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Lucrările agricole—desfășurate exemplar!
imp

munco în odacă a
au făcut
bine, deși pe alocuri ele ou mai
întirziat unele lucrări - sînt con
diții de muncă foarte bune, care
trebuie folosite din plin pentru a
executa într-un timp scurt și de ca
litate volumul mare de lucrări din
agricultură, lată de ce, în spiritul
sarcinilor și indicațiilor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta plenară lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare,
Silviculturii
și
Gospodăririi Apelor, organele agri
cole județene, consiliile agroindus
triale și conducerile unităților agri
cole, sub îndrumarea organelor și
organizațiilor de partid, sînt che
mate să acționeze cu fermitate și
răspundere pentru a asigura pretu
tindeni buna desfășurare a seceri
șului, a celorlalte lucrări agricole.
Pe primul plan se situează acum
recoltarea orzului. De la o zi la
alta, suprafețele recoltate se mă
resc și este de așteptat ca in ur
mătoarele zile secerișul să se în
cheie în majoritatea unităților din
cîmpie. Așa cum a indicat secre
tarul general al partidului cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate în
aceste zile în unități agricole din
mai multe județe, trebuie întreprin
se in toate unitățile agricole mă
suri
hotărîte
pentru
organiza
rea temeinică a muncii și efec
tuarea în condiții optime o tu
turor lucrărilor din actuala cam
panie
agricolă,
cu
deosebire
recoltarea cerealelor păioase - ast
fel incit să se asigure realizarea
unor producții cit mai mari. Agri
cultura noastră dispune de toate
condițiile pentru ca strinsul grine
lor și însămințarea celei de-a doua
culturi să se desfășoare repede și
bine. Cu mijloacele mecanice ac
tuale și cu forța de muncă repar
tizată acestor lucrări, zilnic se poate
recolta și transporta producția de
pe circa 300 000 hectare,
putindu-se, totodată, executa pregătirea
terenului pentru culturi duble pe
aproape 175 000 hectare, ritm de
lucru in măsură să asigure înde
plinirea sarcinilor puse acum de
conducerea partidului în fața oa
menilor muncii din agricultură.
Obiectivul principal al întregii
campanii de seceriș este ca strîngerea și depozitarea recoltei să se
facă într-un timp cit mai scurt,
spre a se evita orice pierdere de
recoltă. In acest scop, deosebit de
important este în momentul de față
ca specialiștii din unitățile agri
cole să urmărească permanent sta
diul coacerii lanurilor pentru a pu

bun

de

Chiar
T gricultură.
plouat - și ploile

tea dispune declanșarea recoltării
cerealelor păioase imediat ce umi
ditatea boabelor a scăzut sub li
mita maximă admisibilă.
Numai
procedîndu-se in acest fel, adică
începind operativ secerișul și folo
sind din plin și in mod corespun
zător mijloacele mecanice, pot fi
evitate pierderile de boabe
prin
scuturarea spicelor sau reglarea
defectuoasă a combinelor. In strinsă corelare cu recoltarea, este ne
cesar să fie organizat cît mai bine
transportul producției. Pretutindeni,
mijloacele de transport să fie diri
jate in funcție de suprafețele ce se
recoltează, de urgențe. Practic, tot
ce se strlnge intr-o zi, pină seara
trebuie pus la adăpost I
Mai hotărît și mai energic tre
buie acționat în aceste zile pentru
intensificarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor, îndeosebi la po
rumb, unde se semnalează rămîneri
în urmă. Faptul că în unele uni
tăți agricole mai au loc abateri
de la normele legale care stau la
baza organizării
producției și a
muncii în agricultură face dovada
că in acele unități activitatea de
mobilizare a maselor la munca
cîmpului este slabă. Cum
altfel
poate fi interpretat faptul că acum,
spre sfîrșitul lunii iunie, în unele
cooperative agricole din județele
Arad, Cluj, Alba, Mureș, Vrancea
nu s-a încheiat încă nici măcar a
doua prașilă la porumb ? Sau că
într-un județ întreg din sudul țării.
Giurgiu, la vremea secerișului prașila a treia manuală la porumb este
executată pe suprafețe foarte mici?
Asemenea stări de lucruri obligă la
acțiuni ferme
pentru eliminarea
oricăror forme de încălcare a dis
ciplinei muncii, a normelor
care
stabilesc sarcinile și răspunderile
cadrelor de conducere și specialiș
tilor din unitățile agricole, lată de
ce este necesar să se intervină hotărit pentru întronarea, în cadrul
fiecărei unități, a unui climat de
disciplină și răspundere in indeplinireq sarcinilor ce-i revin. Grija
maximă trebuie să o constituie ma
nifestarea practică, nu in vorbe, ci
în fapte, a spiritului comunist de a
rezolva problemele, de a nu lăsa pe
miine nimic din ce se poate face
azi. Mobilizînd puternic forțele ma
teriale și umane ale satelor, unind
într-un singur șuvoi energiile oa
menilor muncii de pe ogoare, or
ganele și organizațiile de partid de
la sate au datoria să acționeze cu
fermitate pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor mari ce stau în
fața lucrătorilor din agricultură,
pentru executarea la timp și de
calitate a tuturor lucrărilor agri
cole.

După seceriș - imediat culturi

duble pe suprafețe mari
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DE „ZIUA PIONIERILOR"

1N LUMEA CUTEZANȚEI
ȘI CREATIVITĂȚII
In dimineața acestei ultime du
rești, reflectind dorințe și împli
le,, dar și spectacole proprii
minici de iunie, ceremonialul pio
niri specifice virstei. In cadrul lor.
de stagiune, așa cum sint cele
nieresc va deschide festivitatea de
copiii iși îmbogățesc cunoștințele
ale ansamblului
de balet cla
sfirșit de an in invățămintul pre
dobindite in școală, iși formează
sic. ia care sint invitați și baleșcolar. primar și gimnazial. Cei
și dezvoltă deprinderi și priceperi
rini de la Opera Română. Jocumai buni dintre cei peste patru
in diferite domenii de activitate.
rile
muzical-folclorice impresiomilioane de copii cuprinși in dife
Plăcute, adesea recreative, activită
nează prin autenticitatea și cali
rite forme de învățămint iși vor
țile pionierești sint in primul rind
tatea interpretării, semn că dravedea răsplătite eforturile de pe
acțiuni educative complexe, moda
gostea față de tezaurul
folcloric
parcursul unui întreg an școlar
lități eficiente de educație patrio
național, preocupările pentru conprin premii și mențiuni, dar și ac
servarea
tică. cetățenească, de cultivare a
valorilor
strămoșești,
tivitățile depuse in cadrul organi
valorilor morale, a dragostei fată
ferite de elemente poluante sînt
zațiilor de pionieri și șoimi ai pa
de trecutul istoric și față de reali
cultivate cu multă pricepere de
triei. Distincțiile pionierești vor
zările de excepție ale epocii con
instructori.
marca, astfel, dăruirea, priceperea,
temporane, de educație estetică, de
Media acțiunilor care antrenea
elanul pionierilor. Serbările
ză un număr mare de copii
de sfirșit de an și sărbăto
este, in cursul anului școlar,
rirea „Zilei pionierilor" vor
de două pe zi. Numărul parfi urmate de manifestări
tieipanților la activități pio
cultural-artist-ice
si
de
nierești. al pionierilor în
monstrații tehnico-aplicati
scriși în cercuri este, așa
ve, desfășurate in munici
cum arată panourile lumi
noase ale expoziției „Pionie
piile, orașele și comunele
rii României in anii de glorie
patriei. .
Sărbătorirea „Zilei pionie
și
lumină
ai
Epocii
rilor" coincide anul acesta
Nicolae Ceaușescu", pe an
cu un emoționant moment :
ce. trece, mai mare. Expo
cu un an in urmă, secretarul
ziția reflectă dragostea
și
general al partidului, tovară
preocuparea permanentă a
șul Nicolae Ceaușescu. îm
conducerii de partid și de
preună cu tovarășa Elena
stat, a tovarășul u i
Ceaușescu onorau, prin me
Nicolae Ceaușescu. a tomorabila și prestigioasa lor
varășei
Elena Ceaușescu,
prezență, festivitățile de inau
pentru a asigura o copilărie
gurare a Palatului pionieri
fericită celor mai
tinere
lor și șoimilor patriei din
vlăstare ale tării. O imagi
București, minunat ,dar făcut
ne' grăitoare a sensibilității
de partidul și statul nostru
copiilor, educată atent, pină
copiilor Capitalei. Palatul de
la impresia — realmente —
pe Bulevardul Pionierilor
de profesionalism pe care o
este o bijuterie arhitectoni
lasă citeva tapiserii si obiec
că. Dispunind de o suprafață
te din ceramică, se intilnește
totală de 20 000 mp. acest
în galeria de artă plastică,
impunător și elegant edificiu
cu caracter permanent. Te
este dotat cu două săli de
matica abordată in aceste
spectacole, de 800 și. respec
lucrări are un profund con
tiv, 200 de locuri. Un frumos
ținut patriotic ;
mijloacele
tablou așezat la intrarea in
de exprimare sint diferite,
sala mare pfezintă. într-o
de la cele specifice virstei
deosebită armonie croma
Ia exponate in care e evi
tică, pe tovarășul
dentă o anumită maturitate,
Nicolae Ceaușescu. împreună
rod al . talentului deosebit al
cu tovarășa Elena Ceaușescu,
unor copii și al competentei
înconjurați cu dragoste de
lor îndrumări. In apropiepionieri. Ghirlande de flori
re.
expoziția de creație tehla Școala generală nr. 154, din sectorul 6
împodobesc foaierul plin de
nico-științifică a pionierilor
al
Capitalei
lumină și căldură. Cele două
..Start spre viitor'' etalează
săli de spectacole, ca și amfi
realizări ale copiilor din
teatrul în aer liber. cu aproa
dezvoltare a spiritului creator, a
toată țara. Reintilnim aici câteva
pe 600 de locuri, au o funcționalitate
inventivității și a puterii de anti
din lucrările care ne-au en tupolivalentă. Două frumoase scări in
cipație tehnico-științifică. în cercu
ziasmat anul, trecut la expospirală Încadrează o imensă tapi
rile de istorie, istorie contempo
ziția de la Cluj-Napoca. din cadrul
serie in care este înfățișată sim
rană, ale prieteniei internaționale
Forumului național al pionierilor :
(UNICEF), de
' etnografie și folclor,
bolic copilăria fericită, a fiilor pa
macheta unui turn solar (Tirgu
triei noastre in anii glorioși pe
activitatea este deosebit de rodniSecuiesc), a unei centrale electrice
care cu mindrie ii numim ..Epoca
că' : ea se cohcretizează. pe de o
•eoliene (Timișoara), microsistem de
Nicolae Ceaușescu". Palatul dispune
parte, in acțiuni politico-educacalcul (Buftea), dispozitiv de aprin
de un complex expozițional cu o
tive de masă. comemorind evenidere electronică (Șimleu Silvaniei).
suprafață de 700 mp. de o bogată
mente istorice, politice sau evocind
aparatură didactică etc. Pionierii
bibliotecă și de numeroase cabi
mărețele
ctitorii
ale
..Epocii
bucureșteni. care activează in
nete. laboratoare și ateliere.
Nicolae Ceaușescu" ; pe de altă
cercuri aplicative și științifice cu
parte, in dezbateri, sesiuni de re-,
Un amănunt atrage atenția, de
20 de profiluri, sint și ei autori ai
ferate și comunicări. intilniri cu
sigur, trecătorului care străbate
unor lucrări cu aplicabilitate ime
diferite personalități/ Fructuoasă
aleea
umbroasă de la. marginea
Parcului
Tineretului :
o
mică
este și colaborarea dintre cercurile
diată. utilizind energia neconven
cu profil politic sau cele de etriocupolă se profilează dincolo de
țională sau realizind economii de
grafie și folclor cu Muzeul de
frontonul clădirii. Este observato
energie electrică. La cercul de
istorie și artă al municipiului
rul astronomic, una dintre imagi
electrotehnică s-au construit, prin
București,
cu
Muzeul
satului
etc.
nile elocvente pentru preocupările
tre altele. mașini-unelte foloîn cadrul
„Clubului artelor'■“ au
pionierilor. Una dintre imaginile
site cu succes i-n
I
atelierele școloc, lunar, acțiuni de inițiere muîndrăznelii de a visa, curaj mate
lare. Dar ceeai ce e și mai
zicălă cu sprijinul unor profesori
rializat în atitea. proiecte, mache
și formații de studenti de la Con
te. aparate, dispozitive ingenioase
prețios este formarea deprinservatorul „Ciprian Porumbescu".
construite de copii in cadrul
derilor
de
cercetare științifică,
Cele
52
de
formații
artistice
și
• cercurilor tehnico-aplicative. Cercuriozitatea virstei transformată
interpreți
(aproape
toate
distinse
astronomie,
aveam
să
cui de
într-o paletă de cunoștințe și incu premiul I la Festivalul național
aflăm, este unul dintre cele 103
Sușiri. acelea care completează in
„Cintare^
României")
susțin o
cercuri din cadrul Palatului piomod fericit instrucția școlară.
stagiune permanentă, cu spec
din
oierilor și șoimilor patriei
tacole bilunare ; spectacole la
București. Ele sint o adevărată
care
participă
toate
formatiiCostin TUCHILĂ
pionie^oglindă a preocupărilor

TIMIȘ : Contractele
la export — onorate
înainte de termen

Marea
ofensivă
pașnică de vară a în
ceput ! In numele
belșugului, în nume
le pîinii, în numele
vieții, armata de mi
lioane de agricultori
a României socialis
te a pășit sau se pre
gătește să pășească
in lanurile unduind
sub soare ca să îm
plinească gestul ul
tim al muncilor în
cepute astă-toamnă
sau astă-primăvarj,
— recoltarea.
Sub semnul răs
punderii pentru în
făptuirea noii revo
luții agrare, oamenii
ogoarelor au investit
in acest an agricol
mai multă muncă și
mai multă compe
tență decît oricind
în împlinirea marii
lor misiuni. Și mai
multă energie și mai
multă dragoste de

cît oricind — pen
tru că țelurile pe
care
partidul, se
cretarul său gene
ral, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
le pune în fața agri
culturii, în fața țără
nimii noastre sint
mai mari, mai mo
bilizatoare, mai înăl
țătoare decît oricind
. Campania agricolă
de vară a debutat
sub auspicii bune.
Știrile de ultimă or.
care ne vin din zo
nele unde a început
recoltarea
demonstrează'hotărîrea me
canizatorilor, a celor
lalți lucrători ai ogoarelor, a cadrelor
cu răspunderi in agficultură de a. grăbi
recoltarea, de a o
termina în răstimpul
stabilit. Se face sim
țită. o organizare mai

bună decît în alți
ani, se face simțită
o răspundere sporită
pentru soarta și a ul
timului bob de orz
sau de grîu din lan.
Noua revoluție agra
ră cucerește — și in
această campanie —
noi cote, noi poziții,
își vădește prezența
într-vn
număr
și
mai mare de lanuri,
în cugetele și sufle
tele a tot mai ‘multi
dintre locuitorii sa
telor.
boburile
in
care producția de
cereale va fi pe mă
sura marilor exigen
țe ale contempora
neității, ale viitorului
se anunță tot mai
numeroase.
Marea ofensivă es
tivală a agriculturii
românești, a. început !
Cu toată viteza, îna
inte !

Unitățile economice cu activi
tate de export din județul Timiș
și-au onorat integral contractele
scadente pe primul semestru al
anului încheiate cu partenerii
de peste hotare. S-au creat ast
fel condiții ca pină la finele
lunii iunie să fie realizată in
devans o producție destinată ex
portului in valoare de peste 70
milioane lei. Printre unitățile
care și-au înscris primele nume
le la panoul de onoare al frun
tașilor in activitatea de export
se numără ..Electromotor", de
aparate electrice de măsurat. „1
Iunie", de articole din piele și
de mănuși Timișoara, de produse
ceramice
și de
încălțăminte
Lugoj. (Cezar Ioana).

SIBIU : Producție
fizică peste prevederi
De la începutul anului și pină
în prezent, colectivele de oa
meni ai muncii din industria ju
dețului Sibiu au livrat supli
mentar economiei naționale si
unor parteneri de peste hotare
însemnate cantități de produse,
intre care amintim : produse de
mecanică f .nă in vilcare de 7,5
milioane lei, 246 tone utilaj teh
nologic pentru diferite ramuri
ale industriei, 465 autobasculan
te pe șasiu de autocamion,
220 000 bucăți cărămizi și blocuri
ceramice
etc.
In
cadrul
întrecerii
sg" disting între
prinderile ..Independența", ..Ba
lanța". ..Steaua roșie". între
prinderea de piese auto, ..Re
cord", „Victoria", I.F.E.T.
din
Sibiu, „Automecanica" și „Re
lee" din Mediaș și întreprin
derea mecanică
Mirșa.
(Ion
Onuc Nemeș).

„Minutele de adevăr" la ora de audiențe
Opțiunea pentru o audiență este însoțită, aproape invariabil, de o
stare de spirit aparte. Care este calea pentru a te face mai bine înțeles ?
Oare vei intilni receptivimtea necesară ? Nu cumva problemei ta poate
fi taxată drept „derizorie" ? Cum arată cel care urmează să-ți asculte
păsul ? Atent, jovial, plictisit, săritor ?...
Întrebări firești. După cum, însoțitoare aproape obligatorii ale acestui
demers sint și îndoielile și speranțele in rezolvarea uneia sau alteia din
tre problemele de viață care ajung la... arbitrajul audienței. Oamenii sint
atit de diferiți, fiecare cu firea, cu educația lui, cu principiile sale mo
rale. Și tot atit de infinită este și problematica omului. Cile intimplări,
cite dileme, cite impasuri nu se cuprind in marginile existenței umane !
Unele cu scadență imediată, altele cărora numai timpul le află o soluție.
Sint toate acestea ginduri care au prins să se infiripe intr-o zi
de audiențe la președintele consiliului oamenilor muncii de la în
treprinderea mecanică din Plopeni, Vasile Iordache. Loc de unde ne-am
propus să reținem, in cele ce urmează, citeva crimpeie cu semnificație
din dialogurile purtate.

Familia uzinei
familiei. A intrat

și uzina

demn, cu obișnuința unuia „de-ai casei". „Te
știam in concediu, tovarășe Micliuș". Ni s-a părut ori chiar l-a
bucurat o asemenea intimpinare ?
„Chiar sînt in concediu. Dar am
un plan cu fiul meu. și cum e o
•chestiune mai personală, mai de
«familie», am venit Ia audiență".
Omul vorbește calm, cuvintele
vin singure. Cine știe de cite ori

Ie-o fi repetat in gînd ? „Planul"
-cu feciorul ? Băiatul e mecanic de
utilaje. Meserie bună, ii place.
Dar... lucrează in altă unitate.
Se-mpacă bine acolo. Chiar foarte
bine. Cind îți vezi de treabă, cin
stit, viața nu mai este ori nu mai
pare atit de complicată. „Aș vrea
să-l am aici, sub priviri. Tinerețea
ca tinerețea... Oare uzina n-ar avea
nevoie de o asemenea meserie ?
Ca să nu mai spun că ar fi dată
tot in „familie". Aș avea și eu
sentimentul că ridic om în loc. Ca

miine, pensia, și clipa aceea nu mă
•va găsi nepregătit. Ștafeta o poate
prelua de acum, băiatul".
Uzina ? Ei bine, uzina are ne
voie de o asemenea mină. „Numai
că mai sint și alte solicitări. Tre
buie doar un pic de răbdare, nu
•se poate sări peste rind. Oricum,
îâsați cererea aici."
O lumină aspră trece peste chi
pul omului : „Sigur că las cererea
aici. Dar nici prin gînd nu mi-a
trecut să se sară peste rind. Sint
om al uzinei, și măcar atita' lucru
ințeleg și eu. Adică, ce e drept, ce
se cuvine și ce nu. Cum să trecem
inaintea altora ? Oare aqești alții
nu-s tot tovarăși de-ai noștri ?
Deci, las cererea. Și, mulțumesc."
„Noi iți mulțumim că te-ai gindit
să dai uzinei un om bun." „Fiți
siguri că nu-mi va face numele
vie rușine".
Secvența aceasta de viață, concentrind in ea un înțeles înalt,
tonic, s-a legat, de alta, firesc, așa
cum numai viața știe să le înge
măneze uneori. Muncitoarea care a
deschis ușa a spus simplu bună
ziua, s-a așezat pe scaun și a rostit
•dintr-o răsuflare : „Lucrez aici, am
patru copii, soțul a decedat și cer

•sprijinul uzinei să o transfer pe
Elena la Plopeni".
Femeia e stăpinită de emoție, nu
știe ce să mai facă cu mîinile. „Să
le luăm pe rind : mai întii și întii,
cum vă numiți dv. ?“. ..Valeria
Diaconu.". „Și cine-i
Elena '?".
„Fiica mea. Lucrează la Băicoi și-i
■greu cu naveta ; aș dori să o aduc
în uzina noastră"; „E calificată
„Da." „Calificată cu contract pen
tru Băicoi ?“. „Da. Dar de ce să
nu fie aici, lingă mine
Fiecare de ce trebuie explicat cu
răbdare in asemenea împrejurări.
Legea are rigorile ei, obligatorii
pqntru toți. „O uzină și-a pregătit
meseriașii ei, a cheltuit, contează
pe dinșii. Și vine unul sau altul
la de-a gata. Ca la fotbal. Nu. nu
așa se pun lucrurile." „înseamnă
că nu. o puteți ajuta pe Elena ?"
„N-am spus asta. Ia să vorbim cu
Băicoiul. Alo I Băicoiul ? Cu țpvarășul director. Da, Iordache. Ce să
fie?! Probleme. Aveți acolo o fată:
Elena
Diaconu.
Face
naveta.
Sigur, calificată. Familia ei e de

Ilie TĂNĂSACHE
(Continuare în Pag. a V-a)
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Încă o săptămînă bogată în semnificații,
o săptămînă efervescentă, pilduitoare pen
tru marele efort constructiv în care este
angrenată națiunea română socialistă. Ea
a fost dominată de evenimente cu un larg
răsunet în viața poporului nostru, mani
festări ale voinței sale de nezdruncinat
ca, sub conducerea partidului, să facă noi
pași înainte pe drumul ridicării țării pe
noi trepte de progres și civilizație.
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, într-o atmosferă de
vibrantă angajare muncitorească pentru
înfăptuirea obiectivelor Congresului al
XIII-lea al partidului, au avut loc plenara
Comitetului Central al P.C.R. și plenara
comună a Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și a Consiliului Suprem al
Dezvoltării Economice și Sociale. Impor
tanta cuvîntare rostită miercuri de secre
tarul general al partidului —^urmărită cu
deosebit interes, într-o atmosferă de de
plină aprobare — a pus în lumină rezul

O singură inimă
Zilele acestea, pe
calendarul brigăzii lui
Ștefan Alba, de la sec
torul IV al întreprin
derii miniere Petrila,
a apărut cu cifre roșii
un număr : 250 000. Ce
reprezintă el ? Sim
plu : de la începutul
cincinalului,
harnicii
mineri ai acestei bri
găzi au extras pes
te prevederi un sfert
de milion de tone de
cărbune ! Mai mult
decît unele mine !
Pentru a-l cunoaște
bine pe Ștefan Alba,
trebuie să cobori în
adîncuri — acolo, in
măruntaiele
pămân
tului, unde cei 80 de
ortaci ai săi exploa
tează în patru abata
je frontale straturile
aurului negru.
— La început, cînd
m-arn
încadrat
la
mină, mi-a fost greu
•— ne răspunde el unei
întrebări,
Cunosc
mulți
mineri,
dar
n-am auzit pe nici
unul șă~ spună că din
primă zi i-a plăcut
munca in subterani Ca
și elfii, și eu am zis ■
că n-o să stau mult.
Dar m-a cucerit repe
de felul de a fi al mi
nerilor — bărbați har
nici, curajoși,
apropiați. Am văzut pen
tru prima oară in
viață, într-o formație
de lucru din abataj,
că șeful de brigadă nu
t doar un „sef“, ci

primul care începe lu
crul și ultimul care-l
lasă. Că nimeni nu
stă. că toți trebuie să
acționeze ca un me
canism, din care nici
o parte
componentă
nu poate lipsi. Eu așa
am învățat și așa se
muncește azi in briga
da noastră.
Intr-adevăr.
șeful
de brigadă a învățat
multe lucruri folosi
toare de la foștii săi
ortaci și nu a pregetat
niciodată să le apli
ce in practică. Dar de
atunci, el a continuat
să învețe, să perfec
ționeze metodele de
lucru în subteran. Cu
ajutorul cadrelor tehnico-inginerești și al
conducerii sectorului,
a reușit să ajungă la
un fapt unic în mine
le de cărbune : să ex
ploateze concomitent
cărbunele din patru
abataje frontale. Apoi
a aplicat cu mult
succes metoda de ex
tragere a cărbunelui
de sub tavan artifi
cial de rezistentă, obținind
productivități
de vîrf. Rezultatele
muncii ortacilor .săi
au făcut ca brigada să
ocupe, din 1980, numai
locuri de cinste în
întrecerea din bazinul
carbonifer
al
Văii
Jiului.
Sint fapte ale unei
activități
laborioase,
desfășurate de oa-

Pentru pîinea țării

tatele pozitive obținute în economia noas
tră în acest an, ca și o serie de neîmpliniri,
a trasat magistral liniile de acțiune pentru
realizarea cu succes a programelor de
dezvoltare. Vizitele de lucru ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu în unități agricole și
de cercetare științifică din județele Giur
giu, Teleorman, Olt, Dolj, Călărași, Ialo
mița încununează în chip firesc o săptă
mînă care, prin evenimentele ei, se vă
dește a avea o excepțională densitate so
cială și politică.
Faptele oamenilor, ale milioanelor de
oameni ai muncii, sînt pe măsura realită
ților despre care am vorbit pînă aici. In
mine și în combinate, pe șantierele de
construcții, în uzine și pe ogoare cei ce
muncesc pun efort lingă efort, realizare
lingă realizare, alcătuind, din milioane de
fapte de muncă lăudabile, tabloul viu, in
tens al vieții unui popor harnic și talentat.
Fapte care grăiesc mai cuprinzător, mai
limpede decît orice despre oameni...

meni care-și dovedesc
măiestria la școala
înaltei
răspunderi
muncitorești,
acolo
unde cresc oameni de
nădejde ce-și ono
rează cu cinste titlul
de miner. Fiindcă și
minerii lui Alba mun
cesc și învață. Din cei
80 de membri ai bri
găzii, in anul trecut
35 de tineri au urmat
cursurile de califica
re, iar în acest an 30
de mineri sînt înscriși
la cursurile de polica
lificare.
...Cind
vorbește
despre oamenii săi,
Stefan Alba iți arată
un album al formației
pe care o conduce, in
care sint înscrise suc
cesele
formației,
o
bogată ilustrație —
instantanee
fotogra
fice de la ieșirile din
mină
ale
brigăzii,
momentele în care li
s-au înmînat drapele
le de fruntaș în pro
ducție, precum și da
tele personale și fo
tografiile fiecărui or
tac. Dintre filele al
bumului, răsare ima
ginea unui colectiv
puternic. sudat. Opt
zeci de oameni, opt
zeci de inimi care bat
în același ritm — în
fond, o singură inimă,
o inimă uriașă, . de
miner.

Sabin CERBU

Combinatul
cel mic...
Zile de efervescență Ia Liceul
Industrial nr. 4 din Tirgoviște.
Sînt ultimele zile de școală pentru
cei care, în curînd, terminindu-și
„anii de ucenicie", vor intra, cu
toate drepturile și îndatoririle, în
marea armată a siderurgiștilor.
Scriem „liceu", dar, de fapt, este
vorba de un minicombinat meta
lurgic, realizat prin autodotare,
după modelul cetății metalurgice
tîrgoviștene. Și, evident, cu aju
torul ei.
Ii găsim pe elevi strînși în jurul
inginerului Marian Ionescu, omul
de numele căruia sînt legate cite
va rezultate de seamă ale ac
tivității de cercetare din
com-<
binat. Despre nivelul și calita
tea „producției" liceului vorbesc
aceste date : 8 000 de absolvenți,
dintre care cei mai mulți își prac
tică meseriile pe platformele ma
rilor oțelărli, în laminoare și forjă,
unde obțin, chiar în aceste zile,
cele mai mari producții din exis
tența de aproape 14 ani a combi
natului. Cunoștințele și deprinde
rile dobîndite în combinatul cel
mic rodesc din plin în combinatul
cel mare. Cei mai buni dintre ei,
selecționați prin concurs dintre atîția foarte buni, își adjudecă an de
an locul I pe țară la Olimpiada
oțelarilor : Cornel Strat în 1983,
Nicolae Aprodu în 1984, Cornel
Joi ța în 1985, Gheorghe Burcea în
1986.
...în acest an, întrecerea încă n-a
avut loc. Să extrapolăm 7 Să con
tăm pe faptul că șeria va conti
nua 7 Ar fi, desigur, firesc...

Gheorqhe MANEA
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ne spunea inginerul Spînu
am
acceptat imediat. Unii au zis că
este un act de nesăbuință. Mai în
cercaseră si alții si au dat greș.
Am pus mâna Pe carte, am studiat
tot ce am găsit scris despre aces
te aliaje. Există o tehnologie cla
sică. Studiind insă posibilitățile de
aplicare la condițiile noastre, ne-am
dat seama că nu e cea mai bună.
Am găsit însă o altă soluție care
utilizează energia degajată de la
turnarea ferosiliciului. Am cîntărit
bine fiecare amănunt, am calculat
fiecare reacție, după citeva încer
cări rezultatele au fost foarte bune.
Si. astfel, am produs pentru pri
ma dată in tară acest tip de aliaj
deosebit de solicitat".
Victor Spînu este un om tînăr.
în cei nouă ani de cînd lucrează
în această secție a conceput si aplicat opt tehnologii originale de
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fapte de conștiință, cu
implicații
psihologice,
morale și sociale noi. Ele
se exprimă în hărnicia și
puterea miinilor acestor
copii, atunci cînd ei de
monstrează minunata an
gajare in bătălia recupe
rării a tot ce poate fi
astăzi refolosit industrial.
Acești copii sînt deprinși
să refuze prezența unui
mediu natural imbătrinit,
dobîndind elementele unei
„conștiințe
ecologice".
Florile.
copacii, aleile
parcurilor sînt numai ci
teva din semnele care
dau măsura participării
lor la treburile gospodă
rești ale obștii.
La- fel, creațiile inven
tivității lor tehnice atacă
organizat viitorul, ciștigind întotdeauna premi
ile și diplomele prezen
tului, de la machetele
aero-navale și aparatura
electronică ale lui „Minitehnicus" pînă la infor
matica aplicată și confec
țiile pentru cei mai mici
ori
recuzita propriilor
teatre școlare sau de pă
puși, lucrările de artă.
Superbelor dorințe ro
mantice de aventură șl
victorie,
virtuți proprii
virstei „căpitanilor la 15
ani" de astăzi sau „dre
sărilor", pionierii le adaugă certitudinea și pro
funzimea responsabilită
ților sociale asumate.
Toate acestea repre
zintă un sistem tactic și
strategic, serios și matur
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operatoarele din echipa
Măriei Dumitru, de la fer
ma vegetală nr. 1 — oa
meni din a căror sudoare,
a lor și a tovarășilor lor
de muncă, s-a născut recolta de anul acesta.
Printre cei cărora li s-a
umplut sufletul de bucurie
cînd au auzit cuvintele
prin care secretarul gene
ral al partidului le aprecia
munca — nu numai recol
ta din lanul de orz. dar și
cea din vecinătate, unde
griul avea spicul mare și
bobul plin anunțînd. de asemenea. o producție-record — s-a numărat și inginerul-șef Nicolae Iorga,
un specialist care de mai
bine de două decenii face
agricultură în județul Ialo
mița. Și pentru el este un
an bun. anul cînd la C.A.P.
Movilita se realizează cele
mai mari producții de orz
și de griu. dar sint create
condiții pentru a se obține
producții mari și la po
rumb și
floarea-soanelui,
sfeclă de zahăr și fasole.
După vizită, ne spunea
cu emoție că pentru el
această
zi
va
rămîne
ziua
marelui
examen,
ziua cînd a putut să ra
porteze direct tovarășului
Nicolae Ceaușescu că ță
ranii din Movilita și-au fă
cut datoria.
— Strîngerile de mină și
cuvintele adresate de secre
tarul general al partidului
sint
mobilizatoare
în
demnuri spre o activitate
mai bună, calitativ superi
oară. pentru înfăptuirea ma
rilor obiective ale noii revo
luții agrare. Numai prin rea
lizarea unor recolte mari, a
unor producții sigure și sta
bile vom putea să mulțu
mim partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pen
tru condițiile .create dez
voltării ‘ și
modernizării
agriculturii, pentru încre
derea
acordată .tuturor
celor ce lucrează In această
.ramură de bază a econo
miei naționale.
' Ne spunea mai departe
inginerul-șef Nicolae Iorga:
— în toamna anului tre
cut. deși ne-am confruntat
cu o perioadă îndelungată

fără precipitații, aplicind
cu consecvență tehnologiile
moderne, îndemnurile re
petate de a face fiecare lu
crare așa cum scrie la car
te. am reușit să insămînțăm atît orzul, cit și griul
in perioadele optime. Me
canizatorii noștri și-au fă
cut pe deplin datoria, realizînd o arătură de cea mai
bună calitate, iar apoi noi,
specialiștii din unitate, am
urmărit ca patul germina
tiv și semănatul să se des
fășoare sub semnul unei
riguroase exigențe. Acum,
cînd recoltăm cele 130 hec
tare de orz. cînd mai bine
de jumătate din producție
a fost strînsă, iar rezultate
le obținute confirmă că
munca și eforturile noastre
au depășit toate așteptările
— recolta din acest an
fiind dublă față de
cea
obținută în anii precedenți
— avem dovada că atunci
cind alături de sămînță
se pun Si competentă, și
pasiune, și răspundere rezultatele nu pot fi decît
bune și foarte bune. în
prezent. paralel cu secerisul, acordăm cea mai
mare
atenție. realizării
tuturor lucrărilor din flux
— eliberatul suprafețelor
de paie, arat, discuit si se
mănat culturi duble —
pentru ca de pe aceste sole
în toamnă să recoltăm po
rumb știuleți. L-am asigu
rat pe secretarul general
al partidului că noi. lucră
torii ogoarelor din Movili
ta, vom face tot ceea ce
depinde de noi pentru ca
in viitor să obținem pro
ducții și mai mari, pro
ducții la nivelul potenția
lului productiv al solului
din această zonă șl al do
tării tehnico-materiale de
care dispunem.
Pentru inginerul Nicolae
Iorga. ca si pentru toți co
operatorii din Movilita.Ialomița. 26 iunie a fost o
zi de neuitat, dăruită pli
nii tării, dăruită eforturi
lor de a face ogoarele și
mai rodnice. Iar el. ingine
rul, este'unul dintre cei ce
ostenesc în Cirrtpla Romârță cu. conștiința că îsl fac
'datoria. Datoria de comu
nist.
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Semnificația unei zile

27 iunie 1987. Zi de muncă in
tensă aici, la
întreprinderea de
vagoane din Drobeta-Turnu Seve
rin, unitate reprezentativă, cu un
producere a feroaliajelor, majorita
profil distinct în industria Mehetea fiind premiere pe plan mon
dințiului. Fiecare oră înseamnă la
dial. ..Aceste realizări — ne spu ș toate locurile de muncă ritmuri tot
ne inginerul inventator — sînt ro .mai înalte. Șiruri lungi de vagoane
dul climatului de muncă din com
prind unul după altul contur, mișbinat care dă posibilitatea celor
cindu-se lent spre locul unde, după
cu idei să se afirme. Datorită sta
ultimele verificări făcute atent și
tutului pe care îl are unitatea noas
cu un ochi avizat, într-un registru
tră. de unicat in economia națio
se consemnează : lot gata de livrat.
nală. pentru noi mereu apare cite.
Maistrul Jean Megan, șeful sec
un început de drum".
ției a doua, nu are nici o clipă de
în această săptămînă. o nouă
răgaz.
într-un
asemenea iureș,
premieră mondială in tehnologia de
problemele se aglomerează și.
producere a feroaliajelor a avut
bineînțeles, trebuie rezolvate. O
loc în România, la Tulcea. Ea se
cit de mică pierdere de timp în
adaugă nenumăratelor probe care
acest flux al energiilor poate duce
atestă înaltul nivel tehnic atins de
la dereglări într-un anumit loc.
clasa noastră muncitoare, de in
Iar aici se știe exact ce se poate
dustria noastră, se adaugă multe
pierde : un vagon sau chiar două
lor dovezi ale creativității româ
mai puțin într-un schimb ; așa
nilor.
ceva nu poate fi admis.
Șeful secției, care are mulți ani
Neculal AMIHULESE1
de muncă, este cunoscut pînă și

ainte!
Citeva
comenzi
portavoce :
— Mola parimele !
șina încet înainte !
Forfota și larma
barcării s-au mutat
punțile navei, unde cu
lori învăpăiate
domină
autoritare — cu sutele lor
de lumini însuf lețite acum
de boarea dimineții —
griurile blînde ale Du
nării. Sînt cravatele roșii
cu tricolor.
— Timona,
deschide
prova 15 grade I
Liber
mașina ! Cu toată viteza,
înainte ! — ordonă
co
mandantul Ilie Tincu.
Albul siajului lovește
încet
carena
vasului.
Largul apelor • fluviului
își deschide perspectiva.
Malurile Brăilei se depărtează încet.
A doua sută croazieră
pionierească a vasului
„Borcea" a început ieri,
Eveniment pe care îl
consemnăm
și noi cu
bucurie. Peste 50 000 de
copii din toată țara și din
străinătate — invitați ai
Casei pionierilor și șoimi
lor patriei din Brăila,
„proprietarul" acestui vas
— au călătorit cu el. Spre
Tabăra națională de la
Lacul Sărat, la Blasova,
la Galați sau in Deltă.
Prietenii, ospitalitate, mgsaje de pace.
Dar, prin transparența
cifrelor amintite capătă
contur și se
limpezesc
alte
semnificații,
mai
adinei, ale altor eveni
mente, metamorfozate in
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Creativitatea tehnică în acțiune
Marti. 23 iunie. în hala de tur
nare din secția nr. 1 de feroaliaje
a Combinatului metalurgic din Tulcea. surprindem următorul dialog :
— Am primit rezultatele anali
zelor de la laborator — spune Se
verin Iriciuc. șeful secției. Prima
șarjă corespunde perfect.
— Pînă mîine putem realiza în
treaga cantitate solicitată — adau
gă inginerul Victor Spinu.
Despre ce este vorba 7 în urmă
cu citeva luni. întreprinderea de
mașini grele București a solicitat
mai multor unități metalurgice o
marcă de otel specială, cu conți
nut foarte mic de oxigen. Dificul
tatea consta în producerea prealiajului complex ,pe bază de siliciu,
cu conținut mare de aluminiu, aliaj
produs doar de citeva firme din
lume. ..Cînd am auzit de solicită
rile întreprinderii bucureștene —

1

Pentru cooperatorii
și
mecanizatorii de Ia C.A.P.
Movilita, județul Ialomița
— aflati la recoltarea or
zului și la prașila a patra
la sfecla de zahăr și po
rumb — ziua de 26 iunie
1987 va rămîne o zi d e
neuitat. Pe una din solele de pe care cu citeva ore înainte se strinsese recolta de orz a venit
în mijlocul lor secretarul
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Cind bate ora plinii, cînd
se declanșează secerișul,
cînd recolta trebuie strînsă recede sl fără pierderi,
a sosit în mijlocul lucră
torilor ogoarelor din Mo
vilita dună ce. tn ceasuri
le aceleiași zile, se Intîlnise cu cercetătorii șl spe
cialiștii de la Institutul de
cercetări pentru cereale șl
plante tehnice Fundulea,
cu cooperatorii si mecani
zatorii din Gurbănești si
Gri vi ța.
Am putut vedea în aceste clipe de neuitat cum,
cu chipurile radiind de emotie. făurarii de piine eu
venit si l-au înconjurat cu
întreaga lor dragoste, cu
stimă si prețuire pe secre
tarul general al partidului,
mindri de faptul că pot
raporta o recoltă bună.
La marginea lanului de
orz care anunță o productie-record pentru aceas
tă
zonă.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a stat
de vorbă, la Movilita,
cu țăranii, cu mecanizato
rii. cu specialiștii, cu con
ducerea unității. Recolta de
orz este de aproape 7 000
kg la hectar si trebuie re
ținut faptul că aceasta s-a
realizat ne suprafețe neirigate — suprafețe care,
insă, in următorii ani
vor beneficia de apa oe va
fi adusă de sistemul Mostiștea 2. își vor aminti în
totdeauna această zi feri
cită mecanizatorii fruntași
Itjișu
Mihai.,' 'Alexandru
.Constantin...(N-jcolae Jotjică.
Constantin Matei. Gheor
ghe Ene. Gheorghe Călin.
Vasile
Barbu.
Dumitru
Ghită si Vasile Dobre. co-
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, de ultimul ucenic ca un desăvîrșit
organizator. Cine se abate cit de
cit' de. la
disciplina tehnologică
statornicită devine
pentru Jean
Megan o preocupare, un „caz" care
trebuie rezolvat. Pentru că maistrul
știe dintotdeauna un lucru, căruia
i-a rămas consecvent : exigența —
. consideră el — nu poate ti altceva
decît respect față de om. Sîntem
atenți la gesturile sale, îi reținem
cuvintele
rostite
scurt, dar cu
adresă precisă pentru omul căruia
i se adresează. Și ne întoarcem cu
gindul mult in urmă...
Era in 1960. Ne aflam tot aici, tot
In iunie. Și tot omul acesta, Jean
Megan, avea, la acea dată, o mare
răspundere :
fabricarea primului
vagon marfă. Și ce bucurie a fost
cind acel vagon, la dimensiunile de
atunci, a ieșit de
d pe banda de £abricație...
zilnic realizați pe
— Ce ritm
atunci ? — îl fîntrebăm.
— Mai puțin. de două vagoane
pe zi.
— Astăzi 7
— E diferență mare. întreprinderea s-a extins mult. Lucrăm cu
mașini și instalații moderne, chiar
ultramoderne, La operația de sudură folosim de citva timp robotul. Și multe altele — de care ne
amintim in
această zi de mică
sărbătoare pentru noi.
îl întrebăm pe
maistrul Jean
Megan dacă ziua .de 27 iunie 1987
are pentru colectivul ■ de aici o
anume semnificație.
— Are. Și chiar una deosebită,
Doar cu trei ore mal înainte a
ieșit de pe linia de fabricație va
gonul cu numărul 80 000.
Două date : iunie 1960 — iunie
1987. Și un salt intr-adevăr im
presionant în ritmul producției și
al răspunderii muncitorești. Un
timp de frumoase și trainice împli
niri. Așa cum
este și biografia
acestui destoinic constructor de
vagoane. Biografia
unui om al
zilelor noastre.

Punct
Cineva l-a chemat
reDede pe director la
telefon. Vocea de la
celălalt capăt al firu
lui anunță lapidar :
,;Stația-pilot produce’
de azi. 25 iunie, la
Capacitate",
„V-am
spus eu că sînteti de
toată isprava 7 Primiti felicitările noas
tre" — răspun'de di
rectorul. Preț de câte
va minute doar și aveam să vedem la lu
cru utilajele din stația-pilot.
înfășurind
spornic ne un tambur
folia de cupru cu ni
mic mai groasă decît
un fir de păr. îi cu
noaștem acolo, afectați
încă de emoția reuși
tei. pe chimiștii Ele
na Kasa și Adalbert
Arăny, pe inginerulmecanic loan Olaru și
electronistul Iosif Szilăgyi, o mină de oa
meni din harnicul co
lectiv al întreprinde
rii „Metalica" Oradea,
vîrste
Specialiști de
diferite, unul vîrstnic.
trei tineri — simbioză firească si necesară între gîndirea ma
tură. potențată de o
îndelungată experienprosoețimea.
tă
si
cutezanța gîndirii tinerești.
- Cu ce ati lnceput 7
- întrebarea oorectă ar fi de acum cu
ce am contlnuăt. Că
de Început am început
cu mai bine de un an
In urmă — ne spune
chimista Kasa.
„vo
cea" care ne electri
zase citeva clipe mal
înainte oe toti cei

și de la capăt
prezenți tn biroul di
rectorului.
Ascult și notez. O
grupă de electronlști
din Întreprindere avea
nevoie, pentru execu
tarea unui aparat, de
folie de nichel. Și nu
oricum, ci de ordinul
micronilor. Soluția de
moment era doar im
portul.
De renunțat
nu puteau să renun
țe. De realizarea apa
ratului
depindeau
multe alte reușite.
Conducerea întreprin
derii a lansat atunci
tema
de studiu. A
constituit mai multe
colective mixte. Fie
care a imaginat o alt
fel de rezolvare. Fie
care s-a străduit să
aibă ciștig de cauză.
Dificultatea 7 Obține
rea grosimii de pînă
l.a 0,1 mm. desprin
derea foliei de pe su
port și respectarea
intru totul a proprietă
ților solicitate : maleabilitate. elasticitate
și altele. Efortul, se
înțelege, a fost de
cursă lungă, excluzind
orice drum bătătorit.
Reușita a fost cu atit
mai de preț cu cit nu
In puține cazuri, după
săptămîni de căutări
si încercări
neîntre
rupte. totul a trebuit
să fie reluat de la
capăt.
De la folia de nichel
— începutul, deci —
la folia de cupru a
fost doar un pas. De
sigur, tot cel al noului. înțeles ca un
fapt
necesar. ca un
răspuns la o cerință a
economiei.
semnînd
încă o premieră na-

tională, în fapt. în
electronică, ni se spu
ne. nici un circuit cu
cablai imprimat nu
poate fi realizat fără
un asemenea tip de
foile. Și mai e ceva :
gradul de valorificare
a materiei prime creș
te de
peste 10 ori,
eliminînd
importuri
costisitoare. Munca a
fost intr-adevăr pa
sionantă.
Inginerulmecanic Ioan Olaru a
plonjat cu entuziasm
în proiectarea si rea
lizarea practică a uti
lajelor pentru stațiapilot. Electronistul Io
sif Szilăgyi s-a îngri
jit ca realizarea foliei
de cupru, atit de ne
cesară componentelor
electronice, să fie asistată de un calcula
tor de proces, con
ceput și realizat de
asemenea in între
prindere.
Chimiștii
știau că greul apasă
pe el. dar asta i-a indirilt si mai mult în
căutare, in reușită.
Ascult si notez.
— Orice «tușită te
aduce in fata unui
nou început — conchi
de directorul.
Mj se pare firesc să
aflu cu ce vor «Miti
nua.
— Tot cu o premieeconomia
ră pentru
noastră, vine prompt
foliile
răspunsul, cu
încălzitoare flexibile,
înțelegi
lesne
că
noul este negreșit de
partea oamenilor cînd
oamenii sint de par
tea noului.

Ioan LAZA

Virqiliu TĂTARU

I

Invățătoarea

pus în aplicare. Acela al
autofinanțării. Li se îm
plinește astfel demnita
tea. Abia acum se înțe
lege,
desigur, de ce la
îmbarcarea
pe
nava
„Borcea" nimeni din echipaj nu le verifică bi
letele de drum. Pentru

simplul motiv că.,
există bilete.
...Privind contra luminii
pînă-n depărtare silueta
cu
bitrlnului
vapor
zbaturi, cu viile sale culori de pe puntea de
promenadă, orizontul a
început să-ți limpezească

contururile scăldate
plin de soarele verii
seninul din privirea copi Hor.
Atunci am știut
că idealul lor pionieresc
le va rămîne crez al vie
ții — Tot înainte !

Euqen D1CH1SEANU

Ieri, 27 iunie, pentru cei mai
mici școlari (clasele I—IV) a sunat,
ultima oară in anul școlar, clopo
țelul. Dar aceasta se întimplă in
fiecare an...
IV-a
Pentru
cei din clasa a
(care de azi ne și declară, minări,
că sint in clasa a V-a) sunetul de
cristal a picurat și puțină nostal
gie. Dar și aceasta se intimplă in
fiecare an, cu fiecare generație de
școlari. Și, totuși, la o clasă a IV-a
— de la Școala generală nr. 156 din
București — acest clinchet de clo
poțel avea o semnificație cu totul
aparte.
învățătoarea Elena SlobozeanuFilip preluase această clasă cu pa
tru ani in urmă — stol de boboci

cărora (ea însăși „boboacă", ieșită
in acel an de pe băncile școlii) le
lipise in piept, ca să și-i recunoas
că, un fel de ecusoane cu pinguini
desenați chiar de ea. Pe urmă n-a
mai fost nevoie de ecusoane : în
vățătoarea își recunoștea si dintr-o
mie bobocii-pinguini...
A crescut o dată cu ei si i-a în
vățat, suplinind cu elanul tinereții
lipsa de experiență.
Intre timp,
adolescenta firavă de acum patru
ani a devenit soție și, de foarte
puțină vreme, și mamă. Nu s-a
îndurat să-și părăsească clasa pînă
in preziua nașterii (exact cu o
lună in urmă).
In ultimele zile ale anului școlar,
deși incă in concediu de materni-

tate. tînăra învățătoare a revenit
intre copiii ei cei „mari", lăsindu-l
pe cel mai mic și mai al ei in
leagăn, in grija soțului. Și din
glasul învățătoarei, din atitudinea
ei față de elevi se desprinde acum
un soi de bunătate nouă, maternă,
ca o încununare a calităților sale
ireproșabile de dăscăliță.
„A fost cu noi plnă în ultima
zi !“ ; „Ne-a rugat să n-o facem de
rușine mai departe !“ ; „Oare o să
nc uite pentru alți copii mai buni ?
Eu nu cred..." Sint fripturi din dis
cuțiile de ieri ale copiilor, in drum
spre casă, sint răspunsul inimilor
mici, încărcate de iubire și recu
noștință, la o mare iubire.

Anica FLORESCU
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După seceris - imediat culturi duble pu saprafete mari
RITM BUN, CALITATE BUNĂ ÎN UNITĂTI AGRICOLE DIN JUDEȚUL BUZĂU
tea în această unitate. Găsim aici,
la arie, concentrate
toate forțele
pentru a realiza fluxul tehnologic de
la seceriș la insămînțarea culturilor
duble nu in 48 de ore. ci in cel mult
de ore. Concret, avem imaginea
in mare a ceea ce este scris in orice
manual de agrotehnică. Pe suprafe
țele recoltate cu o zi in urmă sint
concentrate presele de balotat prevăzute cu sănii și atelajele pentru
transportul
rapid al baloților. la
distanță de 10—15 metri de prese
tractoarele întorc brazdă nouă, iar
alături
semănătorile
incorporează
sămința de porumb. Modul de or
ganizare a activității de la C.A.P.
Pogoanele trebuie să se constituie
intr-o experiență obligatoriu de ur
mat și de alte unități, unde ai !mpresia că specialiștii au uitat ma
nualul de agrotehnică. Totodată, supunem atenției și modul in care se
acționează aici pentru a sc asigura
reușita culturilor duble de porumb
pentru boabe. Ing. Bănică ne pre
ciza că se însămințează hibridul de
porumb „Podu Iloaiei-124". După ve
rificări îndelungate in loturile expe
rimentale și dovedite in ultimii 6
ani in producție, acest hibrid dc po
rumb asigură, la neirigat, peste 5 000
kg boabe la hectar, in condiții de
vegetație normală, se ințelege.
ORGANIZAREA iSI SPU
Desigur, in toate unitățile din ju
NE CUVÎNTUL. Stațiunea d
dețul Buzău se seamănă acum cul
turi succesive după cerealele păioase.
oercetare și producție pentru creș
Problema este cu ce eficiență ? Toc
terea ovinelor Rușețu. La punctul de
mai in această idee insistăm asupra
lucru de la Văcărească, unde sint culti
Ieri, pe ogoarele C.A.P. Movileni
modului
de organizare și desfășurare
vate cu orz 250 ha. il întilnim pe dr.
a activității de Ia C.A.P. Pogoanele,
Barbu Dragoș. directorul unității, care
ține să ne precizeze: „In această pe avem necazuri" — după cum ni s-a asupra alegerii judicioase a hibrizi
rioadă. cea mai grea temă de cerce- precizat. Prin stația radio de pe ma lor de porumb, elemente care dove
tare pentru noi o constituie asigu- șină, directorul trustului S.M.A., desc că această activitate poate și
peste care ne însoțește în acest raid, este trebuie să fie făcută cu folos maxim
rarea furajelor pentru cele
27 000 de ovine ale stațiunii, Totul solicitat de primul-secretar al comi în toate unitățile agricole și să nu
este organizat exemplar, de la se- tetului județean de partid să fie pre fie tratată ca o sarcină de plan sau.
ceriș la insămînțarea culturilor du zent la ora 18,30 la tabăra de cimp altfel spus, după ideea „ce o ieși".
ble". Aici, secerișul a început pe 25 a C.A.P. Gălbinași. Ne îndreptăm
Cind vorbim de seceriș interesează
iunie si s-a încheiat simbătă. 27 iu acolo. Nu este nevoie de. alte expli evident și învățămintele ce se des
nie, la prinz. Nu intimplător
am cații pentru a înțelege pe loc mo prind acum pentru activitatea vii
început cu acest aspect de muncă. tivul acestei convocări urgente. Pe toare. Revenim la C.A.P. Pogoanele.
La stațiune — ne spunea un factor o tarla staționau 6 combine (moti Am reținut aici indicii superiori de
de conducere al direcției agricole — vațiile șefului secției de mecanizare utilizare a mijloacelor mecanice.
nu se poate ca activitatea la seceriș nu puteau sta în picioare), iar pe Dincolo de orice organizare, la orice
sola vecină alte 3 combine erau ne nivel s-ar face, aceasta își are o
să nu se desfășoare exemplar.
Se putea trage cumva concluzia că mișcate de la ora 14. Precizăm, este explicație mult mai profundă. „De
In cooperativele agricole activitatea vorba de o defecțiune de organizare. aici Încolo utilizarea eficientă a ma
nu ar fi la același nivel? Inexact. Poate tratată superficial tocmai pen șinilor agricole vine de Ia sine — ne
Multe dovezi de muncă, surprinse în tru că secerișul orzului în această spune cu subînțeles inginerul Bănică.
reușit. Din
numeroase unități agricole mari cul unitate era în stadiu final. De la Greu a fost, dar am
tivatoare de orz și grîu ne-au de primul-secretar al comitetului jude acest an avem asolament pe unimonstrat. că, dimpotrivă chiar și sta țean de partid aflăm că nu de orz ta te. Culturile sint grupate in mațiunea Rușețu are de tras anumite este vorba, ci de grîu, a cărui recol sive mari. Aid, cit vezi cu ochii —
concluzii pentru îmbunătățirea pro tare va începe peste citeva zile. Fi 1 500 hectare — este o „mare" de
ind la numai 8 km de municipiul grîu și
. orz.
Peste șosea este popriei activități. Să argumentăm.
secția de mecanizare Găl- rumbul, care ocupă 2 000 hectare,
Vineri. 26 iunie, ora 7.15. La ta Buzău,
binași se confruntă cu serioase Urmează apoi
floarea-soarelui și
băra de cimp de la C.A.P. Smeeni greutăți privind asigurarea forsfecla de zahăr,
Avantaje : toate
„activitatea" s-a încins. Nu la se tei
de muncă. lucru
obiectiv, forțele sint
concentrate aici, sub
ceriș. Este vorba de analiza care se dar
cu
multe
neajunsuri
în
și
ochii noștri. Adică îndrumarea, con
face în fiecare dimineață asupra ac ce privește
disciplina și ordinea. trolul. supravegherea.
înlăturarea
tivității desfășurate in ziua prece Măsuri : cadrele de răspundere
de defecțiunilor accidentale se fac uni
dentă și a măsurilor ce se impun la județ. în prezența împuternicitu
tar.
fără
a
dispersa
forțele.
Asta
pentru înlăturarea neajunsurilor ce lui comitetului județean de partid,
înseamnă asolament științific pe
s-au manifestat. Și, lucru demn de nu
au plecat de la tabăra de cimp
remarcat, chiar la o unitate fruntașă pină nu au asigurat intrarea în lan unitate". Poate părea colateral accum este C.A.P. Smeeni. Vasile Bă- a tuturor combinelor. Pentru restul țiunii de seceriș. dar numai aparent.
dică, inginer-șef, Gheorghe Dinu, campaniei de seceriș s-a instituit un Cerința de a realiza ritmuri inalte,
președinte. Mihai Drăghici. primarul colectiv care să fie permanent, tn transportul producției simultan cu
comunei Smeeni. și Victor Andreica, această unitate. Dincolo de măsurile recoltarea, realizarea fluxului pină
împuternicit al biroului comitetului stabilite, reținem, tocmai pentru co la însămînțarea culturilor duble de
pind tn ultimă Instanță de existența
județean de partid pe consiliul unic
Smeeni. au arătat celor 30 de meca rectitudinea aprecierii aoestei situații, acestor suprafețe, mari, i compacte de
nizatori unde nu trebuie să se mai modul operativ In care președintele cereale păioase. Tocmai această
greșească : tăierea orzului ras cu pă- C.A.P. Gălbinași, ing. Constantins chestiune a fost sesizată de direcția
mintul și reglarea de 3—4 ori pe zl Brănescu, a asigurat pe combine oa
a combinelor în funcție de evoluția meni de meserie, locuitori ai satului,
dimineață chiar dacă nu sint cooperatori.
umidității lanurilor, de
pină seara, pentru a se elimina cu
desăvîrșire pierderile de recoltă.
CONCRET, DESPRE CEEA
„Secerișul este campania noastră,
CE
SE VORBEȘTE ÎN MA
a mecanizatorilor. Ca la C.A.P. Sme
eni — ne spune ing Mihai Petrescu, NUALELE DE AGROTEHNI
directorul trustului S.M.A. —
se
procedează in toate unitățile agri CĂ. Esie de prisos să accentuăm
cole. între orele 6—7 dimineața ana necesitatea însămînțării cit mai ra
lizăm în spirit autocritic activitatea
din ziua precedentă. Nu ne ferim pide a culturilor duble, cerință im
să spunem lucrurilor pe nume, fi pusă de evoluția condițiilor meteoro
indcă altfel secerișul orzului nu și-ar logice din acest an. Se știe, lucru
atinge scopul de a se constitui într-o verificat in anii trecuti, că insămînrepetiție generală, exigentă, pentru tarea culturilor duble — mai ales
recoltarea griului".
din motivb subiective — in cele mai
Trecem peste multe aspecte
de multe unități agricole nu se face la
lucru constatate in raidul nostru și 48 de ore după stringerea recoltei
consemnăm o secvență
surprinsă de orz sau grîu. Ing. Adrian Bănică,
seara tirziu. edificatoare pentru se
C.A.P. Pogoanele, ne
riozitatea și răspunderea cu care se președintele
acționează la secerișul orzului „pen- contrazice prin modul în care este
^tru ca la recoltarea griului să nu organizată și se desfășoară activitaIn județul Buzău, secerișul orzu
lui a intrat in stadiul final. La
ora cind apar aceste rinduri, mai
mult de 90 la sută din unitățile
agricole au incheiat această
lu
crare. Prezintă interes să mai vor
bim despre modul in care a fost
organizat și s-a desfășurat sece
rișul orzului ? „Desigur — ne spu
ne ing. Sandu Lambru, directorul
direcției agricole județene — dacă
avem in vedere că această lucrare
reprezintă o
repetiție
generală
pentru recoltarea griului, care ocu
pă peste 64 000 hectare. Cu alte cu
vinte. eu acest prilej s-a făcut o
verificare in „sarcină" a combine
lor, a preselor de balotai, a mij
loacelor de transport și. lucru nu
mai piifin important, a capacității
de organizare, îndrumare și control
a întregii activități de către con
ducerile unităților agricole, consi
liile agroindustriale si factorii cu
munci de răspundere de la orga
nele județene, repartizați pe fiecare cooperativă agricolă". De la
această apreciere am incenut investigațiile noastre, cu ginclul la
eerișul griului, lucrare care
apreciază că va începe peste
mult 6 zile.

PERMANENT LA DATORIE

agricolă județeană, care a luat mă
suri, astfel incit în această toamnă
cerealele păioase să fie insămihțate
numai pe suprafețe mari, în asolamente pe unități. Pentru aceasta ple
dează și experiența altor cooperative
agricole, cum sint cele de la Padina,.
Podgoria. Gherăseni, Smeeni. Scutelnici, Merei. Glodeanu-Siliștea. Vă
cărească, Florica ș.a., unde din prima
zi de seceriș s-au realizat ritmuri de
lucru la nivelul maxim al posibili
tăților.

DE LA ARII, TOATE DRU
MURILE DUC.. LA BAZELE
DE RECEPȚIE. Subliniem de la
început opinia președintelui C.A.P.
Padina, Ștefan Mazilu, care remarca
în această campanie rolul „motri
ce" al bazei de recepție din consi
liul unic Pogoanele. ..Nu am înre
gistrat nici o clipă de staționare a
combinelor — ne precizează acesta
— determinată de dereglările ca
surveneau de obicei în anii trecuți,
la preluarea producției de
către
baza de recepție." Acest ritm intens
costă cooperativa agricolă
citeva
mii de lei, sume destinate premierii
combinerilor fruntași. 12—15 în fie
care. seară. La baza de recepție res
pectivă avem explicația concreta, Se
aflau aici ing. Constantin IvăneScu,
directorul I.C.A.P.P.A. Buzău, direc
torul adjunct, ing. Gheorghe Drăgoi.și șeful bazei, ing. Cristea Mușat. Erau cu cronorr.etrul in mină.
..Timpul de staționari normat —
aflăm de la C. Ivănescu — la des
cărcare este de 30 minute. Operația
nu durează însă decit 10—15 minute.
Cronometrați și dv. Este primul an
în oare putem afirma că preluarea
producției se face în ritm cu sece
rișul. Aici, ca si în celelalte baze
din județ, am asigurat cit mai multe
puncte mecanizate de descărcare,
în plus, dispunem de șoproar.e și
piste unde, în caz de nevoie, pot fi
preluate cantități nelimitate de ce
reale." Datorită acestor măsuri, cit
șl optimizării traseelor, a căror lun
gime maximă este de 15 km, indi
cele de utilizare a mijloacelor de
transport a ajuns. în medie, la pes
te 4 curse pe zi. Dar bazele de re
cepție favorizează intensificarea se
cerișului și datorită preluării tn
orice condiții de umiditate. în func
ție de analiza de laborator a fie
cărei cantități de orz aduse (lucru ce
se va face și la grîu). din start pro
ducția este depozitată in comparti
mente separate. în raport de gradul
de umiditate. Cantitățile care depă
șesc limita admisă de umiditate sint
depozitate pe piste betonate pentru
solarizare sau în șoproane cu cap
tatori solari, unde se face uscarea
naturală pină la indicii de conser
vare stabiliți.
Secvențele înfățișate, desigur doar
cîteva pe care le-am considerat mai
sugestive, din multe altele înregis
trate in documentarea noastră, do
vedesc că în județul Buzău actuala
campanie de recoltare a cerealelor
păioase a fost pregătită în cele mai
mici amănunte.

Aurei PAPADIUC
Stelian CH1PER

»,

Cind spunem Porțile de F'.er,
dul ne poartă la Dunăre, Cind
nem Porțile de Fier, gindul ne duce
la energie. Porțile do Fier — I)unare — Energie, trei cuvinte înge
mănate definitiv intr-o simbioză izvorită din capacitatea creatoare a
oamenilor muncii din țara noastră,
din forța lor de a construj adevă
rate cetăți ale luminii.
La început a fost vis, astăzi este re
alitate. După multe zile și nopți de
zbucium, de muncă neîntreruptă, după
punerea in operă a zeci și sute de
tone de oțel și beton, apele bătrinului fluviu au fost zăgăzuite, realizindu-se sistemele hidroenergetice
și de navigație Porțile de Fier I și II.
Constructorii și-au făcut pe deplin
datoria zidind în apele învolburate
ale fluviului două edificii pe măsura
epocii in care trăim. Apoi au predat
ștafeta muncii celor ce convertesc
energia latentă a apelor Dunării în
milioanele de kilowați-oră pulsați
economiei și care își fac un titlu de
mindrie. de a fi energeticieni la Por
țile de Fier. Ii știm mereu prezenți
la datorie, aici, la ..Porțile luminii".
Și iată că. in urmă cu citeva zile,
colectivul întreprinderii electrocen
trale „Porțile de Fier" a fost distins
cu înaltul tStlu de „Erou al Muncii
Socialiste" pentru rezultatele obți
nute timp de patru ani consecutiv,
perioadă în care a ocupat tot de
atitea ori locul iutii în întrecerea so
cialistă.
Este credem, necesar să precizăm
că în cadrul acestei întreprinderi se
află trei amenajări hidroenergetice,
și anume : Porțile de Fier I, II și
Cerna-Motru-Tismana. Hidroagregatele dnr'centralele electrice au O pu-
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tere totală de 1 435 MW.
aici se pulsează in sistemul energe
tic national peste 25 milioane kilowați-oră. Sint numai citeva din da
tele care conturează dimensiunea
acestei puternice unități energetice,
Unitate care concentrează aproape o
treime din forța hidroenergetică a
țării.
— Care au fost argumentele decișive în obținerea înaltului titlu de
„Erou al Muncii Socialiste" 1

manifestată atit la reparații, cit și
la exploatare a determinat ca la
Porțile de Fier să nu avem nici uu
incident sau avarie.
— Anul trecut nu ați avut nici un
eveniment deosebit în producție ?
— Nu. Totul a funcționat normal.
Acum spuse așa. lucrurile par In
tr-adevăr extraordinar de simple, de
firești. Dar cite eforturi s-au făcut
pentru ca totul să decurgă normal 1
Acum știm exact cită energie elec-,
frică s-a produs peste plap. Dar cit
de greu ar fi să cuantificăm ener-<
gia depusă de cei care acum au cu
cerit pentru a doua oară înaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste" și
afirmă cu modestie că nu și-au fă
cut decit datoria 1 Am putea
da
nume de oameni, de adevărați frun
tași intre fruntași, dar ar însemna
să îi omitem pe multi alții care și-au
făcut cu cinste și înalt profesionalism
datoria. Va trebui totuși să eviden
țiem un nume, un singur nume —
COLECTIVUL, cu o identitate recunoscută și apreciată. întregul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea electrocentrale „Porțile
de Fier".
întrecerea continuă. Iar rezultatele
obținute in perioada care a trecut
din acest an nu sint cu nimic mai
prejos decit cele din anul trecut. La
reparații și revizii tehnice, termencle de execuție au fost scurtate cu
aproape 211 de zile. Planul de pr iducție este și el depășit, direcțiile
de acțiune fiind în general asemănătoare cu cele de anul trecut și din
anii anteriori : asigurarea funcționă
rii la putere mărită a agregatelor
energetice în perioadele debitelor
mâți ; . utilizarea calculatorului, pen
tru determinarea prognozelor debi
telor afluente și a regimurilor opti
me de exploatare ; reducerea numă
rului de opriri neplanificate ș.a. în
același timp s-a înregistrat o sub
stanțială reducere a consumului pro
priu tehnologic de energie electrică.
Dovadă că energeticienii înțeleg nu
numai să producă tot mai
multă
energie, ci să și facă economii cît
mai mari.
Mobilizați de îndemnurile Insuflețitoare ale secretarului general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, de a munci mai
bine, mai eficient, energeticienii do
la
întreprinderea
electrocentrale
..Porțile de Fier" sint ferm hotăriți
să-și onoreze înaltul titlu de „Erou
al Muncii Socialiste" prinlr-o anga
jare plenară
pentru
înfăptuirea
exemplară a planului și angajamen
telor asumate in întrecerea socia
listă pe acest an.

însemnări
de la întreprinderea

electrocentrale
„Porțile de Fier"
— în primul rind producția fizică
realizată, care în cazul nostru este
energia electrică livrată, mențio
nează ing. Pătau Păun,
directorul
întreprinderii electrocentrale ..Por
țile de Fier". Cantitatea produsă su
plimentar in. anul trecut s-a ridicat
la jumătate de miliard kilowați-oră
de energie electrică. Desigur, pentru
a atinge o asemenea performanță a
fost nevoie de apă. dar și de o
muncă stăruitoare de zi cu zi pentru
întreținerea și exploatarea exem
plare a echipamentelor. Am acționat
cii prioritate pentru creșterea dispo
nibilității și a gradului de siguranță
in funcționare a agregatelor. Un rol
hotăritor l-au avut lucrările de re
parații curente și revizii
tehnice,
care au fost de foarte bună calitate,
in condițiile scurtării duratei "lor- de
execuție cu citea 50 de zile. Exigența

Foto : A. Papadiuc
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Reportajul de față ar putea începe
în multe feluri. Cel care urmează
ne-a fost sugerat de cuvîntul mai
strului oțelar Marin Avram in adu
narea generală a oamenilor muncii,
desfășurată în luna februarie, de Ia
întreprinderea „Tractorul" din Bra
șov. Ce spunea maistrul? în esență,
următoarele : „Sintem datori astăzi,
in adunarea generală, in forul su
prem al conducerii unității noastre,
să ne punem cu toții întrebarea : de
ce întreprinderea noastră, una din
cele mai mari și mai moderne din
tară, a ajuns in situația să se con
frunte cu serioase probleme legate
de îndeplinirea planului ? Dacă e
de vină directorul, sau președintele
consiliului oamenilor muncii, sau
altcineva să stabilim acest lucru ?i
să luăm măsurile ce se impun. Dacă
sintem cu toții de vină, să analizăm
temeinic situația și să știm ce avem
de făcut după adunarea generală".
Maistrul Marin Avram a fost pri
mul vorbitor în respectiva adunare
generală a oamenilor muncii. Dar,
intr-un fel sau altul, toți cei 12 care
l-au urmat s-au arătat la fel de
preocupați de analizarea cauzelor
< are au lacul ca o mare întreprin
dere — situată ani de zile în frun
tea bătăliei pentru îndeplinirea pla
nului. pentru promovarea progresu
lui tehnic — să ajungă in situația,
deloc plăcută, de a traversa un mo
ment critic. Intr-un colectiv fără
experiență, intr-un colectiv fără
prestigiul celui de aici (Reamintim,
fie și în paranteză, replica pe care
acest brav colectiv muncitoresc a
dat-o în primii ani al construcției
socialiste acelui
„proroc" burghez
care a afirmat că se va arunca in
lata primului tractor construit de
comuniști, dacă vor fi în stare să
facă măcar unul. Iar colectivul de
aici a construit nu unul, ci zeci,
sute de mii de tractoare, care și-au
măsurat și își măsoară performan
tele pe piețele externe cu cele rea
lizate de cele mai mari firme din
lume producătoare de asemenea utitaje !). apariția unui asemenea mo
ment — neindeplinirea la timp a
sarcinilor de plan, și in special a ce
lor de export — n-ar fi determinat
poate o reacție' atit de fermă față de
situația creată. O reacție care n-a îm
piedicat forul suprem al autoconducerii muncitorești din întreprindere —
adunarea generală a oamenilor
muncii — să stabilească cu respon
sabilitate și exigentă cauzele ce au
favorizat o asemenea situație. Ele

au fost numite clar, fără ocolișuri,
chiar dacă vizau persoane și feno
mene importante. „Cauza principală
a acestei stări de lucruri, s-a spus
în darea de seamă prezentată in
fața adunării generale, o constituie
faptul că in ultima perioadă „con
siliul oamenilor muncii, ceilalți fac
tori de conducere din servicii și
secții nu s-au implicat cu toată răs
punderea in organizarea corespun
zătoare a producției și a muncii, in
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al producției, așteptînd parcă să
vină altcineva din afară să rezolve
astfel de probleme, să pună lucru
rile la punct in propria noastră uni
tate". Iar adunării generale — în
spiritul atribuțiilor conferite
de
lege, de a decide toate măsurile care
privesc dezvoltarea întreprinderii,
așezarea activității ei pe baze efi
ciente — nu i-a fost si nu-i putea
fi indiferent un asemenea mod de
a conduce de către o parte din cei
pe care i-a investit cu acest mandat.
Motiv pentru care. în conformitate
cu prerogativele atribuite de lege,
n-a mai acordat învestitura sa di
rectorului general al întreprinderii,
directorului general adjunct cu pro
bleme de producție si la doi dintre
inginerii-șefi.
Unde sint cei patru acum ? Ce
fac ei ? „Cum ce fac ? Evident,
muncesc în întreprinderea noastră
— se arată mirați tovarășii de la
comitetul de partid, cind le adresăm
o asemenea întrebare.
„Tractorul"
este, ca întreprindere, o adevărată
familie muncitorească. Aproape fie
care om care vine în această unitate
rămine definitiv pină la pensie. Oa
menii țin la „Tractorul" și in situații
bune și în situații mai puțin bune.
Nici unul din cei patru n-a cerut să
plece în altă întreprindere. Toți au
rămas la „Tractorul" pe funcții teh
nice corespunzătoare, ca șefi de
serviciu sau ca ingineri principali,
și s-au angajat in fața adunării ge
nerale să participe, cu întreaga lor
capacitate profesională ia aducerea
cit mai repede a întreprinderii
în prima linie a luptei pentru pro
gres tehnic, pentru competitivitate
si eficientă".
Cineva s-ar putea să se întrebe :
a procedat bine adunarea generală
că nu l-a mai confirmat in funcție
pe director ? Oare numai el si cei
trei colaboratori poartă răspunderea
că o întreprindere, in care muncesc
peste 22’000 de oameni. înregistrează
temporar rezultate slabe ? A abor

da deschis și exact aceste Între
bări trebuie să admitem că răs
punsul se compune din două părți.
Prima parte a răspunsului — și
foarte importantă — s-a dat în adu
narea generală. S-a spus clar că
acest for suprem al autoconducerli
muncitorești din întreprindere nu
este și nu poate fi mulțumit de re
zultatele obținute. In mod limpede,
realist, s-a arătat că răspunderea de
a ști să folosești experiența colecti
vului, forțele sale chemate să asi
gure conducerea tehnică și econo
mică a întregii întreprinderi nu este
generală. Ea revine, in. mod concret,

muri din municipiul Brașov — în
treprinderea de autocamioane și în
treprinderea „Tractorul". Coinciden
ta face să existe chiar o perfectă
6imetrie intre anii lucrați in fiecare
din cele două mari unități. A doua
simetrie, la fel de importantă, este
că drumul profesional al inginerului
în ambele întreprinderi are o. tra
iectorie aproape identică. în prima
unitate a parcurs, ca inginer, toate
treptele posibile
*
ale activității unui
specialist — de la șef de echipă, în
perioada stagiaturii. pină la direc
tor general adjunct cu probleme
tehnice. In a doua — a pornit de la

luni 7 Răspunsul poate părea unora
surprinzător. în cele aproape pa
tru luni care au trecut de la
confirmarea
noului
director
de
către adunarea generală,
între
prinderea și-a realizat planul la
toți, indicatorii, inclusiv la export,
și se află pe un drum continuu as
cendent tn înfăptuirea întregului
program de modernizare, de reve
nire a unității in prima linie a ce
lor mai bune firme producătoare de
tractoare din lume. Un singur ar
gument. Dar edificator. Pe . trimes
trul I. sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost îndeplinită

AUTBCONBBCEBEA MUNCITOREASCA Ifl EXAMENUL FAPTELOR
Un director neconfirmat pe funcție,
altul confirmă încrederea acordată
conducerii întreprinderii și. în ca
drul
ei. in primul rind direc
torului acesteia.
Răspundere
pe
care, la data analizării activi
tății desfășurate pe anul 1986 de
către adunarea generală a oameni
lor muncii, fosta conducere a în
treprinderii n-a putut s-o probeze cu
rezultate pe măsura investiturii oe
i-a fost acordată, a capacității co
lectivului și a dotării tehnice de care
unitatea de aici dispune. Iar con
cluzia dezbaterii muncitorești a fost
cea firească: neconfirmarea pe func
ție a directorului și a trei dintre
colaboratorii săi apropiati.
A doua parte a răspunsului, in
legătură cu viabilitatea măsurii
adoptate de adunarea generală, ur
mează s-o valideze viata. Ce arată
„examenul" ei în cele aproape patru
luni care au trecut de la adunarea
generală ? înainte de a răspunde, e
necesar, credem, să vă prezentăm pe
scurt „fișa" biografică a noului di
rector.
îl cheamă Octavian Căpitanu. Are
peste 30 de ani de inginerie in con
strucția de mașini. Mai exact, în
cele două „citadele" ale acestei ra

șef de secție, a trecut pe la condu
cerea principalelor secții grele, iar
din februarie este directorul gene
ral al. intreprinderii „Tractorul". Ce
aduce în prim-plan această „fișă" ?
Două elemente definitorii pentru
exercitarea muncii de director. Pri
mul — cunoașterea ea-n palmă,
cum se spune, a profilului intre
prinderii. Al doilea — acumularea
unei experiențe de peste 30 de ani
de muncă in două unități construc
toare de mașini cu profil iurudit.
(Sâ mai adăugăm, fie și in paran
teză. că noul director are și o bună
experiență in munca de activist,
fiind — încă din anii tinereții — fie
activist al U.T.C.. fie al P.C.R. în
totdeauna în mod obștesc. Este, de
asemenea, absolvent al cursului
post-universitar de ingineri-economiști). Așadar, omul potrivit Ia
locul potrivit. Cu o vastă experi
ență pe toată linia.
Și acum să revenim la Întrebare:
cum a trecut „examenul" vieții, cu
ce rezultate
măsura adoptată de
adunarea generală a oamenilor
muncii in urmă cu aproape patru

numai tn proporție de 74,6 la sută,
în lunile care au trecut după adu
narea generală, situația se prezintă
astfel : martie — 109,2 la sută :
aprilie — 106,2 la sută ; mai — 105
la sută.
Tot ceea oe s-a întreprins pe
planul revitalizării activității de
producție s-a făcut — nici nu era
posibil altfel — in permanentă și
strinsă conlucrare cu organizația
de partid, cu organismele democra
tice. S-a confirmat și reoonfirmat
astfel, Încă o dată, faptul că pro
blemele importante ale producției
pot fi rezolvate în mod eficient nu
mai in cadrul creat de autocondiicerea muncitorească, care asigură,
pe de o parte, valorificarea efectivă
a capacității specialiștilor in solutio
narea tuturor problemelor, iar pe
de altă parte, o conducere democra
tică larg participativă, cu finalita
te și eficientă in mobilizarea masei
largi de oameni ai muncii la În
treaga activitate de producție.
A vorbi despre metodele de muncă
ale noului director este și simplu,
și complicat.

Simplu, cind ți le explică el :
„Ce-am făcut? Nimic deosebit. Ceea
ce ar fi făcut orioe specialist. Am
pus oamenii și întreprinderea la
muncă după capacitatea pe care u
au. în plus, ara stabilit citeva mă
suri organizatorice clare — cum ar
fi conceperea profilului doi al în
treprinderii, regindirea. practic reconceperea' în funcție de situația în
care se află unitatea a programelor
de modernizare pe fabrici și secții,
instituirea unui grafic de asimilare
a 16 produse noi intr-un termen
record, pentru a putea participa încă
din acest an cu produse noi la di
verse competiții și licitații, stabili
rea unui sistem informațional și de
analiză zilnică a problemelor ma
jore. care să ne permită să antici
păm orice confruntare cu greutățile,
să prevenim apariția lor. să nu
mâi fim surprinși de efeotul lor.
Nu in ultimul rind. am trecut la
analizarea în cadrul consiliului oa
menilor muncii, prin rotație, a tu
turor conducerilor de servicii și
secții pe bază de rapoarte privind
preocupările curente și de perspec
tivă. Cu accent pe ultima latură.
Pentru că aici am fost noi descoperiți la impactul cu progresul tehnic
înregistrat de alte firme. Atit am
făcut in cele patru luni. Dar cite mai
avem de făcut 1“
Complicat, cind trebuie să descrii
pe un spațiu restrins că aici, in aproape patru luni au fost re
zolvate atitea probleme cite tre
buiau în ultimii trei ani I Cum a
fost posibil
acest lucru ? Așa
cum spun și demonstrează cei cu
care am discutat, adică oameni
care „conduc" împreună cu noul di
rector noul drum al întreprinderii
spre redresare si modernizare. Să
le dăm deci
cuvîntul. Gheorghe
Chlvărar, maistru la turnătoria de
fontă : „Am știut de cind am votat
confirmarea pe funcția de director
că întreprinderea noastră se va re
dresa. va fi din nou in fruntea uni
tăților constructoare de mașini. De
oe am știut ? Pentru că il cunosc
de 15 ani. E directorul care la deci
ziile la fata locului. în secții, in
ateliere. Nu e director de cabinet.
De modernizarea turnătoriei discu
tăm de 10 ani. Veniti peste 6 luni
Si o să vedeți o turnătorie
fără
egal în țară. Cu noi. aici, la dogoa
rea focului, a gindit planul și a ce
rut celor în măsură să-l transpună
în program de modernizare. Nu
exista sugestie pe care -s-o propui și

să nu fie receptiv la ea“. Inginer
Stelian Bontescu, director tehnic :
„Ceea ce ne-a impus noul director
se numește gindire fără ezitare,
d'ecizii fără aminare, măsuri fără
intirziere, gindire intr-o perspectivă
pe cel puțin 10 ani și întreaga cajpacitate de inteligență a cadrelor
tehnice să fie pusă la muncă. Ni
meni din afara intreprinderii nu va
putea să creadă că programele de
modernizare și de asimilare inițiate
in ultimele aproape patru luni s-au
gindit, definitivat și parțial aplicat
in acest scurt interval. Este un exa
men de autodepășire pe care chiar
și eu. la cei 35 de ani, deci adept in
tegral al noului, nu-1 credeam posi
bil. Dar iată că a fost. Așa cum vor
fi posibile, după ritmul de mun
că și de inteligentă imprimat astăzi
colectivului intreprinderii. toate pro
gramele pe oare ni le-am propus". Și
acum, opinia tovarășului Marin Ma
tei. secretarul comitetului de partid :
„Dacă vă vorbesc d-espre programul
de muncă al directorului, vă spun
totul despre izvorul noului ritm de
muncă. Vine in întreprindere dis de
dimineață și pină la 8,30 trece prin
absolut toate secțiile unității. Și
avem citeva bune hectare de... sec
ții. Vine după aceea, pentru scurt
timp, in birou, pentru a clarifica pro
blemele curente ale zilei. Apoi e din
nou prezent în întreprindere. Aici e
cabinetul lui de lucru. Reapare L.i
ora 16,00 cind are. in fiecare zi,
analize cu servicii și secții pe pro
bleme de asimilare, modernizare
și aprovizionare.
Nimic altceva.
Pulsul uzinei, pe care il reglăm noi,
oamenii, ii este astfel bine cunos
cut. Un asemenea director nu poate
sâ nu fie urmat șl sprijinit de intregul colectiv. în primul rind de
organizația de partid
întreprinde
rii. de consiliul oamenilor muncii.
Chiar și stilul nostru de muncă —
de a fi mult mai operativ, de a în
lătura unele manifestări de tărăgă
nare. de formalism, de a ne con
sulta mai mult cu oamenii, de a re
zolva fără tergiversări problemele
ridicate — s-a schimbat".
Așadar, un director neconfirmat
pe funcție, altul — prin gindirea
matură a autoconducerii muncito
rești — confirmînd încrederea acor
dată. Și care reconfirmă faptul că
atunci cind omul potrivit e la locul
potrivit se asigură o conducere șl
democratică, și eficientă.

Constantin PRIESCU
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PERSONAJUL LITERAR
-SINTEZĂ EXEMPLARĂ A VIEȚII
Opinii ale cititorilor despre proza contemporană
ste un adevăr de mult cunoscut și de
critica și teoria literară, și de publicul
larg că intre modelele vieții și mode
lele literaturii există o strinsă legătură. Per
sonajele care domină cu personalitatea lor
relieful literaturii noastre, ca ți pe acela al
altor literaturi, de altminteri, nu s-au născut
din strictul exercițiu al fanteziei, ci din con
templarea, observarea și înțelegerea adincă a
vieții, a dialecticii sociale care caracterizează
la un moment dat o colectivitate, o națiune.
Eroii lui Sadoveanu, Rebreanu, Camil Pe
trescu, Hortensia Papadat Bengescu, Marin
Preda pornesc de cele mai multe ori de la
oameni, fapte, fenomene din realitate. Res
pectul adevărului vieții este una din garan

E

țiile viabilității unei opere, a unui personaj.
Viața e mai plină de fantezie decit imagina
ția și tocmai de aceea apelul la resursele ei
inepuizabile constituie o cale sigură de sta
bilire a unui dialog fertil, durabil cu publi
cul cititor.
Experiența literaturii autentice a dovedit
că marii scriitori și-au structurat cărțile in
jurul unor personaje exemplare,
statuare.
Literatura română clasică este bogată in
„suflete tari", in „personalități accentuate",
în oameni deosebiți, adevărați stilpi de re
zistență ai narațiunii. Audiența la public,
forța lor de inrîurire în planul conștiinței
decurg firesc din statutul lor de oameni vi

TINEREȚEA FĂRĂ BĂTRÎNEȚE

A „SUFLETELOR TARI"
ulte dintre opiniile exprimate
gravitează, în chip firesc, în
jurul eroului exemplar. De
parte de a-1 simți depășit, in
firmat de evoluțiile actuale ale
prozei, personajul cu forță de mo
del rămine in continuare o opțiu
ne prioritară și o necesitate funda
mentală in conștiința iubitorilor
de literatură.
— Cred că și construcția, și în
țelegerea unui erou memorabil de
pind de sesizarea importanței unor
factori specifici, susține Olga Iordache, bibliotecar la Biblioteca ju
dețeană din Botoșani. Tn actele
cotidiene ne raportăm mai degra
bă la ..personaje" luate din viață,
din realitatea imediată. Cînd citesc
o carte o receptez insă ca pe un
act artistic, desfășurat conform unor legi specifice. Pot ‘găsi, desi
gur, corespondențe intre mine și
un personaj dintr-o carte sau alta,
dar nu mi-1 propun întotdeauna ca
model. Pentru a atinge condiția
aceasta, vreau să observ din pagi
nile citite, din actele eroului că nu
mă aflu in fața unui „caz", adică
— vorba unui mare scriitor clasic
român — in fața unui lucru care
s-a intimplat citeodată, dar în
deobște nu se poate întimpla, ci in
fața unei sinteze, a unei esențializări a vieții. De multe ori scrii
torii contemporani nu-și mai înseriază personajele în tipologii, ei
oferă procese. Nu puțini dintre ei
(numele care-mi vin în minte acum sint ale lui Mircea Nedelciu și Bedros Horasangian)
se arată a fi buni „’tehnicieni"
ai textului, dar iși uită per
sonajul atît de promițător schi
țat in primele scene. După oe-i ci
tesc (mărturisesc, cu evidentă plă
cere), revin la un autor cu perso
naje memorabile. Așa se intîmplă
că deși un roman ca ..Parțial co
lor" de Sorin Preda mi s-a părut
valoros, sufletește am aderat la
protagonistul din „Suplinitorul" de
Viorel Dianu, care mi s-a părut că
întrupează mai fidel logica viețu...Un( erou e, după mine, cu. atit
maj, (țrțcitant cu cit putem deș,cifra
in structura lui sufletească modul,
de a gindi și de''a fi al mai multor
oameni. Butada clasică : „Leul e
făcut din berbeci" se aplică,- în
cheie specifică, și acestui caz, ea
implicind ideea de sinteză și, obli
gatoriu, de transfigurare. In proza
românească a ultimelor decenii nu
găsim, socot. foarte multe perso
naje memorabile. Ele trebuie veri
ficate la școala timpului și a lec
turilor repetate. Ilie Moromete,
Victor Petrini, Uruma, Liviu și
Paul Dunca vor rezista prin inten
sitatea sentimentului, prin puterea
Ideilor și adevărurilor cărora le
dau viață.
— A circulat pină de curind, și
poate mai circulă, la noi sau in
alte părți, teoria riscantă și, cum
s-a dovedit, neadevărată, a posibi
lității realizării unei literaturi fără
personaj, „obicctualistă".
Intr-un
fel, se clama restrictiv : „Persona
jul e mort !“. In realitate, n-a în
cetat să existe decit un anumit
mod, depășit, de a concepe perso
najul unui roman. în locul unui
erou schițat adesea la modul sim
plist, manicheist, tezist, proza mai
nouă a inceput să acrediteze na
turi problematice, complexe, cu o
evidentă dialectică lăuntrică — re
liefează Sânziana Constantinescu,
studentă la
Universitatea
din
București. Nu, personajul n-a mu
rit, nu poate să moară ! La noi
confirmă justețea acestei concluzii
scriitori ca Fănuș Neagu, D.R. Po
pescu, Paul Anghel, C. Țoiu. Nicolae Velea, Ion Brad, Gheorghe
Suciu, Anton Breitenhofer, Mihai
Diaoonescu, creatori care și-au con
struit operele
in jurul unor
personaje reprezentative pentru
timpul in care trăiesc, pentru mo
dul nostru de a gindi prezentul și
istoria.
— Prin lecturi și tradiție fami
lială. sint o statornică admiratoare
a prozei transilvane de largă- res
pirație — subliniază Mariana Fe
tru, lucrătoare la I.M.P. Bistrița.
Citindu-i pe Slavici. Agârbiceanu,
Rebreanu,
urmărind
traiectoria
unor personaje ca Mara. Ion. Fefeleaga. am sentimentul masivității
creației, al existenței integrale și
pline de vigoare. Aceeași impresie
de forță, de seriozitate a vieții re
fuzate nehotăririi, lașității, am avut-o citind și unele roma
ne contemporane, in care tra
diția
eroului
exemplar
(prin
modul
de
înțelegere
a
lu
mii. prin coerența ari iști că a
faptelor sale, desigur) e reluată și
dezvoltată in funcție de datele unei

M

cinema
• Cuibul de
viespi:
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,1.5: 13,30; 15.45; 18;
20, AURORA. (35 04 66) — 9; 11,15
13.30;
15,45;
18;
20.
VICTORIA
(16 28 79)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45;
18; 20
• O zi Ia București: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirița: COTROCENI —
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Pistruiatul
(I—II) :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18.
COSMOS
(27 54 95) — 9; 12; 15,30; 19
• Pistruiatul III: VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13; 15; 17: 19.
GIULESTI
(17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17,15;
19,30
• Pădurea din U Minh: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20
• Fiii marii ursoaice: DRUMUL SĂ
RII. (3128 13) — 15; 17; 19

noi realități și ale unei noi sensi
bilități. Dincolo de recentele cău
tări aie prozei, sau, poate, și dato
rită lor. s-a confirmat in acești ani
adevărul că o operă trăiește prin
personajele sale. Pe Andrei Sabin
din „Străinul" lui Titus Popovici,
l-am simțit la un moment dat
aproape tocmai prin dorința lui
atit de tinerească — și de ome
nească — de a-și verifica persona
litatea. de a-și ciștiga o identitate
nu prin mici gesturi anarhiste, ci
printr-o opțiune
fundamentală,
printr-o situare de partea
unei
lumi in ascensiune. 11 admir, da
asemenea, pe Alexandru Bota, in
teligentul și interiorizatul erou al
lui Eugen Uricaru din romanul

zionari, de purtători ai unor puternice con
vingeri morale. „Cariera" lor in viitorime e
motivată de această superioară înțelegere a
lumii și a vieții, dar și de nevoia cititorilor
de a se raporta — în ceea ce fac și gindesc
— la actele, deciziile, ideile eroilor cărților.
Acesta este de altfel
laitmotivul anchetei
printre cititori invitați să schițeze răspunsuri
la două întrebări esențiale : Care erou al

prozei actuale îi simțiți mai aproape de viața
dumneavoastră ? In ce măsură actele perso
najelor epicii contemporane concordă cu op
țiunile dumneavoastră ? Intervențiile pe
care le consemnăm in continuare rețin citeva din numeroasele opinii ale cititorilor.

„Rug și flacără", tot pentru cu
rajul alegerii, pentru puterea de a
descoperi, dincolo de cuvinte și
utopii riscante, adevărul său și
adevărul poporului căruia îi apar
ține. Astfel de personaje lasă in
urma lor. aidoma cometelor, o lun
gă dîră de lumină.
Am descoperit însă, tn romanele
altor autori, o ciudată înclinație
de a dizolva personalitatea eroilor
intr-o pastă oenușie. indistinctă. în
loc de „suflete tari", de naturi
energice, la tare să ne raportăm
gesturile și opțiunile, in unele cărți
se profilează siluete demodate de
„inadaptabili", de „filozofi" plicti
coși și gureși, „obosiți pe nemun
cite". Alteori apar figuri de tineri
„furioși", descriși în conflicte nesoluționabile cu virstnicii din „ge
nerația dosarienilor". ca să folosesc
stilul unui prozator, el însuși incă
tinăr.

EROII PE CARE Îl ADMIRĂM,
EROII PE CARE îl AȘTEPTĂM
ubliniind existența In

proza
unor
relief
sufletesc.
rostindu-și
admirația
pentru eroii care exprimă — cu
mijloacele proprii literaturii — no
blețea unor înalte idealuri, pereni
tatea unor tradiții ale epicii noas
tre. echilibrul și vigoarea, coerenta
clasică a modelelor, alți cititori au
pledat pentru continuarea explo
rării acestui filon prețios, pentru
îmbogățirea lui cu noi figuri re
prezentative pentru prezentul țării,
pentru modul de a fi și a acționa
al omului contemporan. Din per
spectiva acestei firești exigențe ei
și-au comunicat și rezervele fată
de acele cărți in care tradiția per
sonajului memorabil e abandonată,
substituindu-i-se preferința pentru
siluete anonime, fără forță de con
vingere emoțională și ideatică.
— Literatura satului are la noi
o' veche și frumoasă tradiție, in
sensul că despre realitățile și oa
menii acestuia s-au scris opere du
rabile. care au impus
personaje
de mare complexitate — observă
’inginerul Stamu Staftiate, din co
muna Cuza Vodă, județul Călă
rași.. Să ne gîndim la acele inega
labile pagini lăsate posterității de
Ion Creangă in „Amintiri din co
pilărie". la unele dintre nuvelele
lui Slavici, la „Ion" și la persona
jele tragice din „Răscoala" lui Li
viu Rebreanu, la atiția oameni pro
puși atenției cititorului de proza
sadoveniană. Mai aproape de noi,
scrierile lui Zaharia Stancu, Marin
Preda. Ștefan Bănulescu (cel din
„Iarna bărbaților"), Fănuș Neagu,
Ion Lăncrănjan, Dinu Săraru au
consolidat această tradiție nu nu
mai prin figurarea unor chipuri
memorabile, dar și prin acreditarea
unor noi perspective asupra exis
tenței satului, văzut ca un uni
vers in continuă schimbare, recep
tiv la modernizare.
Această modificare de optică, net
deosebită de o anumită viziune
fatalistă, de unele obsesii
domi
nante in alte epoci ale literaturii,
a schimbat și ceva din imaginea
țăranului, in sensul că acea arhai
tate— comună multora din scrierile
epice mal vechi — este in regres.
S-a dovedit că omul ogoarelor este
receptiv Ia nou, e dornic și capa
bil sâ învețe, să facă o agricultură
modernă, intensivă. Această nouă
realitate este, din păcate, mai pu
țin prezentă și, mai mult, arareori
convingătoare artistic in epica ul
timilor ani.
Fapte
adevărate,
corect relatate, cu o onestitate de
reporter., generează impresia
de
neted, de obiect fără adincime, cie
„inventar" mai mult sau mai puțin
interesant. Motivațiile sufletești
adinei ale schimbărilor din viața
țăranului au fost doar fragmentar
relevate. De aici decurge și con
secința că dimensiunea filozofică a
gesturilor lumii țărănești pare ade
sea inconsistentă, neconvingătoare.
Ne desparte un sfert de secol de
încheierea cooperativizării agricul
turii. eveniment istoric care a pro
dus cele mai profunde schimbări
în viața milenară a țărănimii, dar
nu putem spune că s-au realizat
acele opere literare comparabile cu
creațiile monumentale ale trecutu
lui. Și spun aceasta pentru că
trăind de cind mă știu printre ță
rani. lucrind nemijlocit în agricul
tură. int.ilnesc prea des pagini de
conveniență, cind mitologizant-vetuste, cind naturaliste, neparticipa
tive. și intr-un caz. și în celălalt,
la realitatea zilelor noastre. Ase
menea cărți, care înglobează in
structura lor o
bună doză
de
eroare, nu fac decit să ipgroașe
dosarul nonvalorii.

noastră
actuală
a
Spersonaje
cu un bogat

• O farsă pentru cuscru: POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19,15
• Medalion John Wayne:
STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30
• Medalion Alain
Delon: PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,15; 15.45; 19.15
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45
• Jandarmul și jandarnieriteie: FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18: 20, la grădină - 21. GRTVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. LIRA (317171) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, la grădină — 20,30
• șatra : BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30;
11,30; 13,30
• Călătorie într-un automobil vechi:
BUZEȘTI
(50 43 58) —
15,30; 17,30;
19.30
• Rocky Iî ARTA (21 31 86) —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18, la grădină —
20.30
• Omagiu romanței — Ioana Radu:
ARTA (21 31 86) — 20
• Haiducii Iui Șaptecai: PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19

— Un personaj cu o bogată viață
interioară nu trebuie să fie neapă
rat inapt pentru o acțiune — sus
ține Cristina Prisăcaru, operator
calculator la Centrul județean da
calcul Botoșani. Ceea ce deosebește
un astfel de protagonist de fanto
mele care-1 „concurează" din filele
altor cărți este tocmai faptul că in
cazul lui reflexivitatea e un prag
al acțiunii, momentul ei
inițial.
Reflexivi sint multi din eroii lui
Zaharia Stancu (Darie, bunăoară),
dar la ei luciditatea, înclinația spre
meditație nu ucid imboldul spre
faptă. O puternică doză de refle
xivitate e de observat și la perso
najele lui Marin Preda,
Eugen
Barbu. Dumitru Popescu. Augustin
Buzura, George Bălăiță. Francisc
Păcurariu și alții. Retragerea „in
grădină" a lui Nicolae Moromete,
eroul din „Marele singuratic", nu
este decit preludiul necesar al ac
țiunii, o oprire momentană
pe
drumul dificil spre o „lume schim
bată". pentru al cărei triumf pro
tagonistul e hotărit sâ o „ia de la
capăt". Gest simbolic, pentru că,
așa cum afirma unul dintre ro
mancierii amintiți mai înainte,
viața nu stă pe . loc, adevărurile
evoluează fără incetare.
Am. de aceea! citind volumele
altor autori, nostalgia unui erou
complet, care să îmbine mai strins
finețea gindirii și energia. Din
păcate, intilnesc nu de puține ori
eroi insuficient constituiți sufle
tește. neorientați, nepregâtiti pen
tru lupta
cu viața. Banalitatea
existenței lor își pune pină la
urmă amprenta și asupra istoriei
lor epice, care devine prea previ
zibilă, monotonă și cenușie. Pină și
țăranii, personaje viguroase prin
tradiție, apar in romane mai noi
dezorientați, cu o viață sufletească
redusă, ca un fel de nomazi inde
ciși intre sat și oraș. De la „sim
patia" cu care era privit altădată
țăranul, s-a trecut actualmente, in
unele cazuri, la o prezentare iro
nică. ale cărei urme le-am desco
perit cu uimire pină și in volumele
de poezii ale unor autori din
generațiile mai noi.
— Nu imi propun o separare di
dactică între literatura satului și
cea a orașului — ține să sublinie
ze Dan Adamescu. tehnician la în
treprinderea
„Electronica"
din
București, pentru că asemenea se
parări pot cădea uneori în artifi
cios. Nu pot totuși ' să nu observ
persistența unei curioase abțineri
a autorilor de a încerca să „imor
talizeze" in opere de artă efortul
cotidian al celor ce lucrează în
marile unități industriale. Și nu întimplător am folosit cuvintul „imortalizeze". pentru că eu cred că
în acest spațiu de muncă și viață
se nasc lucruri care nu mor. nu au
dreptul sâ moară. Să nu se înțe
leagă că dorim ode aduse tehnolo
giilor noastre, unor produse sau
descoperiri trecătoare. Mai de mult
s-a făcut așa ceva. Poate altceva
ar trebui să-l intereseze pe autor,
anume felul in care se formează o
conștiință in universul uzinei, efortul de autoperfecționare. spiri
tul de competiție și întrajutorare.
Există în acest domeniu argumen
te concrete prin romanele lui Ma
rin Preda, Eugen Barbu, Al. Ivasiuc, Platon Fardau, Al. Simion
ș.a. Insă ele trebuie duse mai de
parte. îmbogățite.
— Necesitatea de a regăsi în li
teratură oameni, eroi, dacă se poa
te, ai timpului nostru, nu poate fi
considerată o simplă ambiție a ma
jorității celor ce muncesc .din țara
noastră, observă Aurel Ștefan,
muncitor la întreprinderea „Elec
tronica" din București. Această ne
cesitate se impune literaturii ca

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala Am
il teatru) : Un anotimp fără nume —
iu; Contrabasul — 18 (sala Atelier):
D-ale carnavalului — 10; Fata din
Andros — 18
• Filarmonica • ,.George
Enescu"
(15 68 75, sala
Studio) : Recitai de
pian Horia
Sabin
Drăgoi, Bach,
Mozart, Beethoven,
Liszt, Brahms,
Silvestri, Bartok — 10,30: ’„Treptele
afirmării artistice": Ion Minoiu
violă, la pian Cătălina Popovici —
17,30; (Ateneul Român): „Ambasado
rii prieteniei" — concert simfonic —
orchestra simfonică din New Jersey
(S.U.A.) — dirijor George Marriner
Mau 11 — 19
© Opera Română
(13 18 57): Strofe
pentru natură, Amorul doctor (Con
servatorul ,,C. Porumbescu“) — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48, sala
Mică a Teatrului Național): Băiatul
și paiele fermecate — 10,30; Secretul
lui Marco Polo — 18,30

axiomă, dacă aceasta nu dorește
să-și sărăcească propriile izvoare.
Dar pentru aceasta trebuie învinsă
o anumită „tradiție" simplistă, ma
nifestată în primii ani ai litera
turii cu subiecte muncitorești. Oa
menii din uzine au o diversitate
extraordinară prin natura profe
siilor, a pregătirii intelectuale, a
ținutei morale. Ei pot fi — pentru
orice autor de literatură — o sursă
de pornire sau un moment final,
adică exemplul inițial sau conclu
zia, personajul complex, exemplar,
integrativ, care gindește. Tocmai
asemenea cărți, cu asemenea per
sonaje. căutăm noi. Și pentru că
sînt tinăr, cred că ar fi cu atit mai
bine ca și tinerii din romane să se
apropie de viața noastră. Or. din
cite am citit eu. aceștia apar destul
de' rar in literatură, și cind apar
sint surprinși mai mult prin loca
luri sau în atitudini morale du
bioase sau obscure. Nu e nevoie
să-i aflăm numai „trăgind la șai
bă". cum se spune, dar nici consumindu-și tinerețea în preocupări
mărunte, în scene de un erotism
dubios. Chiar iubirea se cere alt
fel privită, ca moment de supremă
împlinire, de înălțare spirituală, de
subliniere a ce e bun și frumos în
noi.
— Către cititorul tinăr. chiar
foarte tinăr. literatura poate să se
îndrepte cu și mai multă atenție,
subliniază Vlad Rădulescu, elev la
Școala generală nr. 3 București. La
această virstă ne atrag oameni
deosebiți, oameni de acțiune, neinfricați, neinfrinți. 11 citim pe Sa
doveanu cel din cărțile istorice,
dar și literatura de aventuri sau
științifico-fantastică. Ii cunoaștem
pe Jules Verne, W. Scott. Al. Du
mas. M. Twain. R. Kipling, dar
admirăm și „Toate pînzele sus" de
Radu Tudoran sau „Cireșarii" lui
C. Chiriță. povestirile altor scrii
tori actuali. Pentru noi cartea tre
buie să fie captivantă prin acțiune.
Vrem să nu-i uităm niciodată per
sonajele. Ele trebuie să ne impună
o anumită ținută, să ne învețe să
luptăm, să ne arate ce e bun și
frumos’. Multe dintre cărțile pen;tru copii fac așa ceva, iar unele
ce ni se adresează au nevoie de o
măsură de delicatețe : nu vrem să
fim considerați niște neajutorat!,
îndemnul cărții, morala ei pot veni
și conVinge numai prin acțiunea
unor personaje pe care să le îndră
gim. să le simțim mereu lingă noi,
să le visăm chiar. Literatura bună
ne învață să visăm frumos.
— Dimensiunea educativă a per
sonajului literar ne preocupă per
manent, deoarece la virstele fra
gede captarea atenției se face ade
sea printr-un subiect atractiv, co
pleșitor. Basmul, povestea sint edi
ficatoare în acest sens. Din expe
riența mea de o viață, arată Niculina Bucurescu, învățătoare din
Scheiu — Dîmbovița, am învățat
că la virstele mici Se cultivă gus
tul pentru lectură, care, o dată dobindit, nu se mai pierde. La aceas
ta ne ajută și manualele, care sint.
în acest plan, insuficiente, mai ales
că. în unele dintre ele. povestiri
cunoscute sint rezumate uneori
fără nici un har. diminuindu-le
expresivitatea. Atunci facem apel
la literatura . clasică, unde avem
lucrări intr-adevăr reprezentative.
Munca noastră de educare a gus
tului devine mai grea cînd avem
nevoie de texte actuale, în care
copiii să recunoască timpul și rea
litățile de azi. Asemenea cărți sînt
încă puține,
scrise de multe ori
peste posibilitățile de înțelegere
ale copilului. Unii scriitori iși în
chipuie că scriu pentru copii dacă
se copilăresc ei înșiși. în cel mai
bun caz nu vor fi înțeleși, iar in
cel mai rău vor fi ignorați. Peste
ani, copiii nu-și vor mai aduce
aminte de asemenea cărți, cu atit
mai puțin de personajele lor. Ar
fi naiv să pretindem literaturii ac
tuale să ne dea aceleași povestioa
re cu puiul de prepeliță rănit sau
cu ursul păcălit, dar nici nu cred
că-și va ciștiga cititori statornici
încercind să complice lucrurile
simple sau să simplifice acolo unde
e nevoie de o pătrundere adincă
in psihologii. Dincolo de orice „ar
tă poetică". dreapta măsură nu
poate fi neglijată de literatura
actuală
fără
riscul
de
a-și
îndepărta posibilii cititori. Din fe
ricire. există printre scriitorii con
temporani multi creatori care nu
înțeles in profunzime importanța
și semnificațiile acestui adevăr.

Anchetă realizată de

I. ADAM
E. VASILESCU

• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 14 95 44); Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul în
stelat deasupra noastră — 10,30; Miti
că Popescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc
ciudat după scăpătat — 11; Atenție,
se filmează — 19
• Teatrul „C. I.
Nottara" (59 31 03,
sala Magheru): Floarea de cactus —
18,30; (sala Studio): La un pas de
fericire — 19
• Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34): Cursa de Viena — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare
că mă-nsor — 19: (Grădina Boema):
Bărbatul fatal — 19.30
© Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55):
Mary Poppins — 10,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Urmărirea — 11; Efros Saga — 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77): Guliver in țara păpuși
lor •— 11; (Teatrul de păpuși He
răstrău); Hai copii la joc — 18,30;
(Grădina salonului păpușii din Calea
Victoriei 107): Dana și leul — 11,30

NOUL PEISAJ AL TĂRII,
IZVOR AL CREAȚIEI PLASTICE
Aplicată artelor plastice,
noțiunea de „contempo
ran" dobindește — așa
cum ne-o arată realita
tea cotidiană a manifes
tărilor artistice — sensuri
multiple. A fi contempo
ran, pare a se desprinde
dintr-o investigare con
cretă a expozițiilor deschi
se de curind, înseamnă a
fi un reprezentant al lu
mii, al vremii tale ; în
seamnă a folosi limbajul
oel mai prielnic exprimă
rii tale artistice. Numeroa
se expoziții personale des
chise in ultimul timp —
adevărate puncte de inte
res in viața artistică a Ca
pitalei noastre — ne indică
faptul că pictura, de exemplu, a ciștigat un sub
stanțial teren in explora
rea plină de îndrăzneală
și uneori de originalitate
a peisajului romanesc, a
unor variate aspecte pe
care viața societății noas
tre le-a pus la indemina
artiștilor. Nu sint simple
rezultate ale unui exerci
țiu de rutină, ci întruchi
pări ale unor viziuni ar
tistice bine conturate in
arta noastră. In aceste
condiții, consecvența in fo
losirea unor modalități de
exprimare cu care ne-au
obișnuit mulți dintre ex
pozanți ne apare drept o
calitate in plus.
Sintem astfel martorii
configurării unei spiritua
lități,
a
unui
profil
etic, a unei
conștiințe
active care-a determinat o
firească dorință de înnoire
a expresiei, o anumită
teconomie de mijloace in
intenția de a transmite lu
crărilor un maximum de
încărcătură emoțională. In
această ordine de. idei. in
teresantă, ne apare încerca
rea de depășire a unei
gindiri . plastice descripti
ve, prezenta unor moduri
de a relata evenimentele
cele mai încărcate de sens
ale realităților contempo
rane, printr-o continuă adaptare a mijloacelor la
structura temelor.
Pe simezeie Muzeului
de artă al Republicii So
cialiste România (sălile de
la etajul 1) lucrările lui
Ion
Pacea, culorile lu
minoase ale picturii
lui,
forța insorită a tușelor ca
pabile să comunice ansam
blului un freamăt reținut,
predominanța tonurilor vii,
contrapunctate de acoente
cromatice ferme sint de
natură să prezinte un uni
vers
artistic
de mare
limpezime, un talent sigur
pe mijloacele artei sale,
capabil să emoționeze, să
convingă. Ele pun pe de
plin in valoare
calitățile
unui artist care s-a întors
constant spre peisajul do
brogean, exprimind obser
vații de mare finețe in

imagini simple și învălui
toare totodată. Organizate
în cicluri distincte, cum ar
fi : „Naturi statice", „Pei
saje marine", „Peisaje din
Dobrogea”, „Structuri ve
getale- sau „însemne ver
ticale", lucrările ne indică
o raportare evocatoare la
datele unor peisaje străbă
tute sau al unor naturi
statice organizate și con
template cu neostoită pa
siune. Nimic insă din pito
rescul exterior al memo
rialului de călătorie sau
din sensul tradițional al
naturii statice, ci mereu o
memorare a stărilor de
clanșate de momente ale
zilei petrecute pe litoralul
dobrogean, de intensitatea
pe care am numi-o calori
că a imaginii. Planuri largi
de culoare luminoasă in
care citeva repere de cu
loare puternică structurea
ză neprevăzut imaginea
ii dau acea îndrăzneală a
sugestiei capabilă să tre
zească acorduri de certă
muzicalitate a ansamblu
lui.
Realitatea
locurilor
este
stăpinită
natural,
spontan, dar conoentrindu-și in același timp ca
pacitatea de a fabula in
interiorul realului cu aceeași autoritate afirmată
cu ani in urmă, cind Ion
Pacea
impunea
printre
manifestările de prestigiu
ale artei bucureștene ex
poziția sa inspirată de pei
sajul marin. Ca și in acea
expoziție, organizată tot
in sălile Muzeului de artă,
dar cu un pas in plus fă
cut pe calea realizării
unei
sinteze
expresive,
elementele imaginii sint
cirmuite cu luciditate. In
contururile lor este prinsă
o lume închegată și arti
culată fte.,.deplin. un univerș, p^-ppriu și neașteptat,
dap nu țnăi puțin ’pictural.
Prezența maselor mari ale
acestor peisaje indică grija
pentru finisarea fiecărei
lucrări, dusă pină la o sur
prinzătoare
perfecțiune
tehnică a limbajului. De
loc surprinzătoare, folosi
rea colajului, mai ales in
guașe, ordonează în jurul
unei pete de culoare im
pusă freamătul luminos al
ansamblului. Grija pentru
această admirabilă exer
sare din punct de vedere
tehnic a limbajului pictu
ral ne arată o dată cu lu
crările realizate de-a lun
gul ultimului deceniu că
experiența virstei mature
nu a făcut, in cazul unui
pictor de importanța lui
Ion Pacea, decit să subli
nieze farmecul unei sensi
bilități de marcată origina
litate.
Iar dacă în expoziția
din sălile Muzeului de
artă culoarea s-a dovedit
a fi in primul rind mijlo
cul de a transpune felurit

esența realităților investi
gate, in expoziția unui alt
artist de prestigiu — Tra
ian
Brădean
(Galeriile
cie artă aie municipiului
București) — rigoarea de
senului pare a ti predomi
nantă. Confruntindu-se cu
lumea
naturală,
Traian
Brădean nu se dovedește
a ti un simplu interpret
sensibil al realităților con
template. Din mirajul co
lorat al peisajelor, din
scinteierile impresiei la
contactul cu lumea încon
jurătoare ochiul său dis
cerne esențe, el impune aparenței schimbătoare a
lucrurilor o disciplină, o
logică și o armonie care
trădează in primul rind
dimensiunile
inteligenței
artistice. „Imaginea
lui,
nota Dan Grigorescu, se
construiește pe o armătură
solidă, articulată coerent ;
culoarea nu umple un spa
țiu pictural, , ci participă
logic la o arhitectură aparent simplă". Importan
ța acordată de Traian
Brădean desenului este de
altfel vizibilă nu numai in
picturile sale, ci și intr-un
intreg sector destinat in
expoziția de acum desenu
lui. Desene limpezi, direc
te. in care s-au cristalizat
etape ale unor studii par
curse,
crochiuri
rapide
sau, dimpotrivă, desene
realizate cu migala grafi
cii de șevalet mărturisesc
deosebitele calități de de
senator ale artistului, ca
lități capabile să-i impună
pe deplin viziunea artisti
că. In pictură, fermitatea
desenului concis, expresiv
care intră intr-un dialog
atit de elocvent cu armo
niile cromatice atit de spe
cifice picturii lui Traian
Brădean ne dezvăluie da
tele unei arte de elaborare
lentă, tot așa cum ne dez
văluie un artist care' me
ditează indelung în fața
pinzei, care revine nuan-.
țind, îmbogățind, subli
niind detalii sau accente
revelatoare. Există in
ceste imagini o simplitate
elocventă, intens expresi
vă, o siguranță a liniei
sintetice.
rezumative, ca
pabilă să transmită o anu
mită
intensitate
vitală.
Reluate in mai multe va
riante, motivele picturii —
peisaje, moți urcind cu
ciubere colțuri abrupte de
deal. liniștea unui peisaj
acvatic sau expresivitatea
portretelor — exprimă și
de această dată căutările,
neliniștile, exigentele ar
tistului față de sine, față
de arta sa. Sint
lucrări
care contribuie la treptata
dezvăluire a resurselor unei picturi capabile să va
lorifice aspecte definitorii
ale peisajului românesc in
imagini care se inscriu in

tr-o linie de fertilă conti
nuitate.
Multe din expozițiile de
pictură ale ultimelor luni
au pus in valoare privirea
admirativă cu care unii ar
tiști contemporani urmă
resc valorile atestate de
tradiția artei românești.
Realismul unora dintre lu
crările acestor expoziții nu
era strict o - problemă a
formelor. El ținea de vizi
une. conceput fiind ca o
problemă
de
orientare
spre datele fundamentale
aie
naturii. In expoziția
unei tinere arțiste ca Elisabeta

Dorobât

(sala

l.K.rt.C.S.), ue exempiu,
priveliștea naturală nu s-a
dovedit a fi doar un sim
plu suport pentru efuziuni
lirice, pentru dezinvolturi
exclamative, ci mai
ales
prilej de a interpreta dife
rit esența aspectelor de
natură investigată. Natura
statică, dar și peisajul,
cultivate in spiritul tradi
ției pe care aceste genuri
au cunoscut-o in istoria
picturii românești, i-a ofe
rit artistei prilejul de a
contura, cu strălucire și
simplitate in același timp,
ansambluri
armonioase.
Este o armonie obținută
printr-o delicată raportare
a fragmentului la context,
prin integrarea strălucirii
corolelor sau a vaselor de
metal in ansambluri aus
tere. Convertită in limbaj
artistic, observația directă
a oferit artistei sursa unor
imagini capabile să-i ex
prime propriul ideal ar
tistic.
Ținuta artistică a expo
zițiilor deschise cu lăuda
bilă consecvență in spații
le puse la dispoziție de
Teatrul' Foarte Mic au im
pus sălile luminoase de la
intrare ca pe un doc al ca
lității. Un Ioc in care de
ani incoace au fost deschi
se numeroase expoziții ale
artiștilor profesioniști și
amatori,
manifestări
a
căror trăsătură comună a
fost profesionalismul. Cea
mai recentă manifestare
de acest fel — expoziția
de pictură a Cristinei
Bușoi — propune privito
rului un itinerar mai mult
'sentimental, in care, din
colo de locul exact al pe
regrinărilor.
privitorul
poate descoperi stări su
biective provocate de con
templarea
unui
spațiu
nou. Un lirism delicat în
văluie imaginile create de
această aYtistă amatoare,
laureată in mai multe edi
ții ale Festivalului națio
nal „Cîntarea României" ;
un lirism care, așa cum
s-a remarcat, nu înseamnă
„nici joacă, nici meserie,
ci convertirea sentimentu
lui in imagini.

Marina PREUTU

Păstrarea sănătății prin muncă, odihnă și relaxare
Accidentul vascular cerebral a fost
denumit astfel datorită caracterului
său neprevăzut. Aparent neprevăzut,
pentru că in realitate există uncie
semne premonitorii — ne spune
prof. univ. dr. loan Constantin Stamatoiu, șeful clinicii de neurologie
din cadrul
Spitalului municipal
București. Din păcate, de cele mai
multe ori aceste semne, simptome,
adevărate semnale de alarmă nu
sint luate in seamă de cei in cauză.
Poate că aceste simptome sint negli
jate de pacienți și datorită caracte
rului lor trecător, unele manifestări
fiind de citeva secunde sau minute,
repetindu-se la intervale de citeva
săptămini sau luni.
Pentru toți specialiștii a devenit
clar in prezent că elementul cel mai
important de risc cerebral este con
siderat hipertensiunea arterială. De
fapt, accidentul vascular cerebral a
fost nominalizat cu mult timp in
urmă printr-un termen luat din lim
ba greacă, și anume apoplexia (care
înseamnă a te apleca, a cădea), iar
romanii au adăugat termenul de ic
tus (lovitură). Termenul medical ac
tual este ictus cerebral, iar denumi
rea de apoplexie se referă la alte
organe.
Dată fiind frecvența acestei boli,
ca și gravitatea ei. mai ales prin ur
mări. care adesea inseamnă parali
zie, invaliditate. în multe țări și-la
noi se fac studii și investigații am
ple pentru prevenirea fetusului cere
bral. Specialiștii din Spitalul munici
pal București participă la un studiu
computerizat, cu acest scop, deoare
ce s-a constatat că numărul acci
dentelor vasculare scade cu peste 40
la sută dacă se face profilaxia hiper
tensiunii arteriale. Descoperirea hi
pertensiunii arteriale oscilante in
stadii cit mai precoce este foarte
importantă, deoarece poale fi foarte
ușor tratată, pentru a nu se ajunge
la stadii mai avansate. în stadiile
avansate, depunerile de pe pereții
vaselor de singe duc la o Îngustare
a diametrului vaselor, ceea ce redu
ce debitul circulator. Inima, care
funcționează ca o pompă ce împinge
singele in vase, trebuie să facă, tn
astfel de situații, un efort mai mare,
fiind obligată să-și mărească forța
de contracție pentru a mări debitul
de singe. In asemenea condiții se

produc alterări ale vaselor de .singe
de la nivelul creierului, modificări
care pot să ’determine apariția 'a
două tipuri de accidente vasculare
cerebrale. Aceste accidente pot să
apară prin astuparea sau obliterarea
vaselor și. in al doilea rind, prin scă
derea rezistentei peretelui vaselor
de singe, cu riscul de trecere a singelui sau a elementelor acestuia in
țesuturile creierului. Cind peretele
vasului de singe este alterat se pot
produce și hemoragii infiltrative.
Foarte frecvente sint și rupturile va
selor datorate scăderii rezistentei
peretelui vasului de singe in diferi-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
te zone și ca urmare se produc a.nevrismele. o dilatare a acelei porțiuni
a vaselor, o umflare a unei zone a
peretelui, ca la varice.
Sigur că pe primul plan în profi
laxiei tuturor accidentelor vasculare
cerebrale se află prevenirea hiper
tensiunii arteriale. Mai sint insă și
alți factori legați de igiena alimen
tației și de modul de viată.
In ce privește alimentația, trebuie
să ținem seama de consumurile me
tabolice caracteristice fiecărei etape
de viată și în mod deosebit de efor
tul fizic depus. Mecanizarea multor
activități face ca efortul fizic al
multor oameni să fie tot mai mic și
ca atare consumul de calorii pe care
îl necesită, prin aport alimentar,
este cu mult mai redus.
Este bine ca fiecare să acorde o
atenție deosebită alimentației atit
din punct de vedere cantitativ, cit și
calitativ, in special după virste mai
avansate, cînd procesele fiziologice
de epurare și prelucrare a alimente
lor devin mai lente sau limitate. O
maximă mai veche, care reflecta
mentalitatea multor popoare, reco
manda că de la masă să nu te scoli
sătul. O înțelepciune populară a că
rei explicație a fost găsită de fizio
logia modernă. In adevăr, senzația
de sațietate apare ceva mai tirziu

decit momentul in care s-a realizat
aportul caloric necesar organismului.
Pentru că senzația de plenitudine,
de sătul apare mai tirziu, se reco
mandă ca. mai ales in condițiile
cind activitățile sint predominant sedetentare, alimentația să se limiteze
la cerințele reale ale organismului.
Orice exagerare se răsfringe asupra
propriei sănătăți.
Sănătatea oamenilor mai depinde,
pe lingă alimentație, și de asigura
rea oxigenării organismului, a ven
tilației pulmonare, prin desfășurarea
activităților in spații aerisite, in
locuri mai ozonizate. in cadrul na
tural cu vegetație bogată. Pentru a
înțelege mai bine această recoman
dare precizăm că. deși creierul re
prezintă numai 2 la sută din greu
tatea corporală, consumă in medie
20 la sută din cerințele de oxigen ale
întregului organism. Altă condi
ție
necesară bunei funcționări a
creierului este evitarea monotoniei,
stereotipiei, cu și a prelungirii som
nului peste nevoile reale. In prezent
se cunoaște foarte exact, datorită
numeroaselor cercetări științifice din
acest domeniu, că organismul are. ca
și in cazul alimentației, cerințe di
ferite in funcție de virstă. Astfel,
dacă pentru copii sint necesare 8—9
ore de somn, pentru adulți 7 ore. iar
pe măsura înaintării in virstă aces
te cerințe scad pină la 5—6 ore.
Studii efectuate mai ales in ulti
mele decenii au arătat că apariția
prematură a senescenței este deter
minată in mare măsură de lipsa
preocupărilor constructive. Aceste
fenomene de Imbătrinire precoce se
fac simțite la acele persoane care
trec de la viata activă profesională
la una total sedentară după pensio
nare. în aceste situații, creierul, cel
mai evoluat organ, intră intr-o stare
de inactivitate sau de activitate li
mitată. care are riscul de a reduce
funcționalitatea celulelor nervoase, a
neuronilor. Or. această funcționali
tate trebuie menținută printr-un an
trenament permanent. Din tot ce om
amintit este clar că depinde de fie
care. de modul în care trăiește' și se
îngrijește ca să se bucure de o viață
activă pină la cea mai înaintată
virstă.

Elena MANTU
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului Republicii Filipine. doresc să vă ex
prim sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare și bunele urări
transmise cu ocazia Zilei naționale a Filipinelor.
Folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de continuu progres și prosperitate pentru poporul
Republicii Socialiste România.

CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

PLOIEȘTI : O nouă realizare tehnică de prestigiu
Pe marea platformă a Com
binatului petrochimic Teleajen
am consemnat un eveniment
tehnic in premieră națională.
Constructorii brigăzii Teleajen
a Trustului Antrepriză genera
lă montaj utilaj chimic Bucu
rești au finalizat lucrările la o
nouă stație de tratament termic
pentru utilaje agabaritice de tip
coloană, statie ce a fost pusă
în funcțiune.
Rod al gindirii tehnice a
maistrului Ion Avrigeanu, rea
lizată cu sprijinul inginerului
Tudor Andreoiu, stația asigură

atingerea
unor
performanțe
superioare în comparație cu
cele similare, aduse pină acum
diri import. Noua instalație este
folosită ia tratamentul termic
al sudurilor pentru orice tip de
coloană și vase agabaritice. la
locul de montaj al acestora. în
condiții de securitate deplină
și ale unui control permanent
al sudurii pe toată durata tra
tamentului. Probele tehnice la
care a fost supusă stația înain
tea dării în exploatare au fost
trecute cu succes. (Ioan Mari
nescu).

CRAIOVA : în premieră, translarea
unui important imobil
Ieri dimineața, in
prezenta unui nume
ros public, a început
translarea. celui dinții
imobil din Craiova.
Clădirea Clinicii de
dermatologie cu 85 de
paturi,
obiectiv
de
larg interes social și
arhitectonic, construit
in anul 1933, se „mută"
cu 63 metri înspre
strada Al.I. Cuza. Prin
această deplasare se
lasă cale liberă liniei
de tramvai, aflată in
plină construcție, ce
va străbate orașul de
la un capăt la altul,
pe o distantă de 18,5
km. Vădit emoționat,
inginerul Vasile Tri-

fan, de la Trustul de
antrepriză
genera
lă construcții-montaj
Dolj, ce a coordo
nat cu inaltă compe
tentă lucrările de exe
cuție necesare dislocă
rii și rulării clădirii, ne
spunea că translarea
imobilului se justifică
in primul rină econo
mic. Construirea unei
astfel de clădiri ar fi
durat cel puțin 9 luni,
pe cind lucrările de
translare doar .3 luni.
Ecojiomiile la mate
riale de construcții se
cifrează la 126 tone ci
ment, 31,4 tone otel șt
364 000 cărămizi. Co
ordonatorul activității

generale de translare,
dr. ing. Eugen lordăchescu, de la Institu
tul „Proiect" Bucu
rești, ne-a informat
că imobilul, care cintărește 3 600 tone, a
trebuit ridicat cu 1,20
metri de la sol și fi
xat pe 48 de boghiuri
ce sint tractate cu
trolit de 3 tone forță,
pe 16 căi de rulare, cu
o viteză medie orară
de 2,5 metri. Pină ieri
seară clădirea clinicii
de dermatologie... a
mers 22 metri, urmind
că
in
următoarele
două etape să ajun
gă la punctul final.
(Nicolae Băbălău).

VASLUI: Simpozion științific interjudețean

„Minutele de adevăr"
(Urmare din pag. I)

aici, din Plopeni. Da, mama lu
crează la noi. N-ați vrea să anali
zați posibilitatea unui transfer al
fetei la Plopeni ? Da ? Vă rămîn
îndatorat. Bună ziua 1“
„Ei ?“ intreabă privirile femeii.
A călcat oare cu dreptul ori tre
buie să ducă acasă o veste
proastă 7
..Se pare că Elena are noroc".
„Mulțumesc din inimă". „Dar am
și eu o rugăminte." „Mă rog". „Să
vină Elena, peste o săptămînă... E
mare acum, este vorba despre
munca ei. treburile ei. Dumnea
voastră aveți destule griji cu cei
mici, nu 7“ „Asta cam așa e, plea
că femeia privirile in jos. Si adau
gă din ușă : Am înțeles și aveți
dreptate : îi ținem tot copii și cind
ei sint de mult- oameni mari..."
„Copiii trebuie căliți. Viața are
urcușurile și coborișurile ei. Lăsați-î să prindă singuri putere, vor
avea nevoie de ea."
Valeria Diaconu pleacă ușor în
gândurată. A venit la audiență
pentru Elena și. iată, vorba a alu
necat in altă parte. Nu poți cu
prinde toate lucrurile, chiar și
atunci cînd la mijloc se află creș
terea cum se cuvine a propriilor
copii... Sigur, copiii trebuie căliți.
De regulă, o mamă acceptă mai
greu adevărul acesta. De, inimă de
mamă. Elena va veni ea aici, ce
să-i faci, viața la vîrsta ei trebuie
luată și pe cont propriu. E și
bucurie, și mindrie pentru că au
ajuns să zboare singuri, și tristețe
pentru cit de repede curge viața,
cit de mari au crescut copiii...

Cu sinceritate, dar nu
mai pe... jumătate ? E tinăr
reglor în sectorul IV al uzinei.
„Ați mai fost în vreo audiență, la
C.O.M. 7“ „Nu." Și totuși, Gh. C.
privește alături. De ce oare 7
„Așadar, care-i problema 7 Dar,
cu... sinceritate." „S-a scos la
concurs un post de maistru. Am
luat cunoștință de condițiile care
se pun, eu zic că le îndeplinesc și
totuși..." Se vede cit de colo că
își caută cuvintele. „Ei bine, nu
sint primit,, la examene."/ „Adică
oamenii, colectivul in cri re lucrați
nu v-au dat recomandarea 7“ „Cam
așa ceva... Deși, repet, am școala
de maiștri, cu profil mecanic."
„Ați făcut-o trimis de uzină 7“ Din
nou o ezitare. Răspunsul vine și
el evaziv : „Am avut alt prilej.
Dar cum, diploma obținută să nu
fie bună la Plopeni ?“. „La asta
mă gîndeam și eu,
replică pre
ședintele C.O.M. punînd mina pe
telefon. Personalul 7 O intrebare :
ce profil are postul de maistru
scos la concurs în secția IV 7
Așchietor 7 Mda... Poate concura
și cineva care are specialitatea
mecanică 7 De ce nu 7 A. sint me
serii diferite 7 Da, mulțumesc..."
Gh. C. înțelege și nu pare mul
țumit. Mai mult : sugerează că
vrea să mai facă o dată școala de
maiștri în meseria de așchietor...
„Nu, nu-i o soluție asta, se arată
decis președintele C.O.M. Nu ne
putem îngădui să cheltuim banii
fără rost.
Ce să facem 7 Nu se
poate încălca legea. Una e așchierea. alta mecanica. De altfel dv.
știți mai bine lucrurile astea. Aveți
răbdare, se vor scoate la concurs
și posturi de maiștri cu profilul
mecanic." „Și pină atunci cu ce
fac ?“. „Vă vedeți liniștit de trea
bă". „O să mă adresez mai depar
te". spune omul din ușă. Nu pare
insă deloc convins de ce spune.
„E dreptul dumitale. E bine însă
să o faceți cu ceva mai multă...
sinceritate."
Omul pleacă iarăși privirile.
Ceva, ceva ii descumpănește...
— Ce-a vrut să insemne apelul
dv. repetat la sinceritate 7 îl între
băm apoi pe președintele C.O.M.
Vasîle Iordache iși notează mai
întii ceva în caietul de audiențe.
— Tinărul reglor e o cunoștință
mai veche.
— A zis totuși că n-a mai fost
pe aici...
— A zis dar... a fost. In urmă
cu cițiva ani. pentru un transfer
la altă uzină. Motivul 7 Că nu e
trimis la școala de maiștri. E bine
că oamenii vor să învețe, dar
atunci. întreprinderea noastră avea
posibilități limitate. A mers la
noul loc de muncă. A făcut școala

de maiștri în specialitatea meca
nică și a revenit la noi. Aici insă,
cum era de așteptat, nu avem încă
loc de maistru în specializarea pe
care o urmat-o. Uzina are și ea
regulile ei.
Unii înțeleg cu ușurință aceste
rigori. Alții mai greu. Și atunci,
în minutele de adevăr de la ora
de audiență, lucrurile trebuie lim
pezite. Si cită neîncredere, și
cită
îndărătnicie nu trebuie în
vinse 7 Si cite prejudecăți nu tre
buie înlăturate 7 Si lipsa de since
ritate, și încrincenarea nedreaptă
care pot tăia orice posibilități de
dialog 7 Și in astfel de împrejurări
de viată oamenii au o imensă
nevoie de adevăr ; el este piatra
de încercare intr-un impas sau
altul ; fără el nu se poate urni din
punctul mort o problemă umană
sau alta.

„Fiecare si le știe pe ale
lui"... Da, dar cineva trebuie să
le știe pe toate. Să discearnă cit
de presantă este o solicitare sau
alta. Să țină mereu dreaptă cum
păna lucrurilor, să stabilească
prioritățile și, mai aleă. să nu
nedreptățească pe cineva. Oare s-a
gindit la toate acestea Stroescu C. ț
înainte de a se decide Dentru ora |
de audiență 7 In felul lui, da. Dar,
în felul lui...
„Sint ajustor în secția cutare, a
început el, imi văd cinstit de trea
bă, puteți întreba la locul de mun
că. imi place uzina și aș dori să
fie încadrată și soția mea, aici, pe
orice post e posibil".
„Ce Studii are 7“
„Zece clase, cu profil agroin
dustrial."
„Tovarășe Stroescu. știm că ești
un ajustor bun. că îți faci cinstit
datoria, dar acum, pe moment, mai
sint vreo 30 de tinere' înaintea
soției dumitale. Fete care au făcut
pregătirea corespunzătoare și care
au dreptul prin lege..."
„Cele 30. de care spuneți, n-or
fi căsătorite, noi avem și un copil,
viața e mai complicată cind ai și
un copil, cerințele sint mai mari"...
„Dacă punem lucrurile așa, este
posibil ca fiecare din cele treizeci,
pentru cere s-au cheltuit bani cu
învățătura, cu pregătirea'în profi
lul uzinei, să vină cu argumente la
fel de temeinice. Corect 7“
„Mă rog, dar eu sint omul uzi
nei. trebuie să fiu ajutat, nu 7“
„Normal. Iar uzina te-a ajutat
și pină acum.
Apartamentul în
care stai l-ai primit prin uzină,
nu 7“
„Da... Insă repet, lucrurile la
mine sint mai complicate, fiecare
și le știe pe ale lui...".
Sint împrejurări in care trebuia
să scoți „in front" toată răbdarea.
Să explici celui din fata ta. privindu-I drept în ochi, că nu numai
el are probleme. Că unii poa
te sint mai îndreptățiți să ca
pete o rezolvare mai urgentă. Că
fiecare le are pe ale lui. dar nu
mai 6 privire
obiectivă, corectă,
din afară, este în măsură să vadă
calm, lucid prioritățile. Altfel, cine
știe ce amănunt te trezești că e
urcat pe post de urgența întii. în
vreme ce lucrurile importante sint
date în lături.
Tn atari, circumstanțe, ora de au
diențe se transformă ne ngsimțite
într-una de educație, de așezare a
raporturilor umane pe un făgaș
drept, demn. Cu aceste gînduri a
deschis usa la președintele C.O.M.
si soția tîmplarului G. D. Munci
toare si ea tot aici.
„Ajutati-mă. Soțul a cam luat-o
razna... Este una aici, in uzină,
care...".
Un S.O.S. pentru apărarea unei
căsnicii. Lucru delicat. O interven
ție brutală poate strica si mai
mult. Aici trebuie cu adevărat
grijă do grădinar. Sint atîtea sen
sibilități de menajat 1 Apoi, lucru
rile or fi stînd chiar așa 7 Nu
cumva se exagerează 7
„Nu. nu se exagerează. Eu vă
ro.g să mă ajutați..."
.Feme’a oleacă in inimă cu aceas
tă sneranță. Viața i-a ridicat în
fată acest impas si ea. muncind In
uzină, socotește că înlăturarea ob
stacolului nedorit depinde do uzi
nă... A olecat cu această sneranță
în inimă și poate nu va sti nici
odată cită răspundere a așezat pe
umerii omului Ia care a mers să-i
asculte necazul, să o aiute...
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La Vaslui, s-au încheiat lucrările
simpozionului științific interjudețean cu tema „Izolații termice. Io
nice și hidrofuge — prezent și per
spectivă". Organizat de Comitetul
județean Vaslui al P.C.R.. de rea
ducerile
Ministerului Industriei
Lemnului și Materialelor de Con
strucții și uniunii sindicatelor pe
ramură, simpozionul a prilejuit
numeroșilor participanți din în
treaga țară să ia cunoștință pe viu
de noutățile in domeniu, să viziteze
expoziții cu materiale izolatoare,
secții ale întreprinderii PREMI din
Vaslui, distinsă recent cu Ordinul
Muncii clasa I. șantiere de con
strucții. Au prezentat comunicări

cadre didactice universitare, cerce
tători și specialiști, cadre cu munci
de răspundere, constructori din 7
institute de profil, centrale indus
triale, trusturi, antrepriză și între
prinderi din București, Iași. Bra
șov, Arad, Șimleu Silvaniei, Vaslui
ș.a.
Dezbaterile s-au axat cu deose
bire pe relevarea celor mai noi,
eficiente și economicoase materiale
izolatoare create de specialiștii
noștri și îndeosebi pe necesitatea
utilizării lor neintirziate și pe sca
ră largă in producție. Subliniem că
este prima reuniune științifică pe
această temă organizată in țara
noastră. (Petru Necula).

LIVEZENI: Un nou abataj în funcțiune
Ieri, în primul schimb de producție al sectorului III al întreprinderii
miniere Livezeni din bazinul carbonifer al Văii Jiului, s-a notat un nou
și important succes în vederea sporirii producției de cărbune : minerii
din brigada condusă de maistrul miner Ionel Ciontoș au pus în func
țiune un nou complex de susținere și tăiere mecanizată a cărbunelui, de
fabricație românească. După cum ne declara subinginerul loan Floca,
șeful sectorului, noul complex va exploata stratul de cărbune intr-un
abataj cu front lung de lucru de peste 150 metri și va extrage peste 300
tone cărbune pe zi. (Sabin Ccrbu).

ACTOALOTATEA SPORTIVA
FOTBAL : AZI, IN CAPITALĂ

Dinamo - Steaua, în finala „Cupei României44
Pe cel mai mare stadion al Capi
talei (și al țării) — stadionul „23
August" — este programată astăzi
finala unei noi ediții a „Cupei
României" la fotbal, întrecere spor
tivă de veche tradiție ce se desfă
șoară in cadrul competiției naționale
„Daciada". Finaliste sint, ca și in
ediția precedentă,
binecunoscutele
echipe bucureștene Steaua și Dina
mo, fruntașele campionatului recent
încheiat, ocupante, de altfel, ale pri
melor două locuri in clasamentul res
pectiv. De această dată, formația
Steaua se prezintă cu un palmares
de excepție, aureolată fiind de splen
dida sa victorie in „Supercupa Eu
ropei", dar și cu reputația de a nu
mai fi pierdut nici un meci oficial
in competițiile interne exact de la

finala de anul trecut a „Cupei Româ
niei". Dlnamoviștli — ca deținători
ai trofeului — au, la rindul lor, am
biția de a juca șl finala de azi la
potențialul maxim, de a contribui la
reușita acestui veritabil derbi al fot
balului românesc.
Partida dintre Steaua și Dinamo
începe la ora 17,30, fiind precedată,
de la ora 15, de un alt meci deci
siv ; finala campionatului național al
juniorilor, care (la fel ca anul tre
cut !) se va disputa intre echipele
cluburilor Sportul studențesc și Di
namo. '
Așadar, astăzi, pe stadionul „23
August", uri cuplaj de mare atractivitate care, sperăm, va corespunde
așteptărilor iubitorilor fotbalului.

Noi victorii alle sportivilor noștri
la campionatele internaționale de tir ale României
La poligoanele Tunari și Dinamo
din Capitală au continuat ieri între
cerile celei de-a 34-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de tir ale
României.
Proba masculină de pistol liber a
fost ciștigată de sportivul român So
rin Babii, cu 656 puncte, urmat de
coechipierii săi Petru Ilie (652 punc
te) și Liviu Stan (651 puncte), iar in
proba de pușcă cu aer comprimat

victoria a revenit lui Eugen Anto
nescu, cu un total de 687,2 puncte.
în prob% feminină de pistol sport,
pe primul loc s-a situat Tania Perez (Cuba) — 686 puncte, secundată
de Ana Buțu (România) — 682 punc
te. Proba feminină de pușcă 3x20
focuri s-a încheiat cu succesul Karinei Klepp (R.D. Germană) — 671,7
puncte.
Competiția se încheie astăzi.

A început întîlnkea amicală de înot România — Polonia
I.a bazinul „23 August" din Capi
tală a ineeput simbătâ meciul inter
național amical de inot dintre echi
pele României și Poloniei.
Iată cîștigătorii probelor disputate
în prima zi de concurs : feminin :
100 m
liber : Tamara
Costache
(România) — 56”29/100; 100 m spate:
Anca Pătrășcoiu (România) — 1’03”
30/100 : 200 m fluture : Anca Pătrășcodu (România) — 2T3”45/100 ;
★
BOX. In cadrul Balcaniadei de box
ce se desfășoară in orașul iugoslav
Pristina, pugilistul român de cate
goria mijlocie Marian Gavrilă i-a
învins la puncte (decizie 5—0) pe
campionul grec Kostas, La aceeași
categorie, iugoslavul Redzepi a ciștigat prin KO tehnic, in prima re
priză, meciul cu Sirakov (Bulgaria),
în limitele categoriei pană. Simici
(Iugoslavia) l-a întrecut la puncte
pe Ionel Panaite (România).

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de șah de la Sofia a revenit

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 28 iunie, ora 20 — 1 iulie,
ora 20. în țară : Vremea va Ti caldă.
Cerul va fi variabil, cu înnorâri mai
accentuate în nordul și nord-estul țârii,
iar la început și în .sud-est, unde, pe

400 m mixt : Noemi Lung (România)
— 4’43”64/100 ; masculin : 100 m spa
te : Zbigniew Januszkiewicz (Polo
nia) — 1*0 ”16/100 : 100 m liber : Ar
thur Wojdat (Polonia) — 52”67/100 ;
200 m mixt : Cristian Ponta (Româ
nia) — 2'09''46/100: 200 m fluture :
Wojciech Wyzwa (Polonia) 2’01”52/
100.
Astăzi sint programate două reu
niuni. la orele 10 și, respectiv, 17.
*
sovieticei Ludmila Saunina cu 6,5
puncte. Gabriela Stanciu (România),
care in ultima rundă a remizat cu
Sa.vova, s-a clasat pe locul 6, cu
5,5 puncte.
TENIS. In turul II al turneului
internațional de tenis de la Wimble
don, australianul Peter Doohan a
furnizat o mare surpriză, eliminindu-1 cu 7—6, 4—6, 6—2, 6—4 pe cam
pionul vest-german Boris Becker,
ciștigătorul ediției trecute a
con
cursului.

alocuri, vor cădea ploi îndeosebi sub
formă de averse însoțite de descărcări
electrice. Vîntul va sufla slab pină la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 12 și 22 de grade, cele
maxime, în general, vor oscila între 22
și 32 de grade. în București : Vremea
va fi caldă, iar cerul variabil;
cu
înnorări mai accentuate în prima par
te a intervalului, cînd condițiile sint
favorabile averselor de ploaie dupăamiază.

11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor •
Tot Înainte !
• Plonlerie, ani de aur. Docu
mentar artistic dedicat Zilei în
vățătorului și pionierului • Din
inimi de copii, vă mulțumim !
Program muzical-literar-coregrafic • Telefilmoteca ‘ de ghiozdan:
„Franzeluța" (color). Producție a
studiourilor poloneze. Episodul 2
12.40 Din cununa cîntecului românesc.
13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 A te regăsi in munca și viața ti
nerei generații (color). Reportaj
de Ziua învățătorului
17.30 Fotbal. Finala Cupei României :
Dinamo — Steaua. Transmisiune
directă de la S'adlonul „23 Au
gust" din Capitală
10.15 Telejurnal
19.30 vara mea
azi
(color). Eooca
Ceaușescu. Epocă de ciorii — epocă de fante revoluționare.
19.50 cî^tar^a României (color). Oma
giul ’Orii conducătorului
îvb't.
Emisiune reali-ntă 'n eni=iV>or--o
cn Consiliul Cu't'irii «i Educahei
Socialiste si ou Comitetul te cul
tură si educație socialistă al jude
țului Teleorman
sn.vi viim nrttetic : Contesa Walewska.
22.00 Tetel’trnal
I.UNI 29 IUNIE
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20.35 Tezaur, folcloric
(color). Maria
l.ătărețu — cintăreața Gorjului
20,55 Tinerii — participanți la elabora
rea deciziilor, in primele rinduri
pentru înfăptuirea lor/ Reportaj
21,10 Film
în serial (color).
„Anna
Pavlova". Coproducție U.R.S.S. —
Anglia. Episodul 2
21.50 Telejurnal

BULETIN RUTIER
Informații de ia Inspectoratul
General al Miliției —
Direcția circulație

Circula|ia in sezonul estival
Valorile de vîrf ale traficului in
sezonul estival, atit in localități, cit și
in afara acestora.
datorate
atit
transporturilor necesare economiei
naționale, ca și numeroaselor depla
sări automobilistice spre
*
litoral, sta
țiunile balneoclimaterice și zonele de
agrement, au necesitat mai mult ca
oricind din partea celor aflat i la vo
lan un grad sporit de disciplină ru
tieră. Confruntați cu modificările
adeseori neașteptate care în ultimul
timp au survenit în evoluția vremii
și uneori cu imprudenta unor parti
cipant! la trafic, conducătorii auto,
atit amatorii cit și profesioniștii, au
știut, în marea lor majoritate, să de
pășească situațiile critice, circuited
cu atenție și adoptând in permanen
ță o atitudine preventivă,
Frecvența mai mare în acest sezon
a deplasărilor pe trasee turistice și
de agrement impune automobiliștilor
mai multă atenție la efectuarea ma
nevrelor de depășire, calm și răbda
re atunci cînd se circulă in coloană
și evitarea staționărilor pe suprafața
carosabilă pentru a nu se crea ob
stacole care ar putea genera acci
dente. Trebuie evitate deplasările
nocturne, fiind îndeobște cunoscut
faptul că noaptea riscurile in cir
culație sint mai mari. Călătoriile mai
lungi vor fi planificate in așa «fel
incit să nu suprasolicite pe cei de
la volan și pe pasageri. La cel mai
mic semn de oboseală mașina tre
buie oprită la primul loc de parcare
in vederea odihnei. în timpul popa
surilor, copiii trebuie supravegheați
atent, iar pasagerii să se asigure la
coborirea din autoturisme, și înain
tea eventualelor traversări Că nu
există nici tin pericol.
- Frecventele averse de ploaie sem
nalate in ultimele zile au surprins
nepregătiți pe unii automobiliști. In
condiții de ploaie și carosabil umed,
cind pericolul derapării este mare,
viteza de croazieră nu trebuie sâ
depășească 50—60 la sută din viteza
cu care automobilistul rulează .in
condiții normale. Mai., ales la abor
darea virajelor, efectuarea depășiri
lor. atunci cînd se tranzitează loca
lități ori cind 1 se circulă in coloană,
este necesară multă prudentă, avîndu-se in vedere și faptul că pe o
șosea udă spațiul necesar opririi
mașinii este considerabil mai mare.
Pentru ca automobilistul să poată fi
observat de la distantă și în vederea
asigurării unei mai bune vizibilități
din interiorul mașinii, in condiții de
ploaie, faza de întîlnire a farurilor
trebuie folosită in permanentă.
Starea tehnică a mașinii nu trebuie
nici ea neglijată. Temperaturile ridi
cate favorizează o uzură mai ac
centuată a pneurilor, fapt care, in
cazul unor anvelope necorespunzătoare. poate conduce la accident.
Pentru evitarea unor asemenea sur
prize este necesar ca înaintea fiecă
rei curse să se verifice atit starea
anvelopelor, cit și presiunea în
pneuri.

Copiii în vacanță
A început vacanta de vară, mult
așteptată de copii. Locurile de ioacă
mai frecventate in această perioadă
le vor oferi. însă, copiilor bucuriile
si satisfacțiile
dorite numai dacă
sint alese
coresounzător în zone
unde sînt protejați de riscul acci
dentelor. Acest lucru trebuie să-i
preocupe într-o măsură mai mare ne
părinți, primii chemați să-si apere
copiii de pericolul accidentelor. Bu
nicii, rudele si alte persoane care în
timpul vacanței au în supraveghere
copii trebuie să-i indrume în per
manență să-și aleagă
locurile de
joacă cit mai departe de drumul
public.
In același timp, pentru prevenirea
unor posibile accidente, cei aflați la
volan trebuie să-și sporească aten
ția și să circule cu viteze mult re
duse la observarea
grupurilor de
copii.
Activitățile de educație ru
tieră ce urmează a fi desfășurate pe
timpul vacanței în unitățile de învățămint trebuie urmărite cu aten
ție și de' către părinți pentru a se
asigura participarea copiilor la ac
țiunile menite să sporească gradul
de disciplină rutieră al celor mai
mici participanți la trafic.

Raport prezentai de Mihail Gorbaciov
la plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Tn
raportul prezentat de Mihail Gor
baciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S.. intitulat. „In legătură cu
sarcinile partidului privind restruc
turarea radicală a conducerii eco
nomiei". la plenara C.C. al P.C.U.S.
care și-a încheiat vineri lucrările,
s-a relevat că, in perioada ce a tre
cut de la plenară din aprilie 1985,
situația politică din țară s-a schim
bat substanțial. A devenit tot mai
prolundă înțelegerea faptului că
restructurarea a fost generată de
contradicțiile crescinde din evoluția
societății, care, acumulindu-se trep
tat și negăsindu-și rezolvarea
Ia
timp, au dobindit. practic, forme
prevestitoare de criză. Restructura
rea din societate, a arătat vorbito
rul. se adincește și ia amploare. Ea
iși propune in primul rind să im
prime dezvoltării sociale un puter
nic și ireversibil impuls de acce
lerare. Totodată, în țară se desfă
șoară pe scară largă procesul de
democratizare a tuturor
laturilor
vieții. înfăptuirea restructurării — a
precizat M. Gorbaciov — este legată
de trecerea a numeroase ramuri ale
economiei la noile metode de ges
*
tiune
la autoconducerea completă,
la autofinanțare, în condițiile dez
voltării concomitente a formelor
avansate de organizare a muncii, in
primul rind a contractului colectiv.
Raportul relevă că. în restructu
rarea pe toate planurile, in avangar
da pășește clasa muncitoare. Acest
fapt are o importantă hotăritoare.
Colectivele de muncă manifestă ini
țiativă in soluționarea problemelorcheie ale dezvoltării social-economice a tării, punind pe prim-plan în
deplinirea la timp și la parametrii
calitativi oeruti a
angajamentelor
contractuale privind livrarea
pro
ducției. In întreaga tară se inten
sifică întrecerea in cinstea celei de-a
70-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.
în contextul poziției cu adevărat
cetățenești a clasei muncitoare — a
menționat vorbitorul — este cu atit
mai flagrantă atitudinea celor care
in numele unor avantaje egoiste,
împiedică prefacerile sociale, se opun
procesului de restructurare. In con
dițiile restructurării, a spus el. se
pune intr-un mod nou problema ar
monizării ne un plan mai larg n in
tereselor obștești cu cele individua
le. Stabilirea raporturilor juste din
tre aceste interese are o importanță
deosebită, avind . in vedere întregul
complex de interese, pentru a se
asigu-’ o dezvoltare dinamică a so
cietății. Aceste probleme sint astăzi
dezbătute nu numai sub aspect eco
nomic. ci și moral și etic. Tendința
spre nivelare, a arătat Mihail Gor
baciov. a generat, parazitismul, a in
fluențat negativ calitatea și cantita
tea muncii, a împiedicat stimularea
creșterii productivității. O egalitate
reală, a menționat, vorbitorul, poate
fi asigurată numai prin totalitatea
mijloacelor politice, economice, so
ciale și juridice de care dispune so
cialismul — o orinduire a celor ce
muncesc și pentru cei ce muncesc.
Baza situației materiale și morale a
omului in societatea socialistă tre
buie să lie munca și numai munca.
Restructurarea, s-a arătat in con
tinuare. a început la inițiativa parti
dului și se înfăptuiește sub con
ducerea sa. Partidul a trezit ța
ra. a atras prin ideile sale mili
oane de oameni, a generat spe
ranțe mari. Restructurarea in partid,
a spus vorbitorul, nu trebuie să rămină în urma proceselor economice,
sociale și spirituale. Biroul Politic

pune in mod concret problema răs
punderii comuniștilor, a conducători
lor organelor de partid, de stat, eco
nomice fată de soluționarea reală a
problemelor care s-au maturizat, si
care pot asigura progresul restructu
rării.
Trebuie să sporim
exigentele la
toate nivelurile, a subliniat M. Gor
baciov, însă trebuie să începem cu
noi înșine, de la Biroul Politic, de
la secretariat, de la guvern, de la
membrii Comitetului Central. Arătind că in rindul conducerii de partid
și de stat există o unitate de opinii
asupra problemelor radicale ale re
structurării, asupra politicii interne
și externe, vorbitorul a menționat
totuși că în activitatea practică unele
hotărî ri importante privind proble
me esențiale ale dezvoltării țârii se
realizează lent și nu pe deplin. însăși
restructurarea departamentelor cen
trale se destășoară într-un ritm mai
lent decît oel pe care îl reclamă
viața.
Sarcina, primordială în prezent —
a subliniat M. Gorbaciov — constă
in crearea unui sistem unitar, efici
ent și flexibil de conduoere a econo
miei. Desfășurarea vertiginoasă a re
voluției tehnico-științifice, creșterea
puternică a economiei naționale im
pun cu necesitate trecerea de la me
todele extensive la cele intensive, de
la cantitate la calitate, sporirea rolu
lui factorului uman, clemente cate
impun schimbări radicale' în condu
cerea economică.
Ceea ce facem și ceea ce avem în
vedere și ne propunem să facem
trebuie sâ întărească socialismul, să
înlăture tot ceea ce reprezintă o sta
vilă in calea dezvoltării socialismu
lui și frinează progresul, să dezvă
luie potențialul său.
să pună in
mișcare toate avantajele orinduirii
noastre sociale.
Pentru atingerea acestui tel este,
in primul rind, necesar să se reali
zeze trecerea de la metode cu pre
cădere administrative la metode pre
ponderent economice de conducere
la toate nivelurile, la o democratizare
largă a conducerii, la activizarea ple
nară a factorului uman. Aceasta
presupune lărgirea autoconducerii
centralelor și întreprinderilor, tre
cerea lor la autogestiune și autofi
nanțare depline, sporirea răspunde
rii pentru rezultatele obținute, con
cordanta directă a veniturilor cu
eficienta muncii. De asemenea, aceasta presupune restructurarea fun
damentală a conducerii centralizate a
economiei, restructurarea cardinală a
planificării, a formării preturilor, a
mecanismului financiar și de cre
ditare.
Restructurarea conducerii , econo
miei, a spus . secretarul general al
C.C. al P.C.U.S.. deschide un ori
zont larg ridicării eficienței relați
ilor economice externe. O importanță
principală o are, in legătură cu aceasta, creșterea rezultatelor colabo
rării cu țările socialiste.
Restructurarea radicală a sistemu
lui de conducere a economiei sovie
tice nu este un act de moment, ci
un proces mai îndelungat — a ară
tat. raportorul. Asigurarea funcționă
rii normale a economiei naționale"
constituie sarcina primordială a
partidului, de la Comitetul Central
pină la organizațiile de bază. Prin
cipala misiune â restructurării, se
arată în încheiere, este de a im
prima noi ritmuri creșterii econo
mice și de a edifica o temelie ma
terială solidă pentru accelerarea
progresului social și spiritual al so
cietății sovietice.

Vacanță la Năvodari
O dată cu cea dinții zi de vacanță,

in Complexul de odihnă pentru copii
de la Năvodari — minunatul orășel
de vacanță al tinerei generații de pe
țărmul Mării Negre — au sosit pri
mii pionieri care vor petrece aici
aproape două săptămini de vacanță,
in compania soarelui și a mării, a
cintecului și a dansului, sportului și
voioșiei tinerești. în următoarele
două zile, in gara Năvodari vor
opri alte trenuri „ale vacanței" pline
cu pionieri din diverse județe ale
țării, prima serie fiind constituită
din circa 12 000 de purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor. In perioa

da petrecută pe țărmul Mării Negre
in această vară, pionierii și școlarii
vor participa la numeroase manifes
tări cultural-artistice și educative,
ia festivaluri specifice pionierești,
cum sint „Omagiu patriei și parti
dului", „Copiii lumii doresc pacea",
la acțiuni și întreceri artistice, tehnico-aplicative și sportive, drumeții,
intilniri cu copii din alte țări par
ticipanți la tabăra internațională de
la Eforie Sud, vor viziona specta
cole susținute de ansambluri artis
tice profesioniste și de amatori.
(Agerpref)

în comunele județului Bihor apartamentul nr. 10 000
Ca în întreaga țară, bunăstarea
s-a așezat in rosturi mai înalte^și
în localitățile bihorene. O atestă
și faptul că, in ultimele două de
cenii. s-au mutat in apartamente
construite din fondurile statului
de aproape opt ori mai multe fa
milii decit in anii care au trecut
de la eliberare pină la Congresul
al IX-lea al partidului.
— Oamenii urcă treptele civili
zației socialiste. Noul chip al co
munelor județului Bihor nu este
altceva decît oglinda hărniciei și
spiritului gospodăresc al localnici
lor. La Nojorid. Bratca, Valea lui
Mihai, Săcueni, Popești, Șuncuiuș,
Suplacu de Barcău, Ținea, Ceica,
Dobrești s-au închegat impună
toare centre rurale înălțate intr-o
arhitectură ce
îmbină armonios
specificul traditional cu elemente
de plastică modernă. Sîmbătă 27 iu
nie am consemnat și un moment

de bilanț : apartamentul nr. 10 000
construit in
mediul rural — ne
spunea inginerul Crăciun Creț, șe
ful secției de arhitectură și siste
matizare de Ia consiliul popular
județean.
Să menționăm și faptul că, in
acest an, peisajul edilitar al co
munelor bihorene se îmbogățește
cu 250 apartamente, primele 100
fiind predate beneficiarilor in lo
calitățile Bale. Palota. Tileagd, Sălard. Drăgești. în majoritatea Jor.
apartamentele — amplasate in
blocuri care au la parter' spatii
comerciale și prestatoare de ser
vicii — sint realizate in regie pro
prie de către
echipe mixte de
meseriași, constituite pe lingă con
siliile populare. Sint argumente că
satul bihorean iși edifică din mers
însemnele noii sale tinereți. O ti
nerețe pe măsura timpului nostru
socialist. (loan Laza).
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® UZINĂ DE... ANTICORPI.
Anul acesta vor începe probele tehnologice
la noul Centru de biofarmaceutică pentru
producerea anticorpilor monoclonali, ade
vărată uzină-etalon a ingineriei genetice
din Marea Britanie. Potrivit estimărilor,
în 1990, piața mondială a anticorpilor
monoclonali va totaliza circa 6 miliarde de
dolari. Noua uzină, ce aspiră să devină
principalul producător de anticorpi mono
clonali
pentru
industria
farmaceutică
mondială, va ocupa o suprafață de aproape
9 000 metri pătrați și va fi echipată cu
cele mai moderne instalații ale tehnicii
de virf. Centrul de biotehnologie .,Damon"
va promova procesul de cultură de celule
„Encapcel", care
permite fabricarea pe
scară industrială de anticorpi monoclonali
și de alte produse biomedicale de mare
puritate și l'oarte active. Anticorpii mono
clonali acționează, neutralizind in orga
nismul uman un antigen specific — uri vi-

rus ori un produs chimic —, stimulînd ast
fel sistemul imunitar, in vederea atacării
și distrugerii „intrușilor". Uzina va pro
duce. anual, citeva zeci de kilograme de
anticorpi. Prețul de vînzare va fi de 5
milioane de dolari kilogramul.

• „LICURICI" DIN PLASTIC.
Specialiștii firmei „Bayer" au pus la punct
rețeta de fabricare a unor noi materiale
plastice cu
proprietăți
optice speciale.
Bunăoară, plăcile realizate din acestea co
lectează lumina și o restituie mai ales prin
muchii, dar și rugozitățile plăcilor apar
luminoase. Noile materiale se produc sub
formă de granule, folii, plăci și tije.

• COSTUM DE PROTECȚIE.
Specialiști ai unui institut de cercetări din
orașul Makeevka, din Donețk, cel mal
vechi bazin carbonifer al U.R.S.S.. au
realizat un costum de protecție cu răcire

pneumatică, destinat minerilor care lu
crează la mari adîncimi. în Donbass există
25 de mine, în care extracția cărbunelui
se face la adîncimi de peste 1 000 de metri,
în asemenea abataje, temperatura rocilor
depășește 30 de grade Celsius, iar umidita
tea aerului este ridicată, ceea ce influen
țează negativ asupra condițiilor de muncă
și. implicit, asupra productivității mine
ritului. Instalații de aer condiționat există
doar în abatajele cu o mare concentrare
de forță de muncă și de mijloace tehnice.
Noul costum cu răcire pneumatică este
destinat minerilor care lucrează in abata
jele mai izolate.

chinezi. Ei au identificat, la 262 km nord
de Beijing, în apropiere de orașul Dulun,
unul dintre cele mai mari cratere meteoritice din lume. El are un diametru de
peste 72 km, fiind deci mai mare cu circa
6 km decît cel de la
Manicougan. din
nordul Canadei. Potrivit opiniei specia
liștilor chinezi, craterul de lingă Dulun s-a
format în urmă cu circa 136 milioane de
ani, fiind deci cu aproape 100 milioane de
ani mai tinăr decît cel din nordul Cana
dei.

® ÎN CLASAMENTUL METEO
RIȚILOR, corpuri provenite din spa

care se află, în prezent, numerosse
specii de animale din Africa reiese din
diferite statistici
publicate de organiza
ții internaționale de ocrotire a faunei pe
cale de dispariție. Care sînt cauzele acestui
fenomen ce provoacă o imensă pierdere

țiul interplanetar și căzute pe Pămînt. a
intervenit o schimbare, determinată de o
recentă descoperire datorată cercetătorilor

• S.O.S, FAUNA AFRICII
DISPARE ! Situația dezastruoasă in

pentru țările africane, dar și pentru pa
trimoniul Terrei 7 Pe de o parte, vinatul
practicat cu tehnici atit de sofisticate,
incit nici celor mai sprintene animale nu
le rămîn șanse de scăpare. Pe de
altă parte, reducerea continuă a supra
fețelor propice dezvoltării speciilor ame
nințate. Dacă in urmă cu numai șase ani.
in Ciad, turmele de elefanți mai numărau
15 000 de exemplare, acum ele totalizează
abia 3 000. iar in Uganda, in decurs de
opt ani. numărul acestora s-a redus de la
20 000 la 3 000. Turmele de pachiderme au
dispărut in proporție de 90 la sută în Su
dan. de 60 Ia sută in Zair și de 80 la
sută în unele zone ale Kenyei, iar în So
malia ele au dispărut aproape complet. Cit
privește rinocerii.
viețuitoare ale Terrei
de peste 70 de milioane de ani. în pre
zent. mai sint doar circa 4 500 de exem
plare, față de 65 000 cite existau în 1970.
Este îmbucurător câ, actualmente, guver

nele mai multor țări africane iau măsuri,
depun eforturi susținute pentru evitarea
dispariției unor specii și stabilirea unui
echilibru intre nevoile reale ale omului și
asigurarea perpetuării nestingherite a
faunei.

• UN NOU
COMPETITIV.

*

COMBUSTIBIL

Universitatea din
Compiăgne, Franța, a fost pus la punct un
nou combustibil, „ultracarbofluidul", de
numit și „cărbune lichid". Este vorba de
un amestec lichid, pe bază de cărbune (54
la sută), apă (30 la sută) și păcură (16 la
sută). Spre deosebire de cărbunele uzual,
solid și poluant, noul combustibil, sub
formă de soluție ce poate fi pompată, nu
degajă substanțe nocive, poluante și, în
plus, are un preț de cost mai scăzut. Cu
cheltuieli minime, arzătoarele de păcură
pot fi adaptate pentru a funcționa cu
„cărbune lichid".
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ACTIVITATE SlISIINUTĂ,
In consens cu aspirațiile de pace
ȘI PROGRES A1E POPOAREEOR
RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE
PRIVIND POLITICA EXTERNĂ A ROMĂNIEI SOCIALISTE
Politica externă a României socialiste, promovată cu n'eabătută fer
mitate si consecvență, sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, continuă să rețină atenția mij
loacelor de informare în masă de peste hotare, in articole apărute in
paginile presei, în comentarii difuzate de posturile de radio și televi
ziune sînt reflectate pozițiile românești privind soluționarea echitabilă a
marilor probleme ale epocii contemporane, punîndu-se cu deosebire în
evidență valențele politicii de dialog și cooperare, căreia președintele
Nicolae Ceaușescu i-a conferit dimensiuni noi, politică pusă în slujba
intereselor vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor, care ser
vește cauzei păcii și progresului în întreaga lume.
Un loc important in corespondențele agențiilor de presă, in pagi
nile ziarelor și revistelor din diferite țări il ocupă poziția românească
privind soluționarea neîntirziată a conflictului din Orientul Mijlociu.

• Demersuri
consecvente
pentru stingerea
oricărui focar
de conflict

,

Relatind despre convorbirile des
fășurate la București între tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, revista
de limbă arabă ..PALESTINE AL
THAUWRA" relevă că s-a realizat,
cu acest prilej, un larg schimb de
păreri privind ultimele evoluții ale
situației din Orientul Mijlociu, ca
și pe plan mondial. Accentul — arată revista — a fost pus pe „sub
linierea eforturilor întreprinse pen
tru organizarea unei conferințe in
ternaționale de pace in
Orientul
Mijlociu, sub egida O.N.U., cu par
ticiparea celor cinci state membre
permanente in Consiliul de Secu
ritate, a tuturor părților interesate,
inclusiv a O.E.P.,
reprezentantul
unic și legitim al poporului pales
tinian".
în mod deosebit este scos in evi
dență faptul că președintele Româ
niei a
exprimat hotărirea țarii
noastre de a continua să sprijine
lupta poporului palestinian.
sub
conducerea O.E.P., pentru libertate
și independență, pentru
înfăptu
irea drepturilor sale inalienabile.
Agenția T.A.S.S. reliefează. de
asemenea, că m cadrul convorbiri
lor de la București cei doi conducă
tori s-au pronunțat pentru soluțio-z
narea justă a problemelor din
Orientul
Mijlociu,
pentru
in
staurarea unei păci globale, trai
nice și drepte in această re
giune, pe baza retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocu
pate. A fost relevată necesitatea
soluționării problemei poporului
palestinian prin
recunoașterea
dreptului său la autodeterminare,
la crearea unui stat palestinian
propriu, independent, a asigurării
integrității teritoriale, suveranității
și securității tuturor statelor din
zonă. A fost subliniată, de aseme
nea, necesitatea convocării unei
conferințe internaționale privind
Orientul Mijlociu, sub
auspiciile
O.N.U. Cei doi conducători au re
levat importanța întăririi colaboră
rii și solidarității popoarelor ara
be. a consolidării unității poporului
palestinian și a forțelor, sale națio
nale in cadrul O.E.P.
Examinind
situația
interna
țională actuală, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Yasser Arafat „au reliefat că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei înar
mărilor, și trecerea la dezarmare,
apărarea dreptului fundamental al
popoarelor la viață" — menționează
T.A.S.S.
La rîndul său, agenția kuweitiană KUNA se referă pe larg la con
ținutul convorbirilor din capitala
țării noastre, evidențiind preocupa
rea constantă a României, a tovarâsului Nicolae Ceaușescu pentru
soluționarea negociată a situației
din Orientul Mijlociu, Președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Yasser Arafat — arată agenția —
s-au pronunțat ferm pentru regle
mentarea echitabilă a problemelor
din Orientul Mijlociu, pentru Insta
urarea unei păci globale, trainice și
juste în această regiune, pe baza
retragerii Israelului din teritoriile
arabe ocupate, a rezolvării proble
mei poporului palestinian prin re
cunoașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv Ir crearea
unui stat palestinian propriu, inde
pendent —. a asigurării integrității,
suveranității și securității tuturor
statelor din zonă. în vederea rea
lizării acestor obiective, cei doi con
ducători consideră necesară orga
nizarea unei conferințe internațio
nale, sub auspiciile Organizației
Națiunilor Unite, la care să parti

cipe toate părțile interesate — in
clusiv
O.E.P., ca reprezentant
unic și legitim al poporului pales
tinian —, precum și membrii permanenți ai Consiliului de Securita
te. în acest sens, s-a relevat ne
cesitatea constituirii unui comitet
pregătitor din care să facă parte,
de asemenea, statele arabe intere
sate, O.E.P. și Israelul, precum și
membrii permanenți ai Consiliului
de Securitate.
Aceleași idei sînt reflectate de
agenția TANIUG care, in comen
tariul transmis pe această temă,
menționează, intre altele : Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu
și
președintele Comitetului. Executiv
al O.E.P., Yasser Arafat, au con
venit că la baza conferinței inter
naționale de pace în Orientul Mij
lociu trebuie să stea toate rezolu
țiile O.N.U. privind problema pa
lestiniană și a Orientului Mijlociu,
inclusiv rezoluția 242.

• Un obiectiv major —
eliminarea forței și
amenințării cu forța din
relațiile internaționale
în articole consacrate evidenție
rii activității diplomatice desfășura
te la București este subliniat fap
tul că întilnirile și convorbirile to
varășului Nicolae. Ceaușescu cu
diferiți oameni politiei și de stat
se înscriu în cadrul politicii exter
ne românești de promovare neabă
tută a cauzei păcii internaționale,
a edificării unui nou .sistem de
raporturi interstatale, bazate pe
egalitate, echitate și respect reci
proc. ..în actualele condiții inter
naționale, deosebit de grave și
complexe, se impune ca toate po
poarele să acționeze cu hotărire
pentru oprirea cursei înarmărilor
și trecerea la măsuri efective de
dezarmare, în primul
rind
de
dezarmare nucleară, pentru reali
zarea unei păci trainice pe planeta
noastră — s-a subliniat în cursul
primirii de către Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a lui
Ashagre Yegletu și Embibel Ayele,
secretari ăi C.C. al Partidului Mun
citoresc din Etiopia", relatează
agenția T.A.S.S. Se menționează,
de asemenea, că „secretarul gene
rai al Partidului Comunist Român
s-a pronunțat pentru
rezolvarea
pe cale politică, prin tratative a
problemelor dintre Etiopia și So
malia, pentriv soluționarea pașnică
a situației din Orientul Mijlociu,
precum și a conflictului dintre Iran
și Irak".
în timpul convorbirii — eviden
țiază agenția — a fost subliniată
necesitatea eliminării forței și ame
nințării cu forța din relațiile inter
naționale. a soluționării tuturor
stărilor conflictuale dintre state
prin mijloace pașnice, a lichidării
subdezvoltării și făuririi unei noi
ordini economice mondiale, care să
asigure progresul mai rapid
al
tuturor statelor, și îndeosebi al ță
rilor in curs de dezvoltare. Tot
odată, este relevat ca element con
stant, fundamentai al politicii ex
terne românești reafirmarea soli
darității cu lupta popoarelor afri
cane împotriva politicii rasiste, de
apartheid, precum
și
sprijinul
activ față de lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O.,
pentru dobindirea
independenței
naționale.

• Colaborare rodnică
în spiritul bunei
vecinătăți, al cauzei
socialismului
Referindu-se la politica dinamică,
de largă colaborare a României cu ’
toate țările socialiste, presa bulgară
publică o suită de articole care se
referă la intensificarea și extin

ILE DE PRESA

e scurt
CONVORBIRI SOVIETO-AMERICANE. La convorbirile sovietoamericane de ia Geneva, in săptămina aceasta au continuat dezbate
rile in legătură cu cele trei pro
bleme aflate pe ordinea de zi : ra
chetele cu rază medie de acțiune,
armele cosmice și armele strategice
ofensive. relevă agenția T.A.S.S.

RIPOSTA.
Armata
Populară
Sandinista a respins un atac lansat
de forțele mercenare contrarevolu
ționare anțisandiniste pe direcția
orașului (juilali. la 140 km nord de
Managua, in intenția acestora de
a prelua controlul asupra localită
ții. în cursul
schimburilor
de
focuri, opt mercenari contrarevolu

l----

ționari și-au pierdut viata,
citeva zeci fiind răniți.

alte

DESEMNARE. Președintele Re
publicii Peru. Alan Garcia, l-a de
semnat pe senatorul Guillermo
Larco Cox în funcția de președinte
al Consiliului de Miniștri, punind
astfel capăt celei mai mari crize
politice cu care s-a confruntat gu
vernul său — informează agenția
peruană Andina.

EȘEC. Experimentarea unei ra
chete intercontinentale americane
de tip „Minuteman" a eșuat, rache
ta neatingînd ținta situată in Ofceanul Pacific. Nu sint cunoscute cau
zele eșecului, a anunțat un purtă-

derea relațiilor de cooperare dintre
cele două țări vecine și prietene.
„Buna vecinătate — scrie „OTECESTVEN FRONT" — constituie
un imperativ al epocii noastre și,
dacă este necesar să dăm exemple,
. putem s-o ilustrăm
prin
rela
țiile apropiate, prietenești, cu un
conținut concret dintre Repu
blica Populară Bulgaria si Repu
blica Socialistă România. Prietenia
și colaborarea dintre țările și po
poarele noastre se dezvoltă in spi
ritul tradițiilor rodnice stabilite de
decenii de conducătorii noștri de
partid și de stat, tovarășii Todor
Jivkov și Nicolae Ceaușescu. Este
un dialog creator și constructiv
care determină climatul cald de
prietenie in relațiile noastre de
bună vecinătate".
Cotidianul relevă că. In anii so
cialismului, prietenia tradițională
și ajutorul reciproc s-au consoli
dat și au dobindit o nouă calitate.
Inspirate și conduse de
obiecti
vele și sarcinile construcției socia
liste, unite prin aspirații și Idea
luri comune, sub conducerea parti
delor comuniste, Bulgaria și Româ
nia, cu fiecare zi care trece, își
îmbogățesc colaborarea in dome
niile politic, economic, cultural și
în cel tehnico-științific, construind
punți stabile ale prieteniei, arată
ziarul.
Bulgaria și România — se men
ționează în încheiere — împreună
cu celelalte țări socialiste, cu for
țele antiimperialiste.
progresiste,
se află in fruntea luptei pentru
pace, destindere și colaborare în
Balcani, in Europa și în lume.
Puține țări în lume — relevă la
rîndul său „NARODNA ARMIA"
— întrețin un dialog reciproc ațit
de intens ca Bulgaria și România.
..Exemplul pentru un astfel de dia
log îl dau conducătorii celor două
partide și țări, tovarășii Todor
Jivkov și Nicolae Ceaușescu. care
urmăresc in mod permanent pulsul
colaborării bilaterale, găsesc idei
noi și întreprind pași practici pen
tru ca această cooperare să fie tot
mai bogată, tot mai rodnică și de
perspectivă".
Schimbul de păreri ce se des
fășoară in unele probleme interna
ționale actuale — scrie, de ase
menea, „ZEMEDELSKO ZNAME"
— permite confirmarea pozițiilor
principiale ale Bulgariei și Româ
niei
privind
cele
mai
im
portante probleme ale contem
poraneității.

• Istorie eroică,
popor eroic
Revista „COLUMNA", editată la
Roma, publică un grupai de ’ma
teriale referitoare la formarea po
porului român.
permanenta lui
continuitate în vatra străbună,
neostoita năzuință de independen
tă și neatirnare care-i marchează,
prin secole, zbuciumata-i istorie.
Unu] dintre articole, intitulat „2 500
de ani de la prima atestare scri
să a existentei poporului geto-dac"
evidențiază tradițiile glorioase de
luptă ale dacilor — arătindu-se. cu
ample citate din opera unor is
torici unanim accepta®, că acestea
au fost recunoscute încă de Hero
dot — nivelul de civilizație pe
care au reușit să-1 atingă, „conto
pirea dintre.; ei si romani fiind atit
de strins incit a rezistat timp de
secole in fata forțelor externe osti
le".
într-un alt articol se menționea
ză că pe pămintul strămoșesc al
dacilor au trăit poporul daco-roman și apoi poporul rOmân. „au
trăit bărbații și femeile ce. in ne
gura vremurilor, au păstrat mereu
vie flacăra latinității", făcînd să
dăinuie „mîndria. dacilor care. în
vinși de romani, nu au fost ni
miciți. ci «alipiți» Romei și Impe
riului". „Limba, tradițiile și obice
iurile. proverbele Si colindele do
vedesc descendenta românilor din
daco-romani prin ani. decenii și.
secole”. Se subliniază, apelindu-se
la elocvente argumente istorice, că
„sfirșitul războiului cu Roma nu
a însemnat si sfirșitul dacilor, con
viețuirea dintre ei Si romani determinind formarea poporului ro
mân". ce „a păstrat și dus mai de
parte limba latină, tradiții an
tice care-1 deosebesc astăzi de
popoarele ce au hotare comu
ne cu România".
Articolul se
încheie cu un adevărat „imn de omagiu si slavă" adus poporului nos
tru. mentionîndu-se : Acesta „a dat
patriei eroi, oameni care pentru
patrie au îndurat totul, au cutezat
totul, păstrind tradițiile care-i fac
pe români să fie români. Trăiască
România 1".
(Agerpres)

tor de cuvint al forțelor aeriene de
la ' baza califomiană de lansare
Vandenberg, citat de agenția D.P.A.

ACORD. Cuba și Guyana au
semnat un acord comercial bila
teral pentru perioada 1988—1990 —
informează agenția Prensa Latina,
în baza acestuia urmează să se
efectueze schimburi de mărfuri și
să se realizeze acțiuni de coope
rare în domenii de interes oomuii.
CONFERINȚA MINISTERIALA
A O.P.E.C. Miniștrii petrolului din
țările O.P.E.C. și-au reluat dezba
terile la Viena cu o bază de acord
în ce privește stabilirea unui nou
plafon de producție — de 16,6 mi
lioane de barili de țiței zilnic —
pentru următoarele șase luni. După
mai multe amînări și o serie de
consultări bilaterale, cea de-a 81-a
Conferință ministerială a Organi
zației Țărilor Exportatoare de Pe
trol a continuat dezbaterile în plen
avind ca punct de pornire un crite
riu unificat, au afirmat surse de

Un act ostil României,
in tntală contradicție cu interesele
dezvoltării relațiilor româno-americane
Agenția română de presă —
Agerpres
este
împuternicită
să
declare următoarele :
Opinia publică din România a luat
cunoștință cu surprindere și indig
nare de hotărirea Senatului State
lor Unite ale Americii care a votat
zilele acestea — cu 49 voturi pen
tru și 44 impotrivă — un proiect de
amendament privind suspendarea pe
timp de 6 luni a clauzei
națiunii
celei mai favorizate acordate Româ
niei.
Această hotărire nu este tn spiri
tul bunelor relații dintre oele două
țări și popoare, este in totală discor
danță cu interesele celor două țări,
cu prevederile G.A.T.T., cu normele
relațiilor dintre state. Guvernul ro
mân apreciază că acest amendament
este în totală contradicție cu Acor
dul comercial româno-american, care
prevede acordarea reciprocă a clau
zei națiunii celei mai favorizate, pe
baza principiilor deplinei egalități,
respectării independenței și neames
tecului în treburile interne — prin
cipii pe care România le promovea
ză consecvent în relațiile sale cu
toată țările lumii.
Ceea ce surprinde este faptul că
unii senatori americani au folosit
prilejul dezbaterilor din Senat pen
tru a aduce calomnii, a denatura șl
denigra munca și realizările po
porului român, politica României de
dezvoltare
economico-socială.
de
pace și colaborare cu toate țările lu
mii. Aceasta constituie un amestec
inadmisibil în treburile Interne ale
României, o încălcare a normelor de
respect reciproc care trebuie să exis
te in relațiile dintre state.

Încheierea

»

Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles
VICTORIA—MAUR
Sărbătorirea celei de-a Xl-a aniversări a Zilei naționale a Republici'
Seychelles îmi oferă plăcutul prilăj de a vă adresa calde felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate po
porului dumneavoastră.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite
între țările noastre se vor dezvolta continuu in interesul celor două popoare,
al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Guvernul român consideră . că re
lațiile între toate statele, indiferent
de mărime și orinduire socială; tre
buie să se bazeze pe
respectarea
fermă a principiilor egalității in
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, pe neamestecul in tre
burile interne și avantajul reciproc.
Consecvent acestor principii, poporul
român nu poate permite nici un fel
de amestec în treburile sale interne,
indiferent din partea cui ar veni.
România respinge cu hotărire orice
fel de imixtiune în treburile po
porului român, orice presiuni și
condiționări privind relațiile sale cu
alte state.
Clăuza națiunii celei mal favori
zate este reciprocă și ea trebuie să
servească relațiilor economice din
tre cele două țări. întreaga răspun
dere pentru consecințele
hotăririi
adoptate de Senatul american pen
tru diminuarea relațiilor economice
dintre România și S.U.A. va reveni
acelora
care au adoptat această
hotărire.
în ceea ce o privește. România va
acționa și în viitor, cu consecventă
pentru o . largă colaborare interna
țională, pe baza principiilor deplinei
egalități tn drepturi, respectării
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului In treburile in
terne și avantajului reciproc. în
spiritul acestor principii, România
va dezvolta continuu relațiile sale
cu toate statele lumii, inclusiv cu
S.U.A., considerînd că aceasta este
în interesul tuturor popoarelor, al
cauzei destinderii, colaborării și
păcii In lume.

Congresului

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La
Moscova s-au încheiat sîmbătă lu
crările Congresului mondial al fe
meilor. desfășurat sub deviza „Spre
anul 2000 fără arme nucleare, pentru
pace, egalitate și dezvoltare". Foru
mul femeilor a reunit în capitala
sovietică aproximativ 3 000 de parti
cipante, reprezentînd organizații na
ționale din 154 de țări, ca și organi

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SEYCHELLES

mondial

al

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste Ronțânia

Poporul
Republicii
Seychelles
sărbăto
rește, la 29 Iunie, îm
plinirea a 11 ani de la
proclamarea indepen
denței naționale.
Situată
in
zona
Oceanului Indian, la
peste 1 000 kilometri
de coastele răsărite
ne ale Africii, tinăra
republică
(suprafață
280 kmp ; populație,
62 000 de locuitori),
are o economie cu ca
racter
predominant
agrar. Se cultivă tres
tie de zahăr, vanilie,
ceai, banane și alte
produse tropicale. O
sursă importantă de
venituri o constituie
turismul, frumusețile
naturale ale țării a-

pentru încetarea cursei înarmărilor

femeilor

zații neguvernamentale si din siste
mul O.N.U.
România a fost reprezentată de o
delegație a Consiliului Național al
Femeilor.
în centrul dezbaterilor s-au situat
probleme actuale privind lupta pen
tru pace și dezarmare, rolul femei
lor in societate.

„Mediterana să devină un factor de pace ’
NICOSIA.
Pentru
edificarea
unei
păci trainice si asigu
rarea securității este necesară
crearea unui sistem care să in
cludă soluționarea
principalelor
probleme cu care se
confruntă
* omenirea pe plan economic, uma
nitar si politic — a declarat prel ședințele Ciprului. Spyros Kypria' nou. Intr-un interviu acordat tele
viziunii sovietice, el a subliniat că
aceasta nu este o simplă problemă
militară, ci una cu un spectru po
litic mai larg. Noi. a spus el. sîntem
de acord cu. un plan general care să

nave militare ale statelor nerivera
ne. retragerea navelor militare do
tate cu arme nucleare. încetarea
zborurilor avioanelor militare avind
arme nucleare la bord, reducerea
numărului manevrelor și exercițiilor
militare — maritime si aeriene — de
mare amploare, suspendarea activi
tății bazelor militare si. ulterior, li-1
chidarea lor.

*

două țări, în contextul actualei- si
tuații internaționale, examinind. de
asemenea, probleme legate de poli
tica economică și financiară a Chi
nei și Japoniei, stadiul actual și
perspectivele schimburilor comercia
le și ale cooperării economice bila
terale — relatează agenția China
Nouă.

Extinderea demonstrațiilor antidictatoriale
in Coreea de Sud
SEUL 27 (Agerpres). — Valul de
manifestații de protest
împotriva
dictaturii din Coreea de Sud s-a-am
plificat considerabil, o dată eu de
clanșarea. vineri, a „Marșului paș
nic pentru democrație", la care au
participat sute de mii de persoane,
care au inundat, practic, piețele
publice și străzile principalelor orașe
sud-coreene.
înfruntind cordoanele multiple ale
poliției, carele blindate și bombele
cu gaze lacrimogene, demonstranții
au reluat sîmbătă acțiunile de pro

test cu și mai multă vigoare, cerind înlăturarea regimului dictato
rial, modificarea constituției și in
staurarea unui guvern democrat.
Brutalitatea intervențiilor poliției a
determinat riposta manifestanților.
producindu-se ciocniri de amploare,
relevă agențiile de presă. Numărul
celor răniți vineri și simbătă se
ridică la aproape 4 000 de civili și
peste 600 de polițiști.
în pofida arestării a numeroși li
deri ai opoziției, marșul pentru de
mocrație continuă.

Cheltuielile pentru înarmări să fie convertite
în interesul progresului economic și social

*

ț
I

Conferință consacrată transformării nordului Europei ț
în zonă fără arme nucleare

ț

ț
ț

HELSINKI. Asigurarea păcii și
securității în nordul
Europei și
crearea in această parte a conti
nentului a unei zone libere de ar
ma nucleară se află in centrul lu
crărilor Conferinței
militantilor
pentru pace din zonele polare ale
Suediei. Uniunii Sovietice. Finlan
dei și Norvegiei, care s-a deschis
in orașul finlandez Tomio. Dezba
terile au loc sub deviza „Pentru o
zonă denuclearizată in nordul Eu-

vil a tehnologiilor considerate de
pășite in industria militară repre
zintă o cale săracă in beneficii din
punct de vedere economic. Econo'
mistui american este de păr
. ..rere cu
‘(3
stimularea
creșterii în țările in
cdes de dezvoltare ar aduce pe
calea schimburilor comerciale foloase considerabile statelor capituliste, indusiv prin asigurarea unei
mai bune utilizări a forței de
muncă.

ropei". In cuvintul inaugural, pri
marul orașului Tornio a subliniat
răspunderea care revine populați
ilor nordice in menținerea păcii in
această parte a continentului, Nc
pronunțăm pentru dezarmare,
in
primul rind pentru dezarmare nu
cleară. pentru lichidarea totală a
armei nucleare și. de aceea, salu
tăm evoluția pozitivă a negocieri
lor sovieto-americane de la
neva. a spus el.

Pregătiri pentru noi acțiuni antirăzboinice
PARIS. Biroul național al Miș
cării franceze pentru pace a anun
țat noi acțiuni antirăzboinice pen
tru următoarea, perioadă a anului.
Astfel, la 6 august, ziua lansării
bombei atomice asupra Hiroshima!,’
vor avea loc manifestații în fa
voarea păcii, a dezarmării. Ia ni
velul întregii țări. Pentru luna sep
tembrie este programată confe
rința națională a Mișcării franceze
pentru pace, iar în intervalul 24-y

31 octombrie se va desfășura 'săptămîna de acțiuni pentru dezar
mare.
Intr-o declarație, biroul naționâ
al Mișcării franceze pețitru. pace
relevă necesitatea încheierii unui
acord asupra eliminării rachetelor
cu rază medie de acțiune și ope
rativ-tabtice sovietice si american
din Eurqpa. acord care să fie
mat de alte măsuri în sfera
zarmării.

Nu „războiului stelelor 1"

CHILE

TOKIO. Aproximativ 80 la sută
din specialiștii de la centrele de
cercetări științifice de stat ale Ja
poniei se pronunță împotriva pro
gramului american de militarizare
a spațiului cosmic cunoscut
sub
numele de „războiul stelelor1*; Trei
sferturi dintre ei au declarat că
refuză să ia parte la cercetări le
gate de acest program și, în prin
cipiu. se pronunță împotriva par-

Crearea unei coaliții a forțelor de stînga
SANTIAGO. DE CHILE 27 (Ager
pres). In Chile a fost creată coaliția
„Stingă Unită", grupînd formațiuni
politice progresiste ce activează în
ilegalitate, între care și Partidul Co
munist — transmite agenția T.A.S.S.
„Stingă Unită" își propune impulsio
narea și înfăptuirea mobilizării so
ciale și politice, ample și unitare a
maselor, a tuturor forțelor democra
tice in lupta împotriva
dictaturii
și pentru reinstaurarea democrației
în țară. între obiectivele fundamen
tale ale coaliției se află elaborarea
unei noi constituții, care să o înlo
cuiască pe cea din 1980 — apreciată
ca incompatibilă cu democrația —
restabilirea tuturor libertăților, dizol
varea organismelor represive, demo-

cuprindă toate aspectele și am
Iuta faptul ca această propunere
să fie analizată de sesiunea Adu
nării Generale a O N.U. Președin
tele a subliniat importanța rolului
O.N.U. in soluționarea problemei
cipriote. Ciprul, a spus președinte
le Kyprianou, se pronunță pentru
transformarea Mării Mediterane in
tr-o zonă a păcii, în deplinul în
țeles al cuvîntului, fapt care
contribui Ia întărirea securității
Păcii nu numai in regiune, dar
în lume. în general.

MADRID.
Dezarmarea multi
laterală ar aduce tuturor statelor.
Si deci si țărilor capitaliste, imen
se beneficii pe plan economic, afirmă Lawrence Klein, laureat al
Premiului Nobel pentru economie.
El sugerează, ca singura cale de
urmat. încetarea cursei înarmărilor
și utilizarea fondurilor astfel eco
nomisite pentru sprijinirea țărilor
în curs de dezvoltare. In opinia lui
Klein, orientarea spre sectorul ci-

Consultări interguvernamentale chino-japoneze
BEIJING 27 (Agerpres). — La
Beijing a început cea 'de-a V-a
reuniune de consultări interguvernamentale chino-japoheze. Delega
țiile guvernelor
R. P. Chineze și
Japoniei, conduse de miniștrii de ex
terne Wu Xueqian și, • respectiv, Tadashi Kuranari, fac o trecere în re
vistă a relațiilor globale dintre cele

re, care va deveni o
platformă industrială.
Animat de senti
mente de prietenie
față
de
popoarele
care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine
stătătoare, poporul ro
mân
urmărește
cu
simpatie
realizările
poporului din Sey
chelles pe linia fău
ririi unei vieți
noi,
libere
și
prospere.
România socialistă a
stabilit relații diplo
matice cu Seychelles
și acționează pentru
extinderea acestor le
gături, corespunzător
intereselor reciproce,
ale cauzei păcii și în
țelegerii
internațio
nale.

Acțiuni și luări de poziție

În sprijinul întăririi încrederii
în bazinul Oceanului Indian
NAȚIUNILE UNITE 27
(Ager
pres). — Delegațiile țărilor socialiste
membre ale Comitetului special al
O.N.U. pentru Oceanul Indian, intre
care și România, au prezentat comi
tetului un document intitulat „Mă
suri vizînd întărirea încrederii in
bazinul Oceanului Indian". Intre al
tele. documentul propune
pentru
această zonă limitarea numărului de

trăgind
anual
un
mare număr de tu
riști
din
diferite
colțuri ale lumii.
Tinăra republică se
preocupă, de aseme
nea, să pună ba
zele
unei
industrii
proprii. S-a trecut, în
același timp, la
re
construcția capitalei,
orașul Victoria, unde
trăiește un sfert din
populația țării. Potri
vit programului edili
tar, a cărui realizare
va fi încheiată în anul
1990, aici vor fi con
struite
numeroase
blocuri de
locuințe,
iar in zona portului
va fi recuperată o su
prafață de 100 hecta

cratizarea
statului - și
elaborarea
unui plan economic de urgență.
„Stingă Unită" este condusă de un
Comitet politic — în care toate
partidele componente sînt reprezen
tate in proporție egală — prezidat
de secretarul general al Partidului
Socialist din Chile. Clodomiro Almeydia. în prezent arestat.

Intr-un interviu acordat revistei
austriece „Zukunft", Clodomiro Almeyda a subliniat că P.S. din Chile
se pronunță pentru instaurarea în
tară a unui regim democratic care să
asigure reprezentarea reală a tuturor
claselor sociale la conducerea țării.
Una din primele măsuri in direcția
instaurării unei democrații în tară,
a spus el. ar constitui-o adoptarea
unei noi constituții.

la Viena. Potrivit declarațiilor unor
participanți. prin noul plafon de
producție se urmărește stabilita
tea pieței și a prețului care, de la
începutul acestui an s-a situat in
jurul valorii de 18 dolari barilul,
i .
INFLAȚIE. Rata medie anuală a
inflației
în țările membre
ale
C.E.E. a fost de 3,2 la sută, la
sfirșitul lunii mai, informează agenția A.N.S.A.. citind ,un raport
al Comisiei Pieței comune dat pu
blicității la Bruxelles. Cele mai
mari rate inflaționiste au fost în
registrate in Grecia și Italia.

REUNIUNE. Miniștrii afacerilor
externe din țările membre
ale
Pieței comune au început, simbătă,
la Bruxelles o reuniune de două
zile consacrată apropiatei întîlniri
la nivel înalt a „celor 12". Prin
cipala problemă in dispută pe care
o vor analiza „cei 12“ se referă la
preconizata reformă a instituțiilor
comunitare,

DECLARAȚIA FINALA a reu
niunii guvernatorilor băncilor cen
trale din 24 de țări africane, des
fășurată la Yaounde, solicită din
partea oamenilor politici ai Africii
să acționeze in mai mare măsură
pentru mobilizarea resurselor in
terne necesare soluționării proble
melor economice și financiare pe
care le au in prezent statele de
pe continent. Totodată, participan

PLOILE TORENȚIALE care au
căzut in ultimele trei zile asupra
unor regiuni din Bangladesh au
provocat inundații puternice, cu
deosebire în districtele Sylhet și
Sunamganj.. Peste 200 de persoane
au fost rănite, circa 5 000 de oa
meni au rămas fără adăpost. Gu
vernul a dispus desfășurarea unor
operațiuni de sprijinire a populației
sinistrate.

ts Ia reuniune subliniază necesitatea rezolvării de urgență a problemei datoriei externe. în interesul dezvoltării economice a intregului continent.

ticipării oamenilor de știintă
cercetările cu caracter militar.,
tele de mai sus au fost comuni
cate de comitetul de organizare al
Conferinței naționale a lucrătorilor
din institutele de cercetări din Ja
ponia. a cărei reuniune a fost
inaugurată in orașul Țukuba, de
lingă Tokio. Sondajul a fost efec
tuat în rindul a 3 500 de oameni de
știintă niponi.

i

GUATEMALA : Tentativă de lovitură de stat
eșuată
CIUDAD DE GUATEMALA 27 (Agerpres). — Agențiile guatemaleze
de presă Enfoprensa și Cerigua in
formează. citind un comunicat ofi
cial dat publicității în capitala țării,
că autoritățile au dejucat un com
plot organizat de cercuri conserva
toare din armată impotrivă guvernu
lui președintelui Vinicio Cerezo. S-a
precizat că It. col. Cesar Francisco
Najera și mr. Gustavo Adolfo Diaz
au fost demiși din funcții și scoși
din rîndul forțelor armate guatema
leze, alți ofițeri aflindu-se in an
chetă.

Presa din Ciudad de Guatemala
notează că militarii implicați in ten
tativa de lovitură de stat
avea i
strinse legături cu forțele mercenare
contrarevoluționare antisandiniste.
într-o declarație făcută la Ci’.idad
de Guatemala, ministrul guatemalez
al apărării, generalul Hector Gramajo, a subliniat că „orice încercare
de a diviza forțele armate guate
maleze sau de a instiga impotrivă
autorităților guvernamentale va fi
pedepsită in conformitate cu legile
tării și cu regulamentele militare în
vigoare".

O nouă manevră a regimului rasist
de ia Pretoria
LUSAKA 27 (Agerpres). — Con
gresul Național African (A.N.C.) a
respins propunerea autorităților de
la Pretoria privind începerea de ne
gocieri cu reprezentanți ai populației
de culoare, apreciind că aceasta con
stituie o nouă manevră a regimu
lui rasist — transmite agenția Chi
na Nouă. într-o declarație difuzată
la Lusaka. A.N.C. afirmă că „orice
negociere semnificativă urmează să
aibă loc numai cu privire la mo
dul în care tara ar putea fi trans
formată. fără intîrziere. într-o enti
tate unită, democratică si lipsită de
rasism. Asupra
acestei probleme
majoritatea oprimată și democrată
nu poate face compromisuri. Nu există alternativă la înaintarea pe ca

lea luptei politice de masă și a
războiului popular pentru instaura
rea puterii populare"— conchide do
cumentul.

WASHINGTON 27'• (Agerpres). —
Comitetul juriștilor din S.U.A. a or
ganizat un simpozion Ia Washington
asupra situației din R.S.A. După cum
informează agenția A.P.S.. narticipantii au relevat că. de la data in
stituirii stării de urgentă în R.S.A.,
în luna iunie 1986. peste 10 009 de
eonii de culoare au fost arestați. în
intervenția sa. senatorul Edward
Kennedy a opinat că arestarea, tor
turarea si uciderea copiilor trebuie
să fie considerate drept crime îm
potriva umanității.
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