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RECOLTAREA ORZULUI Șl EXECUTAREA 
CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE DE VARĂ 
să fie mult urgentate, ținînd seama și de vremea 

instabilă din majoritatea zonelor
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Programele de modernizare a producției 
-înfăptuite riguros, la termenele stabilite

Perfecționarea organizării și modernizarea produc
ției constituie acțiuni dintre cele mai importante pen
tru îndeplinirea ritmică, în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan la toți indicatorii - sarcină sublinia
tă din nou la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. In multe unități industriale, 
ca urmare a transpunerii în practică a unor programe 
ce cuprind măsuri judicioase, riguros fundamentate 
s-au înregistrat însemnate sporuri de producție, redu
ceri ale cheltuielilor materiale, ale consumurilor de 
energie și combustibil.

Totuși, în unele întreprinderi și sectoare ale econo
miei, progresele înregistrate nu reflectă în întregime 
posibilitățile existente, de la evaluarea cărora s-a por
nit în alcătuirea programelor de modernizare. Ceea 
ce demonstrează că nu pretutindeni au fost folosite cu 
pricepere, în mod organizat și corelat, condițiile create 
și, în primul rînd, fondul valoros al realizărilor științi
fice și tehnologice existent, lată de ce sînt necesare, 
in continuare, acțiuni mai ferme, mai hotărite, desfă
șurate cu o mai mare răspundere in toate sectoarele 
de activitate.

In secția turnătorie a întreprinderii 
de utilaje, piese de schimb și 

reparații din lași

• Pînă în seara zilei de 3 iulie, orzul a fost strîns de pe 
77 la sută din suprafața cultivată

• Există condiții bune pentru culturile duble, dar pentru 
reușita lor este absolut obligatoriu ca acestea să fie 
însămînțate imediat pe toate terenurile de pe care a 
fost strîns orzul

• Cerința esențială este acum ca pretutindeni să se asigure 
mobilizarea largă a tuturor locuitorilor de la sate pentru 
terminarea recoltării orzului în toate județele și pentru 
efectuarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrări
lor de întreținere a culturilor

A plouat mai întii in Cîmpia de vest, apoi în centrul 
țării, iar de vineri după-amiază in majoritatea zonelor 
din sudul țării și din Moldova, adică acolo unde 
pămintul avea cea mai mare nevoie de apă. Au fost 
ploi calde și abundente de mare folos pentru toate 
culturile, pentru agricultură în general. Cu atît mai 
mult în aceste condiții, în care pentru moment munca 
în cîmp este oarecum îngreunată de starea vremii, 
sînt necesare măsuri deosebite pentru a se asigura 
pretutindeni continuarea secerișului, a celorlalte lucrări 
de pe agenda la zi a campaniei de vară. Subordonată 
acestei cerințe majore, perioada în care ne aflăm 
cere organizarea temeinică a muncii, astfel incit

fiecare formație de lucru să-și îndeplinească sarcinile 
zilnice ce-i revin, să folosească din plin fiecare oră 
bună de lucru. Deosebit de important este ca în 
aceste zile organele județene, consiliile agroindustriale 
și conducerile unităților agricole să acționeze stărui
tor, mobilizînd puternic pe mecanizatori, cooperatori, 
specialiști pentru încheierea cit mai rapidă a recol
tării orzului în toate județele și pentru trecerea încă 
de la începutul săptămînii viitoare, în județele din i 
sudul țării, la recoltarea griului. Concomitent, este 
absolut necesar să se asigure continuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor, strîngerea tuturor resurselor 
de furaje, executarea celorlalte lucrări.

în actualul prooes de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
activității productive, proces ce se 
desfășoară in întreaga țară, este ne
cesar să se acorde o atenție deose
bită sectoarelor calde ale industriei 
— prin aceasta înțelegîndu-se toate 
secțiile de turnare a pieselor din 
oțel, fontă și metale neferoase, cele 
de forjă și de tratamente termice 
existente în unitățile industriale.

Interesul manifestat pentru mo
dernizarea acestor compartimente 
ale producției este cit se poate de 
firesc. Sectoarele calde prezintă o 
importanță deosebită în ansamblul 
economiei naționale întrucît, ca sec
toare primare, asigură o mare parte 
din necesarul de componente (re
pere, subansamble) din structura 
produselor finite, o gamă largă de 
piese de schimb etc. Dacă avem în 
vedere faptul că, anual, sînt produse 
in țara noastră peste 1,6 milioane 
tone piese turnate din oțel, fontă si 
metale neferoase și aproape 1,5 mi
lioane tone de piese forjate, se poa
te spune că aproape jumătate din 
metalul prelucrat in industria con
strucțiilor de mașini este supus, in
tr-un fel sau altul, unor transfor
mări și prelucrări in secțiile de tur
nare, forjare sau de tratamente ter
mice din întreprinderi. Pe de altă 
parte, aceste sectoare, îndeosebi 
turnătoriile și forjele, sînt mari con
sumatoare de resurse materiale și 
energetice, ca și de forță de muncă.

în pofida rezultatelor bune obți
nute in multe intreprinderi, intr-un 
timp scurt, într-o serie de unități 
industriale se înregistrează totuși 
serioase rămineri în urmă în înfăp
tuirea programelor de modernizare 
a secțiilor de turnătorie, forjă și 
tratamente termice. într-o analiză 
efectuată de institutul de speciali
tate se arată, de pildă, că din 34 tur
nătorii pentru care au fost întocmi
te, încă din 1984, studii și note de 
fundamentare in vederea moderni
zării, doar 5 turnătorii au reușit să 
depășească faza „notei de comandă", 
dîndu-se curs acțiunii. în toate ce
lelalte unități continuă să se aplice 
procedee neeconomice, se lucrează 
cu utilaje și materiale necorespun
zătoare, ceea ce generează consumuri 
exagerate de energie și combustibil, 
determină însemnate cheltuieli de 
producție. în multe din turnătoriile 
de oțel și fontă cota rebuturilor este 
încă foarte mare. Aceasta înseamnă, 
evident, risipă de energie, ca să nu 
mai vorbim de materiale de turnă
torie (pentru fiecare tonă de piese 
turnate se vehiculează circa 8 tone 
materiale auxiliare). Potrivit calcu
lelor, reducind numai cu un singur 
procent rebuturile în turnătoriile de 
fontă și oțel s-ar putea preveni o 
risipă de energie echivaiînd cu cir
ca 8 000 000 kWh pe an. Or, acest 
lucru este pe deplin posibil prin 
adoptarea unor măsuri organizatori
ce și tehnologice concrete, prin res
pectarea cu strictețe a disciplinei

tehnologice, prin utilizarea unor 
materiale cu proprietăți superioare.

A trecut, iată, mai bine de un an 
de cînd a fost declanșată acțiunea 
de organizare și modernizare în 
acest domeniu, în unele unități pro
gramele de organizare a sectoarelor 
calde avînd o vechime chiar mai 
mare. Și aceasta tocmai pentru că 
sectoarele calde condiționează in
tr-o măsură hotărîtoare activitatea 
secțiilor prelucrătoare din industria 
constructoare de mașini. Este firesc, 
așadar, să punem întrebarea : de ce 
se înregistrează serioase rămineri 
în urmă in înfăptuirea programelor 
de organizare și modernizare 1 în 
acest sens dorim să insistăm doar 
asupra a două aspecte, deși proble
mele care se ridică sînt cu mult mai 
numeroase.

în primul rînd, trebuie să preci
zăm că în multe întreprinderi exis
tă un excedent de capacitate (pe în
treaga economie există un plus de 
capacitate în turnătorii echivaiînd 
cu circa o jumătate de milion tone 
de piese). Din această cauză, condu
cerile acestor unități nu sînt pre
ocupate de perfecționarea fluxurilor 
tehnologice și modernizarea turnă
toriilor, știindu-se foarte bine că 
aceste sectoare nu creează probleme 
pe ansamblul activității productive. 
Putîndu-și realiza sarcinile de plan 
cantitative, aceste întreprinderi a-

Vlaicu RADU
(Continuare in pag. a IlI-a)

G1NDURI ȘI FAPTE DE PETROLIȘTI
Omul alergase. îți dă

deai seama de acest lucru 
după respirația ușor pre
cipitată și după broboane
le mici de sudoare de pe 
frunte și dinspre tîmple, 
pe care și le ștergea din 
cînd în cînd cu dosul pal
mei. Raportă scurt despre 
o situație neașteptată in
tervenită la una dintre 
sondele reactivate de cu- 
rind și propuse o soluție 
de intervenție.

în așteptarea verdictu
lui, o serie de amănunte 
completară raportul ce fu
sese de un laconism a- 
proape militar.

— Urechea nu mă înșea
lă, invocă el argumentul 
forte de convingere — și, 
fără să vreau, mă gîndesc 
la un dirijor de orchestră 
care distinge la fel diezul 
nelalocul lui picurat de pe 
instrumentul recunoscut

ul ad-hoc al maistrului de 
intervenție...

— Cred și eu, confirmă 
cineva, maistrul Alexan
dru Nan, șeful formației 
de intervenție nr. 13 mă- 
nîncă piine din petrol de 
25 de ani.

Frumoasă expresie pen-

— Ghinionul, ca șl no
rocul și-l face omul.

Aflăm că formația con
dusă de maistrul Nan este 
fruntașă. Parcă din dorin
ța de a-i demola calmul, 
întrebarea pornește, am- 
plificîndu-se :

— Fruntaș, la dumnea-

executate la sondele inac
tive și aducerea lor la o 
nouă viață. Prevenirea 
unor defecțiuni. Aplicarea 
unor tehnologii menite să 
asigure sporuri de pro
ducție.

— Ciți oameni aveți in 
formația dumneavoastră ?
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de el fără greș.
De altfel, aveam să 

aflăm că inginerul Emilian 
Gheorghe, șeful brigăzii 
nr. 1 Hințești din cadrul 
Schelei de producție pe
trolieră Moșoaia, are în
credere absolută în AMC-

tru „vechimea în muncă" 
și, de bună seamă, ea s-a 
născut aici, la Hințești, 
unde oamenii sînt, in ma
joritate, agricultori, ex
cepție făcînd sătenii an
gajați la schela petrolieră, 
deci care sînt agricultori și 
sondori deopotrivă. In gra
iul simplu al țăranului s-a 
găsit, iată, o expresie care 
să împace rosturile stră
vechi cu ocupațiile mai 
noi.

— Conduceți o formație 
de intervenții al cărui nu
măr, 13, sună cam așa...

Mă privește mirat.

voastră, la intervenție, tre
buie să însemne... sonde 
care nu merg și au nevoie 
de intervenție, de repara
ții, nu-i așa ?

Ride. Un ris bun, fără 
undă de resentiment.

— Sîntem plătiți pentru 
sondele care merg, nu 
pentru sondele care stau. 
Activitatea' de intervenții 
nu înseamnă neapărat son
de scoase din circuit, sau 
nu înseamnă asta decît in 
caz de forță majoră. în
seamnă prelungirea vieții 
unei sonde. Menținerea ei 
in activitate. Reparații

— Sîntem 12. Cite 4 pe 
schimb.

Fără să vreau fac un 
calcul : aici, la Hințești, 
sînt vreo 75 de sonde ri
sipite pînă hăt — depar
te... La unele intervenții 
merge un singur om. La 
altele — doi sau trei. La 
altele — întreaga echipă. 
De la o sondă la alta, de 
la o intervenție la alta, 
distanța se măsoară, de 
cele mai multe ori, în kilo
metri. Avantajul este că, 
de foarte mulți ani, starea 
de funcționare a sondelor, 
la schela Moșoaia, este

controlată de la distanță, 
prin procedee moderne, că 
în orice moment se știe cu 
exactitate unde sînt pro
bleme și unde e totul în 
ordine. La cel mai mic 
semnal, sînt alertate for
mațiile de intervenție.

— Rezultate foarte bune 
în această perioadă înre
gistrează toate cele zece 
brigăzi din cadrul Schelei 
de producție petrolieră 
Moșoaia — ține să preci
zeze inginerul Emil Dia- 
conescu, șeful producției, 
între acestea, brigada nr.
4 Cocu și nr. 10 Vața vin 
cu un spor de producție 
considerabil.

Afirmația este întărită 
pe loc cu argumentul de 
nezdruncinat al cifrelor, 
de economista Paula Stăn- 
culescu, din cadrul com
partimentului plan :

— De la începutul lunii, 
producția de țiței crește, 
de la o zi la alta, cu circa
5 tone. Este un ritm foar
te bun, pe care sondorii 
noștri se străduiesc să-l

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Chiar daca nu se dovedește, 
o umbra de îndoială tot rămîne
După ce am citit-o de trei ori, 

învățasem scrisoarea pe dinafară. 
Tot ce ne doream era de a pune 
cit mai curind umărul pentru de
mascarea abuzurilor semnalate și 
readucerea liniștii răvășite, dar cu
venite senectuții unui om pe care-1 
știam, și-l știam de mult, de pe 
vremea cind era corespondentul 
voluntar al -Scinteii».

Zilele trecute, cind din nou i-am 
revăzut numele pe plicul trimis re
dacției, ne-am bucurat mult. Așa 
cum, de altfel, ne bucurăm ori de 
cîte ori oamenii pun mina pe con
dei și ni se adresează, indiferent 
pentru ce. Scrisul îi era cam tre
murat, ce-i drept, dar toți știm 
că, vrem sau nu, trecerea timpului 
lasă urme...

De astă dată, lectura celor opt 
pagini — niciodată înainte nu um
pluse atitea file — ne-a copleșit de 
indignare. încheia astfel : ..Aștep
tăm cu speranța că se va face 
dreptate și lumină la cele sesizate 
de noi. Față de cele arătate mai 
sus vă rugăm a se verifica...". Și 
semna altfel decît de obicei : Va- 
silache Nicolae și un grup de ce
tățeni din comuna Girleni, județul 
Eacău. Ne-a cam surprins. înainte 
semna doar în numele lui. Ne-am 
explicat faptul prin aceea că prin
tre rînduri se putea bănui teama 
omului care, scriindu-ne. își asu
mă riscuri. Ceea ce bineînțeles 
că a avut asupra noastră efectul

scontat. Pentru că. repetăm, nicio
dată scrisorile primite nu ne lasă 
indiferenți. Iar aceasta pe care o 
aveam in mîini descria cu amănun
te fapte și situații de neadmis, a- 
buzuri și acte arbitrare pe care 
le-ar fi comis nimeni altul decit 
însuși primarul Ionel Pușcașu. 
Adică chiar primul om chemat să 
vegheze în comuna Girleni la res-

PORNIND DE IA 0 SCRISOARE
ADRESATĂ REDACȚIEI

pectarea legalității, a normelor eti
cii și echității socialiste.

Citeam toate acele grozăvii și ne 
gindeam la Nicolae Vasilache. omul 
care ne-a scris de atitea on înain
te. dar niciodată despre asemenea 
fapte grave. Cit de mult trebuie să 
se fi degradat viața comunei dacă 
pină și o persoană cu un optimism 
atît de robust ca al corespondentu
lui nostru voluntar, mereu obiec
tiv. corect, a cedat și a explodat in 
aceste rinduri pline de minie. Cum 
s-a ajuns aici ? Cum poate un pri
mar să-și facă de cap sub ochii oa
menilor, ai forurilor județene ? 
Dar ele, aceste, foruri, ce știu des
pre ceea ce se intimplă la Girleni? 
Iată doar citeva întrebări firești.

La Comitetul județean de partid

Bacău discutăm cu tovarășul Con
stantin Toma, secretar cu probleme 
organizatorice : „Nu vreau să ple
cați de la noi cu păreri precon
cepute. Noi știm despre ce este 
vorba acolo. Dumneavoastră proce
dați cum credeți de cuviință. Vi 
s-a cerut ajutorul. Cercetați. Vă 
acordăm tot sprijinul de care aveți 
nevoie in investigații. Rezultatul 
anchetei ne interesează și pe noi".

Ne deplasăm Ia Girleni. Discu
tăm cu primarul Ionel Pușcașu. 
Este tînăr. Nu pare surprins că ne 
vede. Nici temător. Resemnarea i 
se citește pe față. Zimbește obosit 
și ne spune : „Vă stau la dispozi
ție". îi cerem acte. Ni le aduce. 
Apoi discutăm cu oameni din co
mună (nu le dăm numele, veți în
țelege de ce). Pe scurt : am verifi
cat punct cu punct toate detaliile 
scrisorii

Concluzia ? Toate acuzațiile adu
se primarului Ionel Puscasu din co
muna Girleni sînt false. Ce s-a în- 
tîmplat cu corespondentul nostru ? 
De ce și cind a strîns în el atîta 
venin ? îl știam om cinstit. Ce s-a 
întîmplat cu el ? E drept, nu-1 mai 
văzusem de mult.

Ne-am interesat și am aflat : Va
silache Nicolae nu mai trăiește. A

Mircea BUNEA 
Gheorqhe BALTA

(Continuare în pag. a V-a)
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BUCURESTENE
Pentru fiecare dintre noi, ce

tățenii României de azi, una din 
expresiile cele mai concludente, 
ale progresului, ale prosperității 
anilor socialismului, o constituie, 
fără îndoială, noua înfățișare a 
localităților țării. Transformarea 
radicală a orașelor și satelor — 
în cele mai multe cazuri „din 
temelii" — în ritmuri și la pro
porții greu de imaginat în tre
cut este o componentă de bază 
a transformărilor de ansamblu 
ale României, o materializare 
elocventă a politicii consecvente 
a partidului de creștere a ni
velului de trai.

Alături de construcțiile de 
locuințe se realizează numeroa
se obiective social-culturale, 
parcuri și zone verzi, cară 
întregesc peisajul arhitectonic, 
oferind oamenilor muncii condi
ții îmbunătățite de recreare și 
de petrecere cît mai plăcută a 
timpului liber.

Unul din numeroasele ansam
bluri edilitare de acest gen îl 
constituie cartierul Titan din 
Capitală — în imaginea de sus 

peste- care „găzduiește 
200 000 de locuitori.

Semnificația artistica a faptului de viața
Firește, teatrul și crea

ția dramatică in general 
trebuie să țină pasul cu 
ceea ce se petrece carac
teristic în mersul înnoitor 
al cunoașterii și al practi
cii artistice. Faptul, insă, 
nu este ușor ; și nici nu 
decurge de la sine. El re
clamă măsuri și judecăți 
mai atente, mai complexe, 
și oricum mai răbdătoare 
decît acelea spre care am 
înclina imediat, sub mi
raje ale „contemporanei- 
zării" ori ale demersului 
original.

Vin, în rîndurile de 
față, cu o seamă de re
flecții asupra acestei 
chestiuni.

în dezbaterea deschisă, 
conceptul de reteatralizare 
ocupă un loc proeminent. 
Regia modernă, mai ales, 
îi atribuie însemnătăți de 
doctrină și de program. 
Această acțiune este bine
venită. Conceptul in 
cauză include mișcare, 
inițiativă, voință de stră
batere spre esențe. Nu 
văd insă pentru ce — cum 
se intimplă in unele luări 
de atitudine — conceptul 
de reteatralizare este pus 
să plutească intr-un cli
mat de lupte și ostentații. 
Reteatralizarea, în fond, 
nu este un lucru nou. Sub 
denumiri diferite, a exis
tat întotdeauna. Face par
te din condiția naturală a

fenomenului teatral. Cum 
am putea să ne explicăm 
perenitatea acestui feno
men, și implicit înscrierea 
Iui permanentă în rostu
rile active ale Culturii, 
dacă nu ar fi avut în el o 
putere vie, fundamentală, 
aceea de a se regenera 
neîncetat ? De aceea, re
simt nevoia de a da aces
tui fenomen mai degrabă 
un înțeles de organicitate 
decît unul episodic, popu
lat cu ruperi și disconti
nuități.

întilnim, în numeroase 
piese noi de teatru, dese 
recurgeri la procedee și 
configurări metaforice : 
alegorii, simboluri, para
bole, modele paradigmati
ce. Unele din acestea țin 
de varietatea în creștere 
a speciilor actuale de 
teatru : teatru poetic, tea
tru de idei, teatru filozo
fic, teatru absurd, anti- 
teatru ș.a.. Altele sint re
flexe din preocupări și lu
crări la ordinea zilei în 
sfere semiotice și seman
tice, în probleme de poe
tică, retorică și teorie a 
limbajului.

Procesul la care asistăm 
este interesant. Denotă 
combustie intelectuală ; 
deschide porți ale cunoaș
terii ; exprimă modernita
te. Faoe ca în sistemele 
de raporturi interdisci- 
plinare, sisteme oe se in

stalează cu autoritate la 
cirma gindirii contempo
rane, creația dramatică 
să-și aibă și ea cuvintul ei 
de spus. Metafora, cînd 
are în ea măsură si 
perspicacitate, confirmă și 
îmbogățește realitatea. Pa
rabola umanizează, fără 
ca prin aceasta să edulco
reze adevărurile existen
ței. Simbolul și alegoria, 
de asemenea, pot să sti
muleze resorturi in re
paus ale minții și ale ima
ginației.

Trebuie totuși să avem 
în vedere și o altă față a 
lucrurilor ! Punînd prea 
mult accent pe elementul 
abstract — pe idee, pe 
sens, pe senin lingvistic, 
pe înțelesul figurativ des- 
cinzînd dintr-un model 
sau altul — nu riscăm să 
încifrăm lucrarea drama
tică ? Nu ne abatem de la 
faptul de realitate si de la 
faptul de viață ce intră în 
rațiunea de a fi a teatru
lui ? Adresîndu-ne mai 
mult unor minți instruite, 
deprinse cu rafinamente 
speculative și cazuistice, 
nu riscăm ca publicul de 
cetate din sala de teatru 
să rămînă în cugetul său 
cu nedumeriri și reticente?

De asemenea, pot veni 
în discuție și alte aspecte 
— de structură, de conți
nut, de stil — din cele 
tinzind să ia în stăpînire

întinse porțiuni din crea
ția dramatică in curs. Ve
chea organizare a piesei 
de teatru — acte, tablouri, 
scene — pare pe cale să 
dispară ; înregistrăm li
bertăți și derogări de la 
regulile cunoscute. S-ar 
spune, in această privință, 
că piesa de teatru incepe 
să semene și cîteodată 
chiar să se confunde cu 
scenariul de cinematograf. 
Auzim, frecvent, chemări 
de felul acestora : demi- 
tizare, desacralizare, ie
șire din norme tradiționa
le și șabloane I De aici, 
modulări semantice și es
tetice în consecință. Se 
apasă mult pe nota satiri
că ; uneori pînă a se îm
pinge lucrurile înspre 
grotesc și caricatură. își 
fac drum, eventual re- 
zervîndu-Ii-se și o anume 
prioritate : inversări de 
sensuri, asocieri parado
xale, jocuri de cuvinte, 
crudități naturaliste, li- 
oențiozitățt verbale, os
tentații argotice, capricii 
de vorbire, combinații 
ambigui, oscilări intre ros
tiri directe și construcții 
eufemistice. Și, frecvent, 
situații ori personaje cu
noscute, intrate în memo
ria comună cu statutul lor

Ion ZAMFIRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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săptămină 
anului. In 
al C.C. al

La rădăcina inițiativelor Mai întîi s-a decantat o idee...Am încheiat o nouă săptămină de lucru, o 
desfășurată la cumpăna celor două jumătăți ale 
ședința de vineri a Comitetului Politic Executiv 
P.C.R. s-au sublimat realizările obținute în primul semestru
al anului și s-au stabilit măsuri pentru înlăturarea grabnică 
a unor neajunsuri semnalate și îmbunătățirea întregii ac
tivități. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor 
chemarea de a acționa în spirit revoluționar, cu toată răs
punderea, pentru a asigura realizarea în cele mai bune 
condiții a planului pe acest an, pentru a întîmpina ziua de 
23 August, Conferința Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Republicii cu noi și tot mai 
mari succese în toate domeniile de activitate.

Pagina de față cuprinde doar cîteva din nenumăratele 
fapte ale hărniciei și muncii creatoare, constituindu-se în 
tot atîtea mărturii ale dăruirii și abnegației, împodobind 
cu un nou buchet cununa de Împliniri și frumuseți a țării.

Ne povestește un maistru...

Cingătorile de fier și be
ton i-au furat minei pei
sajul pe care îl avea odini
oară, cind păduri întregi 
erau coborîte în adine pen
tru a tine muntele în spi
nare. în fapt, chiar dacă 
nu le-a străbătut, oricine 
își poate imagina cum ara
tă ..magistralele" subtera
ne inzăuate. Mii de. tone 
de armături își au acolo, în 
adîncuri. viața lor. îmbă- 
trinind prin corodare sau 
încovoindu-se adesea din 
pricina presiunilor mari la 
care sint supuse.

— Bănuiți ce soartă 
aveau, pînă nu de mult, a- 
cești munți de metal ? — 
ne întreabă brigadierul Ni- 
cușor Mendea, de la sec
torul Budoi-Nord al în
treprinderii miniere Voie
vozi. județul Bihor — și tot 
el răspunde că aveau o sin
gură soartă : luau drumul 
furnalelor.

Puțin mai tîrziu am 
ticipat la o analiză la 
locului, în subteranul 
torului Budoi-Nord,

par- 
fața 
sec- 
ini-

țiată joi, 2 iulie, de comi
tetul de partid și comitelui 
sindicatului din întreprin
dere. Era, de fapt, un mo
ment de bilanț. începuse 
să „producă- o presă pen
tru recondiționat armături 
în subteran. Se finaliza 
astfel o propunere făcută 
in cadrul adunării genera
le a reprezentanților oame
nilor muncii de la sfirșitul 
anului trecut.

— Pentru noi — ne spune 
inginerul Mihai Iosub. 
directorul întreprinderii — 
ar fi o mare realizare dacă 
toate sectoarele ar dispune 
de astfel de instalații.

Simpla afirmație a direc
torului nu pare a fi îndea
juns de convingătoare. De
taliile pe care ni le oferă 
însă se constituie in tot 
atitea argumente. Cei din
ții care au barat calea ri
sipei — ni se spune — au 
fost comuniștii din secto
rul Jurteana III. Ei au de
cis ca tot materialul de 
susținere, a cărei stare teh
nică o permite, să fie re

folosit. Cu numai un se
mestru in urmă, o dată re
cuperate, armăturile din 
galeria de bază se adunau 
la sediul întreprinderii 
pentru recondiționare. Tot 
cei de la Jurteana au ho- 
târit : „Cea de-a doua via
ță a cingătorilor din fier 
poate fi redată chiar in 
subteran". împreună cu cei 
de la mecanizare ei 
conceput și realizat, 
autodotare, o presă 
rectificat armături.
tul ? Elimină timpii nepro
ductivi in proporție de 30 
Ia sută, scutește întreprin
derea de cheltuieli supli
mentare.

— Vedeți ? Totul se 
poate atunci cind omul 
pune inimă și minte de 
specialist la rădăcina ini
țiativei. a faptei — subli
niază directorul în dialogul 
pe care-1 poartă cu repre
zentanții sectoarelor mi
niere.

Impresiona In acele mo
mente stăruitoarea 
re la om. La munca

au 
prin 

de 
Efec-

reveni-
Jui. La

răspunderea fiecăruia. La 
sentimentul autodepășirii, 
care animă întregul colec
tiv, recent distins pentru a 
treia oară consecutiv cu 
„Ordinul Muncii" clasa I. 
însusi bilanțul primului se
mestru evidențiază curba 
ascendentă de efort : de Ia 
bine la mai bine. în numai 
8 luni, indicele de refolo- 
sire a elementelor metalice 
de susținere a urcat de la 
85 Ia 94 la sută, iar reali
zările (peste 14 milioane 
lei) sînt de două ori 
mari față de sarcina 
văzută.

Și încă un amănunt 
armăturile recondiționate 
pînă acum. în acest an. se 
acoperă necesarul pentru 
5.5 kilometri lucrări mi
niere.

Semn că la Voievozi fie
care om al muncii știe cit 
îi cînfărește hărnicia. Si. 
desigur, spiritul gospodă
resc.

mai 
pre-

: cu

Ioan LAZA

Există în procesul de producție 
a porțelanului o fază aproape ba
nală pe care, probabil, muncitoa
rele o execută folosind experiența 
lor de gospodine. Operația se chea
mă „retuș". Ea constă in îndepăr
tarea asperităților ■ • • •
de ordinul gramelor, 
turnare) cu ajutorul 
rete umed. De aici, 
nește mai departe spre ardere, gla- 
zurare. decorare. Iar buretele, cu 
care se indepărteazâ micile asperi
tăți la retușare. este spălat în apă. 
Apa se tulbură. Ce se poate face 
cu apa murdară ? Se aruncă.

„Nu 1 De două ori nu 1“ — au 
zis specialiștii de la întreprinderea 
„Porțelanul" din Alba Iulia, imi
tate distinsă recent, pentru a doua 
oară consecutiv, cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste".

Cum s-a zis așa s-a și făcut. 
Apa tulbure nu s-a mai aruncat la 
canal.

—Printr-un sistem de colectare 
a apelor reziduale tehnologice re
zultate de la operația de retușare, 
prin decantare, se recuperează în 
prezent importante cantități de 
materie primă — ne spune Elena 
Covaciu, directoarea Întreprinderii.

(mici adaosuri 
rezultate de la 
unui mic bu- 
produsul por

— Cit de importante pot fi aces
te cantități ? — întrebăm, cu gin- 
dul la micul .burete umed care ne
tezește . asperitățile, uneori abia 
sesizabile, ale produselor crude.

Directoarea răspunde :
— Anual, prin decantare se re

cuperează cîteva sute de tone de 
materie primă.

Pentru aceasta, mai întîi, in rîn- 
durile colectivului s-a decantat o 
idee limpede : nimic să nu se piar
dă, totul să fie recuperat. O idee 
în jurul căreia s-au adunat, entu
ziaste, forțele colectivului.

Iată un fapt pe care-I consem
năm 
ră.

pentru valoarea lui exempla-

Ștefan DINICA

Apa... 
pe roate

Celor care lucrează in Turnătoria 
II a întreprinderii de fier Vlăhița 
le place să spună că, in felul ei, 
această unitate este unică in țară. 
Și pe bună dreptate, intrucit este 
profilată numai pe producerea car
caselor pentru motoare electrice. 
Ceea ce înseamnă că o dereglare a 
producției la întreprinderea de aici 
se repercutează in dereglări simi
lare la întreprinderile din Timi
șoara, Sfintu Gheorghe sau Bucu
rești., adică la întreprinderi care 
echipează și exportă motoare elec
trice. In luna ianuarie a acestui 
an, maistrului principal Gal Ale
xandru, șeful secției Turnătorie II. 
parcă nu-i mai venea să ia drumul 
întreprinderii. Zilele și nopțile și 
le consuma intr-o zbatere ce părea 
zadarnică. Niciodată, in cei 35 de 
ani de cind este aici, nu i se mai 
întimplase așa ceva. Dar1 nu din 
vina iui sau a secției.

început anul cu buncărele 
goale. Știți ce e nisipul 

turnătorie ? E viată !

O zi din 110
Printre angajamentele navaliști- 

lor constănțeni, asumate in cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, 
s-a inscris și lansarea la apă a 
petrolierului gigant „Pacea", de 
150 000 tdw, cu o lună de zile îna
inte de termenul stabilit. Am infor
mat la timpul potrivit, .în cursul 
acestei săptămini, despre eveni
ment. Revenim in pagina de fată 

.. pentru a menționa un fapt deosebit 
petrecut cu acel prilej și care nu-și 
găsea locul în informația amintită. 
Mai precis, la 30 iunie, petrolie
rul trebuia să primească „botezul 
mării", dar în dimineața zilei de 29 
iunie, ultima secție din pupa navei 
— teuga— se afla încă pe platfor
ma de premontaj. „Ce faceți. Teo- 
dorescule, ce faceți ?“ l-a întrebat 
Gheorghe Dimoiu. directorul în
treprinderii. pe șeful secției docuri. 
„Ce-am făcut intotdeauna. tovarășe 
director. Nave, asta facem". „Bine, 
bine, dar mîine trebuie să bote
zăm. Teodorescule z

Teuga navei — un, colos de 230 
tone — a fost introdusă cu maca
raua în doc și au intrat pe fron
tul de lucru lăcătușii din echipele 
lui Ion Halașaghi și Ion Lepădatu, 
care au început prinderea ei prin 
puncte de sudură de corpul navei. 
A venit apoi rindul sudorilor din 
echipele conduse de Ilie Done și 
Mihai Aturnoaie. Imediat ei au 
dat drumul jeturilor , de foc ale 
aparatelor de sudură.

Niciodată noțiunea „front de lu
cru" n-a fost mai proprie pentru 
o activitate pașnică, constructivă. 
Pe o caniculă care storcea sudori 
pină și celor care stăteau la um
bră. jeturile de foc ale celor 30 de 
sudori încingeau oțelul navei pină 
la incandescentă, transformind co
losul într-un cuptor care le dogo
rea fata și miinile. 
ei n-a simțit cind a 
zului. Colegii le-au 
direct pe schelele 
Niciunul din ei n-a 
făcut seară. Și, din 
le-a fost adusă pe schele.

Tîrziu. cerul înstelat și-a 
replică pe pămînt. în docul 
Constanța, unde străluceau, 
de aștri, jeturile aparatelor 
dură. La miezul nopții. încheietu
rile teugei erau terminate. ~ 
lierul era gata de lansare.

La 30 iunie, dimineața, 
rindul inginerului Dumitru 
rescu la replică : „Ce facem, 
varășe director ? Botezăm 
nu 7“

Recordului de 110 zile stabilit 
de navaliștii constănțeni la reali
zarea in doc a acestui petrolier, 
fată de 180 de zile, cit a fost cel 
precedent, i se cer adăugate si nop
țile de' gindire. de muncă și dă
ruire.

George MIHAESCU

— Am 
de nisip 
pentru o 
Fără el toate liniile astea de for
mare, două mecanizate și una se
miautomată. de mare productivita
te (300 forme pe oră) nu devin, 
fără nisip, decit fiare vechi. în
treprinderea a înregistrat atunci 
mari rămîneri in urmă. La începu
tul lunii mai, același maistru Gal 
Alexandru ne-a spus că toate greu
tățile au fost depășite. Restanțele 
fuseseră recuperate. Tocmai mă 
pregăteam să închid carnețelul cind 
maistru a intervenit :

— Și ar mai trebui să mențio
nez că...

Eu m-am pregătit să notez, iar 
el a continuat :

— ....că una din formațiile de lu
cru de care a depins grăbirea recu
perării este cea de întreținere con
dusă de maistrul principal Benedek 
Zoltan. La fel ca și maistrul Dimeni 
Alexe si inginerul Nagy Ștefan, 
care răspund de linia semiauto
mată. Dar ar fi nedrept să nu 
amintesc și formațiile de lucru de 
la linia a doua de formare-turnare, 
conduse de maiștrii Gergely Ala- 

. dar și Konrad Gyorgy — linie me
reu fruntașă pe secție. Știți că din 
cei 18 maiștri ai secției, 17 s-au 
format aici din 1977 încoace, de 
de cind a inceput să producă 
secția ? Știți că toți cei 14 ingi
neri și subingineri stagiari au pri
mit chiar din primul an sarcini de 
producție foarte concrete ?

Nu știam și ascultam aceste com
pletări ale maistrului despre oa
meni. despre faptele lor de mun
că. Și am mai aflat astfel că a treia 
parte din personalul secției turnă
torie sint tinere, că multe sînt 
fruntașe și lucrează 
alături de soții lor.

$i n-aș încheia fără a 
la rindu-mi, că maistrul 
Gal Alexandru iși tot 
doi ani pensionarea, i 
cind va pleca va lăsa om în loc, 
pe fiul său. inginerul Gal Sandor. 
Așa cum a făcut și tatăl ingineru
lui Benedek. Iosif, așa cum au fă
cut și alții. Așa cum e. de altfel, 
tradiția in familiile siderurgiștilor 
vlăhițeni.

în secție

menționa, 
principal 

amină de 
iar atunci

Nicolae ȘANDRU

k

Nici unul din 
sosit ora prin- 
adus mincarea 
de construcție, 
simțit cind s-a 
nou, mincarea

găsit 
de la 
ca 30 

de su-
Petro-

a fost 
Teodo- 

to- 
sau

Folosirea energiei mecanice a a- 
pei in scopuri gospodărești a fost 
practicată din moși-strămoși. In
stalațiile concepute pe principiul 
„roții morarului", erau pe cit de 
simple, pe atît de folositoare. Dar 
ele au fost mai puțin utilizate in 
irigarea culturilor sau în zootehnie.

O instalație care să răspundă a- 
cestor cerințe in zonele avind ape 
cu debite mici a fost realizată și 
experimentată in aceste zile pe 
riul Niraj, județul Mureș. Este vor
ba de o instalație de irigat (o pom
pă acționată exclusiv de puterea 
mecanică a apei), concepută de un 
colectiv de specialiști de la între
prinderea chimică „Prodcomplex" 
din Tirgu Mureș. O instalație pe 
cit de simplă, din punct de vedere 
al construcției, realizată cu chel
tuieli minime, pe atît de recoman
dabilă pentru utilitatea ei. în le
gătură cu aceasta, subinginerul Ve- 
reș Kâlmăn ne-a spus :

— Practic, instalația este o roa
tă cu diametrul de numai 1,5 me
tri (și nu de 6—8 metri, ca la alte 
sisteme vechi) și este prevăzută cu 
12 paleți mobili. Planul de rotație 
este orizontal și nu vertical, ceea 
ce îi permite să poată funcționa și 
la debite de apă foarte mici, cu
prinse între numai un sfert de me
tru cub pe secundă pină la un 
metru cub pe secundă. Printr-un 
mecanism, ea acționează, la rotire, 
patru pompe simple, care debitea
ză apa la o distanță de nivel de 
pină lă 20 de metri altitudine. Apa 
astfel colectată poate fi distribuită 
prin rigole simple, prin tuburi din 
mase plastice direct la rădăcina 
plantelor, colectată intr-un bazin 
sau utilizată, după caz, în zooteh
nie sau in alte scopuri. Singura 
dotare auxiliară a instalației a fost 
conceperea unui prag simplu, rea
lizat de specialiști ai Oficiului de 
gospodărire a apelor. Cu ajutorul 
acestuia crește viteza apei in zona 
de fixare a roții. Fiind foarte ief
tină. ea poate fi multiplicată și 
amplasată, la nevoie, pe cursul u- 
nui riu din 50 in 50 de metri, iri
garea plantelor fiind astfel reali
zată fără a cheltui energie electri
că sau combustibil.

Prezentînd această realizare, este 
de subliniat faptul că în județul 
Mureș se află în fază de experi
mentare și alte instalații ingenioa
se, destinate aceluiași scop.

Gheorghe GIURGIU

3>
Gh.

Popes-

artă 
vom

>— Clinica" de
Vineri. 3 iulie, nu era zi de vi

zită. Totuși, anunțați din vreme, 
sintem conduși in tăcere prin 
citeva saloane albe. Undeva, un 
grup de oameni in halate imacu-

l late discută in liniște. Aflăm 
că primilor „pacienți". complet 
restabiliți, după 6—7 luni de spi
talizare. analize și terapii intensi
ve, finalizate cu succes in această 
săptămină. li se vor întocmi fișe
le de externare. Notăm din dosa
rele „medicale" ce-i insoțesc. Bo
lile lor : microvegetații. răniri, 
fisuri, fragilizări. abcese, descom
puneri chimice. Vîrstele lor: între 
20 și peste 100 de ani. Numele 
lor : „Natură statică cu vinat" de 
Al. Ciucurencu : „Uciderea lui 
Mihai Viteazul" de Theodor 
Aman ; „Portul Le Havre" de H. 
Cassinelli ; „Trandafiri" de Octav 
Băncilâ ; „Peisaj"

\

\ 
\

cu ; „Strada La Vitre" de 
Petrașcu.

Aceste șase opere de 
restaurate vor fi expuse si Ie 
admira din nou in toată splendoa
rea lor de odinioară.

O „elinică" deci neobișnuită 
— „laboratorul zonal de restaura
re si conservare de artă" din ca
drul Muzeului de artă al Repu
blicii, depozitarul a peste 110 000 
de opere ale patrimoniului nostru 
național.

Munca pasionantă, plină de mi
gală a specialiștilor restauratori, 
aplicată la aproape toate ge
nurile și tehnicile de arte 
plastice, este dublată de conștiin
ța respectului datorat valorilor 
artistice și istorice ale operelor 
asupra cărora intervin, pentru a 
nu impieta aceste valori, pentru 
a se integra tehnicii timpului și

adevărului operei de artă iniția
le. pentru a le reda viața și stră
lucirea inconfundabile.

în acest scop sint folosite, cu 
rigoare științifică, aparatură și 
tehnici ultramoderne 
stereomicroscopie și 
cu infraroșii 
spect-ală. Astfel. în 
text : Știați că : • întreg 
pictural al tabloului lui C. 
intitulat „Peisaj cu casă", 
desprins de pe suportul de 
inițial, degradat complet ____
și, folosindu-se o tehnică specia
lă. va fi fixat pe o nouă pînză ? 
• în timpul lucrărilor de restau
rare a picturii „Scenă de luptă" 
de Ștefan Luchian s-a redescope
rit un grup de personaje acoperi
te de o intervenție necunoscută, 
care-i mutila structura compozi
țională ? • tabloul „Femeie cu

— de la 
camere TV 

pină la fotografia 
acest con- 

stratul 
Ressu, 
va fi 

carton 
acum.

tavă" de N. Grigorescu, examinat 
radiografie. ascunde existența 
unei alte picturi, sub pelicula de 
culoare, probabil un autoportret 
al maestrului ? 9 restaurarea lu
crării „Ecce homo" a permis mu
zeografilor să-i modifice falsa 
atribuire creației pictorului Ro- 
gier van der Weyden ? Și exem
plele ar putea continua.

Ne oprim aici cu enumerările 
inedite pentru a putea sublinia 
dimensiunile profund patriotice 
ale muncii acestor restauratori și 
conservatori de artă exprimată in 
reevaluarea documentelor culturii 
poporului nostru, bunuri ale uma
nității. Iată numele cîtorva din
tre ei : Gh. Pătrașcu. A. Olteanu, 
O. Birman. I. Efremov. A. Cirli- 

D. Postolache. P. Emilia.

Euqen DICHISEANU

Descifrînd. niște cifre
Ne aflăm la Ostro

vul Mare, intr-un 
punct „fierbinte", ce 
inseamna aici un mi
nut, o oră sau o zi ! 
fapte, tot mai multe 
fapte de muncă ; rit
muri de construcții și 
montaj considerate a- 
devarate performante ; 
noi cote finale atinse 
in avans. Privită de la 
înălțime, monumenta
la construeție iți 
re acum 
splendoarea ei. 
tru a arăta 
arată acum 
loc nenumărate 
ficile încercări 
cure omul, in temera- 
ra-i confruntare cu 
fluviul, a ieșit de fie
care dată învingător. 
Și toți cei aflați aici, 
pe vastul șantier, au 
pus în ce au durat 
ceva din ființa lor. 
Din cind in cind, liniș
tea ce s-a așternut 
peste imensitatea in
sulei este „spartă" de 
zgomotul mașinilor și 
fripturilor de frază ale 
oamenilor care se gră
besc pentru a da con
tur trainic din oțel și

in
așa 
au

i apa- 
toată 
Pen- 
cum 
avut 

și di- 
din

beton ultimelor di
mensiuni ale impună
toarei construcții. Sint 
însă două locuri unde 
se muncește la „tem
peratura" cea mai 
imită. Cu dăruire, cu 
răspundere și compe
tență profesională. Se 
urmărește aici, in fie
care secundă. în fața 
tablourilor de coman
dă, „pulsul" 
Pentru că.
imensa putere a flu
viului se supune cal
mă comenzilor precise 
ale omului. Cei 8 „lu
ceferi" se rotesc fără 
contenire și „fluviul 
de lumină" ■ se revarsă 
in același ritm al. 
timpului care. aici, se 
încarcă de semnifica
ția durabilă a faptei. 
In fața noastră, un om 
tinăr stă aplecat asu
pra unei benzi înguste 
de hîrtie, pe care se 
imprimă și se adună, 
cu o uimitoare rapidi
tate. cifre riguros cal
culate. Este inginerul 
Ion Trimbițaș. direc
torul uzinei electrice. 
Acolo, la Porțile de 
Fier I, la școala aspră

Dunării, 
acum.

și demnă a muncii, 
s-a format ca om, ca 
bun constructor. Aici, 
la Porțile de Fier 11, 
a fost investit cu a- 
ceastă răspundere.

— Ce vă spune 
dumneavoastră, ener- 
geticienilor, această zi 
de simbătă. 4 iulie ? — 
îl întrebăm pe ingine
rul Ion Trimbițaș, care 
ne răspunde :

— In această zi 
consemnăm două cifre 
care vorbesc de la 
sine pentru oricine 
ar vrea să le des
cifreze înțelesul. Pri
ma : 1 450 000 000 kWh 
energie electrică. Atit 
a produs hidrocentra
la Porțile de Fier II 
de la punerea in func
țiune a primei turbi
ne și pină in această 
zi de 4 iulie 1987. A 
doua : 50 000. Acestea 
sînt navele care 
trecut in același 
terval de timp 
ecluza românească de 
aici, de 
Mare.

— Să muncești în așa fel 
seara, cind mergi la culcare, să 
poți spune că ți-ai făcut datoria...

Acest sfat i l-a dat inginerul 
Gheorghe Niță. directorul Antre
prizei de construcții și montaje 
miniere Berbești. la plecarea sa in 
concediu, cu trei săptămini in 
urmă, inginerului-șef al aceleiași 
antreprize, Gheorghe Gh. Niță. Era 
o povață ca de la tată la fiu. dată 
de un vechi șantierist. trecut prin 
multe încercări, in anii numeroși 
de constructor-miner.

— Mai este o săptămină și di
rectorul. tatăl dumneavoastră,
va întoarce din nou pe șantier. Și? 
— il întrebăm pe inginerul-șef, 
care ne spune :

— Cind a plecat în concediu mi-a 
dat să urmăresc citeva sarcini ex
prese. De pildă, mi-a cerut să in
sist în aplicarea măsurilor stabili
te pentru recuperarea restantelor 
la linia T-400 din cariera Oltețu, 
care urmează să asigure transpor
tul cărbunelui pină la depozitul 
Alunu. precum și la aducțiunea 
lignitului din cariera 
cinta centrală de la

— Și ?
— Și nu numai că

fost recuperate, dar am și cîștigat 
un avans de o lună. în cazul ma
gistralei de benzi TC-1 — TC-3

se

au 
in- 

prin
la Ostrovul

Virqiliu
TĂTARU

de la exploatarea Copăceni, avan
sul este și mai mare, fapt ce ne 
va permite ca. in loc de 31 de
cembrie. să punem în funcțiune 
acest circuit , cel mai tirziu la 
sfirșitul lunii octombrie.

— Aveți, intr-adevăr, ce raporta 
directorului la Întoarcerea din 
concediu.

— I-am pregătit și o surpriză. 
Exact in ziua cind a plecat de pe 
șantier, un delegat al proiectanților 
a venit cu o sarcină urgentă : rea
lizarea. în afara programului 
investiții, a unei 
toare 
cuitul 
bune 
felul
traseele existente care nu reușesc 
să facă fată fluxului alert de 
transport.

— Asta i 
plus pentru colectivul de 
structori. pentru director...

— Pentru constructori da, 
tru director nu. deoarece

de 
benzi transpor- 

care să îmbunătățească cir- 
în depozitul central de căr- 
de la Berbești, degrevind in 
acesta, prin scurt-circuitare.

într-o mare parte 
Central Moldovenesc 
decit foarte puține 
Tocmai cind se părea 
se suprafețe culturile 
a inceput să sosească apa mult aș
teptată, binefăcătoare. O dovadă a 
puterii oamenilor.

„Oamenii care aduc ploaia" — 
cum sint numiți lucrătorii între
prinderii de execuție și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re Vaslui — au dat zor, muncind 
zi și noapte, pentru a pune în 
furtcțiune, cu mult înainte de ter
men. un nou sistem de irigații.

— Este vorba de sistemul de iri
gații din Lunca Birladului, care cu
prinde pină acum aproape 3 000 
hectare — ne spune inginerul Vic
tor Popovici, directorul intreprin-

din Podișul 
n-au căzut 
precipitații, 

că pe întin
se vor usca,

derii. Desigur, nu e o suprafață 
prea mare, dar fiecare hectar, fie
care metru pătrat irigat contează. Și 
astfel, culturi de porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi, legume și furaje din 
unități agricole de stat și coope
ratiste se află pentru prima oară 
sub protecția picăturilor de apă dă
tătoare de viață.

în prezent, lucrătorii din brigă
zile nr. 1 Vaslui și nr. 2 Bîrlad de
pun eforturi în continuare pentru 
ca noul sistem de irigații să func
ționeze din plin, pentru ca supra
fețele irigate să sporească, 
în fază finală de execuție 
proape 1 700 ha în zona 
care își vor potoli setea și 
viora culturile agricole.

Se află 
alte a- 
Solești, 
vor in-

Petru NECULA

Panga, in in- 
Berbești.

restantele au

înseamnă o sarcină în
con- Patru oameni, patru meserii

Tehnică de vîrf
în urmă cu 15 ani, oamenii își 

puneau fel de fel de întrebări : cu 
ce să inceapă ? Vor putea răspunde 
Încrederii puse in ei ? Vor găsi sa
tisfacții in noua profesie ? Fără ca 
ei să-și dea seama, toate aceste 
întrebări și-au aflat răspunsuri pe 
care la început nici n-aveau cu
rajul să le gindească. Pentru că. 
iată. Centrul teritorial de calcul e- 
lectronic Suceava, înființat acum 
15 ani, a avut o evoluție rapidă 
atît in ceea ce privește dotarea cu 
tehnică de vîrf. cit și activitatea 
de proiectare. Astăzi se realizează 
prelucrarea automată a datelor 
pentru aproape 120 unități econo
mice din județ și exploatează pes
te 427 aplicații industriale pe lună.

— Meritul — ne spunea directo
rul centrului, Damian Popescu — 
revine in egală măsură lucțători- 
lor de la conceptie-proiectare. spe
cialiști foarte buni și cu mult cu
raj. precum și analiștilor, calcula
torilor și elctroniștilor, cu toții oa
meni deosebiți.

la Suceava

pen
am 

început imediat lucrarea și, cel mai 
tirziu la 25 iulie, banda va fi 
dată in exploatare.

încă un argument care relevă că 
fiul a urmat sfatul tatălui. Un sfat 
ca de ia constructor la constructor.

Piatra

mîndria di-Am înțeles mai bine 
rectorului, cind iși prezenta cola
boratorii, după ce am aflat și alte 
realizări de excepție. Centrul su
cevean de calcul electronic a pro
iectat și realizat conducerea efec
tivă, cu ajutorul calculatorului de 
proces, a preparării minereurilor 
neferoase la o linie de flotație de 
la uzina de la Tarnița, prin supra
vegherea și reglarea parametrilor 
de pe întregul flux tehnologic. A- 
cum se lucrează la extinderea pro
cedeului și Ia celelalte dcfuă linii 
de flotație. A fost definitivată con
ducerea supravegheată de calcula
tor a procesului de fabricare a me
tacrilatului de metil la întreprin
derea chimică din Fălticeni. Au 
fost realizate sisteme informatice 
de conducere pentru întreprinderea 
de rețele electrice, Combinatul de 
prelucrare a lemnului, întreprinde
rea de industrializare a laptelui, 
Combinatul de «.bre. celuloză și 
hîrtie. în domeniul proiectării au 
fost depășite limitele județului. Se

fază de finalizareaflă acum în 
conducerea supravegheată a unui 
cuptor de carbid de la Combinatul 
chimic Tirnăveni.

Sigur, oricine se poate întreba : 
care este eficiența muncii oameni
lor ? Eforturile ior de gindire au 
rezultate pe măsură ? Cifrele sint 
grăitoare : la Combinatul chimic 
Tirnăveni se va înregistra un spor 
de producție de 850 tone pe an, în 
condițiile reducerii consumului de 
energie electrică cu 50 kWh pe 
tonă, iar la nivelul județului Su
ceava. folosirea informaticii in u- 
nitățile economice se materializea
ză in creșterea cu 8—10 la sută a 
productivității 
spor de producție 
lei.

După ce afli că împreună cu In
stitutul Politehnic 
realizat un microcalculator indus
trial, îți dai seama că acești oa
meni pasionați pot și îndrăznesc să 
gindească mult mai departe.

muncii și intr-un 
de 200 milioane

București a fost

Sava BEJINARIU

Ion STANCIU

incheiat o săptămină 
muncă rodnică și pentru brigadie
rii de la Șantierul național al ti
neretului Rovinari. acești temerari 
sosiți din toate colturile tării pen
tru a pune umărul alături de mi
neri in marele efort pentru a da 
patriei cit mai mult cărbune. Aici 
se desfășoară o entuziastă întrecere 
pentru cinstirea ecusonului de bri
gadier. Cine este și cine va fi cel 
mai bun conducător 
este și cine va fi 
excavatorist. cel 
canic. cel mai bun

Minunății tineri
au făcut ca șantierul să încheie și 
primul semestru din 1987 cu în
semnate realizări peste sarcinile de 
plan. După cum ne-a relatat Ni
colae Frățilescu, comandantul Șan
tierului național de la Rovinari,

auto ? 
cel mai 
mai bun me- 
buldozerist ? 
de la Rovinari

cine 
bun

bilanțul realizărilor „Ia zi" a im
pus atenției și un record individual 
de prestigiu. El aparține echipaju
lui de pe excavatorul „Bromex — 
3 602", utilaj care, funcționînd ire
proșabil pe tot parcursul anului, a 
trecut in contul șantierului o can
titate de peste 500 000 metri cubi 
masă minieră excavată. La unul 
din schimburi — brigadierii Elena 
și Petre Șogor ; la celălalt. Ma
riana și Ilie Tănase. Adică... două 
tinere familii de brigadieri. Ei 
și-au contopit zi de zi eforturile, 
ambițiile și bucuriile cu puterea 
acestui excavator, care. îngrijit „ca 
la carte", ii răsplătește acum cu 
mindria de a ocupa locul de frunte 
in intrecerea dintre brigadieri.

Dumitru PRUNA

Trăiesc în
Neamț patru oameni 
care au atitea lucruri 
in comun incit, atunci 
cind Vine vorba des
pre 
nu-ți 
glndul 
lalți.

Toți ,__  __
dici de înaltă Pregă
tire și ținută profesio
nală. dovedită nu nu
mai de faptul că toți 
au fost ani îndelun
gați șefi de secții la 
spitalul județean, ci și 
de prestigiul de spe
cialiști de înaltă cla
să, de care se bucură 
în rindul 
din urbe, 
chiar din 
piați ca 
încheiat.
du-se. munca de spi
tal, unul după celălalt 
și fiecare dintre ei 
și-a asumat sarcini 
obștești, pe care le în
deplinește cu aceeași 
dăruire și pasiune.

Nicolae Pavlidis, 
după cei 35 de ani pe 
care t-a închinat pro
fesiei de ginecolog, 
continuă să fie un pa-

unul dintre el, 
pofi desprinde 
și de la cei-

patru sint me-

locuitorilor 
din județ 
tară. Apro- 
virstă, și-au 

pensionin-

sionat activist pe tărî- 
mul educației sanita
re. Merge in între
prinderi și ține confe
rințe, discută cu vi
itoarele marne, folo
sește orice prilej ca să 
pledeze pentru îmbo
gățirea cu cit mai 
multi copii a famili
ilor. în același timp, el 
a devenit și animato
rul unei grupări de fi- 
lateliști care organi
zează in județ și in 
țară expoziții avind 
ca temă apărarea să
nătății oamenilor, creș
terea și întinerirea 
națiunii.

Chirurgul Gheorghe 
lacomi își pune și ei in 
continuare timpul liber 
în slujba oamenilor, 
prin însuflețirea cu 
care acționează ca or
ganizator al asociației 
,,Prietenii Ceahlăului", 
un numeros grup de 
oameni care șl-au a- 
sumat sarcina de a se 
îngriji de păstrarea 
frumuseților Olimpu- 
lui Moldovei, de a asi
gura îndrumarea tu
riștilor.

Numele medicului 
Costache Andone este

legat strlns de activi
tatea sportivă din o- 
raș. Nu numai iubitor, 
ci și animator și or
ganizator al vieții 
sportive, el își împar
te timpul intre activi
tatea obștească de 
clubul ..Ceahlăul1* 
cea de 
filialei 
niunii 
știinfe

Cel 
animator al vieții mu
zicale a orașului este 
medicul Marius Mic- 
șa. renumit oftalmo
log care, acum, iși de
dică timpul organiză
rii de concerte și reci
taluri, sprijinirii și în
drumării tinerilor mu
zicieni profesioniști 
și amatori.

lată doar patru din
tre oamenii din Pia
tra Neamț care, si 
după pensionare, au 
rămas la fel de activi 
in viața socială, con
tribuind In continuare 
la înfrumusețarea vie
ții oamenilor, la îm
bogățirea sufletului 
lor.

la 
fi 
al 

V- 
de

„Ceahlăul' 
președinte 

județene a 
societăților 
medicale, 
mai însuflețit

Constantin 
BLAGOVICI

f
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ACȚIUNI FERME PENTRU REDUCEREA 
STOCURILOR SUPRANURMATIVE!

PLOI BUNE!
Condițiile create - prin completarea rezervei Pe apă din sol

in aproape toate zonele țării - folosite din plin pentru a asigura
recolte mari la toate culturile!

Acum, la începutul celui de-al doilea semestru al 
anului, conducerea partidului a analizat din nou o 
serie de probleme de maximă importanță pentru 
desfășurarea în cit mai bune condiții a activității 
economice și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan la toți indicatorii. Așa cum s-o subliniat la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., in unele sectoare și la unii indicatori de 
plan realizările obținute nu s-au situat la nivelul 
prevederilor, al potențialului tehnic și material de care 
dispune economia națională. In ansamblul măsurilor 
pentru îmbunătățirea întregii activități economice va 
trebui să se acorde o atenție deosebită lichidării 
stocurilor supranormative, precum și reducerii stocu
rilor de producție neterminată, care continuă să fie

deosebit de mari și pe baza cărora s-ar putea obține 
o importantă creștere a producției.

Mai mari sau mai mici, stocurile supranormative din 
întreprinderile industriale reprezintă reflexul unei acti
vități economice nu tocmai bine puse la punct, în 
care fie in mecanismul aprovizionării, fie în cel al 
producției se manifestă o serie de neajunsuri. Indife
rent însă de cauzele care le determină, stocurile 
supranormative scot din circuitul economic — uneori 
pentru lungi perioade de timp — însemnate cantități 
de materii prime, semifabricate sau piese de schimb, 
ceea ce creează o serie de greutăți în aprovizionarea 
altor unități cu aceste categorii de materiale.

Cum s-a acționat și ce rezultate s-au obținut în 
acest sens in unele întreprinderi industriale din județul 
Mureș ? lată obiectivul sondajului nostru de azi.

în ultimul an s-a manifestat în 
mod evident o preocupare mai sus
ținută din partea urtităților economi
ce din județul Mureș pentru reduce
rea stocurilor supranormative. în 
primul rind. după cum ne-a preci
zat tovarășul Constantin Goga. di
rectorul sucursalei județene a Băn
cii .Naționale, s-a acordat o atenție 
deosebită intreprinderilor cu stocuri 
supranormative mari. Astfel, s-a in
stituit controlul prealabil al plăților 
acordate prin bancă, pentru aprovi
zionare. la un număr de cinci uni
tăți, iar alte 12 întreprinderi au fost 
determinate — pe baza unor analize 
la fata locului* — să solicite reduce
rea cotelor sau repartițiilor de ma
teriale. Ca urmare a acestui sistem 
de control. 7 întreprinderi au renun
țat la 65 de contracte in valoare de 
42 milioane lei. Eficiența măsurilor 
luate pe ansamblul județului s-a 
materializat în ultimele două luni 
prin reducerea 
stocurilor supra
normative cu cir
ca 30 Ia sută.

Rezultatele ob
ținute sint fără 
îndoială pozitive, 
numai că ele nu 
pot fiz considera
te in nici un caz 
mulțumitoare atit 
timp cit in unele 
unități se mențin 
încă stocuri su
pranormative des
tul de mari. Si
tuație determina
tă in principal de modul diferit în 
care cadrele de conducere, specialiș
tii din întreprinderi _ înțeleg să ac
ționeze pentru eliminarea cauzelor 
care determină apariția stocurilor 
supranormative.

Potrivit programului întocmit, la 
Întreprinderea „Metaiotchnica" din 
Tirgu Mureș, de pildă, stocurile su
pranormative ar fi trebuit să fie li
chidate pînă la 30 iunie. Cum s-au 
respectat graficele stabilite in acest 
sens ? Din evidenta contabilă a uni
tății rezultă că prevederile lunii a- 
prilie au fost îndeplinite. Obiectivul 
propus nu a fost insă realizat în 
luna mai. Dimpotrivă, stocurile la 
materii prime și materiale, producție 
neterminată și produse finite au 
crescut, ele insumînd la un moment 
dat peste 200 milioane lei. De ce 1 
..Considerăm că. pe lingă lipsurile 
proprii — ne spune Emil Bogdan, 
director tehnic al întreprinderii — 
ritmicitatea producției a avut de su
ferit și din cauza schimbării, pe par
curs. a structurii de plan. Totodată, 
normativele în zile date pentru li
vrarea unor tipuri de utilaje sint 
mult prea mici față de ritmicitatea 
livrărilor unor piese din partea fur
nizorilor. Din această cauză, ciclul 
de fabricație a fost depășit la unele 
utilaje și, în consecință, stocurile au 
crescut".

Din această succintă prezentare a 
faptelor rezultă o situație cu totul 
anormală — se diminuează unele 
stocuri supranormative, dar iată că 
apar altele — ceea ce pune in evi
dență o serie de neajunsuri de fond 
in mecanismul producției și al apro
vizionării tehnico-materiale. Sigur, 
explicații se pot da multe. „Lista ne
cesarului de materii prime și mate
riale am intocmit-o. ca de fiecare

dată, cu un an înaintea stabilirii pla
nului de producție, ne spune Vasile 
Fleșeriu. șeful serviciului aprovizio
nare din întreprindere. Or, în aceste 
condiții, au apărut .unele neconcor- 
danțe intre volumul materiilor pri
me contractate și planul de produc
ție (datorate. în parte, și schimbări
lor survenite pe . parcurs in structu
ra producției). Dacă acest lucru a 
fost reglementat insă între timp, nu 
s-a rezolvat problema aprovizionării 
ritmice cu unele materiale. Este ca
zul unor materiale de mare volum 
(nisip cuarțos pentru turnătorii, pie
se de schimb, rulmenți, aparataje de 
joasă tensiune etc.), la care furni
zorii ne-au livrat cantități vagona- 
bile peste necesarul unei luni. Tar 
cum B.J.A.T.M. Mureș, ca și majo
ritatea unităților similare din țară, 
nu preiau decit materiale de uz ge
neral; nu și pe cele specifice uni
tății noastre, au apărut și continuă

Fată in fată măsurile de reintroducere1 t

in circuitul economic a unor importante valori materiale 
întreprinse in două unități

să apară — fie $j temporar — stocuri 
supranormative".

Desigur, este necesar ca această 
problemă să fie analizată cu toată 
seriozitatea de factorii de resort, de
oarece aprovizionarea trebuie să se 
facă in funcție de nevoile reale ale 
producției, și nu invers. Aceasta nu 
exclude insă răspunderea ce revine 
fiecărei unități în organizarea co
respunzătoare a producției. Facem 
această remarcă deoarece faptele a- 
testă că acolo unde lichidarea stocu
rilor supranormative este urmărită 
zilnic, pe secții, formații și chiar 
locuri de muncă, stocurile create — 
din aceleași cauze ca și la „Metalo- 
tehnica" — s-au redus constant de 
la o lună la alta. Să ne referim, bu
năoară. la exemplul întreprinderii 
chimice „Procomplex" din același 
oraș. Și aici se fabrică, la fel ca la 
„Metaiotchnica". un mare număr de 
produse și se utilizează foarte mul
te sortotipodimensiuni de materiale. 
Este acesta un impediment în des
fășurarea producției fără stocuri su
pranormative ? „Am încercat — ne 
spune Ștefan Gedo. directorul unită
ții — și in bună parte am reușit să 
acționăm de așa manieră incit prac
tic fiecare la locul său de muncă să 
fie direct răspunzător de crearea 
stocurilor necesare producției. Drept 
pentru care problema a fost anali
zată cu toți șefii de secții, de ate
liere și de formații de lucru, stabilm- 
du-se sarcini și răspunderi precise".

Aceste măsuri, precum și institui- ’ 
rea unui control preventiv pentru a- 
provizionarea cu unele materiale (ta
ble. profile, piese de schimb, cau
ciuc, oxizi, granule PVC, fibră de 
sticlă etc.) au făcut ca aproviziona
rea cu materii prime și materiale să 
nu se realizeze la intimplare. ci in

strictă concordanță cu cerințele reale 
ale producției. Urmarea : cu toate 
că in acest an volumul producției a 
crescut considerabil față de anul 
1986, in primele 5 luni din acest an 
stocurile supranormative au fost re
duse cu peste 50 fa sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, iar 
in luna mai au scăzut cu un milion 
Ici față de luna aprilie.

Deci, se poate. Iar la măsurile lua
te în unitățile economice trebuie să 
adăugăm și acțiunile întreprinse de 
Baza județeană de aprovizionare 
tehnico-materială pentru reducerea 
stocurilor supranormative. „Pe baza 
situației întocmite de unitățile eco
nomice cu privire la materialele de 
uz general disponibile — ne spune 
Viorel Megheș. directorul B.J.A.T.M. 
Mureș — am preluat în acest an 
materiale în valoare de aproape 21 
milioane lei. Totodată. în perioada 
care a trecut din acest an. unitatea 

noastră a repus 
în circuitul eco
nomic materiale 
de uz general, 
preluate din uni
tăți. in valoare de 
20.5 milioane lei". 

Și încă o pre
cizare : pentru a 
se preintîmpjna 
în viitor forma
rea Stocurilor su
pranormative ('n 
special la acele 
categorii de ma
teriale care exis
tă de fapt în u- 

nitâtile economice din județ). 
B.J.A.T.M. a renunțat în acest 
an la aprovizionarea cu o se
rie de materiale în valoare de 12.5 
milioane lei. Este vorba. între altele, 
de aparataje electrice, ferodouri. cu
țite de strung, corpuri abrazive, e- 
chipamente de protecție etc.

Se poate trage, așadar, concluzia 
că există preocupări susținute, pe 
multiple planuri și la diverse nive
luri pentru reducerea stocurilor su
pranormative. Rezultatele obținute 
sint totuși diferite deoarece și preo
cupările sint diferite. Iată de ce este 
absolut necesar ca în primul rind 
proiectanții și tehnologii, cadrele de 
conducere din unități să caute și să 
identifice în continuare noi si noi 
soluții proprii pentru utilizarea ma
terialelor rămase disponibile. Desi
gur, în această acțiune trebuie să se 
implice mai mult și bazele de apro
vizionare. Totuși, trebuie să se în
țeleagă că simpla trecere a unor ma
teriale din depozitele unităților în 
cele ale bazelor de aprovizionare nu 
asigură. în toate cazurile, readuce
rea operativă a materialelor in cir
cuitul economic. Ca atare, conduce
rile unităților economice din județ 
trebuie să privească cu maximă răs
pundere modul cum sint dimensio
nate stocurile de materii prime, ma
teriale. semifabricate și produse fi
nite, să ia măsuri pentru reducerea 
lor la strictul necesar, astfel incit 
ciclul producție-marfă-bani să fie 
scurtat cit mai mult și să .se accele
reze viteza de rotație a mijloacelor 
circulante,

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii”

La Institutul de meteorologie și hidrologie de la 
Bănoasa, inginerul Octavian Berbecel, șeful la
boratorului de agro-meteorologie, ne dă citeva infor
mații in legătură cu evoluția vremii din ultima pe
rioadă si influenta acesteia asupra executării lucrărilor 
agricole de sezon.

— Aș putea spune că centrul de greutate al preci
pitațiilor din ultimele zile s-a situat pe teritoriile cu 
deficit accentuat de umiditate, unde acum a plouat 
abundent. în Moldova centrală si sudică au căzut între 
25 și 80 de litri de apă pe metru pătrat. în partea 
centrală și vestică a Munteniei cantitățile de apă că
zute variază între 20 și 40 de litri pe metru pătrat, 
iar în Bărăgan intre 15 și 30 de litri pe metru pătrat. 
Mai puțin a plouat în Oltenia și Dobrogea — sub 10 
litri la metru pătrat. Precipitații s-au înregistrat — 
cu diferente simțitoare de la o zonă la alta — în 
toată Transilvania. .Mai reduse au fost în Banat. Cri- 
șana și Maramureș, unde solul avea apă suficientă în 
urma ploilor anterioare. Deficit de apă în sol se mai 
menține în Cimpia Olteniei, nordul Transilvaniei și 
parțial în Dobrogea.

— Ce reprezintă ultimele ploi pentru culturile aces
tui an ?

— Trei-patru zile, in zonele unde a plouat abun
dent. lucrările vor fi oprite. De marți, miercuri se 
întrevede o ameliorare a timpului, care va permite re
luarea recoltării griului și orzului, a 
turilor duble. Aș adăuga că secerișul

însămințării cui
va fi intensificat

întrunit in această perioadă se generalizează coacerea 
griului in întreg sudul tării. De asemenea, umectarea 
stratului fertil este deosebit de importantă pentru în- 
sămințarea și răsărirea culturilor succesive care au 
condiții să pornească bine în vegetație. O atenție 
deosebită trebuie să acorde specialiștii însămințării în 
totalitate a culturilor duble pentru boabe in prima 
decadă a lunii iulie, ceea oe va permite ca plantele 
să ajungă la maturitate. Deosebit de valoroase sint 
ploile din iulie pentru creșterea porumbului, a celor
lalte culturi prăsitoare si a furajelor pentru că de
termină o dezvoltare rapidă a plantelor.

Se poate aprecia deci, că sint condiții optime de 
dezvoltare în continuare a plantelor, factorul esențial 
pentru recoltă — rezerva de apă din sol — fiind com
pletată in cea mai mare parte a zonelor tării. Volu
mul de apă care a pătruns în sol asigură buna dez
voltare a culturilor cel puțin pentru două săptămini. 
Datorită temperaturilor ridicate din a doua parte a 
lunii iulie, cit si consumului maxim de apă ce se va 
înregistra în această perioadă va fi necesar să se 
aplice irigații pe mari suprafețe. Aș mai adăuga că. 
cu toate capriciile vremii din acest an. se poate apre
cia că in cea mai mare parte a tării există condiții 
agropedometeorologice favorabile pentru obținerea de 
recolte superioare la toate culturile, cu condiția exe
cutării la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agri
cole. (Lucian Ciubotaru).

DOLJ Un an in care finarele
și silozurile pot și trebuie să fie pline

Programele de modernizare a producției
(Urmare din pag- I)
cordă o mai puțină atenție aspecte
lor calitative ale planului. Putjn- 
du-se realiza cantitativ piesele ne
cesare, interesează mai puțin cu ce 
cheltuieli materiale și umane sint 
ele obținute. Cu asemenea mentali
tate este evident că o eventuală 
modernizare nu este considerată de- 
cit un factor „perturbator" al pro
cesului de producție „la zi".

Cel de-al doilea aspect se referă 
la modul cum a fost gindit ansam
blul acțiunilor de organizare și mo
dernizare a* sectoarelor calde. Este 
vorba, pe de o parte, de acele mă
suri ce au în vedere extinderea au
tomatizării și robotizării proceselor 
din turnătorii. Un studiu efectuat 
de Institutul de cercetare științifi
că, inginerie tehnologică și proiec
tare pentru sectoarele calde și me
talurgice, care vizează perfecționa
rea organizării și modernizarea 
unui număr de 53 întreprinderi 
bucureștene deținătoare de sectoare 
calde, pune in evidență citeva con
cluzii deosebit de interesante. Ce se 
constată ? Pentru unele întreprin
deri mari („23 August", I.M.G.B., 
„Semănătoarea", „Timpuri Noi". 
„Aversa" etc.) adoptarea unor solu
ții de automatizare și robotizare 
complexă, care să cuprindă liniile 
de formare-turnare, miezuire,. tra
tare in oală a oțelului și altele, va 
conduce la dublarea productivității

muncii, la o creștere de circa trei 
ori a suprafeței productive, la eco
nomii specifice de energie cuprinse 
intre 30 și 50 la sută.

în schimb, analiza efectuată pune 
în evidență faptul că turnătoriile 
mici, predominante în industria 
bucureșteană, trebuie comasate 
sau. unele dintre ele, dezafectate. 
Specializind, de pildă, turnătoria de 
metale neferoase a întreprinderii 
„Tehnometal" in obținerea de piese 
turnate prin procedeele de turnare 
sub presiune și in cochilă vor pu
tea fi dezafectate toate celelalte 
turnătorii de neferoase din unitățile 
bucureștene apartinind Ministerului 
Industriei Electrotehnice.

Numai în aceste condiții, specia
lizind turnătoriile pe anumite pro
file de fabricație, pe anumite teh
nologii și procedee de turnare este 
posibilă introducerea automatizării 
și robotizării, a progresului tehnic 
în general, fiind posibilă și aici 
atingerea unor parametri de eficien
tă comparabili cu cei înregistrați la 
întreprinderile mari. Este necesar 
însă ca această inițiativă de reorga
nizare a turnătoriilor mici din in
dustria bucureșteană să nu rămînă 
o „insulă" stingheră in ansamblul 
sectoarelor calde din țară. Ea se im
pune a fi generalizată, fiind nevoie 
pentru aceasta chiar de o regîndire, 
la nivel de centrale sau ministere, a 
programelor de perfecționare a 
organizării și de modernizare.

Totodată, avînd în vedere că o 
mare parte a tehnicilor și tehnolo

giilor ce vor conduce la moderniza
rea sectoarelor calde sint orientate 
spre utilizarea in exclusivitate a 
materiilor prime existente in țară, 
la o recentă consfătuire care a avut 
loc la Reșița și care a reunit citeva 
sute de specialiști din domeniul 
sectoarelor calde, s-a subliniat că 
extinderea pe scară largă a unor 
procedee moderne de turnare-for- 
mane, care ar determina printre al
tele reducerea accentuată a rebutu
rilor, este condiționată de colabora
rea cu sectoarele economiei națio
nale furnizoare de materiale, cum 
sint fierul vechi, nisipurile de tur
nătorie, amestecurile de formare, 
betonitele, fondanții, modificatorii, 
electrozii etc. După cum trebuie să 
se primească un sprijin mai activ 
din partea industriei constructoare 
de mașini pentru asimilarea grab
nică și omologarea unor instalații 
complexe, a aparatajului de control 
și reglare.

Cert este că pentru acest dome
niu a fost întocmit unul dintre cele 
mai ample și cuprinzătoare pro
grame de modernizare, iar rămine- 
rile în urmă în realizarea măsurilor 
propuse influențează in mod hotărî- 
tor acțiunea de modernizare a în
tregii ramuri constructoare de ma
șini din țară. Iată de ce se impune 
adoptarea cu fermitate a unor mă
suri hotărîte pentru finalizarea lu
crărilor la obiectivele deja începute 
și trecerea la realizarea sarcinilor 
propuse pentru etapa a Il-a de mo
dernizare.

Programul 
activității in 
elaborat cu trei ani in urmă la in
dicația Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.. cuprinde măsuri care vizea
ză si dezvoltarea zootehniei, in pri
mul rind pe baza imbunătătirii or
ganizării producerii si folosirii ra
ționale a resurselor de nutrețuri. In 
ancheta noastră prin mai multe uni
tăți agricole am urmărit cum se ac
ționează pentru ca fiecare unitate 
agricolă să-și asigure din producția 
proprie necesarul de furaje in con
cordantă cu efectivele de animale, a 
producțiilor de lapte sau a sporuri
lor in greutate planificate. De la în
ceput merită evidențiat faptul că pe 
baza acestui program ponderea tri- 
folienelor in structura plantelor de 
nutreț cultivate a ajuns la aproape 
76 la sută, comparativ cu 39 la sută 
cî,t era cu 3 ani în urmă si 60 la 
sută in 1986. Suprafața, cu furaje în 
ogor propriu a ajuns în acest an la 
34 910 hectare, față de 27 400 hecta
re cite erau anul trecut. Totodată, 
s-a finalizat acțiunea de cultivare a 
tuturor incintelor din sectoarele zoo
tehnice și unele plantații pomi viti
cole, 
lingă 
șuni 
7 500 
verde pentru hrana animalelor timp 
de aproape 180 de zile. Materiali
zarea acestor măsuri a făcut ca, Ja 
sfirsitul perioadei de stabulație să 
mai rămînă in stoc peste 10 000 tone 
fin, 55 000 tone grosiere și aproape 
80 000 tone suculente. Ce învățămin
te se desprind din experiența unită
ților agricole fruntașe ?

Să ne referim la rezulta
tele și experiența complexului 
de ingrășare a tineretului taurin al 
C.A.P. Dăbulenl. „La sfirșitul peri
oadei de stabulație, noi mai aveam

privind îmbunătățirea 
domeniul agriculturii.

Concomitent, s-au organizat ne 
fiecare fermă zootehnică pă- 
cultivate, ce însumează peste 
hectare, ce pot asigura masa

inșilozate.aproape 800 tone furaje
120 tone fin și aproape 300 tone gro
siere — ne spune Ion Diaconu, șeful 
complexului. Avind suficiente furaje 
vechi, la care se adaugă și masa 
verde, administrăm zilnic pentru fie
care din cele 2 300 bovine peste 22 
kg furaje înnobilate. Ca atare, spo
rul de creștere in greutate Ia tine
retul taurin este de aproape 500 
grame pe zi, față de 450 grame cit 
este planificat,’ Și — ceea ce este

turi cu valoare nutritivă scăzută. In 
acest fel, am putut asigura o fura
jare corespunzătoare a animalelor". 
Aici, concomitent cu măsurile pen- 
'tru . organizarea corectă a pășunării 
animalelor se muncește cu răspun
dere la stringerea furajelor necesare 
pentru perioada de stabulație, iar 
rezultatele se văd după cantitățile 
depozitate in baza furajeră.

Și in alte unități agricole din ju
deț se acționează cu răspundere

Preocupări într-un județ în care anul trecut 
au existat unități ce nu și-au asigurat 

nutrețurile necesare

județene 
mari ce 
ceea oe

tot atît de important — furajele re
coltate le-am putut depozita pentru 
iarnă".

Tot atțt de important este ca ani
malelor să li se asigure o pășune 
de bună calitate. După cum se știe, 
în această perioadă, nivelul produc
ției de lapte depinde de modul cum 
se desfășoară pășunarea vacilor, mai 
exact de cantitatea de masă ver
de rezultată pe pășuni. La termina
rea perioadei de stabulație, pe cele 
50 hectare cu pajiști cultivate ale 
C.A.P. Ostroveni. iarba era mare, 
incit ajungea chiar la ugerul vacilor. 
Tabăra ' 
najată 
pajiștii 
efectiv 
spune 
tele cooperativei. Pentru a spori pro
ducția de lapte am extins, în acest 
an, cu 40 hectare suprafața destinată 
furajelor și am înlăturat unele cul-

de vară a fost ame- 
în imediata apropiere a 

și a unui pîrîu. „Avem un 
de 600 vaci cu lapte — ne 
Gheorghe Oprescu, președin-

pentru depozitarea unor cantități cit 
mai mari de furaje.

La Lipovu și Perișbr. la Segarcea 
și Bratovoești,. la Măceșu de Jos și 
Calafat, la Virtop și Ișalnița. la Mo- 
tăței si Filiași. prin alte localități pe 
unde am trecut recoltarea și depozi
tarea furajelor se fac cu răspundere 
sporită fată de alți ani.

cum am fost informați la di- 
agricolă. coasa întîi s-a în- 
iar în 20 consilii agroindus- 
printre care Filiași, Calafat. 

Moțăței. Segarcea. Perișor. Birca și 
Catahe a început coasa a doua. Față 
de programul adoptat au fost depozi
tate 40 la sută din cantitățile pre
văzute de fin. în schimb. în furajerii 
s-au adunat peste 73 000 tone sucu
lente. fată de 41 100 tone cit preve
dea planul perioadei. Măsurile Între
prinse și rezultatele obținute pină 
acum dau garanția că în acest 

Doljul situație

Așa 
rect ia 
chei at, 
triale.
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mai bună față de anii anteriori, atit 
in ceea ce privește cantitatea fu
rajelor depozitate, cit și structura 
acestora. Printre acțiunile actuale 
menite să îmbogățească baza fu
rajeră se numără și stringerea a 
aproape 90 000 tone paie de orz ce 
constituie un furaj de bună calitate, 
precum și însămințarea culturilor 
duble furajere pe o suprafață de 
aproape 40 000 hectare. O problemă 
ce trebuie să se afle permanent in 
atenția organelor agricole 
o constituie diferentele 
există între unități în
privește cantitățile de fin depozitate 
pentru iarnă. în timp ce in 
consiliile agroindustriale Băilești. 
Plenița, Filiași și Segarcea 
realizat și chiar depășit 
vederile de plan la zi privind depo
zitarea finului, în consiliile agroin
dustriale Plopșor și Predești nu s-au 
realizat nici jumătate din cantitățile 
din programul pe perioada mai- 
iunie. în raidul pe care 1-aim'între
prins, am Întâlnit diferente chiar in
tre unitățile agricole apartinind ace- * 
luiași consiliu agroindustrial, unități 
care dispun de aceleași condiții si 
posibilități. Astfel, în timp ce coope
rativa agricolă din Ostroveni a adu
nat, aproape 300 tone de fin, coope
rativele agricole vecine — Dobrești 
și Damian — au depozitat numai 
cite 180 tone. Cu alte cuvinte, cei care 
au avut furaje anul trecut se preo
cupă și acum pentru stringerea lor. 
ceea ce refuză să facă tocmai acei 
conducători de unități agricole care 
au apelat la împrumuturi, sau care 
au cumpărat furaje.

Ploile din lunile mal și iunie 
au ajutat culturile de nutreț să 
crească, dar au .și încurcat lu
crările de recoltare și de uscare 
a finului. „Ploile au încurcat pe gos
podarii slabi, pe cei care incă 
mal consideră producția de furaje o 
cenușăreasă a agriculturii recunoaș
te Constantin Găvan, director zoove- 
terinar ai direcției agricole. Cadrele 
de conducere si cei care răspund de 
producția de furaje din unele unități 
agricole, cum sint cele din localită
țile Terpezița. Poiana Mare. Ză- 
noaga. Robănești. Cîrcea si Birca 
nu au tras toate învățămintele din 
situația care a existat în iarna tre
cută. atita vreme cit nu se grăbesc 
să stringă furajele, lasă baloții de 
lucernă să se deprecieze pe cîmp. 
De altfel, pentru asemenea abateri 
direcția agricolă a emis amenzi cu
prinse între 500 și 3 000 lei și sîn- 
tem hotăriți să nu ne oprim aici".

Deși cu amenzi nu se fac furaje. 1 
orice măsură e binevenită atunci 
cind e vorba de bunul mers al acti
vității în acest domeniu de mare im
portanță pentru dezvoltarea zooteh
niei.

s-au 
pre

Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul „Scînteii”

orz 
zile

să 
ce

Lna dintre cele mai 
presante și importante 
chestiuni ce trebuia 
rezolvată mai de mult 
și nu acum, in plină 
campanie de seceriș la 
orz și de începere a 
recoltării griului, este 
asigurarea celor nece
sare eliberării neîntâr
ziate a terenurilor, 
respectiv balotarea, 
transportarea și depo
zitarea paielor de 
și în următoarele 
a celor de griu.

Nu este necesar 
mai spunem de
sste atit de importan
tă și presantă această 
lucrare, nu mai este 
necesar să subliniem 
că neeliberarea tere
nurilor împiedică in- 
sămințarea celei de-a 
doua culturi. Or, se 
constată că importan
te suprafețe de teren 
de pe care s-a strins 
recolta de orz nu sint 
eliberate de paie. Este 
posibil, aproape sigur, 
că sint defecțiuni se
rioase de organizare 
a muncii, dar, așa. cum 
am mai arătat in pa
ginile ziarului nostru 
in citeva rinduri și 

' cum ni s-a semnalat 
din nou in ultimele 
zile, pentru realizarea 
acestor operații lipsesc 
două articole elemen
tare, dar absolut esen
țiale : sirma sau sfoa
ra pentru balotat.

O SITUAȚIE DE NEÎNȚELES!
Grădiștea și I.S.C.I.P. 
Modelu și Ulmeni, ce
lelalte au terminat 
sfoara. Precizez că 80 
la sută din numărul 
preselor de balotat 
sint pregătite pentru 
sfoară, articol care in 
momentul de față lip
sește, și 20 la sută

citeva exemple : 
In județul Călărași, 
din cele 38 000 hectare 
cultivate cu orz, a că
ror recoltare s-a în
cheiat de citeva zile, 
mai sint de strins pa
iele de pe 21 000 hec
tare. Din această cau
ză au fost insămințate 
cu culturi duble nu
mai 13 300 hectare. Cu 
utilajele de care dis
pun unitățile agricole, 
a doua zi după înche
ierea secerișului orzu
lui. întreaga suprafață 
putea fi însămânțată 
cu a doua cultură. De 
ce nu s-a procedat 

• așa ? Ne răspunde to
varășul Nicolae Zai- 
nea, secretar al comi
tetului județean de 
partid: „De la începu
tul campaniei ne-am 
confruntat aproape in 
fiegare zi cu lipsa sir- 
mei și a sforii pentru 
balotat. La sfirsitul 
semestrului I, la sir
mă restanțele erau de 
315 tone, iar la sfoară 
de 20 tone, față 
contract 
față 
cele 
site

ge numai pentru 8 000 
hectare, numărul pre
selor care folosesc 
sfoara fiind dublu față 
de celelalte. Notăm, de 
asemenea, din Teleor
man, județ cu ponde
re in programul de 
culturi duble, diferen
țe mari intre princi-

De ce lipsesc, acum, 
în plină campanie de seceriș, 

sîrma și sfoara pentru 
balotarea paielor?

de 
tone 

Cu
și 300 

de necesar.
150 tone sirmă so- 
cu ultimul trans- 
putem balota pa- 
doar de pe 10 000 

hectare, jumătate din 
cit mai avem de strins 
la ora actuală. Cu ex
cepția cîtorva unități. 
C.A.P. Dor Mărunt si 
Gurbănești, I.A.S.

pentru sirmă. Nu pu
tem să le trecem de 
la un sistem la altul 
intrucit nu avem inno- 
dătoare pentru presele 
pe sirmă de rezervă, 
aprovizionarea fiind 
făcută de la bun în
ceput in funcție de 
organizarea inițială. 
Decalaje mari se înre
gistrează si in județul 
Tulcea, după cum 
informează 
Ștefan 
rector 
recției 
țene, 
strins 
12 000
s foară nu mai este, iar 
sirma existentă ajun-

ne 
inginerul 

Gavriliță, di- 
adjunct al di- 
agricole jude- 
unde sint de 
paiele de pe 
hectare. Aici

palele lucrări de se
zon : 11860
insămințate, 
31 504 hectare 
tate. Aceasta, 
va zile după 
rea recoltării, 
care 17 000 
erau ocupate i

De la Direcția gene
rală pentru aprovizio
nare tehnico-materia
lă din Ministerul A- 
griculturii ni 
plicat această 
prin aceea că 
prinderea de 
cuie și lanțuri 
Combinatul _____
gic Cîmpia Turzii, În
treprinderea metalur
gică Beclean, Intre-

hectare 
fată de 
’ recol
ta cîta- 
incheie- 
dată la 
hectare 

cu paie.

s-a ex- 
situație 

între- 
sirmă, 
Galați, 

metalur-

prinderea de țevi „Re
publica", întreprinde
rea de sirmă și produ
se din sirmă Buzău 
(toate din subordinea 
Ministerului Industriei 
Metalurgice) si Între
prinderea de plase si 
unelte de pescuit Ga
lați (din subordinea 
Ministerului Industriei 
Alimentare si al Achi
ziționării Produselor 
Agricole) n-au livrat 
cantitățile contracta
te de sirmă si sfoară, 
restanțele ce se înre
gistrează la sfirșitul 
semestrului fiind 
primul sortiment 
2 553 tone, iar la 
de-al doilea de 
tone.

Aceasta este 
explicația dată de or
ganele de specialitate 
ale Ministerului Agri
culturii.

Pe de altă parte, pu
tem constata că in 
unele județe au fost 
livrate in totalitate 

, sau chiar peste grafi
ce cantitățile de ma
teriale necesare pen
tru balotat paie. A- 
ceastă situație indică- 
oare o neacoperire in 
fapt cu sirmă și sfoa
ră la nivelul cerințe
lor sau e vorba și de 
o distribuire necores
punzătoare ? Este po
sibil'să fie vorba și de 
una și de alta. Iar 
cine se face vinovat 
de crearea acestei si-

ia 
de 

cel 
294

deci

tuații 
cizeze 
drept, 
ba putem spune chiar 
consternarea, ne-o 
creează însă altceva, 
tn vreme ce pe plan 
general, la nivelul în
tregii țări, la nivelul 
cel mai înalt, al orga
nelor de partid și de 
stat, din județe se fac 
eforturi deosebite pen
tru a se stringe in cele 
mai bune condiții re
colta, pentru a se crea 
posibilități de obține
re a celei de-a doua 
culturi și a se asigura 
paiele atit de necesa
re. iată că in tot acest 
mare efort, oamenii se 
izbesc de ’ „buturugi", 
nu știm dacă ale ires
ponsabilității, ale biro
crației, indisciplinei 
sau toate la un loc, se 
izbesc 
create 
care 
seama 
zervă cei răspunzători.

Rămine ca organele 
in drept să aprecieze 
cine sint cei ce se fac 
răspunzători, din in
capacitate sau como- 
iitate, din alte moti
ve (aceasta rămine de 
stabilit), 
puse 
mașinării 
in stringerea roadelor 
acestei veri.

Lucian 
CIUBOTARU

rămîne să pre- 
organele in 
Nedumerirea,

de greutăți 
artificial, de 

trebuie să dea 
fără nici o re

de jif'dicile 
în fața uriașei 

angrenate
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UN MOMENT DE SEAMĂ IN CRONICA LUPTEI 
PENTRU LIBERTATE Șl DREPTATE SOCIALĂ
Celui care se apleacă asupra trecutului nostru 

național i se dezvăluie cu torta de netăgăduit a 
faptelor, a realității adevărul că multe veacuri 
Ia rind țărănimea a reprezentat principala forță 
socială a societății românești, a constituit facto
rul determinant al progresului și propășirii tării. 
Dovedind un inalt simt al datoriei fată de tară 
și popor, țărănimea a fost de-a lungul întregii 
noastre istorii apărătoarea dirză, neinfricată și 
nicicînd îngenuncheată a neatirnării tării, a fi
inței de neam, de atitea ori primejduite in de
cursul veacurilor. Se poate spune că la temelia 
fiecăreia dintre izbinzile ce au jalonat drumul 
prin istorie al poporului român se află lupta 
și jertfa țărănimii. Cu îndreptățire s-a spus, 
deci, că țăranii sint însăși tara.

Țărănimea română a fost statornic însuflețită 
de un viu simtămint al dreptății și echității so

ciale ; în numele asigurării unor rînduieli mai 
bune și mai drepte, al demnității omului, ea s-a 
ridicat de nenumărate ori la luptă, a purtat 
dirze și aspre bătălii sociale, dezvăluind nu 
numai o statornică neicnpăcare cu asuprirea și 
inechitățile sociale, ci și un uriaș potențial re
voluționar. o impresionantă capacitate de abne
gație și sacrificiu, o înaltă înțelegere a sensului 
istoriei.

Toate aceste tradiții de luptă aveau să fie ri
dicate pe un plan superior, o dată cu apariția 
și dezvoltarea clasei noastre muncitoare, a fău
ririi partidului politic revoluționar al proletaria
tului, care a militat statornic pentru soluționa
rea democratică a problemei agrare în țara 
noastră, pentru ridicarea stării materiale și cul
turale a locuitorilor satelor, pentru antrenarea 
potențialului revoluționar al țărănimii alături de

lupta clasei muncitoare. Drept urmare, luptele 
țărănimii au dobindit o intensitate mai mare, au 
antrenat largi forte din lumea satelor, au vizat 
obiective social-economice și politice mai ra
dicale.

In anii de după eliberarea țării, urmind cu 
neabătută încredere politica partidului, țărăni
mea a trecut la înfăptuirea procesului revolu
ționar al transformării socialiste a agriculturii, 
proces care s-a încheiat cu 25 de ani in urmă, 
mărci ud izbinda definitivă a socialismului in 
România. în amplul proces de transformare so
cialistă a agriculturii, țărănimea a cunoscut 
profunde prefaceri structurale, s-a transformat 
din temelii pe ea insăsi. 'devenind o clasă nouă, 
cu o pregătire profesională si tehnică inaltă. cu 
o ridicată conștiință revoluționară.

în secolele XIV—XV, feudalismul 
Iși întinsese „binefacerile" peste în
treagă Europa. Societatea era împăr
țită in structuri sociale, care, la cei 
doi poli, își găsea expresia in clasele 
fundamentale ale societății acelei 
vremi : la polul superior, nobilimea 
feudală, încărcată de privilegii și la 
polul opus, țărănimea aservită, în
cărcată de îndatoriri și apăsată de 
nedreptăți. Asemenea societate era 
generatoare de contradicții antagoni
ce intre cele două clase fundamen
tale. Alături de care se aliniau și 
alte pături ale societății : meșteșu
garii de rind din orașe, sărăcimea 
orașelor, lucrătorii din mine și ocne 
si câteodată, din motive tactice, mica 
nobilime, ,

Contradicțiile fiind o caracteristică 
a societății feudale de pretutindeni, 
au generat o altă caracteristică, pre
tutindeni unde lumea feudală și-a 
impus sistemul : lupta celor nedrep
tățiți sub diferite forme împotriva 
opresorilor. Rezistența la obligațiile 
feudale, fuga de pe o moșie pe alta, 
haiducia etc. bmtuie lumea satelor 
de la Atlantic pină la Urali. Pretu
tindeni. țărănimea, trăind în aceleași 
condiții și suferind aceleași nedrep
tăți. își manifestă nemulțumirea in 
aceleași acțiuni Asemenea forme nu 
puteau insă schimba situația, ci cel 
mult puteau ameliora pentru mo
ment starea de lucruri. De aoeea, 
atunci cînd „cuțitul ajungea la os", 
aceste forme erau înlocuite cu 
altele, mai bine organizate, cu un 
program, chiar dacă nu dinainte sta
bilit. ci dezvoltat o dată cu mișcarea, 
ce urmărea mutații mai profunde in 
structurile societății și în raporturile 
dintre clase și pături — răscoalele.

Secolul al XIV-lea este perioada 
cind răscoalele izbucnesc cînd în- 
tr-un loc, cînd în altul : in Italia, 
conduse de Cola di Rienzo, în Fran
ța — Jacqueria, in Anglia — răscoa
la condusă de Watt Taylor, în_ Pe
ninsula Balcanică cea condusă de 
Bedr-ed-Din etc. De amploare și mai 
mare și cu consecințe mai importan
te, mai ales pentru centrul și estul 
Europei, au fost răscoalele din pri
ma jumătate a veacului al XV-lea. 
In Cehia a izbucnit mișcarea husită, 
avind influențe in întreg centrul Eu
ropei și, de asemenea, in țările ro
mâne. După ce în 1434 s-a șfirșit 
mișcarea husită. in Transilvania va 
izbucni, la numai trei ani, una ase
mănătoare, cunoscută în istoriogra
fie sub numele de răscoala de la 
Bobîlna.

Era in primăvara anului 1437 mare 
tensiune socială și religioasă in Tran
silvania. Episcopul Gheorghe Lepeș 
a neglijat în mod deliberat aduna
rea dijmelor bisericești timp de trei 
ani, știind că moneda se va schimba 
și era mai mare avantajul bisericii 
să le strîngă o dată, în noua mone
dă, Și nu erau ușoare aceste obliga
ții față de biserica catolică, care au 
fost extinse și asupra țăranilor de 
confesiune ortodoxă pentru, ca veni
turile bisericii să fie cit mai mari, 
deoarece țărănimea ortodoxă, româ
nească, forma, cum se știe, marea 
majoritate a populației. Unii nu au 
voit, din cei datori cu dijmă bise
ricească, alții nu au putut satisface 
pretențiile episcopului-feudal și, 
împreună, îndîrjirea și indignarea 
s-au asociat pentru a crea o solida
ritate intre toți cei nedreptățiți : ță
rani romani, unguri, sași și secui. 
Răspunsul episcopului, in aceeași 
vreme unul din cei mai mari pro
prietari feudali, a fost excomunica
rea atit ancelor indărâtnici, cit și a 
celor ce, din cauza sărăciei, nu pu
teau satisface pretențiile episcopu
lui. Acestor răutăți și nedrep
tăți li se adăugau altele, in
ventate și practicate de stă-

pînii de pămînt : sporirea dijmei 
feudale de la a zecea ia a noua par
te din produsele țărănești (nona), 
darurile ce se transformă in obligații 
feudale propriu-zise, împiedicarea 
strămutării libere a țăranilor de pe 
moșiile mai răilor stăpini pe cele ale 
celor mai puțin răi, sporirea obliga
țiilor de muncă gratuită pentru băr
bați la lucrările agricole, iar pentru 
femei in gospodăria stăpinului feu
dal, închiderea’ in pivnițele castele
lor feudale pentru cea mai mică 
vină și chiar fără nici o vinâ și 
schingiuirea oamenilor, chemarea la 
oaste fără nici un motiv real și in- 
cartiruirea oastei in satele sleite de 
puteri.

Paharul .se umpluse și, de aceea, în 
primăvara lanului 1437. s-a revărsat 
cu putere. Cete, cete de țărani de pe 
valea Someșurilor mai intii. din alte 
părți ale Transilvaniei se îndreptau, 
in acea primăvară a anului 1437, spre

beră strămutare a țăranilor, după 
satisfacerea. Îndatoririlor față de stă- 
pinul de pămint, se hotărăște curma
rea abuzurilor față de lucrătorii de 
la mine și ocne și. de asemenea, ne- 
chemarea la oaste fără motiv. Și 
mai presus de toate, nobilimea a 
fost nevoită să iscălească o preten
ție a țărănimii care ii știrbea pute
rea in mare măsură : adunarea anu
ală. pe dealul de la Bobîlna, a re
prezentanților țărănimii și orășeni- ' 
mii pentru a constata dacă nobili
mea și-a respectat cuvîntul. Era. eu 
alte cuvinte, contracararea adunării 
generale a nobilimii (universitas no- 
bilium) de o adunare generală a ță
rănimii (universitas rusticorum).

Nobilimea, în momentul cind ac
cepta asemenea înțelegere, se și gin- 
dea cum să o calce. Și. intr-adevăr, 
nu s-a uscat bine cerneala de pe 
documentul de înțelegere cind no
bilimea și-a dat pe față intențiile.

Spiritualitatea artei tra
diționale nu trăiește de
monstrativ ci, intrinsec, in 
întreaga substanță de idei 
a creației contemporane. 
Tradiția se manifestă 
in lucrările contemporane 
într-un chip fundamental 
și nu doar ca o simplă re
cunoaștere a unei morfo- 
logii de tip popular. Și 
dacă ar fi să ne gindim 
doar la arta zugravilor de 
la Voroneț sau Humor, la 
arta lui Grigorescu. An- 
dreescu, Luchian, la pictu
ra lui Petrașcu sau Pallady. 
— indiferent de trăsături 
care atestă apartenența ia 
o școală sau curent ar- 
‘istic, Indiferent de carac
terele individualității fie
cărui realizator — impor
tant este faptul că recu
noaștem caracterele cele 
mai de preț ale lumii in 
care artiștii au trăit și din 
care au făcut parte. Auten
ticitatea vieții spirituale a 
poporului român, fiziono
mia lui morală, universul 
de gînduri și sentimente au 
fost întotdeauna trăsături

generațiilor mai apropiate 
de noi. au dus mai de
parte noțiunea de specific 
românesc descifrabilă in 
opera lor atit in motivul 
plastic, cît și în culoa
re. Este cunoscută, de 
exemplu, legătura lui 
Pallady cu Matisse și pic
tura franceză. Cu toate 
acestea, Pallady a rămas 
un pictor român în struc
tura fundamentală a artei 
lui.

— „Eu am crezut de 
Ia început în specificul 
național, scria Octavian 
Goga, adică am crezut

— Unii au văzut tn colo- 
rismul nostru interbelic 
doar o problemă a luminii. 
Cred că in mod egal este 
o problemă a raporturilor 
mari de culoare, de den
sitate a culorii, ieșită din
tre raporturi intereroma- 
tice și nu numai din ra
portul umbră-lumină. Le
găturile lui Ghiață cu sa
tul românesc, de exemplu, 
s-au manifestat dincolo de 
motivele ficțiunii, tot orin 
culoare, în primul rînd, ca 
și la Ștefan Dimitrescu, 
Tonitza sau Ressu. Ei sint 
români nu numai pentru 
că au pictat țărani. Chiar

Sensurile

numeroaselor noastre mu
zee cu profil etnografic și 
prin activitatea unor meș
teșugari talentați afirmați, 
der altfel, in cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României".

— Pictura dumnea
voastră a pus în valoa
re, de-a lungul anilor, 
un atașament nedezmin
țit pentru satul natal 
— Corni (județul Su
ceava). Ce vă atrage 
mereu spre aceste 
locuri ?

550 de ani de la marea răscoală țărănească 
de la Bobîlna

dealul Bobîlna, inalt de vreo 695 m, 
la vreo 20 km depărtare de Dej, pe 
moșia Olpret. Cetele aveau in frun
tea lor juzi aleși de oameni pentru 
a-i gospodări in vremuri liniștite și 
a-i conduce in vremuri învolburate, 
alți fruntași ai satului, cei mai de 
încredere. Ajunși pe dealul Bobilna, 
în lunile aprilie și mai, cetele țără
nești și-au trimis o delegație 
în tabăra nobiliară, cu gînduri 
bune, de înțelegere, trezind ță
ranii că măcar in ceasul al doi
sprezecelea nobilimea iși va da sea
ma de greșelile sale și va înțelege 
că acestea nu mai pot continua. 
Credința si dorința țărănimii au fost 
înșelate si de data aceasta. In loc 
de înțelegere, delegația țărănească a 
fost răsplătită cu schingiuirea și. in 
cele din urmă, cu moartea.

Nodul gordian trebuia să fie des
făcut prin folosirea săbiei. Dealul 
Bobîlnei a fost înconjurat de armata 
nobiliară cu gindul și intenția de a 
înconjura și infringe astfel oastaa 
țărănească. Escaladarea dealului a 
fost împiedicată de un rind de șan
țuri umplute cu apă și de un rind 
de care, după sistemul taborit ce 
înconjura dealul. In timp ce. de pe 
văile și dealurile înconjurătoare, alte 
cete țărănești coborau năvalnic pen
tru* a-și confrunta puterile cu aie 
stăpinilor inrăiți. Luptele din luna 
iunie s-au incheiat cu victoria hotă- 
ntoare a oastei țărănești. Nobilimea 
înfrintă a fost nevoită să-și calce 
mindria și ingîmfarea și să trateze 
cu țărănimea o înțelegere, încheiată 
in aceleași locuri unde s-au purtat 
luptele, la Bobilna. Pentru mai mare 
putere a fost nevoie de întărirea 
sau confirmarea ei de un for care 
avea dreptul de adeverire, ceea ce 
se intîmplă la 6 iulie la minăstirea 
de la Cluj-Mănăștur. Erau prezenți 
conducătorii oastei țărănești, intre 
care Paul cel Mare, stegarul (vexi- 
lifer) românilor și ungurilor din 
Transilvania, Anton cel Mare din 
Deuș, loan, fiul magistrului Iacob din 
Cluj și alții. Erau, firește, de față 
conducătorii nobilimii.’ Îngîmfații de 
ieri, cei ce cu puțin timp înainte au 
dat morții pe reprezentanții țără
nimii, au fost nevoiți să subscrie o 
pace victorioasă pentru „disprețuiții" 
țărani. Se stabilește djjma episcopa
lă mai ușoară decit fusese pină a- 
tunci, se șterge nona, se stabilește 
obligația țărănimii la muncile agri
cole la o zi pe an. se ușurează obli
gațiile soțiilor iobagilor la curtea 
feudală, se hotărăște dreptul de 11-

Deoarece în vara aceluiași an, 1437, 
prin felurite mijloaoe. nobilimea 
reușește să desolidarizeze mica no
bilime de oastea țărănească și să o 
atragă în tabăra ei. să-și sporească 
armata, pregătindu-se de o nouă 
confruntare cu oastea țărănească. 
Iar adunarea de la Căpîlna, din ace
leași părți someșene, la 16 septem
brie 1437. era nu numai semnul în
călcării. din partea nobilimii, a cu- 
vîntului dat, ci semnalul reînceperii 
confruntării cu oastea țărănească. Se 
încheia la Căpîlna o uniune a celor 
trei națiuni (unio trium nationum), 
adică nobili, sași și secui. Gindurile 
sperjure erau îmbrăcate în formuje 
false : solida apărare a celor „uniți" 
împotriva tuturor dușmanilor țării. 
Nu era însă nici o greutate a înțe
lege cine erau acești dușmani in 
gindurile nobililor : țărănimea tn 
general, cea aservită îndeosebi, și 
mai ales răsculații care nu depuse- 
seră armele nici ei.

Confruntarea puterilor a și avut 
loc la scurtă vreme după unirea de la 
Căpîlna, la „Apatiu, in aceleași părți 
someșene. Raportul de forțe era 
schimbat în favoarea nobilimii, prin 
mai buna organizare a oastei nobi
liare, prin atragerea micii nobilimi 
și prin nepregătirea țărănimii, în
crezătoare în hotăririle cuprinse în 
crima înțelegere. Sîirșitul luptei este 
nehotăritor pentru una sau alta din
tre cele două părți, si. de aceea, și 
cele cuprinse în cea de-a doua înțe
legere intre țărani și nobili sint mai 
puțin favorabile țăranilor în raport 
cu cele cuprinse în prima înțelegere. 
Nici de dijmă bisericească nu se mai 
vorbește, nici de nonă nu se mai 
amintește, nici adunarea anuală a 
reprezentanților țărănimii nu mai 
este cuprinsă. Este sporită, in 
schimb, darea în bani față de stă- 
pinul de moșie, în raport de starea 
materială a țăranului. „Căpitanul" 
țăranilor la încheierea înțelegerii, 
Mihail Românul, însoțit de alți re
prezentanți ai țăranilor au fost si
liți să accepte asemenea condiții.

A fost o grea lecție pentru țără
nime. Ceea ce nu însemna nici în
genunchere. și nici abandonarea lup
tei. Dimpotrivă, îndirjirea crește și 
hotărirea de luptă sporește. Este ul
tima fază a marii incleștări, cînd 
răscoala urcă o nouă treaptă in ie
rarhia mișcărilor țărănești medie
vale. aceea de război țărănesc (guer- 
ra rusticorum, helium rusticorum). 
Ceea ce inseamnă un program mai 
radical in ce privește viitorul ra-

porturilor dintre țărănime și nobili
me. Și mai inseamnă și negarea re
galității, după dovezile din vara anu
lui 1437 de sprijinire, din partea re
gelui Sigismund de Luxemburg, a 
oastei nobiliare și a privilegiilor 
nobiliare in general. Apropierea ier
nii i-a îndemnat pe țărani să caute 
adăpost in orașe, unde condițiile li se 
păreau mai prielnice pe timp de 
iarnă. A fost atacat Aiudul și luat 
in stăpinire de țărani, probabil și 
Turda, cu certitudine Clujul, unde o 
putere populară a luat locul magis
tratului dominat de patriciatul ur
ban. loan, fiul magistrului Iacob din 
Cluj, a avut un rol important și in 
hotărirea pătrunderii între zidurile 
orașului și în noua organizare a a- 
cestuia. închiși între ziduri, ciți ău 
ajuns dintre răsculați în orașul de 
pe Someș au fost izolați de celelal
te cete țărănești, răspindite pe spatii 
largi. In timp ce oastea nobiliară se 
concentrează în punctul cel mai im
portant, hotăritor. Zidurile orașului 
Cluj au fost Înconjurate de un alt zid, 
al armatei nobiliare. Avantajele ora
șului ș-au dovedit dezavantaje Mari 
pentru oastea țărănească. Izolată, 
înfometată, aceasta este silită să se 
confrunte, la marginile orașului,, cu 
oastea nobiliară mai bine organizată, 
mai numeroasă, prin sosirea oștilor 
săsești și secuiești, chemate cu po
runcă hotărîtă și cu maximă gră
bire, potrivit „unirii frățești" de la 
Căpilna. Confruntarea a însemnat 
înfrîngerea țărănimii în ianuarie 
1438, Căpeteniile principale au fost 
date morții prin spînzurare pe Dea
lul Turzii, memento pentru cei care 
ar fi îndrăznit să repete fapta țără
nească de la 1437. Alți răsculați nu
meroși și-au găsit un sfîrșit asemă
nător, iar pedeapsa pentru îndrăz
neala lor s-a abătut asupra tuturor 
țăranilor, vinovați sau nevinovați de 
participare Ia răscoală.

A fost "înfrintă țărănimea la 1437— 
1438, dar nu și voința ei de luptă 
pentru dreptate și libertate. Rămîne, 
de aceea. Bobilna un simbol peste 
timpuri al voinței si conștiinței mul
țimilor populare de a se elibera de 
asuprire, de orioe fel ar fi fost a- 
ceasta. Așa cum subliniază de repe
tate ori tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele tării, anume că „lupta 
maselor populare împotriva asupririi 
și împilării, pentru libertate socială 
și națională s-a desfășurat de-a lun
gul secolelor in toate țările române. 
Istoria mișcărilor sociale din Tran
silvania înscrie. astfel, la Ioe de 
frunte marile lupte țărănești de la 
Bobilna, puternicele răscoale condu
se de Gheorghe Doja, de Horia, 
Cloșca și Crișan și atitea alte acțiuni 
eroice care au zguduit orinduirea 
feudală, care au ținut vie flacăra și 
spiritul de luptă in conștiința mase
lor largi populare".

Acad. Ștefan PASCU

Semnificația artistică
(Urmare din pag. I)
istoric sau social bine de
finit, sint alese drept o- 
biecte și teme de pamflet; 
sint puse sub unghiuri fă
cute să descumpănească 
judecata obișnuită ; se 
încearcă asupra lor specu
lații specioase.

Aoeste manifestări — 
atit luate în parte, cit și 
toate la un loc — iși pot 
avea o justificare. Am 
greși amendindu-le din 
principiu ori respingin- 
du-le aprioric. Putem dis
cuta, cu rost și eu folos, 
asupra tuturor. Impor
tant insă este să le pri
vim prin prisma funcți
unii pe care o îndeplinesc 
și a conjuncturii căreia 
i se subsumează. Și in 
creația dramatică, întoc
mai ca in toate celelalte 
ramuri de creație literară, 
este necesar să existe 
provocări și gesturi de 
escaladare ; să se producă 
mutații ; să apară forme 
și acte de avangardă. To
tul este ca această activi
tate să nu fie simplă 
modă, cu servituti pedan

te. cu alură de snobism 
științific ori artistic, cu 
veleități estetice contesta- 
tare,. ci să reprezinte un 
mod constituit și respon
sabil de gindire, să comu
nice sinceritate intelectua
lă, să se înscrie ca atare 
in spiritualități și procese 
active ale cunoașterii.

Forma dramatică repre
zintă o mare și fundamen
tală cucerire a spiritului 
uman. Include și sinteti
zează elemente din mat 
multe arte : poezie, muzi
că, plastică, mișcare. Dis
pune de un spațiu limitat 
și de un timp doar posi
bil ; in aoeste cadre mă
surate insă este ținută -ă 
cuprindă mult, eventual 
cit într-o întreagă epopee. 
Este nevoie deci ca piesa 
de teatru să se bazeze oe 
structuri și organizări fer
me. Altminteri, puterea ei 
de concentrare și capacita
tea ei de mergere spre 
esențe ar suferi. Să nu 
pierdem din vedere că 
forma dramatică nu a luat 
ființă in mod spontan sau 
printr-un concurs oare
care de împrejurări 1 In-

a faptului
chide în ea milenii întregi 
de străduinți ale inteligen
ței și sensibilității univer
sale. Străduinți anume 
pentru ca această ordo
nare cuminte, simplă, cla
ră, in stare să străbată 
pină și in cugete umile, să 
poată deveni oglindă a 
umanității. Sint date, a- 
oestea, peste care socotesc 
că nu se poate trece. Le 
văd intrate in roca insăsi 
a culturii. Nu stau în ca
lea nici unei innoiri ; insă 
nici nu ar accepta ca ui- 
,tr-o instituție ca aceea a 
teatrului, cu acțiuni de 
circumstanță, dar și cu da
torii perene, să rămină 
valori mute.

Și mai e ceva : publi
cul ! Acesta, in fond, es e 
locul geometric ori cen
trul de greutate al activi
tății teatrale. Să nu ne în
chipuim că știm cu preci
zie. sau că vom ajunge să 
știm vreodată, tot ce pu
blicul' cere și așteaptă de 
la teatru 1 Statisticile so
ciologice. in această pri
vință, pot reda întinderi, 
dar nu in egală măsura și 
adincimi. Cerințele publi-

de viață
cuiul, adesea, sint maî 
complexe și mai subtile 
decit ni se par. Problema, 
aici, capătă dimensiuni de 
profunzime. Publicul nu 
cere teatrului numai des
tindere ; ar vrea, deopo
trivă, să-i încredințeze și 
ingindurările sale. Aș
teaptă, desigur, mesaje și 
confirmări provenind din 
realități și comportări cu
rente ; nu mai puțin, l-ar 
vrea aproape și de nevoile 
lui ideale.

Și iată, acum, un ade
văr pe care trebuie să 
avem curajul de a-1 recu
noaște. Un teatru incifrat ; 
un teatru obsecvios și pe
dant ; un teatru cu înțele
suri absconse ; un teatru 
in care să vrem numai 
idee, dar nu și emoție ; un 
teatru care să pună accent 
mai mult pe semne decit 
pe fapte ; un teatru fără 
omenesc și fără claritate ; 
un teatru fără punți intre 
ceea oe a fost și ceea ce 
este ori ar urma să fie : 
un asemenea teatru ar 
risca.să piardă încrederea, 
căldura și devotamentul 
publicului său.

Viața, în complexitatea 
ei inegalabilă, în formele 
ei cotidiene, în raportul a- 
deseori imprevizibil dintre 
modelul uman sau social 
pe care și-l propune și cel 
pe care-1 realizează în 
fapt, cel cu care se legiti
mează, cu a cărui ampren
tă transgresează timpul, re
prezintă, a reprezentat în
totdeauna pentru creator 
un mare izvor, cîmpul vast 
al unei semnificative „lec
turi". Rod al acesteia, lite
ratura, în ceea ce are ea 
înalt, își anexează politi
cul, socialul, cotidianul de 
mai mare sau mai restrîn- 
să vibrație, altfel zis — 
actualitatea, care incepe 
să fie gîndită, reformulată 
în termeni specifici, adică 
estetici. Opera literară au
tentică — și e un adevăr la 
îndemînă — nu se limitea
ză la simple transcripții, 
transpuneri de evenimente 
brute, la o factologie din 
care este absentă coerența 
unei viziuni artistice ; pe 
cit de adevărat este faptul 
că, în lipsa unui model 
uman viabil, conturat in 
termenii realității lui in
trinseci, demersul scriitori
cesc este fad, sărăcit de 
substanță. Sugerăm prin a- 
ceasta imensa însemnătate 
a inițiativei creatorului în 
afirmarea acelor elemente 
care concură Ia figurarea 
identității epocii, a unei 
imagini a ei depline. 
Dar se află oare scrii
torul deasupra celorlalți ? 
Nu este și el doar „unul 
din mulțime" ? In acest 
sens, mărturia sa, de atîtea 
ori fals confundabilă cu 
partizanatul, devine sem
nificativă în măsura în 
care este reprezentativă, 
în măsura în care relevă o 
valoare supremă pozitivă, 
rod al unei căutări ordo
nate de imperativele ade
vărului. „A căuta adevă
rul nu înseamnă a căuta 
ceea ce ai dori să găsești" 
•— scria Albert Camus, și

autenticității
de preț. Desigur, nu su
biectele neaoșe sint în 
acest caz importante, ele 
nu au devenit criterii de 
apreciere decit atunci cînd 
au îmbrăcat un vest
mint artistic corespunză
tor. atunci cînd au reușit 
să pătrundă în esența exis
tenței poporului, să-i ur
mărească continua îmbo
gățire și
Convorbirea

diversificare, 
cu pictorul

ion Grigore a început toc
mai de la această încer
care de definire a cîtorva 
dintre trăsăturile speci
ficului nostru național.

— Specificul național re
iese din tot ceea oe este, 
din tot ceea ce face, ceea 
ce simte și gîndește un 
creator ; el reiese din toa
tă pregătirea lui, dar nu 
este doar rodul culturii 
asimilate. Este un mod de 
a vedea viața prin pictu
ră. Sint, desigur, cunoscu
te și numeroase opere 
minore care s-au oprit doar 
la suprafața lucrurilor, la 
detalii de costum sau de
cor popular, fără a reuși 
să se afirme ca purtătoare 
în timp a acestui specific. 
Artiști mari ca Grigorescu 
sau Andreescu, chiar for
mați la școli franceze, au
rămas, în fibra cea mai in
timă a ființei lor, români 
și s-au afirmat ca atare in 
pictură. Ei, ca și artiștii

că nu se intră în uni
versalitate decit pe 
poarta ta proprie. Am 
crezut in dreptul de a 
trăi al valorii autohto
ne. ca o completare a 
principiului de univer
salitate". Credeți că 
acest specific este con
diția esențială a ciști- 
gării dreptului la uni
versalitate ?

— Exemplul lui Brâncuși 
ml se pare revelator in 
acest sens. Brâncuși nu 
s-a dus la Paris ca să se 
substituie unui Rodin, de 
exemplu, ci pentru a se 
forma cît mai complex. Iar 
de afirmat s-a afirmat tot 
prin ceea ce adusese de la 
el de acasă. Cred că orice 
individualitate artistică pu
ternică caută să învețe cît 
mai mult, dar în același 
timp nu se limitează strict 
la ceea ce a Învățat.

— De-a lungul ani
lor imaginea specificu
lui național s-a contu
rat. prin reflectarea 
nuanțată a unor tră
sături caracteristice pe 
care fiecare creație au
tentică le-a pus în va
loare. Cum a făcut-o. 
de pildă, pictura noas
tră interbelică ?

și într-o natură statică, 
printr-un anume tip de 
stilizare, printr-un desen 
mai viguros răzbate speci
ficitatea neamului nostru, 
o anume geometrizare și o 
anumită sobrietate speci
fice de altfel și artei noas
tre populare.

— Credeți că influen
ța artei populare este 
hotăritoare ?

— Frumosul artei popu
lare a apărut din nevoia 
materială de a acoperi o 
necesitate. în acest context 
s-au realizat lucruri de o 
mare frumusețe și trebuie 
să spunem că în satul 
tradițional exista o anume 
competiție în privința a- 
cestei frumuseți. Față de 
alte neamuri, la noi în 
costum, în țesături în ge
neral. în ceramică. în lemn 
s-au realizat obiecte de o 
anumită sobrietate, de o 
mare ținută artistică care 
indiscutabil au influențat 
creația cultă.

Astăzi, influența orașu
lui este tot mai puternică 
asupra civilizației rurale, 
marea sobrietate, valoarea 
cu adevărat artistică a 
obiectelor vechi fiind men
ținută nu atit din necesi
tăți oractice. concrete, cit 
mai ales prin activitatea

— Pentru un pictor orice 
loc poate deveni imagine 
artistică. în cazul meu ar 
trebui să afirm un punct 
de vedere sentimental. 
Corni este satul meu natal, 
dar în același timp este și 
unul din satele românești 
frumoase. 11 revăd in fie
care anotimp cu aceeași 
emoție de demult, cînd 
mă-ntorceam acasă în' 
timpul vacanțelor. II am 
atit de bine intipărit în 
minte, incit as putea ori- 
cind să-i pictez casele, co
pacii. grădinile, chiar fără 
să le am sub ochi. Am 
trăit în aceste locuri, le-am 
străbătut de nenumărate 
ori și am ajuns la o anu
mită stilizare a peisaju
lui. Cunosc, de asemenea, 
bine arta vechilor monu
mente, arta populară. Am 
străbătut multe alte zone 
ale țării — Sibiul, Mara
mureșul, Oașul. Dar dacă 
ar fi să le pjetez le-aș sti
liza, cred, altfel. Dar pen
tru că am văzut lumina 
zilei in această zonă a Su
cevei cu pictura ei veche 
și arta populară atit de 
specifice, mă întorc necon
tenit spre ele.

— Sînt bine cunoscu- , 
te portretele dumnea
voastră de țărani, dar 
și încercările mai re
cente de a fixa in ima
gine cîteva portrete ale 
scriitorilor români. Ce 
importanță acordați no
țiunii de figurativ ?

IAȘI. Se desfășoară la Iași cea 
de-a 16-a ediție a cursurilor inter
naționale de vară ale Universității 
„Al. I. Cuza". Cursurile reunesc 
studenți și cadre didactice din nu
meroase țări ale lumii, intre care 
Anglia, Austria, Franța, Italia, 
Spania, S.U.A. și altele. In cadrul 
tematicii generale „România — 
cultură si civilizație", programa 
cursurilor prevede expuneri și co
municări privind particularitățile 
geografice ale României, probleme

de bază ale istoriei poporului 
român, originea și particularitățile 
limbii române, creația literară și 
artistică românească. La cererea 
cursanților, s-a organizat și un 
curs intensiv de limbă română. 
(Manole Corcaci).

VÎLCEA. Timp de două zile. în 
mai multe localități din județul 
Vilcea s-a desfășurat o suită de 
manifestări politico-ideologice și 
cultural-educative cuprinse în pro

gramul celei de-a 19-a ediții a 
complexului de acțiuni avind ca 
generic „Memorial Bălcescu". Ma
nifestările au debutat in stațiunea 
Govora cu un simpozion pe tema 
„Concepția științifică a P.C.R., a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
cunoașterea și interpretarea feno
menelor istorice". Programul a mai 
cuprins, intre altele, un colocviu 
cu titlul „Nicolae Bălcescu — 
promotor al idealurilor de inde-

— Pentru că vă referiți 
la cîteva dintre portretele 
mele trebuie să vă spun 
că le-am pictat pentru că 
îmi erau aproape de suflet. 
Așa a fost și cu portretul 
mamei, așa și cu portretele 
unor scriitori ca Bacovia, 
Eminescu, Creangă, Coșbuc. 
Nu am apelat însă doar la 
documentele fotografice. 
Pentru a-1 picta pe Băr- 
nuțiu. de exemplu, am ci
tit despre viața și opera 
lui, am încercat să-l în
țeleg.

Nu m-am temut niciodată 
să povestesc ceva cu mij
loacele picturii. Cred că in 
privința figurativului con
tează felul in care inter
pretezi ceea ce vrei să 
comunici. în general, nu 
cred că ar trebui să ne 
temem de „poveste" dacă 
e făcută cu mijloace pictu
rale. Dacă o poți acoperi 
cu pictură povestea va ră
mîne oricum. Așa cum au 
rămas în vechime un Brue
gel sau un Bosch. Este la 
fel de adevărat că au fost 
destui care au povestit 
doar, fără să fie și pictori. 
Oricum, indiferent de temă 
și dincolo de ea cred că 
trebuie să existe o rigoa
re a lucrului bine făcut. 
Figurativul, ca și nonfigu
rativul trebuie să izvorască 
întotdeauna dintr-o nece
sitate interioară și mai 
ales să aibă acoperire ar
tistică. ,

Marina PREUTU

conotațiile aserțiunii sînt 
multiple. A accentua, așa
dar, din nou asupra res
ponsabilităților scriitorului 
nu mi se pare superfluu. 
Căci adevărul nu poate sta 
in pagina de carte decit 
gol-goluț ; adevărul nu 
poate fi „costumat" (sau 
n-ar trebui să fie) în func
ție de modă și de curba 
dezvoltării materialelor 
textile. Fiindcă sîntem de
parte de obișnuințele și 
suficiența eroinei lui Ce- 
hov, autoare a unor ro
mane „în care este vorba

raturii, ei trebuie să aibă 
orgoliul claselor din care 
fac parte. Țin să reamin
tesc și cu prilejul de față 
un fapt de istorie literară. 
Caragiale însuși, acest 
mare creator de viață, cum 
îl numește Ibrăileanu, nu 
Inventează decit în spațiul 
unei clase reprezentative, 
vii. o „clasă pozitivă, seri
oasă, muncitoare", cum ar 
zice Eminescu ; astăzi, 
scriitorul veritabil explo
rează, în spiritul adevăru
lui și al angajării sale, 
exact în perioada celei mai

tății, de a crea o operă nu 
a spiritului critic, nu a a- 
devărului, ci una detur
nată de la funcția sa mo
bilizatoare. Complexă in 
toate dimensiunile ei, do
minată de factorul politic, 
realitatea românească im
pune o abordare, din un
ghiul operei, pe măsură ; 
a o fărîmița in oglinzi cio
bite. aburite, reprezintă o 
pierdere a sensului, a fina
lității ei. Cititorul, ca o 
rimă complexă a persona
jului literaturii, își caută, 
la rindul său, propriile

rezultatul nu poate fi de
cit trei, unde, așadar, ade
vărul matematic nu poale 
fi trucat de nici o haină. 
Criticat pe bună dreptate 
pentru neajunsurile teh
nice din sfera sa de acti

Personaj și progres
de lucruri care nu se tn- 
tîmplă niciodată in viață". 
Orgoliul dintotdeauna al 
romancierului veritabil a 
fost acela de-a concura, 
nu-i așa ?, starea civilă, 
viața, de-a o absorbi ; de
mersul său vizează recu
perarea „esenței prezentu
lui" după o formulare că- 
linesciană, categorie ne
mijlocit legată de situarea 
individului în acel prezent, 
de condiționarea lui de că
tre istorie. In plan pur 
epic, nimic nu se poale 
realiza în afara celui mai 
evident semn al său, care 
e personajul. Literatura 
fără personaje, fără eroi a- 
dică, e o aberație, cum la 
fel este o afirmație de ge
nul „oamenii contează mai 
puțin decit decorul", așe
zată la temelia unei în
tregi întreprinderi scrii
toricești și care a putut 
hrăni, într-o vreme, așa- 
zisul „nou roman". Odată 
cîșt.îgate actele de stare 
civilă pentru indivizii lite

„pozitive" clase a momen
tului, clasa muncitoare, și 
în sens larg, societatea ac
tuală. In felul acesta, el se 
găsește în interiorul celei 
mai fierbinți actualități, 
avind toate șansele să de
pisteze și să restituie 
esența prezentului, în sen
sul enunțat mai sus, ca o 
mărturie despre individ în 
raporturile sale eu istorii, 
ca făuritor al acesteia. De 
aici decurge și condiția 
eroului literaturii. Prota
gonistul operei nu poate fi 
— in termeni absoluți — 
decit reprezentativ, exem
plar, ținînd cont, în primul 
rind, de forța de înriurire 
a creației artistice ; a tru
ca în spațiul operei (fie ea 
literară, cinematografică 
sau de artă plastică) este 
egal și cu a imagina 
neadevăruri „idealiste", dar 
și cu acțiunea de a scor
moni în zonele mărginașe 
ale umanului, ale societă
ții, de a vedea numai pe
tele și neajunsurile reali

răspunsuri, așteaptă, pre
tinde scriitorului nu rezol
varea problemelor, cit pu
nerea lor în discuție; el re
ține numai ceea re i se pare 
lui interesant, ceea re intră 
in conjuncție cu o anume 
necesitate interioară ; el 
dă o anume valoare și 
semnificație operei. Inten
țiilor creatorului, persona
jelor operei. Cred că ar fi 
absurd să spun că nu tre
buie să i se dea cititorului 
ceea ce acesta cu atita ar
doare își dorește ; dar, în 
același timp, scriitorul este 
dator a atrage acest cititor 
pe terenul lucrurilor înte
meiate, al valorilor verita
bile și al adevărului. Dar 
cine este personajul, cine 
receptorul ? Dintre situa
țiile, să nu le spun ului
toare, cît pilduitoare la 
care am asistat, reiau 
doar una, legată de replica 
unui inginer, om așadar al 
lucrurilor categorice, unde 
unu și cu unu fac doi și 
unde, adăugind încă unu,

vitate, omul nostru a re
plicat iluminat de o mare 
descoperire : „Dâcă am 
face, tovarăși, deodată to
tul și bine, unde ar mai 
încăpea progresul ?“. Scri
itorul nu se poate situa 
niciodată intr-o atare pos
tură (și, de fapt, nici me
canicul, nici mecanizatorul, 
nici contabilul) ; chestiu
nea „progresului" pentru 
el nu se poate pune nici
decum „mecanicist", nu 
poate fi „planificată" can
titativ. „Doamne, cit de 
obositor este progresul" — 
scria intr-un loc A. E. Ba- 
consky, și figura lipsită de 
înțelegere a propriei con
diții a acelui mecanic-șef 
la o intreprindere mă în
dreptățește să cred că 
poetul avea dreptate. Dar 
— și să ne ferim de gene
ralizări pripite — nu .nu
mai el este contemporanul 
nostru 1 O aspirație spre 
inalt animă plenar pe 
muncitor și pe țăran, pe 
savant și pe poet, pe tînă- 
rul de lingă tine și pe vi
sătorul de-o șchioapă. 
Alături de ei, de odihna și 
neodihna lor, de bucuriile, 
victoriile și îndoielile lor, 
creatorul de literatură, in 
egală măsură și el om al 
muncii, participă, la timpul 
prezent, la marea bătălie 
a zămislirii de mai bine, a 
conturării unui profil re- 
cognoscibil eroilor săi, în
trebărilor, visurilor și ne
liniștilor fiecăruia. Este 
proba supremă a chemării 
sale, așa cum proba su
premă a omului este să-și 
edifice propria realitate, 
o realitate palpabilă, in
dubitabilă, pe măsura ideii 
de om.

Vasile SALAJAN

CARNET CULTURAL

pendență și unitate națională", care 
s-a desfășurat la Muzeul memorial 
din comuna ce poartă numele său. 
(Ion Stanciu).

VRANCEA. In numeroase locali
tăți ale județului sînt organizate 
expuneri cu tema „Lupta poporu

lui rdmân pentru independență, 
unitate națională și dreptate socia
lă" și concursuri gen „Cine știe, 
ciștigă", sub genericul „Pe aici nu 
se trece — Mărășești 1917". în ho
lurile cinematografelor. Complexul 
muzeal județean prezintă expoziții 
documentare cu tema „70 de ani de 
la victoria de la Mărășești". (Dan 
Drăgulescu).

VASLUI. In organizarea comite
tului județean de cultură și educa

ție socialistă și a întreprinderii ju
dețene de profil, in orașele Vaslui, 
Birlad și Huși, precum și la cămi
nele culturale Șuletea, V«leni, Pă- 
dureni. Mălușteni și Hlăgești au 
avut loc medalioane istorico-cine- 
matografice cu tema „Decebai — 
simbolul nemuritor ai patriei 
libere". (Petru Necula).

ALBA. în orașul Cugir s-a des
fășurat o suită de manifestări cul
tural-educative care a antrenat

formațiile artistice de amatori din 
întreprinderi, instituții și școli, 
precum și creatorii populari. La 
clubul muncitoresc al întreprinde
rii mecanice. Clubul tineretului, in 
celelalte așezăminte culturale au 
fost organizate simpozioane, dez
bateri, expoziții de carte social- 
politică, medalioane cinematogra
fice, spectacole cultural-artistice, 
la care au luat parte numeroși 
oameni ai muncii din localitate. 
(Ștefan Dinică).
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Tovarășului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, 

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
Sărbătorirea celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii Alge

riene Democratice și Populare, eveniment memorabil în istoria poporului al- 
gerian, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai 
bune urări.

Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură de realizările și 
succesele obținute de poporul algerian. sub conducerea Partidului Frontul de 
Eliberare Națională, in dezvoltarea economică și socială a patriei sale, în 
întărirea continuă a independenței naționale și ridicarea nivelului de bună
stare materială și spirituală.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare rodnică sta
tornicite intre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
puternică în viitor, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, destin
derii. înțelegerii și colaborării internaționale. _

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporului algerian prieten prosperitate și pro
gres continuu.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
. Președintele

Republicii Socialiste România

„Ziua constructorilor de mașini"
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII CAPULUI VERDE

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa ctnteculut românesc. 
13.00 Album duminical (parțial colori.
14,50 Ziua constructorilor de mașini • 

Vocație și împliniri-reportaj
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de fapte revolu
ționare. Documentar realizat tn 
județul Botoșani

19.40 Cîntarea României. Omagiul țării 
conducătorului iubit. Emisiune re
alizată în colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
cu Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al județului Boto
șani

20,20 Film artistic „Serenada din Valea 
Soarelui"

21.40 Studioul muzicii ușoare (color) 
21,53 Telejurnal

LUNI 8 IULIE
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științitic (color). 

Călătorie în mlcrouniversul celu
lar — documentar

20.40 Tezaur folcloric (color). Ctntece 
și amintiri despre... ctntec cu 
Emil Gavnș

21,00 La școala muncii și a educației 
, revoluționare. Reportaj realizat pe 
Șantierul național al tineretului 
de la Sculeni — Țuțora — Gorban

21,10 Film in serial (color). Anna Pav
lova. Coproducție U.R.S.S. — An
glia. Premieră TV. Scenariul șl 
regia Emil Loteanu. Episodul 3.

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

A devenit de acum o tradiție ca, 
•in fiecare an. in prima duminică 
din luna iulie să sărbătorim „Ziua 
constructorilor de mașini". Inaugu
rată in urmă cu 14 ani din iniția
tiva secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
această zi ilustrează importanta 
construcțiilor de mașini în ansam
blul economiei naționale, înalta 
cinstire și prețuire de care se bucu
ră muncitorii și specialiștii, toți 
oamenii muncii din acest sector de 
activitate.

Apreciată ca unul din principale
le domenii purtătoare de progres 
tehnic, industria constructoare de 
mașini din tara noastră a cunos
cut în anii socialismului, și îndeo
sebi în ultimele două decenii, prin 
hotărârile adoptate de Congresul al 
IX-lea al partidului, o impetuoasă 
și necontenită dezvoltare. Se știe 
că. in momentul cuceririi puterii 
politice și economice de către clasa 
noastră muncitoare, industria româ
nească avea un nivel scăzut _ de 
dezvoltare, dotarea întreprinderilor 
cu mașini și utilaje fiind necores
punzătoare atît din punct de ve
dere cantitativ, cît și calitativ. Era 
necesar deci ca, în primul rînd. să 
se făurească o adevărată industrie 
constructoare de mașini, care să a- 
sigure echiparea tuturor celorlalte 
unități economice. Si, ca urmare a 
unui efort investitional susținut. în 
multe orașe ale țării — printre 
care București, Oradea, Pitești, 
Bacău, Arad, Craiova. Roman, 
Alba Iulia, Iași. Cluj-Napoca, Tîr- 
goviște — s-au înăltat puternice și 
moderne unități constructoare de 
mașini, care au contribuit și con

tribuie în continuare la dotarea 
noilor întreprinderi industriale, la 
dezvoltarea celorlalte sectoare ale 
economiei, la promovarea pfe scară 
tot mai largă a exportului.

Semnificativ pentru progresele 
Înregistrate în acest domeniu de 
activitate este și faptul, pe care il 
menționăm fie și numai cu titlu de 
exemplu, că România ocupă un ioc 
remarcabil în rindul producători
lor de mașini-unelte. din punct de 
vedere al cantității și calității pro
duselor realizate. Mutații cali
tative de esență s-au produs insă 
și în celelalte subramuri ale indus
triei constructoare de mașini. Ast
fel, dacă primele agregate termo- 
energetice mari, de 330 MW, au 
fost asimilate în fabricație pe bază 
de licență, industria noastră — da
torită unui susținut efort propriu 
de cercetare și proiectare — a avut 
o contribuție tot mai însemnată la 
dotarea marilor obiective energeti
ce ale tării. în domeniul forajului 
și exploatării hidrocarburilor se re
marcă echipamentele proiectate și 
executate cu forțe proprii pentru 
instalațiile de foraj marin și pen
tru platformele de exploatare. în 
fine, dezvoltări dinamice au cunos
cut și domeniile caracteristice pen
tru tehnologia contemporană, cum 
sint motoarele termice, tehnica de 
calcul, electronica industrială, ele
mentele și sistemele de automa
tizare, construcția aeronautică ș.a. 
Iar cea mai elocventă expresie a 
înaltului nivel calitativ atins de 
produsele realizate de industria 
constructoare de mașini din tara 
noastră o constituie faptul că. în

ultimii ani. într-o conjunctură e- 
conomică internațională nu tocmai 
favorabilă, peste 50 la sută din 
principalele sortimente fabricate 
de această ramură au fost desti
nate exportului.

Baza tehnico-materială puterni
că. modernă de care dispune in
dustria noastră constructoare de 
mașini, pe deplin competitivă pe 
plan mondial, inalta pregătire pro
fesională a oamenilor muncii din 
acest sector de activitate consti
tuie tot atitea argumente pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
a! partidului pentru actualul cin
cinal. în acest context să precizăm 
că. în concordantă cu cerințele pro
gramelor de. investiții și de spori
re a exportului. în industria con
strucțiilor de mașini se vor inten
sifica acțiunile de modernizare, re- 
proiectare și asimilare în fabrica
ție a unor noi produse și echipa
mente de mare randament și cali
tate superioară. Ca urmare, indus
tria constructoare de mașini va a- 
sigura circa 75 la sută din utilajele 
și instalațiile necesare programului 
de investiții in actualul cincinal și 
iși va spori în mod substanțial 
contribuția la export.

Astăzi, de ziua lor. cu. convinge
rea că iși vor pune în valoare în
treaga pricepere și capacitate pro
fesională. oamenii muncii din în
treaga tară urează constructorilor 
de mașini noi și tot mai însemnate 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
ce Ie revin, astfel incit să iși adu
că o contribuție tot mai mare la 
dezvoltarea și progresul multilate
ral al economiei naționale.

Tovarășului ARISTIDES MARIA PEREIRA
Secretar general al Partidului African 

al Independenței din Capul Verde, 
Președintele Republicii Capului Verde

PRAIA

Cu prilejul aniversării proclamării independenței tării dumneavoastră 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări.

Exprim convingerea că pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care le-am 
convenit impreună, raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare sta
tornicite între partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre 
binele celor două popoare, al cauzei păcii, independenței naționale și înțele
gerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al 
Republicii Capului Verde, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ACTUALITATEA SPORTIVA

Medicina modernă oferă metodo
logii noi de tratament, concomitent 
cu o gamă din oe in ce mai bogată 
de medicamente. Cu toate acestea, 
specialiștii din toată lumea sînt tot 
mai convinși de rolul factorilor na
turali în păstrarea sănătății, adesea 
adevărați concurenți ai unor medi
camente sofisticate. Așa este, în ge
neral, Litoralul, cu factorii lui natu
rali. Abordînd această problemă, dr. 
Lucia Chir iac. șefa policlinicii 
balneare Neptun. ne-a spus :

— Examinarea unor grupuri mari 
de persoane, de diferite vîrste, înain
te și după o expunere de 1—2 ore 
la soare, urmată de băi de mare, a 
demonstrat rolul benefic al curei he- 
liomarine prin normalizarea diferiți- 
lor parametri fiziologici. Tot mai 
mulți dintre pacienții care ne vin an 
de an din toată țara și în tot timpul 
anului se conving de rolul important 
al tratamentului balnear in păstra
rea sănătății. Rezultate foarte bune 
se obțin în afecțiunile aparatului lo
comotor, afecțiuni cronice degenera
tive, artroze, spondiloze, distrofii, 
discopatii și osteopatii, afecțiuni reu
matismale. post-traumatice ; in ane- 
xitele cronice și sterilitate secundară, 
cura heliomarină, asociată cu trata
mente balneare, se dovedește a fi 
deosebit de eficace.

Dar chiar și în cazul unor afecțiuni 
despre cane se credea că exclud „din 
princiftju" cura heliomarină, s-a a- 
juns la concluzia, pe baza studiiloi’ 
întreprinse în ultimii ani, că pot fi 
— in cazuri riguros determinate — 
supuse unui asemenea tratament. De 
pildă, hipertensiunea arterială se a- 
meliorează în urma unei cure pe Li
toral. Avem destul de multi hiper
tensivi — bineînțeles veniti la noi 
cu avizul medicului — dintre care 
și numeroși străini, care reiau an de 
an tratamentul balnear, desigur, cu 
cea mai strictă supraveghere a indi
cațiilor medicului, manifestîndu-se 
prudență maximă în toate privin
țele — durată și orele expunerii la 
soare, regim alimentar etc. Respec- 
tind indicațiile medicului, chiar și a- 
cești bolnavi pleacă la sfirșitul curei 
heliomarine cu o tensiune stabilizată 
și aproape de normal. Un studiu e- 
fectuat în colaborare cu specialiști 
de la Institutul de igienă și sănătate 
publică din București a evidențiat 
rezultate concludente în legătură cu 
reacția aparatului cardiovascular la 
cura heliomarină.

Copiii, tinerii, oamenii sănătoși be
neficiază cu atît mai mult de cu
rele profilactice cu factori naturali : 
soare, apa mării, aerul bogat în ae
rosoli marini. Cura heliomarină 
combinată cu mișcarea, sportul, o- 
dihna și relaxarea, toate bine do
zate. contribuie la o bună antrenare 
fată de efort a organismului, la creș
terea capacității lui de apărare. Cu
rele profilactice cu factori naturali 
pe Litoral contribuie de asemenea la 
prevenirea 
locomotor, 
determină 
ganismului 
piratorii din sezonul rece.

Despre influenta razelor ultravio
lete asupra sănătății ne-a vorbit cu
noscutul specialist în acest domeniu 
dr. Arcadie Percek medic pri
mar radiolog și oncolog la Spitalul 
clinic ..Dr. I. Cqntacuzino" din Bucu
rești.

— Pentru majoritatea dintre noi, 
vacanța înseamnă soare, plajă și im
plicit ultraviolete, iar pentru multi 
tineri bronzarea pielii reprezintă un 
adevărat „certificat" de vacantă reu
șită. Deși din copilărie și pină la 
cele mai înaintate virste toti iubim 
soarele, totuși nu toate organismele 
reacționează în același fel fată de 
razele lui și mai ales fată de ultra
violete.

Fără îndoială, radiațiile solare și

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

anu- 
bene- 

Ele ac-

afectiunilor aparatului 
cardiovascular, tonifică și 
creșterea rezistentei or- 
fată de afecțiunile res-

implicit ultravioletele în 
mite doze au efecte 
fice asupra organismului.
tivează biosterolii. mai precis ergo- 
sterolul, o provitamină care sub ac
țiunea acestor radiații naturale se 
transformă în vitamina D, vitamină 
cu rol esențial in metabolismul cal
ciului și al fosforului și de mare 
importanță in prevenirea și trata
mentul rahitismului. Ultravioletele 
stimulează totodată funcția glandei 
tiroide și metabolismul in general, 
influențează favorabil digestia, cir
culația singelui, funcționalitatea sis
temului nervos și a glandelor cu se
creție internă. Din aceste motive, o 
multitudine de boli se vindecă ori se 
ameliorează sub efectul 
al. ultravioletelor, efect 
accentuat în prevenirea 
rilor.

în momentul cînd ne 
soare, in organism au 
clanșează o serie de reacții de apă
rare împotriva ultravioletelor in 
exces, adică în situația cînd radia
țiile ar putea avea efecte periculoa
se. Această reacție de apărare a or
ganismului constă in accentuarea 
producerii de melanină, pigment de 
culoare brunâ-neagră. care stă la 
baza mult rîvnitei culori de bronzare 
a pielii, căutată cu aviditate mai ales 
în vacantă. Ia munte sau la mare.

Să reținem că organismul fabrică 
acel pigment, melanină, nu pentru 
a colora pielea mai atrăgător și to
nic. ci pentru a-i conferi un ecran 
protector fată de radiații.

Deși mecanismul care declanșea
ză această protecție naturală a or
ganismului este identic Ia toți oa
menii. totuși există deosebiri, de la 
un om la altul. în ce privește can
titatea și calitatea pigmentului. Ast
fel. pielea celor bruneți fabrică pig
mentul melanic in cantitate abun
dentă. conferindu-le acestora o pro
tecție bună împotriva ultraviolete
lor în exces. Organismul persoane
lor blonde fabrică melanină în can-

binefăcător 
cu atît mai 

îmbolnăvi-
expunem Ia 
loc. se de-

tități modeste, iar cei roșeați au un 
pigment care practic nu absoarbe 
ultravioletele. De aici, și concluziile 
pe care le putem trage fiecare pen
tru a nu ne expune inutil la soare.

Sensibilitatea fată de ultraviolete 
depinde și de vîrstă. Astfel, cercetări 
recente au arătat, contrar celor cu
noscute pină acum, că bătrînii și 
copiii sînt mai puțin sensibili față 
de aceste radiații decit adulții, fe
meile sint cu circa 20 la sută mai 
sensibile decit bărbații și chiar mai 
mult în anumite perioade fiziologice.

Măsurători foarte precise au arătat 
că intensitatea ultravioletelor este 
diferită în funcție de anotimp, fiind 
mai mare vara decit iarna. Intensi
tatea acestor radiații diferă și în 
funcție de altitudine, fiind mai pu
ternică la munte decit. la mare, apoi 
în funcție de oră. ultravioletele înne- 
gistrînd un maximum — contrar 
celor cunoscute pînă acum — între 
orele 11 și 15. apoi in funcție de 
reflexie — zăpada sporește intensi
tatea radiațiilor ultraviolete cu 
22—60 Ia sută, nisipul cu circa 17 
la sută, iar apa cu 5 la sută.

Toate aceste precizări, unele foar
te noi. sint utile pentru a nu ne 
expune soarelui inutil sau cu anu
mite riscuri. Multi dintre noi și-ar 
putea compromite vacanta înfrun- 
tind soarele puternic de la mare și 
de la munte cu o slabă pregătire, 
de doar citeva ședințe de însorire 
pe balconul casei sau chiar la ștrand, 
uitînd că intensitatea razelor solare 
de la oraș diferă de cea de la mare 
sau de la munte, chiar și pentru 
faptul că particulele de praf din 
atmosferă filtrează radiațiile ultra
violete.

Adaptarea organismului la radia
țiile ultraviolete de la mare sau de 
la munte trebuie făcută treptat, pro
gresiv. Cerul voalat și chiar norii 
1-asă să treacă ultravioletele, lucru 
pe care trebuie să il avem în ve
dere mai ales la Începutul expune
rii la soare.

Elena MANTU

A.

Doi boxeri români in finalele 
Campionatelor mondiale de juniori

Campionatele mondiale de box 
pentru juniori de la Havana au con
tinuat cu a doua reuniune a semifina
lelor. în care pugiliștii români Mihai 
Leu și Francisc Vastag s-au 
portat 
clare, 
finale.

în 
Mihai

com- 
excelent. reușind, prin victorii 
să-și asigure calificarea in
limitele categoriei ușoare.
Leu l-a întrecut la puncte,

cu o decizie de 5—0. pe sovieticul 
Aleksandr Buskunoy, după un meci 
în care superioritatea tehnică a ro
mânului a fost evidentă în toate 
oele trei reprize. în finală pentru

medalia de aur. Mihai Leu 11 va 
întîlni pe irlandezul Eamonn Lau- 
ghran. care l-a învins la puncte pe 
canadianul Anthony Duffin.

La categoria semimijloeie. Fran- 
cisc Vastag a cîștigat prin abandon 
în repriza a doua meciul cu Juan 
Cano (Cdba). In finală Vastag va 
boxa cu italianul Genesio Marro, 
învingător prin k.o. tehnic în fata 
filipinezului Renato Angdra.

Este de menționat faptul că, deși 
prezent doar cu trei sportivi, boxul 
românesc și-a asigurat pină acum 
două medalii de argint.

ÎN TOATE SECTOARELE CAPITALEI 
„Centre de vacanță" pentru elevi

Ca în fiecare vară. în timpul 
vacantei elevilor. Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport 
București organizează „centre de 
vacantă", unde tinerii pot practica 
sporturile preferate : fotbal, hand- 

volei. baschet, concursuri nau- 
în cadrul acestor centre vor 

avea loc totodată demonstrații 
navomodelism. automodelism.

bal, 
ti ce. 
mai 
de 
box. întreceri de șah. tenis de masă 
și tenis de cimp.

Astfel de centre funcționează la 
baza „Cireșarii", la âtădidriul și

★
TENIS. în semifinalele turneului 

internațional de tenis de la Wim
bledon. Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
l-a învins cu 3—6. 6—4. 7—6. 
suedezul Stefan Edberg, iar 
lianul Pat 
6—4. 6—1 
Connors.

VOLEI.
ziua a doua a turneului internațio
nal masculin de volei de la Sofia 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Moscova — Cairo 
Belgrad — București 3—1 ; 
via — Sofia 3—2.

Cash l-a eliminat 
pe americanul

6—4 pe 
austra- 
cu 6—4.
Jimmy

Meciurile disputate în

3—0 ; 
Varșo-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 iulie, ora 21 — 8 iulie, ora 
21. în țară : vremea va fi instabilă in 
prima parte a intervalului, mai ales în’ 
regiunile din estul și sudul tării, apoi 
se va ameliora treptat. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea, mai ales, 
caracter de aversă. însoțite de descăr-' 
cări electrice, în toate regiunile țării, 
mai frecvente în cele din estul și sudul 
teritoriului, în prima parte a interva-

tutui, cînd și cantitățile de apă pot 
depăși, pe alocuri, 13 litri pe metru 
pătrat în 24 de ore. în partea a doua 
a intervalului, aria ploilor se va res- 
tringe. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări izolate la 
începutul intervalului, in sud-estul 
tării, din sectorul nord-est. Tempera
turile minime vor oscila între 8 și 18 
grade, iar cele maxime. In general, 
intre 18 și 28 de grade. In București : 
vremea va ti instabilă, în prima parte 
a intervalului, apoi se va ameliora 
treptat. Cerul va ti variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
aversă, însoțite de descărcări electrice. 
Vintul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
intre 14 și 17 grade, iar cele maxime in
tre 22 și 26 de grade.

ștrandul Tineretului, baza sportivă 
C.S.T.A. și stadionul Giulești (sec
torul 1) ; baza „Cutezătorii", com
plexul .,Dinamo", baza sportivă 
„Olimpia". ,,Tei-Toboc“. complexul 
„Voința" (sectorul 2) ; baza „Voini
celul", „Pantelimon". I.T.B. (sectorul 
3) baza sportivă din șos. Olteniței, 
„Temerarii" (sectorul 4) ; complexul 
„Progresul". bazele_de la Școala nr.

Bolintineanu" 
bazele 

din 
6).

„D.
precum și 
de agrement

148 și Liceul 
(sectorul 5) ; 
URBIS și cea 
parcul „AI. Moghioroș" (sectorul

★
FOTBAL. în Campionatul 

fotbal al Americii de Sud. echipa 
Chile a furnizat o mare surpriză, 
învingînd cu scorul de 4—0 (1—0)
selecționata Braziliei. Au marcat 
Bassay (2) și Letelier (2).

BASCHET. Primele două me
ciuri disputate în cadrul turneului 
international de baschet pentru ju
nioare de la Dubrovnik (Iugoslavia) 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Spania — Itâlia 70—66 (27— 
29) ; Iugoslavia — Franța 86—44 
(39—23).

de

GINDURI Șl FAPTE DE PETROLIȘTI
tem mai 
tic, prin 
gimare a 
te două 
însumată

(Urmare din pag. I)
mențină în continuare. Mai 
rețineți că schela Moșoaia 
înregistrează 
depășiri de producție 
gaze utilizabile, la 
deetanizate, la etan, 
gazolină...

„Țării — mai mult 
trol !“ este, așadar, și 
viza sondorilor de la 
șOaia. Mai mult petrol în
seamnă sporirea bazei de 
materii prime energetice, 
înseamnă mai multă „piine 
din petrol" pe masa mun
citorului gliei de la Hin- 
țești și Moșoaia și Vața și 
de pe întreg perimetrul 
schelei Moșoaia, intins pe 
o rază de 70 km.

— Care este izvorul spo
rurilor de producție, tova
rășe inginer Petre Tatu ? 
— l-am întrebat pe direc
torul tehnic al schelei Mo
șoaia.

— Intrarea în funcțiune 
a stației de compresoare 
Săpata a avut ca efect 
imediat — și rezultatele 
lunii mai, ca și estimările 
pe luna iunie sînt conclu
dente — creșterea produc
ției la brigăzile a 9-a Să
pata și a 10-a Vata, care 
exploatează sondele in 
sistem gaz-Iift (e un sis-

importante
la 

gaze 
la

pe- 
de- 

Mo-

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț • PENTRU „ÎNNOBILAREA" 
ț PLANTELOR. Pe plan mondial se între- 
l prind ample cercetări vizînd transformarea 
/ plantelor superioare, grație metodelor ingi- 
) neriei genetice, prin grefarea de gene străi- 
i ne. considerate ca prezentînd interes din 
’ punct de vedere agronomic. Principalii vec- 
l tori utilizați în grefarea genelor sint „agro- 

bacteriile", tn studiu se află însă și alte 
\ metode. Astfel, o echipă de specialiști ai 
t Institutului național de cercetări agricole 
’ din Franța a reușit. In premieră, să trans- 
» fere o informație genetică cu ajutorul lipo- 
< romilor. Lipozomii sînt picături extrem de 
1 fine de lipide, fabricate in laborator. în 
i care pot fi înglobate diferite substanțe, mai 
' ales medicamente. în cazul de față, cerce- 
\ tătorii au inglobat în lipozomi o plasmidă 
i bacteriană care conferă rezistentă la un 
’ antibiotic, respectiv la kanamicină. în con- 

tinuare. acești lipozomi au fost fuzionați cu 
i celule de tutun fără membrană, respectiv 
’ cu protoplaste. Realizindu-se apoi culturi 

L------------------

de asemenea protoplaste. s-au obtinut 
plante intregi de tutun, purtătoare ale in
formației genetice străine și capabile să o 
transmită descendentilor lor. Acest succes 
deschide calea spre transformarea celulelor 
vegetale printr-o tehnică mai directă și 
mai simplă decit cea care folosește „agro- 
bacteriile".

• ROBOT-CÎRTIȚĂ. în SU A- a 
fost realizat un robot capabil să 
sape tunele cu secțiunea cuprinsă Intre 
20 și 90 metri pătrați. fără să fie necesară 
prezenta unui operator. Omul intervine 
doar la începutul ciclului de foraj. El de
clanșează această operație, aliniind bra
țele robotului, echipate cu perforatoare, 
în dreptul reperelor de foraj. După ce a 
fost examinată poziția, robotul „citește" o 
casetă-program cu indicațiile privind munca 
de efectuat și începe să sape. Firește că 
Ia nevoie, operatorul poate interveni, în 
cursul operațiunii, modificînd instrucțiu
nile inițiale. în timpul lucrului, in me

economic). Prac- 
măsurile de re- 
sondelor la aces- 
brigăzi. producția 

a crescut 'a
15—20 tone pe zi, începind 
din mai. Dar aplicarea 
măsurilor de regimare. de 
exploatare eficientă a son
delor se extinde și la cele
lalte brigăzi. Așadar, spo
rurile de producție înre
gistrate nu sînt altceva de- 
cît decontul în petrol al 
eforturilor noastre de ex
ploatare mai economică și 
de mai bună organizare a 
intregii activități. Reali
zările de pună acum ne 
dau garanția că, deși pla
nul pe anul in curs este 
cu 30 la sută mai mare 
față de anul trecut, el 
poate fi îndeplinit și de
pășit. De altfel, in anul 
1985, cînd am fost frun
tași pe țară, producția pe 
care am realizat-o era cît 
plănui pe acest an. Deci 
nu depinde decit de noi să 
depășim propriul

— Și cum acționați 
acest sens ?

— In primul rînd 
vrea să rețineți că am be- 

sprijinul 
resort și 

rezolvat majorita
tea problemelor legate de

neficiat de tot 
ministerului de 
ne-am

record, 
în
aș

asigurarea bazei tehnice, 
atit de importantă in acti
vitatea noastră. Astfel, ni 
s-a asigurat materialul tu
bular necesar, s-a rezolvat 
problema tijelor de pom
pare și singura problemă 
care ne mai 
ar mai fi 
electrice : 
încă. 40 de 
bui 40 de 
trice, iar noi n-am primit 
nici unul. Și planul este 
eșalonat în relație cu in
trarea în funcțiune a noi
lor sonde, cum bine se 
știe. în ce privește măsu
rile luate de noi, aici, pen
tru îmbunătățirea întregii 
activități, pot să vă spun 
că am sporit asistența teh
nică în toate trei schim
burile, că, dacă muncito
rul lucrează 8 ore, atît cît 
e durata schimbului, spe
cialistul, șeful de brigadă 
și adjunctul său lucrează 
și 14 ore, și mai mult dacă 
e necesar.

— Nu este, totuși, cam 
mult ?

— Confrații noștri în 
munca pămîntului, agri
cultorii, spun vreodată că 
e cam mult să lucrezi în 
cimp zi-lumină ? Nu spun. 
Ei vorbesc de momentul 
optim al lucrărilor și chiar

îngrijorează 
lipsa motoarelor 
ca să pornească 
sonde ne-ar tre- 
motoare elec-

j 
de necesitatea de a face 
din noapte zi în campanii, 
într-un fel, ne asemănăm. 
Ca și pentru ei, lunile de 
vară sint pentru noi o pe
rioadă optimă. Cu cît pro
fităm de lunile bune ale 
verii, dind, profesional, tot 
ce putem da și cerînd pă- 
mintului cît ne poate da, 
cu atît avem... seceriș mai 
bogat.

Aceasta este gîndirea 
tuturor specialiștilor, a 
tuturor celor peste 2 500 
de petroliști de la Moșoa
ia. Aceasta este convinge
rea celor aproape 600 de 
comuniști care, la puncte
le de lucru, sînt exemplu 
de hărnicie, de dăruire 
profesională. Iar efortul 
lor, decontat în tone de 
petrol, cum bine spunea 
directorul tehnic, înseam
nă o prelungire a dialogu
lui dintre om și glie : pe 
ger și pe arșiță sondorul, 
faurul de aur negru al ță
rii, muncește pămîntul cu 
dragoste de țăran, cu răs
pundere și cu abnegație 
muncitorească și cu nețăr
murită încredere in arma 
reprezentată de știință, de 
progresul tehnic — marele 
său aliat ; și pămîntul iși 
descătușează ascunsele iz
voare, rodind mai bogat.

Poporul Republicii Capului Ver
de sărbătorește la 5 iulie 12 ani de 
Ia proclamarea independentei tă
rii sale.

Stat insular, situat, la 500 kilo
metri de coasta vestică a conti
nentului african. Republica Capu
lui Verde (suprafața — 4 033 kmp ; 
populația — aproximativ 330 000 
locuitori) are o economie bazată 
pe agricultură și pescuit. Se cul
tivă banane, trestie de zahăr, ca
fea, tutun și altele. în perioada 
care a trecut de la dobîndirea in
dependentei. poporul acestui tinăr 
stat a depus eforturi .pentru a în
lătura urmările grele ale domina
ției coloniale. A fost, astfel, înfăp
tuită reforma agrară, s-au creat 
citeva întreprinderi pentru valori
ficarea resurselor naturale, s-a tre
cut la amenajarea unei rețele de 
irigații. în același timp au fost

puse în aplicare proiecte de siste
matizare urbană. în primul rind in 
capitala tării, orașul Praia.

România socialistă urmărește cu 
interes și simpatie activitatea con
structivă desfășurată de poporul 
Republicii Capului Verde, între 
cele două țări dezvoltîndu-se rela
ții dg prietenie și colaborare. O 
contribuție de seamă în acest sens 
au adus întîlnirile și convorbiri
le desfășurate anul trecut, la 
București, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Aristides Maria Pereira. Documen
tele semnate și înțelegerile conve
nite cu acest prilej au deschis noi 
perspective legăturilor reciproce, 
în folosul .celor două țări și po
poare, al afirmării telurilor inde
pendentei, păcii și progresului in 
lume.

Cronica zilei
La București a. avut loc, simbătă, 

schimbul instrumentelor de ratifica
re a Acordului general de cooperare 
economică, științifică și tehnică in
tre Republica Socialistă România și 
Marea Jamahirie Arabă Libiană 
Populară Socialistă, semnat la 
Tripoli de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și Moammer 
Kadhafi. conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie, cu prilejul 
vizitei oficiale de prietenie efectuată 
de șeful statului român in Libia.

Schimbul a fost efectuat de Traian 
Pop, adjunct al- ministrului afaceri
lor externe, și Abdul Hamid F. 
Farhat, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București.

Simbătă. în Capitală s-au încheiat 
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-libiene de cooperare econo
mică și tehnică, care a stabilit noi 
măsuri în vederea dezvoltării și di
versificării relațiilor economice ro- 
mâno-libiene în domenii de interes 
comun, de extindere a schimburilor 
comerciale reciproc avantajoase.

Cu acest prilej a fost semnat Pro
tocolul sesiunii.

★
Simbătă, 4 iulie a.c.. a părăsit por

tul Constanta nava școală ,.Mircea", 
care efectuează un marș de instruc
ție in Marea Neagră. în scopul pre
gătirii practice a elevilor Institutu
lui de marină.

(Agerpres)

Chiar dacă nu se dovedește, 
o umbră de îndoială tot rămine...
(Urmare din pag. I)
murit acum aproape doi ani. A fost 
și a rămas cinstit. Cineva din co
muna Girleni ori din împrejurimi
— nu știm cine — s-a folosit de 
numele lui. Cineva — nu știm cine
— se dovedește atit de incrincenat, 
incit nici liniștea morților n-o res
pectă. Ca să nu mai vorbim, de li
niștea celor vii. Cum e posibil ? 
întrebarea este retorică, n-are sens 
să ne-o punem. Uite că se poate și 
așa. Atunci cind ești negru la su
flet. cind dovedești rea credință și 
rea voință ; atunci cind dorești să 
arunci cu noroi in cinstea, in onoa
rea și demnitatea cuiva ; atunci 
cind gindesti ca in celebrul afo
rism: „Calomniați. calomniați. ceva 
tot va rămine !“. convins că, 
ponegrind, conștient și perseve
rent. și turnînd minciuni peste 
minciuni, o părticică din ele va ră
mine în sufletul oamenilor.

Nu-i pentru prima dată cînd ne 
întilnim cu... tehnologia calomnia
torilor. Știu și ei că minciuna are 
picioare scurte. Știu și ei că. pină 
la urmă, adevărul triumfă. Ei știu 
toate acestea, dar calomniază. Ei 
știu, dar perseverează in turpi
tudine. De ce ? Pentru că „știința" 
lor e vastă. Ei mai știu și că. să 
zicem, dacă intr-o ședință . se 
afirmă despre cineva că ar fi co
mis cutare ori cutare fapte, cu toa
te probele aduse de cel învinuit pe. 
nedrept, cu toate dovezile contrare, 
o umbră de indoială tot rămine : 
„Și dacă totuși..." — gindesc unii 
dintre cei din jur.

Anonimul și abuzivul nostru co
respondent dorește să-I așeze pe 
primarul din Girleni sub povara 
discreditării. Motivul îl știe doar 
el, dar nici nouă nu ne este greu 
să-1 bănuim : in cei doi ani de cind 
se află Ia cirma comunei. Ionel 
Pușcașu s-a străduit — în bună 
parte a și reușit — să impună or
dinea și disciplina celor care le ig
norau în văzul lumii. Nu-i impo
sibil ca meschinele interese ale 
cuiva să nu fr fost cumva lezate. 
Nu totdeauna întrunește unanimi
tatea un stil de muncă energic, care

cheamă la vigoare și rigoare. Or. 
tocmai cu un astfel de fel de a 
munci se dovedește că nu este de 
acord nemulțumitul, (ne)omul din 
umbră. Și iată cum calomnia poate 
aduce aceleași daune ca și cocolo- 
șirea Lipsurilor. Și iată de ce — in
diferent de sentimente ori de re
sentimente — oamenii trebuie apă
rați de calomnie.

Ceea ce și. facem. Pentru că de
geaba speră anonimul. Degeaba 
speră și cei tentați sâ-i urmeze 
exemplul. Ar trebui să-și amin
tească vechiul nostru proverb : „Cu 
minciuna poți prinzi, dar nu poți 
cina". în contextul democrației 
noastre socialiste, activitatea de 
soluționare ..a scrisorilor și de pri
mire a oamenilor muncii in au
diențe se bucură de atenția cuve
nită. Nici noi și nici cei care mun
cesc în acest important sector de 
activitate nu credem că zicala 
„pină nu faci foc nu iese fum" este 
totdeauna valabilă. Convingerea 
noastră se întemeiază pe fapte.

însă ceva-ceva tot a realizat ca
lomniatorul : 1. Pentru un timp a 
făcut să plutească bănuiala asupra 
unui om cinstit, tracasindu-1 și fri- 
nindu-i activitatea. 2. Ne-a pus pe 
drumuri. Și nu numai pe noi. La 
colegiul de partid al județenei Ba
cău, tovarășii Gheorghe Miroh si 
Vasile Secăreș ne-au făcut o sur
priză spunindu-ne : „Știam dinain
te rezultatul anchetei dv„ v-am 
lăsat insă să vă faceți datoria. Iată 
aici...". Și ne-au pus la dispoziție 
citeva dosare de cercetare. Sase 
scrisori. în numai cinci luni de zile, 
a trimis anonimul la diferite fo
ruri. Fiecare a fost verificată te
meinic. Singura formă de abuz con
statată a fost... abuzul de reclama- 
ții anonime.

încheiem aici. veștejind și 
condamnind incâ o dată, ferm, 
„practica" anonimatului răuvoitor. 
Iar dumneavoastră, cititori și co
respondenți ai ziarului, vă adresăm 
rugămintea : scrieti-ne ca și pină 
astăzi — CE, CÎT ȘI CUM DORIȚI. 
Insă numai în numele eticii și e- 
chității noastre socialiste, in nu
mele adevărului !

moria robotului se înregistrează toate ope
rațiile executate.

• LASER SALVATOR. La sPitaIul 
de pe lingă Universitatea din Niirnberg a 
fost experimentată cu succes tratarea, cu 
ajutorul laserului, a arteritei la membrele 
inferioare. Această maladie invalidantă con
stă in obturarea progresivă a arterelor, în 
speță marile artere iliacă și femurală, da
torită unor depuneri pe pereții interiori ai 
acestora. Tratamentul constă in a „dizolva", 
cu ajutorul razelor laser, aceste depuneri. 
Fasciculul laser este focalizat, cu ajutorul 
unui filtru optic, cu diametrul de numai 0.4 
mm. Circulația singelui continuă nestinghe
rită, chiar și în cursul operației. Riscul de 
lezare a arterelor este foarte redus, supe
rioritatea acestui tratament constînd in 
faptul că se evită riscurile de intervenție 
chirurgicală, se înlătură depunerile in mod 
mai eficient, se previne afectarea vaselor 
colaterale. Specialiștii consideră că .noua 
tehnică poate fi utilizată și in alte afec-

țiuni arteriale, inclusiv în cazul unor trom- 
boze.

• ADEVĂRATUL PLUTON. Abia 
la sfirșitul acestui secol se va dispune de 
primele informații directe despre planeta 
Pluton. Ele vor fi transmise de către sonda 
spațială Voyager". în așteptarea 
informații.

acestor 
astronomia a intrat, însă, de 

curind în posesia unui interesant element, 
reieșit în urma unor măsurători efectuate 
la observatorul Eso la Sila din Chile, în 
timp ce satelitul Charon era eclipsat de 
Pluton. Nu mică a fost surpriza cind s-a 
constatat că diametrul planetei este de nu
mai 2 200 km. in loc de 4 000. cit se credea. 
Potrivit specialiștilor, dacă Pluton este atît 
de mic. rezultă că el ar putea fi, de fapt, 
„o fostă lună" a lui Neptun.

„electronice", menite să-i ajute pe tineri 
să se servească eficient de microcalcula
toarele electronice. Aceste cărți se adre
sează. în principal, elevilor din școlile me
dii. De căutare se bucură, bunăoară, trei 
volume cu probleme de matematică, dar și 
cele cu exerciții de fizică, de gramatică etc. 
în general, după ce citește un text intro
ductiv, elevul dă drumul la program, 
calculatorul îi propune, prin 
ecranului, exerciții din ce in ce 
plicate. Elevul poate revedea in orice mo
ment orice rezolvare anterioară, 
nai, poate trece în revistă tot 
„obligat" de calculator să învețe pentru în
țelegerea problemelor, toate tehnicile și or
dinea cea mai bună de efectuare a raționa
mentelor pentru rezolvarea acestora.

iar
intermediul 

mai com-
iar, în fi
ce a fost

• CĂRȚI „ELECTRONICE".
Prezente tot mai remarcate in librăriile din 
Italia le constituie așa-numitele cărți

• CEL MAI POLUAT ORAȘ 
ar putea fi Ciudad de Mexico, eu cei 
18 milioane de locuitori ai săi, cărora, 
anual, li se mai adaugă cite un milion. „A 
respira aici, apreciază specialiștii mexicani

citați de ziarul „Le Monde", echivalează 
cu a fuma 40 de țigări pe zi". Deasupra 
orașului, zilnic, ajung 11 000 tone de ema
nații toxice. în unele zile de iarnă, un nor 
gros, roșietic învăluie metropola, care, 
înconjurată de vulcani, se sufocă literal
mente în fundul văii unde este așezată. 
Atunci, componenții poluanți se acumulea
ză. ore în șir. deasupra orașului, alcătuind 
o ceată nocivă. Principalii vinovati de po
luare ? Gazele de eșapament ale celor 3 
milioane de vehicule care circulă zilnic 
prin capitala mexicană, cit și elementele 
biologice contaminante : microbi, bacterii 
și particule organice. Datorită altitudinii de 
2 300 metri, în metropolă aerul conține cu 
30 la sută mai puțin oxigen decit la nivelul 
mării. „Pentru specialiștii mexicani din 
domeniul sănătății, problema fundamen
tală nu mai este aceea de a ști dacă viata 
va fi mai 
ani, ci de 
va mai fi 
măsuri de 
ziarul „Le

puțin plăcută aici, peste cițiva 
a ști, pur și simplu, dacă ea 

posibilă, dacă nu se iau urgente 
combatere a poluării", conchide 
Monde".

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*



„Demersurile, inițiativele si acțiunile 
României sncialiste-în deplin consens cu 
interesele fundamentale ale umanității"

Vizita primului ministru al guvernului român
in R. A. Egipt

ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Politica externă de pace și cooperare consecvent 
promovată de România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu continuă să fie amplu reliefată de 
mijloacele de informare în masă de peste hotare, in 
numeroase articole și comentarii sînt puse în evidență 
principiile de bază ce fundamentează demersul in
ternațional al țării noastre, contribuția substanțială

adusă la soluționarea echitabilă a problemelor con
temporaneității.

Ample relatări sînt consacrate, de asemenea, ilus
trării unor aspecte definitorii din viața partidului și 
statului nostru, precum și unor momente de seamă ale 
istoriei naționale, angajării plenare a poporului 
român în vasta activitate de înflorire multilaterală a 
patriei socialiste.

„Nicolae Ceaușescu —un președinte al păcii"

CAIRO 4 (Agerpres). — La Cairo 
au continuat convorbirile oficiale 
dintre primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. și pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Egipt. Atef Mohamed Naguib Sedki, 
in prezența delegațiilor oficiale ale 
celor două țări.

în centrul convorbirilor s-au aflat 
probleme ale dezvoltării și adîncirii 
pe mai departe a colaborării econo
mice dintre România și Egipt, in 
spiritul convorbirilor si înțelegerilor 
realizate la cel mai înalt nivel. în 
acest cadru, au fost abordate moda
lități pentru aplicarea neîntîrziatâ a 
unor măsuri concrete de impulsio
nare și diversificare a domeniilor de 
conlucrare reciproc-avantajoasă.

★
Primul ministru al Republicii 

Arabe Egipt a oferit un dineu in 
onoarea primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România.

Cei doi prim-miniștri au "exprimat 
convingerea că există premise pen

tru dezvoltarea armonioasă, dinami
că, pe multiple planuri a conlucrării 
româno-egiptene reciproc avantajoa
se și au toastat în sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
președintelui Mohamed Hosni Mu
barak, pentru prosperitatea celor 
două popoare prietene.

★
Primul ministru al guvernului ro

mân a vizitat uzina de reparat ma
terial rulant de la EI-Wasta. obiectiv 
realizat de tara noastră.

în cursul convorbirilor purtate cu 
conducerea acestei moderne unități, 
cu factori de răspundere din minis
terul egiptean de resort, beneficiarii 
investiției și-au exprimat satisfacția 
fată de calitatea superioară a lucră
rilor executate si nivelul tehnic ri
dicat al mașinilor, utilajelor si insta
lațiilor livrate de întreprinderile de 
profil din tara noastră. Au fost evi
dențiate. de asemenea, posibilitățile 
de adîncire in continuare a colabo
rării economice bilaterale, reciproc- 
avantaioase.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A VENEZUELEI

Domnului JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

CARACAS
Cu prilejul celei de-a 176-a aniversări a proclamării independenței Re

publicii Venezuela, îmi este deosebit de plăcut ca, in numele poporului 
român și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră și poporului vene- 
zuelean prieten călduroase felicitări, împreună cu cele maî bune urări de 
prosperitate și pace.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă România și Republica Venezuela se vor dez
volta si întări in continuare. în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcți și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sub acest titlu, publicația italia
nă „QUOTIDIANO DI LECCE" in
serează un amplu articol consacrat 
poziției României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în problema vi
tală a epocii contemporane : reali
zarea dezarmării și salvgardarea 
păcii. „In concepția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
se arată în articol — problema nu
mărul unu a epocii noastre este cea 
a încetării cursei înarmărilor, a 
trecerii la dezarmarea nucleară si 
generală, a asigurării păcii pe pla
neta noastră".

Reliefînd realismul acestui punct 
de vedere românesc, a cărui valoa
re este astăzi larg recunoscută pe 
plan internațional, ziarul reia ar
gumente prezentate. în repetate 
rinduri, de conducătorul partidului 
și statului. nostru, in legătură cu 
imensul pericol pe care acumularea 
de arme cu o mare putere distruc
tivă. în special nucleare. îl repre
zintă pentru însăși supraviețuirea 
civilizației umane.

In viziunea României, se arată în 
articol. ..ar trebui încheiate cit mai 
curind posibil acorduri corespun
zătoare privind încetarea cursei 
înarmărilor și adoptarea de măsuri 
concrete de dezarmare". Din 
inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu — continuă zia
rul — România se declară în fa
voarea înfăptuirii unui program 
complex de dezarmare, bazat pe 
dezarmarea nucleară, care să ducă 
la lichidarea treptată a tuturor ar
melor atomice pînă la sfirsitul se
colului și. paralel. Ia reducerea 
cu 25 la sută în următorii 5 ani a 
armamentelor convenționale, tru
pelor si a cuantumului cheltuielilor 
militare — eforturi ce vor trebui 
continuate oină la realizarea. îri 
anul 2000. a unei diminuări de cel 
puțin 50 la sută.

Punînd în evidență deplina con
cordanță dintre gindire și acțiunea 
practică, ce definește ansamblul 
politicii interne și externe româ
nești. publicația subliniază: „Româ
nia a hotărît să efectueze o redu
cere unilaterală a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare. 
Referendumul din 23 noiembrie 
1986 constituie un însemnat act po
litic, prin care întregul popor, in
clusiv tînăra generație, s-a pro
nunțat asupra acestei probleme atît 
de importante, asupra necesității 
unei acțiuni internaționale in fa
voarea dezarmării".

în concepția României, a pre
ședintelui ei. Nicolae Ceaușescu — 
subliniază cotidianul — negocieri
le, călăuzite de dorința de a se 
ajunge la o înțelegere, âr putea 
duce la acorduri utile asupra celor 
mai complexe probleme ale lu
mii contemporane. In consecință. 
România consideră că trebuie să 
se ai ungă cît mai curind posibil la 
un acord care să permită elimina
rea rachetelor americane și sovie

tice cu rază medie de acțiune din 
Europa si să se asigure, totodată, 
continuarea negocierilor menite să 
ducă Ia înțelegeri asupra retragerii 
tuturor armelor nucleare de pe 
continentul european.

în același timp, România consi
deră că se impune utilizarea tu
turor căilor posibile pentru înche
ierea unui acord general asupra in
terzicerii totale a experiențelor 
nucleare.

Detaliind aspecte majore ale con
cepției novatoare și realiste a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind trecerea la dezarmare, coti
dianul pune accentul pe ideea po
trivit căreia transformarea Eu
ropei într-un continent fără arme 
nucleare nu privește numai U.R.S.S, 
și S.U.A., ci toate popoarele con
tinentului, direct amenințate de 
arsenalele atomice acumulate în 
această zonă. Statele europene au 
nu numai dreptul, ci și obligația de 
a participa la eforturile menite să 
îndepărteze pericolul unei confrun
tări nucleare, de a participa intr-o 
modalitate sau alta, la negocierile 
pe această temă, pentru a contribui 
la realizarea unui acord, a unor în
țelegeri reciproc avantajoase.

..România — se arată. în conti
nuare, în articol — militează cu 
consecvență pentru realizarea de 
progrese în direcția păcii și 
securității în zona balcanică. Se 
cunoaște, de exemplu, propunerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind organizarea unei conferințe 
la nivel înalt a țărilor din regiune, 
în scopul transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii, a bunei ve
cinătăți, a colaborării, înțelegerii, 
fără arme nucleare și chimice, fără 
baze militare si forte armate 
străine".

„Același simț al responsabilită
ții — continuă ziarul — a caracte
rizat acțiunile României în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite. în 
cursul sesiunilor ordinare și extra
ordinare consacrate dezarmării de 
către Adunarea Generală, în ca
drul Comisiei de dezarmare a 
O.N.U.

România este vital interesată în 
menținerea păcii, pentru a-și putea 
desăvîrși vasta operă constructivă. 
Reliefînd această aspirație supre
mă a poporului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu afirma : 
„Realitatea, viața demonstrează, 
cu puterea faptelor de netăgăduit, 
că planurile de dezvoltare econo- 
mico-socială ale fiecărui popor — 
deci și ale poporului nostru — se 
pot realiza numai în condiții de 
pace. De aceea, în întreaga noas
tră activitate internațională acțio
năm cu hotărîre pentru dezvol
tarea unei ample colaborări eco
nomice și tehnico-științifice cu 
toate statele lumii, pentru înfăp
tuirea dezarmării nucleare și con
venționale, pentru pace — bunul 
cel mai de preț al omenirii".

chis drumul deplinei împliniri a 
năzuințelor seculare ale poporului 
român de a fi liber și stăpîn în 
tara sa. Se poate spune pe bună 
dreptate că poporul român și-a cu
cerit deplina suveranitate si inde
pendență în anii socialismului 
cind, sub conducerea Partidului 
Comunist. In România a fost in
staurată o nouă orînduire socială.

In încheiere, este reliefată rela
ția indisolubilă dintre istoria de 
lupte și jertfe a poporului român 
și tot ceea ce definește România 
contemporană. „Niciodată în istoria 
sa — se menționează — România 
nu a avut un rol atît de activ In 
viața internațională, raporturi atît 
de ample cu țări de pe toate conti
nentele. nu a participat cu atîta in
tensitate la circuitul mondial de 
valori materiale și culturale ca în 
zilele noastre. Locul demn pe care 
România ii ocupă astăzi în concer
tul națiunilor lumii este rodul unei 
lupte duse fără încetare".

Eforturi neobosite in

sprijinul reglementării

pașnice a conflictelor

internaționale

0 politică externă profund originală

O altă publicație italiană — 
„SETTEGIORNI" — include in pa
ginile sale un grupaj de articole 
consacrat țării noastre. într-unul 
.dintre acestea, intitulat „în spiritul 
politicii internaționale promovate 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
— Inițiativele României in lupta 
împotriva subdezvoltării", se men
ționează : „Ceea ce a caracterizat 
politica externă a României din ul
timii 20 de ani a fost originalitatea 
ei. Sint cunoscute numeroasele ini
țiative întreprinse de această țară 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, în raporturile cu multe sta
te ale lumii și cu aproape toate 
mișcările de eliberare — expresii 
vii ale aspirațiilor fundamentale 
ale popoarelor".

Punînd în evidență carac
terul global, atotcuprinzător ce 
definește concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra lumii 
contemporane — analizată realist 
în ansamblul caracteristicilor și 
interdependentelor sale — articolul 
reliefează justețea punctului de 
vedere românesc, potrivit căruia 
intre pace, dezarmare si înfăptui
rea năzuințelor de egalitate și pro
gres ale tuturor statelor exisță o 
relație organică. indisolubilă. 
România — menționează revista 
italiană — consideră că nu se poa
te urmări realizarea unor obiective 
de pace și dezvoltare dacă nu se 
acționează. în același timp, pentru 
edificarea noii ordini economice 
internaționale.

„Pentru România, principiul e- 
chității economice internaționale 
înseamnă, în primul rind, a con
tribui la dezvoltarea forțelor de 
producție în funcție de capacitatea 
fiecărui popor : înseamnă mobili
zarea potențialului material și u- 
man al popoarelor respective : în
seamnă a promova forme superi
oare de cooperare economică, teh
nică și științifică între state : în
seamnă a contribui la crearea unei 
baze alimentare și industriale care 
să satisfacă nevoile țărilor in curs 
de dezvoltare : înseamnă. în sfîr- 
șit. a contribui Ia o mai bună uti
lizare a resurselor lor naturale. 
Totul în perspectiva constituirii u- 
nui «Fond pentru Dezvoltare» sub 
egida Națiunilor Unite. După cum 
se poate vedea, este un proiect de 
amplă rezonantă, care dacă se va 
aplica, va aduce bunăstare și drep
tate socială întregii omeniri și va 
contribui cu siguranță la soluțio

narea gravei probleme a subdez
voltării și foametei în lume" — se 
arată în articol.

De asemenea, continuă revista. 
România se remarcă prjn origina
litatea propunerii de a se convoca 
o conferință internațională sub e- 
gida O.N.U., care să reunească la 
aceeași masă țările în curs'de dez
voltare și țările dezvoltate, cu 
scopul de a discuta și aproba un 
program global care să soluționeze 
problemele subdezvoltării și să 
facă posibilă o nouă ordine eco
nomică mondială, mai adecvată ne
voilor popoarelor.

Aceste idei de dreptate și pro
gres social — se arată in încheie
re — nu se nasc din nimic, ele își 
au tradiția în spiritul umanitar al 
poporului român.

într-un alt articol inserat de pu
blicația italiană sînt trecute în re
vistă aspecte de seamă ale istoriei 
noastre, subliniindu-se permanența 
idealurilor de afirmare a conștiin
ței naționale și a independentei 
care au marcat întreaga existență 
a poporului român, idealuri pe de
plin înfăptuite astăzi, cînd au do- 
bîndit valențe noi. calitativ supe
rioare.

„Istoria României — se arată in 
articol — s-a desfășurat întotdea
una sub semnul ’uptei neîntrerupte 
a poporului român pentru afirma
rea ființei sale naționale. într-un 
trecut istoric plin de vicisitudini, 
independența a fost întotdeauna 
idealul suprem".

Sînt detaliate, in continuare, sem
nificațiile deosebite ale unor mo
mente ca unirea de la 24 Ianuarie 
1859 sau războiul de independență 
din 1877.

„în memorabila zi de 9 Mai 1877. 
Parlamentul român, exprimînd vo
ința fierbinte a întregului popor, 
aspirațiile si idealurile sale națio
nale. hotăra să pună capăt rapor
turilor de dependență față de 
Poarta Otomană și proclama, prin 
vot unanim, deplina independentă 
de sta* a României".

O atentie deosebită este acordată 
momentului 1 Decembrie 1918, cînd 
s-a desăvirsit formarea statului na
țional unitar român „Prin unirea 
Transilvaniei cu România, măreț 
act de dreptate istorică, ideal su
blim pentru cam s-au jertfit nu
meroase generații".

Actul de la 23 August 1944 — se 
subliniază în continuare — „a des

Reflectarea de către presa inter
națională a intensei activități di
plomatice care se desfășoară la 
București constituie un nou prilej 
pentru evidențierea dinamismului 
și caracterului constructiv ce defi
nesc politica externă românească.

Relatînd despre primirea de către 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a secretarului Comitetului Popular 
General pentru Planificare din Ja- 
mahiria Libiana, Mohamed Loutfi 
Farhat, agenția T.A.S.S. mențio
nează că în timpul întrevederii au 
fost relevate bunele relații de co
laborare ce s-au statornicit intre 
cele două țări și popoare, subliniin
du-se însemnătatea dialogului la 
cel mai înalt nivel pentru dezvol
tarea conlucrării multilaterale ro- 
mâno-libiene.

Examinîndu-se unele aspecte ale 
vieții internaționale — relevă agen
ția — s-a subliniat că în actuala 
situație internațională se impune 
să se facă totul pentru oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor spre confruntare și război, pen
tru asigurarea dezarmării și păcii 
pe planeta noastră.

într-o corespondentă consacrată 
aceluiași eveniment, agenția CHINA 
NOUA relevă că în timpul între
vederii s-a apreciat că există largi 
posibilități pentru extinderea. în 
continuare, a cooperării dintre 
România și Libia pe plan economic, 
tehnico-științific și în alte domenii 
de interes comun, precum și pen
tru amplificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale.

într-o altă relatare, agenția 
T.A.S.S. se referă la primirea, de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a lui Georges Haoui, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Libanez. Cu 
acest prilej — releva T.A.S.S. 
— a fost reafirmată pozifia 
principială a României referitoare 
la soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
subliniindu-se necesitatea organi
zării unei conferințe internaționa
le, sub egida O.N.U.. cu participa
rea tuturor statelor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei și a Israelului. 
De asemenea, a fost evidențiată 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru a se ajunge cît mai ra
pid Ia depășirea actualei situații 
din Liban, pentru retragerea forțe
lor israeliene de pe teritoriul liba
nez, pentru încetarea oricărui a- 
mestec în treburile interne ale a- 
cestei țări și pentru a se găsi calea 
care să ducă la asigurarea unității 
ponorului libanez, a tuturor forțelor 
politice din tară, la asigurarea in
dependenței și libertății ei.

Poziția României privind impe
rativul soluționării negociate a si
tuației din Orientul Mijlociu, a 
tuturor problemelor conflictuale. 
este reliefată și cu prilejul rela
tărilor referitoare la primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceausescu 
a președintelui Congresului Evre
iesc European. Theo Klein. într-o 
corespondență. agenția T.A.S.S. 
arată că, în cursul întrevederii, 
președintele României s-a pronun
țat pentru o pace globală, 
trainică si justă în regiune, 
pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, a rezol
vării problemei poporului palesti
nian — prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat pales
tinian propriu, independent. — a 
asigurării integrității, suveranită
ții și securității tuturor statelor 
din zonă.

Totodată, se menționează că. In 
cadrul schimbului de vederi în pro
bleme internaționale, s-a apre
ciat că în situația mondială actua
lă se impune să se acționeze în 
continuare pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare. în primul rînd nucleară, 
pentru instaurare? unui climat de 
pace si securitate. încredere si coo
perare in Europa si în întreaga 
lume.

» (Agerpres)

Declarație a guvernului sovietic privind situația 
din zona Golfului

MOSCOVA 4 (Agerpres). — în 
legătură cu creșterea periculoasă, in 
ultimul timp, a încordării în zona 
Golfului, guvernul sovietic a dat 
publicității o declarație în care se 
subliniază — după cum relevă agen
ția T.A.S.S. — necesitatea stringentă 
a adoptării unor măsuri urgente și 
eficiente care să contribuie la re
ducerea radicală a tensiunii, la în
cheierea cît mai grabnică a războiu
lui iraniano-irakian. Este absolut 
evident, relevă declarația, că dacă 
procesele menționate nu vor fi opri
te Ia timp și nu vor fi puse sub 
control, vor putea — chiar în pofida 
voinței și intențiilor statelor Impli
cate — să devină un pericol serios

Ia adresa păcii și securității interna
ționale. O asemenea evoluție a 
evenimentelor generează Îngrijora
rea legitimă a Întregii comunități 
mondiale. Acest lucru nu poate să 
nu neliniștească și Uniunea Sovie
tică. situată în apropierea zonei în 
care conflictul ia amploare.

Pornind de la necesitatea de a se 
lua măsuri energice pentru însănă
toșirea situației din regiune — gu
vernul sovietic propune ca toate 
navele militare ale statelor care nu 
fac parte din această zonă să fie 
retrase in cel mai scurt timp din 
apele Golfului, iar Iranul și Irakul, 
la rîndul lor. să se abțină de la 
acțiuni care ar crea un pericol pen
tru navigația internațională.

Miting la Phenian
Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la publicarea Declarației 

comune Nord-Sud
PHENIAN 4 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc un miting cu pri
lejul împlinirii a 15 ani de la pu
blicarea Declarației comune Nord- 
Sud privind principiile reunificării 
tării. Semnificațiile declarației, efor
turile R.P.D. Coreene pentru reuni- 
ficarea patriei au fost reliefate în 
raportul prezentat la miting de Yang 
Hyong Sop, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, vicepre
ședinte al Comitetului pentru reu-

nificarea pașnică a patriei. Referin- 
du-se la situația din Coreea de Sud, 
unde autoritățile au fost obligate să 
accepte o serie de cereri ale mase
lor, vorbitorul a arătat, după cum 
transmite agenția A.C.T.C., că aceas
ta este un rezultat al rezistenței fer
me a păturilor largi ale populației 
sud-coreene, o victorie inițială a 
forțelor democratice pe calea inde
pendenței, democrației și reunifi
cării.

Venezuela — „mica Veneție" — 
lși datorează numele salbei de 
golfuri presărate de-a lungul lito
ralului dinspre Marea Caraibilor, 
ceea ce a sugerat cindva descope
ritorilor europeni asemănarea cu 
vestita localitate italiană. Tot gol
furile, în special cel mai mare din
tre ele — Maracaibo — i-au de
terminat și specificul economic : 
aici șe află principala bogăție a 
țării, petrolul, care țîșnește din mii 
de sonde, asigurînd Venezuelei 
unul din primele locuri în rîndul 
producătorilor de țiței ai lumii.

în centrul capitalei venezuelene. 
Caracas, se păstrează și astăzi o 
veche clădire, Palatul Academiilor, 
care amintește de un memorabil 
eveniment al istoriei naționale : în 
acest edificiu, la 5 iulie 1811, pri
ma Adunare Constituantă a pro
clamat independența de stat a Ve
nezuelei. Independența politică, 
dobîndită cu 176 de ani în urmă, 
avea să fie consolidată în ulti
mele decenii prin ceea ce vene- 
zuelenii au numit „a doua inde
pendență", cea economică, și care 
a deschis țării largi perspective de 
progres. A fost vorba in primul 
rînd de trecerea sub control națio
nal a petrolului (principala bogă
ție a țării), a gazelor naturale și 
altor resurse minerale. '

Angajată pe calea dezvoltării. 
Venezuela a înregistrat în anii din 
urmă rezultate importante pe ca
lea edificării unei economii moder
ne, diversificate. Deosebit de sem
nificativ din acest punct de vedere, 
este exemplul regiunii Guayana 
(440 000 kmp), acum trei-patru de
cenii aproape neiocuită, unde s-au 
înălțat uzine siderurgice, complexe 
hidroenergetice și altele.

Rezultate remarcabile au fost 
obținute și în ce privește moder
nizarea și dezvoltarea industriei 
petroliere naționale, prin creșterea 
capacităților de extracție, rafinare, 
stocaj și comercializare. Urmărind 
o relansare a economiei, autorită
țile venezuelene au adoptat o serie 
de măsuri vizînd impulsionarea in
dustriilor exportatoare, avînd în 
vedere îndeosebi necesitățile lega
te de plata datoriei externe.

Totodată, se urmărește o repar
tizare mai echitabilă a avuției na
ționale, astfel ineît să se înregis
treze o creștere mai rapidă a ni
velului general de viață al tuturor 
venezuelenilor.

Poporul român privește cu In
teres și simpatie eforturile de dez
voltare ale poporului venezuelean, 
de care se simte legat prin afipi- 
tăti de limbă și cultură, prin simi
litudinea de , preocupări pe linia 
progresului economic și social. 
Tradiționalele legături de priete
nie dintre țările și popoarele noas
tre au fost puternic stimulate de 
vizita efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Ve
nezuela. Convorbirile la nivel înalt, 
documentele convenite au creat un 
cadru prielnic amplificării rapor
turilor reciproce în domeniile eco
nomic, tehnic, științific, cultural, 
ca și extinderii conlucrării în sfe
ra vieții internaționale. Corespun- 
zind intereselor ambelor țări și po
poare, această colaborare pe mul
tiple planuri reprezintă, totodată, 
o contribuție certă la afirmarea 
țelurilor păcii și înțelegerii inter
naționale.

Pentru o Europa fâră arme nucleare!
Declarație a organizațiilor antimilitariste din Belgia

LA NAȚIUNILE UNITE

Propuneri vizînd instaurarea unei noi ordini 
internaționale in domeniul informației

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru informa
ție a adoptat o serie de propuneri 
vizînd instaurarea unei noi ordini 
internaționale în domeniul informa
ției și comunicației, propuneri avan
sate de un grup de țări, in curs de 
dezvoltare. în cadrul dezbaterilor a 
fost relevată necesitatea eliminării 
actualelor inegalități și a obstacole
lor care stau în calea unei disemi
nări libere și echilibrate a informa
ției, în așa fel îneît să se asigure o 
mai bună reflectare a realităților

politice, economice și sociale din 
toate țările, deci și din cele în curs 
de dezvoltare.

Comitetul a recomandat, totodată, 
ca departamentul pentru informații 
al O.N.U.. împreună cu UNESCO 
să exploreze căile de întărire a 
cooperării cu asociația agențiilor de 
presă din statele nealiniate, ca si din 
țările în curs de dezvoltare.

Propunerile adoptate urmează să 
fie dezbătute de Adunarea Generală 
a O.N.U.

HAITI: Puternice acțiuni de masă 
pentru democratizarea țării

PORT AU PRINCE 4 (Agerpres). 
— De la declanșarea in urmă cu pa
tru zile a acțiunilor antiguverna
mentale in sprijinul democratizării 
vieții politice și sociale, in Haiti 
și-au pierdut viața 22 de persoane, 
iar alte peste 80 au fost grav răni
te. Greva generală reprimată de au
toritățile de la Port au Prince con
tinuă în întreaga țară, în capitală, 
magazinele au fost închise, iar acti
vitatea în transporturi paralizată. 
Potrivit informațiilor difuzate de

agențiile de presă internaționale, 
opoziția a cerut reorganizarea Con
siliului național de guvernămînt 
constituit după fuga din tară a dic
tatorului Duvalier, sau demisia șe
fului statului, generalul Henry 
Namphy. Sub presiunea acțiunilor 
de protest, regimul de la Port au 
Prinoe a fost nevoit să facă concesii, 
dar așa cum relevă agențiile de pre
să, opoziția a lăsat clar să se înțe
leagă că acestea sînt insuficiente.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

FESTIVITĂȚI LA BERLIN. O 
amplă, festivitate s-a desfășurat in 
capitala R.D. Germane in cadrul 
acțiunilor organizate pentru mar
carea celei de-a 750-a aniversări a 
orașului Berlin. Cei 40 000 de par
ticipant la această festivitate-spec- 
tacol ce a avut log pe străzile cen
trale din Berlin au ilustrat momen
te din istoria orașului începind din 
evul mediu și pină in zilele noas
tre. Au asistat Erich Honecker, 
secretar general al C.C. a! P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat 
R.D. Germane, alți conducători 
partid și de stat din R.D.G.

al 
de

a'INlȚIATIVĂ. într-un interviu 
cordat cotidianului „Al-Ittihad", 
care apare Ia Abu Dhabi, primul 
ministru sudanez Sadiq Al Mahdi, 
a arătat că guvernul etiopian a ac
ceptat inițiativa politică sudaneză 
privind normalizarea relațiilor din
tre cele două țări pe calea dialo
gului. prin mijloace pașnice.

CONVORBIRI LA BEIJING. 
Dezvoltarea relațiilor pe plan po
litic. economic, științific și cultural 
dintre China și Bangladesh, pro
bleme regionale si internaționale de 
interes reciproc au fost examinate 
în cursul convorbirilor de la Bei
jing dintre conducători chinezi și 
președintele R.P. Bangladesh. Hus
sain Mohammad Ershad. aflat in 
vizită oficială în R.P. Chineză. 
Președintele R.P. Bangladesh a 
avut convorbiri cu președintele 
R.P. Chineze Li Xiannian. premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. Zhao Ziyang, și președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez, Deng Xiaoping.

L

GUVERNUL KUWEITIAN a a- 
nrobat bugetul tării pentru anul fi
nanciar 1987—1988. Potrivit cifre
lor. viitorul buget prevede un de
ficit record de 1.3 miliarde de di
nari kuweitienj (aproximativ 4.8 
miliarde dolari), o creștere de 3,5 
la sută fată de anul precedent. Ve
niturile totale vor totaliza 1.9 mili
arde dinari, adică o creștere de 
66.7 milioane de dinari, din care 
veniturile din petrol vor reprezen
ta 87,2 la sută.

SENTINȚĂ. Criminalul de război 
nazist. Klaus Barbie, fostul șef al 
Gestapoului din Lyon, a fost con
damnat la închisoare pe viată de 
către un tribunal din acest craș. 
„Călăul din Lyon", judecat înce- 
pînd de la 11 mai. a fost acuzat de 
crime împotriva umanității săvîr- 
Site in perioada ocupației naziste 
în Franța.

IPOTEZA ȘTIINȚIFICA. Re
centa descoperire, in Australia, a 
unor organisme multicelulare fosi
lizate dovedește că viața pe pla
neta noastră este mai veche cu 
citeva sute de milioane de ani de
cit se credea pină acum. Săptămi- 
nalul american „Science" relatea
ză concluziile cercetătorului Wil
liam Schopf. care a stabilit că a- 
ceste fosile au o virstă de circa 
3 500 de milioane de ani. El crede 
că fosilele aparțin unei arii de ve-

BRUXELLES 4 (Agerpres). — 
Principalele organizații antimilita
riste din Belgia au dat publicității 
o declarație în care se subliniază că 
în prezenț există posibilități reale 
pentru încheierea unui acord refe
ritor la lichidarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa.

în cadrul conferinței de presă în 
care a fost prezentat documentul

reprezentanții organizațiilor de mili
tant! pentru pace și dezarmare s-au 
pronunțat cu hotărîre pentru o 
Europă fără arme nucleare, pentru 
trecerea la negocieri in vederea re
ducerii armamentelor convenționale, 
lichidarea celor chimioe și încetarea 
experiențelor nucleare. relatează 
agențiile de presă.

încheierea dezbaterilor generale 
la sesiunea ECOSOC

GENEVA 4 (Agerpres), — La se
siunea Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (ECOSOC). care se 
desfășoară la Geneva, s-au încheiat 
dezbaterile generale privind situația 
economiei mondiale și a relațiilor 
economice internaționale.

în cursul discuțiilor au ieșit în 
evidentă două puncte de vedere dia
metral oouse. Astfel, dacă S.U.A. și 
partenerii săi apropiați au afirmat 
că totul se desfășoară normal și tre
buie să se meargă în continuare pe 
aceeași linie, o imagine cu totul 
diferită a reieșit din rapoartele și

documentele prezentate la sesiune 
de secretarul general al O.N.U. si 
din cuvintările majorității delega
țiilor.

Reprezentanții statelor în curs de 
dezvoltare și chiar ai unor țări 
occidentale dezvoltate au subliniat că 
situația este extrem de îngrijoră
toare, iar perspectivele economice 
sînt mai sumbre ca oricînd în tre
cut. In repetate rînduri s-a relevat 
că încetarea cursei înarmărilor con
stituie o condiție neoesară a dez
voltării.

SALVADOR

Apel la încetarea ostilităților și reconciliere 
națională

SAN SALVADOR 4 (Agerpres). — 
Intr-o scrisoare adresată șefilor de 
stat din Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua și Salvador, 
reprezentanți ai vieții social-politice 
și economice salvadoriene s-au 
pronunțat pentru reluarea dialogului 
dintre guvern și forțele insurecțio

nale grupate în Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională — 
— Frontul Democratic Revoluționar 
(F.M.L.N.-F.D.R.) în vederea încetă
rii ostilităților și realizării reconci
lierii naționale — transmite agenția 
Prensa Latina.

getație complexe și că originea vie
ții ar putea fi mult mai ușor de 
explicat decit se considera pină 
acum. Nașterea ei ar fi putut avea 
loc in condiții mai primitive, in 
„copilăria" Pămintului, intr-o am
bianță meteorologică extremă.

MARȘUL PĂCII de la Leningrad 
la Moscova, la care au participat 
militanți antirăzboinici și pentru 
dezarmare din S.U.A. și U.R.S.S. 
s-a încheiat simbătă, printr-un 
concert festiv care a avut loc pe 
stadionul „Izmailovo" din Mos
cova. Timp de două săptămini, in 
localitățile de pe parcurs au fost 
organizate mitinguri și adunări, 
dezbateri și simpozioane consacra- 

' " site problematicii dezarmării 
securității internaționale.

PERU ȘI BRAZILIA au ratificat 
Tratatul de prietenie dintre cele 
două țâri, semnat in 1979 și au ho
tărît să promoveze un program co
mun de acțiune orientat spre a- 
profundarea cooperării bilaterale, 
într-un document semnat de pre
ședinții celor două state și intitulat 
„Programul de acțiune de la Puer
to Maldonado" se subliniază hotă- 
rirea ambelor țări de a conlucra 
pentru o mai bună punere în va
loare a resurselor naturale de la 
frontiera comună și o intensificare 
și diversificare a raporturilor co
merciale și de cooperare bilaterale.

UN MITING cerînd punerea 
Imediată în libertate a deținuților 
politici din Coreea de Sud s-a des
fășurat la Seul cu participarea a 
peste 20 000 de studenți. La această 
acțiune au luat parte rude ale 
militanților 
aflați in 
coreean. 
Jung și 
opoziției 
amine convorbirile cu reprezentan-

luat parte rude 
pentru democrație 

închisorile regimului sud- 
La rîndul lor. Kim Dae 
Kim Yong Sam. lideri ai 
sud-corene, au hotărît să

ții regimului pînă la obținerea de 
garanții privind amnistierea deți- 
nuților politici.

CONTRACT. Agenția spațială a- 
mericană — N.A.S.A. a încheiat cu 
compania ..Grumman Aerospace" 
un contract in valoare de peste un 
miliard de dolari, în vederea reali
zării componentelor unei stații or
bitale cu echipaj permanent. Costul 
total al noii stații orbitale ameri
cane se va ridica la circa 15 mili
arde de dolari. La proiect lucrează 
de asemenea Agenția Spațială 
(vest-)europeană. Japonia și Cana
da. Se apreciază că ea va putea fi 
plasată pe orbită in preajma anu
lui 1995.

ȘOMAJUL ÎN R.F.G. La sfîrșitul 
lunii iunie, numărul șomerilor 
vest-germani înregistrați oficial 
era de 2,1 milioane, ceea ce repre
zintă 8,3 la sută din totalul popu
lației active — a anunțat Oficiul 
Federal al Muncii din R.F. Ger
mania. Comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, numărul 
șomerilor din R.F.G. a crescut cu 
66 000, precizează raportul.

ACCIDENT GRAV. în Zair. în 
apropiere de orașul Lumumbashi, 
un tren de pasageri s-a ciocnit cu 
un autocamion greu care traversa 
calea ferată. Potrivit datelor, preli
minare, cel puțin 125 de persoane 
și-au pierdut viața, iar zeci de per
soane au fost rănite. A fost insti
tuită o comisie specială pentru cer
cetarea cauzelor accidentului.

NUMĂRUL BOLNAVILOR DE 
SIDA (sindromul imunodeficienței 
dobîndite) era la 1 iulie în întreaga 
lume de 53 121, în creștere sensibilă, 
informează un raport al Organiza
ției Mondiale a Sănătății (O.M.S.), 
dat publicității la Geneva. Cele 
mai multe cazuri de SIDA — peste 
37 000 — sînt înregistrate în S.U.A.
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