 
Victoria 3—2 (1—0), marcatori : Be- 
lodedici. Pena. Hagi, respectiv 
C. Solomon și Coraș. Urmează în 
clasament un grup de patru forma
ții cu cite 7 puncte — Victoria, 
Sportul studențesc, Corvinul si Inter. 
Dintre acestea, Corvinul a învins pe 
F.C. Argeș cu 2—0 (0—0), prin
puncte marcate de Petcu și Gabor ; 
Sportul studențesc a reușit un rezul
tat egal cu F.C. Olt. pe terenul a- 
cesteia din urmă, 2—2 (1—1). gblu- 
rile fiind înscrise de Turcu (2), res
pectiv de Lucaci și Cristea pentru 
studenți ; F.C. Inter, a pierdut cu 
2—1 (1—1) la Tg. Mureș, in fața 
A.S.A., marcatori : Boar (in propria 
poartă) și Moldovan pentru gazde, 
respectiv Radu II.

O revenire frumoasă a Înregistrat 
Universitatea Craiova, care, după 
victoriile din ultimele trei etape, a 
urcat de pe locul nr. 18 pe cel de-al 
optulea. Ieri, Universitatea Craiova 
— Universitatea Cluj-Napoca 4—0 
(3—0), goluri : Ghită (2), G. Popes
cu, Neagoe.

Celelalte rezultate aie etapei : 
F.C. Farul — S.C. Bacău 0—0. Fla
căra — Otelul 3—1 (1-0), F.C.M.
Brașov — F.C. Bihor 1—0.

Meciurile celei de-a Vil-a etape 
vor avea loc la 25 septembrie.

Festivitatea de deschidere 
a Jocurilor Olimpice

Sîmbătă a avut loc la Seul festi
vitatea de deschidere a celei de-a 
24-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, întrecere tradițională a 
tului mondial ce reunește, sub 
gul cu cele 5 cercuri colorate, 
bol al Înfrățirii continentelor,
tivi din 161 de țări, printre care și 
România. Așa cum s-a anunțat, la 
actuala ediție a Olimpiadei sportivii 
români vor fi angajați in concursu-

spor- 
stea- 
sim- 

spor-

Omul de azi, eroul operei de artă
(Urmare din pag. I)
pinirea temeinică a mese
riei. competența, iată tră
sături umane care stau fa- 
ță-n fată cu exaltarea fa
cilă, cu superficialitatea și 
nepriceperea. Conflictul in
tre competență și diletan
tism, intre faptă și retorică 
fără continui, intre anga
jare responsabilă și lucidă 
sau eschivarea oportunistă 
sint alte teme de reflecție, 
conexiuni posibile in care 
este aflat eroul, persona
jul. Teza contradicțiilor in 
socialism, formulată cu 
claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și re
amintită in magistralele 
expuneri ce se află pe 
masa de lucru a noastră, a 
tuturor, a deschis noi ori
zonturi scrisului dramatic 
din tara noastră, cu atîtea 
valori constituite.

Pe bună dreptate, 
mindrim cu o virtute 
preta poporului nostru,
roismul, ca o expresie a 
patriotismului, a inteligen
tei și înțelegerii necesi
tății, spiritul de sacrificiu 
fiind o trăsătură morală 
nativă in ființa țăranului 
român, greu încercat prin 
secole în marile șj nume
roasele bătălii pentru apă
rarea gliei strămoșești. 
Generații după generații 
au dezvoltat și consolidat 
in flinta neamului nostru

ne
<le
e-

trăsături cum sint înțelep
ciunea, optimismul, dărui
rea, dragostea de țară, toa
te născute și modelate spe
cific de istoria poporului 
român, de idealurile in 
care a crezut, de obiecti
vele pentru care a militat. 
Marile edificii ale Româ
niei moderne împletesc, 
intr-o țesătură indisolubilă, 
eroismul, inteligența și spi
ritul creator al țăranilor, 
muncitorilor, intelectuali
lor. Pentru a ne descoperi 
personajele, eroii creației 
noastre, cunoașterea oame
nilor, a problemelor pe 
care le rezolvă, a realității 
unde trăiesc și muncesc 
este esențială. Cine vrea, 
de exemplu, să abordeze 
lumea satului nu poate ig
nora schimbările calitative 
intervenita in această epo
că. Țăranul român a cu
noscut transformări radi
cale. mintea lui isteață a 
deprins cu ușurință noile 
rigori și cerințe ale unor 
domenii de activitate, cu 
un înalt .grad de tehnici
tate. El a devenit activist 
competent, conducător de 
unităfi economice model, 
inginer și tehnician de 
inaltă calificare, profesor 
și medic, creator și Inter
pret, om de știință, de artă 
și cultură. Nu de mult am 
discutat, nu pentru prima 
dată, cu Eroul Muncii So
cialiste Vasile Tomescu,

președintele C.A.P, Bol- 
dești-Neamț. Ceea ce te 
impresionează la acest om, 
care realizează recolte bo
gate, o bunăstare colectivă, 
este nivelul do cunoștințe 
agroindustriale, economice 
și politice, gradul de inte
lectualitate al comunicării. 
Evoluția acestui om. fap
tele sale deosebite sint o 
expresie a noilor realități 
umane și sociale. Comuna 
Boldești a devenit o loca
litate înfloritoare, o mare 
putere economică a jude
țului. Consătenii eroului 
recoltelor bogate au învățat 
să muncească organizat, 
științific, să trăiască fru
mos și demn. Scriitorul 
care are șansa să cunoască 
asemenea oameni nu mai 
poate accepta viziunea 
simplistă și idilică, un lim
baj contrafăcut, o proble
matică minoră. El va fi 
surprins de o colectivitate 
activă, conștientă de mul
titudinea problemelor eco
nomice. de nevoia conti
nuă de perfecționare a 
muncii, de o comunitate 
conștientă de sine. Impe
rativele noii revoluții a- 
grare, înflorirea multilate
rală a vieții satelor noas
tre, conservarea și valori
ficarea tradițiilor, educația 
multilaterală a maselor, a- 
pariția noilor întreprinderi 
economice, a instituțiilor

de educație șl cultură sint 
realități evidente, deosebit 
de complexe, care determi
nă situarea țărănimii in
tr-un nou orizont al evo
luției sale. O recentă do
cumentare a scriitorilor in 
comunele 
Turcului. _______ _
alte consilii unice agroin
dustriale din județul Ba
cău ne-a relevat și argu
mentat aceste transformări 
din lumea satului care se 
modernizează, creîndu-și o 
viață economică și social- 
culturală prosperă, tradiția 
și datina locului fiind o 
componentă a vieții de fie
care zi, un temei al conti
nuității vieții noastre spi
rituale. E și firesc, desi
gur, ca 
prefaceri 
trepte de 
înalte —
satului românesc de azi — 
să deslușim o realitate u- 
mană care ea însăși se 
transformă ca mentalitate 
și atitudine. Iată, enume
rate pe scurt, obiective, 
subiecte, teme demne de 
inspirația artistului anga
jat, militant, hotărît să-și 
dedice talentul, forța de 
creație pentru a realiza o- 
pere capabile să contribuie 
Ia formarea omului nou, la 
creșterea și afirmarea ple
nară a conștiinței sale re
voluționare.

Sascut, Podu 
Răcâciuni și în

intr-o lume de 
înnoitoare, pe 

progres tot mai 
cum este cea a

conform tradiției, delegația 
tara de origine a olimpia-

ceremonialul inaugural a

rile a 10 discipline : atletism, box, 
canotaj academic, caiac-canoe, gim
nastică, haltere. înot, lupte, scrimă 
și tir.

...în sunetele unui marș sportiv, 
pe pista stadionului olimpic au de
filat echipele participante, avînd in 
frunte, 
Greciei, 
deior.

După
fost deschisă a 24-a ediție a Olim
piadei de vară. Pe catarg a fost 
Înălțat steagul olimpiadelor, iar in 
văzduh și-au luat zborul mii de po
rumbei albi.

Apoi, pe stadion și-a făcut apari
ția ultimul purtător al ștafetei care 
a adus flacăra olimpică, simbol al 
perenității jocurilor, al păcii si con
cordiei intre tinerii sportivi.

Pentru exercițiile 
cursul pe echipe Ia 
nină, echipa României a fost repar
tizată in grupa a 2-a, alături de 
două selecționate alcătuite din spor
tive care participă numai în concur
sul individual (reprezentînd Brazi
lia, Franța, Elveția, Marea Britanie 
și Italia).

Iată celelalte grupe : seria I : Bul
garia, Japonia, R. D. Germană și o 
selecționată mixtă ; 
Coreea 
U.R.S.S.
grupa a 
Ungaria,

impuse din con- 
gimnastică femi-

Sud.
grupa a 3-a : 
Cehoslovacia, 

mixtă ;
de
și o selecționată

4-a : R.P. Chineză. Spania, 
S.U.A.

Campionatele naționale 
de șah

După 11 runde, in campionatul fe
minin de șah, de la Predeal, con
duce Gabriela Olărașu-Stanciu cu 9 
puncte, urmată de Cristina Bâdules- 
cu — 7 puncte (o partidă mai puțin 
jucată) și Cristina Stanca — 7 punc
te. Rezultate tehnice: Ghindă — 
Stanciu 0—1 ; Cozma — Stanca 0—1; 
Baumstark — Bădulescu 
Radu — Stroe 1—0 ; Gant 
leac 1—0.

în campionatul masculin 
ține lider Mihail Marin 
te, urmat de Adrian 
6.5 puncte. Rezultate 
U-a : Dumitrache — 
Negulescu — Biriescu
ca — Foișor 1—0 ; Mărășescu — lo- 
nescu 0—1 ; Navrotescu — Ștefanov 
1—0 ; Grtinberg — Takacs remiză ; 
Pavlov — Stanciu remiză.

remiză ;
— Ursu-

se men-
7,5 punc-cu

Negul eseu — 
din runda a 
Marin 0—1 ;

remiză ; Stoi-

GIMNASTICĂ. Campionatele mon
diale de gimnastică din anul 1991 se 
vor desfășura în orașul american 
Indianapolis. întrecerile vor avea 
loc in perioada 7—14 septembrie.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 septembrie, ora 20 — 21 sep
tembrie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
răcoroasă, îndeosebi noaptea și dimi
neața. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la inceputul intervalului, îndeo
sebi în jumătatea de est a țării, unde 
vor cădea ploi locale. In rest, ploi Izo
late. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. cu intensificări din sectorul nor
dic, In prima parte a intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, Izolat mai coborîte 
in depresiuni, iar maximele intre 16 șl 
26 de grade, mai coborîte la început 
In nord. In centrul țârii șl zona de 
munte se va produce ceață, iar In re
giunile nordice, condiții de brumă la 
sfirșitul intervalului. In București : 
Vremea va fi răcoroasă, Îndeosebi 
noaptea și dimineața. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros la inceputul inter
valului, cînd temporar va ploua. Vin
tul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
9 șl 13 grade, iar eele maxime intre 
18 și 22 de grade.

Spre o încălzire a climei
Modificările tot mai perceptibile intervenite in ultimii ani în evoluția 

fenomenelor climatice stirnesc preocupări și îngrijorări la scară mon
dială, 'împărtășite de oameni de știință, ca și de factori de răspundere 
ai vieții economice și politice. Fapt pe deplin explicabil, dacă se are in 
vedere gravitatea consecințelor pe care le-ar avea producerea unor osci
lații considerabile in clima planetei. In legătură cu aceasta, primul-mi- 
nistru al Norvegiei, Gro Harlem Brundtland, spunea că „schimbarea 
climei constituie a doua mare amenințare la adresa securității mondiale, 
depășită doar de războiul nuclear".

Despre efectele pe care oamenii de știință le prevăd in domeniul 
climei relatează in ziarul „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" climato
logul american Robert Cowen. Redăm, in formă prescurtată, articolul 
respectiv.

Trebuie să-I fim recunoscători 
efectului de seră, care încălzește 
planeta noastră — afirmă savantul 
american. Fără prezența naturală in 
atmosferă a vaporilor de apă ce 
captează căldura și a bioxidului de 
carbon, temperatura medie la supra
fața solului ar fi de minus 18 grade 
Celsius. Pămintul ar fi acoperit de 
gheață.

Pe oamenii de știință ii nelinișteș
te insă excesul de gaze din atmos
feră, care amplifică efectul de seră. 
Cantitatea lor crește ca urmare a 
activității omului. Intre aceste gaze 
se numără bioxidul de carbon, re
zultat al arderii combustibililor or
ganici, gazele freonice, folosite la 
fabricarea instalațiilor de răcire, in 
producția de mase plastice șl (în 
unele țâri) in instalațiile de aero
soli, gazul metan, emanat de bălți, 
de animalele rumegătoare și de alte 
surse.

Mai înainte, cea mai mare preocu
pare a provocat-o creșterea conținu
tului de bioxid de carbon. Dar in 
ultimii ani climatologii au descope
rit că rolul celorlalte gaze amintite 
nu e mai puțin important. Astfel, ga
zele freonice, care distrug, in stra
tosfera, stratul de ozon — scut al 
Pămintului în fața radiațiilor ultra
violete — se ridică la mari înălțimi 
in cursul mai multor ani. în tot 
acest timp acționează ca gaze produ
cătoare ale efectului de seră, în mai 
mare măsură decît bioxidul de car
bon. Toate aceste gaze sporesc mult 
primejdia încălzirii climei pe glob. 
Omul, ca rezultat ai propriei sale ac
tivități, a aruncat in atmosferă o can
titate de gaze capabilă să ducă la 
ridicarea temperaturii cu 0,6—2,4 
grade Celsius, este de părere Vir- 
habadran Ramanathan, care studia
ză problemele atmosferei la Univer
sitatea din Chicago.

încălzirea climei pe glob va cere 
un anumit timp. Oceanul, de exem
plu, poate acumula o foarte mare 
cantitate de energie. înregistrînd o 
schimbare neînsemnată a temperatu
rii la suprafață. Totuși, dacă conți
nutul de gaze din categoria celor 
amintite va continua să crească cu 
aceeași viteză ca și astăzi, peste ci
teva decenii planeta poate să ajungă 
la o temperatură cu cinci grade mai 
inaltă. Această cifră medie nu spune 
totuși prea mult despre urmările în
călzirii. Climatologii sint mult mai 
îngrijorați de schimbările ce ar pu
tea interveni- in structura climei.

Clima Pămintului depinde de echi
librul Intre cantitatea de energie so
lară „înghițită" de planetă și ener
gia emanată de ea in spațiu sub for
mă de radiații infraroșii. încălzirea 
legată de efectul de seră va duce Ia 
schimbări ale climatului. Astfel, 
încălzirea nu va fi uniformă, ci se 
va manifesta mai puternic în zonele 
polare, unde fișia tundrei ar putea 
dispărea, iar ghețurile continentale 
s-ar topi. Nivelul oceanului va creș
te, firește, ca urmare a topirii ghe
țurilor polare și din cauza sporirii 
volumului sub efectul căldurii. în ra
portul publicat în luna iunie a.c. de 
către Organizația Meteorologică Mon
dială (instituție specializată a O.N.U.) 
asupra problemelor efectului de seră 
se subliniază că întinse zone de cim- 
pie din Bangladesh, din Delta Nilu
lui sau de pe litoralul nordic al Gol
fului Mexic vor fi acoperite de apă. 
Intensitatea acestor efecte depinde 
de rapiditatea Încălzirii legate de 
efectul de seră, care, la rfndul ei, 
depinde de faptul dacă acumularea 
in atmosferă de gaze ce reflectă 
căldura va continua in același ritm 
sau se va reuși reducerea lor prin 
acțiuni la nivel național și interna
țional. Dar, cum subliniază V. Ra
manathan, o oarecare Încălzire apare 
acum inevitabilă.

Climatologii nu pot Încă spune 
dacă încălzirea ca urmare a efectu
lui de seră a început deja. în 
anii '80 s-au Înregistrat veri din 
eele mai călduroase in Întreaga 
istorie. Fenomenul, relatat de diver
se centre de studii, pare a fi o în
călzire provocată de efectul de seră, 
dar legăturile cu acesta încă nu au 
putut fi dovedite. Totuși, Rama
nathan arată că „in istoria studierii 
efectului de seră a început etapa 
foarte importantă a verificării". 
Dacă teoria este justă, peste un de
ceniu sau două vom observa semne 
precise ale încălzirii climei. Schim
bările prevăzute pentru viitoarele 
citeva decenii pot depăși cu mult 
oscilațiile naturale ale climei.

La Conferința mondială asupra 
schimbărilor atmosferice, realizată 
în luna iunie la Toronto, cu parti
ciparea reprezentanților a 48 de 
țări, au fost prezentate, intr-un ra
port special, măsurile ce ar trebui 
să fie luate Încă de pe acum. Con
sfătuirea neoficială, organizată din 
inițiativa Canadei, nu și-a propus să 
elaboreze nici un fel de proiecte de

pe glob ?
convenții internaționale in materie. 
De acestea ar urma să se ocupe 
participanții la următoarele intilniri 
oficiale. Dar forumul de la Toronto 
a oferit specialiștilor posibilitatea să 
analizeze in citeva largi grupe de 
lticru propunerile organizației me
teorologice și problemele legate de 
acestea.

Una din direcțiile de acțiune pre
conizate constă in reducerea conți
nutului de bioxid de carbon in at
mosferă, cauza fundamentală a efec
tului de seră. Iar aceasta înseamnă 
Încetinirea ritmului de creștere a 
consumului de combustibil în În
treaga lume, intrucît cea mai mare 
parte a bioxidului de carbon se 
degajă în atmosferă ca rezultat al 
arderii cărbunelui, petrolului și ga
zelor. Acest lucru subliniază și mai 
mult necesitatea folosirii economi
coase a energiei și aduce în prim 
plan folosirea surselor alternative, 
cum ar fi energia solară sau cea 
produsă de reactoarele atomice — 
cu condiția asigurării unei depline 
seîrurităti.

Unii specialiști sint de părere că 
de economisirea energiei ar trebui 
să se ocupe în primul rînd Statele 
Unite ale Americii, care consumă 
un sfert din producția mondială de 
energie, cheltuind o cantitate de 
două ori mai mare la unitatea de 
produs national brut In comparație 
cu alte țări industrializate.

Organizația Meteorologică Mon
dială consideră că. în genere, con
sumul de energie in țările dezvol
tate poate fi redus, probabil, la ju
mătate. Este necesară o strategie 
mondială in domeniul utilizării ener
giei. De exemplu, țările care dispun 
de tehnologie pentru economisirea 
energiei trebuie să faciliteze folo
sirea ei și de către statele în curs 
de dezvoltare. Reducerea utilizării 
combustibililor organici constituie, 
intr-adevăr, o problemă economică 
globală.

O altă direcție de acțiune «e re
feră la încetarea distrugerii pădu
rilor și încurajarea plantării de în
tinse suprafețe cu arbori, știut fiind 
că pădurile au cea mai mare capa
citate de absorbție a bioxidului de 
carbon. Dar și aceasta reprezintă de 
fapt o problemă economică globală, 
Intrucît țările care în prezent prac
tică tăierea pădurilor trebuie aju
tate să găsească alte căi de pro
pulsare a economiei lor.

Organizația Meteorologică Mon
dială recunoaște că crearea unei 
economii mondiale orientate spre 
grija față de factorul climatic con
stituie o problemă complexă, care 
cere timp, gindire și eforturi. De 
aceea, O.M.M. insistă asupra faptu
lui ca țările să înceapă de pe acum 
să se înțeleagă ce anume trebuie 
făcut pentru lansarea unor progra
me de cercetare și pentru pregătirea 
unor convenții internaționale în ma
terie — se arată în încheiere in 
articol.

cinema
• Novăceștii : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13
• Extemporal la dirigențfe ; MELO
DIA — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : GLO
RIA — 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi: LIRA (31 71 71) 
-9; 11; 13; 15; 17: 19
O Păstrează-mă doar pentru tine : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : ARTA (21 31 86)
— 9: 11; 13: 15; 17,15; 19,30
• Să-ți vorbesc despre mine : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;.
17; 19
• Agentul straniu : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Perimbaba, zîna bună — 9; 11; 
13, Duminică în familie — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)

• Pedeapsă amînată : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Drumul oaselor : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Duelul: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19
• Lovitură fulgerătoare — 9; 11; 13, 
Viață și film — 15; 17; 19 ; VICTORIA 
(16 28 79)
• Johann Strauss, regele nelncoronat 
al valsului : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19
• Tristețea Învingătorului : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Noile povești ale Șeherezadei : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12: 15; 18, 
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, la 
grădină — 19,45
« Tentația : CULTURAL (83 50 13) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 10.
• Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Festivalul

internațional „George Enescu**. Edi
ția a Xl-a. Recital de chitară Alirio 
Diaz (Venezuela) — 11.
• Opera Română (13 18 57) : O noap
te furtunoasă, La piață — 11; Spec
tacol extraordinar prezentat de Bale
tul Teatrului Academic de Stat din 
Chișinău (U.R.S.S.) — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48) : La
birint (spectacol prezentat de Opera 
Română din Timișoara în cadrul Fes
tivalului internațional „George Enes
cu**) — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameriste
le — 18.30.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și Alice — 19.
e Teatrul de comedie (16 64 60) : Cînd 
comedia era rege — 10.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Varie
tăți pe portativ — 19,30.
O Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână** (13 13 00, Ia Grădina de vară 
„23 August**) : Varietăți autumnale 
— 18.
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Șori
celul și păpușa — 18,30; (sala Victo
ria) : Ileana Sînziana — 11.
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România socialistă-o tară a transformărilor îmioitoare, 
președintele IMe Ceausescu-un promotor neobosit 

al cauzei păcii
ARTICOLE, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Acțiunile desfășurate în România socialistă, propunerile șl iniția
tivele președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea soluționării construc
tive, în interesul tuturor popoarelor a problemelor lumii de azi își gă
sesc, în continuare, o' largă reflectare în presa internațională.

Ziare și reviste din diferite țări pun cu precădere în evidență de
mersurile concrete ale țării noastre, ale secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, consacrate opririi cursei înarmărilor și 
trecerii la măsuri concrete de dezarmare, pentru edificarea unui climat 
de pace, securitate și încredere între popoare.

Mijloacele de informare în masă de peste hotare publică, totodată, 
articole în care prezintă marile realizări ale poporului român în anii 
socialismului, în ,,Epoca Nicolae Ceaușescu", activitatea oamenilor mun
cii din diferite domenii pentru înfăptuirea planurilor și programelor de 
înălțare a patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.

înaltă răspundere față de propriul popor, 

față de soarta întregii umanități
înfățișînd pe larg înfăptuirile is

torice ale poporului român în dez
voltarea economico-socială a țării, 
ziarul ,.JAPAN TIMES" subliniază 
îndeosebi transformările înnoitoa
re care au avut loc în toate do
meniile în anii care au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului. Se 
subliniază că în perioada con
strucției noii orânduiri producția 
industrială a crescut de 120 de 
ori, producția agricolă de aproa
pe 9 ori, venitul național de 33 
de ori.

Relevînd orientarea dezvoltării 
României spre intensificarea fac
torilor calitativi din economie, zia
rul japonez menționează preocu
pările existente pentru aplicarea 
largă a cuceririlor revoluției ști
ințifice și tehnice.

Activitatea internațională a 
României în perioada postbelică și, 
în mod deosebit, în ultimele pes
te două decenii, de cînd ,1a con
ducerea țării se află președintele 
Nicolae Ceaușescu, scrie ziarul, este 
caracterizată de un profund uma
nism, acțiunile inițiate vizind so
luționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea exclusiv prin 
mijloace politice, prin negocieri 
desfășurate într-un spirit democra
tic. in conformitate cu normele e- 
chității și cu principiile dreptului 
internațional.

Și alte ziare japoneze evidenția
ză relațiile externe ale României, 
care au cunoscut o largă dezvol
tare. repetatele, demerșuri ale bre- 
ședințelui Nicolae Ceaușescu în 
favoarea dezarmării, pentru pace și 
cooperare internațională.

Pornind de la examinarea aten
tă a evoluției situației internațio
nale. care continuă să fie complexă 
și gravă — arată, astfel, ziarul 
..MAINICHI DAILY NEWS" — 
România consideră că cea mal im
portantă problemă a zilelor noas
tre o constituie oprirea cursei înar
mărilor, trecerea hotărîtă la dezar
mare, in primul rînd la dezarma
rea nucleară, asigurarea dreptului 
popoarelor la pace, la existență 
liberă și demnă.

Ziarul face ample referiri la ac
țiunile României, ale șefului sta
tului român pentru promovarea 
principiilor pe care trebuie sa se 
bazeze relațiile echitabile dintre 
state in viața internațională, pen
tru soluționarea pașnică a dispu
telor, pentru depășirea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, pentru 
creșterea, rolului O.N.U. în întă
rirea păcii și a securității.

La rîndul său. ziarul „ASAHI 
EVENING NEWS" scrie : Potrivit 
concepției României, fiecare țară, 
indiferent de mărimea și poten
țialul său, de sistemul său politic 
sau economic, are dreptul și dato
ria să-și asume responsabilitatea in 
ceea ce privește problemele majo
re care confruntă omenirea. O a- 
semenea poziție, promovată în ac
tivitatea internațională a Româ
niei, atrage atenția cotidianul ci
tat, „este direct legată de gin- 
direa și acțiunile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, conducător po
litic apreciat și prețuit pentru in
teresul pe care il manifestă atit 
față de propria țară, cit și față de 
destinele tuturor popoarelor".

Relatind despre succesele obținu
te de țara noastră în domeniul in
dustrializării, presa japoneză pre
zintă o serie de exemple de co
operare între întreprinderi româ

Poziții active, constructive în problemele 
stringente ale lumii contemporane

Revista „TIMES INTERNATIO
NAL", din Nigeria, reliefează că 
puternica rezonanță a politicii ex
terne românești își găsește expli
cația în pozițiile sale active, con
structive, pline de. răspundere față 

nești și firme nipone privind rea
lizarea unor proiecte în terțe țări.

Ziarul „TA NEA", din Cipru, e- 
vidențiază intr-un articol că, pe 
temeiul realizărilor de pînă acum, 
România, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, iși 
fundamentează programele de dez
voltare punînd accent pe factorii 
de ordin intensiv și calitativ, de 
creștere a eficienței economice. în 
acest scop, eforturile principale 
sînt îndreptate îndeosebi spre a- 
plicarea pe scară largă a rezulta
telor cercetărilor științifice și _ a 
progresului tehnic contemporan, în- 
țelegînd prin aceasta tehnologii noi 
de fabricație, mecanizarea și au
tomatizarea proceselor de produc
ție. dotarea cu mașini și instala
ții de înalt randament.

Convins că împlinirea idealuri
lor sale de progres și civilizație 
este strîns legată de menținerea 
păcii și promovarea unor relații de 
largă colaborare internațională, po
porul român militează cu consec
vență pentru realizarea în practi
ca raporturilor internaționale a a- 
cestor deziderate fundamentale ale 
omenirii, arată în continuare zia
rul.

Atașamentul poporului român la 
cauza unei lumi a păcii, înțelege
rii și conlucrării pașnice este con
firmat de întreaga activitate in
ternațională pe care România o 
desfășoară pe plan internațional, 
materializată in numeroase luări 
de poziție, inițiative și propuneri 
ce se subsumează acestor țeluri 
supreme, relevă ziarul /cipriot.

Ca țară europeană, arata ziarul, 
România acordă o importanță apar
te problemelor cu care se confrun
tă acest continent, edificării secu
rității și promovării unei largi co
laborări. Ea se pronunță pentru 
desființarea bazelor militare și re
tragerea trupelor străinp de pe te
ritoriul altor state, pentru renun
țarea la manevre și demonstrații 
militare de amploare și la orice 
acțiuni militare de acest gen la 
granițele altor state.

Ziarul stăruie asupra preocupării 
deosebite a țării noastre pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, colaborării șl bunei 
vecinătăți, lipsită de arme nuclea
re și chimice, fără trupe și baze 
militare străine, exprimînd, în ace
lași timp, sprijinul pentru crearea 
unor astfel de zone în nordul și 
centrul Europei, precum și în alte 
părți ale lumii.

Este pusă în evidență aprecierea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
referitoare la faptul că soluțio
narea problemelor subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini econo
mice mondiale reprezintă cerințe 
imperative ale timpurilor noastre, 
deoarece disparitățile grave econo
mice, sociale și culturale dintre ță
rile bogate și cele sărace continuă 
să rămină un factor amenințător de 
destabilizare a păcii și securității 
popoarelor. ,

în concepția României, se subli
niază în încheiere, problematica 
vieții internaționale contemporane 
comportă un mod nou de gîndire 
și abordare a relațiilor, în centrul 
căruia trebuie să stea necesitatea 
dezvoltării economice și sociale 
egale a tuturor popoarelor, asigu
rarea echilibrului ecologic, dezvol
tarea puternică a științei șl cultu
rii, a umanismului nou, a demo
crației, statornicirea unui climat în 
care poparele să-și poată afirma cu 
putere voința lor de a trăi libere și 
independente.

de problemele stringente ale con
temporaneității. România desfășoa
ră o diplomație de natură să-i asi
gure condițiile necesare pentru a fi 
o țară liberă, independentă și su
verană, pentru a se dezvolta în 

conformitate cu aspirațiile poporu
lui ei. la adăpost de ingerințele 
străine, de politica forței și a zo
nelor de influență, de amenințarea 
unui război mondial atotdistrugă- 
tor.

Un rol determinant în extinderea 
relațiilor externe ale României 
revine dialogului la nivel înalt, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
purtînd convorbiri cu reprezentan
ții cei mai autorizați a numeroase 
state de pe toate continentele.

O trăsătură definitorie a politi
cii externe românești o constituie 
implicarea în dezbaterea și soluțio
narea marilor probleme ale vieții 
internaționale, participarea dinami
că și constructivă la dialogul poli
tic mondial, contribuția de idei și 
acțiuni la depășirea momentelor di
ficile, din diferite perioade și zone, 
la identificarea de noi abordări și 
soluții pentru dosarele acute ale 
contemporaneității.

Angajată plenar în eforturile pen
tru asigurarea păcii, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rînd 
a celei nucleare, și de trecere la 
măsuri concrete de dezarmare, 
arată „Times International", Româ
nia desfășoară o intensă activitate 
internațională, care își găsește 
ilustrarea în numeroasele iniția
tive ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în propunerile 
sale originale.

Prestigioasă personalitate a lu
mii contemporane, ale cărei de
mersuri pentru o lume fără arme 
și războaie se bucură de o largă 
recunoaștere internațională, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a che
mat in nenumărate rînduri la ra
țiune, făcînd apel la toate popoare
le, la conducătorii de stat și guvern 
pentru a nu precupeți nici un 
efort, astfel îneît să se treacă de la 
declarații la fapte concrete de dez
armare, relevă revista din Nigeria, 
menționînd că programul propu6 
de România situează în prim plan 
dezarmarea nucleară — care să 
ducă.la lichidarea, pe etape, a tutu
ror armelor nucleare pînă la sfîrși- 
tul secolului —, incluzind, totoda
tă, măsuri de eliminare a armelor 
chimice, de reducere substanțială 
a celor convenționale, a trupelor și 
cheltuielilor militare, precum și 
alte măsuri de natură să contribuie 
la întărirea securității, încrederii 

,și colaborării internaționale.
Revista pune în evidență spiritul 

de responsabilitate pe care Româ
nia îl manifestă față de destinele 
întregii omeniri, vocația nedezmin
țită a păcii, prieteniei și colaboră
rii, cu adinei rădăcini în trecutul 
istoric al poporului român, politi
ca sa externă impunînd-o ca un 
factor creator in ansamblul efortu1- 
rilor internaționale îndreptate spre 
edificarea unei lumi a păcii, cola
borării și progresului.

„România — acțiuni și inițiative 
originale in favoarea coexistenței 
pașnice" este titlul unui amplu ar
ticol consacrat politicii externe ro
mânești publicat în ziarul „AL 
HORRIA", care apare in Tunisia.

România este țara binecunoscută

Mutații profunde în toate domeniile 
vieții social-politice

Referindu-se la transformările 
profunde care s-au produs în socie
tatea românească după revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistâ și, mai 
ales, in ultimii 23 de ani. ziarul 
„TIMES OF ZAMBIA" scrie : 
După Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, la iniția
tiva și sub conducerea se
cretarului general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu. au fost aplicate 
ample programe de măsuri pentru 
îmbunătățirea organizării sociale, a 
activității de conducere, avînd ca 
scop participarea activă a maselor, 
ca deținătoare ale puterii, la în
făptuirea planurilor de dezvoltare 
multilaterală a tării.

Ca rezultat al aplicării politicii 
consecvente de dezvoltare armo
nioasă și distribuire a forțelor de 
producție pe tot teritoriul tării, 
s-au construit mari platforme in
dustriale și întreprinderi, s-au dez
voltat știința și tehnologia. Marile 
realizări în domeniul industriei si 
agriculturii — se arată în articol 
— au avut o influență puternică, 
asigurind condiții demne de viată 
poporului român.

Ziarul „NOTICIAS" din Mozam- 
bic, referindu-se la relațiile tării 
noastre cu statele Africii, eviden
țiază : „România acordă o atenție 
deosebită relațiilor cu tinerele state 
independente, in curs de dezvoltare 
și nealiniate — factor important in 
realizarea politicii de independență, 
colaborare și pace". în acest con
text este prezentat punctul de 

pentru politica sa bazată pe prin
cipiul coexistenței pașnice între 
state cu orânduiri sociale diferite 
— subliniază ziarul. Această poli
tică externă realistă, dinamică se 
călăuzește constant după principii
le fundamentale stabilite încă din 
1965, la cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
cînd Ia conducerea partidului a 
fost ales Nicolae Ceaușescu — 
egalitatea în drepturi a statelor, 
respectarea independenței și suve
ranității naționale, nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
reglementarea pe cale pașnică a 
oricărui diferend dintre state, 
neamestecul in treburile interne, 
cooperarea pe baza avantajului re
ciproc, dreptul popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta potrivit pro
priilor nevoi și aspirații.

Sint principii de neclintit ale po
liticii externe românești, funda
mentate științific în opera pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, care 
au găsit întotdeauna adeziune in 
zone largi ale globului, confirmîn- 
du-și justețea în atitea împrejurări 
internaționale, aplicarea lor fiind in 
concepția României o condiție 
esențială, a încrederii între po
poare, a respectării dreptului ina
lienabil al fiecărui popor de a 
munci și trăi în pace.

Hotărirea României de a acționa 
pentru înfăptuirea dezarmării, in 
primul rînd a celei nucleare, pen
tru eliminarea pericolului de răz
boi își găsește expresia în multiple 
inițiative, demersuri și propuneri 
concrete prezentate de-a lungul 
anilor și care se bucură de un larg 
ecou internațional. scrie ziarul 
tunisian.

România este convinsă că intere
sele propriei dezvoltări — și. fi
rește, nu numai ale sale. — pun cu 
stringență necesitatea edificării 
unei noi ordini politice si econo
mice mondiale, pe baza promovării 
consecvente in relațiile internațio
nale a principiilor cooperării și co
laborării reciproc avantajoase. De 
aici acțiunile perseverente desfă
șurate de România pentru împlini
rea acestui deziderat vital.

în concepția României, a colabora 
în vederea soluționării în comun a 
problemelor globale ale omenirii, 
începînd cu cea vitală — apărarea 
păcii — și continuînd cu cea a eli
minării subdezvoltării sau cu pro
blema apărării mediului înconjură
tor Înseamnă ca toate statele — 
mari sau mici, socialiste sau capi
taliste. puternic dezvoltate sau in 
curs de dezvoltare — să-și mani
feste voința politică de a edifica o 
lume a echității și dreptății.

România și președintele ei, 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul de 
partid și de stat care a lansat de 
la București numeroase inițiative 
și apeluri de pace, consideră că 
edificarea unei asemenea lumi, mai 
drepte și mai bune, nu poate fi de- 
cît rezultatul unei necesare și con
știente opere colective a națiunilor, 
dornice să coexiste pașnic, să cola
boreze pentru înflorirea civilizației 
umane — scrie in încheiere „Al 
Horria".

vedere al președintelui 
Nicolae Ceaușescu într-o serie de 
probleme ce interesează lumea a- 
fricanâ. Sînt subliniate astfel poli
tica anticolonialistă a României, 
condamnarea fermă a apartheidu
lui, a actelor de agresiune ale Afri
cii de Sud. precum și sprijinul 
ferm pentru cauza poporului nami- 
bian.

Un articol consacrat Industriei 
metalurgice românești, publicat de 
ziarul „ECONOMIC TIMES" din 
India, pune în evidentă faptul că 
România are o veche tradiție în 
acest domeniu.

Puțernica dezvoltare a Industriei 
metalurgice din România — arată 
ziarul — a avut loc mai ales în ul
timele decenii, cînd planurile cinci
nale de dezvoltare a tării au pus 
un accent deosebit pe creșterea ca
pacității instalate a industriei pro
ducătoare de otel, pe folosirea unor 
echipamente si tehnologii moderne.

Se relevă faptul că cel mai mare 
centru^siderurgic românesc, combi
natul de la Galați, se prezintă la 
un înalt nivel de înzestrare tehnică 
și tehnologică.

Stadiul actual al industriei româ
nești producătoare de otel se da- 
torește efortului și priceperii spe
cialiștilor și muncitorilor, gratie 
cărora combinatele moderne din 
București, Hunedoara. Reșița. Cra
iova, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara 
realizează produse de calitate re
cunoscută atit pentru necesarul in
tern, cit și pentru export.

(Agerpres)

Cărți românești oferite 
bibliotecii parlamentului 

venezuelean
CARACAS 17 (Agerpres). — Bi

bliotecii parlamentului venezue- 
lean i-au fost oferite opere din 
gindirea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu, precum și 
alte lucrări reflectind aspecte ale 
dezvoltării politice, economice și 
culturale românești. In cadrul unei 
festivități ce a avut loc la Palatul 
Congresului Național al Venezue- 
lei, președintele Congresului Na
țional, Reynaldo Leandro Mora, a 
exprimat mulțumiri pentru cărțile 
primite, subliniind că acestea vor 
contribui la mai buna cunoaștere a 
politicii interne și externe a Româ
niei, a valorilor sale spirituale.

Pentru înlăturarea 
barierelor din calea 
cooperării Est-Vest

BONN 17 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al R. F. Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, s-a pro
nunțat, într-o cuvîntare rostită la 
Miinchen, în favoarea eliminării 
barierelor economice și tehnologice 
din Europa și a unor noi forme de 
cooperare între Est și Vest. Potri
vit agenției A.D.N., el a relevat că 
intensificarea cooperării economice 
ar putea spori stabilitatea politică 
și încrederea între state. Făcind 
aluzie la recenta lege a comerțului 
adoptată de S.U.A., Genscher a con
damnat orice formă de escaladare a 
protecționismului.

Schimb de opinii 
în problema cipriotă

NICOSIA 17 (Agerpres). — La 
„Ledra Palace" din Nicosia a luat 
sfirșit o nouă rundă de convorbiri 
între președintele Ciprului, Ghior- 
ghios Vassiliou, și liderul comunită
ții turco-cipriote, Rauf Denktaș, 
consacrate examinării modalităților 
de soluționare politică a situației 
din insulă. întrevederile s-au desfă
șurat in prezența lui Oscar Camil- 
lon, reprezentant special al secre
tarului general al O.N.U.

O declarație de presă a Națiuni
lor Unite difuzată după convorbiri 
menționează că acestea au prilejuit 
„un util schimb de opinii" între cei 
doi și că negocierile vor fi reluate 
săptămîna viitoare.

Interzicerea 
armelor chimice - 
o sarcină urgentă

GENEVA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului pentru armele 
chimice la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva, Bohumil Suika, 
a afirmat că realizarea unui acord 
privind interzicerea acestui tip de 
arme este o sarcină urgentă, în ca
drul acestui for al O.N.U., relevă 
agenția EFE, continuă lucrările la 
elaborarea unei convenții care să in
terzică fabricarea și folosirea arme
lor chimice.

Apel la măsuri in vederea 
eradicării foametei

în Africa
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Vorbind la o ceremonie în cadrul 
căreia i s-a decernat „Premiul Afri
ca pentru rolul în lupta de eli
minare a foametei", Robert Mugabe, 
președintele Republicii Zimbabwe, 
a subliniat că sînt necesare eforturi 
sistematice în direcția eradicării 
foametei pe continent. După cum 
s-a arătat, cauza principală a aces
tei stări de lucruri rezidă în înde
lungata subjugare și exploatare co
lonială a Africii. Președintele Repu
blicii Zimbabwe a cerut țărilor in
dustrializate să efectueze un transfer 
de tehnologie care să permită țărilor 
africane să combată foametea. El a 
evidențiat, in același timp, respon
sabilitatea ce revine liderilor afri
cani în soluționarea crizei alimen
tare ce afectează țările continen
tului.

NIGERIA

Program pentru 

dezvoltarea zonelor rurale
LAGOS 17 (Agerpres). — într-o a- 

locuțiune rostită la Lagos, președin
tele Nigeriei, Ibrahim Babangida, a 
arătat că guvernul federal va lua o 
serie de măsuri pentru a stimula 
dezvoltarea economică și progresul 
social al zonelor rurale. El a anun
țat crearea unor organisme statale 
speciale care vor finanța și coordo
na programele de extindere a re
țelei sanitare și de învătămînt, mo
dernizarea transporturilor și acțiu
nile privind utilizarea forței de mun
că disponibile în satele nigeriene. 
O atenție deosebită se va acorda a- 
tragerii femeilor spre forme de pre
gătire superioară in domeniul agri
culturii, precum și aplicării unor 
programe specifice fiecărui stat fe
deral sau regiuni agricole, a spus 
președintele.

Propuneri ale U.R.S.S. privind consolidarea
securității in regiunea Asiei 

si Oceanului Pacific
Cuvintarea secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La o
întilnire cu activul de partid, cu re
prezentanți ai conducerii locale de 
stat din ținutul Krasnoiarsk, secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, s-a referit la prin
cipalele probleme ale construcției 
interne, ale dezvoltării economice și 
sociale a Uniunii Sovietice, a abor
dat probleme ale păcii si a prezen
tat noi propuneri ale U.R.S.S. în
dreptate spre consolidarea securită
ții in regiunea Asiei și Oceanului 
Pacific — transmite agenția T.A.S.S.

Propunerile cuprind angajamentul 
U.R.S.S. de a nu spori potențialul 
său nuclear în regiune si apelul 
lansat Statelor Unite și altor state 
posesoare de armamente nucleare 
de a se abține de la amplasarea de 
noi asemenea arme în zonă.

Se propun consultări între princi
palele puteri maritime militare din 
regiune în vederea încetării sporirii 
forțelor maritime militare în aceas
tă zonă ; să fie examinată, pe bază 
multilaterală, problema reducerii o- 
poziției militare în regiunile in care 
litoralurile U.R.S.S., R. P. Chineze, 
Japoniei, R.P.D. Coreene și Coreei 
de Sud sînt apropiate, urmărindu-se 
înghețarea și diminuarea echilibrată 
a nivelului forțelor maritime milita
re și forțelor aeriene militare, limi
tarea activității lor : dacă Statele 
Unite vor proceda la lichidarea ba
zelor lor militare din Filipine. 
U.R.S.S. va fi dispusă ca — de co
mun acord cu guvernul R.S. Vietnam
— să renunțe la punctul de aprovi
zionare tehnico-materială a flotei, 
aflat în Golful Cam Ranh ; elabora
rea în comun de măsuri pentru pre- 
întîmpinarea unor incidente în ma
rea liberă și în spațiul aerian de 
deasupra acesteia ; organizarea, nu 
mai tîrziu de anul 1990. a unei con
ferințe internaționale privind trans
formarea Oceanului Indian într-o 
zonă a păcii ; să se examineze — la 
orice nivel și în orice componență
— problema creării unui mecanism 
de negocieri pentru examinarea pro
punerilor sovietice, precum și a ori
căror altor propuneri referitoare la

Apăsătoarea povară
denunțată de țările

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
într-un editorial, ziarul „Ethiopian 
Herald" atrage atenția asupra gra
velor consecințe pe care datoria ex
ternă a continentului african le poa
te provoca intregului sistem econo
mic și financiar mondial. Este in
tr-adevăr paradoxal — notează zia
rul — că Africa, înzestrată cu bo
gate resurse umane și naturale, 
după aproape trei decenii de inde
pendență. trebuie să se zbată în
tr-un coșmar al dependenței econo
mice, așa cum o poate dovedi îm- 
povărătoarea sa datorie externă, 
care a depășit 218 miliarde de do
lari. Sute de milioane de oameni 
sînt condamnați să plătească credi
te pentru multi ani de acum înainte, 
așa cum vor fi nevoiti să o facă 
urmașii lor numai pentru ca statele 
creditoare să se îmbogățească. Arti
colul subliniază că, în condițiile unei 
situații economice grave, țările în 
curs de dezvoltare insistă asupra 
convocării unei conferințe interna-

Noi incidente în Cisiordania și Gaza
în Cisiordania și zona Gaza conti

nuă revolta populației palestiniene 
împotriva regimului de ocupație mi
litară impus de Israel. In ultimele 
24 de ore, au fost semnalate nume
roase ciocniri între demonstranți pa
lestinieni și forțe militare israeliene. 
După cum informează agențiile 
FANA și MAP, incidentele cele mai 
grave au avut loc în orașul Nablus, 
în ‘zonele Tulkaram, Kalkilia. Kha
lil, Ramallah și Koubbia. Un prim 
bilanț, relevat din surse palestinie
ne de agenția M.E.N.A., indică 
moartea unui tînăr demonstrant, în 

„Politica de apartheid - o crimă împotriva umanității" 
Insistente cereri de a ii eliberați toți deținuții 

politici din U.S.A.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager

pres). — Politica și practica apart
heidului promovate de regimuî ra
sist de la Pretoria reprezintă o cri
mă împotriva umanității și o sfidare 
la adresa opiniei publice internațio
nale, cauza principală a violenței și 
conflictului din sudul Africii — se 
arată in scrisoarea adresată secre
tarului general al O.N.U. de către 
președintele Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului, în 
care este expusă poziția țărilor 
nealiniate, elaborată la recenta re
uniune de la Nicosia. Țările neali
niate cer eliberarea imediată și 
necondiționată a lui Nelson Man
dela și a tuturor deținuților politici 
din R.S.A., ridicarea interdicției 
impuse asupra activității Congresu
lui Național African, anularea sen
tințelor de condamnare la moarte 
împotriva patrioților sud-africani.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 
Deputății în Riksdag (parlament) 
din partea a șase formațiuni politice 
suedeze au adresat guvernului de 
la Pretoria o petiție în care își ex
primă neliniștea în legătură cu 

securitatea regiunii Asiei si Pacifi
cului. Această examinare ar putea 
începe intre U.R.S.S., R.P. Chineză 
și S.U.A., ca membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Referindu-se la relațiile sovieto- 
americane în problemele regiunii 
Asiei și Pacificului. Mihail Gorba
ciov a subliniat că Uniunea Sovieti
că caută cu insistentă puncte con
vergente în problematica regiunii 
respective, știut fiind că în această 
regiune interesele de stat ale 
U.R.S.S. si S.U.A. nu sînt contradic
torii, iar U.R.S.S. nu se opune des
fășurării relațiilor economice ale 
S.U.A. în zonă. Cheia. însănătoșirii 
climatului în această regiune, a re
levat Mihail Gorbaciov. o constituie, 
ca, de altfel, pretutindeni în lume, 
diminuarea încordării, reducerea ar
mamentelor si modificări corespun
zătoare în politica militară.

Referindu-se la problema statici 
radar de la Krasnoiarsk, el a pro
pus ca, utilizîndu-se această statie. 
să se creeze un centru de colabo
rare internațională pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice.

Abordind relațiile sovieto-chineze, 
M. Gorbaciov a spus că sporește nu
mărul punctelor de convergentă din
tre cele două state și s-a pronun
țat pentru normalizarea deplină a 
relațiilor cu R.P. Chineză. U.R.S.S. 
este gata să înceapă de urgentă pre
gătiri în vederea unei întîlniri so
vieto-chineze la nivel înalt.

Vorbitorul s-a referit la raportu
rile sovieto-nipone. arătînd că situa
ția actuală permite o mai bună a- 
preciere a problemelor și posibili
tăților existente pe calea depășirii 
stagnării în relațiile dintre cele 
două țări. în același timp, conducă
torul sovietic a atras atenția asupra 
creșterii potențialului militar nipon, 
deși japonezii au demonstrat că în 
lumea contemporană poți să aspiri 
la statutul de mare putere fără să 
te bizui pe militarism. în acest con
text, se pune întrebarea : de ce 
trebuie să fie discreditată această 
experiență unică, plină de învăță
minte ? — a spus M. Gorbaciov.

a datoriilor externe
în curs de dezvoltare

tionale privind datoria externă. O 
asemenea reuniune trebuie privită 
ca o parte importantă a căutărilor 
comune privind instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale. în ca
drul căreia să fie respectate intere
sele tuturor statelor.

CARACAS 17 (Agerpres). — La 
Caracas au luat sfirșit lucrările reu
niunii pregătitoare a celei de-a 
XlV-a sesiuni ministeriale a Consi
liului Latino-American — organul 
suprem al Sistemului Economic Iîți- 
tino-American (S.E.L.A.).

Problema datoriei externe a re
giunii, de peste 410 miliarde de do
lari, căile de soluționare echitabilă 
a acesteia, protecționismul practicat 
de statele occidentale industrializate 
și efectele acestora asupra dezvol
tării țărilor latino-americane si ca- 
raibiene. relația existentă între pla
ta datoriilor externe și comerț au 
constituit principalele subiecte dis
cutate.

Gaza, precum și rănirea a 42 de 
persoane ca urmare a deschiderii 
focului de către patrule israeliene. 
Postul de radio Israel, care confir
mă aceste incidente grave, a relatat 
că mai multe vehicule militare au 
fost incendiate de demonstranți.

Pe de altă parte, sursele de Ia 
Tel Aviv relevă că autoritățile is
raeliene de ocupație au confiscat 
ziarul „Al-Fajr“, editat la Ierusalim 
și difuzat în teritoriile ocupate de 
pe malul de vest al Iordanului.

(Agerpres)

creșterea violenței în R.S.A. și con
damnă ocuparea în continuare a 
Namibiei de către trupele sud-afri- 
cane. Autorii petiției au cerut regi
mului minoritar sud-african anula
rea imediată a interdicției asupra 
activității Congresului Național 
African — organizație politică a 
populației de culoare majoritare, in
terzisă în R.S.A. —, eliberarea lui 
Nelson Mandela și a tuturor deținu- 
ților politici care zac in închisorile 
din R.S.A.

PARIS 17 (Agerpres). — Parla
mentul vest-european, organul con
sultativ al C.E.E., întrunit în sesi
une la Strasbourg, a adoptat o re
zoluție, cerînd autorităților rasiste de 
Ia Pretoria să pună în libertate, 
necondiționat, pe Nelson Mandela, 
lider al Congresului Național Afri
can, întemnițat de peste 26 de ani, 
precum și pe toți ceilalți deținuți 
politici din închisorile sud-africane, 
informează agenția A.N.S.A. în re
zoluție se subliniază că eliberarea 
deținuților politici trebuie să con
stituie un pas in direcția abolirii 
politicii de apartheid.

ILE DE PRESA 
e scurt

CONVORBIRE. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C. din Cehoslova- 

| cia. Milos Jakes, a abordat cu mi
nistrul relațiilor externe al Fran- 

Itei, Roland Dumas, aflat in vizită 
oficială la Praga, probleme cu pri
vire la dezvoltarea colaborării bi- 

I laterale in diverse sfere de activi
tate. precum și unele probleme 
actuale ale situației internaționale, 
în primul rînd cele referitoare la 

I evoluția politică pe continentul eu
ropean — relatează agenția C.T.K.

ÎNTREVEDERI LA BEIJING.

Zhao Ziyang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, l-a primit, la 
Beijing, pe Lee Kuan Yew, primul 
ministru din Singapore, transmite 
agenția China Nouă. Cu acest pri
lej au fost discutate aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări. 
Premierul singaporez a fost, de 
asemenea, primit de Yang Shang- 
kun, președintele R.P. Chineze.

COLABORARE. Președintele Aus
triei, Kurt Waldheim, l-a primit 
pe președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, Gheorghi 

Atanasov, aflat tntr-o vizită ofi
cială la Viena. în timpul convor
birii care a avut loc în acest cadru 
s-a efectuat un schimb de păreți 
cu privire la dezvoltarea colabo
rării bilaterale pe multiple pla
nuri și la unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale — infor
mează agenția B.T.A.

PROIECTE. în cursul săptăminii 
trecute, la negocierile sovieto-ame- 
ricane de la Geneva privind arma
mentele nucleare și cosmice, în 
grupurile pentru armamentele stra
tegice ofensive și cele cosmice au 
continuat lucrările de pregătire a 
proiectului tratatului cu privire la 
reducerea cu 50 la sută a arma
mentelor strategice ofensive — in
formează agenția T.A.S.S. Au fost 
pregătite noi proiecte ale tratatu
lui menționat și ale documentelor 
aferente. care vor fi prezentate 

ministrului de externe al U.R.S.S. 
și secretarului de stat al S.U.A., 
la apropiata lor întilnire de la Wa
shington.

ÎNTÎLNIRE. Aflat tn vizită ofi
cială la Helsinki, președintele In
diei, Ramaswami Venkataraman, 
s-a intilnit cu președintele Finlan
dei, Mauno Koivisto. Cei doi șefi 
de stat au efectuat un schimb de 
opinii cu privire la evoluția co
operării politice și economice bi
laterale si au abordat probleme 
ale situației internaționale de in
teres comun.

DECLARAȚIE. R.P. Chineză spri
jină eforturile țărilor care se pro
nunță pentru crearea de zone denu- 
clearizate, poziție pe care a concre
tizat-o, în fapt, prin semnarea, anul 
trecut, a Tratatului de denucleari- 
zare a Pacificului de Sud si a pro

tocoalelor adiacente — a declarat un 
purtător de cuvînt al M.A.E. chi
nez, citat de agenția China Nouă. 
Această poziție are la bază princi
piile politicii externe a Chinei, de 
promovare a păcii și securității — 
se arată in declarație.

CONDUCTĂ. în prezenta rege
lui Hassan al II-lea, la Rabat a 
fost semnat un acord de cooperare 
economică intre Maroc și Algeria 
privind tranzitarea prin conducte a 
gazelor naturale algeriene, pe teri
toriul marocan, spre Spania și alte 
țări vest-europene. întreprinderile 
marocane de profil vor beneficia 
de gazele naturale furnizate prin 
conductă, care reprezintă unul din 
cele mai mari proiecte comune de 
acest gen.

PARTID. în Filipine a fost creat 
un nou partid politic, care iși pro
pune ca program de acțiune spri

jinirea în alegerile din 1992 a ac
tualului șef al statului, Corazon 
Aquino. Printre inițiatorii noii 
formațiuni politice se numără de- 
putați ai Camerei Reprezentanți
lor, senatori, guvernatori de pro
vincii.

CONFERINȚĂ. în orașul austriac 
Linz s-au încheiat lucrările Confe
rinței internaționale a istoricilor, 
inițiată de Organizația internaționa
lă a istoricilor mișcării muncito
rești. In dezbateri s-au aflat pro
bleme legate de formarea politică și 
creșterea clasei muncitoare în dife
rite regiuni ale lumii.

SATELIT. Agenția pentru dez
voltarea cercetărilor spațiale a Ja
poniei a lansat un satelit de co
municații „Sakura 3B“, de la cen
trul spațial Tanegashima. Lansat 
cu o rachetă HI, satelitul, cu o 
greutate de 550 kg, va fi plasat pe 

o orbită staționară la 36 000 km 
deasupra Ecuatorului. Dotat cu 
dispozitive care permit stabilirea 
unui număr de 6 000 legături tele
fonice. 24 de ore din 24. satelitul 
poate funcționa timp de șapte ani.

ATERIZARE FORȚATĂ. Cel pu
țin 19 persoane și-au pierdut viata 
din cei 104 pasageri ai unui avion 
apartinînd liniilor aeriene etiopie
ne, care a fost nevoit să aterizeze 
forțat într-o zonă din apropierea 
localității Bahardar, în provincia 
nordică Gojam din Etiopia — a 
anunțat agenția oficială etiopiană, 
citată de EFE.

NINSORI. în Austria s-au Înre
gistrat temperaturi neobișnuit de 
scăzute pentru această perioadă a 
anului. în unele zone montane s-au 
semnalat ninsori, stratul de zăpadă 
atingînd, în anumite puncte, 40—50 
cm.
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