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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
a efectuat o vizită de lucru la noi obiective si pe mari șantiere 

de construcții edilitare din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat, 
simbătă, 6 iunie, o vizită de lucru la noi obiective și pe mari 
șantiere de construcții edilitare din Capitală.

Această vizită a pus încă o dată 
în lumină atenția deosebită pe care 
secretarul general al partidului o 
acordă dezvoltării și modernizării 
Capitalei, a tuturor localităților pa
triei, înfăptuirii unor proiecte de 
amploare, semnificative pentru glo
rioasa epocă ce o trăiește tara 
noastră.

Lucrările de arhitectură monu
mentală, de larg interes social-edi- 
litar și cetățenesc ce se realizează în 
București, vor conferi o nouă și 
strălucită înfățișare celui mai puter
nic centru politic, economic, admi
nistrativ și social-cultural al patriei 
noastre socialiste. Noile ctitorii vor 
contribui la înfrumusețarea Capita
lei, întregind armonios vasta activi
tate de construcție și sistematizare 
desfășurată în anii socialismului, în
deosebi în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului.

Aceste obiective îndrăznețe, de 
proporții ce ilustrează forța si capa
citatea creatoare a poporului nos
tru. vocația sa constructivă, s-au 
înfăptuit și se înfăptuiesc sub 
directa îndrumare a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. care a urmărit și 
orientat permanent activitatea pe 
marile șantiere de investiții.

Vizita de lucru a început la pa
sajul Unirea. Proiectanții și con
structorii au raportat că, puternic 
mobilizați de indicațiile și îndrumă
rile secretarului general al partidu
lui. au realizat cu succes această lu
crare de o deosebită dificultate. Pa
sajul este terminat. în prezent exe- 
cutîndu-se operațiile de finisaj.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-a fost 
înfățișată complexitatea acestui o- 
biectiv edilitar, menit să asigure 
circulația fluentă în această zonă 
importantă a Capitalei. Pasajul, cu 
o lungime de 900 metri, din care 600 
acoperiti, începe din Bulevardul 184,3, 
în dreptul străzii Bărătiei. traversea
ză Piața Unirii și iese în Bulevardul 
Dimitrie Cantemir. Pentru ca Bule
vardul 1848 să rămînă carosabil și 
să nu-si modifice înfățișarea, intra
rea în pasaj se face prin două piste 
laterale, care apoi se unesc la inter
secția cu Calea Călărași, formînd un 
pasaj cu secțiune comună, cu două 

benzi pe fiecare sens. Situat în ini
ma orașului, pasajul este dotat cu 
echipamente și aparatură modernă, 
dispunînd de instalații de iluminat 
si de ventilație, de statii de pompa
re. bazine de retentie pentru pre
luarea apelor pluviale, de senzori 
pentru noxe, de televiziune cu cir
cuit închis, ceea ce asigură o de
plină siguranță a traficului.

în cadrul dialogului de lucru, la 
care au luat parte cadre de condu
cere din ministere si întreprinderi 
specializate, reprezentanți ai Consi
liului popular al Capitalei, s-a rele
vat faptul că printr-o muncă susți
nută. printr-o temeinică pregătire si 
organizare a activității pe șantier, 
prin adoptarea unor tehnologii noi — 
pereți și grinzi prefabricate — aceas
tă amplă lucrare s-a finalizat în 35 
de zile, în alte condiții necesitînd 2 
ani. Problemele complexe ivite în 
timpul realizării pasajului au fost 
soluționate direct, pe. șantier, de 
membri ai guvernului, ai conducerii 
ministerului de resort, de către pro- 
iectanti și constructori. La construc
ția pasajului au fost folosite tehnici 
avansate, ceea ce a contribuit la 
scurtarea considerabilă a perioadei 
de execuție. La realizarea acestui 
obiectiv au colaborat Centrala de 
construcții industriale din Capitală, 
trusturile de profil din Iași și Ba
cău, Institutul de proiectări pentru 
transporturi auto, navale și aeriene.

Institutul „Proiect" București. între
prinderea „Metroul" București, nu
meroși constructori cu o îndelungată 
și valoroasă experiență dobîndită pe 
alte importante șantiere ale tării, 
ostași ai forțelor noastre armate.

Constructorii de pe șantier, pre
cum și numeroși locuitori ai Capi
talei. aflati în vecinătatea pasajului, 
au salutat cu multă căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, aclamîn- 
du-i cu însuflețire.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Complexul co- 
mercial-agroindustrial „Unirea".

Construit în apropierea magazinu
lui universal cu același nume, acest 
nou și important complex comercial, 
dat deja în folosință, cel mai mare 
din tară, are o suprafață comercială 
de circa 37 500 mp și asigură vînza- 
rea către populație a produselor 
agroalimentare, a unor mărfuri nea
limentare, specifice piețelor, precum 
și a unor produse culinare, de pati
serie și cofetărie. Complexul cuprin
de o hală multifuncțională cu 22 uni
tăți comerciale pentru desfacerea 
mărfurilor, spații pentru preluarea, 
preambalarea, depozitarea și expe
dierea la punctele de vînzăre din 
piață și din zonele învecinate a le
gumelor, fructelor, sucurilor și con-
(Continuare în pag. a IlI-a)

în spiritul preocupărilor constante 
ale conducerii partidului. ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru buna desfășurare a activității 
economice, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. au fost analizate și dezbătute 
o serie de probleme complexe, deo
sebit de importante ale dezvoltării 
economico-sociale a tării, ale înfăp
tuirii neabătute a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru trecerea tării noas
tre la un nou stadiu de dezvoltare 
în actualul cincinal.

După cum s-a anunțat. în cadrul 
ședinței s-a făcut o profundă și exi
gentă analiză a modului în care au 
fost realizate prevederile planului 
pe luna mai si s-au stabilit măsu
rile ce se impun pentru înfăptuirea 
integrală a planului pe luna în curs 
și pe întregul an. Cu acest prilej s-a 
apreciat că în luna mai s-au obți
nut unele rezultate bune în îndepli
nirea indicatorilor de plan, realuă- 

’. rile pe ansamblu fiind superioare 
celor înregistrate în aceeași perioa
dă a anului trecut. Totodată, s-a 
subliniat insuficienta fermitate cu 
care o serie de întreprinderi, cen
trale si ministere au acționat pentru 
îndeplinirea ritmică, integrală a pla
nului. pentru înlăturarea neajunsu
rilor ce s-au manifestat în activita
tea economică. Aceste neajunsuri — 
care au determinat ca realizările să 
nu se situeze la nivelul prevederilor, 
al posibilităților reale — trebuie e- 
liminate neîntîrziat ! Acesta este im
perativul perioadei în care ne aflăm 
și al celei imediat următoare. Pe 
bună dreptate, secretarul general al 
partidului a criticat sever această 
situație si a cerut ministerelor, cen
tralelor. unităților economice să ia 
de urgentă măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea radicală a întregii ac
tivități. astfel îricît să se asigure 
recuperarea oricăror restante si în
deplinirea exemplară a planului pe 
luna iunie, pe primul semestru și pe 
întregul an 1987.

în contextul eforturilor pentru în
deplinirea la toți indicatorii a pla
nului pe acest an. realizarea în cele 
mai bune condiții a producției pen
tru export reprezintă, așa cum s-a 
precizat la ședința Comitetului Po
litic Executiv, o problemă centrală 
a activității economice, pornindu-se 
de la realitatea că numai prin fa
bricarea si livrarea la timp și de
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Viața este legată de un strat de 
sol fertil de cîțtva zeci de centi
metri grosime. Este un adevăr care 
a ieșit de mult timp din manualele 
de specialitate, din aulele universi- 

. tare, din laboratoarele de cercetări 
și a pătruns și pătrunde tot mal 
mult în conștiințe. Da, pămîntul e 
viață ! Pămîntul, sănătatea lui au 
devenit în epoca modernă, indus
trială, o politică de stat, o problemă 
ce preocupă practic întreaga lume.

In țara noastră, preocuparea pen
tru conservarea, ameliorarea și uti
lizarea deplină a pămintului a fost 
înscrisă ca obiectiv fundamental în 
însuși Programul partidului, insti- 
tuindu-se pe această bază un cadru 
legislativ, administrativ și organiza
toric care să asigure protejarea pă
mintului, 
re. să 
in orice 
creșterea 
tații lui.

Abateri 
lege, de la linia 
generală de con
duită se mai co
mit însă. Ceea ca 
ar merita 
niat aparte 
faptul că 
acreditează 
industrie, 
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tial „Z.____  . ,r _ _______
fi o opoziție netă : ori una, ori alta! 
Desigur, este o falsă opoziție, pen
tru că țara, economia sa, ridicarea 
nivelului de viață al poporului cer 
deopotrivă și țiței, și cărbune, dar și 
pămînt sănătos. Sint cerințe ce se 
pot împlini prin muncă și pricepere.

Redacția a fost sesizată de unele 
situații de poluare a solului, de fap
tul că unele fenomene semnalate cu 
mai mult timp în urmă nu au fost 
luate în considerație așa cum tre
buia, în conformitate cu prevederile 
legii și răspunderile oe revin tutu
ror pentru sănătatea pămintului. 
Cazul la care ne vom referi pune de 
la început în evidență fenomenul de 
difuzare pe o scară largă a răspun
derilor, într-o asemenea măsură în
cît uneori este foarte greu de sta
bilit vinovății sau gradul de vino
văție. Cind un ins iresponsabil se 
oprește cu mașină pe o pajiște fru
moasă și schimbă uleiul la motor, 
lăsînd pămîntul de pe cîțiva metri 
pătrați sterpi pentru timp îndelun
gat, dovada vinovăției și identitatea 
vinovatului sînt precise și fără du
bii. Există insă și situații, și cea la 
care ne vom referi este una dintre 
ele, în care nu este un singur vino
vat sau mai precis nu este vinovat 
doar cel ce produce direct poluarea 
pămintului.

Am străbătut zilele trecute o în
tinsă zonă din Cîmpia Română 
unde coabitează — sau ar trebui să 
coabiteze la modul 
tria de extracție a țițeiului și agri
cultura. Este vorba de cîmpurile pe
trolifere unde își desfășoară activi

ideal — indus-

BUZĂU : Livrări 
suplimentare la export

Colectivele din 10 unități econo
mice ale județului Buzău, printre 
care Filatura de lină pieptănată, 
Turnătoria de fontă, întreprinderea 
de producere și industrializare a 
legumelor și fructelor Rîmnicu Să
rat, au livrat suplimentar partene
rilor externi produse in valoare de 
peste 38 milioane lei. Avansul de 
timp cîștigat permite să se realizeze 
înainte de termen sarcinile de plan la 
export pe primul semestru al anu
lui. Demn de reținut este faptul că 
la toate loturile de produse expe
diate partenerilor externi nu s-a 
înregistrat nici un refuz de cali
tate. ci numai solicitări de supli
mentare a contractelor. (Stelian 
Chiper). 

calitate superioară a producției des
tinate partenerilor externi pot fi 
asigurate resursele valutare necesa
re importurilor, desfășurării norma
le a producției materiale. De aceea, 
în spiritul indicațiilor formulate de 
secretarul general al partidului. în 
fiecare întreprindere. în fiecare ju
deț. centrală și minister trebuie să 
se acorde cea mai mare atenție re
zolvării operative a tuturor proble
melor care privesc realizarea pro
ducției destinate exportului, asigu- 
rîndu-se în acest scop programarea, 
pregătirea și lansarea cu prioritate 
în fabricație a acestor produse, a- 
provizionarea tehnico-materială. ur
mărirea zilnică a stadiului realizării 
producției și livrarea întregului fond 
de marfă la termenele stabilite în 
contractele încheiate cu partenerii 
externi.

De bună seamă. în fiecare unitate 
economică preocupările pentru rea
lizarea riguroasă a planului. îndeo
sebi la producția fizică și export, 
trebuie să se împletească, asa cum a 
subliniat secretarul general al parti
dului. cu desfășurarea unor acțiuni 
energice pentru sporirea susținută, 
pe toate căile, a eficientei econo
mice, pentru gospodărirea judicioasă, 
de către fiecare colectiv muncitoresc, 
a mijloacelor materiale și financiare 
încredințate spre administrare și 
dezvoltare, pentru înfăptuirea neabă
tută a programelor de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției. în această privință, una din 
problemele importante care au re
ținut atenția în cadrul ședinței Co
mitetului Politic Executiv se referă 
la necesitatea introducerii neîntîrzia- 
te în circuitul economic a stocurilor 
supranormative de materii prime și 
producție neterminată care se mai 
mențin în economie. Pentru lichida
rea stocurilor supranormative de 
materii prime s-a cerut elaborarea 
de către comisia special constituită 
în acest scop a unui program concret, 
practic de acțiune și s-a stabilit 
constituirea unor asemenea comisii 

In ansamblul lor, măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv, 
indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt menite să asi
gure toate condițiile pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe 
luna iunie și pe întregul an 1987. Esențial este acum ca in fiecare între
prindere, centrală, minister și județ să se asigure, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea integrală, la toți indicatorii cantitativi și cali
tativi, a planului pe acest an, spre a intimpina Conferința Națională a 
partidului cu realizări cit mai importante in dezvoltarea economico-so- 
cială a țării.

tatea schelele de foraj și extracție 
Chitila, Bălăria, Clejani, Videle și 
Poeni. Printre sondele care pompea
ză din inima pămintului țițeiul sint 
multe „petice" de teren fără vege
tație. care trădează lipsa de grijă 
pentru pămînt. Pe acest fond insă, 
pe valea Milcovățului întîlnim un 
peisaj ineîntător. O salbă de lacuri 
CU apă limpede, cu mult pește care 
parcă' ie îmbie să arunci undița. In 
jur, vegetație bogată, iarbă crudă, 
sălcii pletoase, totul ca și cum în 
preajmă nu ar exista zeci de sonde, 
de la care mai scapă țiței și apă 
sărată. Pentru privitorul obișnuit 
poate părea un peisaj obișnuit. In
ginerul Mircea Alexandrescu, direc
torul Schelei de producție petrolieră 
Videle, ne atrage însă atenția că pe 
sub această salbă de lacuri cu apă 

Situații ce subliniază cerința aplicării mai ferme 
a reglementărilor legale privind protecția 

pămintului și a mediului înconjurător

curată, printr-o conductă specială, 
curg reziduuri de petrol și apă să
rată care sînt duse și colectate în
tr-o vale alăturată. Iată cum o idee 
și punerea ei în valoare de oameni 
cu simțul datoriei pentru pămînt au 
salvat natura de o poluare care ar 
fi schimbat înfățișarea locurilor. 
Este un prim răspuns la eronata 
părere a opoziției dintre agricultură 
și industria potențial poluantă. 
Este una din dovezile că, atunci cînd 
se face ce trebuie făcut, nici extrac
ția de țiței sau cărbune, nici chimia 
nu pot produce pagube pămintului. 
Dar aceasta e din păcate doar una 
din puținele flori ale conviețuirii 
dintre industria extractivă de țiței și 
agricultură pe care o întîlnim în zo
nele pe care le străbatem. Cum ară
tam, în jurul sondelor, pe traseele 
conductelor de transport al țițeiului 
sau al apelor tehnologice, în jurul 
drumurilor de acoes la sonde sint 
multe petice de pămînt fără viață, 
care, însumate, au ajuns în județul 
Teleorman la o cifră destul de im
portantă : 626 hectare. Economia este 
păgubită în acest fel de aproxima
tiv 5 000 tone de cereale în fiecare 
an. Mai sînt și alte suprafețe pe 
care s-au efectuat unele lucrări, dar 
nu există încă dovada refacerii lor.

Notăm ce ne povestește în acest 
sens președintele C.A.P. Poeni, Ilie 
Pasăre, de 25 de ani conducătorul 
aoestei unități agricole : „Schela din 
Poeni și-a început activitatea - cu 
mai bine de 23 de ani în urmă, 
schimbînd multe destine ale săteni
lor noștri și ajutîndu-ne în rezolva
rea multor probleme ale cooperati
vei noastre. Din 1976 însă am obser
vat apariția unor fenomene de de
gradare a pămintului prin poluarea

BACĂU : Producție fizică peste plan
în toate unitățile industriale ale 

județului Bacău se desfășoară am
ple acțiuni care au ca obiectiv 
prioritar realizarea în bune condiții 
a producției fizice planificate în 
mod ritmic si la toate sortimen
tele. Se urmărește în fiecare sec
ție si atelier productiv aplicarea 
întocmai a măsurilor cuprinse în 
programele de perfecționare si 
modernizare a producției, de creș
tere a productivității muncii. de 
utilizare eficientă a capacităților 
de producție. în același timp, sînt 
promovate noi tehnologii de lucru, 
sînt concepute și introduse în fa
bricație produse cu caracteristici 
tehnico-functionale superioare.

pe ministere și centrale, care să se 
ocupe special de problema lichi
dării și readucerii în circuitul 
economic a acestor stocuri. Totodată, 
s-a indicat să se ia măsuri pentru 
lichidarea stocurilor de producție 
neterminată, precum și pentru o cit 
mai bună dimensionare și folosire a 
stocurilor de producție,

în strînsă legătură cu cerințele 
creșterii eficientei economice, secre
tarul general al partidului a indicat, 
de asemenea, să se ia măsuri fer
me pentru încadrarea strictă in nor- 
,mele de consum stabilite, pentru re
ducerea acestora și a cheltuielilor de 
producție. Totodată. în scopul creș
terii productivității muncii la nive
lul prevederilor din programele de 
organizare și modernizare a produc
ției. s-a cerut să se ia măsuri ferme 
pentru folosirea cu maximă eficiență 
a tuturor capacităților de producție, 
pentru organizarea rațională a 
schimburilor și deplasarea operativă 
a forței de muncă în raport de ce
rințele concrete ale producției din- 
tr-un sector sau altul. în același 
timp, s-a cerut organelor de resort 
să manifeste mai multă răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor si atribu
țiilor ce le revin în domeniul orga
nizării, repartizării și folosirii forței 
de muncă.

în spiritul măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv, sarcini 
deosebite revin și oamenilor muncii 
de pe șantierele de construcții, fac
torilor de răspundere din domeniul 
investițiilor. Toate lucrările de in
vestiții trebuie urmărite cu maximă 
atenție, punîndu-se permanent țn 
centrul activității realizarea inte
grală a programului de punere in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție. precum și recuperarea ori
căror restanțe în acest domeniu. în 
acest scop, eforturile lucrătorilor de 
pe șantierele de investiții se cer 
conjugate cu cele ale furnizorilor de 
utilaje, astfel încît să se asigure 
darea în funcțiune la termenele sta
bilite a obiectivelor prevăzute.

solului cu petrol și mai ales cu apă 
sărată. Astăzi, suprafața afectată este 
de 177 hectare. N-am stat nepăsă
tori. De cîteva ori pe an am solicitat 
organelor în drept, cît și schelei să 
ia măsuri pentru a stopa fenome
nul și a se reda circuitului produc
tiv terenurile degradate. Mulțf ani 
schela a răspuns că nu are cum să 
evite aceste fenomene, oferindu-ne 
despăgubiri pînă în anul 1983. Dar 
ce să facem cu despăgubirile ? Noi 
și țara avem nevoie de pămînt. Nici 
o despăgubire, cît de mare ar fi, nu 
poate acoperi pierderea, pentru că 
pămîntul nu are preț". Un adevăr 
ce trebuie luat în considerație nu 
numai pentru că este scris în savan
tele manuale de economie, ci pen
tru că este un adevăr al vieții. „Pă
mîntul este atît cît este și nu-1 poți 

cîntări nici în aur, 
nici în diamante". 

Lucrurile erau 
deci cunoscute, 
înainte de a ne 
întreba cum a ac
ționat în aseme
nea situație legea, 
mai exact spus cei 
care trebuiau să 
aplice legea, să 
încercăm să dăm 

existaurăspuns Ia problema dacă _____
intr-adevăr posibilități de ordin teh
nic care să evite sau să diminueze 
din efectele poluării.- Să începem cu 
un exemplu chiar de la C.A.P. Poeni. 
Aici, conducerea schelei din locali
tate, cu mai mulți ani în urmă, pre
ocupată de a găsi o soluționare a e- 
fectuat din proprie inițiativă un ex
periment, vom vedea, cu multe șan
se de reușită. Pe trei hectare de 
teren puternic degradat a fost de- 
copertat solul devenit steril pe o 
adîncime de 40—50 cm și îngropat 
într-un șanț adînc. Pe parcela res
pectivă au fost împrăștiate cîte 80 
tone de îngrășăminte organice la 
hectar. Rezultatele s-au dovedit 
încurajatoare. în primul an de cul
tivare s-au obținut 35 la sută din 
producția terenurilor învecinate, iar 
în anul următor 45 la sută. Evident, 
prin refacerea fertilității solului 
s-au obținut producții tot mai mari 
în anii următori. Dar a rămas un 
simplu experiment. S-a mers pină 
la un punct. în loc să se acționeze 
pentru dezvoltarea și extinderea u- 
nor asemenea soluții, s-a recurs la 
fel de fel de mijloaoe care să detur
neze fondul problemei. Notăm, în 
continuarea acestei idei, opiniile di
rectorului Schelei de producție pe
trolieră din Poeni, ing. Neculai Ga- 
vril : „Doar din a doua jumătate a 
anului trecut și pînă în prezent, am 
simțit grija și seriozitatea cu care co
mitetul județean de partid, organele 
agricole județene au pus problema 
respectării cu fermitate a prevede
rilor Legii fondului funciar pentru 
redarea în circuitul agricol a terenu-
(Continuare în pag. a V-a) 

competitive pe piața mondială. Pe 
această cale, de la începutul anu
lui au fost produse peste prevede
rile planului aproape 100 tone utila
je tehnologice pentru industria chi
mică. 1200 tone fenol. 850 tone 
toluen. mai mult de 10 000 mc che
restea si alte mărfuri solicitate de 
beneficiarii interni si partenerii de 
peste hotare.' Pe podiumul întrece
rii se situează colectivele de muncă 
de la întreprinderea de utilai chi
mic Borzesti. întreprinderea mi
nieră Comănesti. întreprinderea de 
masini-unelte si întreprinderea fo
restieră de exploatare si transport 
Bacău. (Gheorghe Baltă).
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Ne aflăm in vară deci, in lanuri se-nfiripă boabele din spice, 
pe ogorul întregii țări prinde contur bogata pîine a celui de-al 
doilea an al cincinalului. Oamenii sînt pe cimp, făuresc pîinea !

Ne aflăm în ultima lună a semestrului, punct de reper al re
zultatelor muncii celor ce dau o nouă valoare timpului măsurat 
în cărbune, țiței și kilowați-oră, în mașini și aparate, in clădiri și în 
artere de ape spre invigorarea și continua frumusețe a patriei. 
Oamenii sint în abataje sau schelele petroliere, la cuptoarele de 
oțel sau de strajă la punctele de comandă ale termocentralelor 
și hidrocentralelor, pe șantierele de construcții I

Ne aflăm în ultimul trimestru al anului de învățămînt. Se apro
pie momentul de răspundere al verificării noii calități adăugate 
celor care au străpuns necunoscute și care vor trece în clasa a 
ll-a sau vor intra în viață cu diploma de muncitor calificat sau 
de studii superioare. Oamenii sint la catedre, în laboratoare sau 
in bănci I

In toate domeniile de activitate, oamenii sînt la datorie !
în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință a Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., oamenii își redimensionează for
țele pentru ca, printr-o mai bună organizare a producției și a 
muncii, prin întărirea ordinii, a disciplinei și răspunderii fiecăruia, 
în toate unitățile și sectoarele de activitate să îndeplinească inte
gral obiectivele stabilite pe luna iunie, pe întregul semestru ce se 
încheie, modelînd zi de zi viitorul patriei așa cum este el prefi
gurat de hotărîrile Congresului al Xlll-lea al P.C.R., ,în mărețul 
Program al partidului. Iar modelînd acest viitor, ei înșiși devin 
oameni ai viitorului.

Coordonate etice
ale vieții de om

Proba „paharului
cu apă“

Nu numai „ploile de la Cluj" 
au ajutat!

Ciudat lucru, in loc 
să-mi vorbească des
pre înlăturarea „ne
prevăzutului" care îm
piedica introducerea 
controlului fabricației 
prin televiziune cu 
circuit închis. ingine
rul Vasile Miclea, di
rectorul Întreprinderii 
de geamuri din Me
diaș. „Erou al Muncii 
Socialiste", a inceput 
cu o... istorie de acum 
treizeci și ceva de ani. 
în care era vorba de... 
ucenicul Vasile Miclea.

Anul 1952. Țara avea 
mare nevoie de gea
muri. Asta însemna 
MUNCA. „Muncă pe 
rupte, de la Ucenic la 
maistru". Au inceput 
apoi modernizările. 
Abia apucai să te ca
lifici pe un utilaj și 
trebuia să înveți să lu
crezi pe altul. In nu
mai șase luni, produc
ția s-a dublat ; 1962 :
economia românească 
avea nevoie de geam 
securizat. Aici, la Me
diaș, s-a proiectat pri
ma instalație automată 
de geam securizat.

Fostului lucrător Vasi
le Miclea, devenit 
maistru, i s-a încre
dințat conducerea u- 
nui schimb la această 
instalație. „O. dac-ați 
ști cite neprevăzuturi 
au trebuit înlăturate, 
cite -schimburi de 
noapte» de gindire, de 
calcule am făcut aca
să". Dar. pină la urmă, 
PERSEVERENTA a în
vins ; 197/ : multe
piese, repere ale in
stalației puteau fi mai 
bune. Trebuiau refă
cute. Inginerului Vasi
le Miclea i s-au încre
dințat crearea și pu
nerea la punct a ate
lierului de autodotare. 
Bine. bine, dar cum să 
te apuci să creezi re
pere de instalații cind 
abia ai meșteri pen
tru reparații ? Riscant 
angajament. Mare CU
RAJ. „Luni întregi 
învățam noaptea, iar 
după-amiezile îmi a- 
dunam oamenii in fața 
tablei. Atelierul de 
autodotare a devenit 
o adevărată -fabri
ci de utilaje». O

bună parte a lucrărilor 
mai grele a fost pre
luată de roboti con- 
cepufi și realizați aici".

Reiese clar un tri
unghi : MUNCA. PER
SEVERENTA, CURAJ. 
„Cam in aceste coor
donate îmi măsor via
ța. A mea și-a între
prinderii".

Dar revenim la eve
nimentul înlăturării 
„neprevăzutului" ce se 
opunea noii etape in 
viața întreprinderii : 
controlul fabricației 
prin televiziune.

— Ați avut emoții, 
tovarășe director ?

— Cum să n-am, 
doar nu-s mașină.

— Dar, mai departe?
— Păi, vorbeam de 

acel „triunghi". Să 
luăm latura „curaj". 
Urmează echipamentul 
pentru conducerea fa
bricației prin calcula
tor. A și fost experi
mentat și urmează să 
fie funcțional la anu’, 
cam pe vremea asta. 
Lucrul. început trebuie 
terminat, nu ?
Ion Onuc NEMEȘ

în urmă cu cîteva 
zile, maistrul Emilian 
Barbu de la între
prinderea de produse 
refractare din Alba 
Itilia s-a înapoiat din 
schimbul III acasă, in 
apartamentul din mo
dernul cartier „Pla
toul Romanilor" pe Bd. 
6 Martie in blocul A 2, 
sc. 2, etaj 2. Obosit, 
s-a culcat si a ador
mit profund. S-a tre
zit pesta cîteva cea
suri și. aruncind o 
privire pe fereastră, a 
constatat oarecum sur
prins că nu-1 mai in- 
timpină priveliștea o- 
bișnuită. Avea acum 
vedere la bulevardul 
Transilvania. Ce s-a 
întîmplat între timp ?

Cerințe presante de 
sistematizare și de e- 
liberare a unor am
plasamente au impus 
ca blocul A 2. cu 80 
apartamente, care ob
tura noul și modernul 
bulevard Transilvania

făcind imposibilă in
tersecția acestuia cu 
bulevardul 6 Mar
tie. să fie mutat. 
Soluția, aleasă de 
dr. ing. Eugen I. 
Iordăchescu de la In
stitutul „Proiect" Bucu
rești reprezintă o pre
mieră: translarea blo
cului se efectuează in 
două segmente care se 
deplasează în direcții 
diferite, creînd între 
ele un spațiu de 55,15 
metri. Primul segment, 
cuprinzind scările 1 și 
2 a fost translat de pe 
bulevardul 6 Martie 
pe bulevardul Transil
vania. Astfel, maistrul 
Emilian Barbu și alte 
39 familii și-au schim
bat adresa, văzîndu-și 
liniștiți de îndeletnici
rile zilei. Emoțiile 
le-au lăsat pe seama 
constructorilor de la 
întreprinderea Antre
priză de construcții 
montaj Alba. Reușita 
aparține constructori

lor, care, spre a-i asi
gura pe locatari că to
tul se va desfășura 
fără măcar să simtă, 
i-au sfătuit să așeze 
unde vor voi în apar
tamentul lor un pa
har plin cu apă. A- 
cesta nu se va clinti, 
nici un strop nu se va 
vărsa. Translarea a 
durat efectiv 5 ore și 
40 minute, fără ca un 
strop de apă să se 
verse din paharul plin. 
„Dar — ne spune zîm- 
bind maistrul Emilian 
Barbu — adevărata 
probă a fost somnul 
netulburat".

în citeva săptămîni, 
vecinii săi. care locu
iesc în apartamentele 
de pe scările 3 și 4. se 
vor muta și ei vizavi, 
pe bulevardul Transil
vaniei. Mutări care 
dau de lucru numai... 
poștașului.

Ștefan D1N1CALacurile de acumulare de la 
,Fintinele. Tarnița șl Gilău s-au 
umplut, revărsindu-se peste rotoa
rele hidrocentralelor de pe Someș. 
Dar nu numai asta e, important. 
Agregatele tuturor hidrocentralelor, 
pină la ultimul șurub, nu cunosc 
defecțiunea I Iar acele indicatoare 
la capitolele ..disciplină" si ..res
ponsabilitate" ale colectivelor arată 
..excepțional".

Care este rezultatul acestei si
tuații ? Ne răspunde ing. Horea 
Nap, directorul întreprinderii elec- 
trocentrale Cluj.

— Cele 13 hidrocentrale aflate în 
funcțiune au atins în luna mai cea 
mai mare producție din istoria în
treprinderii. în cinci luni s-au pro
dus suplimentar 103 400 000 kWh 
energie electrică, din care 72 400 000 
în luna mai. Datorită bunei orga
nizări a muncii s-au economisit, 
fată de normele de consum prevă
zute pentru producerea și trans
formarea energiei electrice, peste 
240 000 kWh. Una din explicații ?

— Toate echipele de reparații și 
revizii și-au realizat întocmai pro
gramul stabilit. Chiar ceva mai

mult, unele reparații au fost efec
tuate înainte de termen și 'de bună 
calitate. S-a creat astfel o putere 
disponibilă de 14 MW. Ceea ce 
înseamnă energie electrică în plus.

— Care este hidrocentrala cu cele 
mai bune rezultate ?

— în urma bilanțului pe care l-a 
făcut în această săptămînă consi
liul oamenilor muncii, a rezultat 
că cel mai bine a lucrat colectivul 
hidrocentralei de la Mărișelu, de 
ne Someș. Aici avem energeticieni, 
am putea spune, de excepție, care 
știu să acționeze cu răspundere și 
pricepere în orice împrejurare : 
loan Varvari, Vasile Hiceag. Tibe- 
riu Tomazi. loan Lăpuște. Alexan
dru Roșu. Gheorghe Mic. Adrian 
Spinu. Rezultatele muncii lor ? De 
la începutul anului si pînă acum 
au produs suplimentar, cu cele trei 
grupuri de cîte 73,5 MW. o canti
tate de 28 500 000 kWh energie elec
trică. Adică trei pătrimi din ener
gia suplimentară obținută de cen
tralele de ne Someș și o pătrime, 
din producția înregistrată peste 
plan pe întreprindere pină acum.

Marin OPREA

Roșiile și.„ calculatorul De la „Milcov“ la „TerrcT

S-a născut 
„a doua 
generație"

Există, in cadrul întreprinderii 
de echipament hidraulic Rimnicu 
Vîlcea. un atelier pe lingă care oa
menii unității trec parcă sfioși, 
pentru a nu tulbura liniștea celor 
ce lucrează acolo. Se numește sim
plu : laboratorul de electronică. In
tr-adevăr. șeful laboratorului, sub- 
inginerul Paul Răduț. invitindu-ne 
să discutăm în altă parte — arată 
spre cei șase oameni, aplecați asu
pra unor circuite integrate — ne 
explică scurt : „Au nevoie de li
niște

în urmă cu un an. se angajaseră 
să realizeze cu forțe proprii modu
lele electronice pentru comanda 
aparaturii hidraulice proporționale 
cu care sînt dotate mașini-unelte 
și utilaje incepînd cu cele din 
industria ușoară și pină la cea de 
aeronave. Experiența pe care au 
acumulat-o între timp au conver
tit-o intr-o serie de modificări con
structive funcționale, care practic 
au determinat nașterea celei de-a 
doua generații de module.

Au fost introduse în producția cu
rentă avînd o serie de performanțe 
care le ridică în virful piramidei 
produselor similare realizate pe 
plan mondial. Au o viteză de răs
puns mult mai mare la comanda 
externă, prezintă stabilitate în 
funcționare, indiferent de pertur- 
batiile exterioare (oscilațiile de 
temperatură) și din instalația hi
draulică și. nu in ultimul rînd. se 
exploatează cu un consum foarte 
redus de energie electrică.

Și totuși mai este ceva. Nici nu 
s-a încheiat bine procesul de asi
milare a noilor module, iar electro- 
niștii laboratorului au început să 
contureze o altă creație de ultimă 
oră.

— Acum cercetează și vor să rea
lizeze încă in acest an un servo- 
controlor care să permită sistemu
lui electronic și hidraulic de co
mandă a utilajelor să fie conduse 
și asistate pe calculator.

— Ceea ce. consideră directorul 
întreprinderii, va însemna un mare 
cîștig pentru economia națională.

Vîrsta medie a specialiștilor la
boratorului — 28 do ani. Tineri 
creatori de „generații" iți tehnică.

Ion STANC1U

S-au copt roșiile la întreprinde
rea de sere din Oradea. Si totuși, 
inginerul Petru Bodea. directorul 
întreprinderii, ne vorbește de un... 
calculator. „E aliatul nostru de nă
dejde in sporirea continuă a pro
ducției".

Cunoșteam cite ceva din zes
trea tehnică a modernei între
prinderi : combine autopropulsate 
pe șenile, confecționînd și însămîn- 
țind automat cuiburile nutritive ; 
linii cu celulă fotoelectrică pentru 
sortat tomate pe mărime și grad de 
coacere ; instalație de distribuție a 
bioxidului de carbon, adus dintr-un 
zăcămint natural, pentru accelera
rea fotosintezeî ; metode de comba
tere biologică a dăunătorilor și 
multe, multe alte noutăți. Acum — 
calculatorul. Iată-I oferind tabloul 
sinoptic .da minut". într-un singur 
minut parcurge aproape toate cele 
100 puncte de măsură din zona de 
supraveghere. Analizează prompt

Noul renume 
■ al comunei

E mult și nu prea de cind co
muna Ileana din Bărăganul călă- 
rășean era renumită prin fintinile 
cu cumpănă ce o înconjurau. Co
mună de agricultori ca toate comu
nele. Cu oameni harnici, producă
tori de piine. Au apărut pe urmă, 
în jurul comunei, altfel de fîntîni, 
cu altfel de cumpene : sondele care 
pompează din adincuri prețiosul 
„aur negru". Iar sondorii, cea mai 
mare parte fii ai satului, au adău
gat comunei lor un nou renume : 
acela de producătoare de țiței.

în urmă cu un an, la consiliul 
popular încolțea ideea unui nou 
renume al comunei. Pornea de la 
gazul de sondă și de la marile re
zerve de sticlă spartă existente in 
județ. S-au gindit la o clădire, un 
fel de depozit de multă vreme pă
răsit. Au fost chemați cîțiva făgă- 
rășcni, mari meșteri în ale sticlâ- 
ritului, apoi întreaga obște a co
munei a pus umărul la treabă. Cu 
investiții minime, depozitul părăsit 
a devenit... atelier de sticlărie. 
Meșterii făgărășeni, printre care 
„așii" Octavian Fermar și Ladislau 
Veres, și-au luat și „ucenici", flăcăi 
din sat pe care îi învață „vrăjito
ria" transformării cioburilor de 
sticlă in aplice, vaze, cupe și can
delabre, în peste 30 sortimente de 
obiecte de podoabă.

în primăvară, la obișnuitele con
tractări, mostrele „de Ileana" s-au 
bucurat de mare succes. S-au pri
mit cereri chiar pentru export.

Atelierul, care are acum 15 stic
lari. realizează deocamdată o pro
ducție lunară de 300 000 lei. Deo
camdată, pentru că, pe măsură ce 
comenzile cresc, iar noii „ucenici" 
vor deveni „meșteri", ea va spori. 
Oricum. în prima săptămină a lu
nii, planul economic a fost reali
zat „la fix" in ce privește produc
ția fizică.

Preocupări ? Pregătirea și per
fecționarea profesională a tinerilor, 
crearea de noi modele, designul 
ambalajelor, „inventarea" unei em
bleme care să ducă în tară si străi
nătate noul renume al comunei.

Mihai DUMITRESCU

informațiile colectate și în raport 
de acestea — prioritar in funcție 
de lumină — comandă reglarea mi
croclimatului. mai exact a tempe
raturii și umidității în seră.

Era ora 7,30. Pe imprimantă se 
derulau informații privind ora ră
săritului și. apusului soarelui (în 
sere se lucrează cu temperaturi de 
zi și de noapte), parametrii stației 
meteo (temperatura exterioară, in
tensitatea luminii, viteza și direc
ția vîntului. regimul pluviometric), 
temperatura agentului de încălzire 
la intrarea și ieșirea din conducte. 
O secvență localizată la punctul de 
măsură 1 : temperatura în seră — 
plus 17 grade, față de cea progra
mata, de 18 grade Celsius. Peste 
numai citeva minute. în caroul res
pectiv al fermei termometrul avea 
să indice 18,1 grade. Calculatorul 
dăduse comanda de deschidere a 
electroventilului. Pină acum, in fer
me reglarea gradientului termic se 
făcea manual, dimineața si seara, 
în aceste condiții, „clasice", nive
lul termic prescris rămîne. același, 
indiferent de nebulozitatea atmos-

ferică. Or, pe parcursul zilei in
tervin variații șhiar din oră în oră. 
Tocmai în corectarea temperaturi
lor. in permanenta lor ajustare cu 
oscilațiile atmosferice își spune 
cuvîntul calculatorul. Iar printre 
altele, acest „cuvint" înseamnă și 
reducerea cu 10—15 la sută a 
consumului de energie termică al 
întreprinderii, și folosirea în alte 
sectoare a trei oameni ce transmi
teau din oră in oră temperatura din 
sere centrului de distribuție ener
getică.

Calculatorul și-a dublat recent 
suprafața de control, insumind 48 
hectare. Tehnică de vîrf, producții 
de vîrf : 191 tone tomate și 291 tone 
castraveți la hectar. în două cicluri 
— iată ecuația care impune marca 
acestei unități-etalon în legumicul
tura țării.

...Un semnal de releu anunță 
discret că harnicul computer — 
primul din biologia vegetală româ
nească — iși face exemplar datoria. 
Directorul avea dreptate cind inr 
cepea cu calculatorul.

Ioan 1AZA

Dublul experiment
întreprinderea agricolă de stat 

Baia Mare a hotărit să facă un ex
periment : pe locul unei livezi im- 
bătrinite, așezată pe o pantă, să in- 
ființeze o fermă de arbuști fructi
feri — coacăz, zmeur, afin și alte 
asemenea specii, care cresc spon
tan, aiegindu-și hățișuri greu ac
cesibile, se adună greu, bob cu bob. 
Cui să-i fie insă încredințată trea
ba asta deloc ușoară ? Era vorba 
de defrișarea, desțelenirea, terasa- 
rea și plantarea arbuștilor pe o su-i 
prafață de 48 de hectare. Și, cău- 
tind omul potrivit, s-a născut al 
doilea experiment : șef de fermă 
la Minau (așa se numește locul, 
aflat pe teritoriul comunei Ulmeni) 
a fost numit... un stagiar, un tinăr 
inginer horticultor, ce abia împli
nise în noul lui post... șapte luni 
vechime. „Cam tînăr" — au apre
ciat unii, neluind în considerare că 
proaspătul șef, pentru mai multă 
prestanță, își lăsase chiar și musta
ță. Lăsind gluma la o parte, s-a 
ajuns la concluzia că tînărul ingi
ner are toate datele necesare să 
îndeplinească ’exemplar sarcina în
credințată : pasiune pentru mese
rie. dorință să-și dovedească, în 
fapt, competența. Deci, la această 
virstă — 24 de ani — cu derogare. 
Iui Sorin Mădăian i s-a încredințat 
o fermă și sarcina dificilă de a 
promova o cultură oarecum neobiș
nuită. Desigur, exista o doză de 
risc în acest „dublu experiment", 
pe care amintita întreprindere nu 
a șovăit să și-l asume.

— Ce-ai gindit cind ți s-a spus 
ce ai de făcut ? — l-am întrebat.

— Întîi am citit tot ce se putea 
citi despre asemenea plantații. 
Apoi am luat trenul și m-am dus 
pe la cei despre care am auzit că 
au o anumită experiență in mate
rie : la Todirești, in județul Sucea
va, la Bilcești — Argeș. M-am sfă
tuit și cu foștii mei profesori de 
la Institutul agronomic din Bucu
rești. Așa că, atunci cind „am in-

trat" efectiv în funcție, m-am so
cotit, intr-un fel, tare pe situație. 
Dar numai... teoretic.

— Și cum te-ai descurcat în... 
practică ?

— Era o treabă de „pionierat" și 
situația asta m-a ambiționat. Am 
muncit pe brînci patru luni, cot la 
cot cu toți cei din echipă, inclusiv 
soția mea. tot horticultor. Dotarea 
noastră ? Un tractor și un buldo
zer. Am plantat 28 de hectare. Mai 
întii am curățat terenul livezii îm
bătrânite, l-am desfundat, l-am te- 
rasat. N-a fost deloc ușor, pentru 
că toamna a fost secetoasă și pă- 
mintul era tare ca piatra. Apoi 
l-am pregătit și mai minuțios pen
tru plantare. Am plantat 60 000 de 
puieți de coacăz roșu, afin și 
zmeur. Plantatul a durat numai 
zece zile. Ne-am grăbit, să nu ne 
prindă iarna. Ca să fiu sincer, am 
avut eu ambiția să arăt că nu de
geaba mă numesc inginer, dar 
m-am bucurat de mult sprijin din 
toate părțile. Din partea conduce
rii întreprinderii, care m-a încu
rajat, apoi din partea unităților a- 
gricole din comună, a consiliului 
popular. Dar m-au ajutat, mai 
ales, oamenii din echipă. Fără ei, 
fără experiența lor. cu toată am
biția mea, nu ieșea mare lucru. Au 
avut încredere în mine și eu m-am 
bizuit pe ei. Am format și formăm 
cu adevărat o echipă.

— Și n-ai avut emoții ?
— Ba, cum să nu ? Și-n timpul 

iernii, cînd gerurile alea păcătoase 
îmi amenințau rădăcinile ouieților, 
și-n primăvara asta capricioasă, cu 
brume peste flori...

— Dar acum ?
— Acum, păi... )a uitați-vă !
In palmă, cîțiva ciorchini verzi 

de coacăze.
— Acum așteptăm vremea cule

sului.
Da; ambele experimente au 

reușit.
Rodica SERBAN

Certificatele de 
naștere ale primelor 
radioreceptoare pro
duse la „Tehnoton" 
Iași le atestă vîrsta 
— 13 ani. Timp in 
care tinerețea adoles
centină a unui» colec
tiv muncitoresc s-a 
împlinit, ciștigindu-și 
maturitatea și pres
tigiul profesional.

Din perspectiva ul
timelor realizări, în
ceputurile par foarte 
îndepărtate. „Pe tim
puri", primele tran- 
zistoare cu o singură 
lungime de undă sau 
două se numeau» 
„Milcov", „Cară", 
„Pescăruș" „Zefir",

„Alfa". Prezentul este 
al camerelor de luat 
vederi cu teleco
mandă codificată,
pentru urmărirea
proceselor tehnologi
ce t radiogonionietre- 
lor navale automate, 
care pilotează fjpța 
noastră -pe ' rxzeri 
planetei și fâ'ijșîyțlță 
comunloațiițe jij'na
vigația, via sat^lțțLf 
instalațiilor și echi- 
panientelor electro
nice cu înalte perfor
manțe tehnologice 
penirfu Induștria con
structoare de .mașiiii- 
tinelțe:; bunurilor de 
larg consum, dintre 
cafe „TerfCt" și „Ju
nior" sînt cele inai

recente și multe al
tele.

Aproape 90 la sută 
din produsele „Teh- 
notonului", care se 
realizează astăzi, sint, 
omologate în ultimii 
țrei ani, iar noile ge
nerații de echipa
mente electronice re
prezintă rodul cola- 
ÂOrării cu colective 
de’ prestigiu de elec- 
tfoniști și designezi. 
Tnficeastă săptămînă 
sțaiț finalizat co- 
menzi importante ale 
acestor grupe de 
produse, onorarea 
contractelor fiind 
„la zi".

Euqen 
DICHISEANU

Cui a spus micuțul Marius 
primul „MAMA"?

Rodica Hue, o tinără 
mamă de 24 de ani, 
cooperatoare din Dur- 
nești — Botoșani, năs
cuse cel de-al patrulea 
copil al familiei, pe 
Marius. Numai că a- 
cesta venise pe lume 
cu o anume zestre fi
ziologică pe care știin
ța medicală o denu
mește „incompatibili
tate RH". Adus la ma
ternitatea din Boto
șani, situația lui Ma
rius a fost apreciată 
printr-un singur cu
vint : dramatică ! Sin
gura salvare — exan- 
guinotransfuzia. Cu 
alte cuvinte, era impe
rios necesar ca întrea
ga cantitate de singe a 
nou-născutului să fie 
înlocuită. Imediat ! Cu 
singe corespunzător ca 
grupă sanguină, dar

— extrem de impor
tant — un singe cit 
mai proaspăt. Altfel,..

Nu era timp să fie 
mobilizat un donator 
aflat in evidența cen
trului județean de re
coltare a singelui. Și 
cantitatea de bilirubi- 
nă din organismul mi
cului pacient creștea, 
creștea... Moartea ?

In această situație, 
Elena loniță, medic 
pediatru la spitalul 
din Trușești, cea care 
însoțise pe micul pa
cient la maternitatea 
din Botoșani, și-a su
flecat mîneca halatu
lui :

— Întâmplător, am 
RH negativ și aceeași 
grupă de singe cu 
Marius.

Da, dar ajungea 
doar pentru un flacon

de singe. De unde ce
lălalt ?

In maternitate se 
afla și Odeta Gheor- 
ghițanu, medic gene
ralist, venită intr-o 
vizită colegială. Avea, 
de asemenea, aceeași 
grupă de singe și RH 
negativ. întâmplare fe
ricită? Gest de mamă? 
Și una, și alta.

Marius trăiește ! Zi
lele trecute a zis pri
mul „MAMA". $i, fără 
să știe, l-a adresat nu 
numai mamei care l-a 
născut. Au tot dreptul 
să recepteze cu min- 
drie acest cuvint și 
mamele ce-și relevă a- 
partenența la marea 
familie a nobleței su
fletești și a faptei ge
neroase.
Euqen HRUȘCA

Cînd îți cunoști răspunderile
Despre acest tinăr pre

ședinte de C.A.P. unii au 
spus că e „arțăgos". In 
limba română, termenul 
definește un ins pornit 
mereu pe ceartă. Nu, 
Radu Simion nu este așa. 
Și totuși...

Președinte de aproape 
un an al C.A.P. Frăsinet 
din județul Călărași, el a 
moștenit o stare de lu
cruri pe care -vrea să o 
schimbe. Dar judecați și 
singuri...

Era astă-toamnă, la 
predarea produselor că
tre baza de recepție. 
Pină atunci, operația res
pectivă era lăsată in 
seama unui „delegat", 
cel mai adesea un șofer. 
Noul președinte, Radu Si
mion, a ținut să meargă 
el, să vegheze personal 
asupra felului in care este 
valorificată comercial pro
ducția cooperativei. Așa a 
putut să constate că 
funcționarii de la bază, 
potrivit unei mai vechi 
obișnuințe, înscriau ce
realele, din oficiu, la 
procente de umiditate și 
impurități, nu' prin deter
minări, ci „la apreciere", 
rotunjind in sus, adică în 
dauna cooperatorilor. „Ce 
înseamnă asta î" a în
trebat aspru Radu Simion, 
care măsurase acasă, în 
cimp, respectivele pro
cente. „Păi... asta e I Așa 
se face. Hai, Iasă, altul 
la rînd că n-avem timp!" 
a făcut pe grăbitul și pe 
supăratul cel ce recepțio
na porumbul. „Ba nu I a 
spus răspicat Simion. la

să ne uităm in lege cum 
trebuie să se procede
ze I" și a scos legea, că 
o avea în buzunarul hai
nei. Funcționarul a mîrîit 
ceva, dar s-a apucat să 
facă cele trebuitoare u- 
nei recepționări corecte. 
Și numai după plecarea 
lui Simion a spus cu nă
duf : „Dar arțăgos mai e 
și ăsta I". Și vorba s-a 
întins... ■

Anul trecut, prin au
gust... Primiseră și apă, și 
energie ca să irige. Aveau 
la dispoziție o noapte. 
Mobilizase oamenii, or
ganizase echipele, se 
montaseră conductele și 
aspersoarele. Vorbise el, 
personal, cu mecanicii de 
la stația de pompare a 
sistemului. „Nici o grijă, 
pină dimineața o să 
meargă, ca ceasul I" l-au 
asigurat mecanicii. După 
care Simion a pornit să 
colinde cîmpul, noaptea. 
Asculta cu ineîntare ță
cănitul depărtat și liniș
titor al aspersoarelor. O 
oră, două... După care nu 
le-a mai auzit. Se opri
seră. Era abia ora 23,00. 
A alergat la stație, l-a 
găsit pe mecanici dor
mind. „Păi, tovarășe pre
ședinte - i-au spus 
încurcați mecanicii - oa
meni sîntem și noi ; să 
ne huruie motoarele as
tea în cap toată noap
tea ? ! „Voi, oameni ?". 
Respectivii mecanici au 
fost sancționați după cum 
meritau. Au bombănit in 
stingă și în dreapta :

„Rău, dom’le, arțăgos mai 
e Simion ăsta I" Și iar 
vorba s-a întins...

Pentru lucrările sistemu
lui de hidroameliorații 
Mostiștea s-a scos din 
circuitul agricol o supra
față din perimetrul C.A.P. 
Frăsinet. Pentru un timp 
strict determinat. Dar tim
pul trecuse, termenul de 
valabilitate a decretului 
expirase, iar șantierul 
„mai va" să înceteze a 
lua pămînt de acoio. 
Darămite să mai și refacă 
stratul fertil, cum scria in 
decret. Simion „s-a luat 
de guler" cu șantierul. 
In cele din urmă au ajuns 
la judecată. Cum era și 
firesc, C.A.P.-ul a cîștigat. 
Șantierul a fost obligat să 
refacă stratul fertil și să 
repare un drum stricat. 
„De unde să luăm noi 
acuma pămînt fertil pen
tru dumneata ?“ au între
bat cei de la șantier gîn- 
dind că, poate, mai cîști- 
gă ceva timp. Simion insă 
le-a dat pe loc soluția : 
„Am eu. Mraniță. Am pus 
deoparte, pregătită de 
mult. Dar vă costă I". „Al 
dracului mai e și ăsta I". 
Și, iarăși, vorba s-a dus. .

Același șantier întîrzia 
să refacă drumul. După 
insistențe și parlamentari 
a venit la Frăsinet o comi
sie ca să constate cit de 
urgentă e refacerea dru
mului (șantierul pretindea 
că are alte urgențe). Co
misia s-a prezentat la pri
mărie. A fost chemat Si
mion. „Să mergem să ve

dem drumul I" au spus, 
„încă nu - a zis și Simion 
uîtîndu-se la ceas. Mai 
stăm puțin de vorbă". 
După un timp și-a privit 
din nou ceasul și a zis : 
„Da, acuma putem să 
mergem" și a continuat 
în gînd : ....e tocmai mo
mentul ; au ieșit copiii de 
la școală". Comisia și Si
mion au ajuns la porțiu
nea aceea de drum — 
care era, de fapt, o masă 
de noroi — tocmai pe cînd 
un grup de școlari mici, 
cu ghiozdanele în spate, 
se afundase în noroiul 
care trecea uneori peste 
cizmulițele de cauciuc ale 
copiilor. Un comion zăcea 
și el acolo împotmolit. Co
misia privea. „Ai așteptat 
să iasă copiii de la școa
lă ?" l-a întrebat pe Si
mion șeful comisiei. „Da” 
a răspuns el. „Oricum ai 
fi cîștigat. Dar te admir. 
Dumneata știi să-ți aperi 
cauza. De mîine ne apu
căm de refacerea drumu
lui". Și s-au apucat, in
tr-adevăr.

începuse, în urmă cu 
zece ani, construcția unui 
nou complex zootehnic. 
Dar se abandonase. Si
mion, noul președinte, a 
reluat demersurile. Dar 
altfel de construcții voia 
el. Profesia lui de drept 
și... de suflet : zootehnia. 
Nu betoane masive din 
vechiul proiect voia el. ci 
construcții mai ușoare, 
mai joase, mai călduroa
se, moi funcționale, mai 
ieftine. Deci proiectul tre

buia refăcut. Greu de ob
ținut așa ceva. Din treaptă 
in treaptă, a ajuns pînă 
la un ministru adjunct. A 
luat cu el și vechiul pro
iect care era atît de volu
minos incit a trebuit să-l 
urce într-un camion, 
(poate a mai și exagerat 
puțin...). Și i-a spus mi
nistrului : „Dacă numai 
pentru proiect ne trebuie 
un camion de hîrtii, atun- 
cea pentru construcția 
propriu-zisă cîte camioane 
de materiale ne trebuie ?" 
Discuția a fost lungă. In 
final, după ce își dăduse 
aprobarea, iar Simion ple
case, ministrul a spus : 
„îmi place băiatul ăsta. 
Știe ce vrea". Și despre 
această vorbă s-a aflat...

După multe alte ase
menea întimplări, eticheta 
de „arțăgos", lipită pe 
fruntea tînărului președin
te de la Frăsinet, a in
ceput să se modifice. I 
s-au adăugat și alți ter
meni, mult mai apropiați 
de adevărul felului de a 
fi, de a gindi și de a se 
purta, față în față cu inte
resele obștii, al lui Radu 
Simion. Cind e să fie ca
racterizat, se spune despre 
el acum că e „ambițios", 
că e „dinamic", că e 
„răzbătător", că e „exi
gent", „tenace", „nea- 
stîmpărat". Toate la un 
loc insemnînd, de fapt, că 
e un om care își cunoaște 
și își onorează răspunde
rile.

Mihai CARANFIl

A
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
a efectuat o vizită de lucru la uui obiective si pe mari șantiere de construcții edilitare din Capitală

(Urmare din pas. I)
servelor din legume și fructe, pre
cum și două platouri pentru desfa
cerea produselor agroalimentare, 
avînd o capacitate de peste 500 de 
locuri de vînzare pentru producători 
individuali.

Colectivul de constructori căruia 
i-a fost încredințată această impor
tantă lucrare a reușit, printr-o mo
bilizare exemplară, să reducă durata 
de execuție a marelui complex agro
industrial, punîndu-I la dispoziția 
cumpărătorilor cu mult înainte de 
termenul prevăzut.’

Complexul agroindustrial „Unirea", 
cu o arhitectură modernă, se înscrie 
ca o realizare deosebită pe linia dez
voltării rețelei comerciale a Capita
lei, menită să contribuie la îmbună
tățirea condițiilor de aprovizionare 
a bucureștenilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați, și aici, cu deosebită căldură 
de cetățenii Capitalei veniți la cum
părături în această dimineață în 
noul și modernul complex agroin
dustrial.

în semn de profundă stimă și 
prețuire, tineri și tinere le-au oferit 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
apoi, șantierul întreprinderii pentru 
amenajarea complexă și exploatare 
a rîului Dîmbovița. Cu acest prilej, 
specialiștii au prezentat stadiul lu
crărilor pe șantier, unul din cele 
mai mari ale Capitalei.

Lacul Morii, amenajat la intrarea 
Dîmboviței în Capitală, se prezin
tă ca o vastă și complexă zonă de 
agrement destinată locuitorilor ora
șului. întins pe o suprafață de 220 
hectare, lacul va avea 20 de milioa
ne metri cubi de apă. constituind 
cea mai mare acumulare de acest 
fel din București. El va asigura ali
mentarea și primenirea apelor Dîm
boviței in drumul său prin Capitală, 
prin porțile barajului care are o lă
țime de 6 metri și înălțimea de 
aproape 3.5 metri.

S-a subliniat că cele șase poduri de 
pe tronsonul Piața Unirii — Lacul Mo

rii sînt gata și date in folosință. Toate 
aceste noduri, realizate de Centrala 
— Antrepriză generală de construc
ții căi ferate intr-un timp scurt, 
sînt monolite, turnate pe șantier, 
pentru a se putea crea frumoasa 
formă în boltă, adecvată amplasa
mentului si răspunzînd uneia din 
viitoarele funcțiuni ale Dîmboviței, 
aceea de agrement. Ele au fost pro
iectate în asa fel încît fiecare in 
parte să prezinte o linie distinctă, 
alcătuind în același timp un ansam
blu unitar. Este încheiată, de ase
menea. pe această porțiune, amena
jarea albiei riuiui. care constă in 
două cursuri de apă suprapuse — 
unul subteran pentru ape pluviale și 
reziduale, iar altul, la suprafață 
pentru apă curată. Prin această lu
crare de proporții, este schimbată 
complet înfățișarea Dîmboviței, care 
va străbate orașul de acum încolo 
sub forma unei ape limpezi, în albia 
betonată, cu lățimea măsurînd pînă 
la 30—40 de metri și o adîncime de 
4—5 metri, favorizînd crearea unui 
mediu ambiant sănătos,.

S-a vizitat, în continuare, șantierul 
pasajului rutier, situat la intersecția 
Bulevardului Armata Poporului 
cu Strada Lujerului, unde lucrările 
sînt în plină desfășurare, se acțio
nează intens. Numărîndu-se printre 
cele mai lungi pasaje din Capitală, 
acesta urmează traseul corectat al 
străzii Lujerului, trecînd pe sub linia 
de cale ferată, pe sub Bulevardul 
Armata Poporului. El asigură legă
tura cu Strada Uverturii, spre noul 
pod de la Ciurel, precum și o mai 
bună circulație între marile ansam
bluri urbanistice Drumul Taberei, 
Militari, Crîngași și Giulești. Pasajul 
va dispune de cite două benzi de 
circulație pe fiecare sens și linie 
dublă de tramvai, precum și de o li
nie industrială de cale ferată. Prin 
deschiderea acestui traseu subteran 
se asigură, totodată, la suprafață un 
trafic fluent pe direcția bulevarde
lor Armata Poporului—Păcii spre Pi
tești. La construcția pasajului au 
fost adoptate soluții deosebite pentru 
rezolvarea complicatelor probleme 
create de această intersecție de ma
re trafic, cu numeroase blocuri de 

locuințe și vaste rețele edilitare. Ra- 
portindu-se în legătură cu mersul 
lucrărilor și munca desfășurată pe 
șantier, s-a informat că sînt luate 
de către constructor — centrala de 
resort din cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor — 
toate măsurile pentru ca acest im
portant nod de circulație să fie ter
minat și dat în folosință cit mai cu- 
rind posibil.

Noua vizită de lucru a secretarului 
general al partidului a prilejuit o 
analiză cuprinzătoare asupra modu
lui cum se realizează obiectivele de 
investiții din domeniul social-edili- 
tar, stabilindu-se, la fața locului, pe 
șantiere, căile și modalitățile concre
te, soluțiile cele mai eficiente menite 
să asigure înfăptuirea, în cele mai 
bune condiții, a planurilor și pro
gramelor privind dezvoltarea, mo
dernizarea și sistematizarea Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut proiectanților și constructorilor, 
factorilor de răspundere să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru rea
lizarea, la termen și la un înalt nivel 
de calitate a acestor lucrări de in
vestiții prevăzute pentru anul 1987 
și în perspectivă.

Cei prezenți la dialogul de lucru 
au exprimat, în numele colectivelor 
de muncă pe care le reprezintă, an
gajamentul ferm de a nu precupeți 
nici un efort pentru a-și îndeplini, 
în mod exemplar, sarcinile încredin
țate, contribuind la continua dezvol
tare urbanistică a Bucureștiului, la 
asigurarea unor condiții tot mai 
bune de muncă și de viață cetățe
nilor Capitalei patriei noastre socia
liste.

Pe tot parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
bucurie .și căldură de mii de locui- 
•tori ai Capitalei, care, prin manifes
tări vibrante, au dat expresie simță- 
mintelor de nețărmurită dragoste, 
stimă și prețuire față de secretarul 
general al partidului, pentru tot ceea 
ce a făcut și face ca înfățișarea ora
șelor, a întregii țări să fie mai în
floritoare, ca toți cetățenii patriei să 
se bucure de condiții de muncă și 
viață mereu mai bune.

Starea timpului și dezvoltarea plantelor impun

GRĂBIREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE LA PORUMB

Din cronica întrecerii socialiste
Produs nou, CLUJ : Rezultate în acțiunea de modernizare

• Pînă în seara zilei de 5 iunie prima prașilâ la 
porumb a fost efectuată pe 93 la sută mecanic și 89 
la sută manual.

® In toate unitățile agricole, pe toate suprafețele 
cultivate să fie intensificat la maximum ritmul pră- 
șitului.

• Pentru obținerea de recolte mari, pretutindeni 
să se acorde cea mai mare atenție asigurării densității 
optime a plantelor.

® Specialiștii, prezenți permanent pe teren, au da
toria să asigure executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

• în vederea intensificării lucrărilor, la prășit să 
participe toți locuitorii satelor, iar mijloacele mecanice 
să fie integral folosite.

0 TOS ANI

SUCEAVA

NEAnT
SALAJ

CLUj
VASLUIMUREȘ HARGHITA

BACAU

ALBA

SIBIU BRAȘOV

HUNEDOARA

PRAHOVA TUL CE A
CARAȘ-SEVERIN ARGEȘ ’l ■

IALOMIȚA

CONSTANTA f

TELEORMAN

100
BUZĂU

BISTRIȚA •
NĂSĂUD/ 

f n 
ț BIHOR

lOOrzws

STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE LA PORUMB. Cifrele înscrise 
pe hartă reprezintă în procente pe județe, în seara zilei de 5 iunie, propor
ția în care a fost efectuată prima prașilâ mecanică la porumb (cifra de sus) 
și cea manuală (cifra de jos). Date furnizate de Ministerul Agriculturii.

BÎRLAD :

de mare complexitate 
tehnică

La întreprinderea de ' elemente 
pneumatice. si aparate de măsură 
din municipiul Bîrlad a fost reali
zat si introdus în fabricație. în 
premieră, un nou produs de mare 
complexitate si cu performante la 
nivel tehnic mondial.

— Este vorba —. ne spune Gheor- 
ghe Ifrim. președintele consiliului 
oamenilor muncii — despre apara
tul de sudură în apă tip ASA-1, 
conceput de un colectiv de specia
liști ai întreprinderii noastre si 
destinat construcțiilor si reparați
ilor navale. De o concepție origi
nală. modernă, prevăzut cu dispo
zitiv de comandă electronică, de 
gabarit mic si mare fiabilitate, da
torită materialelor de protecție fo
losite. el poate executa mai multe 
operații de mecanică fină în apă. 
ca : sudarea, lipirea, găurirea. tă
ierea. încălzirea metalelor, maselor 
plastice si sticlei. Este de remarcat, 
de asemenea, că noul aparat, tes
tat cu bune rezultate de institutul 
de cercetări de profil din Timi
șoara. este realizat în întregime 
din componente românești. (Petru 
Necula).

Colectivul întreprinderii „Armă
tura" din Cluj-Napoca, care se re
marcă prin preocuparea susținută 
pentru modernizarea producției si 
creșterea eficientei muncii, a înre
gistrat în acest an importante de
pășiri la producția fizică si îndeo
sebi la cea destinată exportului. 
Astfel, ne-a relatat inginerul Pe
tru Turc. directorul unității, au 
fost expediate suplimentar 35 000 
kg armături speciale si de reglai, 
precum si piese de schimb pentru 
instalații de irigat în agricultură 
in valoare de aproape 2 . milioane 
lei. O parte însemnată din cele 
aproape 600 sorto-tipodimensiuni 
de armături care se realizează în 
prezent în întreprindere sînt li-

vrate la export. Măsurile întreprin
se pentru realizarea exportului, 
între care înnoirea produselor da
torită unor linii de fabricație cu 
formații specializate, s-au concre
tizat în depășirea cu 18,4 la sută a 
sarcinilor de plan la acest indica
tor. Interlocutorul nostru a subli
niat. totodată, faptul că aplicarea 
programului de măsuri pentru in
troducerea tehnicii noi si moderni
zarea producției, ca introducerea 
alimentatoarelor automate la ma- 
șinile-agregat, extinderea unor teh
nologii noi la turnătorie si prelu
crări mecanice, au condus la îm
bunătățirea calității produselor si 
depășirea sarcinii de creștere a 
productivității muncii cu 8 Ia sută. 
(Marin Oprea).

HARGHITA : Sporuri la producția fizică

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile industriale ale jude
țului Harghita desfășoară, ca pre
tutindeni în tară, o însuflețită în
trecere pentru realizarea si depă
șirea planului producției fizice. 
Valoroase initiative muncitorești 
contribuie la mai buna organizare 
a muncii si a producției, folosirea 
la întreaga capacitate a mașinilor 
si utilajelor din dotare, utilizarea 
eficientă a timpului de lucru, opti
mizarea fluxurilor de producție. 
Drept rezultat, s-au produs peste

sarcinile de plan 1 000 tone pirită. 
79 tone cupru în concentrat. 494 
tone fontă brută, 1 922 mc prefa
bricate din beton, 7 441 mc cheres
tea. produse de mecanică fină in 
valoare de 8.1 milioane lei. masini- 
unelte de prelucrare a metalelor în 
valoare de 9.8 milioane lei. 145 
tone utilaje pentru industria ali
mentară. precum si însemnate 
cantități de otel brut. confecții 
textile si alte produse necesare 
economiei naționale. (Nicolae Șan- 
dru).
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CULTURA POPULARĂ
—un tezaur de simțire și gîndire în permanentă actualitate
Ținutul care coboară de sub 

Munții Călimani desfășurîndu-se pe 
valea Mureșului superior și a Tîr- 
navelor reprezintă o arie etnografică 
și folclorică distinctă. Răzbat în 
acest teritoriu central al podișului 
transilvănean motive comune și 
altor zone (Dealu Mohului. cu
noscutul cîntec de seceris. cîntec 
al „cununii de grîu“ executat de 
cortegiul secerătorilor, cu simbo
lica dispută între sora soarelui și 
sora vîntului, se aude deopotrivă în 
satele de pe lingă Sebeș. în Mărgi- 
nimea Sibiului și pe valea Tîrnave- 
lor), dar, mai ales, se întîlnesc 
citeva elemente specifice de folclor 
literar-muzical și coregrafic. Sînt 
frecvente, în doine și balade, moti
vele de ordin sentimental, la fel 
cum o răspîndire destul de mare au 
cintecele de înstrăinare și cătănie, 
alături de cele de necaz, impresio
nante prin claritatea structurilor, 
prin combinarea lor de multe ori cu 
sugestie metaforică și prin intensi
tatea sentimentului.

Dar poate că aspectul cel mai 
relevant al literaturii folclorice de 
pe plaiurile mureșene îl reprezintă 
varianta baladei Meșterului Manole, 
cîntecul despre „Constantin Zida- 
ru“. Lipsesc complet din variantele 
acestuia mentionarea lui Negru Vodă 
— motivul zidului părăsit, iar trage
dia' își mută accentul : nevorbind de 
domnitor și foarte vag de profilul 
construcției („trei zidari tăt zidu- 
iau“), ea nu urmărește destinul 
meșterului. Ana este o Ileană al 
cărei gînd din urmă se îndreaptă 
către copiii rămași orfani, ce vor fi 
crescuți într-o dramatică familiari
tate cosmică : „Copiii mi i-o griji / 
Soarele cind a-ncălzi ; / Copiii mi 
i-o spăla / Ploaia cind o ploua ; / 
Copiii i-o legăna / Vîntu cind o tră- 
găna“. Dramele familiale formează, 
de altfel, subiectul multor cintece 
populare mureșene, specifică ținu
tului fiind balada lui Vălean („Cîn
tecul lui Vălean", „Horea lui Vă
lean", „La curțile lui Vălean" etc.). 
Ea are tot atit dramatism ca și 
cîntecul măicuței bătrîne, motivul 
mioritic circulind de sine stătător. 
Variantele „Mioriței" mureșene, 
apropiate de subtipul nord-transil- 
vănean, cuprind doar cadrul epic 
initial și episodul cu „testamentul 
păcurarului". De asemenea, ideea 
transhumantei este ca și absentă, 
imaginea „păcurarului străinei" fiind 
puțin susceptibilă de a sugera mo
tivul.

Frumusețea folclorului literar de 
pe valea Mureșului și a Tîrnavelor. 
lirismul lui — notă dominantă chiar 
și in balade, epicul fiind sumar — 
stnt completate de ornamentlca re
lativ bogată a melodiilor, cele mai 
multe în tonalități minore, curgînd 
sinuos și depresiv ; atmosfera me
ditativă. adesea melancolică, tră
dează insă o frămîntare colorată 
fantast. Repertoriul acesta, în care 
sînt evidente interferențele specifi
cului montan cu orizontul sufletesc 
al omului de la cîmpie, și mai ales 
marca locurilor de inegalabilă dul
ceață, a linelor arcuiri de podiș, 
ce invită U reverie, se păstrează 
pină astăzi în satele mureșene. 
Alterarea obiceiurilor tradiționale, 
nu intru totul absentă, nu a luat, in 
județul Mureș, amploarea din alte 
părți. Ceea ce nu înseamnă că fe
nomenele de poluare a creației au
tentice din zonă, atit de bogată și 
încă insuficient cunoscută și valo
rificată, pot fi trecute cu vederea.

Cu atit mai mult se cuvine re
marcată activitatea factorilor de 
răspundere și îndrumare din județ — 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă, Centrul de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă — in a 
căror preocupare se înscriu deopotri
vă colecționarea și difuzarea folclo
rului. Astfel, sub egida*  celor două 
instituții, au fosC tipărite în 1978 
două valoroase culegeri de folclor 
poetic-muzical. Prima, „Pe Mureș și 
pe cîmpie", aparține lui Vasiie Pop 
(in colaborare, pentru selectarea și 
notația muzicală, cu Vasiie Con- 
țlu) și este una dintre cele mal 
cuprinzătoare colecții folclorice din 
această zonă. Printre altele, ea în
registrează un număr mare de 
balade, între care variantele cînte- 
cului despre „Constantin Zidaru", 
descoperite de Vasiie Pop in zona 
de cimpie, unde lucrările de spe
cialitate nu o atestau. Cealaltă, 
„Peste Mureș, peste tău"..., reunește 
folclor de pe valea superioară a 
Mureșului și este rodul muncii 
pasionate de culegător șl interpret 
a binecunoscutului instrumentist 
Pavel Tornea, fost prim-oboist al

Continuitatea spiritului creator
Pentru a putea contura 

citeva dintre trăsăturile 
specifice muzicii tinerei 
generații de compozitori 
este necesar, cred, să 
privim evoluția ei în con
textul mai larg al compo
nisticii românești, legată 
organic și decisiv de „ma
tricea" lnconfundabilâ a 
spiritualității noastre, de 
transformările de esență 
care au loc in viața socie
tății românești contempo
rane. Impusă cu autoritate 
în ultimii ani în viața mu
zicală internațională, școa
la românească de com
poziție s-a arătat a fi ex
trem de productivă și în a 
da la iveală tineri compo
zitori de talent și autenti
că vocație creatoare. Ceea 
ce se poale observa dintr-o 
sumară analiză a spectru
lui stilistic al creației mu
zicale românești contem
porane se regăsește, prin 
extrapolare, și în planul 
configurației estetice a 
opus-urilor tinerilor com
pozitori. De la muzici de 
factură neoclasică sau 
neoromantică la muzici 
care prospectează universul 
intim al materiei sonore 
sau îi adaugă valențe ex
presive noi prin utilizarea 
sonorităților electronice 
„de ultimă oră" se pot 
decela structuri formale de 
mare diversitate, unele 
dintre ele dovedindu-se a 
fi entități estetice riguros 
proiectate și șlefuite. Prin 
această complexitate sti
listică, muzica românească, 
în general, și aceea a gene
rației tinere de compozitori.

Filarmonicii „George Enescu", atit 
de apreciat de mari maeștri ai ba
ghetei, de la George Enescu și Ionel 
Perlea la Herbert von Karajan sau 
sir John Barbirolli. Colecția sa 
impresionează prin rigoarea și acu
ratețea cu care este culeasă și 
notată fiecare melodie. „Aceste cu
legeri, ne spunea tovarășul Florin 
Ciotea, vicepreședintele Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă, pe lingă care mai există 
în curs de editare încă două (de 
Pavel Tornea și Vasiie Contiu), sînt 
destinate a îmbogăți repertoriul for
mațiilor și interpretilor cu producții 
folclorice de certă valoare, auten
tice și mai ales științific culese și 
reproduse". Manifestările cu carac
ter permanent organizate în județul 
Mureș, în cadrul' Festivalului națio
nal „Cintarea României" — „Jocul din 
bătrîni", bienală ajunsă la a șaptea 
ediție, sărbătoare a jocului popular 
din toată țara, respectînd ciclul de 
joc, stilul de interpretare și acom
paniament muzical specifice respec
tivei zone folclorice, „Festivalul 
obiceiurilor și datinilor laice de 
iarnă". ..Cîntec. joc și port de pe Tîr- 
nave". cu periodicitate anuală — au 
un rol deosebit în valorificarea sce
nică și popularizarea cîntecului și 
jocului popular și ele reprezintă 
ocazii de prezentare și întrecere în
tre formații cu un repertoriu pur, 
nepoluat, atent urmărit și îndrumat. 
Instructorii centrului de îndrumare 
urmăresc cu consecvență activitatea 
formațiilor și a soliștilor. Totuși, se 
arăta intr-o dezbatere organizată Ia 
Tirgu Mureș, mai există unele scăderi 
în privința acuratetii și respectării re- 
pertoriilor indicate. La manifestări 
ocazionale, îndeosebi, unii interpreți 
își permit să „colaboreze" cu crea
torul popular, înlocuind poezia veche 
a cintecului cu texte simpliste, 
uneori indecente. Măsurile luate de 
factorii in drept — sancțiuni și 
amenzi — nu rezolvă întotdeauna ase
menea abdicări de la responsa
bilitatea actului artistic. Există, de 
asemenea, formații sătești care 
aduc pe scepă jocul popular in 
chip superficial. Graba în pregăti
re, mentalitatea dăunătoare de a 
îndeplini doar formalitatea prezentă
rii in concurs duc de fapt la apa
riția unor fenomene de po
luare : dansuri stingace, artificiale, 
evoluții submediocre. „Evoluții ne
autentice — continua interlocutorul 
nostru — se înregistrează mai ales 
la formații și interpreți din locali-

însemnări
din județul Mureș

tățile suburbane ale municipiilor din 
județ. Regretabil este faptul că, 
deși foarte izolat, chiar la unele 
formații laureate cu premiul I 
in Festivalul «Cintarea României- se 
observă uneori tendințe de poluare. 
Nu întotdeauna costumele cu care 
apar pe scenă artiștii amatori sînt 
cele strict specifice zonei sau sub- 
zonel pe care o reprezintă. Și 
aceasta fiindcă instructori neavizati 
comandă costume fără a cunoaște 
foarte bine toate elementele de 
specific. De aceea, munca de perfec
ționare și educare estetică a in
structorilor, a activiștilor culturali, 
realizată prin consfătuiri periodice, 
analize ale activității artistice, 
control sistematic și competentă 
îndrumare din partea institutelor <je 
cultură implicate, stă permanent în 
atenția comitetului județean, fiind 
una dintre căile sigure de combatere 
a tendințelor de poluare a creației 
populare".

„Folclorul nu e o rezervație na
turală, ci un fenomen viu". Anu
mite schimbări, mutații in men
talitatea oamenilor și răsfringe- 
rea lor etnografică, folclorică tre
buie admise. Aceasta nu înseamnă 
Insă abandonarea tradiției, falsifi
carea elementelor stilistice, ori în
locuirea lor. Astfel, arăta Valeriu P. 
Valda, președintele asociației ar
tiștilor plastici amatori, pe valea 
Mureșului superior se observă din 
ce in ce mai mult dispariția caselor 
din lemn și, o dată cu ele, a arhi
tecturii tradiționale. Apariția de noi 
materiale de construcție nu explică 
manifestarea gustului îndoielnic, de 
exemplu în decorarea fațadei cu 
faianță colorată etc. Mobilierul ță
rănesc tradițional trece și el prin 
metamorfoze nedorite, Multe dintre 
motivele ornamentale ale unor piese 

In stil rustic nu sînt decit improvi

în special, relevă, de cele 
mai multe ori, > ideatică 
fertilă și originală, o vădită 
propensiune pentru elabo
rări structurale de esență 
și valoare expresivă.

E adevărat că demersul 
componistic își poate de
fini viabilitatea și credibi
litatea dacă este impregnat 
de o nobilă idee generatoa
re, de un filon umanist 
nealterat. In acest sens se 
poate vorbi despre o 
coordonată fundamentală 
care caracterizează muzica 
românească actuală, co
ordonată preluată din tra
diția umanistă a muzicii 
înaintașilor. Prezența în 
multe dintre lucrările sem
nate de compozitorii din 
generația tînără a intona
țiilor de sorginte folclori
că, fie citate, fie sublima
te, mi se pare astfel defi
nitorie pentru cele afirma
te mai sus. De altfel, 
Enescu a subliniat nu o 
dată .virtuțile folclorului 
nostru, transpunîndu-1 în 
marile sale lucrări cu con
știința că bogăția de sen
timente și valoarea intrin
secă a cîntecului popular 
trebuie să fie prezente în 
creația muzicală româneas
că, determinindu-i unicita
tea în aria muzicii uni
versale. „Folclorul româ
nesc — susținea Enescu — 
nu numai că e sublim, dar 
te face să înțelegi totul. 
E mai conștient, e mai 
melodic decît orice melo
die, dar asta fără să vrea, 
e duios, ironic, vesel, grav".

în legătură cu perspecti
vele școlii românești de

compoziție, pe care o dorea 
înfloritoare, Enescu afir
ma : „Revin la tinerii noș
tri compozitori, speranțele 
artei noastre naționale, și 
salut cu bucurie tendința 
ce se afirmă, de apropiere 
de muzica pămîntului 
românesc, tendința de a se 
impregna de parfumul 
subtil și prețios ce degajă 
această muzică, care poate 
să fie emanația sonoră a 
frumoasei noastre țări nos
talgice". Cuvintele Orfeu- 
lui moldav iși păstrează 
peste vreme actualitatea și 
semnificația. Mesajul lor 
nu putea să nu găsească 
ecou și în lucrările tineri
lor creatori de azi.

Gîndindu-mă la colegii 
mei de generație, cred că 
prezența lor activă și 
demnă de luat în seamă în 
viața noastră muzicală, în 
care de multe ori apar ca 
protagoniști, este datorată 
tocmai atitudinii lor res
ponsabile de muzicieni 
atașați cu toată ființa lor 
valorilor dintotdeauna ale 
culturii naționale. De alt
fel, majoritatea instituțiilor 
noastre de concert — și mă 
refer în special la Filarmo
nica bucureșteană și la 
Radioteleviziune — au pro
gramat în actuala stagiune 
creații semnate de tineri 
compozitori, acordînd cre
dit în specia! celor care 
s-au afirmat în ultimii ani, 
în peisajul muzical autoh
ton. prin lucrări marcate 
de caratele talentului și ale 
viabilității meșteșugului 
componistic. Ce poate fi 
mai edificator în acest

sens decît faptul că iniția
tiva demnă de laudă a 
Radioteleviziunii Române, 
de a organiza la sala sa de 
concerte întilniri cu pagini 
de referință din creația 
celor mai reprezentativi 
compozitori români, a 
debutat cu un concert de
dicat compozitoarei Liana 
Alexandra, o reprezentantă 
de frunte a noii muzici 
românești ? Alți tineri 
compozitori, ca Liviu Dăn- 
ceanu, Doina Rotaru, Maia 
Ciobanu, Mihai Vîrtosu, sau 
chiar studenți ai claselor 
de compoziție din conser
vatorul „Ciprlan Porum- 
bescu" au figurat pe afișele 
de concert ale Radiotelevi
ziunii. O contribuție de 
relief în promovarea tine
relor valori ale componis
ticii românești o aduce și 
Filarmonica „George Enes
cu". care programează des 
prime audiții semnate de 
compozitori din generația 
tinără. Ateneul Român de
venind tot mai mult o pres
tigioasă gazdă a unor lu
crări aparținînd lui Adrian 
Iorgulescu. Fred Popovici, 
Mihnea Brumariu, Șerban 
Nichifor ș.a.

Șansa de a se exprima 
plenar,, viguros, oferită 
muzicii tinerei generații 
de compozitori presupune 
totodată din partea fiecă
ruia dintre cei ce își pre
zintă lucrările în fața pu
blicului și o maximă auto
exigență, o proprie anali
ză a felului în care ele
mentele valorizatoare se 
inculcă în substanța ope

zații. Discreția cromatică, impresia 
de liniște și bogăție decentă sînt 
trăsăturile caracteristice țesăturilor 
de interior din casele mureșene 
tradiționale, preciza Aurelia Diaco- 
nescu. șefa secției de etnografie din 
Complexul muzeal Tirgu Mureș. Din 
păcate, așa cum se observa la o 
expoziție din Deda, astăzi e tot mai 
vizibilă tendința spre culorile stri
dente. spre încărcarea sufocantă a 
covoarelor și draperiilor. Colțul ex- 
pozițional cu pat țărănesc, aflat în 
muzeul tîrg-mureșean, este un 
excelent exemplu de interior tradi
țional, tot mai rar întîlnit în stare 
pură în casele țărănești. Broderiile 
pe nailon, abuzul de fir metalic care 
sufocă ornamentul sînt, iarăși, forme 
de falsificare a costumului popular, 
apreciat pentru echilibrul și frumu- 
seeța lui. Uneori, pe scenă apar cari
caturi de costume populare și aceasta 
pentru că rareori specialiștii în dome
niu sint consultați de către producă
tor. Producția textilă, spunea Emil 
Petruțiu, instructor la centrul de în
drumare, neglijează trăsăturile - de 
specific zonal, la fel cum greutăți 
se întimpină și în ce privește asimi
larea rapidă în producția de serie 
a pieselor premiate. Unul dintre 
punctele nevralgice, și care nu se 
rezumă din nefericire la un județ 
sau la o zonă, este avalanșa pseu- 
doartizanatului. E locul în care 
simulacrele „artistice" sînt nu nu
mai evidente, ci de-a dreptul alar
mante. Deficitar — afirmau partici
pantul la dezbatere — este în primul 
rind sistemul de comandă și omolo
gare a acestor obiecte. Interesul eco
nomic al întreprinderilor producătoa
re și al unităților comerciale primea
ză, iar obiectele nu trec prin fața co
misiei de omologare a produselor 
de artă populară și artizanat. Ast
fel, piața de desfacere este inva
dată de produse kitsch, de suro
gate artizanale, realizate nu nu
mai într-un spirit străin culturii 
materiale tradiționale, ci fără gust 
și discernămint estetic. Printre mă
surile propuse pentru înlăturarea 
acestui fenomen, arăta tovarășul 
Serban Melinte. directorul centrului 
de îndrumare, prioritară va fi preo
cuparea, pe de o parte, pentru in
stituirea și amplificarea unor ma
nifestări de amploare la care să 
participe creatori și specialiști din 
județ și din afara lui, ca „Tîrgul 
olarilor" de la Miercurea Nirajului, 
expoziții cu vînzare de unelte agri
cole. la Gurghiu. Brîncovenești, a 
costumului popular, la Rușii Munți, 
expoziții de obiecte populare de 
interior, împletituri, ceramică etc., 
la Adămuș. Organizarea acestora va 
fi îndeaproape asistată de specia
liști și metodiști, pentru a se pre- 
întîmpina pătrunderea obiectelor 
inauteritice. Expoziția trebuie să fie 
unu! dintre instrumentele de ma
ximă eficiență, ea înfățișează mo
dele și nu abateri de la structuri 
tradiționale. Folcloristul Vaier Pop, 
muzeograf principal la muzeu! ju
dețean, mărturisea, într-o consis
tentă intervenție, o experiență trăită 
cu puțin timp în urmă. Contrariat 
de prezenta într-o expoziție de ar
tizanat a cîtorva obiecte de un gust 
cu totul îndoielnic, a primit de ta 
organizatori răspunsul că ele au fost 
introduse acolo pentru a șe vedea 
ce nu trebuie făcut 1 Un singur 
lucru lipsea : modalitatea . concretă 
de a orienta gustul publIcitlUi. . O 
astfel de „Inițiativă" nu are nimfe 
comun cu muncp de educație, cu 
dirijarea opțiunii. Nu prezentînd 
„la grămadă" exponate bune st rele 
atingi scopul estetic și educativ 
propus.

Pe de altă parte, s-a propus în
tocmirea unui grafic riguros de 
omologare a produselor de artă 
populară și artizanat pentru fiecare 
unitate de producție și îndeosebi 
combaterea și eliminarea din pro
ducțiile U.J.C.M. și UJCOOP a 
obiectelor hibride, lipsite de gust 
și sensibilitate. Important este ca 
unitățile productive să înțeleagă că 
este absolut obligatoriu să colaboreze 
cu factorii de răspundere de Ia cen
trul de îndrumare, să accepte ca 
toate obiectele, înainte de a intra 
in producția de serie, să treacă prin 
fața comisiei de omologare. Căci 
valorificarea moștenirii culturale, 
promovarea creației autentice, a 
obiectului de artă care să întruchi
peze, în stare pură, sensibilitatea 
populară, cu toate resursele ei de 
expresivitate, nu se rezumă la 
acțiunea, orlcît de competentă și 
susținută, a activiștilor culturali. Ea 
este o datorie a noastră, a tuturor.

Costln TUCHILĂ

Imagine de la Muzeul satului și de artă populară din Capitală Foto : S, Cristian

Spații ale educației multilaterale
Zilnic, pe poarta întreprinderii 

„Tractorul" din Brașov pășesc peste 
21 000 de oameni. Adevărată citade
lă a industriei ■ moderne. Întreprin
derea brașoveană te impresionează 
de la început prin dimensiune, prin 
generoasa desfășurare a spațiilor de 
producție. Alei largi se deschid spre 
construcții impunătoare. De-a lun
gul lor, numeroase panouri cu anga
jamente și rezultate obținute in în
trecerea socialistă, chemări la reali
zarea producției fizice și de export, 
panouri cu chemări la realizarea in
dicatorilor de plan sau cu popu
larizarea efectelor reducerii consu
murilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibil sau grafice 
reprezentind dinamica producției de 
motoare și tractoare, afișe cu popu
larizarea faptelor de muncă, vitrine 
ale calității. Sint doar un prim pas 
spre cunoașterea activității profe
sionale care se desfășoară aici cu 
toată seriozitatea. Și nu este de mi
rare, în aceste condiții, că la ultima 
ediție a concursului de creație teh- 
nico-științitică (care se desfășoară 
aici bianual) au fost prezentate 120 
de lucrări, dintre care premiate au 
fost zece ; că sesiunea de comunicări 
științifice s-a bucurat de o largă 
participare a specialiștilor din toată 
țara.

Există aici, în cadrul importantei 
întreprinderi brașovene, o accentua
tă preocupare pentru dezvoltarea 
vieții spirituale a constructorilor de 
tractoare în pas cu spectaculoase 
mutații înregistrate cotidian pe toa
te planurile vieții. Vorbesc despre a- 
ceste preocupări ampla participare 
la cele 270 de cercuri de invățămînt 
politico-ideologic, la cele 41 lectorate 
tehnico-economice sau la cele zece 
cursuri ale universității tehnico-eco- 
nomice. Sint doar o parte a unei ac
tivități menite să formeze conștiin
țe pe măsura și în pas cu întreaga 
dezvoltare contemporană a țării. 
Sint. totodată, acțiuni capabile să 
pună în valoare aspirația spre cote 
tot mai înalte ale calității ca expre
sie a unoj. contribuții specifice la 
promovarea ideii de valoare a omu
lui, a posibilităților sale nelimitate 
de afirmare.

Legătura adîncă între cultură și 
educație, implicată organic genero
sului context al Festivalului națio
nal „Cintarea României", ne-a fost 
însă dezvăluită la adevăratele sale 
dimensiuni de activitatea desfășurată 
in cadrul clubului muncitoresc de la 
întreprinderea „Tractorul". Integrat 
complexului de construcții din incin
ta intreprinderii, clubul este una 
din cele mai mari construcții de a- 
cest fel din țară. Numărul activită
ților cultural-educative desfășurate 
aici — ne spunea tovarășul Ovidiu 
Bărbat Burada, directorul clubului 
— antrenează în medie, zilnic, circa 
600 de oameni ai muncii. Sint oa
meni care participă la variate acti
vități cultural-educative, care iau 
parte la activitățile bibliotecii sindi
cale (cu circa 63 000 de volume) și a 
celor 38 de biblioteci volante, des
fășurate pe tot cuprinsul întreprin
derii. Spectacolele prezentate de 
formațiile clubului, folosirea unor 
mljloaoe audiovizuale, cum ar fi sta
ția de radioamplificare și foaia vo
lantă care se tipărește aici, și-au 
adus, de asemenea, o contribuție deo
sebită la desfășurarea, în cadrul în
treprinderii, a unei bogate activități 

rei de artă. Pentru că, nu 
de puține ori, pot /fi ascul
tate în sălile de concerte 
și lucrări neîmplinite, tri
butare unui mod fitil de a 
înțelege structurarea flui
dului sonor. apelul la o 
direcție sau alta stilistică 
sau la termeni pretioși 
nereușind să salveze lucra
rea muzicală în sine, arhi
tectonica sa deficitară. 
Uneori, căutarea cu orice 
preț a originalității se 
transformă într-un perpe
tuu periplu prin labirintul 
unor „experimente" în 
șine, vidate de conținut și 
expresie artistică. Alteori, 
eclectismul stilistic ascun
de lipsa unei autentice și 
convingătoare imaginații 
creatoare, propunînd pu
blicului pagini „retro" în 

.„interpretări" sau „recom
puneri" actuale...

Ethosul specific al spi
ritualității românești, pa
trimoniul de idei și senti
mente care constituie 
„felul nostru de a fi" in 
lume, sinceritatea și pros
pețimea ideatică a de
mersului artistic, valoarea 
etică și estetică în ultimă 
instanță a muzicii noas
tre — iată ceea ce cred 
că ne poate călăuzi în 
aria generoasă de mani
festare a culturii româ
nești contemporane. Con
tinuitatea spiritului crea
tor devine astfel semnul 
de marcă al muzicii acestui 
timp.

Sorin LERESCU 

politice și cultural-educative. Bene
ficiarii acestor activități sint. desi
gur, oamenii muncii din întreprinde
re. Pentru ei, in sălile clubului și in 
secții au fost organizate numeroase 
dezbateri și conferințe pe teme de 
stringentă actualitate. Dintre ultime
le manifestări de acest fel desprin
dem : „Epoca Ceaușescu — etapă 
calitativ superioară în dezvoltarea 
economiei socialiste, a societății so
cialiste, românești", dezbaterea „Ca
litatea și nivelul tehnic — condiții 
esențiale pentru asigurarea competi
tivității tractoarelor românești pe 
piața mondială", masa rotundă „Dis
ciplina în muncă și societate — în
datorire a tuturor cetățenilor țării", 
acțiunile, desfășurate la căminele 
de nefamiliști. legate de disciplină, 
educație, seri cultural-distractive. 
spectacolul „Ani de lumină, ani de

împliniri" sau dezbateri, cum a fost 
aceea intitulată „Vigoarea și tinere
țea națiunii — o nobilă preocupare a 
partidului nostru". Am amintit citeva 
acțiuni, numărul lor real fiind 
însă cu mult mai mare, de o reală 
diversitate, care, punind în discuție 
probleme de actualitate, au antrenat 
o largă participare din partea oame
nilor muncii. Ca si alte acțiuni poli- 
tico-ideologice și cultural-educative, 
cum au fost, recent, spectacolul 
„Partidul, Ceaușescu, România", 
dezbaterile pe tema opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarma
re și „Epoca Ceaușescu, cea mai fer
tilă perioadă din istoria României", 
spectacolul „Cu primăvara tinereții 
noastre iți mulțumim, partid", sau 
acela omagial dedicat zilei de 1 Mai. 
Succesul obținut cu multe dintre a- 
ceste manifestări a impus, in egală 
măsură, și manifestărilor cultural- 
artistice desfășurate sub genericul 
Festivalului național „Cintarea- 
României", o sporită exigență în sa- 
lectarea și afirmarea valorilor,; O o*  
rlentare mai fermă in vederea creș
terii nivelului artistic și, implicit, a 
conținutului educativ.

Parte componentă a realităților 
contemporane, creația artiștilor ama
tori de la întreprinderea „Tractorul" 
s-a dovedit a fi. o dată cu fiecare 
nouă manifestare, un important fac
tor de coeziune umană, cu ample im
plicații pe toate planurile vieții. O 
confirmare a calității la care se ri
dică activitatea formațiilor artistice 
ale clubului șînt și rezultatele obți
nute la ultima ediție a Festivalului 
național „Cintarea României". Și 
n-ar fi decit să amintim oele 19 pre
mii obținute în etapa republicană

Prevenirea diabetului
în ultimele două decenii se con

stată o răspindire tot mai mare a 
diabetului în cele mai multe țări. 
Dată fiind frecvența în creștere a 
acestei boli, s-au intensificat in mul
te țări și la noi preocupările specia
liștilor pentru găsirea unor metode 
eficace de prevenire și tratare a 
diabetului. De la un an la altul se 
acumulează rezultate menite să con
tribuie la cunoașterea aprofundată a 
cauzelor bolii, pentru Stăpînirea ei și 
a complicațiilor pe care le dă.

Recent s-au încheiat la Craiova 
lucrările celui de-al XIII-lea simpo
zion național „Zilele diabetologiei 
românești" și ale colocviului româ- 
no-francez de diabet, cu, partici
parea a 16 specialiști de înaltă va
loare științifică din Franța, coloc
viu organizat in colaborare cu So
cietatea internațională de diabeto
logie.

Una din concluziile desprinse din 
lucrările științifice prezentate, cit și 
din dezbaterile care au avut loc cu 
acest prilej — ne-a precizat prof. dr. 
docent Iulian Mincu, președinte
le acestei prestigioase reuniuni 
științifice — este că in prezent, dato
rită progreselor biomedicale înregis
trate, diabetul poate fi tratat cu suc
ces. astfel incit diabeticul poate duce 
aceeași viață normală, din toate 
punctele de vedere, ca și un om să
nătos, cu condiția de a respecta re
comandările medicului. O a doua 
concluzie importantă desprinsă din 
acest util schimb de experiență este 
aceea că prevenirea diabetului _ și a 
complicațiilor lui este posibilă. Se 
știe că diabetul zaharat este o boală 
metabolică complexă, în care ali
mentația nerațională reprezintă cau
za principală a apariției ei. Factorul 
ereditar are un rol Important în sen
sul că uneori se moștenește predis
poziția pentru diabet. Dar dacă la 
această predispoziție se adaugă obe
zitatea. sînt create condițiile care 
favorizează declanșarea bolii mai 
repede. Uneori bolnavii nu își dau 
seama imediat și amînă prezentarea 
la medic sau neglijează să își facă 
controlul medical periodic, cel puțin 
o dată pe an. Este știut că preveni
rea evoluției bolii și a complicațiilor 
diabetului sînt posibile dacă se iau 
măsuri cit mai din timp.

Consumul exagerat și eliminarea 
unei cantități crescute de apă (po- 
liuria), slăbirea in greutate, crește
rea valorilor glucozei in sînge (hi- 
perglicemia), prezența glucozei în u- 
rină (glicozuria) sint semne clinice 
care anunță boala. Dar atunci cind 
au apărut setea exagerată, poliuria, 
slăbirea in greutate ș.a.. boala se află 
deja intr-un stadiu foarte avansat, 
de multe ori prezentînd și compli
cații. 

de pictorul Liviu Cihodaru, de for
mația de muzică ușoară „Academic", 
de grupul folk „Orizont", de forma
ția de dansuri populare, orchestra de 
muzică populară, brigada artistică, 
formația de dans modern. corul 
mixt, de solistul instrumentist 
Gheorghe Trîmbițaș, de fotograful 
Zoltan Kapitany șui. Sînt rezultate 
care ne arată că arta nu este o sim
plă formă de divertisment, o moda
litate agreabilă de a petrece timpul 
liber, că rezultatele cu adevărat du
rabile se obțin printr-o trudnică u- 
cenicie. O dovedește, de altfel, și fap
tul că, spre deosebire de ediția tre
cută a festivalului, numărul forma
țiilor a crescut la genurile muzică 
ușoară, teatru, brigadă artistică, 
montaj literar ; că toate formațiile 
și-au schimbat aproape în întregime 
repertoriuL Exigența juriilor în re

centa etapă județeană, autoexigență 
participanților, dorința lor de auto- 
depășire au fost de pe acum vizi
bile in numeroasele manifestări cane 
au avut loc. Trierea foarte atentă a 
lucrărilor, cu mult mal numeroase 
anul acesta tată de ediția precedentă, 
selecția concurenților s-au făcut in 
favoarea calității, a exprimării clare 
și convingătoare a mesajului artis
tic, a dorinței artiștilor amatori de 
a răspunde unor înalte comanda
mente sociale. Ele atestă extinderea 
și profunzimea unor fenomene cul
turale care au loc astăzi pretutin
deni pe cuprinsul țării.

O expoziție de artă plastică orga
nizată de curind în holul mare al 
clubului, una din manifestările cu
rente de acest fel, ne-a atras aten
ția asupra strădaniei unor oameni 
care lucrează in incinta intreprinde
rii de a contura, cu ajutorul culorii 
și liniei, subiecte care le stau aproa
pe de suflet. Subiecte în cadrul că
rora, desigur, locul prim 11 ocupă 
peisajul generos al împrejurimilor 
Brașovului, alături de care se între- 
vedeau timide încercări de portret 
sau compoziții cu scene de muncă. 
Atmosfera luminoasă, bucuria culo
rii reuneau lucrările membrilor cer
cului de pictură care-și desfășoară 
activitatea în cadrul clubului. Lucră
rile unor talentați creatori amatori, 
cum ar fi Liviu Cihodaru. loan 
Opriș, Doina Dănescu, Horst Mayer 
și alții, se remarcau prin atașamen
tul declarat față de peisajul Brașo
vului de azi, dar mai ales ofereau 
ceva din dimensiunile, din amploa
rea unui fenomen care a căpătat 
proporții de masă. Și poate că nici o 
altă activitate a clubului nu întru-

Iată de ce participanțil la aceste 
manifestări științifice de la Craiova 
au insistat asupra găsirii unor noi 
mijloace și posibilități de depistare 
a diabetului zaharat in faze precoce, 
anterioare manifestărilor clinice ale 
bolii, asupra elaborării unor metode 
profilactice cit mal eficiente. In acest 
sens, specialiștii au apreciat reuniu
nea ca un veritabil schimb de expe
riență, fiind elucidate și prezentate 
cele mal recente date obținute în 
cercetarea diabetului, și anume : pro
bleme de genetică, epidemiologie, 
imunitate, imunogenetică, preveni
rea. complicațiilor diabetului, pro
bleme de terapeutică modernă și de 
educație sanitară atit a bolnavului 
de diabet pentru a se îngriji și duce 
o viață normală, cit și a populației
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pentru prevenirea îmbolnăvirii și 
menținerea sănătății.

Este necesar și se știe că obezita
tea are un rol principal în declan
șarea diabetului la persoane în virs- 
tă de peste 40 de ani. Date recente 
confirmă legătura dintre alimenta
ția nerațională, în exces, bogată în 
dulciuri, și apariția obezității și a 
diabetului. In prezent toți specialiștii 
sînt de acord că prevenirea obezi
tății este cel mai important mijloc 
de prevenire a diabetului. Se cunoaș
te. de asemenea, rolul unor infecții 
la nivelul pancreasului în apariția 
diabetului, ca și originea virală a 
diabetului la copii, cu sau fără o 
predispoziție ereditară.

Cunoscînd factorii care declanșea
ză sau favorizează apariția diabetu
lui, specialiștii din acest domeniu de 
la noi din țară acționează pentru 
depistarea la nivelul întregii popu
lații a persoanelor predispuse bolii. 
In acest sens a fost elaborat de că
tre Ministerul Sănătății, prin comisia 
de specialitate, un program de , mă
suri pentru prevenirea și combate
rea diabetului zaharat, program ce 
vizează la nivelul întregii populații 
combaterea factorilor de risc, a cau
zelor acestei boli, precum și preve
nirea complicațiilor ei foarte severe 
(retinopatia și nefropatia diabetică, 
arteriopatia membrelor inferioare 
etc.) Sîntem printre primele țări 
care au inițiat un asemenea program 
de măsuri. Bolnavii depistați sînt 
îngrijiți și supravegheați in centre
le specializate existente în toată 
țara. In cadrul simpozionului, părti

nește această calitate ca aceea des
fășurată de cunoscutul ansamblu 
folcloric „Plaiurile Birsei". Activita
tea desfășurată in cadrul acestui an
samblu de oamenii muncii din între
prindere, după orele de producție, 
i-au atras un binemeritat renume 
atit în județul Brașov, cit și în în
treaga țară. Valorificatoare, acțiunea 
de culegere a folclorului — ne spu
nea animatorul acestei formații, 
coregraful Gheorghe Tănase, el 
însuși maistru în fabrică — s-a dove
dit capabilă să integreze adevărate 
comori de artă populară unui con
text contemporan, să atragă atenția 
asupra unor valori ancestrale, dar să 
ateste și posibilitatea implicării ci- 
cestei cunoscute formații in ampla 
competiție a Festivalului național 
„Cintarea României". Iată de ce, o 
dată cu valoarea emoțională, cu au
tenticitatea unor piese de muzică 
sau dans popular o dată cu măies*  
tria unor interpreți. ca Dan Ardelea- 
nu, Eronim Grădinar. Ileana Stoicea 
— Tentiș, Lucica Pavelea și alții, se 
cuvine să subliniem valoarea lor ca 
mijloc specific al cunoașterii spiri
tualității românești, al educării în 
sensul oel mai generos al termenu
lui. Așa cum au făcut-o membrii an
samblului oferind spectacole atit la 
sediul clubului, cit și în turnee apro
piate. La Beclean, Dumbrăvița Bir
sei, Drăguș, Șinca Veche, Zărnești, 
Victoria, Intorsura Buzăului, ei au 
fost la fel de călduros aplaudați. Sint 
manifestări care indică o dată mai 
mult că societatea românească de azi 
oferă un teren nelimitat de afirma
re forțelor creatoare chemate să 
contribuie și prin mijlocirea limbaju
lui artistic la stabilirea unei adevă
rate efervescente creatoare, capabile 
să reprezinte cu adevărat momentul 
actual al dezvoltării noastre artistice. 
Rezultatele obținute în cadrul cercu
rilor tehnico-aplicative. al oenaclu- 
lui literar „Permanențe", cu o bo
gată și rodnică activitate, al cineclu- 
bului sau cercului foto, numeroasele 
Intîlniri ale artiștilor amatori cu 
beneficiarii creației' lor. cu cele mai 
diverse categorii de oameni ai mun
cii au demonstrat și demonstrează 
mereu, elocvent, nu doar faptul că 
există în cadrul marii întreprinderi 
brașovene un potențial artistic re
marcabil, ci și un public deo
sebit de atent, de receptiv. Dialo
gul înfiripat de fiecare dată pe mar
ginea manifestărilor cu cele mal va
riate profiluri artistice a demonstrat 
un nivel ridicat de înțelegere a artei, 
dar și ponderea reală pe care mișca
rea artistică de amatori a dobîndit-o 
în viața culturală a întregii țări.

Marina PREUTU

cipanți din județele țării au făcut 
cunoscute rezultatele bune pe care 
le-au obținut atit in activitatea 
practică medicală, cit și în cerceta
rea științifică, rezultate care . reflec
tă politica statului și partidului nos
tru în domeniul sănătății.

In legătură cu acest util schimb de 
experiență făcut in cadrul primei 
manifestări științifice româno-fran- 
ceze de acest fel, consemnăm cite
va aprecieri ale unor reputați spe
cialiști din Franța, participanți la 
această reuniune.

Prof. dr. G. Cathellneau, președin
tele Comitetului de organizare re
prezentind specialiștii din Franța : 
„Această reuniune științifică ne-a 
permis să cunoaștem originali
tatea și nivelul de organizare al 
combaterii diabetului in România. 
Am constatat că rezultatele remar
cabile ale școlii românești de diabe
tologie sînt bazate pe o activitate 
științifică și o practică medicală în
delungate. Astfel, România este in 
prezent probabil singura tară din 
lume care deține o evidență a bol
navilor diabetici supravegheați me
dical pe mai multe generații. Bogă
ția preocupărilor științifice plasează 
de asemenea specialiștii din Româ
nia in inima cercetării moderne de 
biologie moleculară și genetică din 
acest domeniu".

Prof. dr. M. Leutenegger, preșe
dintele Societății franceze de diabet 
și al societăților de diabet de limbă 
franceză din lume: „Două aspecte mi 
se par in mod deosebit demne de 
semnalat. In primul rind, organiza
rea asistenței medicale a bolnavilor 
de diabet din România, care este 
unică. In al doilea rind, țin să mă 
refer la calitatea, la nivelul lucrări
lor științifice prezentate. Vom fi fe
riciți să putem colabora cu specia
liștii din România pentru cerceta
rea unor aspecte mai noi, mai deo
sebite ale diabetului, pentru apro
fundarea unor studii in interesul să
nătății oamenilor".

Prof. dr. Pierre Lombrail : „Româ
nia ne-a dat o lecție în ceea ce pri
vește organizarea asistenței medi
cale de specialitate la nivelul unei 
țări. Programul ei de combatere și 
tratare a diabetului, deosebit de am
bițios, arată ce se poate face la ni
velul unei populații atunci cind cu
noștințele competente ale specialiș
tilor sint folosite în interesul omu
lui".

Se poate spune în concluzie că 
prevenirea diabetului, a evoluției 
sau a complicațiilor lui este posibilă 
prin ridicarea nivelului de cunoștin
țe al populației, prin supravegherea 
atentă a propriei sănătăți și colabo
rarea cu medicul.

Elena MANTU



SCÎNTEIA —■ duminică 7 iunie 1987 PAGINA 5

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU*'

Institutul de meteorologie șl hldrolo- 
Î’ie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 7 iunie, ora 20 — 10 iunie, 

ora 20. In țară : Vremea se va încălzi 
ușor șl va fi predominant frumoasă în 
cea mal mare parte a intervalului. Ce
rul va £1 variabil, cu tnnorărl mal ac
centuate în ultimele zile în regiunile 
vestice șl nordice. Vor cădea ploi lo
cale care vor avea șl caracter de aver
să Însoțite șl de descărcări electrice In 
a doua parte a Intervalului în regiu

Campionatul mondial universitar 
de handbal, desfășurat la noi in 
țară, sub auspiciile Federației Inter
naționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.). in organizarea excelentă 
a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, a cunoscut 
un larg succes de public, inregistrin- 
du-se, la meciurile preliminare și la 
cele din grupele semifinale, peste 
40 000 de spectatori.

Amatorii de handbal de Ia noi din 
țară au aplaudat cu multă căldură 
victoriile succesive, cind ia număr, 
ale reprezentativei noastre studen
țești și calificarea acesteia în finala 
prestigioasei competiții internațio
nale.

Astăzi va avea loc finala Campio
natului mondial universitar, finală 
în care se vor întîlni echipele Româ
niei și U.R.S.S. Va fi la Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală 
un veritabil festival de handbal. 
Echipa studențească a României este 
deținătoarea acestui trofeu mondial 
handbalistic la ultimele cinci ediții 
ale competiției (1973, 1975, 1977, 1981, 
1985). Echipa similară a U.R.S.S. a 
cîștigat de două ori respectivul titlu 
(1968, 1971), iar de trei ori s^a aflat 
în finală, fiind întrecută de tot atitea 
ori de formația noastră universitară, 
(1973, 1975, 1985).

★
TENIS. Finala probei de simplu 

bărbați din cadrul turneului interna
țional de tenis ce se desfășoară la 
arena Roland Garros, din Paris, se 
va djsputa între cehoslovacul Ivan 
Lendl și suedezul Mats Witander. în 
semifinale, Lendl l-a întrecut cu 
6—3, 6—3, 7—6 pe compatriotul său 
Miroslav Mecir, in timp ce Wilan
der l-a eliminat cu 6—4, 6—1, 6—2
pe jucătorul vest-german Boris 
Becker.

CICLISM. Cea de-a 14-a etapă a 
turului ciclist al Italiei, disputată pe 
traseul San Marino — Jesolo a reve
nit rutierului italian Paolo Cimini, 
cronometrat pe distanța de 260 km în 
6h 54’30”.

în clasamentul general individual 
se menține lider italianul Roberto 
Visentini, urmat de irlandezul Ste
phen Roche și elvețianul Toni Ro- 
minger.

CLUJ. La Cluj-Napoca s-a des
fășurat simpozionul de informatică 
și conduoere — CONDINF ’87. Au 
participat cadre din domeniul orga
nizării, conduoerii și informaticii 
din întreprinderi, unități de cerce
tare și învățămînt din întreaga 
țară. In cadrul acestei manifestări 
științifice au fost prezentate nu
meroase comunicări, au avut loc 
mese rotunde și dezbateri pe pro
bleme privind proiectarea asistată 
de calculator, aplicații ale informa
ticii și tehnicii de calcul. (Marin 
Oprea).

MUREȘ. Sala Mare a Palatului 
Culturii din Tîrgu Mureș a găz
duit cea de-a 17-a ediție a mani
festării artistice „Zilele muzicale 
tîrg-mureșene". Actuala ediție a 
fost marcată de prezenta unor re
putat! dirijori, soliști, vocali șl in
strumentiști, formații corale si ca
merale din tară și de peste hotare. 
Cu acest prilej, au fost organizate, 
de asemenea, intîlniri ale meloma
nilor tîrg-mureșeni cu critici mu
zicali, în cadrul unor concerte de
monstrative și audiții muzicale 
comentate. (Gheorghe Giurgiu).

BUZĂU. în organizarea bibliote
cii județene și a Filialei Buzău a 
Societății de științe filologice, a 
avut loc salonul literar cu tema 
„Ion Creangă — între arhaitate și 
modernitate". Manifestarea s-a 
bucurat de participarea prof. univ. 
dr. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, di
rector al Institutului de istorie și 
teorie literară „G. Călinescu", pre
cum și a unor cunoscuți cercetători, 
și a relevat, o dată mai mult, mul
tiplele valențe ale creației marelui 
nostru povestitor. (Stelian Chiper).

In California sint instalate 95 la 
sută din turbinele eoliene existente 
in S.U.A. și aproximativ 85 la sută 
din cele care funcționează in'lume. 
Ele sint situate in apropiere de 
Palm Springs și Altamont, la a- 
proximativ 50 km de San Fran
cisco. Cei 671 milioane de kWh 
produși in anul 1985 acoperă numai
1 la sută din necesitățile statului. 
Dar există și un alt mod de a
privi chestiunea : cu costuri (două 
milioane de dolari) și cu riscuri 
mult inferioare a fost produsă o 
cantitate de energie echivalentă cu 
cea produsă de o centrală nucleară 
de dimensiuni mijlocii.

Acesta este aspectul asupra că
ruia se opresc toți experțli in pro
bleme energetice din lume pentru 
a aprecia dacă este sau nu renta
bilă această sursă de energie, adică 
cea eoliană. Dar experiența din 
California este interpretată în mod 
contradictoriu de experți. Unii sint 
de părere că printr-o angajare se
rioasă se poate obține multă ener
gie cu ajutorul vintului, iar alții 
susțin că este o acțiune nerentabilă. 
Cine are dreptate ?

Pentru a cunoaște mai bine situa
ția, este necesară o scurtă retro
spectivă. Povestea a început pe la 
sfirșitul anilor ’10, cind prețul pe
trolului părea menit să crească la 
infinit, iar căutarea surselor noi și 
regenerabile de energie devenise 
una din prioritățile Washingtonu
lui. Administrația Carter a aprobat 
in 1978 „Energy Act", care oferea 
producătorilor independenți nu nu 
mai stimulente fiscale, ci și garan
ția că diversele companii electrice 
vor cumpăra la un preț convenabil 
noua energie.După ce statul a a- 
mendat întreprinderea „Pacific 
Gas & Electric" cu 15 milioane de 
dolari pentru faptul că nu a ținut 
seama de energiile noi in planuri
le ei, companiile electrice au în
ceput să încurajeze deschis noile 
directive. La lista de imprejurări 
favorabile, trebuie adăugată una 
foarte importantă : „ciocnirea" din
tre brizele reci provenite dinspre 
Oceanul Pacific și aerul cald al de
șertului creează vînturi, care In 
multe zone suflă cu o medie de 
20—30 mile pe oră.

BUZĂU : Succese ale tinerilor brigadieri

Vizita In țara noastră a unei delegații 
a Partidului Muncii din Olanda

Pe noul șantier na
țional al tineretului de 
la sistemul de îmbună
tățiri funciare „Cimpia 
Buzăului", de la a că
rui constituire a tre
cut o lună, ritmul de 
lucru este in con
tinuă creștere. Ingine
rul Gheorghe Casian, 
director al Antrepri
zei „Cimpia Buzăului", 
din cadrul I.E.E.L.I.F. 
Buzău, și comandant 
adjunct al șantierului, 
ne-a spus că la toate 
punctele se înregis
trează stadii avansate 
de execuție a lucrări
lor. Astfel, la punctul 
cunoscut in documen
tațiile de execuție sub 
denumirea „Sifonul

Sărata" — una dintre 
cele mai mari și mai 
importante construcții 
hidrotehnice din zonă 
— printr-o exemplară 
mobilizare a tinerilor 
brigadieri și a con
structorilor, lucrările 
au intrat in faza fi
nală. La îndeplinirea 
angajamentului de a 
pune în funcțiune,. cu 
5 zile mai devreme, a- 
cest important obiec
tiv, o contribuție sub
stanțială și-au adus și 
tinerii uteciști de la 
Întreprinderea de uti
laj tehnologic Buzău, 
care au asigurat livra
rea in avans a tuturor 
pieselor metalice nece
sare.

PITEȘTI : înnoiri 
social-edilitare

— Din punct de vedere al poten
țialului industrial — ne spune to
varășul Nicolae Zevedei, primarul 
municipiului — Piteștiul se află pe 
locul ai patrulea după București, 
Brașov și Ploiești. în afară de si
derurgie și metalurgie, aici se gă
sesc toate ramurile economiei na
ționale, petrochimia ocupînd locul 
de frunte. în anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui producția industrială a crescut 
de 37 ori, iar populația numără azi 
circa 200 000 locuitori. Locuințele 
nou construite au ajuns la circa 
36 000 apartamente. S-au înălțat 15 
cartiere noi, unele din ele cu o 
populație egală cu cea a Piteștiu- 
lui de acum 22 de ani. Ele se im
pun prin aspectul armonios impri
mat de regimul de înălțime, plasti
ca fațadelor, cadrul natural și ur
banistic în care se află amplasate. 
„Calea București", de exemplu, 
traversată de o magistrală cu o pe
luză florală, cu blocuri cochete de 
cite 4 etaje, ridicate de o parte și 
de alta, creează impresia unei sta
țiuni de odihnă. Printre cele mai 
noi cartiere se numără cel al petro- 
chimiștilor, iar în prezent prind 
contur cartierele Popa Șapcă și Pi- 
tești-Nord. O puternică dezvoltare 
au cunoscut, în ultimii ani, comu
nele suburbane Colibași, Bascov și 
Mărăcineni. Zestrea lor edilitară 
se compune acum din 9 000 aparta
mente. Circa 84 la sută din popu
lația Piteștiului beneficiază de lo
cuințe noi, moderne. O dată cu lo
cuințele s-au dat în folosință 1 000 
de unități comerciale, 200 unități 
prestatoare de servicii, 17 școli, 3 
spitale, 14 dispensare. 6 policlinici, 
grădinițe și alte edificii soclal-cul- 
turale. (Gheorghe Cirstea).

CLUJ : Valorificarea 
superioară a plantelor 

medicinale
în perioada care a trecut din 

acest an, colectivul întreprinderii 
„Plafar" Cluj a obținut rezultate 
remarcabile in activitatea de 
achiziții și preluări de plante me
dicinale și aromatice, precum și în 
cea de industrializare și valorifi
care a acestora. In cadrul unității 
se realizează 130 de sortimente de 
ceaiuri medicinale, multe dintre 
ele fiind solicitate la export. De 
asemenea, pe baza tehnologiilor o- 
ferite de Institutul de medicină și 
farmacie din Cluj-Napoca se rea

SI PETROL, SI GRÎU!
J •>

(Urmare din pag. I)
rilor degradate și evitarea, prin mă
suri corespunzătoare a fenome
nelor de poluare. Dacă de la 
început, de la apariția fenome
nelor respective făceau anual numai 
10 la sută din acțiunile întreprinse 
acum, lucrurile nu ar fi luat amploa
rea existentă. Din păcate, nici noi 
nu am manifestat consecvență in 
ceea ce începusem în domeniul re- 
condiționării terenurilor degradate, 
dar nici cei învestiți cu datoria de a 
urmări respectarea legii". Consem
năm succint măsurile ce se întreprind 
acum. Este vorba de împrejmuirea 
cu diguri din pămînt a perimetrelor 
sondelor pentru evitarea deversării 
țițeiului și a apei sărate în zonele 
din jur, eliberarea terenurilor de 
tubulatură și diferite materiale, ame
najarea unui singur drum de acces 
la sonde, îngroparea rețelei de con
ducte amplasată la suprafață, cît și 
de întronarea unei ordini și discipline 
ferme la fiecare formație de muncă. 
Asemenea măsuri se aplică in 
ultimul timp la toate schelele vizita
te. De modul în care se îndeplinesc 
toate programele inițiate pentru re
cuperarea terenurilor degradate și 
protejarea in continuare a acestora 
se ocupă nemijlocit cadrele cu munci 
de răspundere de la schele. Acestea 
reprezintă însă doar un minim de 
măsuri de. ordin tehnic și organiza
toric, pentru că soluționarea în 
profunzime a problemei comportă 
răspunderi mai ample, mai ramifica
te, care îi vizează nu numai pe cei 
ce se ocupă de extracția țițeiului, ci 
și pe numeroși alți factori la care 
ne vom referi pe parcurs.

Adevărul este că nu a existat o 
preocupare specială pentru soluțio
narea acestor probleme, ceea ce 
explică perpetuarea și amplificarea 
lor. Numeroși interlocutori au evocat 
in discuții problema despăgubirilor, 
a sancționării celor vinovați prin 
amenzi. Rostul sancțiunilor prevăzu
te de lege, și în primul rînd al 
amenzilor, este să exercite un rol 
educativ, preventiv, pentru că, 
oricum, pămîntul degradat nu rodea 
după ce o persoană sau schela plătea 
amenda. Dar și acest rol a fost di
minuat mult pină la dispariția efec
tului asupra celor vinovați. S-a 
ajuns, și ne referim la fenomenul 
întîlnit cel mai adesea, ca o amendă 
dată nominal să nu fie suportată de 
persoana vinovată, ci să se împartă 
pe întregul colectiv. Cu alte cuvin
te... „punem mină de la mină ca să 
poluăm pămîntul". în alte situații, 
amenzi usturătoare au fost anulate 
nejustificat de diferite foruri. Ase
menea practici, de difuzie pină la 
anularea efectului legii, sint genera
te de o slabă muncă organizatorică, 
de lipsa de control, în ultimă instan
ță de lipsa unei activități politico-

In această săpiămi- 
nă, pe șantierul de 
la Ulmeni — Buzău 
și-a început activitatea 
incă un detașament de 
brigadieri, format din 
elevi de la liceele din 
Năsăud, însoțiți de 
maiștri-instructori. Din 
discuțiile purtate cu 
cițiva dintre ei am 
reținut hotărirea de a 
face dovada deplinei 
responsabilități ce le-o 
conferă calitatea de 
purtători ai uniformei 
albastre cu ecuson, de 
a continua pe o treap
tă nouă, superioară 
tradiția muncii de bri
gadier. (Stelian Chi- 
per).

lizează o serie de produse obținute 
din plante medicinale recomandate 
în tratamentul unor afecțiuni și 
pentru prepararea unor produse 
cosmetice. Acestor produse li se 
vor adăuga în curînd extractul de 
busuioc pentru spray-uri, extractul 
de măceșe pentru băuturi răcori
toare și extractul în amestec de 
măceșe și cătină sub formă de 
comprimate pentru ceaiuri. în acest 
scop, au fost dezvoltate capacită
țile de producție și utilate secțiile 
cu mijloace tehnice realizate prin 
autodotare, Întreprinderea ajungînd 
în prezent să realizeze un volum de 
producție de 3 ori mai mare decît 
în urmă cu 10 ani. (Marin Oprea).

CONSTANTA : Unități 
prestatoare de servicii 

și de industrie mică la sate 
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, în localitățile ru
rale din județul Constanța au luat 
ființă 52 de noi unități de prestări 
servicii și industrie mică, astfel că 
numărul total al acestora se ridică 
în prezent la 769. Printre unitățile 
nou înființate se numără cizmării, 
croitorii, multe centre de reparații 
radio și tv., ateliere de tricotaje, 
timplărie, zidărie, spălătorie, lăcă- 
tușerie și altele. In localități ca 
Topalu, Basova, Basarabi, Istria, 
Horia, Ovidiu. De asemenea, 
activitatea de mică industrie, care 
efectuează lucrări de serie, a fost 
extinsă cu noi unități de plăpumă- 
rie, ateliere de confecționat covoa
re, harnașamente, marochinărie, 
cojocărie, timplărie, modelărie și 
rotărle și altele, ale căror produse 
sint livrate atit în rețeaua comer
cială, cît și la export. După cum 
ne spune tovarășul Ion Văsii, vice
președinte al UJECOOP Constanța, 
ca urmare a dezvoltării rețelei și a 
executării cu promptitudine a co
menzilor, prevederile de plan la 
zi sint depășite în ambele sectoare 
de activitate. De asemenea, ș-au 
livrat la export produse a căror 
valoare depășește cu 11,5 la sută 
prevederile de plan. (George Mi- 
hăescu).

ADJUD : Dotări 
edilitar-gospodărești

La Adjud, șantierele urbanizării, 
ale bunei gospodăriri și înfrumuse
țări sint In plină activitate. Alături 
de constructori, locuitorii orașului 
participă la realizarea unor obiec
tive de investiții, la finalizarea pre

educative susținute pentru discipli- , 
narea colectivelor de către conduce
rile schelelor, de organele și organi
zațiile de partid. Toate acestea au 
făcut ca unii oameni care lucrează 
în acest sector să nu manifeste grija 
cuvenită pentru pămintul pe care-1 
calcă. S-a ajuns să fie tolerate aba
teri grave, evidente pentru oricine, 
de la normele de muncă, de la obli
gațiile legale, care toate s-au revăr
sat asupra pămîntului. în mintea 
unor oameni indisciplinați s-a înră
dăcinat atit de mult ideea păcătoasă 
că pămîntul rabdă orice, îneît simțul 
datoriei lor de oameni, care se 
hrănesc tot din pămînt, s-a tocit.

Notam la începutul acestui articol 
că sint situații, și aceasta este una 
din ele, în care răspunderea pentru 
poluarea și degradarea pămintului nu 
trebuie atribuită exclusiv celor ce o 
provoacă, în cazul de față petroliș
tilor. Să dăm un singur exemplu din 
multe altele. în organizarea muncii 
lor, petroliștii au obligația să res
pecte un singur drum de acces spre 
sonde. Desigur, ne referim la un 
drum bine amenajat care să permită 
accesul instalațiilor de intervenție de 
mare tonaj pe orice vreme. Dar din 
păcate cele mai multe din drumurile 
de acces sînt amenajate „în viu", 
adică direct pe pămînt. Oricine își 
dă seama în ce stare se găsesc aceste 
drumuri după două-trei zile de ploi 
abundente. Oamenii trebuie să ajun
gă oricum la sonde, dar „drumul'1 * * 
obișnuit, mereu frămintat, a devenit 
absolut impracticabil. Și astfel se 
taie alt drum, direct prin cultură, 
mărind suprafața degradată. Există 
soluții tehnice, cu multiple avantaje, 
de amenajare a drumurilor de acces 
la sonde, așa cum am văzut la sche
lele din Clejani, Videle și Poeni, 
soluții care protejează pămîntul prin 
folosirea unor dale din beton. Sint 
bine cunoscute avantajele folosirii 
dalelor din beton. Ele asigură accesul 
instalațiilor la sonde pe orice vreme, 
iar la terminarea exploatării sondei, 
petroliștii își pot „muta drumul" la 
o sondă nouă, terenul ocupat putînd 
fi redat circuitului productiv printr-o 
simplă arătură. Din păcate, s-a re
nunțat la acest procedeu. Balastul 
folosit în locul dalelor a devenit și 
el un factor poluant, greu, dacă, nu 
imposibil de scos de pe terenul 
agricol. Există fonduri, există soluții, 
dar așa cum ne-au explicat factorii 
de răspundere ai schelelor, construc
torul — trust-antrepriză de construc
ții pe țară, cu sediul la Ploiești, 
care are întreprinderi și brigăzi te
ritoriale — este mereu dator, nereu
șind să facă față volumului de lu
crări. Din această cauză, fondurile 
rămîn necheltuite, iar unul din fac
torii de degradare a pămintului 
rămîne incă nesoluționat.

Ne-am referit la una din cauzele 
care provoacă degradarea pămîntu

vederilor cuprinse in programul de 
gospodărire pentru aoest an.

— într-unul din noile cartiere — 
ne spunea tovarășul Neculai Lepă- 
datu, primarul orașului— a fost dat 
în folosință un nou bloc de locuințe. 
Alte 100 apartamente se află in sta
dii avansate de execuție. Se lu
crează și la finisarea spați’lor co
merciale de la parterul blocurilor 
din zona centrală a orașului, care 
vor asigura activitatea a încă 5 noi 
unități comerciale și a altor sectoa
re prestatoare de servicii. Ritmul 
de lucru a crescut și pe șantierul de 
construcție a modernului spital, 
care va asigura îngrijirea sănătății 
locuitorilor orașului și ai așezărilor 
învecinate. (Dan Drăgulescu).

ALBA IULIA : Cu sprijinul 
cetățenilor

'Municipiul Alba Iulia cunoaște in 
această perioadă profunde prefaceri 
edilitar-gospodărești. Se află in 
construcție noi ansambluri de locu
ințe și importante obiective de in
teres social. în același timp, se lu
crează cu contribuția directă a ce
tățenilor la realizarea unor amena
jări care satisfac cerințele acestora 
și asigură ridicarea nivelului de 
confort urban al acestei străvechi 
așezări. Unele dintre aceste obiec
tive au fosț date in folosință. Prin
tre aoestea se află complexul olim
pic de inot, care dispune de un ba
zin acoperit și alte dotări, canalul 
colector din zona centrală cu o lun
gime de 2 km, extinderea rețelei de 
alimentare cu apă potabilă cu încă 
4 kilometri. De asemenea, au fost 
amenajate cinci noi terenuri de joa
că pentru copii, s-au înființat Zone 
verzi, îndeosebi in noile ansambluri 
de locuințe, pe o suprafață care 
depășește 50 000 metri pătrați, au 
fost sistematizate intersecția și 
parcul din zona gării. Lucrări de 
modernizare au fost executate pe 
străzile Republicii, Ardealului, 23 
August, Eroilor șl 1 Mai. Prin pre
lungirea străzii Doinei a fost rea
lizat un nou tranzit pentru circula
ția mijloacelor de transport grele.. 
S-au efectuat lucrări de pregătire 
șl amenajare pentru actualul sezon 
estival a zonei de agrement Terasa 
Viilor. La propunerea cetățenilor, 
pe strada Dobrogeanu Gherea, pe 
vechiul traseu al mocăniței a fost 
amenajată o frumoasă alee pentru 
promenadă. Valoarea lucrărilor edi
litar-gospodărești realizate cu spri
jinul cetățenilor în perioada care a 
trecut din acest an se ridică la 15 
milioane lei. (Ștefan Dinică).

MUREȘ : Apartamente 
gata în avans

Constructorii mureșeni de locuințe 
au Înscris,' în aceste zile, noi fapte 
de .mUncă iii cronica întrecerii so
cialiste.. Astfel,'ca'rezultat al orga- 
niftăfiis>judicioase a,.muncii pe fie- 
câre șantier.1 utilizării, pe scară largă 
a/.unpr .^natețiale’ de. construcții lo
cale'; el . aii predat ^la cheie" cel 
de-al-500-lea.apartament din planul 
pet'îtcest an,'cu 100 ;maî multe față 
de .graficele „la ! ziȘ?."în prezent, se 
deriun'’'.efprțțiri sușținuțg.jpentru fi- 
nalistșSea;' țnăinte- ’de:.rep&șn a tu
turor apariabn^ntelor diiV'planul pe 
acest an,'dl'ri-care'^.O'.sijn in stadiul 
de finisaj. E>e:’remarcat’că o mare 
parte din apar.țgrțiișntfele date în fo
losință, în ultirfta;.<pferioadă au drept 
sursă de încălzire și de asigurare a 
apei calde menajere agenți termici 
primari recuperați de la instalațiile 
industriale. (Gheorghe Giurgiu).

lui și poate nu cea mai Importantă, 
pentru că neajunsurile existente in 
modul în care sînt rezolvate unele 
probleme de aprovizionare cu mate
rialele necesare, și în mod deosebit 
cu tubulatură, dețin o pondere și mai 
mare. Toate aceste lipsuri în apro
vizionare ii pun pe cei ce exploatea
ză zăcămintele petrolifere în situații 
adesea imposibile. Trebuie știut că 
peste 80 la sută din terenurile de
gradate sint o consecință tocmai a 
lipsurilor existente în aprovizionarea 
cu materiale necesare desfășurării in 
condiții optime a activității. Este o 
problemă care vizează nu numai mi
nisterul de resort, ci ea cade in 
egală măsură și în sarcina multor 
altor ministere, și in primul rînd cel 
al metalurgiei și cel al construcțiilor 
de mașini, care nu s-au achitat în 
mod corespunzător de obligațiile ce 
le revin, devenind participant 
direcți la actul poluării. Astfel că 
responsabilii pentru poluarea pămin
tului se află și printre lucrătorii din 
schele, dar și printre cei din diferite 
întreprinderi care nu-și onorează 
obligațiile față de petroliști.

S-au luat, în ultimul timp, la in
dicația organelor superioare de 
partid și de stat — pe baza unor 
analize făcute de organele de spe
cialitate ale Consiliului de Stat — 
măsuri ferme pentru a se pune 
ordine în această privință. Factori 
de răspundere din ministerele Mine
lor, Petrolului și Geologiei și Agri
culturii, precum și din cadrul Acade
miei de Științe Agricole și ai comi
tetelor județene de partid, au elabo
rat un amplu program de acțiuni 
concrete care vizează în principal 
redarea în circuitul productiv a tere
nurilor degradate, prevenirea apari
ției în continuare a unor asemenea 
fenomene și stabilirea de tehnologii 
adecvate cultivării terenurilor res
pective. în mod deosebit rețin aten
ția măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru rezolvarea unor aspecte le
gate de destinația acestor pămînturi 
■degradate, de tipul de agricultură ce 
trebuie practicat in condițiile spe
cifice din aceste zone. Aceasta este 
o chestiune majoră, la care trebuie 
să se răspundă fără intîrziere, astfel 
ca acțiunea de redare a terenuri
lor degradate în circuitul agricol să 
nu se rezume la o „chirurgie esteti
că" de suprafață, ci să asigure 
redarea fertilității acestor pămînturi.

Toate acestea subliniază că în 
momentul de față important este nu 
să fie căutați vinovății, ci pe baza 
greșelilor comise, a cauzelor carie 
le-au determinat să se treacă la 
aplicarea riguroasă a măsurilor 
stabilite.

Aurel PAPADIUC 
Petre CKISTEA 
Stan ȘTEFAN

în perioada 3—6 iunie 1987, o de
legație a Partidului Muncii din 
Olanda, condusă de Relus ter Beek, 
membru al Comitetului Executiv al 
partidului, deputat în Camera a 2-a a 
Parlamentului, a efectuat o vizită în 
România, la invitația C.C. al P.C.R.

In timpul vizitei în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri Ia C.C. 
al P.C.R., la conducerile Marii Adu
nări Naționale, Ministerului Afaceri
lor Externe și Comitetului județean 
Brașov al P.C.R. Oaspeții olandezi 
au vizitat, de asemenea, obiective 
social-Culturale și turistice din Ca
pitală și Brașov.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor. Emisiune reali

zată în colaborare cu Consiliul 
județean Neamț al Organizației 
Pionierilor • Telefilmoteca de 
ghiozdan : „Intîmplări în junglă* * *4 
(color). Episodul 3

12,40 Din cununa cînteculul românesa 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 Contemporanii noștri. Bucuria 

muncii
15,00 închiderea programului
17.30 Handbal : Finala Campionatului 

mondial universitar : România — 
U.R.S.S. (Transmisiune directă)

19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Epocă de glorii — epo

vremea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Azi, la Palatul sporturilor și culturii

Finala Campionatului mondial 
universitar de handbal, Româma-U.R.S.S.

CARNET CULTURAL

Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întilnit cu delegația Parti
dului Muncii din Olanda. în cadrul 
convorbirilor, s-a procedat la o in
formare reciprocă privind activita
tea și preocupările actuale ale celor 
două partide și s-au abordat unele 
aspecte ale vieții politice internațio
nale. S-a exprimat dorința ambelor 
părți ca, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, relațiile și colabora
rea dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Olanda să se 
dezvolte continuu, în Interesul po
poarelor român și olandez, al cauzei 
păcii, securității și colaborării în 
Europa și în lume.

că de fapte revoluționare. Docu
mentar realizat în județul Bihor

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul țării, conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Bihor

20,20 Film artistic : „Bătrînul șl marea*  
(color).

21.40 Divertisment ritmic (color).
21,50 Telejurnal

LUNI, I IUNIE

20,00 Telejurnal
20,15 Orizont tehnico-știlnțlfia
20,35 Tezaur folcloric (color)
20,55 în lumina înaltului model revo

luționar (color). Reportaj realizat 
în județul Brașov

îl,10 Film în serial. „Rapsodia albas- 
tră“. Episodul 2

21,50 Telejurnal 

nile vestice șl nordice. în restul teri
toriului se vor semnala averse izolate 
de ploaie după-amlaza. Vintul va sufla 
slab pină la moderat cu unele Inten
sificări în sud-vestul șl estul țării, pre
cum șl la munte. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse In general între 
7 șl 17 grade, cele maxime vor oscila 
între 20 șl 30 de grade, local mai ridi
cate In sudul țării In a doua parte a 
intervalului. Pe alocuri, în nordul șl 
centrul țării, se va produce ceață. în 
București : Vremea se va Încălzi ușor 
și va fl frumoasă, cu cerul variabil. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime yor fl cuprinse 
Intre 12 și 15 grade, cele maxime între 
37 șl 30 de grade.

Antrenorii Nedef, Trofin și Gu- 
nesch vor alinia foarte probabil pe 
următorii jucători români : Buligan 
și Petran, portari ; M. Dumitru, 
Voinea, Berbece, Petre, Porumb, 
Roșea, Ghimeș, C. Ștefan, Mocanu.

Echipa U.R.S.S. : Morozovici, Ciu- 
mak, Poliakov, Diakov, Stupka, Tol- 
stîh, Valutkas, Romanov, Demidov, 
Minin, Dolgov.

Golgeterul echipei noastre este 
Dumitru Berbece — 35 goluri (10 din 
7 metri), iar, de la sovietici, Dolgov 
— 36 goluri (dar 23 din 7 metri).

întîlnirea finală va fi arbitrată de 
cuplul iugoslav Vujnovici—Alivog- 
dici.

Partida va începe la ora 17,30 șl va 
fi precedată, de la ora 16, de meciul 
pentru medaliile de bronz, dintre 
echipele studențești ale Iugoslaviei 
și Ungariei.

★
Programul meciurilor de clasa

ment : la Ploiești, de la ora 10, Po
lonia — S.U.A. (VII—VIII) și Bulga
ria — Coreea de Sud (V—VI) ; la 
Pitești, de la ora 10, Nigeria — Aus
tria (XI—XII) și Turcia — Israel 
(IX—X) ; la București, în sala Rapid, 
de la ora 10, Elveția — R.F. Germa
nia (XV—XVI) și Maroc — Japonia 
(XIII—XIV).

V. M.
★

ATLETISM. Neînvins de zece ani, 
perioadă in care a cîștigat 122 de 
curse consecutive, recordmanul mon
dial în proba de 400 m garduri, ame
ricanul Edwin Moses, a fost întrecut 
în concursul internațional de atle
tism de la Madrid de compatriotul 
său Danny Harris, înregistrat cu 
timpul de 47”56/100 (cea mai bună 
performanță mondială a sezonului). 
Moses, care deține recordul lumii cu 
47”02/100, s-a clasat pe locul secund 
în 47”69/100.

FOTBAL. Goana cluburilor italie
ne după atacanți centrali străini 
continuă. După Rush (La Juventus), 
Van Basten (la A.C. Milan) și Careca 
(la Napoli), cunoscutul fotbalist 
vest-german Rudi Voeller va evolua 
și ei in sezonul viitor în campiona
tul italian. Ia formația A.S. Roma, 
în prezent, internaționalul vest-ger- 
man joacă la echipa Werder Bremen.

HARGHITA. Sub egida Centrului 
județean Harghita de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, in sălile complexu
lui muzeal din Miercurea Ciuc s-a 
deschis o expoziție de artă populară, 
reunind lucrările promovate în 
etapa județeană a Festivalului na
țional „Cîntarea României". Este 
vorba de cusături, țesături, obiecte 
din ceramică și lemn sculptat. îm
pletituri din paie și nuiele, aparți- 
nînd unui număr de 136 creatori 
populari — oameni al muncii de 
cele mai diferite profesii, din toate 
zonele județului. (Nicolae Șandru).

ALBA. La Casa de cultură a sin
dicatelor. Muzeul Unirii. întreprin
derea „Porțelanul" din Alba Iulia 
și în orașul Blaj a avut loc festiva
lul de muzică clasică „Tinerețea 
capodoperelor". Simpozionul „Cul
tura muzicală — expresie a înflori
rii vieții spirituale în România so
cialistă". concertele care au fost 
susținute au reunit compozitori și 
muzicologi din București, studenți 
ai conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" din Capitală, profesori de 
muzică și soliști din județul Alba, 
numeroși iubitori ai muzicii. (Ște
fan Dinică).

VASLUI. In orașul făuritorilor 
de rulmenți, s-a desfășurat oea 
de-a VIII-a ediție a „Zilelor cultu
rale ale Bîrladului". Pe parcursul 
unei săptămîni, programul a cu
prins un ansamblu de manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice, între care simpozioane, verni
sarea a patru expoziții de artă 
plastică și creație tehnico-științifi- 
că, șezători literare, intîlniri cu 
scriitori, spectacole artistioe. (Fe
tru Necula).

Invitație pe Litoral

Prin oficiile județene de turism 
și întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante — București se 
pot procura bilete pentru petrece
rea concediului sau a cîtorva zile 
de neuitat intr-una din frumoasele 
stațiuni ale Litoralului. Prin ace
iași organizatori de turism au loc 
și excursii cu trenul pe Litoral.

Important de reținut este faptul 
că, în această perioadă, oaspeții

Condiții bune de îngrijire a sănătății in stațiunile 
balneoclimaterice

De ta toate oficiile județene de 
turism și de ta agențiile I.T.H.R. 
București se pot obține, ta tarife 
convenabile, bilete de tratament și 
odihnă pentru stațiuni balneocli
materice renumite. între acestea se 
numără stațiunea SOVATA, reco
mandată in afecțiuni reumatisma
le, ginecologice, boli de nutriție și 
metabolism. Cei care optează pen
tru stațiunea BORSEC e bine să 
știe că aceasta este indicată pen
tru afecțiuni cardiovasculare, res
piratorii și O.R.L., ale tubului di
gestiv. rinichilor și căilor biliare, 
boli de nutriție și metabolism, 
endocrine. La rindul său, stațiu
nea BĂILE TUȘNAD este reco

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„lexpresso"-. Poate deveni 
rentabilă energia vintului?
• In California sint instalate 95 la sută din turbinele 
eoliene ale S.U.A., ele reprezentînd aproximativ 85 la sută 
din cele care funcționează în lume • Cu. costuri mult 
inferioare, a fost produsă o cantitate de energie egală cu 

cea a unei centrale nucleare de dimensiuni mijlocii

Litoralului beneficiază de cazare și 
masă ta tarife reduse. De aseme
nea, li se oferă numeroase și atrac
tive posibilități de a-și petrece in 
mod plăcut și util timpul liber : 
excursii pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, în Delta Dunării și 
1a obiectivele turistice din zonă, 
terenuri sportive, parcuri de dis
tracții, partide de pescuit și altele.

mandată de medici pentru tratarea 
de afecțiuni cardiovasculare, ale 
tubului digestiv, rinichilor șl căi
lor biliare, dermatologice, endo
crine. nevroze și altele. Important 
de reținut este faptul că toate cele 
trei stațiuni au efecte benefice 
atit pentru tratament, cit și pen
tru odihnă.

Excursiile in împrejurimi, mij
loacele de agrement, terenurile de 
sport, spectaoolele muzical-artis- 
tice întregesc în mod plăcut cura 
balneară. Tuturor celor care își 
procură bilete prin agențiile de 
turism li se acordă reduceri de 
tarife cu 25 1a sută ta transportul 
pe calea ferată.

Cind la sfirșitul anului 1981 ener
gia produsă de prima turbină la 
Tehachapi șl la Altamont a fost 
transmisă in rețeaua de distribuție 
a „Southern California Edison" 
(S.C.E.) — societate care deserveș
te Los Angeles și o zonă ce cuprin
de 10 milioane de persoane — aș
teptările erau mari ; se spunea 
chiar că pină in 1986 se va putea 
obține cu ajutorul vintului 10 la 
sută din necesitățile de energie ale 
Californiei. Dar turbinele eoliene 
se defectau. Capacitatea lor de a 
exploata energia era mult sub ceea 
ce se promisese. „Ca orice tehnolo
gie nouă, și noi am avut multe di
ficultăți, la început", afirmă Paul 
Gipe, purtătorul de cuvint al Aso
ciației americane pentru energia 
eoliană. In anul 1983 și-a făcut 
însă apariția o nouă generație de 
mașini. Acestea, cu o putere opti
mă intre 100 șl 150 kilowați și cu 
rotoarele și structurile, dinamice, au 
fost elaborate in laboratoarele in
dustriilor aerospațiale, fiind prevă
zute cu microprocesoare care „simt" 
vintul și dirijează in mod automat 
paletele în poziția cea mai favora
bilă.

Primii 500 000 kilowați au fost 
produși in perioada decembrie 
1981 — aprilie 1985, Dar pentru a 
produce tot atita energie au fost 
suficiente următoarele patru luni, 
iar in primele șase luni ale anului 
1986 a fost depășit volumul produs 
in tot cursul anului 1985. tn sfirșit, 
dacă se ține seama de faptul că a- 
tnnei cind viteza vintului trece de 
la 14 la 17 mile pe oră puterea sa 
crește cu 80 la sută și că prețurile 
turbinelor eoliene continuă să sca
dă (costul mediu este azi de apro
ximativ 100 000 de dolari). îmbună
tățirile ulterioare ale productivității 
sint considerate ca sigure. Cu alte 
cuvinte, ziua în care vintul va pu
tea produce energie la 0,4 cenți per 
kilowatt și nu la 0,7—0,9 ar putea fi 
nu prea îndepărtată.

„Este momentul acum să susți
nem această tehnologie", afirmă 
John Cummings, directorul unei 
societăți de cercetări in domeniul 
surselor de energie regenerabile.



România socialistă-o țară a progresului, 
președintele Nicolae Ceaușescu-un luptător 
consecvent pentru cauza păcii și colaborării

RUMANIA Y EL PROGRESO
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Realizările remarcabile ale poporului nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secretarului său general, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint in continuare amplu prezentate de 
diferite publicații de peste hotare. Totodată, presa internațională conti
nuă să consacre spații largi activității susținute a României în favoarea 
păcii și dezarmării, inițiativelor și demersurilor consecvente ale conducă
torului partidului și statului nostru îndreptate spre edificarea unei lumi 
fără arme și războaie, a destinderii, securității și încrederii. Un accent 
deosebit este pus pe dorința fierbinte a României de a colabora cu 
toate țările pentru crearea unui climat propice edificării unui viitor lu
minos tuturor popoarelor.

„România și progresul" este titlul 
unui articol apărut în ziarul peruan 
„LA REPUBLICA'*,  în care, por- 
nindu-se de la pregătirile ce se fac 
în țara noastră în vederea celui 
mai important eveniment al aces
tui an — Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român — sînt 
puse în evidență realizările remar
cabile ale tării în anii ce au trecut 
din August 1944, cu precădere 
în perioada denumită de în
tregul popor cu mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

de seamă în construirea unei indus
trii pentru rafinarea minereului de 
cupru, Zairul fiind unul dintre marii 
producători mondiali de cupru. în 
context.se arată: „De multă vreme, 
Zairul și-a manifestat dorința să 
construiască o uzină pentru rafina
rea cuprului, spre a nu mai fi ex
portator de minereu brut și a face 
să beneficieze industria națională 
de pe urma valorii adăugate rezul- 
tind din prelucrarea lui suplimen
tară, dar cercurile occidentale s-au 
arătat întotdeauna ostile realizării 
unui asemenea proiect".

Concretizarea proiectelor înscris» 
în acordul-progrâm de cooperare 
economică, științifică, tehnică și 
culturală. încheiat între România și 
Zair va deschide neîndoielnic noi 
perspective în relațiile dintre cele 
două țări și va avea o influență po
zitivă asupra consolidării prieteniei 
și încrederii între cele două po
poare, continuă revista, care în
cheie : „Acordul-program pe ter
men lung, semnat la Kinshasa de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mobutu Șese Seko, constituie o ga
ranție a prieteniei și viitorului lu
minos al relațiilor româno-zaireze".

Ziarul „NODON SINMUN" din 
R.P.D. Coreeană marchează într-un 

articol aniversarea semnării Tra
tatului de prietenie și cooperare cu 
România.

Arătînd că semnarea acestui do
cument a constituit o piatră de ho
tar importantă în întărirea și dez
voltarea prieteniei dintre cele două 
țări, ziarul subliniază că, în ultimii 
zece ani, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre R.P.D. Coreeană 
și România au înflorit și mai mult 
în toate domeniile — politic, econo
mic și-cultural —, iar popoarele ce
lor două, țări au înaintat, umăr la 
umăr, pe calea înfăptuirii idealului 
comun, a cooperării reciproce.

Faptul că prietenia între cele 
două țări este atit de solidă, înflo
rește și se dezvoltă, evidențiază 
ziarul, are la bază prietenia fră
țească dintre tovarășii Kim Ir Sen 
și Nicolae Ceaușescu.

Popoarele coreean și român 
înaintează viguros, pe calea revolu
ției și a construcției socialismului, 
colaborând strîns în spiritul trata
tului, continuă ziarul. Partidul co
munist, conducerea României pro
movează în mod consecvent o poli
tică de respingere a războiului și 
de apărare a păcii, acționînd susți
nut pentru salvgardarea păcii și 
securității în Europa și in întreaga 
lume. Eforturile și inițiativele par
tidului, ale conducerii României 
vizind eliminarea pericolului unui 
război nuclear în Europa și trans
formarea Peninsulei Balcanice în- 
tr-o zonă fără arme nucleare și 
chimice sînt amplu cunoscute, iar 
poporul coreean iși exprimă spri
jinul ferm față de ele,
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din diferite țări au continuat să pu
blice relatări și comentarii despre 
dialogul la nivel înalt româno-so- 
vietic, de la București, subliniind 
importanța convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov.

Sînt puse în evidență, în acest 
sens, aprecierile făcute , în cadrul 
ședinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Astfel, agenția 
sovietică T.A.S.S. reia, între altele, 
pasajele în care se arată că înțe
legerile convenite au deschis noi 
perspective dezvoltării relațiilor 
dintre P.C.U.S. și P.C.R., U.R.S.S. 
și România, dintre popoarele celor 
două țări și se subliniază însemnă
tatea deosebită a realizării Progra-

extern. De aceea, poporul nami- 
bian. în frunte cu S.W.A.P.O., va 
continua să-si întărească rezistenta 
armată. în vederea asigurării suc
cesului cauzei juste: eliberarea te
ritoriului de ocupația sud-africană.

CAMPANIE. Franz Muhri, pre
ședintele P.O. din Austria, a dat 
publicității o declarație în care se 
pronunță pentru necesitatea unirii 
tuturor forțelor antifasciste și iu
bitoare de pace din țară. Comuniș
tii austrieci, organizațiile de tineret 
și sindicatele — subliniază declara
ția — trebuie să ceară respectarea 
prevederilor constituției care inter
zic înființarea de organizații neo
fasciste și propaganda lor în Aus
tria. Este necesar să se desfășoare

La sfîrșitul actualului cincinal — 
se arată în articol — în 1990, 
România va deveni o tară mediu 
dezvoltată și pină în anul 2000 va 
intra în rîndul țărilor dezvoltate 
din Europa.

Dezvoltarea tării prin efortul 
propriu al poporului a devenit 
cheia principală a politicii P.C.R., 
semnificative în acest sens fiind 
cuvintele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care arăta că 
nimic nu cade din cer, nimic nu 
ne vine de-a gata, progresul mul
tilateral al țării nu poate să fie 
decît opera poporului, înfăptuită 
prin munca poporului.

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
conducerea țării și-au dat seama de 
necesitatea creării unei industrii 
avansate și de aceea au fost alo
cate importante fonduri, tot mai 
mari de la un cincinal la altul, 
ajungindu-se la o industrie moder
nă, diversificată și trecindu-se, de 
asemenea, la construcția unei baze 
industriale noi : mecanica fină, 
chimia, electrotehnica, electronica, 
aeronautica etc", evidențiază „La 
Republica**.

In prezent, subliniază ziarul, pro
ducția industrială a României este 
de 111 ori mai mare decît era în 
anul 1944. Dezvoltarea industriei a 
asigurat condiții optime pentru pro
gresul agriculturii, punînd la dis
poziția acesteia tot mai multe trac
toare, combine și alte mașini agri
cole. Noua revoluție agrară, inițiată 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
a schimbat maniera de a gîndi și 
de a trăi a țărănimii. O dovadă este 
și faptul că România a obținut în 
anul 1986 cea mai mare producție 
de cereale din întreaga sa istorie.

O deosebită importanță se acordă 
dezvoltării științei, învățămîntului 
și culturii, factori de bază în edifi
carea unei noi și superioare calități 
a muncii și vieții, ce constituie 
obiectivul fundamental al etapei 
deschise de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.

în același timp, s-a intensificat 
procesul de participare a întregu
lui popor la viata social-politică, la 
conducerea societății.

De cîțiva ani a fost dat în folo
sință Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, cea mai grandioasă lucrare 
din întreaga istorie a României. Se 
află în plină desfășurare construc
ția metroului din București — altă 
operă monumentală din punct de 
vedere tehnic și arhitectonic.

In ultimii 20 de ani, un amplu 
program de construcții de locuințe a 
făcut ca peste 80 la sută din cetățe
nii României să se mute în case noi, 
realizîndu-se un adevărat record 
pe plan social, subliniază ziarul pe
ruan. menționînd în continuare că 
au fost ridicate, de asemenea, spi
tale moderne, instituții de știință, 
de învățămînt, lăcașuri de cultură.

în perioada care a urmat după 
August 1944, România a înregistrat 
o puternică dezvoltare industrială, 
relevă și ziarul brazilian „CORREIO 
BRAZILIENSE", într-un articol in
titulat „In răsărit, o țară la
tină". Cotidianul evidențiază că 
România dispune astăzi de
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LA BERLIN s-au încheiat lu
crările întîlnirii internaționale a 
primarilor, la care au participat 
reprezentanții a 168 de orașe din 
peste 80 de țări, organizată cu pri
lejul celei de-a 750-a aniversări a 
primei atestări documentare a ora
șului Berlin. întrunirea a avut loc 
sub deviza „Politica în slujba pă
cii și bunăstării oamenilor".

250 platforme industriale, de 
numeroase combinate complexe, 
întreprinderi și fabrici.

în ceea ce privește agricultura, 
fizionomia acesteia s-a schimbat 
prin crearea noii baze tehnico- 
materiale și modernizarea siste
mului de producție agricolă. în 
1950, România producea numai 5,1 
milioane tone de cereale. Astăzi, 
producția românească de cereale se 
situează printre cele mai mari din 
lume, în raport cu suprafața și 
populația tării.

Ziarul subliniază, în continuare, 
că în aceste peste patru decenii ve
nitul național a crescut de 32 de 
ori și au fost create peste 5 mili
oane de noi locuri de muncă. De 
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asemenea, potrivit datelor oficiale, 
în prezent, peste 80 la sută din în
treaga populație a țării — deci 
circa 18 milioane de români — lo
cuiesc în case noi.

„Correio Braziliense" îl ci
tează apoi pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, care, referin- 
du-se la dezvoltarea țării pe drumul 
deschis de revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, din August 1944, 
arăta că tot ceea ce a realizat po
porul român este rezultatul muncii 
eroice a clasei muncitoare, a țără
nimii și intelectualității.

în concluzie, ziarul brazilian pune 
în evidență faptul că relațiile ex
terne . ale României se bazează pe 
colaborare amplă, reciproc avanta
joasă, că „românii nu rivnesc la te
ritorii străine, fiindu-le intru totul 
străine societățile multinaționale 
sau orice alte forme asemănătoare 
de îmbogățire pe seama altor na
țiuni".

Revista zaireză „ZAIRE MAGA
ZINE" analizează, într-un articol, 
ilustrat cu fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și imagini din 
România, dezvoltarea amplă a rela
țiilor economice dintre cele două 
țări și subliniază perspectivele des
chise acestora de recentele con
vorbiri între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mobutu Șese 
Seko.

Prezența României în Zair, scrie 
revista, ar umple golul lăsat de 
partenerii tradiționali ai acestei țări, 
parteneri care nu au în vedere și 
progresul economiei zaireze. Con
struirea a două conducte petroliere, 
între Kinshasa și portul fluvial 
Matadi, în vestul țării, și între Ki
sangani și Walikale, la est, consti
tuie dovada voinței României de a 
contribui la relansarea economiei 
zaireze prin realizarea unor infra
structuri capabile să rezolve pro
blemele aprovizionării Zairului cu 
produse petroliere — arată publica
ția amintită.

Este apoi subliniată importanța 
deosebită a acestor obiective prin 
evidențierea faptului că alimenta
rea sistematică a celor două pro
vincii din. est — Haut-Zaire și Kivu 
— cu hidrocarburile necesare func
ționării unor importante obiective 
agricole va influența în mod pozitiv 
toate sectoarele economiei zaireze. 
România — continuă „Zaire Maga
zine" — va avea, de asemenea, un rol

INTERVIU. într-un interviu acor
dat la Luanda, capitala Angolei, Da
vid Morero, președintele național al 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). a arătat 
că regimul de la Pretoria nu in
tenționează să participe la un dia
log pașnic. Din contră, rasiștii sud- 
africani îsi intensifică politica re
presivă pe plan intern si pe plan
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mului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre Uniunea 
Sovietică și România pină in anul 
2 000.

Comitetul Politic Executiv 
daugă T.A.S.S. — a 
profunda semnificație a 
burilor de păreri dintre 
rășii Nicolae Ceaușescu 
hail Gorbaciov avute în legătură 
cu probleme majore ale situației 
internaționale, precum și cu evolu
ția mișcării comuniste și muncito
rești în etapa actuală, ca și hetă- 
rîrea României și a Uniunii Sovie
tice de a participa activ, împreună 
cu celelalte state socialiste, cu toate 
forțele progresiste, democratice la 
lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, în 
primul rind nucleară, pentru reali
zarea unei păci durabile pe planeta 
noastră.

Agenția CHINA NOUA a trans
mis, de asemenea, o relatare despre 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

..PRAVDAcelelalte ziare sovie
tice au publicat textul comunica
tului despre ședința Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. care a 
examinat rezultatele aoestor con
vorbiri, relevînd că ele au permis 
stabilirea căilor de dezvoltare. în 
continuare, a relațiilor si colaboră
rii rom âno-so vi etice pe plan poli
tic. economic, cultural, științific și 
în alte domenii si au demonstrat 
hotărîrea celor două țări de a coope
ra activ în . lupta pentru întărirea 
pății și a securității popoarelor.

Ziarul spaniol „LA VANGUAR- 
DIA“ apreciază. într-un articol, 
eforturile României făcute pe plan 
mondial pentru apărarea păcii, 
pentru unitatea statelor socialiste, 
reluînd cuvintele președintelui 
Nicolae Ceausescu cu privire Ia 
diversitatea căilor si a formelor de 
edificare a socialismului într-o 
tară sau alta, ca si aprecierea că 
unica formă de întărire a co
laborării si de consolidare a forțe
lor socialismului constă în luarea 
în considerare a acestei diversi
tăți, respectarea dreptului fiecărei 
țări de a-si stabili in mod liber 
căile si formele de dezvoltare.

Principalele cotidiane din Grecia 
au relatat, de asemenea, despre 
dialogul româno-sovietic.

Cotidianul „RIZOSPASTIS" a re
levat că în cadrul convorbirilor 
au fost abordate numeroase aspecte 
ale relațiilor româno-sovietice, pu- 
nîndu-șe accent pe folosirea tutu
ror căilor si posibilităților pentru 
întărirea lor pe mai departe. Refe- 
rindu-se la comunicatul comun, 
ziarul relevă hotărîrea ambelor 
părți de a face tot posibilul pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale in 
folosul popoarelor român și sovie
tice.

„DEMOKRATISMOS LOGOS" 
menționează că dialogul româno- 
sovietic s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, acor- 
dîndu-se o atentie deosebită pro
blemei dezarmării, precum si altor 
aspecte ale vieții internaționale. 
S-a constatat o identitate deplină 
de păreri a celor doi conducători 
în ceea ce privește necesitatea 
încetării cursei înarmărilor, preci
zează ziarul.

Referindu-se Ia întâlnirea dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu si 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Federația agențiilor arabe de pre
să — FANA — evidențiază că în 
cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de opinii cu privire la ul
timele evenimente din Orientul 
Mijlociu, fiind examinate, de ase
menea. ultimele evoluții interve
nite în situația internațională.

Poziția consecventă a României 
privind realizarea unei păci trai
nice si juste în Orientul Mijlociu, 
hotărîrea poporului român de a 
spriiini activ, si în viitor, cauza 
poporului palestinian exprimate 
de președintele Nicolae Ceausescu 
cu acest prilej au fost evidențiate 
de ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" și de agenția A.D.N. din 
R.D. Germană.(Agerpres)

în școli și institute de învățămînt 
superior o campanie antinazistă in 
cursul căreia să se explice tinere
tului caracterul periculos al acestei 
ideologii, arată documentul.

MANIFESTAȚII. La Santiago de 
Chile. Conception si în alte orașe 
chiliene au avut loc manifestații 
de protest împotriva politicii re
gimului militar — informează 
agenția Prensa Latina. Forțele po
lițienești au intervenit cu brutali
tate pentru a-i dispersa pe parti
cipanta operînd zeci de arestări.

LA 6 IUNIE, la poligonul din 
zona Semipalatinsk din Uniunea 
Sovietică a fost efectuată o explo

Ședința Comitetului
» J

MOSCOVA 6 (Agerpres). — In 
capitala Uniunii Sovietice a avut loc 
ședința a 123-a a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care au participat 
reprezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. în Comitetul Executiv, loc
țiitori ai șefilor de guverne.

Delegația română a fost condusă 
de Dimitrie Ancuța, viceprim-minis-

Lucrările Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul construcțiilor

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au desfășurat lucrările 
ședinței a 63-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul construcțiilor, la care au 
participat delegații ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Comisia a examinat stadiul deru
lării lucrărilor în cadrul convențiilor 
de colaborare decurgînd din Progra

Aspră condamnare a -noilor acțiuni agresive
ale rasiștilor

LUANDA 6 (Agerpres). — într-un 
comunicat militar angolez este de
nunțat faptul că avioane și elicopte
re aparținînd forțelor aeriene ale 
regimului sud-african au violat de 
mai multe ori spațiul aerian aj An- 
golei în cursul lunii mai, în timp ce 
trupele sale se concentrează în por
țiunea teritoriului național angolez 
pe care îl ocupă. Avioane sud-afri- 
cane au efectuat manevre deasupra 
localităților Upa, Otchinjau, Chita- 
do. Xangongo si provinciei Cunene 
în mai multe reprize, se precizează 
în comunicat.

HAVANA 6 (Agerpres). •— Organi
zația de Solidaritate a Popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină

In preajma reuniunii interoccidenlale de la Veneția
BONN 6 (Agerpres). — Ministrul 

vest-german al finanțelor. Gerhard 
Stoltenberg, s-a pronunțat, într-o 
declarație făcută presei, in favoarea 
unor măsuri de diminuare a protec- 
ționismului și de lărgire treptată a 
piețelor statelor industrializate. El 
și-a exprimat speranța că la întîlni- 
rea lor de la Veneția cele șapte sta
te industrializate vor găsi căile de 
cooperare pe tărîm monetar în vede
rea stabilizării cursurilor de schimb, 
ca și pentru realizarea unui acord 
care să permită un demers mai fie" 
xibil în ce privește reeșalonarea da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare.

ROMA 6 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Socialist Ita

Manifestații de protest în Coreea de Sud
SEUL 6 (Agerpres). — Peste 4 500 

de studenți de la universitățile și. 
colegiile din Seul și din alte orașe ale 
Coreei de Sud au luat parte la mi
tingurile și manifestațiile din cur.sul 
zilei de vineri, cerînd modificarea 
constituției și adoptarea unui nou 
sistem electoral care să permită ale-, 
gerea directă, prin sufragiu popular 
general, a președintelui țării. în în-' 
treaga Coree de Sud crește valul de> 
manifestații și luări de poziție a oa
menilor politici care se pronunță 
pentru înlăturarea dictaturii instau
rate de militari. Starea de spirit fa
vorabilă unor schimbări democratice 
de profunzime s-a amplificat, aceasta 
fiind un răspuns de largă adeziune 
la chemarea partidelor de opoziție 
de a declanșa, începînd de . ța 10 iu
nie, o campanie națională .de spriji
nire a democrației și de contestare 
fermă a regimului de opresiune.

Deputății din partea Partidului De
mocrat al Reunificării — de opoziție 
— au declarat o grevă a foamei în 
semn de protest față de politica re
presivă a autorităților sud-coreene. 
Participanții la această acțiune, des
fășurată în clădirea parlamentului 
de la Seul, cer finalizarea investiga
țiilor in legătură cu persoanele ce 
se fac vinovate de uciderea prin tor

Peste 16 milioane 
șomeri în țările 
Pieței comune

BRUXELLES 6 (Agerpres). — La 
sfîrșitul lunii aprilie, numărul șome
rilor înregistrați în țările membre 
ale Pieței comune a fost de 16 300 000, 
informează statistici comunitare, date 
publicității la Bruxelles. între evo
luțiile mai semnificative, agenția 
EFE citează faptul că. de la 
începutul anului în curs, numărul 
femeilor fără slujbe în C.E.E. a 
crescut cu 5 la sută.

MADRID 6 (Agerpres). — Peste 
800 de muncitori de la uzina con
structoare de motoare „Diether" din 
orașul spaniol Safra (provincia Ba- 
dajos) au declarat grevă în semn de 
protest față de hotărîrea direcției de 
a concedia, începînd de luna viitoare, 
un mare număr de muncitori. Greve 
împotriva concedierilor au mai avut 

loc și la Figueras și Bilbao.

zie nucleară subterană, cu o putere 
de pină Ia 20 kilotone, anunță a- 
genția T.A.S.S. Această experiență, 
precizează sursa citată, a fost fă
cută în scopul verificării rezultate
lor cercetărilor în domeniul fizicii 
exploziilor nucleare.

INCIDENTE. Situația in zona 
minei de aur „Western Holding" 
din provincia sud-africană Orange 
se menține gravă in urma atacu
lui sîngeros al poliției regimului 
rasist de la Pretoria Împotriva 
greviștilor. Opt mineri și-au 
pierdut viața în confruntarea cu 
poliția și un număr mult mai mare 
de greviști au fost răniți de focu
rile de armă.

Executiv al C.A.E.R.
tru al guvernului, reprezentantul 
permanent al țării noastre în C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat 
problemele dezvoltării și perfecțio
nării colaborării reciproce a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și ale activită
ții Consiliului.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

mul complex al progresului tehnico- 
științific al țărilor membre ale 
C.A.E.R. pină în anul 2000. Totodată, 
s-au analizat probleme ale colaboră
rii țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul proiectării și realizării de 
clădiri și construcții agrozootehnice 
și au fost soluționate alte probleme 
ale colaborării reciproce.

de la Pretoria
(O.S.P.A.A.L.) a dat publicității o 
declarație în care condamnă cu fer
mitate recenta acțiune agresivă 
săvîrșită de regimul minoritar rasist 
de la Pretoria împotriva capitalei 
mozambicane — Maputo. Documen
tul subliniază că, prin asemenea acte 
de agresiune, R.S.A. încearcă să de
termine țările africane independente 
să renunțe la sprijinirea luptei de 
eliberare națională a populației 
majoritare din Africa de Sud, con
dusă de Congresul Național African. 
Documentul reafirmă, totodată, ne
cesitatea adoptării de sancțiuni eco
nomice internaționale față de re
gimul inuman al apartheidului din 
R.S.A.

lian și fost premier al Italiei, Bet- 
tino Craxi, a cerut participanților la 
reuniunea la nivel înalt a principa
lelor șapte țări occidentale industria
lizate. care începe luni la Veneția, să 
adopte măsuri practice față de situa
ția din zona Golfului. în context, 
Bettino Craxi, care a luat cuvîntul 
la o conferință de presă organizată 
la Roma, a subliniat necesitatea în
cetării războiului dintre Iran și Irak, 
conflict armat ce durează de aproape 
7 ani. încetarea acestui conflict ar 
avea importanță și pentru libertatea 
de circulație în apele internaționale 
din zona Golfului. Italia, a adăugat 
Craxi, se pronunță pentru libertatea 
de navigație în Golf, dar nu va tri
mite forțe militare în această zonă 
pentru înfăptuirea acestui deziderat.

tură în beciurile poliției a unuia din 
studenții care au luat parte la 
demonstrațiile antiguvernamentale. 
Totodată, partidul menționat a pro
testat pe lingă autorități față de 
menținerea în stare de arest la do- 
mieiliu a cunoscutului militant pen
tru' democrație Kim Dae Jung.

PRIMEJDIE COMUNĂ, REACȚII SIMILARE
Două țări slab populate, două te

ritorii insulare, Groenlanda si Fiji, 
situate, . dacă se poate spune așa, 
către „periferia" actualității inter
naționale, s-au pomenit brusc in 
lumina reflectoarelor acestei actua
lități, ca urmare a unor evenimente 
aparent disparate și strict locale, in 
realitate cu izbitoare similitudini 
și cu semnificații depășind cadrul 
regional.

Desigur, distanțe imense separă 
cele două țări, dimensiunile lor di
feră, una este cea mai mare insulă 
de pe Terra, cealaltă abia se dis
tinge pe hartă ; cadrul geografic, 
ca și condițiile climatice sinț cu 
totul opuse : prima, scăldată de 
apele reci ale Atlanticului, se află 
la extremitatea nordică a planetei 
și este aproape in totalitate aco
perită cu ghețuri veșnice ; cealaltă, 
mingiiată de valurile albastre ale 
Pacificului, cunoaște o vară veș
nică. Fiecare iși are, tot atit de 
firesc, problemele ei specifice. In 
Groenlanda, de pildă, nivelul în
grijorător ăl șomajului, care, in 
anumite luni ale anului, atinge 40 
la sută din populația activă, for
mată in cea mai mare parte din 
pescari eschimoși ; in Fiji — rapor
turile adumbrite de un șir de ne
înțelegeri dintre locuitorii de ori
gine polineziană și cei de origine 
indiană.

Dincolo de asemenea aspecte 
particulare insă, ambele teritorii, 
aricit de izolate ar apărea față 
de restul lumii, împărtășesc ace
eași preocupare față de primejdia 
unui conflict nuclear, care ame
nință, fără excepție, toate regiunile 
planetei noastre și pe toți cei care 
o locuiesc. Tocmai acesta a fost și 
motivul desfacerii coaliției guver
namentale din Groenlanda dintre 
partidul Siumut (social-democrat) 
și Partidul Inuit Ataqaggit (aflat 
mai la stingă spectrului politic), 
ultimul reproșind primului că nu 
s-a opus proiectelor de moderniza
re a stației radar americane de la 
baza navală din localitatea Thule, 
acțiune implicind evidente pericole 
pentru locuitorii insulei. Rezulta
tul a fost convocarea de alegeri 
anticipate — spre sfîrșitul lunii 
mai — în urma cărora primul par
tid a pierdut citeva procente din 
voturi, in timp ce cel de-al doilea 
a dobindit mai multe procente in 
plus. Deși vechea coaliție a fost 
refăcută — inregistrindu-se in 
prealabil un șir de frământări în 
cadrul partidului Siumut, al cărui 
lider a fost mai întâi înlocuit, apoi 
și-a redobîndit funcția si a redeve
nit prim-ministru - cert este, din
colo de aceste sinuozități, faptul că 
adversarii orientărilor militariste 
vor avea acum un cuvint mai greu 
de spus in guvern.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, 
Massamba Sarre, a chemat comuni
tatea internațională să-și dubleze e- 
forturile in vederea găsirii unei so
luții echitabile și durabile la proble
ma palestiniană. într-o declarație 
dată publicității cu prilejul împlinirii 
â 20 de ani de la războiul din 1967 
din Orientul Mijlociu, Sarre subli
niază, de asemenea, că soluționarea 
problemei palestiniene este funda
mentală pentru reglementarea con
flictului din Orientul Mijlociu. Ex- 
primînd convingerea că desfășurarea 
unei conferințe internaționale de 
pace asupra Orientului Mijlociu sub 
auspiciile O.N.U. este esențială. Mas
samba Sarre a chemat, totodată, păr
țile interesate să depună toate efor
turile posibile pentru convocarea ur
gentă a acestui forum.

în regiunea Gaza și malul vestic 
al Iordanului au continuat manifes
tațiile populației locale pentru mar
carea împlinirii a 20 de ani de la 
declanșarea de către Israel a răz
boiului din 1967, care a dus la ocu
parea mai multor teritorii arabe. 
Militarii israelieni, relevă agenția 
KUNA, au desfășurat în zonă noi 
întăriri în oameni și echipamente de 
luptă. Numeroase persoane au fost 
supuse unor interogatorii.

Un nou act brutal de agresiune a 
fost înregistrat în teritoriile arabe 
ocupate de Israel. în orașul Nablus, 
situat. pe malul vestic al Iordanului, 
militari israelieni au ucis un tînăr 
palestinian în vîrstă de 14 ani. în 
timpul intervenției lor împotriva 
participanților la demonstrațiile de 
protest antiisraeliene.

(Agerpres)

Reuniune consacrată 
problemelor evaluării 
resurselor Adriaticii

ROMA 6 (Agerpres). — La Bari 
s-au încheiat lucrările unei reuniuni 
la nivel de specialiști consacrate 
problemelor evaluării resurselor A- 
driaticii, desfășurată sub egida 
F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură) și 
a Institutului de biologie marină din 
orașul-gazdă. Una dintre rezoluțiile 
aprobate de participanți prevede ca 
un grup de oameni de știință din 
patru țări riverane mărilor Adriati- 
că și Ionică să examineze, în urmă
torii trei ani, prin intermediul unei 
aparaturi acustice, evoluția condiții
lor pe care le oferă apele acestora 
faunei marine.

Analiza care va fi efectuată va 
avea drept scop completarea hărți
lor existente cu privire la distribui
rea diferitelor specii de pește în cele 
două mări, ' permițînd și studierea 
migrației. Aceste activități vor per
mite specialiștilor F.A.O. să ia mă
suri în ce privește raționalizarea 
pescuitului în cele două mări, consi
derate a fi exploatate în mod exce
siv — relevă agenția ANSA.

Și în Insulele Fiji au avut loc, 
la începutul lunii aprilie, alegeri 
soldate cu formarea unei alianțe 
guvernamentale de orientare de 
stingă, intre Partidul Laburist și 
Partidul Federației Naționale, care 
și-a făcut cunoscută intenția de a 
nu mai permite ancorarea in apele 
teritoriale ale arhipelagului a na
velor cu propulsie nucleară sau 
avind arme nucleare la bord. Or, 
nu este deloc intimplător că, la 
scurtă vreme după ce guvernul fi- 
jian și-a anunțat intenția atit de 
conformă cerințelor păcii, ș-a pro
dus o lovitură de stat, care, sub 
motivul rivalităților între cele două 
grupări etnice de pe insulă, a în
lăturat guvernul legal, instaurind 
in locul său unul militar. Presa 
internațională a apreciat, pe bună 
dreptate, că anumite cercuri din 
afară, interesate de prezența nave
lor nucleare în zonă, nu au fost 
„străine" de acest puci. Cercuri' 
dornice să bareze calea „spiritu
lui de la Rarotonga" si să împiedice 
ca alte și alte țări să urmeze 
exemplul Noii Zeelande, care a in
terzis, încă de anul trecut, accesul 
in porturile sale a oricăror nave cu 
propulsie sau încărcătură nucleară. 
Oricum ar fi, autorii loviturii de 
stat s-au lovit insă de rezistența 
unei bune părți a populației, care 
a incetat lucrul și a organizat de
monstrații de protest, in timp ce 
activitatea comercială a fost para
lizată. Mai mult, Noua Zeelandi și 
Australia, principalele state din re
giunea Pacificului de Sud, au re
fuzat să recunoască noul guvern. 
Ca atare, puterea executivă a fost, 
pină la urmă, preluată de guver
natorul general al insulelor, care a 
hotărit organizarea de noi alegeri. 
Situația este insă departe de a se 
fi clarificat. Elementele militariste 
nu au renunțat la intențiile lor, în 
timp ce conducătorii fostei alianțe 
guvernamentale, înlăturată abuziv 
de la putere, iși continuă acțiunile 
de protest. Fără a se anticipa asu
pra evoluției evenimentelor, se poa
te spune cu certitudine că proble
ma accesului navelor nucleare în 
apele ce s-ar cuveni netulburate 
ale Insulelor Fiji rămine un subiect 
central de preocupare.

...Din vecinătatea Cercului Polar 
arctic și din apropierea Tropicului 
Capricornului, din zone aparent 
atit de îndepărtate de tumultul 
avanscenei politice — vești care 
vin să confirme, o dată in 
plus, că, pe o planetă ce devi
ne tot mai mică, amenințarea 
nucleară este tot mai acut resim
țită, iar oamenii sînt tot mai hotă- 
riți să i se împotrivească.

R. CĂPLESCU
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