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CONSTRUCTORI ALEXANDRIA : O nouă capacitate 
de producție

DE CONȘTIINȚE
Perfecționarea vieții economico-socia- 

le, optimizarea ritmurilor muncii, 
atingerea unui stadiu superior al 

productivității constituie astăzi cuvintul 
de. ordine al întregii, societăți românești. 
Nu un obiectiv desemnat in mod volun
tarist, din dorința gratuită a perfecțiunii, 
vizează acest efort ce izvorăște dintr-o 
necesitate reală, imperioasă, intr-o lume 
și final de secol care sint ale interde
pendenței, dar și ale competiției.

Evident, perfecționarea nu poate, nu 
trebuie să angreneze doar un eșantion al 
elitelor, socotite — dintr-o veche preju
decată — singurele competitive ; ea nu 
este deci o cursă a „tehnocraților", ci un 
factor catalizator al energiilor societății 
in ansamblul său. Iarăși evident, perfor
manțele depind nu doar de simpla com
petență profesională, cultivată cu prețul 
(pină la urmă enorm) al ignorării com
plexității.

In atingerea acestui obiectiv, un rol 
Important îi revine, desigur, activității 
de formare multilaterală1 a omului nou. 
de îmbogățire a nivelului său de cunoș
tințe ideologice, culturale, artistice. Ac
tivizarea acestor factori reprezintă mai 
mult decît un simplu deziderat. Ea tre
buie să desemneze o constantă, căci nu
mai un om cu o viziune largă, complexă 
asupra vieții, capabil să-și înțeleagă in 
profunzime, cu luciditate și responsabili
tate, locul în societate își poate valori
fica pe deplin calitățile în generoasa ope
ră constructivă inițiată de partid. Iată de 
ce comuniștii, partidul in ansamblul său 
acordă o permanentă atenție ridicării ni
velului politico-ideologic, cultural și ar
tistic al tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, extinderii posibilităților aces
tora de informare și cunoaștere, grație 
cărora se poate realiza in proporții de 
masă afirmarea multilaterală a persona
lității umane. Un om nou, cu convingeri 
ferme, exemplare constituie prin urmare 
obiectivul fundamental al activităților 
cultural-educative inițiate și desfășurate 
in toate localitățile țării, cu deosebire în 
cadrul amplei competiții a talentelor și 
energiilor creatoare! care este Festivalul 
național „Cintarea României". Eficiența, 
succesul lor derivă într-o măsură hotă- 
ritoare din modul in care este concepută 
și organizată întreaga activitate cultural- 
artistică și politico-ideologică, de stilul 
și modalitățile la care apelează orga
nismele și instituțiile culturale, de ni
velul de pregătire și calitatea activiștilor 
culturali — obiective a căror importanță 
se profilează și mai clar in actuala etapă 
de pregătire a celui de-al III-lea Con
gres al educației politice și culturii 
cialiste, care, așa cum s-a anunțat, 
avea loc în luna august a.c.

E necesar deci ca actuala etapă 
pregătire a acestui important for de
batere a căilor și direcțiilor de acțiune 
pentru înfăptuirea consecventă a politicii 
partidului în domeniul politico-ideologic, 
al educației, culturii și artei — perioadă 

^^e coincide cu finalizarea celei de-a Vl-a

so- 
va

de 
dez-

ediții a Festivalului național „Cintarea 
României" — să devină un bun prilej 
de trecere în revistă ă rezultatelor, de 

’ generalizare a experienței înaintate,• de 
exigentă analiză a stadiului transpune
rii in practică a obiectivelor educaționale 
ale partidului, de identificare a cauze
lor datorită cărora nu se exprimă in 
plenitudinea lor condițiile create afir
mării omului nou.

Nu este un secret pentru nimeni că un 
om cu orizont intelectual larg, un om cu 
o pregătire profesională și sufletească 
multilaterală este mai apt pentru recor
duri, pentru reușite. Omul socialismului, 
așa cum l-au întrevăzut clasicii marxis
mului, este înainte de toate omul unei 
înalte culturi, omul animat de pasiunea 
pentru nou. de voința de a-și asuma cele 
mai înaintate cuceriri ale științei și artei, 
ale cunoașterii, in general. O atare crea
ție durabilă, sublinia tovarășul 
Ceaușeseu, secretarul general al 
lui. „nu se poate înfăptui doar 
activiști din acest domeniu sau 
intelectuali, orjcît de geniali și 
ar fi aceștia". Democrația culturii,, .reflex 
specific al democrației societății, are in 
vedere formarea unui om nou, adică o 
operă socială, morală și politică ce tre
buie să canalizeze concomitent eforturile 
maselor largi, ale oamenilor înaintați din 
toate categoriile socio-profesionale, ale 
intelectualilor și activiștilor deopotrivă, 
chemați să clădească — împreună cu po
porul și pentru popor — o societate uma
nistă, a accesului egal la valorile funda
mentale ale culturii.

Privind retrospectiv anii construcției 
socialiste, putem observa, dealtminteri, 
ca esențială izbindă a contemporaneității 
românești tocmai viguroasa democrati
zare a culturii, prin pătrunderea și 
propulsarea generoasă în (și de către} 
toate categoriile de oameni ai muncii a 
valorilor culturale, prin bucuria creației 
care-i animă. Creație care înseamnă asu
mare conștientă de valori. îmbogățire 
spirituală și sufletească prin cunoașterea 
cuceririlor gîndirii omenești, dar. nu mai 
puțin, și elaborare proprie, demersuri și 
propuneri proprii. Devenită, pe drept cu- 
vînt, .de masă, cultura edificată în aceste 
decenii tinde să întrupeze prin fiecare 
membru al colectivității ipostaza supe
rioară a omului complet. Incompatibilă 
cu stereotipia, cu norma înțeleasă și apli
cată in mod mecanic, adevărata cultură 
de masă presupune drept țel firesc dina
mizarea geniului creator al poporului, 
afirmarea multiplă, in proporții nici
odată atinse anterior, a talentului și 
a spiritului novator al oamenilor muncii. 
Sigur, într-un anumit fel, fiecare om 
este propria lui creație, fiecare știe atît 
cît vrea să știe, cit se preocupă de ar
monia lăuntrică a ființei sale morale și 
intelectuale, fiecare (se) creează în mă
sura în care dorește și vrea s,-o facă, con-

Ioan ADAM
(Continuare in pag. a IV-a)

ȘI CĂRBUNE,
Intr-o anchetă publicată de curind in paginile „Scînteii", intitulată 

„Și petrol, și griu I", era subliniată cerința aplicării mai ferme a regle
mentărilor legale privind protecția pămintului și a mediului inconjurâtor. 
In continuarea investigațiilor făcute de ziar in acest domeniu de impor
tanță deosebită, infățișăm in ancheta de față citeva aspecte din zona 
de extracție o cărbunelui in cariere de suprafață din județul Gorj.

în Gorj, pe întinse suprafețe se 
desfășoară, de ani și ani de zile, o 
amplă bătălie pentru a scoate, din 
adincul pămintului, 
care industria, economia noastră na
țională au atita nevoie. Este o ope
ră economică de proporții și impor
tanță deosebite.

Se știa de foarte multă vreme că 
în subsolul Gorjului se află cărbune. 
Oamenii locului ii văzuseră fața în 
marginile fracturate ale dealurilor 
de la Seciurile și Roșia și la Rovi- 
nari și în văile Motrului, Oltețului 
și Jiului. Pe atunci — cu 50—60 de 
ani in urmă, la Rovinari s-au și în
cercat. de către unii întreprinzători 
particulari, niște galerii, dar. pină la 
urmă, lucrările au fost părăsite pen
tru că nu au fost atinse profiturile 
scontate. Neprotejate — galeriile 
s-au prăbușit. Cărbunele Gorjului a 
trebuit să aștepte altă epocă istorică, 
mai favorabilă, epoca revoluției so
cialiste. capabilă, prin concentrarea 
forțelor sale umane și tehnice 
și prin integrarea acestora în vastul 
proces al construcției noii orinduiri 
sociale, să transforme acest colț de 
țară intr-un veritabil pol al energe
ticii românești.

Gorjul a fost unul dintre cele mai 
sțărace județe ale țării, însă cu o ase-, 
zare foarte frumoasă ; de la înălți
mea Parîngului ți se întind în față.

cărbunele de

alergîndu-se în zare, dealurile și co
linele străbătute de apele Jiului. Dar 
oamenii nu se puteau hrăni numai

La întreprinderea de rul
menți din municipiul Ale
xandria a fost pusă in 
funcțiune o nouă capaci
tate de producție. Aici se 
vor realiza rulmenți atit 
pentru beneficiarii din 
tară, cit și pentru parteneri 
externi. Noile tipuri de va
riante de rulmenți se ca
racterizează prin . gradul 
înalt de prelucrare și fia
bilitatea sporită. Prezenți, 
ieri, la fața Tocului, am

aflat că. In continuare, 
constructorii și montorii de 
utilaje. împreună cu for
mații de muncitori și spe
cialiști din cadrul între
prinderii. acționează 
forțe soorite pentru a 
liza, pină la sfirșitul 
lui. noi capacități de 
ducție.

cu 
fina- 
anu- 
pro- 
pro- 
a a-

prevăzute în
gramul de dezvoltare 

moderne unități acestei 
industriei noastre construc
toare de mașini. (Stan Ște
fan).
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O concepție umanistă 
despre menirea păcii

„Situația nouă care s-a creat prin apariția unor noi ti
puri de arme nucleare și de distrugere în masă, extrem de pe
riculoase, impune o gîndire și o abordare nouă a problemelor 
războiului și păcii, care să pornească de la faptul că, in condi
țiile actuale, un nou război mondial și, în general, orice război 
sint de neconceput. Este necesar să se renunțe cu desăvîrșire la 
concepția anacronică, perimată, potrivit căreia armele nuclea
re ar contribui la întărirea capacității de apărare, a securității 
popoarelor, la 
lume”.

securitatea statelor și la menținerea păcii in

NICOLAE CEAUȘESCU
Reflecțiile filozofioe despre pace 

s-au adunat rareori în sisteme teore
tice de sine stătătoare. Ele și-au avut 
in schimb, intotdeauna. temeiul in 
concepții umaniste despre istorie și 
despre destinul omului, in opțiunea 
pentru valori morale superioare. A 
readuce in lumină aceste reflecții 
despre pace — prezente în cultura 
tuturor epocilor istorice de pină 
acum — reprezintă prin ea insăși o 
cale de a demonstra că pacea lumii 
își are, alături de multiplele ei legi
timări sociale și umane concrete, și 
o legitimare și întemeiere generală, 
că in spatele ei se află întotdeauna 
o concepție despre lume care culti
vă încrederea in om și în viitorul 
său.

Concepția despre pace a partidului 
nostru, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se ra
portează nemijlocit la realitățile 
complexe și contradictorii ale vieții 
politice internaționale din era nu-: 
cleară. Așa cum este cunoscut, alături! 
de uriașele realizări. îndeosebi în 
domeniul științei și tehnicii, de pro-1 
cesele înnoitoare care au dus la 
victoria revoluțiilor socialiste și a 
revoluțiilor de eliberare națională, 
secolul XX poate fi caracterizat și 
ca un secol al celor mai mari și 
catastrofale războaie din întreaga 
istorie a omenirii. Milioane de morți, 
de mutilați, de văduve și orfani — 
observa judicios un filozof. Jean 
Wahl — reprezintă și ele semne ale 
secolului XX, nefericite inscripții ale 
lui pe care nimeni și niciodată nu 
Ie poate șterge. Două războaie mon
diale, nenumărate alte războaie lo
cale. din 1945 și pină azi, aproape 
nici un an de paoe totală pe pămint 
— toate acestea și încă multe

altele îndeamnă gîndirea lucidă 
și responsabilitatea să acționeze pen
tru problemele atît de complexe și 
permanent actuale ale păcii.

Gîndirea teoretică a partidului 
nostru și activitatea sa internaționa
lă,. opera și activitatea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. se înscriu unui 
demers constructiv și umanist în
dreptat spre asigurarea păcii. Sint 
cunoscute principiile politicii exter
ne a partidului și statului, contribu
ția' președintelui tării noastre la 
elaborarea unei concepții românești, 
originale și realiste totodată, cu 
privire ,1a principiile relațiilor dintre 
state, la necesitatea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, la 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, la de- 
mocratizarea relațiilor internaționale, 
la asigurarea securității europene și 
la asigurarea păcii in lume. „Una 
din caracteristicile situației 
diale , actuale — sublinia 
răsul Nicolae Ceaușeseu — 
stituie intensificarea luptei . 
dezarmare și pace, pentru o politică 
nouă, de destindere și colaborare 
intre toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. Popoare
le au devenit tot mai conștiente de 
gravitatea situației actuale și de 
pericolul armelor nucleare pentru 
existenta omenirii, a insăși vieții pe 
planeta noastră".

Unitatea dialectică dintre politica 
Internă și externă a partidului și 
statului nostru își are expresia teore
tică in teza afirmată consecvent de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, potrivit 

fundamentală a 
este asigurarea

căreia problema 
lumii contemporane

mon- 
tova- 

o con- 
pentru

dreptului la pace, la viață. Ia dez
voltare liberă și independentă a 
popoarelor.

Ideea,păcii este una de generalita
te maximă. Ea privește istoria con
temporană ca totalitate, ca ansam
blu al unor realități social-econo
mice, politice și spirituale contradic
torii, aflate în relații de acțiune și 
influență reciprocă la anumite ni
veluri. ale lor. de respingere și con
testare la altele.

Confruntate pu o realitate socială 
scindată de grave și puternice con
tradicții, unele filozofii contempora
ne apreciază că pacea în genere ar 
fi imposibilă. Așa, de pildă, ontolo^ 
gia puterii susținută de „noua fi
lozofie" conduce la ideea permanen
tei și inevitabilității războiului. Tot 
astfel, „noua dreaptă", cu a sa Idee 
a „eroilor" și a „elitelor", cultivă 
mitul războiului, care nu ar fi altceva 
decît expresia unui „dat natural al 
omului".

în. opoziție cu atari concepții, care 
reiau. în fond, teorii binecunoscute 
de la sfirșitul secolului trecut și 
altele de la începutul secolului al 
XX-lea. doctrinele contemporane ale 
păcii. elaborate de pe poziții 
umaniste, democratice demonstrea
ză că pacea 
biectivă ; că 
ternativă la 
fice epocii noastre ; că aspirația 
de pace a popoarelor nu este o 
dorință subiectivă, ci un ideal obiec
tiv necesar in condițiile în care dez
voltarea fără precedent a arsenale
lor militare moderne face ca un

este o necesitate o- 
ea este singura al- 
contradicțiile speci- 

noastre : 
a popoarelor

Prof. unlv. dr. Al. CAZAN
(Continuare in pag. a V-a)

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
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al întregii
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că nici un 
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a giganti- 
sub tîmpla

Exprimînd
Cind ieșeai din Rădăuți 

ca să apuci drumul spre 
Suceava, pe stingă și pe 
dreapta șoselei te insoțeau 
smircurile — trestie și pă- 
puri.ș prin care orăcăiau 
broaștei?? Asta pină prin 
'75—’76. „Nu le atinsese 
mina omului niciodată, ră
măseseră ca pe vremea 
Mării Sarmatice" — ne 
spune cineva. Astăzi, aici, 
in zona Scruntani, se află'o 
parte din ogoarele cultiva
te cu cartofi, cultură pen
tru care întreprinderea a- 
gricolă de stat Rădăuți a 
fost răsplătită cu titlul de 
„Erou al Noii Revoluții 
Agrare", 650 de hectare au 
fost smulse cu răbdare, cu 
eforturi uneori supraome
nești rogozului și pipirigu
lui și au îmbogățit zestrea 
noastră de pămint arabil.

Constantin Stogrea, di
rectorul adjunct tehnic al 
întreprinderii, a fost aici 
șef de fermă șapte am. 
Șapte ani de început de 
lume, șapte ani in care to
tul, totul a fost luat de la 
început. Acum ne arată, 
cu o abia disimulată mîn- 
drie. 
Este, într-adevăr, un spec
tacol. Sute și sute de me
tri, pină acolo unde privi
rea abia mai poate desluși 
contururile, dungile negre 
— pămîntul — și verzi — 
plantele — par trase 
rigla.
acum 
purii 
glie...

de buruiană. Asta e cea 
mai rezistentă — smulge 
un fir rătăcit — asta e 
turița. nimic nu-i vine de 
hat, ddcît prașila. Airi fă
cut la timp toț ce trebuia 
făcut. Aici — și ne arată o 
tăbliță la capătul unui 
rind — experimentăm un 
erbicid nou, în trei doze : 
doi litri, trei litri, patru 
litri. Pe șase hectare. Sin
tem foarte mulțumiți, spe
răm Să ne mai întilnim 
cu el.

Gheorghe Gavrilovici. di
rectorul Întreprinderii, o- 
mul sub conducerea căruia 
I.A.Ș. Rădăuți a ieșit din 
■condiția de .întreprindere 
oarecare".

— Să vă spun mai bine' 
oe au zis oamenii cind ni 
s-a decernat înaltul titlu 
anul trecut si o să înțele
geți care este cheia. Un 
mecanizator foarte bun. 
Gheorghe Bufă, foarte e- 
moționat: „Tovarășe direc
tor, mă știți, muncesc

și să răsplătim. Păs- 
cumpăna dreaptă, 

vă spuneam, nu sîn- 
mulți, insă cred că am 
rit ceva important :

rindurile de cartofi.

cu 
A plouat cit trebuie, 
e cald. Cartofii tim- 
se împlinesc sub

— ...și vă ajută să cîști- 
gați un nou titlu de Erou.

— Ii împingem noi să ne 
ajute — ride însoțitorul 
nostru. Vedeți, nu e urmă

...Scruntanii au rămas în 
urmă. Cercetăm alte locuri 
unde „eroii" duc in aces
te zile o bătălie acerbă 
pentru a dobîndi a doua 

, oară înaltul titlu. I.A.S.-ul 
are IO ferme, întinse pe 
4 560 de hectare, dintre 
care 4 125 ha teren arabil. 
Are aproape 20 000 de tau
rine — dintre care 3 700 
de vaci cu lapte. Există un 
sector mecanic, un sector 
de construcții. Este limpe
de că administrarea unei 
gospodării de asemenea 
proporții ridică probleme 
deosebite, pe care doar un 
colectiv cu virtuți deosebi
te le poate rezolva in bune 
condiții.

— Cane credeți că este 
cheia, sau care sint cheile 
cu ajutorul cărora se poa
te descifra activitatea 
dumneavoastră, prin mij
locirea cărora putem înțe
lege succesele dumneavoas
tră 1 întrebăm

multi ani aici, dar atit 
fericit n-am fost nicioda
tă. Cind mă gindesc că in 
titlu e și munculiță mea..." 
Alt mecanizator, Ion Du- 
mitrasciuc : „Mi-a crescut 
inima cit o pline !“ Asta e 
cheia, oamenii. Munca lor. 
gindurile lor, hărnicia. 
6intem multi — 660 ou 
tul, dar i 
poți să te 
fiecare.

— Așa a 
na ?

Gheorghe 
zîmbește :

— Da’ de unde ! Aveam 
multi oameni care își fă
ceau datoria, dar aveam 
destui și din ceilalți. Am 
plecat la drum cu gîndul 
că fiecare om este un ma
terial care se poate mode
la — și am remodelat 
mulți. Sintem exigent! 
fiindcă viața e exigentă, 
fiindcă societatea e exigen
tă. Știm să sancționăm, dar

trăm 
Cum 
tem p 
cuceri 
spiritul de echipă. Am reu
șii.. în ani. să ne aliniem 
ideile ; ihtr-o asemenea 
măsură incit cind întrebi 
pe unul sau pe altul a cui 
a fost cutare idee — știi 
că a fosț a lui I — îți răs
punde : „S-a născut la no-i. 
aici, din necesitate".

— înseamnă că nu aveți 
personalități ?

— Ba nu, înseamnă că 
aproape fiecare este o per
sonalitate, că fiecare gene
rează continuu idei care se 
topesc1 intr-un flux colec
tiv.

Pe unul dintre aceștia, 
pe mecanicul Alexandru 
Bejenaru. n-am avut pri
lejul să-l cunoaștem ; era 
plecat îrj excursie în Bul
garia, premiat cu această 
călătorie pentru multele 
6ale născociri : un atelaj 
hipo basculant, o moară de 
mare capacitate, un încăr
cător frontal — toate con
cepute și executate de el. 
întotdeauna, în campania 
de toamnă erau mari ne
cazuri cu descărcatul ma
șinilor, era nevoie de mul
tă muncă manuală. Ale
xandru Bejenaru a imagi
nat un dispozitiv simplu 
(„simplu" — după ce a fost 
construit...) care a redus 
timpul de descărcare al 
unei mașini nebasculante

Georqe-Radu 
CH'ROVICl 
Sava BEJINARIU

(Continuare în pag. a V-a)

un gînd bun
Un gînd 

tru oamenii 
tui nostru" — au fost 
cuvintele cu care m-a 
Întîmpinat inginerul- 
șef Florin Buduleci, la 
intrarea pe platforma 
întreprinderii „Inox" 
din Capitală. Un gînd 
bun pentru munca și 
realizările oamenilor 
întreprinderii, pentru 
tot ceea ce fac aici, 
pentru pasiune, talent 
și dăruire — ar fi pu
tui continua ingine
rul. Dar o dată ex
primate aceste idei, 
reportajul s-ar fi în
cheiat aici. oferind 'ci
titorului doar forma 
unei realități, nu insă 
și profunzimea ei, pină 
la conturarea unei 
idei precise. Pentru a- 
ceasta este nevoie de 
o înțelegere profundă 
a locului și a oameni
lor. Motiv pentru care 
interlocutorul nostru 
ne-a lansat invitația 
de a vizita unul dintre 
atelierele fruntașe ale 
întreprinderii.

Am intrat in ha
lele secției matriterie 
încercind să aflu cum 
se derulează un pro
ces de producție, de 
la prima și pină la ul
tima operație. Cum 
se nasc atitea lu
cruri bune și fru
moase. Din capul lo
cului, maistrul prin
cipal al secției ne-a 
tntrodus in probleme
le de producție, rela- 
tindu-ne amănunțit 
despre fiecare pro
gram de execuție și 
despre fiecare opera- 

ca o 
definită, 

lui Chiriac 
este nu- 

aproape o 
oameni, și 

efectivă

bun pen- 
Colectivu-

• ••
atunci cind apare vreo 
neregulă. Paula Moș
teanu muncește mult, 
învață. mereu. Stapi- 
nește la fel de bine 
douu-trei meserii de 
bază, "fiind un exem
plu de conștiinciozita
te pentru colectiv.

Celelalte ateliere ale 
Secției, prin specificul 
producției, oferă vizi
tatorului o imagine 
sugesuvă încadrată pe 
fundalul unei activi
tăți neîntrerupte. La 
prima vedere pare a 
fi un lucru obișnuit, 
totuși execuția tehni
că necesita 
de munca 
începmd de 
și pina la 
Arta prelucrării meta
lului brut cere, deopo
trivă, calități artistice, 
căci aspectul estetic, 
forma propriu-zisă de
finesc in mare măsură 
calitatea particulară, 
unicitatea produsului. 
In celelalte ateliere, 

freamăt, a- 
neintreruptă 

as- 
pe 

Du-

multe ore 
încordată, 
la proiect 

finisare.

eficient acest meleag In 
circuit economic și social 
țări. întreaga regiune a înflorit pu
ternic. în apropierea marilor exploa
tări miniere, gravitînd în jurul mo
demelor platforme industriale, noile 
orașe ale Gorjului dau adevărata 
măsură a amplelor și profundelor 
transformări social-economice petre
cute și în acest colt de tară intr-un

Probleme ce se cer grabnic rezolvate, 
în conformitate cu prevederile legale, 

pentru a se reda circuitului agricol 
suprafețele de teren de pe care se extrage 

cărbunele în județul Gorj
din peisaj. Destinul oamenilor, do
minat de o agricultură săracă în pu
teri. a vegetat în ocupațiile simple, 
ancestrale, ale locului — au ars pia
tra de var. au cioplit lemnul, au în
grijit livezile de pruni și meri căță
rate pe coaste abrupte sau au migrat 
spre alte meleaguri ale tării după 
muncă și pîine. Am evocat mereu 
acest trecut întristător în convorbi
rile numeroase avute cu minerii și 
muncitorii Gorjului de azi. Toți au 
fost unanimi în opinia lor că dru
mul Gorjului spre bunăstare și 
progres era unul singur : drumul va
lorificării bogățiilor sale minerale, al 
construcțiilor energetice, al indus
trializării care integra armonios și

răstimp istoric extraordinar de 
scurt.

Dominanta județului o constituie 
Insă marile exploatări minerești de 
suprafață. Spațiu vast, asemenea 
unei mări vălurite, pe care par să 
navigheze uriașele excavatoare cu ro
tor înfruntînd încremenitele talazuri 
negre ale cărbunelui. Zeci și zeci de 
kilometri de benzi rulante încărcate 
cu cărbunele extras par rîuri vii, în 
necontenită mișcare, concentrindu-se 
în pragul depozitelor, special amena
jate. De aici, cărbunele la drumul 
termocentralelor electrice. Același 
peisaj înspre Motru — ca si în jurul 
Rovinarilor — unde exploatările „la 

' zi" se combină cu cele din subteran.

Cărbune, mereu mai mult cărbune, 
atit de necesar producerii energiei. 
Un uriaș șantier — revenim 
la cuvintul uriaș pentru 
altul nu poate exprima 
imaginea impresionantă 
cuiul efort industrial de
Parîngului. Acest efort însă, cu con
secințe extrem de benefice, a produs, 
cum era și firesc, schimbări fun
damentale șl in geografia. în pei
sajul. în înfățișarea generală a zo
nei : au apărut șosele moderne, căi 
ferate, însăși albia Jiului și-a schim
bat cursul, după cum cereau nevoile 
exploatării cărbunelui. Dar nu e vor
ba numai de schimbările vizibile 
imediat. Toate aceste lucrări de 
amploare au influente profunde pe 
multiple planuri — de ordin ecologic, 
social : sint posibile schimbări de 
microclimat (și chiar se fac simțite); 
aceste lucrări, cu întregul lor dina
mism. aduc în discuție probleme ale 
stabilității populației in anumite 
zone etc. Pentru că. după cum se 
Știe. această activitate afectează im
portante suprafețe de pămint ; na
tura, în lucrarea ei de milenii, nu a 
ales pămintul sub care să se formeze 
zăcămîntul de cărbune. Cărbunele se 
află ascuns și sub pămint mai arid, 
impropriu culturii agricole, dar și sub 
pămint de mare fertilitate. Aici, în 
Gorj, mănosul pămint s-a aliniat, de 
regulă, de-b parte si de alta a Jiu
lui ; cel mai fertil pămint ascunde
Anqhel PARASCH1V, Aurel 
PAPADIUC, Dionisie ȘINCAN 
Dumitru PRUNA
(Continuare in pag. a IlI-a)

Miercurea-Ciuc — oraș al florilor, cu locuințe moderne, 
confortabile pentru oamenii muncii

Foto : S. Cristian

tie constituită 
etapă bine 
Echipa 
Dumitru 
meroasă, 
sută de 
participarea 
la toate treburile sec
ției constituie o per
manentă conlucrare 
colectivă.

Chiar de la intrare 
te intîmpină primele 
mașini ce funcționează 
necontenit, zi și noap
te. De mari 
siuni, ele asigură 
complex de 
cu un grad 
tehnicitate, 
meroasele 
am reținut 
tinerei 
Paula Moșteanu, 
profesie frezor : 
la jele de aici reprezin
tă, ca si zicem așa, 
zestrea secției. Reali
zate in tară, ele au in
trat de curind in cir
cuitul productiv, 
pentru buna 
manipulare si întreți
nere se impune o de- 
săvirșită pregătire 
practică și teoretică". 
Ceea ce contrastează 
in mod deosebit este 
prezența acestei fira- 

■ ve fete Ungă uriașa 
mașină. $i totuși ea 
este aceea care o stă- 
pînește, mereu atentă 
la bunul mers al uti
lajului, gata in orice 
moment să intervină

dimen- 
un 

operații 
înalt de 
Din nu- 
explicații 
cuvintele 

comuniste 
de 

Uti-

iar 
lor

același 
ceeași 
activitate. L-am 
cultat cu atenție 
maistrul Chiriac 
mitru povestind întim- 
plări mai vechi sau 
mai noi. De 31 de ani 
lucrează aici fără în
trerupere și sub ochii 
lui s-a născut fabrica 
și s-a transformat in 
timp, devenind una 
dintre modernele în
treprinderi bucurește- 
ne. Cu alte cuvinte, 
este martorul unui în
delungat proces de 
schimbare, mereu as
cendent, in etape suc
cesive, care a marcat 
trecerea de la simplu 

o 
la 
Și

la complex, de la 
producție unitară 
una diversificată 
calitativ superioară. 
Am înțeles din cuvin
tele maistrului, spuse 
cu simplitatea omului 
practic, că 
aparține unei _ ___
care trebuie păstrată 
și transmisă mai de
parte tinerei genera
ții. $i nu e greu să 
constați că in echipa 
lui Chiriac Dumitru 
sint foarte multi tineri 
educați la școala dem
nității muncitorești, 
pregătiți să continue 
mai departe frumoasa 
tradiție impămintenită 
aici. Să amintim pe 
cițiva dintre cei care 
se disting prin dăruire 
in muncă, imaginație 
și avint tineresc : .lean 
fuga. Constantin Ghe- 
orghi’i, Georgeta Mi
hai, Vasile Pașol.

Punind laolaltă pe 
toți acești oameni 
între care se disting și 
pilduitoare destine ti
nerești — afli mai bine 
cum se definește bio
grafia unei vieți șl a 
unui timp în continuă 
transforrnare. ..Cu un 
gînd bun pentru..." 
i-am spus lă despăr
țire inginerului Flo
rin Budulecl.

munca 
tradiții

Alexandru 
CALMACU
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In competiție cu

acest

Cum prinzi rădăcini la Bălan

materi- 
calculele

făcut 
această 

știam 
in do- 

In-
for- 
fan-

Pe 
ad- 
Dar

Faptele oamenilor..
Cu act de naștere în toate colțurile

Fekete
Colceriu 

și in-

Rupte din viață, care dau un sens înalt 
luni... Rămîne. aici, prin
se îngemănează cu cea 
timp. Devenire la care 
sperat, a aspirat Visul 
iată un înțeles care ar

țârii. Rotunjite din munca 
plină de abnegație a milioanelor și milioanelor de creatori oi 
valorilor materiale și spirituale, intr-un timp de mari și fundamen
tale împliniri socialiste.

Faptele oamenilor...
vieții. Un om vine la Bălan pentru citeva 
de rădăcini, se face miner și existența sa 
a minei, a așezării devenite oraș între 
și el a pus umărul. Pentru care și el a 
capătă contur numai prin tăria faptei — 
putea fi extras și din această fișă de biografie obișnuită ori, poa
te, exemplară.

Alt om, dintr-un alt colț al țării, își trăiește din plin bucuria, 
acum, la început de vară ; bucuria de a intra în lanurile care-l 
așteaptă, cu combina sa, combină aflată la cea de-a 16-a cam
panie. Un soldat în bătălia piinii, mereu la datorie, mereu în li
nia întîi pe frontul plinii. Și în timp ce combinerul visează cu ochii 
deschiși la lanurile date in pîrgă, în care va tăia cu bucurie 
brazde largi, un grup de copii, crescuți în lumina soarelui aces
tui timp, și-au mutat cutezanța în... era informaticii, Sînt minună
ții, destoinicii urmași ai noștri care nu obosesc să-și facă aliat vii
torul. Și-singurul mod de reușită nu poate fi decit munca, învă
țătura. Lecție de o viață care le va călăuzi pașii întreaga vioță.

Faptele oamenilor... Scrise cu efort statornic. Cu dăruire exem
plară. Cu nestrămutata încredere în durata operei la care sînt 
părtași cu faptele lor de fiecare zi.

...23 februarie 1964. A fost frig în 
gara Sindominic, era frig și sub 
prelata camionului prin ale cărei 
spărturi se îndesea viscolul. Pe 
banca de lemn, cu căciula îndesată 
pe ochi și gulerul ridicat. Constan
tin Stereș își repeta a suta oară : 
„n-am să stau mai mult de două- 
trei luni". Se făcuse întuneric. Ma
șina cerceta cu faruri plăpinde 
calea de căruțe — drumul central 
al satului Bălan. Motorul s-a oprit 
și a coborit. Becuri arare iși spăr
geau lumina de acoperișurile șin- 
drilate ale caselor mărunte sau și-o 
estompau pe învelișul de carton 
asfaltat al barăcilor minerilor. Erau 
„edificiile" cele mai răsărite ale 
Bălanului. „Am stat cîțiva ani în 
ele. La fiecare 23 februarie îmi 
stabileam un nou termen de ple
care. Dar de a doua zi mă luam cu 
treburile si încă un an uitam să 
plec". Ca toți cei care încep mi
neritul, Constantin Stereș a fost 
mai întîi vagonetar. Vreo doi ani. 
Apoi, ajutor de miner. Și-a zis că 
pînă una-alta. chiar de-o fi să plece, 
să obțină calificarea. A făcut școâ- 
la de miner și 3 ani a lucrat ca 
miner, „Nu sțiu cind și cum. dar 
începusem să 'gindesc altfel. Mun
ceam din greu. însă nu doar din 
dorința cîștigului. Căpătasem, dacă 
pot spune așa, o conștiință de clasă. 
Mă vedeam mai important, nu mai 
eram un ins oarecare, eram un 
miner și înțelegeam că am o dato
rie față de țară". A fost apoi Con
gresul al IX-lea și a fost in 1967 
și prima vizită la Bălan a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului. In același an 
localitatea a fost declarată oraș — 
centrul principal al minerilor har- 
ghiteni. în 1971 a fost a doua vizită 
aici a secretarului general al parti
dului. Altele erau de acum perspec
tivele localității, dimensiunile vieții 
minerilor, importanța intreprinde-

rii. Au fost dărîmate barăcile și 
s-au înălțat blocuri. Sînt clădite 
astăzi, in Bălan, circa 3 000 aparta
mente. S-au lărgit și asfaltat dru
murile, legătura la tren e asigurată 
de autobuze. S-au construit spital si 
policlinică, club muncitoresc, can
tină, spațioase complexe comercia
le. creșă. grădinițe, o școală nouă, 
liceu minier. Constantin Stereș a 
devenit șef de brigadă in urmă cu 
16 ani. „Ce să mai plec ? mi-am 
spus atunci. După vreo 4—5 ani mă 
cam părăsise gîndul ăsta. Dar n-am 
uitat data venirii în Bălan. Si în 
fiecare an pe ea o aniversez, și nu 
alta. E ziua mea de bilanț. Mi-am 
întemeiat familie aici, iar acum 
fetita e in clasa a IlI-a și băiatul 
la liceul minier, clasa de electro
tehnică. îmi calcă pe urme. Ii place 
meseria". Viata orașului, a celor 
peste 6 700 de mineri este — deci 
si a lui Constantin Stereș — strins 
împletită cu viața întreprinderii. 
Dacă prin '67 în inventarul minei 
se mai aflau tîrnăcoape și lopeți, 
pentru dislocat și încărcat minereu, 
cai și t4-oouri.pent.ru scosul lui, . 
afară, astăzi exploatarea și Jtrans-

Cînd

Spunem deseori: prestigiul faptei. Și cînd rostim cele două cuvinte ne 
referim, evident, la om. Performanțele faptelor echipei de cazangii conduse 
de Grigore Drugescu sint bine cunoscute la întreprinderea de utilai chimic 
„Grivița roșie" din București. Noi ne vom opri la ultima „semnătură" a 
acestui destoinic colectiv : cele trei recipiente — parte dintr-o comandă 
pentru export — livrate la termen, la parametri calitativi ireproșabili.

Adică Ia nivelul firesc de performanță cu care s-a obișnuit să sem
neze în „cartea succeselor" echipa lui Grigore Drugescu.

Foto : Sandu CRISTIAN

Profesii
Un om in putere, cu 

alură de bunic.
— Chiar sînt, 

firmă Gheorghe 
nă gîndul nostru 
tit cu voce tare, 
nic și, pensionar.

— Cum sint aceste
două... profesii ? ... cd-și odihna'iți prieș-

Mai altfel decit te mai bine.
— O fi cum Spuheji,

con- 
Hai- 
ros- 
Bu-

vului abia pornit pe 
calea scolii si care-ți 
mai e si nepot !...

— Dar despre mese
ria de pensionar ce a- 
veți a ne spune ?

— Cind o meriți te 
simți împăcat și par-,

------,--...-- --- , — ivilll. «UU»
portul sînt complet mecanizate."»-' ceă de sculer-niătrițer 
S-au deschis două,, noi mine;,s-atr '‘■căreia

cind se 
situația 

așa mai"

al atîtor altora ca 
sau mai bine zis în 
trecut împreună cu 
de lucru am ocupat

construit două flbtații, procesele 
tehnologice cunosc un grad înalt 
de mficaniiare și automatizare. 
Locul maistrului minier Constan
tin Stereș și 
el ? In centru 
frunte. „Anul 
formația mea
locul I pe secție, pe mină și pe în
treprindere. La 23 februarie, alături 
de ortacii mei Hălănei Laurențiu, 
Dumitru Suciu, Gheorghe Buciu, 
Constantin , Popovici, Both Iosif, 
Gal Adalbert. Nicolae Rogoz am 
sărbătorit evenimentul. Adică ziua 
cînd am venit la Bălan și am 
început să prind rădăcini".

Nicolae ȘANDRU

i-arțfj 
credincios 
45 de ani aici, la În
treprinderea mecanică 
Plopeni.

— Cit de... altfel ?
— Cam așa : nepoții 

mei, mai cu joaca, 
mai cu sportul. Bine, 
foarte bine, aerul cu
rat' nu strică, jocul 
fortifică organismul. 
Dar ca să fie și mai 
bine, e nevoie și de 
carte. Ai luat un 9 la 
citire ori aritmetică ? 
Nu-i notă rea. Dar 
nu-i păcat să nu faci 
o treabă și mai și, să 
muncești de 10 ? Ei, 
încearcă tu, bunicule, 
să sădești asemenea 
idei in mintea sporti-.

'rdrrtes- ttfeși vâ.intilnim lâ fa- 
vfeftie de orlca.

— A, păi eu vin aici 
mereu, 
tr-un...

— Ce

în-așa, ca 
control.

„controlați" ?
— Mai intii văd ce-i 

cu bancul meu de lu
cru. 45 de ani. m-a 
tras ața la el. Normal 
să nu mă pot dezvăța 
de el. nu ? Apoi trec 
pe la Rodica. fata 
mea. proiectantă la 
sctilărie. S-ar putea să 
se ivească o problemă 
de producție, nu ? Și 
atunci, întreb, cu cine 
să se sfătuiască ? Nor
mal, cu un om al scu- 
lăriei, chiar dacă omul 
acela-i tatăl e 
pensionar. Apoi

pe la Nicolae Manciu, 
cel care a fost ales 
secretar de partid in 
locul meu. E cazul să 
știu ce urmează să 
discutăm în următoa
rea adunare, 
tine, care-i. 
planului. Si 
departe.

— Deci, cam așa vi 
„odihniți" ?

— O. nu. nu numai 
așa. Acum, de exem
plu. știți pentru ce am 
venit la uzină ?

— Pentru „control", 
evident.

— Ei bine. azi. nu. 
Plec în stațiune, la 
tratament. Si tovarășii 
de la sindicat mi-au 
dat bilet de familist. 
Că merg cu nevastă- 
mea. Controlul mai 
poate el aștepta un 
pic. pină mă întorc cu 
forțe sporite. Nu-i 
așa ?

— Mai încape vor
bă

A 16-a campanie
In Cimpia Bărăganului a început 

numărătoarea inversă : „flotila" de 
„Glorii" se află la clipa de start 
în... navigația peste marea de aur 
— lanurile de orz și griu care, in 
județul Ialomița, ocupă peste 
100 000 de hectare. Pentru seceriș, 
sau bătălia piinii cum i se mai 
spune, s-au stabilit termene rigu
roase : 4 zile pentru orz, pentru 
grîu 8—9 zile. Pe frontul piinii, in 
linia intii sînt și în această vară 
ostașii fără uniformă — combine- 
rii.

Despre un asemenea ostaș pe 
frontul piinii. despre un om care-și 
încearcă puterile cu combina, cu 
care va fi în brazdă rînd pe rînd 
la recoltarea orzului și griului, 
florii-soarelui și soiei, porumbului 
și sorgului, vom încerca aici o 
schiță de portret creionată de fap
tele sale. Este vorba despre comu
nistul Octavian Petcu. De 35 de ani 
ară, seamănă și recoltează. Unde 
este el se află la ele acasă price
perea profesională șl hărnicia, spi
ritul gospodăresc și grija ca nici un 
bob să nu se risipească. De cînd ii 
știu tovarășii lui de muncă de la 
S.M.A. Slobozia, tot fruntaș e. Un 
fruntaș care-și apără titlul prin 
dăruire și cutezanță, prin hotărirea 
de autodepășire. de a avea mereu 
un cuvînt greu în competiția pen
tru recolte tot mai bogate. Cu
tezanța comunistului Octavian 
Petcu izvorăște din temeinicia cu 
care stăpînește profesia.

Discuția reporterului cu acest om 
deosebit a fost foarte scurtă. Așa 
cum sint îndeobște discuțiile cu 
oamenii care argumentează cu fap
tele în locul cuvintelor. Mi-a spus 
limpede : „Mașinile au viața lor pe 
care se cuvine s-o ocrotim. Așa 
cum părinții mei aveau grijă de cai, 
să fie bine hrăniți și îngrijiți, țesă- 
lați și mîngîiați".

De la tovarășul Stelian Popescu, 
secretarul organizației de partid pe 
stațiune, care și el lucrează cu 
mașinile agricole tot de 35 de ani, 
am putut afla despre Octavian 
Petcu multe. Multe lucruri, în 
puține cuvinte. Le reproduc : „E 
meticulos în tot ceea ce face. Ajută 
acolo unde-i greu fără să iasă, cum 
se spune, în față cum fac unii care 
doar nu spun „vedeți ce grozav sînt 
eu ?“. In 1971, cind a venit prima 
combină C-12 „Gloria" in S.M.A., 
cu seria de fabricație zero, ne-a 
fost ușor să decidem cui o dăm. 
A luat-o în primire și de atunci în 
fiecare vară și toamnă este cu ea 
în brazdă. Dacă s-ar aduna tonele 
de pîine cite au trecut prin buncă-

rul „Gloriei" sale s-ar aduna, 
neîndoios, citeva mii de vagoane". 
Iată și o părere a maistrului Leon 
Avram, șeful atelierului mecanic : 
„E de departe cel mai bun. Adică, 
constant în 
care șurub, 
el combina

Au trecut 
Petcu, în fiecare iunie, 
brazdă cu combina sa. Este aceeași 
„Glorie" din 1971 și ale cărei surori 
de generație s-au „pensionat" de 
mult. Ea insă se întrece in conti
nuare cu cele proaspăt sosite. Pc 
comunistul Octavian Petcu, mai 
exact faptele lui l-au făcut cunoscut 
nu numai agricultorilor în Ialomi
ța. (Cind a fost nevoie a mers să 
dea o mină de ajutor la stringerea 
recoltelor de griu și orz in județele 
Brașov, Vaslui și Bacău). Pretutin
deni calitatea 
ales modestia 
face datoria 
stimă. Pentru ' 
este o datorie

performanță. Știe fie- 
piuliță și șaibă. Pentru 

nu mai are secrete". 
16 ani de cînd Octavian 

intră în

muncii sale, dar mai 
și felul său de a-și 
l-au făcut demn de 
Octavian Petcu fapta 

totdeauna onorată.
Mihai VISOIU

ff

...Sofia. 19 mai, 1987. La Palatul 
național al culturii din capitala 
bulgară are loc deschiderea celei 
de-a doua conferințe internaționa
le : „Copiii in era informaticii". 
Intre cei peste 400 de specialiști, 
din 44 de țări ale lumii — o pre
zență inedită : copii și adolescenți 
din Cehoslovacia, R.F.G.. Româ
nia. Ungaria. U.R.S.S. și. bineînțe
les. din țara-gazdă. înainte de a-i 
invita la cuvint pe participanți se 
anunță rezultatele primului concurs 
internațional de programare, orga
nizat cu prilejul conferinței, pen
tru cei mai tineri informaticieni — 
elevi de gimnaziu și de liceu.

— Premiul special al juriului se 
acordă elevului Răzvan Jigorea din 
România. Premiile I. II și III, după 
cum urmează...

Aplauze frenetice. Privirile tutu
ror se îndreaptă cu admirație spre 
copilul de 13 ani. pentru care cal
culatorul nu mai are nici un se
cret.

Colegii de echipă. Răzvan Dumi
trescu din București, Răzvan Pe
trescu („decan" de virstă. la 14 
ani) și Sebastian Slătineanu din 
Iași îl felicită pe Jigorea pentru 
victorie. O victorie care le umple 
— și ne umple — inimile de bucu
rie. O victorie intr-un concurs cu

Cine nu știe astăzi 
ce este porțelanul ? 
Cum arată el? Fieca
re are in casă măcar 
un obiect din 
material fragil, trans
lucid. Culoare, 
me neașteptate, 
tezia desenului... 
toate acestea le 
mirăm, ie știm, 
citi știu, in afara u- 
nor cercetători din 
stațiile-pilot, că por
țelanul nu este ulti
ma realizare tehnică 

, a ceramistilor ? Au 
demonstrat-o zilele 
trecute specialiștii 
Si lucrătorii între
prinderii de sticlărie 
și faianță din Sighi
șoara. Ei sint cei care 
au izbutit la scară in
dustrială,, un produs 
nou. superior chiar 
porțelanului pur. Pen
tru a afla despre ce 
este vorba, să reținem 
sublinierea chimistu
lui Constantin Matei, 
Șeful atelierului pro
iectare, produse-pro- 
totipuri al amintitei 
unități sighișorene : 

de pro- 
prevă- 

actualul 
aceleași 

este sub-

— Sporul 
ducție-marfă 
zut pentru 
cincinal, cu 
capacități, 
stanțial. Pentru a fi 
înfăptuit, nu există la 
noi decit. o singură so
luție : asimilarea în 
fabricație a unor pro
duse de înaltă calita
te, la care gradul de 
valorificare a mate
riilor prime să creas
că de zeci de ori fața 
de produsele „cla-

sice“. Trebuia 
deci ceva in 
direcție. Noi 
bunăoară că 
meniul ceramicii
stitutul de cercetări 
și proiectări tehnolo
gii pentru sticlă și 
ceramică fină, filiala 
din Cluj-Napoca, ex
perimentase si obți
nuse in cele din urmă 
un tip de porțelan cu 
virtuți deosebite. Dar 
in stația-pilot și nu 
la saairă industrială- 
Este vorba de porțe
lanul fosfatic. Reali
zarea acestuia la sca
ră industrială ridi
ca insă numeroa
se probleme tehnice. 
Unele păreau chiar 
insolubile. Destui, ia 
primul eșec, au re
nunțat. Noi însă nu.

— Ce ați întreprins?
— Multe. De la stu

dierea amănunțită a 
compoziției materia
lelor la perfecționa
rea tehnologiei. Dar 
oea mai dificilă încer
care g fost imagina
rea unui cuptor care 
nu exista in țară și 
de oare — mai e ne
voie să argumentez ? 
— aveam absolută ne
voie. Soluția adopta
tă ? Simplă la prima 
vedere : transforma
rea, in urma unor tes
te repetate. a unui 
cuptor obișnuit de ar
dere a faianței intr-u
nui de ardere a 
porțelanului fosfatic. 
Proiectul, realizat in
tegral de specialiștii 
noștri, a fost incunu-

nat de succes : prime
le „mostre", iar acum 
producția curentă, la 
scară industrială, ara
tă convingător că 
porțelanul fosfatic are 
calități de excepție.

— Care sint aces
tea ?

— Pe lingă faptul 
că etalează finețea 
fildeșului (superioară 
porțelanului pur) și 
are un grad de alb 
foarte ridicat, este u- 
șor, rezistent si trans
lucid.

Cit despre gradul de 
valorificare a 
Hor prime, 
specialiștilor, ale ar
tizanilor acestui pro
dus, intre care amin
tim pe maiștrii N'i- 
colae Radu. 
Beniamin, 
Zahatria II 
treg compartimentul 
de cercetare-proiec- 
tare arată cifre spec
taculoase. $i încă o 
precizare : rod al a- 
cestor preocupări, pro
ducția de export a u- 
nitătii a sporit in pe
rioada care a trecut 
din 1987 cu aproape 80 
la sută față de peri
oada similară a anu
lui. precedent.

Porțelan fosfatic de 
finețea fildeșului, cu 
excepționale calități. 
Ieșit din miinile unor 
oameni de excepție... 
Nu întîmplător se 
spune despre creatorii 
porțelanului românesc 
că

priviți
vapoarele...

ruginesc na-

nu ruginesc 
cum se știe,

au miini de aur.
Gheorqhe 
GIURGIU

vopsea 
înainte

grun- 
de lan-

cunosc pe unii

Spirit novator
„Ieri am importat, azi producem, 

miine exportăm". Ce acoperire in 
fapte au aceste cuvinte care te 
intimpină, înscrise cu litere mari, 
la intrarea in turnătoria U- 
zinei de pieSe de schimb și repa
rații siderurgice din Galați ? între
barea se justifică cu atit mai mult 
cu cit, pînă nu de mult, tocmai tur
nătoria era sectorul cu cea mai 
mare pondere de căderi tehnologi
ce din această uzină, unde se fa
brică pretențioase produse uni
cat și. de serie mică pentru repa- 
îrațiile siderurgice.
| — Cel mai recent răspuns. Ia în
trebarea; pusă il oferă lagărele 
'noastre eu ‘alunecare pentru I'ami- 
noare, ne spune tehnicianul Mircea 
Roibu, unul din inventatorii și 
inovatorii cu vechime ai industriei 
gălățene. Pînă mai ieri importam 
lagărele, acum le producem, iar 
calitatea lor ne îndreptățește să 
sperăm că se vor bucura. în curîrid, 
de apreciere și pe piața externă.

Cum aveam să ne convingem la, 
fața locului, pretențioasele lagăre 
cu alunecare, cu rol hotăritor pen
tru bunul mers al laminoarfelor. nu 
constituie singura acoperire in 
fapte a cuvintelor alese drept de
viză de colectivul de aici. Și alte 
produse realizate de specialiștii de 
la turnătorie „aspiră", pe temeiul 
performantelor înregistrate, să 
aibă căutare la export. Iată două 
dintre acestea : o instalație de ato
mizare pentru acoperiri metalice, 
cu o eficiență economică anuală de

și o alta, pentru

In urmă cu puține zile am cu
noscut un mare amator de... cu
riozități in domeniul construcțiilor 
de nave. 11 cheamă Gheorghe Pe
tre și este muncitor destoinic la 
Giurgiu. Despre el tovarășii de 
muncă spun că este o adevărată 
enciclopedie în profesie. In dialo
gul pe care l-am purtat cu el. după 
ce a făcut o incursiune documen- 

■ tată în istoria industriei navale, 
începind cu vasul „Mărită", reali
zat tot pe malul bătrinului Danu- 
biu. cel care a inaugurat transpor
turile navale șub pavilion româ
nesc, și pină la giganții de azi ai 
mărilor și oceanelor, interlocutorul 
nostru ne-a pus in fața unei între
bări. gen concurs „Cine știe cîști- 
gă“ : „Știți de ce nu 
vele 7“

Intr-adevăr, de ce 
navele ? Care, după
își petrec toată existența lor pe 
apă ? 1 Fiecare dintre cei prezenți 
la acest dialog — șase muncitori și 
ingineri — âu avansat un șir de 
argumente de ordin tehnic. In cele 
din urmă au fost cu toții de acord 
că ceea ce asigură navelor nu nu
mai o estetică aparte, dar și dura
bilitate împotriva maselor imense 
de agenți corozivi existenți in ape
le fluviilor, mărilor și oceanelor 
este și pelicula de 
duită care se aplică 
sare.

Așa am ajuns să
dintre oamenii Șantierului naval 
din Giurgiu care se ocupă cu toa
leta navelor. Ne-am oprit pentru 
astăzi la echipa condusă de Petre 
Burcescu. care a sărbătorit de cu- 
rînd jubileul... unei jumătăți de 
milion metri pătrați de vopsitorie 
la nave, performanță atinsă in
tr-un răstimp extrem de scurt. Ce 
înseamnă pentru maistrul Petre 
Burcescu și formația sa de muncă 
acest jubileu ? „El reprezintă a- 
portul nostru la realizarea progra
mului național de dezvoltare a in
dustriei navale românești — ne 
mărturisește maistrul. Practic, în
seamnă' vopsirea și* finisarea a 12 
barje. a 8 împingătOare, a două 

'macarale plutitoare delO tone fie- 
care,' £ taffturi'tfe‘'Wftcăraj. 4 s'tiâ^*5 n 
ții de pompare pentru irigații și a 
altor • importante cantități de echi
pamente navale. Mai înseamnă o 
muncă de bună calitate, realizată 
de către formațiile conduse de 
Petra Nicolae și Elena Nicolae, 
care au împlinit recent 20 de ani 
de activitate in șantier,..".

Și mai înseamnă, adăugăm noi, 
o suprafață care, desfășurată. însu
mează 50 de hectare, înseamnă o 
viață de om dedicată frumoasei 
meserii de vopsitor de vapoare. 
Pentru că jubileului de muncă de 
aici i se adaugă și împlinirea a 30 
de ani de cînd maistrul Petre Bur
cescu veghează la estetica și du
rabilitatea vaselor ce se construiesc 
la Giurgiu. De aceea, atunci cind 
priviți vapoarele, nu uitați că su
perba lor infățișare o datorăm 
vredniciei unor oameni care și-au 
legat pentru totdeauna viața de 
destinul acestor puternice insule de 
oțel ce infruntă nemărginirile 
bastre. Insule de oțel care se 
trupează și in șantierul naval 
Giurgiu din vrednicia unor
meni dăruiți înfloririi industriei 
navale românești, mindri că, sub 
pavilionul tricolor, pe întinderile 
mării sint întilnite și vapoarele 
care se desprind de țărm aici.

3 milioane lei, 
purificarea aliajelor antifricțiune 
in stare lichidă în cîmp magnetic 
pulsator. cu o eficientă economică 
de 2,6 milioane Iei. Ambele au fost 
gindite și realizate prin forțe pro
prii și fără vreun efort de inves
tiții din partea uzinei. Cum se ex
plică saltul calitativ intervenit in 
activitatea oamenilor de aici ?

— Unul din „secretele" progre
selor noastre îl constituie efortul 
colectiv de autodepășire profesio
nală, in cadrul „cercurilor calită
ții". afirmă ..tehnicianul . Mircea ■ 
Roibu. ... .

Intr-adevăr, realizările consem
nate mai sbs ftgufează printre'€€Tel'" 
mai reprezentative mostre de in
ventivitate ale acestor cercuri. La 
fel, și multe din soluțiile prin care 
a crescut calitatea aliajelor produ
se in turnătorie. Cum a devenit 
însă cercul calității un asemenea 
cadru fertil de stimulare a crea
tivității oamenilor?

— Pur și simplu, noi. cei cîțiva 
inovatori care am alcătuit nucleul 
primului cerc al calității din uzină, 
am hotărît să ne unim forțele și 
să nu mai așteptăm ca soluțiile la 
problemele ivite ‘ 
toriei să ne fie 
Am fost și noi 
statăm cit de 
rezolvări atunci . ..._ ____  __
biție este împărtășită de mai multi 
oameni pasionați de nou.

Nu am fi putut obține însă 
nici un rezultat concret dacă nu 
găseam receptivitate față de pro
punerile noastre la comitetul de 
partid, la conducerea uzinei, la 
specialiștii noștri cei mai compe- 
tenți, tine să precizeze interlocu
torul nostru. Niciodată nu ne în- 
timpină „uși închise".

Tocmai soluțiile interesante, 
transpuse rapid in practică, au 
ciștigat considerația oamenilor din 
uzină. Considerație nu numai față 
de membrii primului cerc al cali
tății, de la turnătorie, ci pentru in- 
săși formula de cerc al calității, ca 
un cadru viabil de manifestare a 
creativității tehnice.

în. munca turnă- 
oferite „pe tavă", 
surprinși să con- 
ușor se pot găsi 
cînd aceeași am-

Ilie
TANĂSACHE

Ioana DABU

Copiii în era informaticii
mulți participanți. 
protagoniști învață 
meni mari. In ce a 
de concurs ? In 
probleme cu ajutorul 
lui, in descrierea 
scrierea programului utilizat (con
ceput in limbaj BASIC), rularea, 
„salvarea" pe suport magnetic (dis
chetă) și listarea acestuia la im
primantă.

Performanta acestor copii este o 
dovadă a creativității, a puterii lor 
de asimilare a unor cunoștințe in
formatice considerate a fi doar „a- 
panajul" celor maturi ! O vizită in 
cercurile de informatică ale casei 
pionierilor din toate orașele mari 
ale țării, din fiecare sector al Ca
pitalei sau de la Palatul pionieri
lor și șoimilor patriei ne-ar putea 
explica pe deplin această perfor
manță. Un scurt popas printre ti
nerii informaticieni, un dialog cu 
ei in fața microcalculatoarelor 
aMIC. PRAE, HC-85, TIM-S ș.a. 
(un dialog, in termeni pe care, s-o 
spunem cinstit, mulți dintre „cei 
maturi" îi caută in dicționare !) ar 
explica, de asemenea, succesele a- 
cestor tineri care nu au încă bule
tin de identitate. Ar releva, tot
odată, modul in care este conceput 
astăzi procesul de instruire a ete

în care micii 
să devină oa- 
constat proba 

rezolvarea unei 
calculatoru- 

algori Imului.

vilor și eforturile depuse pentru 
ca acești copii să intre, fără com
plexe. in era informaticii. Cind 
spunem eforturi avem în vedere 
investițiile făcute de Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor, 
clipele de neodihnă ale instructo
rilor — cadre didactice din învă
țământul superior și din licee, cer
cetători și informaticieni din insti
tutul de profil sau din centrele te
ritoriale de calcul.

...Arad, 20 iunie, 1987. Răzvan 
Jigorea zăbovește ceasuri întregi 
lingă calculator. Pentru concuren- 
ții pe care-i va intîlni peste o lună 
la Năvodari, la concursul național 
de informatică, noul său program 
este „obsesia" stimulatoare a tutu
ror participanților. li cunosc pe 
cițiva dintre ei, din București, și 
Iași, din Baia Mare și Cluj Napoca, 
din Timișoara și Tg. Mureș. Și fe
bra lor. superba lor ambiție, spiri
tul lor de sportivitate sint de-a 
dreptul fermecătoare. Știu că acum 
își impart timpul intre ore de școa
lă și ore de calculator, știu că iși 
transmit prin telefon sau viu grai 
sugestii pentru perfecționarea pro
gramelor. Și le aud un gind...... ii
putem învinge pe Jigorea la Nă
vodari ?“.

5 000 (le studenți 
și laserele lor

Universitatea din Galați. Labora
torul de spectrofotometrie și ana
lize cu lasere din cadrul Facultății 
de mecanică. In imaginea de sus 
un laser de ultimă generație, cu 
rubin, de mare putere este folosit 
de studenții anului IV — facultatea 
de metalurgie, pentru analize și de
terminări structurale ale suprafețe
lor și compoziției metalelor. In acest 
laborator modern utilat iși per
fecționează pregătirea teoretică si 
aplicativă majoritatea celor 5 000 
de studenți ai Universității.

Aceleași instalații moderne ale teh
nologiilor neconvenționale de virf 
sint folosite și la stabilirea para
metrilor de fabricație ai arborilor 
cotiți de la motoarele navale. Re
prezentative sint și rezultatele ob
ținute privind comportarea metale
lor in cimp ultrasonic și influența 
acestui cîmp asupra calităților do- 
bindite prin tratarea cu ultrasunete 
a metalelor in stare topită. Com
binatul 
val din 
rind de 
acestor

Valeria ICHIM

siderurgic și Șantierul na- 
Galați vor beneficia in cu- 
metodologiile fi rezultatele 

cercetări.
Euqen DICHISEANU

Cu dr. ing. Emil Dima, directorul 
întreprinderii de utilaj chimic din 
Găești, nu te poți intinde la vorbă. 
Răspunsurile concise cu care în- 
timpină orice Întrebare lasă lesne 
să înțelegi că este adeptul neclin
tit al străvechiului nostru proverb: 
„vorbă lungă, timp pierdut".

Această impresie ne-a lăsat-o un 
dialog purtat pe o temă de acută 
importanță in momentul actual, 
cind economia românească, a in
trat pe deplin în etapa dezvoltării 
intensive : colaborarea dintre cele 
două mari grupe de specialiști 
ăi oricărei întreprinderi — econo
miștii și inginerii, in efortul de 
sporire a eficienței întregii activi
tăți economice.

Din exigentele sale opinii la a- 
dresa activității celor două catego
rii de specialiști am reținut drent 
relevant pentru însemnarea de 
față punctul de vedere potrivit că
ruia titlul profesiei, cit și dreptu
rile ce decurg din aceasta se jus
tifică exclusiv prin rezultatele ob
ținuse in activitatea de zi cu zi.

De aici pină la problema retri
buirii muncii nu a mai fost decit 
un pas pe care Emil Dima l-a fă- . 
cut in modul cel mai firesc cu pu
tință atanci cind a precizat că. Ia 
începutul fiecărui an. consiliul oa
menilor muncii din această unita
te pune în atenția întregului colec
tiv. cu titlu! de obligativitate, un 
sumar de probleme tehnico-econo- 
mice, a căror rezolvare constituie 
un criteriu pentru cointeresarea 
materială a specialiștilor cu înaltă 
calificare din întreprindere. Aceas
tă listă se îmbogățește continuu 
pe parcursul anului, in directă le
gătură cu exigențele 
ridică complexa viață 
derii.

De ce este necesară 
„tabelă problematică"

pe care le 
a îhtreprin-

o asemenea 
■>

b
K

al- 
in- 
din 
oa-

Ion MANEA

Intii de toate pentru a valorifica 
cu un ceas mai devreme substanța 
creativității colectivului. Asta, 
dacă avem in vedere planul foar
te larg al exercitării triplei calități 
a oamenilor muncii din întreprin
dere — de proprietari, producători 
și beneficiari.

Intr-un plan mai restrins. ori
cum foarte concret, măsura are in 
vedere modul de acordare a pri
melor. a altor recompense bănești 
suplimentare, ca și a treptelor de 

se pleacă 
orice spor 
se reali- 

cu modul 
ale intre- 
calificare 

soluțio- 
problemelor esențiale ale

retribuire. în acest sens 
de la ideea generoasă că 
de retribuire trebuie să 
zeze in directă legătură 
in care cadrele de bază 
prinderii, cele cu înaltă 
și-au adus contribuția la 
narea 
întreprinderii, ale creșterii efi
cienței economice : „Pentru înde
plinirea sarcinilor curente de ser
viciu se acordă retribuția — pre
ciza tovarășul Emil Dima. Ceea ce 
depășește nivelul acesteia, la un 
moment dat. trebuie să angajeze un 
spor de participare pe planul crea
tivității, la viața întreprinderii. In 
cazul specialiștilor, acest spor vi
zează tocmai calitatea pregătirii 
lor profesionale.

— Punind o asemenea condiție, am 
„stins" gratuita pornire a celor 
tentați să justifice acordarea de 
gradații sau alte recompense ma
teriale suplimentare unor cadre 
inginerești sau de economiști doar 
sub motivația că respectivii au 
executat exemplar unele atribuții 
de rutină, cantonate exclusiv în 
zona scriptologică. Pentru asta 
este suficient un funcționar cu 
studii medii. Specialistul cu pregă
tire superioară trebuie să fie un 
cadru de concepție. Așa îi înțele
gem noi menirea în întreprinderea 

' de azi".
Ioan ERHAN

oouri.pent.ru
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Funcția esențială:* * SOLUȚIONAREA O acțiune ce trebuie mai larg
PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEI și activ sprijinită

Există aprecieri, dar mai ales 
există fapte că în ultimii ani s-au 
manifestat și se manifestă o serie 
de disfuncționalități în relația cen
trală industrială — întreprindere. 
Pe de o parte, neîndeplinirea 
cu toată răspunderea de către une
le centrale a importantelor sar
cini ce le revin ca titulare de plan 
a condus la situația că. pentru re
zolvarea multiplelor probleme cu 
care se confruntă. întreprinderile au 
fost obligate să intre în relații di
recte cu ministerele, cu alte orga
nisme implicate în derularea optimă 
a proceselor de producție. Pe de 
alta, schimbarea relației firești 
întreprindere-centrală a făcut tot 
mai lung și mai anevoios dru
mul rezolvării operative a pro
blemelor legate de desfășurarea în 
condiții normale a proceselor de 
producție. Rezultatul ? Mai direct 
sau mai pe ocolite, unele centrale 
industriale s-au pus sau au fost 
puse în situația de a abdica, intr-o 
măsură tot mai mare, de la impor
tantele răspunderi ce le revin în 
calitatea lor de titulare de plan, de 
unități de bază

aces- 
lent, 

mereu 
i ele- 

care

pe a între-

cel mal 
a econo- 
întoarcă 
punctul 

— întreprinderea — 
șt se mai risipesc pe 
pe alte căi. fără a 
scontată.

ale autoconduce- 
rii și autogestiu- 
nii economico-fi- 
nanciare.

Procesul 
ta. relativ 
acumulînd : 
noi și noi 
mente prin 
centralele îsi u- 
surează ..viața", 
dar o îngreunează 
prinderilor, a început să devină o 
obișnuință. Altfel spus. în loc să-și 
exercite atribuțiile de conducere, în
drumare și control, unele centrale au 
devenit un fel de „colaboratoare" ale 
întreprinderilor in susținerea cauzei 
de soluționare de către alți factori a 
problemelor cu care acestea se con
fruntă. întreprinderile, la rindul lor, 
nesimtind întotdeauna capacitatea 
centralelor de a le ajuta, de a decide 
ori de cite ori apăreau situații deo
sebite. au ales — unele cu succese 
parțiale, altele cu eșecuri totale — 
calea de a se „descurca" singure. Si, 
astfel. în loc ca eforturile de per
fecționare a activității de conducere, 
menite să asigure desfășurarea nor
mală a proceselor de producție, să 
se întîlnească în punctul 
firesc — unitatea de bază 
miei, centrala — si să se 
cu rezultate optime tot în 
cel mai firesc 
ele s-au risipit 
alte drumuri, 
avea eficienta

Apariția și accentuarea unor dis- 
funcționalități in relația centrală- 
intreprindere. centrală-minister s-au 
repercutat nu numai pe plan formal, 
prin deturnarea sensului unor pre
vederi legale, al unor măsuri menite 
să apropie actul decizie de viată, ci 
în primul rind. în rezultatele slabe 
obținute de o serie de întreprinderi. 
Așa cum se aprecia în ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 22 mai a.c., o serie de 
întreprinderi, centrale și ministere 
n-au acționat în primele cinci luni 
din acest an cu fermitate, răspun
dere și competență, pentru îndepli
nirea ritmică, integrală a planului, 
pentru înlăturarea lipsurilor criticate 
din activitatea economică si. din 
această cauză, realizările obținute 
nu s-au situat la nivelul prevederi
lor. al cerințelor si posibilităților 
create. Comitetul Politic Executiv a
cerut ministerelor, centralelor și în
treprinderilor ca, prin îmbunătățirea 
radicală a conducerii activității eco
nomice. să asigure îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
semestrul I și pe întregul an 1987, 
să accentueze mai eficient laturile 
calitative prin realizarea integrală a 
planului la export. încadrarea strictă 
în normele de consum stabilite, fo
losirea cu maximă eficientă a capa
cităților de producție și a forței de

(Urmare din pag. I)
și el zăcăminte bogate de cărbune în 
adîncul lui. Și a trebuit dat la o 
parte pămintul. O muncă titanică, o 
intervenție energică a omului in în
săși geografia de ansamblu a locului, 
întreprinsă conștient pentru valorifi
carea unei prețioase bogății minerale, 
în această acțiune atit de complexă 
dominant a fost gîndul : „Să avem 
grijă de pămînt 1 Să se reîntoarcă la 
rosturile lui fundamentale după 
epuizarea zăcămintelor". Conform 
normelor legale stabilite pe baza 
cărora se desfășoară această acti
vitate. orice palmă de pămint care 
a avut de suferit prin exploatarea 
minieră trebuie readusă la viață. 
Aici, readucerea la viață a pă- 
mîntului înseamnă, in fapt, realiza
rea unui complex de măsuri care să 
vizeze stringerea. depozitarea si 
apoi repunerea in drepturile lui fi
rești nu numai a stratului fertil 
descopertat, dar și a stratului util, ni
velarea suprafețelor afectate și ame
najarea lor pentru a-și relua func
țiile fundamentale, pentru a produce.

Cum sînt aplicate normele legale 
în această direcție ?

La cariera Girla avem o imagine 
care dă în mic dimensiunea schim
bărilor care se produc și importanța 
covîrșitoare a măsurilor ce trebuie 
aplicate pentru a păstra pămintul și 
a-1 readuce la viață.

Jos. hăuri adinei de 60. 80 de 
metri, utilaje care scormonesc tot 
mai adine pămintul pentru a da de 
straturile de cărbune.

Alături, pe terasă, pînă în buza 
malului mușcat de cupele excavatoa
relor. un tractor zumzăle ca o al
bină, prășind tarlalele cu porumb. 
Poate că aceste lanuri vor ajunge 
sau nu vor ajunge să rodească, a- 
ceasta depinzind de ritmul în care 
minerii vor excava. Dar oamenii își 
făceau datoria. Pămintul care nu a 
fost excavat trebuie să producă pină 
în ultima clipă.

Privim malul abrupt ca un perete, 
creat prin săpăturile făcute, in care 
distingem straturi, straturi. struc
turile geologice ale rocilor ce for
mează pămintul. Jos, stratul de căr
bune la care trebuie să se ajungă. 
Mal sus — argile, nisipuri, pietrișuri, 
în sfirșit, urmează stratul de pămînt 
util, care poate fi folosit pentru 
agricultură, a cărui grosime variază 
doar între 0,80—1,2 metri, cel mult 
1,5 metri, iar la suprafață stratul 
de sol fertil, de cîtiva zeci de centi
metri grosime, care înseamnă viață.

De aici începe să se deruleze 
întreaga problemă a pămintului 

muncă. înfăptuirea neabătută, cu 
înaltă consecventă, a programelor 
de perfecționare a organizării și 
modernizarea proceselor de pro
ducție.

Examinînd modul in care centra
lele industriale își exercită atribu
țiile în calitate de titulare de plan, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a for
mulat o seamă de critici, a dat noi 
orientări pentru ca acestea să-și re
intre în toate drepturile, să poarte 
întreaga răspundere atît in elabo
rarea și fundamentarea planului, cit 
mai ales în realizarea lui. „Am 
hotărit mai de mult — spunea secre
tarul general al partidului — ca 
planurile să fie întocmite pe centra
le. că unitatea de autoconducere si 
autogestiune trebuie să fie centrala 
și întreprinderile din subordinea 
centrală sau, unde avem, întreprin
deri independente. S-a făcut ceva în 
această privință, dar cu totul insu
ficient". Trebuie să se acționeze în 
așa fel, sublinia secretarul general 
al partidului. încît fiecare centrală 
industrială să-și asume și să-și în
deplinească atribuțiile stabilite de 
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de 
prc- 
pină

au

esențial pentru 
de modernizare, 
și autofinanțare, 
îndeplinească in 

atribuțiile, ro

lege, să înțeleagă că poartă direct 
răspunderea pentru realizarea pla
nului la toți indicatorii, incepînd cu 
cel mai important dintre ei. expor
tul, indicînd si modul cum trebuie 
procedat in acest scop. „In mod 
obligatoriu — arăta secretarul gene
ral al partidului — centrala va primi 
planul nu prin intermediul ministe
relor, ci direct de Ia Comitetul 
Stat al Planificării, semnat de 
ședințele C.S.P. — ca să merg 
la semnătură — și de cei care 
răspunderea pentru aceasta. Directo
rul centralei și ceilalți vor semna 
că au primit planul. Ministerul va 
primi in mod corespunzător planul 
fiecărei centrale, o sinteză generală 
pe minister, și va răspunde de în
deplinirea lui. Dar titularul de plan 
este centrala, ca unitate ce funcțio
nează pe principiile autogospodări- 
rli, autofinanțării și autogestiunii. 
Insist asupra acestui lucru, deoarece 
consider că este 
aplicarea măsurilor 
de autoconducere 
ca centralele să-și 
mod corespunzător
Iul pe care îl au în conducerea în
tregii activități economice".

Aceste cerințe concepute intr-o 
dimensiune nouă, menită să con
fere centralei rolul hotăritor în con
ducerea activității econ.omioe in 
viitor, reprezintă nu simple măsuri 
organizatorice de conjunctură, ci au 
o adincă semnificație în planul dez
voltării autoconducerii, al dinamiză
rii răspunderii 
cere la nivelul 
ale economiei, 
narea relației 
dere, în sensul 
centrală a întregii răspunderi 
de elaborarea, fundamentarea, re
partizarea și îndeplinirea planului, 
reprezintă prima verigă a unei 
reacții în lanț oe se cere produsă în 
acest domeniu. învestirea centralelor 
cu răsnunderi atît de importante

în actul de condu- 
unităților de bază 
Pentru că perfecțio- 

centrală-întreprin- 
asumării de către 

fată

este de natură. în spiritul întregii 
practici de conducere democratică a 
economiei, să genereze amplificarea 
competenței, inițiativei si spiritului 
gospodăresc în cadrul fiecărei cen
trale și. prin analogie. în cadrul 
fiecărei unități. Atît timp cit dru
mul planului de la elaborare pină 
la îndeplinire parcurge o filieră di
rectă. fără ocolișuri, pe traseul 
centrală-întreprindere. conlucrarea 
între organele de conducere din

Gorjului. Ce se face cu stratul de sol 
fertil, și în general cu cel util ? 
Conform prevederilor legii (Legea 
fondului funciar nr. 59 din 1974), în
treprinderea care exploatează căr
bunele trebuie, inainte de a începe 
excavarea, să „dezlipească" de ' la 
suprafața pămintului stratul de sol 
util, să-1 încarce și să-l transporte 
pentru a fi depozitat în halde spe
cial amenajate pentru pămînt bun. 
Se respectă această obligație legală ? 
Se respectă doar într-o asemenea 
măsură încît să nu poți spune cate
goric nu. Dar această măsură este 
nesemnificativă pentru amploarea pe 
care au luat-o lucrările. Ici, colo se 
văd cîteva grămăjoare de pămînt 
descopertat, care, alături de hal
dele imense de steril, .ce arată 

ca niște munți înalți. grămă
joarele de pămint fertil, par ca niște 
șoricei pe lingă elefant. Ca regulă 
generală, utilajele mușcă pămintul 
de-a valma, il amestecă, îl duc la 
pieire. Ținind seama de suprafața 
dată în exploatare minieră pină 
acum, făcînd un calcul la limita 
minimă, volumul de pămînt util ce 
trebuia descopertat și depozitat în 
halde speciale este de aproximativ 
50 milioane metri cubi. Or. practic, 
pînă acum a fost depozitat doar un 
volum de circa 4.5 milioane metri 
cubi de pămint util. Iată, deci, 
pămînt irosit în mod iresponsabil, 
pămint ce nu mai poate fi recuperat 
de nicăieri decît cu eforturi și chel
tuieli lesne de imaginat. în confor
mitate cu prevederile legii, acestei 
stări de lucruri trebuie să i se pună 
capăt, măcar de acum înainte. cu 
desăvîrșire. Aceasta este prima pro
blemă.

Cea de-a doua problemă poate fi 
enunțată în felul următor : pentru 
a putea fi refolosit acest pămînt 
pentru agricultură, după ce este 
declarat liber de sarcinile de exploa
tare a cărbunelui, adică după ce 
rezervele au fost epuizate, trebuie 
nivelat, trebuie „rase" virfurile de 
munți ai haldelor, trebuie făcute 
platouri și terase netede, cu talu- 
zuri cit mai line pentru a putea fi 
lucrate corespunzător. Pe aceste pla
touri sau terase trebuie adus pămînt 
fertil din depozitele special amena
jate, care trebuie împrăștiat uniform, 
fertilizat și apoi semănat. Realizarea 
acestor terase sau platouri la nivelul 
cerut pentru a se putea practica o 

cele două unități de bază ale eco
nomiei naționale se înscrie și tre
buie să se înscrie și ea, in mod 
obligatoriu, pe coordonatele unui sui 
de conducere cooperativ, bazaț pe 
răspundere și exigență. care are 
drept și unic obiectiv îndeplinirea 
exemplară a planului in condițiile 
de eficiență și calitate stabilite. O 
dată cu primirea învestiturii de 
elaborare și fundamentare a planu
lui, o dată primirea acestuia pe 
bază de semnătură de la organul de 
planificare coordonator, planul în
corporează In el și răspunderea 
conducătorilor de centrale și răs
punderea conducătorilor de Între
prindere pentru realizarea lui. Incit 
— ceea ce trebuie să se înțeleagă 
din capul locului — nimeni nu mai 
poate invoca faptul că a primit un 
plan nerealist. nimeni nu se mai 
poate ascunde sub paravanul așa- 
ziselor cauze obiective, al obișnui
telor justificări.

Acoentuind creșterea personalității 
centralelor industriale. secretarul 
general al partidului a subliniat că 
afirmarea acestora ca unități de 

bază ale auto-
conducerii si au- 
togestiunii nece
sită realmente 
introducerea unei 
concepții 
munca de 
cere. în 
rind. este 
ca în
centralelor să se 
afle oameni com- 

să-și asume răs- 
lege Si 
lor pen- 
de plan, 

își desfă- 
si intre- 

rînd.

noi in 
condu- 
primul 
nevoie 

fruntea

petenti. care 
punderile acordate de 
să acționeze în spiritul 
tru îndeplinirea sarcinilor 
a legilor pe baza cărora 
șoară activitatea centrala _ 
prinderile. în al doilea rind. este 
imperios necesar să se acționeze — 
prin materializarea tuturor instru
mentelor legii — pentru creșterea 
răspunderii întreprinderii pentru în
deplinirea planului. Cadrul organi
zatoric de care dispun astăzi între
prinderile. de a elabora și fun
damenta planul, de a-1 dezbate cu 
toți oamenii muncii, de a gîndi in 
forurile autoconducerii muncitorești 
modalități și soluții pentru reali
zarea lui. se cere pus mai bine in 
valoare și prin manifestarea mai 
activă a inițiativei personale a ca
drelor de conducere și a inițiativei 
colective. Viața arată că acolo unde, 
prin manifestarea irjțiativei la cele 
două eșaloane, se creează un climat 
de muncă creator. în care menta
litățile atît de păgubitoare ale jus
tificărilor. ale consumării energiei 
pentru găsirea acestora si nu a so
luțiilor eficiente, colectivele de mun
că obțin rezultate bune, se afirmă ca 
adevărate scoli ale autoconducerii 
și autogospodăririi muncitorești. în
demnurile secretarului general al 
partidului în această privință se 
constituie într-o adevărată busolă, 
care indică cu precizie si eficientă 
drumul ce trebuie urmat. în condu- 
oerea întreprinderilor. în conduce
rea tuturor sectoarelor „trebuie să 
avem oameni care să înțeleagă că 
n-avem nevoie de justificări, de do
vezi, de acte, de hîrtii. Avem nevoie 
de oameni care să lupte și să solu
ționeze la timp problemele".

Binomul succesului în activitatea 
de conducere aste unul cit se poate 
de clar : a lupta și a soluționa. Cine 
nu se aliniază cerințelor lui poate 
aduoe o vreme prejudicii și lui și 
colectivului din care face parte. în-
treprinderile noastre, conducerile lor. 
angajate în procesul dezvoltării 
intensiv-calitative. al modernizării, 
nu mai suportă ritmul conducerii 
prin „declarații de adeziune" ori 
prin rezultate care să le infirme. 
Ele sînt și trebuie să se afle într-o 
continuă bătălie pentru progres. 
Ceea ce înseamnă că trebuie să 
lupte și să soluționeze problemele.

Constantin PRIESCU
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agricultură în condiții normale im
pune citeva măsuri.

Prima se referă la crearea unui 
sistem de haldare care să nu ducă 
de la început la formarea „munților" 
și „văilor" de steril, care dau acum 
nota dominantă a peisajului la a- 
ceste cariere de exploatare a cărbu
nelui la suprafață. Apoi, nivelarea 
și finisarea acestor terase și platouri 
trebuie să se facă aproape conco
mitent cu exploatarea cărbunelui, 
mai exact, imediat ce exploatarea 
se termină, atît timp cît utilajele 
pentru această activitate deosebit de 
grea se află incă în incinta cariere
lor. Pentru că, dacă ele părăsesc 
zona, cariera, fără să facă aceste 
operațiuni, nivelarea haldelor pentru 
crearea de platouri și terase netede

Șl CĂRBUNE, Șl GRÎU[
devine imposibilă sau, oricum; in
comod de discutat despre costurile 
unor asemenea lucrări. Sint utilaje 
grele, care o dată mutate, nu se 
mai poate pune problema re
aducerii lor pe același loc. In
tr-un singur caz — cariera de la 
Roșia — utilajele au fost retrase 
înainte de nivelarea haldelor. Ca
atare, aici au rămas halde de steril 
înalte de peste 70 m. nivelarea lor 
cu buldozerele fiind o operație prac
tic imposibilă, datorită masei de 
pămînt ce trebuie împrăștiată. în 
cazul celorlalte cariere, utilajele 
sînt pe poziție și nu este prea tîr- 
ziu să se treacă la Umplerea și ne
tezirea văilor dintre halde.

Toate aceste neajunsuri, care în
greunează mult procesul normal de 
redare in circuitul productiv a tere
nurilor descopertate sau ocupate cu 
halde, ar putea fi mult diminuate, 
și chiar înlăturate dacă întreprinde
rile miniere ar respecta tehnologia 
de extragere a cărbunelui în carie
re de suprafață. Există o anume 
predilecție pentru stratul de cărbu
ne cel mai gros, și cel mai lesne de 
luat, celelalte straturi mai din adine 
fiind „păstrate" pentru mai tirziu. 
Din această cauză, sterilul este de
pozitat alături de cariere, scoțind din 
producția agricolă alte terenuri, 
mult mai mari decît cele admise prin 
documentațiile de exploatare a căr
bunelui la suprafață.

Acestea ar fi problemele, foarte su
mar enunțate, pe care le pun pă- 
mînturile de pe care se exploatează 
cărbunele la suprafață in județul 
Gorj, pentru a putea fi reintegrate

încă din semestrul al II-lea al anului trecut. Comitetul județean de 
partid Brașov, pe baza indicațiilor conducerii partidului, a adoptat un 
program menit să asigure încadrarea tuturor unităților economice din 
județ in normele de stoc si normativele de mijloace circulante aprobate 
și lichidarea tuturor imobilizărilor. Pe baza acestui program, in întreprin
deri au fost stabilite măsuri ferme pentru punerea de acord a aprovizio
nărilor cu structura producției contractate, prezentarea la bazele de apro
vizionare tehnico-materială a listelor cu materialele disponibile, urgen
tarea realizării produselor cu ciclu lung de fabricație etc.

Ceea ce se poate afirma — urmărind si analizînd modul în care 
a fost organizată și se desfășoară această nouă si importantă acțiune — 
este faptul că ea a întronat in întreprinderi un climat riguros de ordine, 
disciplină si răspundere in gospodărirea fondurilor materiale și bănești 
puse la dispoziția întreprinderilor economice pentru realizarea planului 
de producție. Este oeea ce s-a desprins și din investigația noastră între
prinsă în trei din întreprinderile județului.

— La început, acțiunea de lichi
dare a stocurilor supranormative a 
ridicat numeroase probleme, care 
pentru moment au apărut unora de 
netrecut — ne-a spus Cornel Visă- 
roiu. contabilul-șef al Întreprinderii 
„Electroprecizia" Săcele. Și aceasta 
deoarece unele materiale specifice 
fabricației întreprinderii nu mai co
respundeau structurii actuale de 
plan și nici nu puteau fi redistribui
te altor unități economice. Specia
liștii au depus un mare efort in 
vederea găsirii unor soluții prin 
care, materialele respective să poată 
fi introduse în consumul propriu. 
Astfel, in privința laminatelor — 
stocuri constituite in decursul mai 
multor ani ca urmare a schimbărilor 
intervenite în structura fabricației — 
s-a adoptat soluția debitării si. adu
cerii lor la dimensiunile cerute de 
actualele tehnologii. Totodată, pen
tru prevenirea formării de noi 
stocuri supranormative de materii 
prime si materiale s-a pus de acord 
programul de aprovizionare cu mo
dificările survenite în structura pro
ducției. prin renrogramarea sau re
nunțarea de comun acord cu furni
zorii la livrarea unor sortimente.

Totodată, pentru lichidarea stocu
rilor supranormative de produse fi
nite s-a stabilit să nu se mai lan
seze in fabricație produse care nu 
au asigurată desfacerea in luna res
pectivă și s-a interzis realizarea in 
devans a unor comenzi.

— Din păcate, eforturile noastre 
nu sînt sprijinite suficient si de Re
gionala de căi ferate. mărfurile 
fiind livrate cu mare întîrziere la 
beneficiari — ne spune inginerul 
Daniel Ciurea. șeful serviciului des
facere.

Măsuri deosebite pentru lichidarea 
stocurilor supranormative s-au luat 
Si la întreprinderea mecanică Bra
sov. La 30 iunie 1986 aici se găseau 
în stoc circa 3 500 tone de materii

in circuitul agricol productiv în con
diții de eficientă acceptabilă.

(Facem o paranteză pentru a da 
răspuns la o întrebare fundamentală. 
Pot redeveni roditoare aceste pămîn- 
turi ? Pentru neavizat, actualul peisaj 
i-ar sugera un răspuns categoric — 
nu. Dar răspunsul adevărat este 
categoric — DA ! Am văzut la Cicani 
și la Balta Unchiașului răspunsul pe 
viu. Pe o postată de teren, cîteva 
pilcuri de cînepă. de o vigoare deo
sebită, i-au adus aminte unuia din
tre noi că una din „plăcerile" copi
lăriei era să împrăștie cenușa pe te
renurile cultivate cu cînepă. Pilcurile 
respective de cînepă cresc pe cenușă 
de termocentrală — „solul" cel mai' 
fertil pentru o asemenea cultură. Dar 

sînt aici plantații de pomi — măr și 
prun. îndeosebi — frumoase și cu 
producții bune. Loturi experimenta
le realizate direct pe cenușă, fără 
alte amenajări, demonstrează că pe 
asemenea „sol" dau rezultate bune 
și chiar foarte bune cartoful. lu
cerna. secara și ierburile graminee 
perene. Pe haldele de steril, special 
amenajate pină in anul 1972 pe o su
prafață de 215 hectare, de către o 
întreprindere specializată de amena
jare și recultivare a terenurilor 
descopertate. Stațiunea de cercetare 
și producție pomicolă Tîrgu Jiu face 
de mai mult, timp experiențe reușite. 
Aceste experimentări, privind modul 
de amenajare și de cultivare a hal
delor recuperate, realizate de sta
țiune cu sprijinul Academiei de 
științe agricole. Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante tehni
ce Fundulea și Institutului central 
de cercetări pedologice și agrochi- 
mice. se poate spune cu forțele 
reunite ale diferitelor instituții cen
trale de cercetare, dau un răspuns 
categoric, și anume că aceste pă- 
minturi — repuse in producție după 
tehnologii bine cunoscute — pot de
veni roditoare. Adică, vrem să sub
liniem un fapt major, anume că in 
această privință nu ne aflăm pe un 
teren necunoscut, și că .experimen
tările făcute, rezultatele îndeamnă 
la amplificarea și generalizarea lor ; 
ele dau certitudinea că se merge pe 
calea cea bună).

Am făcut această paranteză mai 
largă pentru a accentua că există 
posibilitatea — demonstrată — de a 
face din aceste halde pămînturi ro
ditoare. că suprafețele readuse la 

prime si materiale. în special bare 
si colaci de sîrmă din otel. Prin 
tragerea Si recoacerea lor. barele.

Preocupări 
în județul Brașov 
pentru reducerea 

substanțială 
a stocurilor supranormative

sirma si unele matrițe au fost adu
se la dimensiunile cerute de actua
lele tehnologii și an fost reintrodu
se in consumul productiv, renunțin- 
du-se în același timp la aprovizio
narea cu noi materiale si matrițe in 
valoare de circa 12 milioane Iei. 
Alte materiale — rulmenți. ■ curele 
trapezoidale. materiale electrice etc. 
— în valoare de 5 milioane lei au 
fost valorificate prin baza județea
nă de aprovizionare tehnico-mate
rială sau prin redistribuire la între
prinderi din cadrul centralei indus
triale.

Cum de apar, totuși. în unele pe
rioade stocuri supranormative deo
sebit de mari ? Contabilul-șef al în
treprinderii. Dumitru Hacman, a ri

Analiza efectuată cu cîteva zile In urmă de comisia județeană a 
stabilit noi măsuri care să asigure încadrarea în graficele de lichidare 
a stocurilor supranormative si încadrarea în normele de stoc și normai 
tivele stabilite. O problemă care își așteaptă totuși rezolvarea este aceea 
a stocurilor de subansamble. piese si materiale rămase de multi ani de 
la produsele scoase din fabricație și exploatare (de exemplu : autoca
mionul S.R. pe benzină, combina de recoltat furaje fabricată la I.M.U.M. 
Medgidia, vechiul motor pentru tractorul de 65 CP etc.), care constituie 
un greu balast pentru situația financiară a întreprinderilor. Ca atare, 
ministerele de resort. împreună cu Ministerul Aprovizionării trebuie să 
analizeze situația acestor stocuri si să stabilească măsurile necesare 
pentru lichidarea lor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteli"

viață puteau fi mult mai mari dacă 
se aplicau riguros prevederile legii, 
dar că in iureșul muncii pentru a 
scoate cit mai mult cărbune, atît 
de necesar pentru economie, s-a 
cam uitat, și din păcate un timp 
prea îndelungat, de răspunderea pe 
care o avem față de pămînt. S-a 
cam uitat că realizînd o operă de o 
asemenea amploare cum este ex
ploatarea cărbunelui la suprafață 
nimeni nu are dreptul să uite de 
pămînt.

A existat, la începuturile activi
tății de extragere a cărbunelui din 
cariere la suprafață, chiar și o în
treprindere specializată în amena
jarea și recultivarea terenurilor 
descopertate. unitate. creată special 
in acest scop pe. baza unor regle

mentări legale, a cărei misiune era 
tocmai de a coordona și îiifăptui mă
surile indicate prin lege în această 
privință. Din motive pe care ne-a 
fost greu să le aflăm, iar cele știute 
— și mai greu să le înțelegem — 
această unitate specializată, care și-a 
schimbat destul de des forul tute
lar. a dispărut. Cine coordonează 
acum aceste probleme ? Cine urmă
rește cum se aplică legea ? între
prinderile miniere sint cu ochii la 
planul de cărbune. Si este normal. 
Agricultorii sint cu ochii la pămint 
și vor să-l vadă readus la viață, 
ceea ce este nu numai o cerință nor
mală. ci și obligatorie. Dar ei de 
cine sînt reprezentați pentru înfăp
tuirea acestui deziderat ? Cine stu
diază și' analizează tdate procesele 
și fenomenele așa cum le enunțam 
la începutul acestor rînduri ? Feno
mene deosebit de complexe, care 
sînt și de natură ecologică, dar și so
cială și demografică. Sint probleme 
care vizează în ultimă instanță în
suși profilul activității economice 
viitoare din această zonă, a structu
rii agriculturii din această zonă și. 
firesc, a vieții sociale din această 
zonă.

Este meritoriu faptul că în ulti
mul timp ministerele și alte orga
nisme centrale, care sînt implicate și 
care împreună au răspunderi și atri
buții in acest domeniu, manifestă si 
dovedesc mai mult interes, mai mul
tă preocupare pentru a găsi soluții 
viabile acestor probleme. Au avut 
loc mai multe întîlniri ale unor re
prezentanți învestiți cu răspunderi 
din partea acestor organisme. Au 

dicat o problemă pe care o supunem 
atenției forurilor de resort : „Com
binatul siderurgic Hunedoara reali
zează o dată pe trimestru laminatele 
necesare întreprinderii noastre — 
din motive de eficientă a propriei 
activități — astfel incit livrările nu 
se efectuează lunar, ceea ce nu ne 
permite să ne încadrăm in stocul 
normat". Desigur, problema trebuie 
analizată de factorii de răspundere, 
dar oricum este necesar ca aprovi
zionarea tehnico-materială să se facă 
ritmic, în funcție de cerințele pro
ducției.

Măsuri Si acțiuni notabile pentru 
lichidarea si prevenirea formării de 
noi imobilizări au fost inițiate si la 
întreprinderea „Carpatex". unde 
stocurile supranormative au scăzut 
simțitor în ultima perioadă. O ini
țiativă cu bune rezultate s-a de
clanșat pentru reducerea stocului de 
produse finite : întreprinderea a ex
pediat beneficiarilor mal multe mos
tre din stofele existente în stoc, apoi 
a prezentat o expoziție cu produsele 
respective. în felul acesta, benefi
ciarii s-au putut convinge . de cali
tatea stofelor, ceea ce i-a determi
nat să preia o parte din ele.

„Și totuși, tine să precizeze con- 
tabilul-sef al întreprinderii, sintem 
confruntați cu o problemă fată de 
care toate demersurile si eforturile 
noastre s-au dovedit zadarnice. Este 
vorba de valorificarea cupoanelor. 
La ora actuală întreprinderea noas
tră are un stoc de 50 000 mp de cu
poane. stoc format de-a lungul mul
tor ani. pentru care plătim dobinzi, 
iar lichidarea lui depășește posibili
tățile întreprinderii. în aceeași si
tuație se găsesc, de altfel, și alte 
întreprinderi de profil. Iată de ce 
propun ca această problemă să fie 
studiată la nivelul organelor cen
trale. O rezolvare ar constitui-o, 
după părerea mea. profilarea unei 
întreprinderi de confecții pe execu
tarea unor articole de îmbrăcăminte 
din aceste cucoane".

fost încheiate unele „minute", care 
prevăd răspunderi și termene pen
tru diferite întreprinderi și ministe
re. dar ni se pare că lucrurile avan
sează mult prea greoi, mult prea în
cet. față de urgenta cu care trebuie 
să fie soluționate problemele rămase 
în discuție. Se va ajunge fără în
doială la o formulă de organizare a 
coordonării acestor activități (care 
credem că obligatoriu trebuie să fie 
integrate, respectiv, să fie unite in 
același colectiv și cercetarea, și pro
iectarea. și execuția, dar și exploa
tarea terenurilor amenajate, pină la 
atingerea parametrilor maximali de 
eficiență). în așa fel incit o zonă 
astfel cercetată, amenajată și dată 
in exploatare beneficiarului oricare 
va fi el — cooperativă agricolă. în
treprindere agricolă de stat sau sta
țiune' de cercetări — să poată pro
duce la fel ca înainte de extragerea 
cărbunelui, la parametrii stabiliți 
prin proiecte. Adică, se cere să exis
te un for care să poarte răspunde
rea, din toate punctele de vedere, că 
lucrările executate s-au făcut in 
conformitate cu prevederile legale, 
la timp, pe baze științifice, și că e- 
xistă garanția că ceea ce se inves
tește se investește cu folos absolut.

Spuneam că ni se pare nejustifi
cat de lent ritmul în care se avan
sează in găsirea soluțiilor. ținind 
seama de cel puțin două elemente. 
Unul. la. care ne-am referit, este că 
deja 900 hectare sînt libere de sar
cini miniere și există pericolul, cum 
s-a și intimplat la cariera Roșia, ca 
unele „suprafețe" de teren de acest 
tip să fie părăsite de utilajele mi
niere. Al doilea element se referă la 
faptul că lucrările de descopertare 
vor avansa mult in anii viitori pe 
alte întinse suprafețe, care numai in 
județul Gorj vor ajunge să repre
zinte circa 22 000 hectare, la nivelul 
anului 2000. Asemenea lucrări vor 
depăși „granițele" Gorjului. afectind 
în final terenuri agricole mult mai 
întinse.

Comitetul județean Gorj al P.C.R.. 
organele locale de specialitate, pe 
baza studiilor făcute, a consultării și 
a sprijinului primit in această pri
vință și din partea organismelor cen
trale. au ajuns la concluzia că lu
crările trebuie mult, foarte mult in
tensificate și urgentate, că orice în
tîrziere poate amplifica pagubele 
pentru agricultură, că ceea ce nu se 
face astăzi poate costa miine de zeci 
de ori mai scump.

Este de așteptat că interesul spo
rit dovedit in ultimul timp de orga
nismele centrale implicate în aceas
tă chestiune se va concretiza cît mai 
curînd posibil în măsuri practice.

Aceasta este de fapt problema : să 
se ciștige timp I

REALIZĂRI 

ȘTIINȚIFICE 
Șl TEHNICE 
ROMÂNEȘTI

I O NOUĂ LINIE 
FLEXIBILĂ

Cercetătorii de la Institutul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte din 
București — I.C.S.I.T.M.U. — au 
finalizat proiectul de execute al 
liniei flexibile pentru flanșe pre
văzută cu un singur strung, care 
va putea prelucra 8 700 tone de 
produse anual, față de 3 990 tone 
cit se realizează actualmente cu 54 
de mașini-unelte universale. Prin 
introducerea în uzină a noii linii, 
suprafața ocupată se diminuează 
cu 15 la sută, investiția pentru 
construcție scade ca valoare, con
sumurile de energie și combusti
bil se reduc substanțial. Ca urma
re, cheltuielile de producție se 
micșorează cu 40 la sută pentru 
fiecare tonă de produse prelucrate, 
iar productivitatea muncii crește 
de 8,3 ori. Beneficiile suplimentare 
generate de această nouă linie fle
xibilă sînt considerabile; Iar efi
ciența sa economică ar putea 
crește și mai mult dacă eforturile 
specialiștilor de la I.C.S.I.T.M.U., 
dar și din alte ramuri ale indus
triei — electronică, automatizări, 
mecanică fină etc. — s-ar concen
tra pentru reducerea costurilor la 
subansamblele necesare liniei fle
xibile. pentru miniaturizarea com
ponentelor prin amplificarea solu
țiilor de tipizare și modularizare. 
S-ar putea crea, astfel, un excelent 
exemplu de corelare a analizelor 
economice cu soluțiile tehnice a- 
doptate. un excelent exemplu de 
eficientă economică.

PLACI 
IZOLATOARE...

DIN PLANTE 
ACVATICE

Există unele plante acvatioe — 
precum papura și pipirigul — care 
pot fi considerate, ca și stuful, 
o valoroasă materie primă pen
tru construcții. Mai exact, pen
tru termoizolarea construcțiilor, 
înlocuind materiale deficitare ca 
polistirenul. vata minerală sau 
poliuretanul. Cum aoeastă ma
terie primă există in Delta Du
nării în cantități apreciabile, spe
cialiștii Trustului de lucrări spe
ciale și inginerie tehnologică — 
T.L.S.I.T. — din București s-au 
gindit să utilizeze plantele acva
tice pentru fabricarea plăcilor izo
latoare. Au colaborat în acest sens 
cu specialiști de la Institutul de 
cercetare, proiectare și producție 
Delta Dunării și de la Combinatul 
de exploatare și prelucrare a lem
nului din Toplița, județul Har
ghita. Noua rețetă de fabricare a 
plăcilor izolatoare a fost concepută 
în condițiile folosirii utilajelor și 
fluxurilor tehnologice existente la 
Fabrica de PAL (plăci aglomerate 
din lemn) din Toplița. Centrala 
Deltei a expediat la Toplița, pen
tru experimentări, 5 tone de stuf, 
papură, pipirig și alte plante. 
Concluziile experimentului : pe 
fluxul tehnologic se economisesc 
manoperă, timp și energie ; apa de 
adaos și parafina pot fi eliminate : 
papura și pipirigul, de 10 ori mai 
ușoare decît stuful, ameliorează 
calitatea plăcilor izolatoare ; prin 
presare, cu 3—7 kgf/cmp, la 140— 
160’ C, timp de 30 minute, s-a rea
lizat o incleiere optimă a așchi
ilor ; produsul obținut se caracte
rizează prin htdroignireztstență si 
o bună comportare la acțiunea 
agenților biodistructivi. Au fost 
realizate plăci termoizolatoare de 
50 mm grosime, triplu stratificate 
și plăci dure pentru mobilă, groase 
de 19 mm. După verificările efec
tuate la Institutul de cercetări pen
tru construcții — ÎNCERC — 
plăcile termoizolatoare au fost tri
mise pe șantierele de construcții, 
plăcile dure rămînînd la Fabrica 
de mobilă din Toplița pentru a se 
studia comportarea lor Ia șlefuire, 
calibrare. furniruire și asamblare. 
Rezultatele pledează pentru utili
zarea pe scară largă a acestei va
loroase materii prime. Iată, așa
dar, o idee care merită toată aten
ția specialiștilor pentru a fi trans
pusă cît mai urgent în practică.

APARAT 
MEDICAL 

DE LARGĂ 
UTILITATE

întreprinderea bucureșteană de 
electronică industrială este bine 
cunoscută in țara noastră prin pro
dusele de înaltă calitate pe care le 
realizează. De un interes deosebit 
din partea beneficiarilor se bucură, 
în ultimii ani. și aparatura medi
cală. De la aparatele de terapie prin 
curenți diadinamici — „Diadin" — 
sau prin curenți interferențiali — 
„Interfrem" — s-a trecut la proiec
tarea și elaborarea unor noi pro
duse. Unul dintre acestea, denumit 
„Calmostim", este un neurostimu
lator transcutanat, destinat calmă
rii durerilor. Prin designul și di
mensiunile sale — nu este mai 
mare decît o agendă de buzunar 
— prin manevrarea simplă. în con
diții de deplină siguranță, de către 
oricare utilizator, „Calmostim" — 
NST — 02 M este, din punct de 
vedere calitativ, un produs de ni
vel mondial. Cu ajutorul acestui 
aparat sint generate impulsuri 
electrice dreptunghiulare. care, 
conform teoriei, stimulează secre
ția unor substanțe endogene — 
numite endorfine — blocînd astfel 
transmiterea senzației dureroase de 
la organul afectat către sistemul 
nervos central. Testat, cu bune 
rezultate, la Institutul de balneo
logie. la spitalele Fundeni și 
Municipal din București. ..Calmo
stim" poate să facă parte din do
tarea oricărei unități sanitare. După 
cum susțin realizatorii. ..Calmo
stim" ar putea fi procurat insă, 
prin magazinele de specialitate, și 
de persoanele particulare, utiliza
rea sa nepresupunînd nici un fel 
de pericol.

Rubrică realizată de 
Valeria ICHIM
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EDUCAȚIA PRIN MUZICĂ
OPINII DESPRE STAGIUNEA MUZICALĂ LA SIMFONICELE 

, LA OPERETĂ ȘI OPERĂ
BUCUREȘTENE,

Luciano Pavarotti, una dintre pri
mele voci ale lumii. pretutindeni 
apreciat, ovaționat, spunea că. după 
opinia sa., publicul rămine criticul 
total și imbatabil. Publicul, cu miile 
lui de voci, de idei care se conjugă 
si care. în final, dă sau nu verdic
tul prin aplauzele sale. Publicul pe 
care niciodată nu-1 poți amăgi, pe 
care trebuie să-1 respecți si în fata 
căruia. întotdeauna, pentru a-1 con
vinge. trebuie să te prezinți la mare 
înălțime. cu toate datele talentului 
si ale măiestriei. Publicul care des
coperă și încurajează tinerele talen
te. oare, politicos, poate vesti sfirși- 
tul unei xcelebre cariere artistice, 
care știe să ovaționeze valorile, care 
știe să fie generos, dar și rece, im
penetrabil. Publicul atit de divers in 
straturile Iul componente (profesii, 
vîrste diferite, alte și alte trepte de 
pregătire artistică etc.), pe care sea
ră de seară îl intîlnlm in toate să
lile de spectacol. Pentru că, fată de 
excelentele condiții in cane se dez
voltă arta românească, in care se 
remarcă o considerabilă creștere a 
■calității (in conținut și formă) a 
manifestărilor artistice muzicale, nu 
este mai puțin adevărat că se înre
gistrează și <i substanțială îmbună
tățire a calității publicului : un 
public din ce în ce mai informat, 
mai dornic de cunoaștere a terito
riilor artei, un public exigent, care 
adesea, in ooncertele-dezbatere. de 
pildă, ca o dovadă netăgăduită a 
democrației spiritului, a permanentei 
preocupări a forurilor de cultură 
pentru menținerea dialogului intre 
beneficiari și interpret! — creatori, 
autori de spectacole — își spune 
opiniile despre muzică și educație, 
despre fundamentalele creații româ

nești contemporane, despre rolul 
muzicii in formarea conștiinței so
cialiste. înaintate a omului nou. De 
fapt teme care vor fi în atenția or
ganizatorilor vieții muzicale și în 
manifestările ce urmează, desfășu
rate in pregătirea celui de-al III- 
lea Congres al educației politice și 
culturii socialiste.

Publicul scenelor muzicale, melo
manii care au aplaudat — să 
spunem, și marți, 2 iunie, la Teatrul 
de Operetă în „Prințesa circului'1 pe 
Liliana Pagu și Dumitru Trandafir, 
pe Margareta Niculescu si Dlmltrie 
Dunea (un spectacol în reluare) sau 
pe Florin Diaconescu. Gerda Radler- 
Anca. Marina Mirea. Lucian Mari
nescu. la Opera Română (miercuri, 
3 iunie) în „Flautul fermecat'1 — 
una dintre reprezentațiile care im
pune printr-o remarcabilă ținută re
gizorală și scenografică ; melomanii 
care au fost prezenți la simfonicul 
de joi, 4 iunie, al Radioteleviziunii 
Române, dirijat de Iosif Conita (in 
program fiind înscris șl poemul sim
fonic „Decebal" — o primă audiție 
aparținînd tinărului compozitor Că
tălin Ursu, o piesă mozaic alcătuită 
din citeva reușite secvențe), și vi
neri, 5 iunie, la Ateneul Român, 
unde Ion Ivan Roncea a ineintat din 
nou cu harpa sa, lumtnind o pagină 
de Dittersdorf, colaborînd excelent, 
ca de altfel intre aga orchestră, cu 
o interesantă și dinamică baghetă a 
tinărului dirijor sovietic Eduard Civ- 
jel — aduc convingătoare argumente 
în acest sens. Publicul meloman, cel 
căruia îi dăm cuvintul în rindurile 
ce urmează, pentru a afla opinii, 
observații, sugestii, aprecieri despre 
stagiunea muzicală ’86—’87, despre 
viața muzicală bucureșteană.

REMARCABILE MOMENTE 
ÎN SIMFONICELE BUCUREȘTENE

Alexandru Nicolae (conf. univ. 
București): „Cu promovarea celor doi 
tineri dirijori (Horia Andreescu. 
Cristian Mandeal) la pupitrul Filar
monicii „George Enescu11 trebuie să 
recunoaștem că viața muzicală a Ca
pitalei a cunoscut o vizibilă învio
rare. Este acel suflu nou de care 
avea absolută nevoie primul simfo
nic al țării și care este bine venit 
în compartimentele vieții artistice. 
Astfel, remarcabilă mi s-a părut 
tălmăcirea Simfoniei a V-a de Șosta- 
kovici, de către HOria Andreescu, 
a fost impecabil construită Simfonia 
„di tre Re'1 de Honegger, de către 
Mandeal, așa cum intilnirlle cu Dan 
Grigore (in Concertul pentru plan 
și orchestră de Schumann), cu Ion 
Voicu, Valentin Gheorghiu, cu Ila- 
rion Ionescu — Galați, dar și cu pia
nistul sovietic Lazar Berman, cu diri
jorii Eduard Civjel (U.R.S.S.) și 
Herbert Hegel (R. D. Germană) — 
au dat un special relief întregii sta
giuni. Sint săli pline și la „Conflu
ența artelor11 — cu multă pasiune și 
meticulozitate realizate de prof. 
Cristina Vasiliu. și la concertele edu
cative. și la după-amiezele camerale
— ceea ce înseamnă că. în general, 
stagiunea Filarmonicii a fost in a- 
teniția publicului. O singură mențiu
ne : prea mult accent s-a pus pe re
pertoriul • ■■romantic .in ■ defavoarea 
paginilor preclasice, renascentiste".

Nadia Rădulescu (arhitect, Bucu
rești) : „Ca abonată a Filarmonicii 
„George Enescu". nu pot să nu re
marc preocuparea pentru diversita
tea programelor. Nu este vorba nu
mai de parcurgerea istoriei muzicii, 
dar și de o inteligentă echilibrare a 
paginilor mai dificile, mai puțin ac
cesibile, cu cele de largă audiență. în 
plus, excelenta reprezentare a mu
zicii românești și mai ales a crea
țiilor aparținînd celor mai tineri 
compozitori. Citeva morhente remar
cabile ne-au oferit, alături de diri
jorii Mihai Brediceanu, Mircea Cris- 
tescu, Horia Andreescu, Cristian 
Mândeal. de soliști de renume, și 
tinerii interpreți, protagoniști ai 
recitalurilor susținute la Studioul 
Ateneului. Totuși, am o întrebare : 
de ce atlția distinși soliști, dirijori 
de peste hotare, programați la filar- 
monicile din țară, nu au putut fi 
ascultați și in București

Andreea Bolintineanu (proiectant, 
București) : „Am in minte citeva 
reușite ale stagiunii Radiotelevi
ziunii : în cadrul ciclului „Vă place 
opera o intilnire cu Eugenia Mol- 
doVeanu și invitații săi. dezbaterea 
despre „Muzica filmului și filmul 
muzicii11 (din cadrul ciclului „Bucu
riile muzicii") cu participarea lui 
Sergiu Nicolaescu, Eugenia Moldo- 
veanu, Silvia Voinea, Mioara Cor
tez........Tribunele tinerilor soliști"
(sub bagheta lui Iosif Conta), „Tri
bunele tinerilor compozitori'1 ; Horia 
Andreescu dirijînd suita „Romeo și 
Julleta" de Prokofiev, Mandeal 
tălmâciind ..Reger11. Dan Grigore 
cintînd Rahmaninov, ciclul „Enescu
— Ceaikovski" cu Paul Popescu, 
cuplul Modest Cichirdan — pia
nistul sovietic Arkadi Sevidov in
tr-un elevat concert de Mozart... 
Enumerindu-lo doar ne dăm seama 
de varietatea programelor. Și nu

am numit concertele corului de 
copii, dirijat de Eugenia Văcărescu- 
Necula, care a suit in ultimul timp 
importante trepte spre perfecționare, 
concertele corului Radio. Obiecții ? 
Prea puține recitaluri instrumentale, 
nici o seară de lieduri,.. Și sint do
menii care au multe reușite."

Ioana Paligora (inginer, Sinaia) : 
„Am ascultat, sub bagheta lui Iosif 
Conta, poemul simfonic „Decebal11 de 
Cătălin Ursu. Adică o pagină aparți- 
nind unul tinâr compozitor a fost su
pusă atenției publicului. Dincolo de 
aprecieri, aș vrea insă o subliniere : 
in stagiunea simfonică a Radiotele
viziunii, muzica românească s-a aflat 
in permanență în obiectivul organi
zatorilor. Excelente și de maro ecou 
au fost medalioanele : „Mihai Mol
dovan", „Liana Alexandra". „Anatol 
Vieru", „Adrian Iorgulescu", fie
care dezvăluind noi și noi ipostaze 
ale creației compozitorilor amintiți. 
Mai mult, nu putem să nu reliefăm 
strădania și reușita acelor soliști de 
primă mărime — cum este piunlsta 
Ilinca Dumitrescu — de a parcurge 
spații necunoscute de muzică con
temporană, de muzică românească. 
Aș observa totuși că sint prea pu
ține concertele vocal-simfonlce (atit 
la Radio, cit și la Ateneul Roman) 
și o destul de palidă activitate a 
A.R.I.A.".

Ema Georgescu (inginer, Bucu
rești) : „Acum, la încheierea stagiu
nii simfonice bucureștcne, o stagiune 
reușită, am b singură întrebare : 
oare nu se găsește o soluție pentru 
ca simfonicele Radioului și ale Fi
larmonicii să nu se mal suprapună, 
așa Cum s-a procedat de-a lungul a 
zeci și zeci de stagiuni ?!“.

Maria Savu (profesor. Bucu
rești) : „Un remarcabil eveniment de 
ultimă oră al stagiunii muzicale 
’86—’87 l-a constituit în cadrul 
„Integralei simfoniilor și a lucrărilor 
concertante de Beethoven", tălmăci
rea Simfoniei a IX-a pentru cor și 
orchestră sub bagheta maestrului 
Mihai Brediceanu. Și nu este vorba 
numai de programarea acestei mo
numentale lucrări, de datele inter
pretării — o susținută tensionare a 
liniilor dramatice, luminarea clară, 
convingătoare a sensurilor profunde 
ale acestei muzici (datorate dirijoru
lui Mihai Brediceanu. orchestrei și 
corului Filarmonicii „George Enescu", 
dirijat de Nicolae Blca). de partici
parea cvartetului compus din Regina 
Werner, Wolfgang Millgramm. Bri
gitte Pferetzehner. Hermann Chris
tian Polster din R.D. Germană (in 
special H. Polster dezvăluind o fru
moasă voce de bas. cu profundă 
rezonanță), ci șl de un fapt cu totul 
deosebit : prezența pe podiumul 
Ateneului Român a Corului „Ion 
Vidu" al Casei de cultură a muni
cipiului Lugoj ! O premieră a aces
tei stagiuni, deci, in care se alătură 
formațiilor profesioniste de primă 
mărime și una dintre primele co
rale de amatori ale tării, un an
samblu care și-a Sărbătorit 175 de 
ani de existență.

Excelenta participară, nivelul in
terpretării Simfoniei a IX-a sint 
pentru stagiunea muzicală un exem
plu, un eveniment-simbol".

debut, un moment coregrafic bine 
împlinit... De exemplu. chiar in 
„Prințesa Circului", Dumitru Tran
dafir. după părerea mea. are o dis
tinsă tinută scenică 31 vocală si. 
alături de Liliana Pagu. parcurge cu 
mult aplomb celebra partitură. Iti 
face plăcere să-i urmărești, să le 
asculți ariile, duetele, asa cum în 
„Parada melodiilor" ai prilejul să 
întîlnesti aproape toate vedetele 
teatrului. Păcat insă că nu sint eli
minate unele ezitări, unele semne 
de oboseală, de neparticlpare din 
ansamblul coral, din orchestră (vi
zibile chiar in spectacolul eu „Prin
țesa circului"). Fiecare șovăială se 
observă, pentru că scena nu iartă".

Denisa Irimescu (asistent medical. 
Arad) : „De cite ori vin în 
București, încerc să obțin bilete la 
Operetă, la Operă. La Arad aplau
dăm destul de des soliștii scenei li
rice timișorene. Dar. dat fiind că pe 
scenele Capitalei sînt si spectacole 
diferite, o dată în plus mă bucur de 
orice reprezentație. Este lăudabil 
faptul câ se promovează vocile ti
nere. actorii tineri, că sînt încurajate 
tinerele talente, alături de cunoscu
te vedete. Și. as cita nu numai pe 
Dumitru Trandafir, pe care tocmai 
l-am ascultat in „Prințesa circului", 
dar si pe Simina Ivan (despre care 
știu că a luat anul trecut două im
portante premii la Concursul inter
național de la Paris). Bianca Io
nescu. Rodica Truică ș.a. Dacă nu 
ar fi însă pierdută din vedere cîte- 
odată omogenitatea distribuției... 
pentru că există si spectacole în 
care alături de o vedetă de primă 
mărime in cunlu apare un solist mai 
puțin interesant, fără experiență, 
totul fiind atunci în defavoarea des
fășurării11.

Dan Carp (bibliotecar. București) : 
„Mă număr printre spectatorii 
frecvenți ai Teatrului de Operetă. 
După părerea mea, dintre cele 25 de 
titluri care știu că se rulează, „Pa
ganini11 este pe primul 10c : cosțume 
frumoase, scenografie inspirată, ca 
să nu mai vorbesc dc cele două ex
celente participări — Cleopatra Me- 
lidoneanu, Dorin Teodorescu. După 
25 de ani s-a reluat această operetă 
și ara mult succes, așa cum se caută 
un bilet în plus la „Suzâna". „My 
fair lady", „Mam’Z''Ile Nitoiiche" — 
din repertoriul universal sau „Exa
mene. examene" de Marius Țeicu. 
încă nu m-am obișnuit cu acustica 
noii săli, dar efortul de adaptare al 
întregului colectiv este vizibil si pu- 
plicul. după cum se vede, știe să 
aprecieze. Totuși, aș face o reco

mandare : scenografia, regia, la mul
te dintre reprezentații au rămas 
desuete. Panourile cu cai din „Prin
țesa circului" sint sub orice critică, 
de exemplu. Dacă atîtea operete au 
străbătut timpul prin muzică, sce
nografia. regia, interpretarea le pot 
da trăsătura modernă, concisă, ele
vată a timpului nostru".

Mircea Diescu (laborant. Cpaiova) : 
„Este o mare plăcere pentru mine, 
ca iubitor de muzică de operă si 
operetă, să pot viziona din cind în 
cînd spectacolele operetei bucureste- 
ne. Am văzut, nu demult, „Examene, 
examene" de Marius Teicu. unul 
dintre cele mai reușite musicaluri 
românești, după părerea mea. Și, 
nu numai câ am aplaudat ne Simina 
Ivan. Bianca Ionescu. Margareta 
Niculescu. dar si regia si in general 
tinerețea spectacolului. Atunci cind 
intr-adevăr o reprezentație nu im- 
bătrîneste. nu-si pierde ritmul, sălile 
sînt arhipline. Adevărul este că re
pertoriul pare bine echilibrat, că nu 
.lipsesc celebre partituri, precum si 
pagini românești. Că dacă pe scenă 
au apărut alături de numele citate 
si Rodica Mincef. Daniel Eufrosin. 
Emil Spătaru, se poate face o re
marcă și la adresa publicului, care, 
în ultimii ani. a întinerit conside
rabil. Dar aceasta este, cred eu. o 
temă de meditație si pgntru autorii 
spectacolelor de operetă. Sint toate 
reprezentațiile la nivelul artistic 
cerut de marele public ? Răspund 
ele exigențelor acestui timp ? As
pectul vetust al unora dintre desfă
șurări ar putea fi înlăturat cu un 
plus de efort, cu o intinerire a sce
nografiei. a regiei...".

Lucreția Varga (optician. Bucu
rești) : „Nu văzusem „Prințesa circu
lui". Cind am aflat că are o distribu
ție bună, am venit să ascult soliștii 
preferați. Sîpt pe această scenă 
spectacole de mare succes — de 
exemplu „Paganini". „Suzana". „Li
liacul11 — este o mare plăcere să le 
urmărești, chiar in diferite distribu
ții. o dată mai mult apreciind că 
există o vizibilă preocupare pentru 
lansarea tinerelor talente. Si. făcînd 
comparație cu memorabile creații de 
acum două decenii, ai clar senzația 
unei ștafete neîntrerupte, cu multă 
preocupare pentru susținerea valo
rilor genului. Dacă școala interpre
tativă românească de canto aduce un 
suflu nou oe scena operetei, bine ar 
fi ca toate spectacolele să aibă rit
mul. dinamica cu care au strălucit 
de la bun inceput. atunci cind ău 
intrat in repertoriu. Oare nu se poate 
renuța la spectacolele „de serviciu?".

VOCI TINERE
Ine. Ilaschi Traian (București) : 

„Sint. un mare iubitor al spectacole
lor de operetă si nu se poate ca

LA OPERETĂ
într-o reprezentație, chiar dintre cele 
care sînt In permanentă oe afiș, să 
nu descoperi lucruri noi : poate un

OPERA N-A
Păsculescu Teodor (profesor. Me

dias) : „Trebuie să recunosc că 
opera mă atrage in mod deosebit si 
o seară mozartlană — cum este „Flau
tul fermecat", in interpri'tarea co
lectivului primei scene lirice — este 
un prilej de mare bucurie. Mai ales 
că acest spectacol ml se pare a fi 
unul din cele mai reușite și din 
punct de vedere regizoral, și sceno
grafic ; apoi, intilnirea cu Florin 
Diaconescu, Gerda Radler-Anca, 
Marina Mirea, Lucian Marinescu — 
atenția lor, alături de archesțra ope
rei. de dirijorul Lucian Anca, la 
Stilul mozartian. Sint anume creații 
care mi-au rămas în minte de-a 
lungul acestei bogate stagiuhi (41 de 
titluri de operă, 32 de balete !). spre 
exemplu : Victoria Bezetti in „Lu
cia di Lamermoor", Eugenia Mol- 
doveanu in „Madame Butterfly", 
Sanda Șandru in ,.Othello", Con
stantin Ene în „Bal mascat" — și 
pe care le consider demne de citat 
atunci cînd ne gîndim la bogata 
tradiție a școlii interpretative lirice 
românești.11

Sanda Didu (tehnician, Constanța): 
„L-am ascultat pe Ionel Voineag in 
„Povestirile lui Hoffman", am aplau
dat-o pe Monica Teodorescu în 
„Tosca", i-am urmărit pe Dan Zan- 
cu, Eivira Cîrje, Nicolae Andreescu 
in excepționala montare „Ion Vodă 
cel Viteaz11 de Gheorghe Dumitrescu 
— partitură de referință in litera
tura românească de gen. Am apre
ciat pe tinerii balerini Laurențiu 
Guinea („Giselle"), Ștefan Bănică 
(„Peer Gynt") etc. Adică, aș vrea sa 
spun că eu cred că nu există spec
tacol in care să nu descoperi lucruri 
de mare interes, chiar dacă este vor
ba dc o reprezentație cu vechime de 
ani de zile. Aceasta însă nu în
seamnă că întotdeauna orchestra 
este la înălțime, că nu există și 
flagrante decalaje, că în spectacolele 
de balet nu se simte lipsa unor pe
dagogi de balet... Fiind spectator 
sâptămină de săptămină la Opera 
bucureșteană, nu se poate să nu 
observi și deficiențe : costume, de
coruri prăfuite, degradate, unele 
desfășurări greoaie...".

Isabela Vintu (profesoară, Bucu
rești) : „Sînt și eu destul de des 
prezentă la spectacolele Operei Ro
mâne. Roluri mari ? Eugenia Moldo- 
veanu in „Traviata". Maria Slăti- 
naru in „Tosca", Sanda Șandru in 
„Madame Butterfly", Victoria Bezetti 
in „Rigoletto11... Și dacă repertoriul 
italian este bine marcat, nu pot să 
nu subliniez efortul artiștilor primei 
scene lirice de a ne oferi in finalul 
stagiunii, într-o regie bine gindită, 
cu participarea lui Dan Zăncu, a lu
crării lui Gheorghe Dumitrescu

IMBATRINIT
„Ion Vodă cel Viteaz11. Păcat, Insă, 
că atit de rar se poate vedea „O 
noapte furtunoasă" de Paul Con- 
stantinescu, ca să nu mai vorbesc 
de „Oedlp" de George Enescu — 
pentru a aminti doar două geniale 
partituri românești".

Barabaș Ștefan (ziarist. Bucu
rești) : „Pentru mine, un spectacol 
Mozart, respectiv „Flautul fermecat", 
este o încintare. mai ales că'este 
vorba de o realizare deosebită a sce
nei lirice, o partitură care cpre vir
tuozitate.'stil. Și aș așeza-o chiar 
lingă kite remarcabile momente ale 
stagiunii.' De pildă. creația Silviei 
Voinea in „Traviata", Pompei Hă- 
râșteanu in „Emani", „Răpirea 
din Serai", „Lakmă", Ionel Voi
neag in „Traviata". Dar scenei 
lirice ll lipsesc, cred eu, forțe tinere, 
acele voci remarcate in ultimii ani, 
tineri Instrumentiști virtuozi care să 
întărească și compartimentul orches
tral, tineri balerini, poate și mult 
așteptata tinără baghetă".

Iamandescu Viorel (medic, Plo
iești) : „Ascult zilnic discuri. înre
gistrări cu muzică de operă. Vin cit 
se poate de des aici la București 
pentru spectacole deosebite, așa cum 
este „Flautul fermecat" de Mozart. 
Sint. multe de spus despre cele mai 
reușite reprezentații („Lucia di 
Lamermoor", „Povestirile lui Hof
fman", „Gianni Schichi" — in mo
derna concepție regizorală a lui 
Hero Lupescu). Opera a îmbătrînit ? 
în nici un caz. Mai mult, ar fi o gre
șeală să Uităm că aici, la Opera 
Română, au mare succes. datorită 
ansamblului ..Voces primavera", diri
jat de Claudiu Negulescu, operele 
pentru copii „Peter Pan" de Lau
rențiu Profeta și „Inimă de copil" 
de Carmen Petra Basacopol. însăși 
stagiunea lirică pentru copii este o 
mare realizare, o dată cu ea remar- 
cindu-se un tinăr regizor — Cristian 
Mihăilescu — și dacă la spectacole 
sălile sint arhipline, aceasta este o 
excelentă notă privind educarea, 
cultivarea celor mal tinere vlăstare 
-- care înseamnă, de fapt, publicul 
de rniine".

...Publicul — criticul cel mai exigent 
și in același timp cel mai generos. 
Timpul a demonstrat cu prisosință că 
aproape niciodată opțiunile sale nu 
au dat greș, câ înregistrează toate 
oscilațiile, toate viiturile vieții artis
tice, dar și toate petele albe. Publi
cul selecționează, filtrează fără ezi
tare. dă girul valorilor. încrederea 
in opinia iui sporește pe măsura ca
lificării lui, la care contribuie, fără 
îndoială, înalta calitate a artei pe 
care i-o oferim.

Smaranda OȚEANU

Se află in plină desfă
șurare convorbirile recapi
tulative in invâțămintul 
politico-ideologic, moment 
de sinteză a anului de stu
diu politico-ideologic, ca
dru propice pentru a- 
profundarea cunoștințelor 
acumulate, a ideilor și te
zelor cuprinse in documen
tele partidului nostru, cu 
deosebire în cuvintârile 
rostite de Secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru 
cunoașterea temeinică a 
problemelor majore ale 
actualității politice si eco- 
nomico-sociale din țara 
noastră, pentru mobilizarea 
și angajarea și mai puter
nică a tuturor oamenilor 
muncii in înfăptuirea 
exemplară a politicii parti
dului. Convorbirile recapi
tulative au. totodată, me
nirea să constituie momen
tul unei atente examinări 
și exigente evaluări a mo
dului in care au fost puse 
in valoare virtuțile invâ- 
țămintului politico-ideolo
gic. să prilejuiască subli
nierea unor concluzii apte 
să amplifice contribuția 
activității politico-ideolo- 
gice la dezvoltarea con
științei noi, socialiste, la 
afirmarea plenară a spiri
tului revoluționar. în lumi
na unor asemenea exigențe 
am urmărit modul cum se 
desfășoară convorbirile re
capitulative in citeva uni
tăți economice din mu
nicipiul BUCUREȘTI (sec
toarele 3 si 6) și munici
piile BAIA MARE, GIUR
GIU și TULCEA.

Am început ancheta 
noastră interesindu-ne de 
modul cum s-a asigurat 
pregătirea propagandiștilor 
la temele ce constituie 
subiecte de dezbatere in 
cadrul convorbirilor recapi
tulative. Astfel, la prima 
temă — „Partidul — centrul 
vital al națiunii" — am re
marcat. înainte de toate, 
preocuparea pentru clari
ficarea aspectelor teoretice 
ale problemei. S-a stăruit, 
astfel, asupra rolului isto
ric al partidului în condu
cerea luptei pentru impli- 
nirea celor mai înalte 
idealuri ale poporului. în 
asigurarea transformării 
revoluționare a societă
ții românești. Au fost 
aprofundate concepția ști
ințifică. profund novatoare, 
a tovarășului 
Nicolae Ceaușesiu cu pri
vire la rolul partidului de 
centru vital al națiunii 

.noastre, contribuția sa 
creatoare la dezvoltarea 
teoriei despre partid, apor
tul său determinant la spo
rirea necontenită a forței 
partidului, la integrarea sa 
profundă în viața societă
ții. Problematica teoretică 
a fost completată prin 
sublinierea sarcinilor ce 
revin organelor și organi
zațiilor de partid in 
intimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului in 
vederea creșterii calității și 
eficienței intregii activi
tăți politlco-organizatorice.

O pondere importantă au 
deținut in cadrul pregăti
rii propagandiștilor aspec
tele de ordin metodologic, 
in cadrul acestora folosi n- 
du-se și concluziile 
desprinse din controalele 
efectuate in cursul acestui 
an de studiu politico-ideo
logic in numeroase unități 
economice. concluzii in 
măsură să-i înarmeze pe 
propagandiști cu noi cu
noștințe metodologice in 
pregătirea, organizarea și 
conducerea convorbirilor 
recapitulative. Să mai no
tăm că în întreprinderile 
mari, comitetele de partid 
au organizat consultații 
pentru propagandiști și 
cursanți cu participarea 
unor cadre de conducere, 
au pus la indemină mate
riale documentare diver

se privitoare la activita(ea 
propriei unități : planșe, 
grafice, fotomontaje, foto- 
expoziții, filme etc.

Cum s-au desfășurat con
vorbirile recapitulative la 
care am participat ?

La Șantierul naval din 
Giurgiu, la secția armare, 
unde propagandist este 
maistrul Tudor Amuza, am 
apreciat cu deosebire fap
tul că. după ce s-au a- 
profundat o serie întreagă 
de aspecte de natură teo
retică. dezbaterea a stăruit 
asupra adevărului că ridi
carea calității activității 
organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor comu
niștilor reprezintă una 
dintre condițiile esențiale 
ale îndeplinirii rolului 
conducător al partidului in 
societatea noastră. Prin 
prisma unei asemenea ce
rințe am vorbit cu sudorul 
Ion Gheorghe. lăcătușul 
Florina Stan. timplarii 
Gheorghe Spoială și 
Gheorghe Crăciunescu. a-

ționeze cu înaltă răspunde
re atiț cind participă la 
luarea unor decizii, cit și 
la aplicarea lor. „Noi am 
hotărit. mai de mult. să 
recuperăm piesele si sub- 
ansamblele de la aparatele 
de măsură uzate. Am sta
bilit si unele măsuri in 
acest scop, numai că nu se 
respectă în totalitate ceea 
ce am hotărit. iar unele 
aparate nu funcționează co
respunzător. impiedicind 
astfel conducerea corectă a 
proceselor de producție la 
secțiile leșiere și filtrare 
albă. Cred că nu ar fi lip
sit de importantă ca acei 
care se ocupă de recupe
rarea acestor piese să spu
nă ce e de făcut pentru 
indreptarea lucrurilor".

Pornind de la această 
propunere, electromecani
cii Adrian Sburlea. Anghe- 
luță Dorașcu. mecanicul 
Ion Bidu au făcut propu
neri concrete in vederea 
îmbunătățirii activității de 
recuperare si refolosire a

CONVORBIRILE 
RECAPITULATIVE 
- dezbateri vii, 

aprofundate, puternic 
ancorate în realitate

nalizind modul in care ac
ționează organele și orga
nizațiile de partid de aici 
pentru unirea și mobiliza
rea energiilor colectivului 
muncitoresc in vederea tra
ducerii în viață a progra
mului de transformare a 
șantierului naval de la 
Giurgiu in prima unitate a 
industriei noastre navale 
cu activitate integrată. 
Pornindu-se de la cerința 
de a se acționa pentru ri
dicarea nivelului tehnic și 
cmlitativ al navelor, redu
cerea cheltuielilor materia
le. realizarea exemplară a 
producției destinate expor
tului. o serie de cursanți, 
printre care lăcătușii Flo- 
rea Tudor și Petre Burces- 
cu. maistrul vopsitor 
Gheorghe Ciobanu. au stă
ruit asupra cerinței ca toți 
comuniștii să se afle in 
primele rinduri ale bătăliei 
pentru organizarea științi
fică și modernizarea acti
vității șantierului naval, 
pentru promovarea cu mai 
mult curaj a noilor tehno
logii. pentru autodota- 
re etc.

La cercul de învătătnint 
politico-ideologic de partid 
din cadrul atelierului de 
aparate ție măsură si con
trol al întreprinderii de 
aluimnă din Tulcea (propa
gandist — electromecanicul 
Omer Mictat), după ce 
muncitorul Ștefan Copa- 
cencu și alți cursanți au 
abordat aspectele teoretice 
ale temei. propagandistul 
a orientat dezbaterile in
sure examinarea aportului 
organizațiilor de partid de 
aici la mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii la înfăp
tuirea sarcinilor de plan. 
Primul care s-a înscris la 
cuvint. a fost maistrul'Ște
fan Clemente, care a stă
ruit asupra unității dintre 
cuvint si faptă ce trebuie 
să caracterizeze munca și 

■ viața comuniștilor, subli
niind că ei trebuie să ac

pieselor uzate, de Înlocuire 
a Unor piese aduse din im
port cu altele fabricate în 
țară.

O dezbatore interesantă 
s-a desfășurat la Întreprin
derea mecanică de mașini 
și utilaj minier Baia Mare. 
Propagandistul Luca Dorin 
a condus o dezbatere vie. 
in care cursanții au dove
dit o bună cunoaștere a te
mei și o stăpînîre clară a 
noțiunilor pe care le folo
seau. Iată citeva idei asu
pra cărora s-a stăruit. Re- 
ferindu-se. astfel, la faptul 
că anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului au fost anii unei 
puternice afirmări a rolu
lui partidului ca centri 
vital al intregii societăți, 
cursanții Petru Șușa. Du
mitru Suciu. Onorica Mus
tea, Dragomir Pop. Gheor
ghe Szakacs au subliniat 
faptul că aceasta a repre
zentat trainica temelie a 
marilor înfăptuiri obținute 
in dezvoltarea economici 
naționale (exemplul pro
priei întreprinderi fiind, in 
acest sens. deosebit de 
elocvent), in făurirea unui 
sistem larg democratic, 
unic in fejul său. ce asi
gură participarea tuturor 
oamenilor muncii la condu
cerea societății, in soluțio
narea problemei naționale 
in spiritul înaltelor princi
pii ale umanismului.

La întreprinderea „Se
mănătoarea" din Capitală 
asistăm la desfășurarea în- 
vățămîntuiui politico-ideo
logic la organizația de 
partid de la atelierul prese. 
Subinginerul Dan Mari- 
chescu. propagandistul 
cercului, a orientat de la 
bun incepu,t dezbaterile 
asupra unor realizări 
concrete din atelierul in 
care îsi desfășoară activita
tea cursanții acestui cerc. 
Muncitorii Ion Osman, 
Atanasio Osiac. maiștrii 
Ion Ivănescu si Ion Marin 
s-au referit, de pildă, la

utilajele intrate in ultimii 
ani în dotarea secției și 
atelierului, utilaje care re
prezintă forme concrete de 
introducere a progresului 
tehnic in munca acestui 
colectiv — mașina automa
tă de indoit țevi Ja rece, 
mașina de despicat tabla și 
cea de expandat, — acestea 
economisind astăzi sute de 
ore-om pentru fiecare co
mandă. contribuind intr-o 
măsură importantă la creș
terea productivității mun
cii. In acest context, a fost 
subliniată cerința perfec
ționării pregătirii profesio
nale. științifice și tehnice 
a tuturor oamenilor mun
cii. a creșterii receptivită
ții fată de nou. comuniștii 
trebuind să se afle în pri
mele rinduri ale acestei 
activități.

Dar nu peste tot con
vorbirile recapitulative au 
fost pregătite cu grija co
respunzătoare pentru ca 
ele să marcheze un mo
ment de virf al activității 
polltico-ldeologice. Bună
oară. la organizația de 
partid nr. 10 de la se -țiu 
de articole tehnice a între
prinderii „Flacăra Roșie' 
din Capitală, dezbaterea 
primei teme recapitulative 
s-a redus Ia repetarea unor 
generalități. A fost totuși 
un moment în care dezba
terea ar fi putut dobin.il 
un caracter interesant : 
este vorba de momentul in 
care s-a vorbit despre ca
litățile moral-politiee ale 
comunistului, despre ce
rința creșterii răspunderii 
acestuia față de propria sa 
pregătire politică si profe
sională. față de exemplul 
de muncă și viață ce-1 ofe
ră colectivului din care fac 
parte. S-ar fi putut exami
na. prm prisma unor ase
menea exigente, modul in 
care comuniștii secției ac
ționează și se afirmă ca 
dinamizatori ai activitetii 
de perfecționare politică 
51 profesională a acestui 
colectiv Propagandistul 
n-a îndrumat însă dezba
terea pe un atare făgaș. 
,, drept, exemplul re
latat este singular ; la alte 
dezbateri la care am par
ticipat aici am constatat 
calitatea bună a dezbate- 
rilor. Astfel, Ja organiza
ția de partid nr. 11 propa
gandistul Andrei Magdo a 
asigurat o temeinică tra
tare teoretică a probleme
lor. cit si ancorarea lor in 
viata întreprinderii. Am 
stăruit însă mai mult asu
pra acestui exemplu deoa
rece el pune în lumină 
o dată mai mult rolul esen
țial al propagandistului in 
canalizarea dezbaterilor. in 
asigurarea substanței ' de 
idei, a unei eficiente multiple.

Constatările cuprinse In 
ancheta do față pledează, 
o dată mai mult, pen'-u 
ancorarea temeinică a de»- 
bateriio- din cercurile rT- 
învățâmint polftico-Hon- 
lovic în viata si preocupă
rii»- Specifice fiecărui „n- 
lectiv muncitoresc, aceas
ta înlemnind nu o renun
țare la aprofundarea unor 
idei, concepte și teze teo
retice. c| examinarea nrtn 
prisma cerințelor cuprinse 
în documentele de partid 
a activității și potențialu
lui de creație ale fiecărui 
colectiv pentru a identifi
ca pretutindeni toate re
sursele existente de per
fecționare a activității, dc 
ridicare a acesteia la cote 
mereu mai înalte de efi
ciență. Se impune, de ase
menea. o prezentă mai lar
gă. mai sistematică a ac
tiviștilor de partid la dez
baterile din cursuri, o con
tribuție mai activă a aces
tora la desfășurarea un-”- 
convorbiri • recapitulauve 
de substanță, cu o au'on- 
tU'ă finalitate educativ*. 
(Reporteri <i corespondenți 
ai „Scinteii").

(Urmare din pag. I)
știent fiind de natura și exigențele 
specifice acestui act.

La fel de limpede este insă că 
in acest proces — in curs de gene
ralizare la scara intregii jjcletați — 
nu totul depinde pur și simplu de 
aptitudinile, posibilitățile și veleită
țile insului. Descoperirea și punerea 
lor in lumina meritată se datorează 
adesea animatorului, activistului 
cultural, adică acelor „dispeceri ai 
creativității" capabili să distingă 
chiar in stadiul manifestărilor inci
piente semnele talentului, ale vo
cației creatoare. De la semnalare la 
afirmare și recunoaștere se întinde 
întotdeauna drumul — mai lung sau 
mai scurt — al maturizării, al dobin- 
dlrii acelei ținute și expresivități 
ce caracterizează în mod obligatoriu 
o personalitate artistică, indiferent 
dacă aceasta se ilustrează in pla
nul artei amatoare ori al celei pro
fesioniste, ambele avute in vedere 
în uriașa competiție care este Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei". Exact pe acest traseu, doar la 
prima vedere simplu și nesinuos, își 
spun din plin cuvintul competența, 
calificarea, ardoarea (da, ardoarea, 
căci dacă flacără interioară nu e. 
nimica nu e 1) animatorului, in
structorului, adică ale acelor „oa
meni de bunăvoință" (vechea for

mulă e totuși incompletă !) al căror 
portret spiritual se desenează in 
culorile solidarității și responsabi
lității față de noile valori pe care 
o Cultură in vizibilă ascensiune le 
generează zi de zi, ceas de ceas.

Polivalentă, greu de surprins in
tr-un singur cuvint, identitatea a- 
cestor dispeceri e de aflat nu doar 
in persoana dirijorului de filarmo
nică, a actorului reputat, a cineas
tului Cu numeroase filme la activ 
ori a scriitorului de mult impus in 
conștiința publicului, ci și in aceea 
— aparent mai modestă — a instruc
torului de brigadă, a animatorului 
de cenaclu, a „corepetitorului" cu 
ochiul format la școala multisecu
lară a jocului și a clntecului româ
nesc. a muzeografului, bibllotecăiu- 
lui șl librarului, adică a tuturor a- 
celor oameni care-și fac din propă
șirea spirituală a semenilor un mod 
și un ideal de viață.

înscriși sau nu pe 0 schemă de 
funcțiuni — amănuntul aproape că 
nu mai prezintă importanță I — 
acești constructori de conștiințe sint 
verificați (și se verifică) la con
fluența unor răspunderi comple
mentare : față de ei înșiși — căci 
nu poți impulsiona spiritul crea
tor al celorlalți fără a fi sta
tornic preocupat de propria auto- 
depășire — și față de inestima
bilul „fond de talente" pe care

trebuie să-l „administreze" în nu
mele colectivității. Mandatul de 
conștiință incredințat lor de către 
societate le impune continua per
fecționare a pregătirii, o cunoaștere 
aprofundată a vieții și. necesar co
rolar, a specificului artei. „Specia
lizarea" lor e prin urmare de ne-

examenul realității — rămine sufi
cient loc de acțiune pentru perfec
ționarea profesională, intr-un cu
vint pentru învățătură. Sfera edu
cației recurente trebuie să cuprin
dă obligatoriu și pe acești acti
viști. Fiindcă animator te naști, 
dar și devii. Nu credem deci că

Unități turistice 
în județul Vrancea

în județul Vranoea s-au con
struit, în ultimul timp, atrăgătoare 
unități turistice. Una dintre acestea 
este hanul BACHUS. amplasat pe 
șoseaua națională București — 
Focșani — Bacău, lingă localitatea 
Popești. Hanul oferă locuri de ca
zare in camere moderne și confor
tabile. Unitatea dispune de un res
taurant cu două terase și bar do z>. 
în orașul Mărășești, hotelul PARC 
din apropierea gării are 30 de ca
mere de două locuri, un restaurant, 
o braserie și cafe-bar. La Adjud, 
modernul Complex de alimentație 
publică și cazare TROTUȘ dispune 
de restaurant, braserie, cafe-bar. 
precum și 60 de locuri de cazare. 
Aceleași servicii le oferă hanul 
SOVEJA din stațiunea cu același 
nume, precum și hotelul PANCIU 
din orașul Panciu.

și animați de intenții bune. într-o 
proză plină de tilc, un mare clasic 
al literaturii noastre demonstra ce
lor dispuși să Înțeleagă aceasta că 
nu oricine poate interpreta „cu 
variațiuni" o creație fundamentală, 
în educație, mai ales cind ea antre
nează toată colectivitatea, numărul

Constructori de conștiințe
conceput in afara acestei dubla 
evoluții progresive, la ale cărei rit
muri rezistă numai cei care-și în
țeleg condiția ca o neîntreruptă an
gajare față de cultură și artă, ea o 
permanentă prezență in mijlocul 
oamenilor.

Indiferența, plictiseala, rutina, a- 
patia, așteptarea amorfă a indicați
ilor amănunțite de la „centru", pă
guboasa concepție conform căreia 
„merge și așa" sint defecte capitale, 
care pot descalifica din start orice 
activist cultural. Admițind, teoretic, 
că toți activiștii și animatorii cultu
rali sint scutiți de aceste tare — lu
cru care, știm dintr-o lungă expe
riență, nu e totdeauna confirmat de

greșim cind socotim că punctul 
inițial al perfecționării activiștilor 
culturali e chiar selecția lor. Mai 
mult decit in alte profesii, aici e 
nevoie de chemare, de responsabi
litate și cultură, de cunoașterea 
oamenilor.

„A perfecționa" un ins inapt în
seamnă a desfășura un efort social
mente inutil. Nici decizia adminis
trativă, nici veleitarismul, nici „în
țelegerea" diverselor foruri sau fac
tori pentru omul „cumsecade", cu o 
brumă de cultură, nu duc la rezul
tate fericite dacă baza lor de ple
care constă in investirea cu respon
sabilități spiritual-formative a unor 
oameni fără vocație și cultură, fie

„variațiunilor" este, practic, infinit. 
De aici necesitatea „virtuozilor", a 
oamenilor în stare să evolueze cu 
indeminare și eficiență pe întreaga 
claviatură a culturii. Nu intențio
năm să desenăm aici un portret sin
tetic al activistului cultural. Neîndo
ielnic. sint foarte multe orizonturile 
spirituale și sufletești pe care tre
buie să le exploreze. Mai potrivită 
ni se pare de aceea numirea unor 
stări și mentalități ce trădează „ca
dre" fundamental incompatibile cu 
perfecționarea, deci cu idealul in
tregii societăți.

Nu e. așadar, un bun activist cul
tural cel care lucrează doar pentru 
concursuri sau doar din voința, cam

mărginită, de a „bifa" o sarcină. Pe 
parcursul documentărilor noastre 
am intilnit destui activiști de acesl 
fel și vom desena citeva siluete 
chiar cu riscul de a imprima acestor 
notații o tentă memorialistei ne
scontată inițial. într-un oraș, aureo
lat de amintirea pîrcălabului Cuza, 
un activist în tocmise.un chestionar- 
îndreptar pentru uzul instructorilor 
din Întreprinderi. „Textul" foia de 
inexactități și agramatisme, decon- 
certind prin lipsa de minimă infor
mație culturală. Negreșit, „impună- 
tâțirile", „îndreptările" rele nu ser
vesc nimănui ; din ele nu rezultă 
nimic decît confuzie. Intr-un oraș 
din susul Moldovei, la o casă de 
cultură vestită — cu numai doi-trei 
ani in urmă — pentru formațiile și 
realizările ei, am intilnit „un om 
necăjit". „Fondul1' preluat de Ia 
predecesorul său fusese grabnic 
irosit prin comoditate, dezinteres și 
lipsă de orientare spirituală. Pe 
scurt, mărturisea „animatorul" cu 
pricina, se cam „delăsase". Insisten
țele reporterului n-au mai scos de
cît recunoașterea încurcată a dezin
teresului pentru „talgiri și hatuti", 
care-i dădeau, se vedea bine, sta
tornice dureri de cap. I-am repro
dus aici, cu bună știință, Inflexiu
nile locale, tocmai pentru că ele in
dicau, in fond, dialectul in curs de 
marginalize re și dispariție, al sub-

culturii, al provincialismului rău în
țeles.

Iată de ce trebuie pusă, cu toată 
hotărirea, problema răspunderii și 
a competenței. Autoritatea, forța 
de înrîurire a activistului cultu
ral sint cu atit mai mari cu cit el 
este un exponent, un om apt să 
antreneze largul activ obștesc din 
fiecare unitate, localitate sau județ, 
confirmind și potențind astfel, la 
examenul faptelor, democratismul 
culturii noastre. O egală atenție se 
cuvine acordată organismelor și 
instituțiilor cultural-artistice, tutu
ror factorilor educaționali, de la 
consiliile de educație politică din 
întreprinderi și comune pină la co
mitetele de educație și cultură so
cialistă din orașe, municipii și ju
dețe, constituite toate intr-un am
plu sistem al muncii de educație 
subsumat principiului generos al 
democratizării culturii, al afirmării 
oamenilor muncii ca producători și 
receptori de bunuri spirituale. 
Toate acestea fac cu atit mai ac
tuală ideea asigurării unui „fond" 
de activiști culturali cu o bună pre
gătire politico-ideologică și meto
dologică, cu un larg orizont de 
cultură, capabili să transpună cu 
eficientă in practică obiectivele 
politicii culturale a partidului.

dobin.il
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

0 concepție umanistă despre menirea păcii

de participants la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Intr-o atmosferă de inaltă efervescentă patriotică și profundă angajare 

revoluționară, partic.ipantii la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România au exprimat dragostea și atașamentul fier
binte ale tuturor studenților tării fată de patrie și partid, fată de dumnea
voastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, insufletitor exem
plu de muncă și viată comunistă, conducător intelept și ctitor neobosit al 
României socialiste moderne, fată de excepționala activitate pe care o 
desfășurati pentru binele și fericirea întregului popor, pentru triumful no
bilelor idealuri ale edificării socialismului și comunismului in tara noastră, 
pentru implinirea aspirațiilor legitime de pace și colaborare internațională 
ale tuturor națiunilor lumii. Vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din adincul inimilor noastre, cele mai fierbinți mulțu
miri pentru statornica dumneavoastră preocupare de a crea tinerei gene
rații universitare condiții Și posibilități nelimitate de afirmare in toate do
meniile vieții social-politice, economice, culturale și științifice, de educare și 
formare in spirit comunist, revoluționar, pentru binele și propășirea continuă 
a patriei noastre socialiste.

în întreaga noastră pregătire ca viitori specialiști cu o inaltă calificare, 
capabili să asimileze și să transpună in practică cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, avem un pilduitor exemplu in personalitatea tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prestigios om politic și savant 
de renume mondial, căreia ii adresăm, cu acest prilej, cele mai alese sen
timente de stimă și respectuoasă considerație pentru activitatea depusă in 
beneficiul științei românești, activitate ce reprezintă o strălucită afirmare 
a rolului activ pe care oamenii de știință, savantii trebuie să-l aibă pentru 
folosirea cuceririlor geniului uman numai in slujba păcii, a prosperității 
generale a umanității, pentru promovarea ideilor dezvoltării pașnice a 
lumii contemporane.

Exprimind încă o dată, din adincul inimilor noastre, cele mai vii mul
țumiri pentru minunatele condiții de viată și invătătură ce ne-au fost 
create prin munca eroică a clasei noastre muncitoare, a întregului popor, 
condus de Partidul Comunist Român, pentru grandioasele programe de 
dezvoltare a patriei, ce poartă pecetea inconfundabilă a gindirii cutezătoare 
și activității dumneavoastră neobosite, în uriașa operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, ne angajăm solemn, in numele în
tregii studentimi a patriei, să intimpinăm Conferința Națională a partidului 
cu rezultate de excepție, să acționăm cu mai mare energie pentru creșterea 
continuă a contribuției asociațiilor studenților comuniști Ia educarea prin 
muncă și pentru muncă, revoluționară, a tinerei generații universitare, Ia 
formarea sa multilaterală, pentru ca aceasta să se ridice, cu romantismul 
clocotitor al virstei tinere, la nivelul înaltelor răspunderi ce-i revin in 
înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, in măreața operă a deve
nirii comuniste a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

★
Simbătă s-au desfășurat, in Ca

pitală, lucrările Plenarei Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, care a dezbă
tut activitatea desfășurată de aso
ciațiile studenților comuniști in ve
derea creșterii eficienței politice și 
profesionale a intrecerii „Fiecare 
asociație a studenților comuniști — 
colectiv de educare prin muncă și 
pentru muncă a studenților".

Analizind cu exigență și respon
sabilitate comunistă activitatea și 
sarcinile ce revin asociațiilor stu
denților comuniști, plenara a hotărit 
ca in centrul preocupărilor Consi
liului U.A.S.C.R. să se situeze și in. 
viitor creșterea responsabilității fie
cărui student pentru o temeinică 
pregătire profesională și politică, 
astfel incit tineretul universitar să 
participe, in continuare, și mai activ, 
cu intreaga sa energie și capacitate 
creatoare, la realizarea obiectivelor 
cercetării și creației tehnico-științi- 
fice stabilite de Congresul al XIII-

Vara eroilor
(Urmare din pag. I)
de la o oră la cinci-șase minute. Și 
altele și altele — mecanicul fiind 
doar unul dintre „oamenii cu idei" 
de la I.A.S. Rădăuți.

— Noi contăm foarte mult pe in
vestiția inteligentei — ne va spune 
Gheorghe Gavrilovici._ 9

— La noi se citește foarte mult.
Că așa este constatăm și in 

complexul de ingrășare a taurinelor. 
Exemplare frumoase hrănite știin
țific — rețeta se regindește zilnic, 
in funcție de mai multi parametri, 
printre care aprovizionarea nu este 
ultimul — adăpostite in grajduri 
moderne dau seama de munca in
tensă și atit de grea din zootehnie.

— La noi e foc continuu — ne 
spune Ioan Popescu, șeful sectoru
lui. Avem oameni buni, stabilizați, 
profesionalizați : Corneliu Cozac, 
Constantin Dumitrescu. Gheorghe 
Dumitrescu. Dar necazul nostru cel 
mai mare este că tot mai puțini ti
neri se dedică ingrijirii animalelor. 
Nu e bine...

Așa e — și e păcat. Dintre absol
venții lioeului agroindustrial din ve
cinătatea întreprinderii, aflat sub 
patronajul ei, prea puțini se în
deamnă spre una din meseriile care 
aici, in Bucovina, are o tradiție deo
sebit de bogată. ...Dar să răminem cu 
credința că este ceva trecător 1

Din nou in cimp. trecem pe lingă 
alte superbe lanuri de cartofi, ajun
gem la pajiști. Dealurile se înclină

Bolile reumatice au o foarte 
mare râspindire și de aceea ele au 
constituit obiectul unor cercetări 
aprofundate atit la noi, cit și in alte 
țari. Specialiștii au ajuns la conclu
zia că ele se prezintă sub forme cu 
mult mai variate și mai complexe 
decit se cunoștea cu citeva decenii 
in urmă. Cu toate acestea, ca urmare 
a preocupărilor și progreselor reali
zate de științele medicale, în prezent 
unele boli reumatice pot fi pre
venite, iar majoritatea pot fi tratate 
in așa măsură incit chiar și persoa
nele cu asemenea suferințe să iși 
poată desfășura viața și activitatea 
in condiții normale.

Am solicitat cunoscutului specialist 
în acest domeniu, prof. dr. docent 
ștefan Șuțeanu, șeful clinicii me
dicale de la Spitalul „I. Cantacuzi- 
no“ București, unele precizări și re
comandări utile mal ales in acest 
sezon.

— Intr-adevăr există boli reuma
tice pe care în prezent le putem 
combate cu mai mult succes. De 
exemplu, reumatismul articular acut, 
boală gravă, care in trecut repre
zenta principala cauză a bolilor val- 
vulare cardiace, poate fi și este pre
venit in mod eficient prin tratarea 
corectă, cu penicilină, a tuturor in
fecțiilor streptococice, in special a 
amigdalitelor acute. Alte boli reuma
tice însă au cauze multiple, cu
noscute numai în parte ; prin cerce
tările care se realizează, atit in țara 
noastră, cît și pe plan mondial, se 
obțin insă progrese importante în 
clarificarea mecanismului de produ
cere. în îmbunătățirea mijloace
lor de prevenire și tratare a lor.

Totodată, se inregistrează progrese 
și în ce privește modificarea în sens

*
lea al partidului, la transpunerea 
neabătută in viață a sarcinilor cu
prinse în cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al partidului, la Congresul ști
inței și invățămintului. precum și 
cu prilejul Adunării solemne consa
crate aniversării a 65 de ani de la 
crearea U.T.C. și a 30 de ani de la 
înființarea U.A.S.C.R.

La plenară a participat și a luat 
cuvintul ’ tovarășul Nicu Ceaușescu. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist.

In încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă de puternică angajare pa
triotică și entuziasm tineresc, parti
cipanții la plenară au adresat 
o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

domol. într-o parte a șoselei, nu de
parte de alt grup de grajduri, o 
mare cireada de vaci paște. Și in 
jur. in afara noastră, nici țipenie de 
om. Nici nu este nevoie, stă de stra
jă paznicul electric, sirrha aceea pusă 
sub tensiune la 12 volți care a luat 
locul clasicului văcar și care „iși 
face datoria" fără chiote și fără bită. 
Vacile sint grase, lucesc de bună
stare. Se profilează oare și aici, pe 
zare, o nouă distincție ? Cine știe...

La ferma Negostina, ferma care 
anul trecut a obținut 56 800 kg de 
cartofi Ia hectar, pășim pe o tarla 
de pe care zilele trecute a fost re
coltată producția de triticale pentru 
masă verde. Azi, Constantin Dudu- 
man conduce atent un utilaj de să
pat canale. în urma lui. la fel de 
atenți. Gheorghe Precup și loan Va- 
sile introduc tuburi de ceramică. 
Este sistemul de drenaj — același 
care a ingăduit recuperarea prețioa
selor păminturi de la Scruntani. Este 
un sistem cu dublă funcție : in pe
rioadele secetoase — dar nu tot 
timpul — apa este reținută in dre- 
nuri și ureînd prin capilaritate hră
nește planta.

La Rădăuți, oraș cu o activitate 
industrială și meșteșugărească de 
mina intii. se practică, la fel. și o 
agricultură de mina intii. „Agricul
torul orășean" este aici o realitate 
în cel mai strict inteles al cuvintu- 
lui. și el nu este cu nimic mai pre
jos decit „agricultorul țăran". Ba 
chiar, dacă ne gindim la titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Factorii naturali și păstrarea sănătății
favorabil a evoluției lor, chiar dacă 
pentru moment nu se poate vorbi 
de o adevărată vindecare. De pildă, 
în prevenirea și tratamentul reuma
tismului cronic degenerativ se obțin 
rezultate excelente cu ajutorul fac
torilor naturali și al gimnasticii me
dicale. Mă voi referi la factorii na
turali, la curele balneare, deoarece 
despre gimnastica medicală s-a scris 
de curind in paginile ziarului. In 
țara noastră se găsesc numeroase 
stațiuni in care pot fi îngrijiți cu 
eficacitate bolnavii reumatici ; apele 
sulfuroase, iodate sau clorpsodice, ca 
și nămolurile sapropellce constituie 
agenți terapeutici activi, de o mare 
utilitate in tratamentul a numeroase 
boli reumatice, cum sînt spondilozele 
(cervicală, dorsală sau lombară), ar
trozele (de șold, genunchi sau mină), 
periartrita scapulohumerală. lombo- 
sciatica eto.

Deseori sint întrebat de pacienți 
care este stațiunea balneară cea mai 
eficientă, cea mai recomandabilă. 
Răspunsul este greu de dat, pentru 
că dispunem de numeroase stațiuni, 
în care factorii naturali sint puși la 
dispoziția bolnavilor în condiții 
optime, prin construcții moderne de 
tratament. Recomand fie stațiunile 
de pe litoral (Eforie-Nord. Eforie- 
Sud. Mangalia, T.echirghiol), fie pe 
cele din interiorul țării ; dintre aces
tea voi aminti numai citeva : Hercu- 
lane, Felix — Oradea. Lacu Sărat — 
Brăila, Amara. Pucioasa. Bazna. 
Ocna Sibiu ș.a.

în timpul curelor balneare, bolna
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eventual război să pună în pericol 
insăși viața pe pămint.

Izvorită din tradițiile istorice și 
spirituale ale poporului român, din 
preocupările mișcărilor revoluționa
re, socialiste și comuniste care și-au 
înscris in programele lor ideea salvă
rii omenirii de ororile unui război 
pustiitor, din cunoașterea profund 
științifică a epocii contemporane, 
concepția partidului nostru cu pri
vire la necesitatea păcii între po
poare este generată, de asemenea, 
de însăși natura societății socialiste 
pe care o construim. Construcția 
unei noi vieți a omului, a unei noi 
societăți cu tot ceea ce implică 
această nouă societate, nu se poate 
realiza decît în condiții externe pri
elnice, de destindere și pace, de 
colaborare și înțelegere între state, 
de afirmare liberă, independentă a 
voinței fiecărui popor. De a- 
ceea. așa cum se subliniază in 
Programul P.C.R., lupta pentru 
pace reprezintă unul dintre o- 
biectivele fundamentale ale tarilor 
care edifică societatea socialistă, al 
tuturor forțelor progresiste pe plan 
mondial. Secretarul general al parti
dului menționa în acest sens că 
„înfăptuirea cu succes a planurilor 
si programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei noastre este 
posibilă numai in condiții de pace 
și securitate internațională, de co

ZIUA AVIAȚIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Temerari ai aripilor patriei
A devenit o frumoasă 

tradiție ca, în a treia du
minică a lunii iunie, in 
semn de cinstire a glorioa
selor tradiții ale aripilor 
românești, de prețuire a 
tuturor celor ce slujesc cu 
credință patria in rânduri
le cutezătorilor aerului, să 
sărbătorim Ziua Aviației 
Republicii Socialiste Româ
nia. In această zi, cei care 
se află la manșele aero
navelor civile sau militare 
românești ori la posturi 
de muncă și luptă legate 
de zborul acestora, făcind 
din plin dovada înaltei lor 
conștiințe socialiste, a de
votamentului nețărmurit 
față de patrie, partid și 
popor. a patriotismului 
fierbinte, se prezintă etț 
realizări de seamă in înde
plinirea sarcinilor de o- 
noare ce le sint încredin
țate. raportind că acționea
ză neabătut pentru tradu
cerea in fapte a hotărârilor 
Congresului al XIII-lea. a 
prevederilor Directivei co
mandantului suprem, tova
rășul Nicolae , Ceaușescu. 
pentru a intimpina cu noi 
și tot mai însemnate suc
cese în fiecare domeniu de 
activitate Conferința Na
țională a partidului.

Ca reporter militar, m-am 
găsit adesea în mijlocul 
lor. i-am insoțit in multe 
din misiunile lo-r.

...Peste 3 600 ore de zbor 
.adună. în total, misiunile 
efectuate de clicopteristii 
militari intre dana portu
lui Constanta si platfor
mele petromarîne româ
nești plasate in largul Mă
rii Negre. Acum cind 
țițeiul de... Marea Neagră 
se extrage de mai bine de 
o lună, cind acesta a 
devenit materie primă 
pentru rafinăriile tării, o 
privire in urmă, spre una 
din secvențele ce i-a avut 
ca eroi pe piloții de elicop
tere. e tocmai potrivită.

Pe timpul transportului 
platformei „Orizont" Ia 
primul ei loc de statie. o 
furtună puternică a deter
minat ruperea legăturilor 
dintre instalație și vasele 
de tnactare. Pericolul de 
distrugere a Platformei, fie 
si numai parțială, era imi*' 
rent. Și cum refacerea le
gaturilor cu ajutorul vase
lor plutitoare era practic 
imposibilă, s-a recurs la 
intervenția elicopter!știlor. 
A acționat eficient, in timp 
util, un echipaj comandat 
de locotenent-colonelul Ni
colae Naparu. Vîntul, in 
rafale, atingea viteze de 
26—25 metri pe secundă 
(circa 90 de kilometri pe 
oră). Vasele de pe care 
trebuiau luate odgoanele, 
ca și platforma de altfel, 
erau purtate ca niște frun
ze pe apa numai valuri 
furioase. Intr-o asemenea 
împrejurare, elicopterul 
s-a aflat adesea la cițiva 
metri de un vas sau altul, 
abordajul (și deci un acci

vii beneficiază de o supraveghere 
medicală atentă și competentă, gra
ție cărora sint apreciate. în mod 
obiectiv, efectele favorabile ale tra
tamentului. In cazul cind sint sesi
zate eventuale tulburări, medicul 
modifică tratamentul, cura. Apariția 
unor astfel de efecte nedorite poate 
fi evitată prin respectarea criteriilor 
medicale riguroase de trimitere a

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

bolnavilor la băi, ținîndu-se seama 
nu numai de indicațiile, dar și de 
eventualele contraindicații pentru 
curele balneare. Aș vrea să mai 
adaug un singur lucru : majoritatea 
stațiunilor balneare funcționează tot 
timpul anului. Totuși, pe măsura 
încălzirii timpului, un număr tot 
mai mare de bolnavi iși propun să 
meargă la cura balneară, astfel incit 
mi se pare deosebit de util să atrag 
atenția ca înainte de a merge într-o 
stațiune să fie consultat medicul.

— Legat de influența factorilor 
naturali asupra organismului, vă 
rugăm să vă referiți și la influenta 
condițiilor atmosferice asupra bolilor 
reumatice.

— Este bine cunoscut faptul că 
durerile reumatice sint mai intense 

laborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. De 
aceea, intre politica internă și cea 
internațională există o strinsă uni
tate dialectică".

Determinată de cerințele obiective 
și necesitățile vitale ale societății 
românești, concepția păcii, promova
tă consecvent de partidul nostru, de 
secretarul său general, exprimă, tot
odată. interesele vitale ale tuturor 
oamenilor de pretutindeni și răs
punde, de asemenea, logicii obiec
tive a societății omenești actuale, 
cerințelor fundamentale ale asigură
rii progresului acestei societăți.

Pacea nu este, desigur, un dat na
tural, ci o realitate socială, ea nu 
este înscrisă într-o finalitate a na
turii, cum opusul ei, războiul, nu 
este, la rindul său. nici el, un dat 
inexorabil care să țină de presupusa 
„natură agresivă a omului".

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pacea implică re
lații sociale, raporturi determinate 
între state și între popoare. Pacea 
este definită ca dependentă azi, mai 
mult decit oricind altădată, de 
voința popoarelor. Eliminarea răz
boiului ca formă de rezolvare a 
diferendelor dintre state impli
că respectul suveranității. inde
pendenței, egalității în drepturi a 
tuturor popoarelor, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța. Ea 
sintetizează in fond un drept suprem 

dent) fiind evitat doar 
grație profesionalismului, 
măiestriei în tehnica pilo
tajului a celor de la co
menzile aeronavei.

Unor episoade de aceeași 
tensiune le-au fost eroi, in 
cei aproape 11 ani de cind 
zboară „pentru Petromar". 
și alți ofițeri comuniști — 
locotenenți-coloneii loan 
Țarină și Eftimie Serghei. 
maiorii Mihail Cosmoiu și 
Gheorghe Mleșnită — pi
lot! încercați ai puternice
lor și modernelor elicopte
re românești, și acestea, 
ca și platformele pe-

un loc șl cobori sub nori. 
Incet-incet, stabili unde se 
află. Și, astfel, receptind 
cu nu știu care simțuri — 
desigur născute in orele 
confruntărilor cu exerci
țiile și aplicațiile tactice 
complexe, cu tehnica de 
luptă și cu tactica folosirii 
ei in cele mai diverse con
diții — parametrii avionu
lui. se apropie de aero
drom. Urma să execute 
manevrele de aterizare la 
vedere. Dar care vedere 2 
El fulgera întunericul fără 
să vadă nimic la bord : 
nici cu ce viteză umblă

tromarine. rod edificator 
al capacității tehnice 
înalte atinse de indus
tria românească în anii 
de glorie ai EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Am mai ales, din nu
meroasele fapte ce ar în
lesni un portret al aviato
rilor români de azi. între
prinderea de excepție a 
căpitanului Adrian Acar. 
...S-a întimplat noaptea, la 
un zbor in condiții meteo
rologice grele. Tinărul 
luptător aerian se afla un
deva in înalt, într-o lume 
numai a stelelor și a lor. 
a piloților. înainte de a în
cepe evoluțiile impuse de 
misiunea primită, constată 
întreruperea legăturilor 
radio cu cei de la sol. Iar 
după aceea pieriră toate 
luminile de la bord. Întu
nericul nopții intră in car
lingă. în mod normal ar 
fi trebuit să părăsească 
avionul. Dar ceva il oprea 
să catapulteze : „Uite ce 
bine merge motorul ! Cum 
Să distrugi un avion care, 
totuși, este foarte bun ?!" 
Gindi că trebuie să fie o 
situație trecătoare. Găsi

Foto : Ștefan Ionescu

prin aer. nici la ce înălți
me. nici dacă urcă, nici 
dacă coboară... Ceva însă, 
ceva lăuntric îi alimenta 
hotărirea temerară si ii 
„dădea elemente". Condu- 
cind avionul pe panta de 
aterizare, aproape fără să 
știe cum o face, se gindi 
că cei de la sol nici nu 
bănuiesc ce se intimplă si 
cit de periculos devine 
astfel totul. „Mai am pu
țin și sint ou rotile ne 
pistă !“. Dar deodată ob
servă că intre el si sol se 
mai afla un avion. N-avea 
cum să aterizeze... Luă 
înălțime. Cind survola 
aerodromul, fu văzut de 
cei de la sol si se luară 
măsurile potrivite. Veni 
iarăși la aterizare. Din 
nou cu botul avionului pe 
capul pistei și din nou o 
mie de întrebări fără răs
puns. Stăpin pe avion și pe 
el mai mult decît oricind. 
făcind corp comun cu ma
șina zburătoare, căpitanul 
Acăr puse, nu fără difi
cultate. roțile bolidului pe 
betonul pistei de aterizare.

Aviatorii civili sint și ei 
mereu la ...înălțime. Prin 
forța lucrurilor, dar și prin

și mai supărătoare în momentul 
schimbărilor atmosferice, ele fiind 
deci meteorotrope. In ultimii am, in 
cadrul meteorologiei s-a dezvoltat o 
nouă disciplină : meteorologia me
dicală, care studiază relațiile dintre 
diverșii factori atmosferici, influen
ta lor asupra echilibrului biologic al 
organismelor și condițiile patologice, 
care pot apărea ca urmare a influ
enței acestor factori. De progresele 
acestei noi ramuri a științei benefi
ciază toate domeniile medicinii, 
inclusiv reumatologia.

Știm că starea vremii se modifică 
in funcție de mai mulți factori, și 
anume : presiunea atmosferică, umi
ditatea, electricitatea și încărcarea 
ionică etc. Sub acțiunea complexă 
a acestor factori, procesele inflama
toare, caracteristice bolilor reuma
tice, se accentuează, ceea ce se tra
duce prin intensificarea durerilor la 
nivelul articulațiilor suferinde. Aces
te agravări determinate de schimbă
rile vremii pot fi prevenite sau co
rectate prin intensificarea tratamen
tului antireumatic medicamentos ori 
de cite ori apar asemenea condiții. 
Un alt mijloc de a preveni accentua
rea suferințelor reumatice sub acțiu
nea factorilor meteorologici este tra
tamentul balnear, care contribuie 
atit la călirea organismului, cît și Ia 
ameliorarea proceselor patologice 
caracteristice diverselor boli reuma
tice. Prin acțiunea factorilor natu
rali. a curelor balneare bolnavii reu
matici devin mai rezistenți la influ

al omului, dreptul la existență — și 
de aceea solicită toată înțelepciunea 
și responsabilitatea sa. Garanții 
păcii nu pot fi. in viziunea parti
dului nostru, decit oamenii in totali
tatea lor, popoarele lumii, indiferent 
de mărimea și puterea lor militară. 
„Omenirea, arăta în acest sens secre
tarul general al partidului, are 
nevoie de pace, de securitate, de un 
climat de încredere și colaborare. 
Este mai necesar ca oricind ca toate 
popoarele să-și unească eforturile și 
să conlucreze tot mai strins pentru 
a impune dezarmarea și pacea, pen
tru lichidarea armelor nucleare, pen
tru excluderea războiului din viața 
societății". Pentru că pacea implică 
interesele vitale ale popoarelor, ea 
nu poate și nu trebuie să rămînă 
doar un obiect al tratativelor dintre 
guverne, ci trebuie să angajeze tot 
mai mult responsabilitatea popoare
lor. a forțelor progresiste de pretu
tindeni. a tuturor oamenilor.

Izvorîtă dintr-o filozofie revoluțio
nară, viziunea păcii — așa cum este 
ea formulată și promovată de parti
dul nostru, de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
pune în mod pregnant în lumină 
problema responsabilității individua
le și colective, ca și pe cea a pro
movării umanismului contemporan, 
a dialogului dintre concepțiile care 
cultivă încrederea în om și in viito
rul său.

rezultatele efortului coti
dian susținut, prin înfăp
tuirile lor. Comandantul 
aeroportului Otopeni, ma
iorul Adrian Marinescu, 
ne-a vorbit într-una din 
zilele trecute despre ceea 
ce înseamnă 24 de ore de 
activitate la această mare 
poartă aeriană a țării

De regulă, pe Otopeni 
aterizează sau decolează 
un avion la intervale de 5 
pină Ia 10 minute. Dar. de 
regulă... regula nu poate 
fi respectată și. atunci, se 
lucrează cu intervale mi
nime : 3 minute. Nu vom 
vorbi despre ce anume im
plică asigurarea continui
tății fluentei și securității 
unui astfel de trafic, cit 
efort și cită concentrare 
implică acestea. Nu vă 
vom relata nici despre vis- 
colirile iernii trecute, o 
iarnă atit de aspră cu cei 
de pe aerodromuri, punîn- 
du-i zile in șir la treabă 
pentru ca pista de decola- 
rc-aterizare să poată fi fo
losită fără întrerupere. Nu 
vom. sublinia in mod deo
sebit că personalul de o» 
aerbportul Otopeni este 
implicat in refacerea capa
cității de zbor a fiecărei 
aeronave care aterizează. 
Vom nota doar că toate a- 
cestea se fac cu maximă 
atenție, cu pricepere, cu 
răspunderea reclamată in 
asemenea împrejurări.

Beneficiarii principali 
sînt.. desiguY, aviatorii de 
pe liniile aeriene româ
nești. Deschiderea largă 
spre lume realizată de 
tara noastră in anii de 
după Congresul al IX-lea 
al partidului a avut in
fluență nemijlocită și asu
pra dezvoltării aviației 
noastre civile de transport. 
Astăzi, avioanele purtind 
pe aripi însemnele româ
nești „bat" în lung și în 
lat cerul planetei, ateri
zează in tari de pe toate 
continentele și duc cu ele 
mesajul de pace al patriei 
noastre, al cărei prestigiu 
a fost ridicat pe culmi fără 
precedent de cel mai iubit 
fiu al ei. de omul politic cu
tezător și clarvăzător — to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Pe cele 39 de linii aeriene, 
piloții Gheorghe Gavril și 
Pavel Bagza, Nicolae Ian- 
covici și Ion Ciopraga. în
soțitoarele de bord Lucia 
Sihota și Violeta Greavu. 
oameni la care miile de 
ore de zbor și milioanele 
de kilometri parcurși la 
bord sint lucruri obișnuite, 
întregul personal -rțavigant 
se situează zi de zi< la co
tele de exigentă și de răs
pundere ce se impun. Și 
aviatorii civili, ca și cei 
militari binemeritând a fi 
numiți temerari ai aripilor 
patriei... Ei. toți, cei ce 
zboară in inalturi. purtind 
in inimi chinul drag al 
României socialiste.

Maior Dumitru 
AMARIEI

entele negative ale schimbărilor vre
mii. iar durerile devin mai puțin 
supărătoare.

Fiecare dintre factorii naturali 
contribuie in felul lui la călirea orga
nismului. Astfel, este cunoscut rolul 
important ai soarelui pentru crește
rea și dezvoltarea organismelor. Dr. 
Arcadie Percek, medic primar la 
Spitalul clinic Dr. I. Cantacuzino. se 
referă la rolul mai puțin cunoscut 
al luminii naturale, sau al luminii 
zilei, cum este denumită curent. 
Această lumină a zilei, deci nu 
neapărat cu soare, este deosebit de 
necesară organismului incă din pri
mele zile de viață. Cercetări expe
rimentale au demonstrat rolul lumi
nii asupra metabolismului, asupra 
sistemului nervos central, asupra 
aparatului cardiovascular, pielii etc. 
S-a putut constata, de pildă, o în
cetinire a metabolismului bazai, a 
diferitelor funcții ale organismului 
în lipsa prelungită a expunerii orga
nismului la lumina naturală a zilei. 
De asemenea, se constată și o dimi
nuare a procentului de fosfor și fier 
din singe, ceea ce cu timpi;! poate 
duce la boli ca anemia, rahitismul 
etc.

O primă concluzie se impune de 
la sine, și anume necesitatea de a 
expune corpul cit mai mult la lumina 
naturală, de a amenaja locurile de 
joacă ale copiilor sau cele de studiu 
ale tinerilor în apropierea ferestre
lor, de a beneficia de soare, dar și 
de lumina naturală, in zilele fără 
soare, aceasta fiind un mijjoc na
tural, de căli re, de creștere a rezis
tenței organismului.

Elena MANTU

Tovarășului VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Cu ocazia alegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Vietnam, am plăcerea să vă adresez, in nu
mele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu per
sonal. calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și de 
succes deplin in activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile de prie
tenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, in inte
resul popoarelor român și vietnamez, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

. Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu. a 
trimis o telegramă tovarășului Pham 
Hung, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
Vietnam, prin care, cu prilejul ale
gerii in această funcție, ii adresează 
calde felicitări, precum și alese

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Franzeluta" (co
lor). Producție a studiourilor din 
R. P. Polonă. Premieră TV. Cu : 
Katarzyna Dabrowska, Dorota 
Orkiszewska, Jakec Bohdano- 
wickz. Antonina Barczewska, Bar
bara Wrzesinska, Andrzej Zarne- 
cki. Regia : Anna Sokolowska. 
Episodul 1

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13.00 Album duminical (parțial color)
14,50 Ziua aviației (color). Aripi tri

colore
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de fapte revolu
ționare. Documentar realizat în 
județul Brașov

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 21 iunie, ora 20 — 24 
iunie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
in general instabilă în prima parte a 
intervalului, apoi va deveni predomi
nant frumoasă. Cerul va fi variabil, 
cu innorări mai accentuate in primele 
zile in Banat, sudul Crișanei. Oltenia, 
Muntenia, Transilvania și nordul Mol
dovei, unde vor cădea averse de ploa
ie însoțite de descărcări electrice. în 
restul teritoriului, acest fenomen va

CARNET CULTURAL

BRĂILA. Timp de două zile, la 
clubul muncitoresc „Progresul" s-a 
desfășurat, in plen si ne secțiuni, 
sesiunea de comunicări tehnico- 
știintifice cu tema „Contribuții ale 
subinginerilor in promovarea pro
gresului tehnic pentru mărirea e- 
ficientei economice si îmbunătăți
rea calității produselor". In cadrul 
manifestării — organizată de con
siliul județean al sindicatelor, in 
colaborare cu Întreprinderea de 
utilai greu „Progresul" și Univer
sitatea din Galați — au fost pre
zentate numeroase referate si co
municări științifice, majoritatea 
autorilor fiind subingineri dintr-o 
serie de unități economice brâile- 
ne. (Candiano Priceputu).

SATU MARE. Două noi premie
re. în aceste zile, pe afișul Tea
trului de Nord Satu Mare. Colec
tivul secției române a pus in sce
nă Piesa „Piticul din grădina de 
vară" de D. R. Popescu. în regia 
iui loan Cristian, noul director al 
teatrului : in cadrul secției maghia
re a fost prezentată piesa „Soare 
de munte" de Hunyady Sândor. in 
regia lui Kovâcs Ferenc. (Octav 
Grumcza).

SĂLAJ. „Pămint străbun" este 
genericul expoziției naționale de 
artă populară . a elevilor din licee 
și școli profesionale, al cărei ver
nisai a avut loc recent la Casa 
științei si tehnicii pentru tineret 
din municipiul Zalău. Organizată 
în cadrul celei de-a VI-a ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României", de către C.C. al U.T.C., 
Comitetul județean Sălaj al U.T.C.. 
Ministerul Educației si Invățămin-

ACTUALITATEA SPQI^TIVĂ
FOTBAL

Ieri, la București, in penultima 
etapă a diviziei A, Victoria — F. C. 
Argeș 2—2 (1—1).

Celelalte jocuri ale etapei a 
XXXIII-a, azi, de la ora 18 : Petro
lul — Steaua. Dinamo — Jiul, F.C. 
Olt — Sportul studențesc. „U“ Cra
iova — F.C.M. Brașov, S. C. Bacău 
— Flacăra. „U“ Cluj-Napoca —

RUGBI : Noua Zeelandâ — cîștigătoarea ,.Cupei mondiale”
Ieri s-a disputat la Auckland fi

nala „Cupei mondiale" la rugbi in
tre echipele Noii Zeelande și Franței. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
29—9 (9—0) in favoarea jucătorilor 
neozeelandezi.

★

Azi. pe terenul central din comple-

Campionatul mondial
In ultima săptămină a acestei luni 

la Havana se va desfășura cea de-a 
IV-a ediție a Campionatului mon
dial de box pentru juniori, compe
tiție la care și-au anunțat partici
parea pugiliști din 30 de țări, între 
care și România. La turneul mon
dial, țara noastră va fi reprezentată 
de sportivii Nicolae Aliuță (categ.

GIMNASTICĂ : Dinamoviada internațională
Proba feminină din cadrul Dina- 

moviadei internaționale de gimnasti
că ce se desfășoară in sala Dinamo 
din Capitală a revenit sportivei 
românce Aurelia Dobre (Dinamo 
București), cu 39,70 puncte, urmată 
de coechipiera sa Mădălina Tănase 
38.70 puncte și sovietica Natalia Fro
lova 38.50 puncte.

Pe echipe a ciștigat formația Di

urări de sănătate și succes deplin 
în activitate. Se exprimă, totodată, 
convingerea că guvernele celor două 
țări vor acționa pentru extinderea 
în continuare a relațiilor de priete
nie si colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam, dintre popoarele 
român și vietnamez.

Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Brașov

20,35 Film artistic : „Stratagema"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 22 IUNIE

20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Tezaur folcloric (color)
20,55 în prima linie a bătăliei pentru 

energie. Reportaj
21,05 Film în serial (color) : Anna 

Pavlova. Coproducție U.R.S.S. — 
Anglia. Premieră TV. Cu : Galina 
Beliaeva, Lina Buldakova, Șer- 
ghei Sakurov, Vsevolod Larionov, 
James Fox, Jacques Debar!, 
Gheorghe Dimitriu, Piotr Gusev, 
Martin Scorsese, Svetlana Toma, 
Natalia Fateeva, Grigore Grigo- 
riu. Scenariul și regia : Emil Lo- 
teanu. Episodul 1

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

fi local. Izolat vor fi condiții pentru 
căderi de grindină și cantități de apă 
de peste 15 litri pe metrul pătrat in 
24 de ore. în ultima zi. aversele de 
ploaie vor deveni izolate și se vor 
semnala mai ales în zonele deluroase 
și de munte. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse, in general, intre 8 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade. în București : Vremea va fi 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în primele zile, cind 
vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 10 și 14 gra
de. iar cele maxime între 24 și 28 de 
grade.

tului și Inspectoratul școlar al ju
dețului Sălaj, expoziția reunește 
lucrări reprezentative de artă popu
lară conterhporană. apaftfnind ele
vilor din licee si școli profesionale 
din diverse zone ale tării, (Eugen 
Teglaș).

ARGEȘ. Municipiul Pitești a găz
duit tradiționala sărbătoare „Tir- 
gul olarilor", la care au fost pre- 
zenti creatori de ceramică, obiecte 
din lemn. împletituri, cusături, din 
mai multe județe din tară cu tra
diție in arta populară românească. 
S-a constatat fată c|e ediția prece
dentă o mai amplă participare a 
creatorilor și promovarea mai pro
nunțată a acurateței creației au
tentice. (Gheorghe Cirstea).

MUREȘ. In cadrul celei de-a 
IX-a ediții a manifestării „Săptă- 
mîna culturii tîrnăvene". în orașul 
■chimiștilor a fost organizată o lar
gă paletă de acțiuni politico-edu
cative și cultural-artistice. Mani
festarea a debutat cu medalionul 
plastic „Noile dimensiuni ale Arhi
tecturii românești in epoca con
temporană". după care in satul 
Bobohalma s-a desfășurat simpo
zionul „Momente de muncă și 
eroism ale noii revoluții agrare". 
De asemenea, la Tirnăveni. Casa 
orășenească de cultură, cluburile 
muncitorești și școlile au găzduit 
gale de filme românești, prezen
tări de cărți, acțiuni de educare 
materialist-știintifică a oamenilor 
muncii si programe artistice la 
care și-au dat concursul soliști si 
formații artistice laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Gheorghe Giurgiu).

Oțelul. Gloria — Rapid, Chimia — 
Corvinul. ★

Titlul de campioană a Cehoslova
ciei l-a cistigat echipa Sparta Praga 
— 42 puncte, din 30 de partide. Pe 
locurile următoare — Vitkovice (37 
p) și Bohemians Praga (35 p).

xul „Dinamo" se va juca, de la ora 
10. partida Dinamo — Steaua, din 
faza finală a campionatului. Steaua 
conduce in clasamentul grupei fi
nale. cu opt puncte din trei meciuri, 
iar Dinamo se află pe locul al patru
lea. cu cinci puncte din trei me
ciuri. La Baia Mare : Știința Cemin 
— Grivița Roșie.

de box pentru juniori
semimuscă. vicecampion european 
de juniori al categoriei). Mihai Leu 
(categ. ușoară) și Francisc Vaștag 
(categ. semimijlocie), campion euro
pean de juniori la această categorie, 
care a fost declarat de E.A.B.Ă. cel 
mai bun boxer al turneului european 
1986. Ei vor fi însoțiți de antreno
rul Relu Auraș.

namo București cu 191,70 puncte, 
urmată de Dinamo — U.R.S.S. 190,45 
puncte. Levski Spartak — Sofia 
181,80 puncte. Dynamo (R. D. Ger
mană) 181,35 puncte. Ujpest Dozsa 
(Budapesta) 180,20 puncte.

Competiția se încheie astăzi cu 
finalele pe aparate ce se vor desfă
șura incepînd de la ora 10,00.

(Agerpres)



„Președintele Nicolae Ceausescu, un conducătur ilustru
Rumania socialistă, n tară animată de nubile idealuri"
RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Politica de pace a României socialiste, inițiativele și acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu vizind realizarea dezarmării, în primul rînd 
a celei nucleare, soluționarea tuturor stărilor conflictuale prin mijloace 
pașnice, realizarea unei colaborări rodnice între toate țările continuă să 
fie reflectate de mijloacele de informare in masă din diferite țări ale 
lumii.

în acest cadru sînt subliniate pozițiile constructive ale României so
cialiste, exprimate de președintele țării cu prilejul convorbirilor la nivel 
înalt româno-somaleze, al primirii unor personalități politice din alte state.

Sînt prezentate, totodată, succesele remarcabile repurtate de poporul 
român in anii socialismului, îndeosebi in perioada de după Congresul 
al IX-lea al partidului.

România Si Somalia — relevă 
agenția T.A.S.S.. relatînd despre 
Comunicatul comun semnat la în
cheierea vizitei oficiale de priete
nie efectuate în țara noastră de 
președintele Mohamed Siad Barre 
— se pronunță pentru adoptarea 
unor măsuri urgente care să ducă 
la lichidarea în mai multe etape, 
pină in anul 2000. a tuturor arme
lor nucleare și sprijină realizarea 
unui acord în problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune din Eu- 
rnea si a celor operativ-tactice.

Agenția arată că cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat împotriva mi
litarizării spațiului cosmic, pentru 
interzicerea experiențelor nucleare 
Si încheierea unui acord internațio
nal in această problemă. Totodată, 
a fost reafirmată solidaritatea cu 
lupta popoarelor africane împotri
va apartheidului si a discrimină
rii rasiale, exprimindu-se sprijinul 
activ fată de lupta dreaptă a po
porului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O.. pentru dobindirea in
dependentei naționale.

T.A.S.S. subliniază și faptul că, 
!h cursul convorbirilor, conducăto
rii celor două țări au exprimat 
dorința comună de a dezvolta co
laborarea economică, cooperarea în 
producție și schimburile comercia
le pe baze reciproc avantajoase.

Sub titlul „România și Somalia 
condamnă apartheidul". ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R. D. Germană a informat că pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Siad Barre au exprimat, in 
cadrul convorbirilor de la Bucu
rești. sprijinul lor hotărît pentru 
lupta dreaptă a poporului african 
împotriva regimului de apartheid 
de la Pretoria. Cei doi conducători 
au condamnat, de asemenea, noile 
acte de agresiune ale Africii de 
Sud împotriva statelor vecine si 
s-au pronunțat pentru o soluționa
re pașnică a conflictului din Orien
tul Mijlociu, precum și a unor con
flicte din Africa și Asia — relevă 
cotidianul.

Poziția celor doi șefi de stat față 
de evoluțiile de pe continentul afri
can. de condamnare a politicii ră
stite a autorităților de la Pretoria 
și a acțiunilor agresive ale R.S.A. 
împotriva statelor din „prima linie", 
de sprijinire a soluționării pașnice 
a stărilor conflictuale este reflec
tată și de agenția A.D.N.. din ace
eași țară.

La rîndul ei. agenția CHINA 
NOUA pune accent pe faptul că 
președinții României și Somaliei 
au subliniat că pacea, securitatea, 
progresul si cooperarea în lume 
nu pot fi asigurate decîț prin 
aplicarea strictă a principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne. nefolosirii forței și 
amenințării cu forța. Cei doi pre
ședinți. continuă agenția, s-au pro
nunțat pentru convocarea unei 
conferințe speciale in cadrul O.N.U. 
In vederea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării — in
clusiv a problemelor datoriilor ex
terne extrem de mari.

Agenția kuweitiană de presă 
KUNA evidențiază că, examinind 
situația din Orientul Mijlociu, 
președinții României si Somaliei au 
apreciat că o pace globală, justă și 
durabilă în această parte a lumii 
trebuie să se bazeze pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate. In vederea soluționării globa
le a problemelor din Orientul Mij
lociu. cei doi președinți s-au pro
nunțat în favoarea unei conferințe 
internaționale — sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite — la care 
să participe toate părțile intere
sate. inclusiv O.E.P.. singurul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian, și pentru crearea in 
acest scop a unui comitet pregăti
tor.

Relatînd despre toastul rostit de 
președintele Nicolae Ceaușescu la 

dineul oficial. KUNA subliniază că 
șeful statului român s-a pronunțat 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
numai și numai pe calea pașnică, 
a tratativelor, declarînd că trebuie 
să se pună capăt neîntîrziat 
războiului dintre Iran și Irak și 
să se treacă la soluționarea poli
tică a problemelor dintre aceste 
două țări.

Este, de asemenea, pusă In evi
dență aprecierea șefului statului 
român că trebuie să fie soluționate 
și conflictele dintre diferite state 
din Africa — inclusiv problemele 
dintre Somalia și Etiopia — por- 
nindu-se de la respectul indepen
denței, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne.

• Preocupare constantă pentru ampli
ficarea dialogului, pentru promovarea 
relațiilor cu toate țările lumii ® Poziții 
constructive în problemele cardinale 
ale vieții internaționale ® Puternic 
dinamism în dezvoltarea economico- 

socială a noii Românii

Președintele Siad Barre a elogiat 
multitudinea inițiativelor și apelu
rilor pe care România le-a lansat 
în scopul realizării păcii și 
securității mondiale și a caracteri
zat relațiile dintre țara sa și 
România ca fiind excelente — ara
tă în încheiere KUNA.

Agenția iugoslavă TANIUG. re- 
ferindu-se. de asemenea, la con
vorbirile româno-somaleze. arată 
că acestea s-au concentrat asupra 
evaluării relațiilor și colaborării 
bilaterale și a perspectivelor de 
dezvoltare a lor. în special în do
meniul economic. In ce privește 
problemele internaționale, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Siad 
Barre s-au pronunțat pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale de pace în problema Orien
tului Mijlociu. sub auspiciile 
O.N.U., pentru încheierea unui 
acord americano-sovietic asupra 
eliminării rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa, ca și pen
tru reglementarea pașnică a con
flictelor dintre diferite state din 
Africa — relatează agenția.

Un șir de ziare și agenții de presă, 
prezentînd actualitatea politică ro
mânească, pun accentul pe conți
nutul unor recente cuvîntări rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevă pozițiile exprimate față de 
problemele importante care con
fruntă omenirea, cum sînt cele pri
vind necesitatea dezvoltării libere, 
suverane a statelor, ca și soluțio
narea situațiilor conflictuale prin 
mijloace pașnice.

Desfășurarea plenarei lărgite a 
Consiliului Național al Agricultu
rii. Industriei Alimentare. Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor este 
reflectată într-o amplă informare 
de ziarul sovietic „SELSKAIA 
JIZN".

Referindu-se la cuvîntarea rostită 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, agenția T.A.S.S. 
arată că cei 25 de ani care au tre
cut de ia încheierea cooperativizării 
agriculturii din România au de
monstrat justețea căii pe care 
țărănimea română a ales-o.

Se arată apoi, citîndu-se din 
cuvintare. că. pe baza experienței 
României, se poate afirma că agri
cultura socialistă, cooperatistă, uni
rea țărănimii în unități puternice 

reprezintă singura cale care asigu
ră lichidarea inapoierii, a exploa
tării și inegalității.

Subliniind dezvoltarea puterni
că a agriculturii românești in 
anii care au trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
P.C.R. a acordat și acordă o aten
ție deosebită și mijloace corespun
zătoare materiale, tehnice și știin
țifice în vederea creșterii continue 
a acestui sector economic — rele
vă agenția.

Referindu-se la convorbirile pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a avut cu viceprim-ministrul 
egiptean Mohamed Abd El Halim 
Abou Ghazala, agenția CHINA 
NOUA evidențiază că președintele 
României s-a pronunțat în fa
voarea convocării unei conferințe 
internaționale, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite, consacrate 
soluționării problemei Orientului 
Mijlociu. La conferință, a arătat 
președintele României, vor trebui 
să participe Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei și Israelul.

Agenția relevă că oaspetele a 
subliniat înalta apreciere de care 
se bucură in Egipt contribuția 
importantă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu Ia solutionarea 
problemelor Orientului Mijlociu.

Cu prilejul primirii lui Son

Sann, prim-ministru al Guvernu
lui de coaliție al Kampuchiel De
mocrate, președinte al Frontului 
Național de Eliberare a poporului 
khmer — relevă agenția iu
goslavă Taniug — președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
România socialistă s-a pronunțat 
și se pronunță pentru soluționarea 
pe cale politică, prin negocieri, a 
situației din Kampuchia, pentru 
realizarea unei largi reconcilieri 
naționale între toate forțele și asi
gurarea independentei, suveranită
ții și caracterului de tară neutră 
Si nealiniată al Kampuchiel. Se 
subliniază, apoi, aprecierea șefului 
statului român că aceasta presupu
ne. ca o necesitate, tetragereia tu
turor trupelor străine si încetarea 
oricărui amestec din afară în tre
burile interne ale Kampuchiei.

In paginile sale, presa din dife
rite țări reflectă în continuare 
realizările remarcabile obținute de 
țara noastră în dezvoltarea sa 
multilaterală, caracterul construc
tiv, dinamic al politicii externe ro
mânești.

Sub genericul „Trăiască priete
nia somalezo-romănă", săptămîna- 
lul de limba engleză „HEEGAN", 
care apare la Mogadiscio, și coti
dianul de limba somaleză „XID- 
DIGTA OKTOOBAR" au publicat 
pe spatii ample articole. însoțite 
de fotografii, consacrate tării noas
tre. Sînt puse în evidentă succe
sele obținute de România îp dez
voltarea sa economică si socială, 
politica externă dinamică și prin
cipială. de pace si colaborare cu 
toate statele lumii.

în articole se arată că, după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, cînd în fruntea 
partidului si a tării a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România a cunoscut o dezvoltare 
dinamică si echilibrată, cu împli
niri deosebite în toate domeniile 
de activitate. Se subliniază că 
tovarășul- Nicolae Ceaușescu este 
„un conducător ilustru, cu un spi
rit revoluționar efervescent, parti
cipant la toate marile bătălii duse 
de partid pentru apărarea intere
selor vitale ale poporului, promotor 
activ al idealurilor nobile ale 
României".

Cifre ilustrative prezintă succe

sele dobindite în economie, com
parativ cu nivelurile din 1944 și 
1965. De asemenea, sînt prezentata 
liniile directoare ale politicii pro
movate de țara noastră în dome
niile social, cultural și în alte sec
toare, relațiile economi-oe externe.

Sint reflectate amplu principiile 
politicii de pace și largă cooperare 
internațională ale României, pozi
ția sa față de problemele cardi
nale internaționale, in primul rînd 
față de dezarmare. Este prezentată 
hotărîrea de reducere unilaterală 
a forțelor armate, armamentelor si 
cheltuielilor militare, hotărîre spri
jinită de poporul român prin re
ferendumul din noiembrie 1986. 
Sînt expuse pozițiile României 
față de problemele privind noua 
ordine economică internațională, 
față de situația din Orientul Mij
lociu, față de evoluțiile de pe con
tinentul african, ca și opțiunea pri
vind desființarea blocurilor mili
tare.

Sint prezentate, totodată, rela
țiile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și So
malia, contribuția hotăritoare pe 
care o au la dezvoltarea tor con
vorbirile la nivel înalt româno-so- 
maleee.

O suită de articole consacrate 
succeselor repurtate de țara noas
tră in diferite domenii de activi
tate este publicată de cotidianul 
marocan „AL BAYANE".

Intr-un articol intitulat „Progres 
in cercetarea minieră", ziarul evi
dențiază că cercetătorii români 
din acest sector economic au pus 
la punct noi aparate, instalații și 
dispozitive necesare exploatărilor 
în subteran, precum și in carierele 
de cărbune la suprafață, tn articol 
sint evidențiate o serie de reali
zări in acest domeniu, care per
mit asigurarea unor condiții mai 
bune de muncă.

Intr-un alt articol, ziarul maro
can evidențiază creșterea produc
ției agricole in România, subli
niind, pe baza unei ample docu
mentări, progresele înregistrate în 
aoeastă ramură de bază a econo
miei românești.

Invățămîntul românesc contem
poran — se arată într-un alt ar
ticol — este o oglindă fidelă a 
transformărilor petrecute în socie
tatea românească, mai ales in ul
timele două decenii, a realizărilor 
obținute in toate domeniile vieții, 
în întreaga complexitate a aces
teia.

In continuare este evidențiat ca
racterul anticipativ și creator al 
învățămîntului din țara noastră, 
datorită condițiilor create în acest 
scop și care îl fac in măsură să 
pregătească tineretul la un nivel 
înalt șl să formeze, în același 
timp, oameni capabili, avînd cu
noștințe multiple și o personalitate 
puternică. Este continuată astăzi, 
prin realism și o orientare mo
dernă. o bună tradiție, învăță- 
mintul românesc fiind în cursul 
acestui secol unul dintre cele mai 
bine cotate din Europa — conchide 
ziarul.

Publicația „INDIAN FOREIGN 
REVIEW" a consacrat un articol 
raporturilor de colaborare româno- 
indiene, in care se subliniază rolul 
important pe care l-a avut in pro
movarea conlucrării rodnice din
tre bele două țări vizita oficială de 
prietenie efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in luna 
martie în India. Revista eviden
țiază că intre cele două țări se 
dezvoltă relații de colaborare re
ciproc avantajoasă în sectoare noi 
cum sint siderurgia, chimia și in
dustria. farmaceutică, precum și in 
domeniul tehnico-științific.

Publicația indiană subliniază că 
România, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, acționea
ză pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale și 
soluționarea problemei datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, inclusiv prin organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
auspiciile O.N.U. De asemenea, 
publicația relevă că România, 
șeful statului român militează ac
tiv pentru oprirea cursei iraționale 
a înarmărilor, pentru eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa și adop
tarea altor măsuri de dezarmare 
nucleară, care să înlăture pericolul 
unei catastrofe nucleare. ,

(Agerpres)

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kenji Miyamoto
TOKIO 20 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a fost transmis tovarășu
lui Kenji Miyamoto, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Japonez, un cald salut to
vărășesc. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, de noi și tot mai 
mari succese în întreaga activitate.

Mulțumind, tovarășul Kenji Miya
moto a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un călduros 
salut prietenesc și cele mai bune 
Urări de sănătate, de noi și mari 
succese in vasta activitate pe care 
o desfășoară.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilciul orimirii de către tovarășul 
Kenji Miyamoto a tovarășului Ion 
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. care a reprezentat partidul 
nostru la simpozionul internațional 
cu temă „Lupta pentru prevenirea 
războiului nuclear si eliminarea ar
melor nucleare — cauza comună a 
forțelor democrației și păcii în lume".

Pentru interzicerea armelor nucleare
OTTAWA 20 (Agerpres). — La 

Ottawa s-au desfășurat lucrările 
conferinței internaționale „Armele 
nucleare si dreptul", convocată de 
organizații canadiene specializate in 
drept internațional. Au luat parte 
personalități politice și laureați ai 
Premiului Nobel din diferite țări. In 
cadrul dezbaterilor au fost discutate 
probleme legate de activitatea juriș
tilor pentru interzicerea armelor nu

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări privind convocarea unei conferințe de pace în 

regiune • Noi incidente semnalate in Liban
CAIRO 20 (Agerpres). — La Cairo 

au avut loc convorbiri între Essmat 
El Meguid. viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Egip
tului, și secretarul general adjunct 
al O.N.U., Marrak Golding. La în
cheierea întrevederii, reprezentantul 
guvernului egiptean a declarat că 
au fost abordate aspecte privind 
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.

DAMASC 20 (Agerpres). — Siria a 
Înaintat o invitație președintelui 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yas
ser Arafat, să întreprindă o vizită la 
Damasc, au declarat surse diploma
tice, citate de agenția China Nouă.

PARIS 20 (Agerpres). — Intr-UH 
interviu acordat săptăminalului „Le 
jfJpuyel. Obșervateur", . jnainte.- de : a 
începe un turneu în Europa, minis
trul de externe al Israelului, Shimon 
Peres, a declarat că acum este mo
mentul potrivit pentru a se găsi o 
soluție la conflictul din Orientul 
Mijlociu. El s-a pronunțat, de ase
menea, in favoarea convocării unei 
conferințe internaționale pentru re
zolvarea problemelor economice din
tre Israel și țările arabe.I

AMMAN 20 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat reprezentanților 
presei iordaniene, președintele Aus
triei, Kurt Waldheim, a afirmat că 
inițierea unei conferințe internațio
nale de pace reprezintă o metodă 
realistă in vederea soluționării cri
zei din Orientul Mijlociuj negocie
rile fiind baza de reglementare a 
problemelor zonei — informează a- 
genția M.E.N. El a subliniat impor

Regimul de la Seul confruntat cu o gravă criză politică
SEUL 20 (Agerpres). — Coreea de 

Sud este confruntată în prezent cu 
cele mai grave tulburări politice și 
cu cele mai ample demonstrații de 
masă din ultimii șapte ani, relevă 
într-un comentariu agenția D.P.A. 
„Președintele" Chun Du Hwan. care 
a preluat puterea în urma unei 
lovituri de stat militare, încearcă 
să-l instaleze ca urmaș al său pe 
conducătorul puciului de atunci — 
generalul Roh Tae Woo. Desem
narea lui Roh drept candidat pre
zidențial de către partidul de gu- 
vernămînt a constituit pentru opo
ziție dovada faptului că Chun Du 
Hwan a renunțat definitiv să mai

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, tovarășul Kenji 
Miyamoto a dat o înaltă apreciere 
politicii P.C.R.. activității neobosite 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
fruntea partidului și statului'nostru, 
pentru întărirea păcii și securității 
în Europa și în lume, pentru solu
ționarea — cu participarea și în in
teresul tuturor popoarelor — a ma
rilor probleme care confruntă lumea 
contemporană. Au fost evidențiate cu 
satisfacție relațiile tradiționale de 
strînsă prietenie, solidaritate și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Japo
nez. importanta deosebită a Decla
rației comune din aprilie 1987, care 
exprimă hotărîrea P.C.R. și P.C.J. de 
a-și aduce întreaga lor contribuție 
la constituirea unui amplu front u- 
nitar antinuclear, pentru dezarmare, 
pace și colaborare între toate na
țiunile.

La întrevedere au participat tova
rășii Mitsuhiro Kaneko și Hiroshi 
Tachiki. membri ai Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez.

cleare. pentru excluderea lor din 
sfera relațiilor internaționale, rela
tează agenția T.A.S.S.

Specialiștii în diferite domenii ale 
științei juridice, care au participat 
la conferință, au susținut ideea că a 
sosit timpul pentru a se trece la 
dezarmarea nucleară și că lumea fără 
arme nucleare este pe deplin po
sibilă.

tanța și urgența organizării unei 
asemenea conferințe.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Primul 
ministru interimar al Libanului, Se
lim Al-Hoss, a acuzat Israelul că in
stituie noi enclave în jurul așa-zisei 
zone de securitate create ilegal în 
sudul teritoriului libanez și ocupate 
de forțele israeliene. El a declarat în 
fața membrilor comitetului parla
mentar pentru politică externă că re
petatele campanii de teroare ale Is
raelului au dus la o depopulare sis
tematică a satelor sud-libaneze, mai 
multe localități fiind deja pustii. 
După cum transmite agenția A.D.N., 
în „zona de securitate", care acoperă 
aproximativ 850 kilometri pătrați. Is
raelul a deschis recent un nou port 
în apropiere de Naqoura. Acest port 
a fost, creat încălcîndu-se șuveranita- 
țea , libanului., pentru a se accentua 
separarea zonei respective de restul 
teritoriului.

BEIRUT 20 (Agerpres). — In Li
ban s-au semnalat, in ultimele 24 
de ore. noi incidente generate de ri
valitățile unor grupări și de prezen
ța trupelor israeliene în sudul țării. 
Cel puțin două persoane au fost 
ucise, iar alte 20 rănite ca urmare 
a unor puternice ciocniri semnalate 
într-o zonă de sud a capitalei liba
neze.

In partea meridională a acestei 
țări, milițiile „Armatei Libanului de 
Sud", creație a forțelor de ocupație 
israeliene, au deschis focul asupra 
pozițiilor deținute de Forța Interima
ră ă O.N.U. in Liban (U.N.I.F.I.L.). 
Agenția KUNA, relatează că un 
militar din contingentul nepalez al 
U.N.I.F.I.L. a fost grav rănit.

onoreze promisiunile privind demo
cratizarea vieții politice interne.

Din acel moment — relatează 
agenția — in capitală și în numeroa
se orașe din țară, studenții, precum 
și ceilalți adversari ai regimului au 
inceput să iasă in număr mare pe 
străzi, organizînd demonstrații de. 
protest, deși guvernul a luat cele 
mai severe măsuri de represiune. Aju 
avut loc pretutindeni puternice 
ciocniri între manifestanți și forțele 
de poliție, care au fost plasate în 
stare de alertă maximă. S-au înregis
trat morți și zeci de răniți, au fost 
operate mii de arestări. Numeroși 
lideri ai opoziției politice au fost 
puși în stare de arest la domiciliu.

Apel la intensificarea 

cooperării economice 
între statele africane

— adresat la Conferința 
internațională de la Abuja

LAGOS 20 (Agerpres). — In ora
șul nigerian Abuja s-au încheiat lu
crările Conferinței internaționale in 
problema, situației economice și dez
voltării statelor Africii. In „Decla
rația de la Abuja", adoptată de par
ticipants, a fost lansat un apel la 
intensificarea cooperării economice 
înțre țările africane în domeniul in
dustriei, agriculturii, științei și teh
nologiei, in scopul atingerii obiec
tivului propus — depășirea actualei 
crize cu care se confruntă țările 
continentului.

Documentul relevă că progresul 
statelor africane este împiedicat de 
imensa datorie externă acumulată de 
acestea. în condițiile politicii dobîn- 
zilor excesive, de practicile protec- 
ționiste ale țărilor occidentale indus
trializate și de participarea redusă 
la realizarea „Programului de ac
țiune al O.N.U." destinat redresării 
Africii.

Declarația insistă asupra necesită
ții reașezării relațiilor economice in
ternaționale pe baze juste, o atenție 
deosebită trebuind să fie acordată 
țărilor in curs de dezvoltare.

Participanții au evidențiat, ca o 
condiție esențială a relansării pro
cesului de dezvoltare în regiune, 
menținerea stabilității, securității și 
păcii, relevind pericolul pe care ii 
reprezintă actuala cursă a înarmări
lor. riscul unui conflict nuclear. Ei 
s-au pronunțat pentru eliminarea 
forței in soluționarea divergențelor 
dintre state și realizarea destinderii 
in lume.

Critici la adresa 
protecjionismului

în schimburile comerciale
PARIS 20 (Agerpres). — Președin

tele Uruguayului. Julio Maria San- 
guinetti. a apreciat. într-o conferință 
de presă, că „problema protecționis- 
mului in relațiile comerciale este la 
fel de gravă sau chiar mai preo- 
cupantâ decit cea a datoriilor ex
terne. în condițiile in care noi ne 
plătim datoriile prin exporturi, au 
același efect atît creșterea dobînzi- 
lor. cit și diminuarea prețurilor la 
produsele de export pe piețele in
ternaționale" — a spus Sanguinetti. 
care este secretarul general in 
exercițiu al „Grupului de la Carta
gena".

In privința datoriilor externe, 
șeful statului Uruguayan a afirmat 
că este important să se ajungă la o 
stabilitate a dobînzilor, deoarece nu 
este posibil ca problema datoriei să 
fie soluționată atit timp cit acestea 
variază continuu.

Președintele Uruguayului. Julio 
Maria Sanguinetti, și-a încheiat vi
zita in Franța, unde a examinat cu 
președintele Francois Mitterrand, cu 
premierul Jacques Chirac și cu alte 
oficialități francezte aspecte ale' rela
țiilor bilaterale, precum și probleme 
privind situația din America ~cbii-’ 
trală și datoriile externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Șeful statului 
Uruguayan s-a pronunțat in sprijinul 
eforturilor depuse de țările membre 
ale „Grupului de la Contadora" in 
vederea reglementării politice a si
tuației din America Centrală.

„Poporul namibian 

va continua lupta pină la

obținerea independenței"
HARARE 20 (Agerpres). — Repre

zentantul Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) in 
capitala Republicii Zimbabwe a de
clarat că la Windhoek se desfășoară 
convorbiri intre o delegație sud- 
africană. condusă de ministrul de 
externe, Pik Botha, și reprezentanți 
ai așa-numitului guvern interimar 
al Namibiei în vederea redactării 
unei •„ constituții" a teritoriului na
mibian „independent". Noua acțiune 
pe plan legislativ a regimului rasist 
de la Pretoria nu are drept scop 
decit perpetuarea dominației asupra 
Namibiei — a declarat reprezentan
tul S.W.A.P.O. Declarînd nulă și 
neavenită această „constituție", con
trară rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate — care prevede retrage
rea trupelor sud-africane din Nami
bia și organizarea de alegeri libere 
— reprezentantul forțelor patrio
tice namibiene a( declarat că 
S.W.A.P.O. va continua lupta, sub 
toate formele, in vederea accesului 
fără nici un fel de condiții la inde
pendență pentru poporul acestui te
ritoriu.

ILE DE PRESA
e scurt

EXPLOZIE NUCLEARA EFEC
TUATA IN U.R.S.S. După cum 
transmite agenția T.A.S.S., la 
20 iunie, la poligonul din zona 
Semipalatinsk din Uniunea Sovie
tică a fost efectuată o explozie 
nucleară subterană cu o putere de 
20—153 kilotone. Experiența, pre
cizează sursa citată, a fost făcută 
în scopul perfecționării tehnicii 
militare.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-SO- 
VIETICE. Președintele Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Milanko Renovita. 
l-a primit, la Belgrad, oe ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. 
E^uard Sevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
aflat in canitala iugoslavă într-o 
vizită oficială de prietenie. In 
cursul convorbirii cară a avut loc. 
interlocutorii au -înrer’at w'r- 
rarea dintre U.C.I. si P.C.U.S. 
drept un factor maior al stimulă
rii relațiilor iugoslavo-sovietice.

LA ATENA s-au deschis lucrările 
unei conferințe a reprezentanților 
puterii locale din Grecia consacra

te problemelor apărării păcii. Ini
țiată de primarii districtelor din 
Atena, reuniunea iși propurțe să 
identifice noi căi de acțiune pen
tru promovarea cauzbi dezarmării 
și păcii si pentru eliminarea baze
lor străine de pe teritoriul Greciei.

PRIMIRE. Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, l-a primit pe minis
trul relațiilor externe al Cubei, 
Isidoro Malmierca Peoli. care a 
întreprins o vizită oficială în Po
lonia. transmite agenția P.A.P. Au 
fosi discutate probleme ale relați
ilor bilaterale si unele probleme 
ale actualității internaționale.

MEDIERE. Ministrul marocan 
de externe. Abdellatif Filali. a 
arătat că acțiunile de mediere în
treprinse de regele Fal)d al Ara- 
biei Saudite între Maroc si Algeria 
au deschis o nouă eră în relațiile 
algeriano-marocane. Intr-un in
terviu acordat cotidianului egiptean 
„AI-Gomhouriya". citat de agenția 
M.A.P.. ministrul marocan a re
levat că această acțiune este un 

preambul la un dialog frățesc pen
tru găsirea unei soluții diferendu
lui marocano-algerian. El a arătat 
că toate problemele vor putea fi 
depășite după realizarea unei în- 
tîlniri între regele Hassan al II-lea 
al Marocului si președintele Alge
riei. Chadli Bendjedid.

CONFERINȚA. La Moscova s-a 
desfășurat conferința istoricilor so
vietici și americani cu tema „Re
lațiile sovieto-americane in perioa
da 1945—1950“. Oamenii de știință, 
menționează agenția T.A.S.S., au 
reliefat necesitatea unei analize lu
cide a experienței triste din pe
rioada „războiului rece" pentru 
căutarea unor soluții care să ducă 
la preintimpinarea pericolului unui 
război nuclear.

CONGRES. La Helsinki s-au 
încheiat lucrările celui de-al 49-lea 
Congres al Partidului Coaliției Na
ționale din Finlanda. Participanții 
la congres au examinat perspecti
vele activității partidului — mem
bru al coaliției guvernamentale — 
precum și sarcinile vizind alegerile 
prezidențiale din 1988 și alegerile 
pentru organele locale de autocon- 
ducere. In rezoluția de politică ex
ternă adoptată cu acest prilej se 
reafirmă sprijinul deplin fată de 
politica de pace promovată de Fin
landa. Participanții au confirmat 
candidatura din partea partidului 
a primului ministru Harri Holkeri 
la funcția de președinte al țării. 

I. Suominen a fost reales președin
te al Partidului Coaliției Națio
nale.

ÎNTREVEDERE. La New Delhi 
a avut loc o întrevedere intre mi
nistrul afacerilor externe al Pa
kistanului, Sahibzada Yaqub Khan, 
și ministrul apărării al Indiei, 
Krishna Chandra Pant. După cum 
anunță agenția U.N.I., au fost dis
cutate probleme legate de situația 
de la frontiera indiâno-pakistane- 
ză și unele măsuri pentru întărirea 
încrederii în vederea preîntîmpi- 
nării apariției de stări de tensiune 
la frontiera dintre cele două țări.

PROGRAME DE DEZVOLTARE. 
La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au luat șfîrșit lucrările 
sesiunii Consiliului de administra
ție al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). 
Participanții au examinat și au a- 
doptat programul de cooperare și 
asistență tehnică pe țări și grupe 
de țări din cadrul O.N.U. și planul 
de activitate operativă al Națiuni
lor Unite în domeniul dezvoltării 
economice mondiale.

ATENTAT. La cincisprezece se 
ridică numărul victimelor explo
ziei produse, în seara zilei de vi
neri, într-un supermagazin din 
orașul Barcelona. Potrivit agenției 
EFE. acesta a fost cel mai grav 
dintre atentatele puse la cale pînă 
in prezent de organizația extre

mistă bască E.T.A. Bomba ucigă
toare, plasată într-un automobil în 
parcarea din subsolul magazinului, 
a dat naștere, în urma exploziei, 
unui nor dens de fum, victimele, 
printre care se aflau și doi copii, 
murind prin asfixiere.

NOUA CAPITALA A NIGERIEI. 
Guvernul nigerian intenționează să 
se instaleze in 1990 in noua capi
tală, Abuja, sițuată in interiorul 
țării. Aici trăiesc in prezent intre 
10 000 și 15 000 de oameni. Depar
tamente ale ministerelor de interne 
Si comerțului s-au mutat deja din 
actuala capitală. Lagos, la Abuja. 
Situarea acestui oraș in centrul 
țării va avea efecte pozitive asu
pra relațiilor intertribale.

ACORD. La Harare a fost sem
nat un acord de dezvoltare a coo
perării intre Zimbabwe și Cuba, 
informează agenția T.A.S.S. Acor
dul prevede promovarea raporturi
lor bilaterale în industrie, agricul
tură,. educație și sănătatea publică, 
cultură și sport. Cele două țări, 
membre ale mișcării de nealiniere, 
se pronunță cu hotărîre în favoa
rea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru drep
tul popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta.

SEMINAR. La Tunis s-au în
cheiat lucrările unui seminar pe 
tema „Dezvoltarea energiei elec
trice In lumea arabă". In cadrul 

căruia s-au analizat, în speciai, 
posibilitățile de dezvoltare a aces
tei ramuri in perioada următoare, 
în acest sens au fost propuse o 
serie de măsuri practice, menite 
să faciliteze ' cooperarea dintre 
țările arabe în domeniu. S-a con
venit, totodată, să se înființeze o 
asociație care să cuprindă între
prinderile care produc, transportă 
și distribuie energia electrică in 
țările arabe.

GREVA. Aproximativ un milion 
de muncitori au luat parte l.a gre
va care a avut loc vineri în Belgia 
în sectoarele transportului rutier, 
poștă, școli și în alte ramuri ale 
economiei și administrației. De
clanșată la chemarea sindicatelor, 
această mișcare revendicativă a 
fost apreciată de organizatori ca 
un semnal de alarmă adresat gu
vernului. care și-a anunțat inten
ția de a concedia un număr im
portant de lucrători din sectorul 
public.

POLITICA EXTERNA A NEPA
LULUI urmărește transformarea 
tării într-o zonă a păcii și întări
rea relațiilor prietenești cu toate 
celelalte țări, a declarat regele 
Birendra Bir Bikram Shah Dev. 
Luind cuvîntul în cadrul sesiunii 
Parlamentului național, suveranul 
nepalez a evocat obiectivele Aso
ciației Asiei de Sud pentru Coope
rarea Regională (SAARC) de pro
movare a păcii și stabilității în

regiune. Regele Birendra a amintit 
că guvernul nepalez a formulat i 
deja proiectele și programele care | 
să răspundă cerințelor de bază ale 
poporului nepalez pină în anul 2000. >

1500 MILE PRIN GHEAȚA. I
După o cursă de 42 de zile prin ș
timpurile de gheață ale calotei t
nord-polare si prin mările nordice, I
spărgătorul de gheață atomic sovie
tic „Sibiri" a revenit in portul 
Murmansk. El a luat pe parcurs la 
bord personalul și echipamentul • 
stației „Polul Nord — 27". a ajuns 
la Polul Nord geografic si a trans
portat spre locul de debarcare per- | 
sonalul si echipamentul stației 
„Polul Nord — 29". tn total, dună ■ 
cum relatează agenția T.A.S.S., 
nava a parcurs in perioada amin- I 
tită peste 5 500 mile marine, din
tre care 1 500 de mile prin timpuri ■ 
de gheată compactă groasă.

REUNIUNE. Reprezentanți ai .
UNESCO și ai Organizației Mon- I
diale a Sănătății se vor reuni la I 
Paris, la 29 iunie, cu scopul de a 
elabora un program educativ pen- l
tru prevenirea răspindirii sindro- I
mului imunodeficienței dobindite 
(SIDA). Potrivit unor surse ale I
UNESCO, programul elaborat în |
cursul acestei întîlniri va fi stu
diat la viitoarea conferință gene- i
rală a acestei organizații, care va I
avea loc în luna noiembrie, la 
Paris. .

r— ~ ~ REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Sclnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA'
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsfir București, Calea Grlvlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEII 40 360

/


