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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, Dinamica dezvoltării
în spiritul bunelor relații romăno-sovietice de prietenie și colaborare și exigențele

multilaterală în opera de construcție socialistă, ieri a continuat actului de conducere

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI ANDREI ANDREEVICI GROMÎKO

Ceremonia

semnării
Comunicatului

comun
/

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, au semnat, în cadrul unei 
ceremonii desfășurate, vineri, 13 
mai, la Palatul Consiliului de Stat, 
Comunicatul comun.

La ceremonie au participat mem
bri și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al CC. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. în vizita în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Moscova și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu

au oferit un dineu în onoarea tovarășului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
«ecretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, vineri, un dineu în 
onoarea tovarășului Andrei Gro
mîko, membru al Biroului Po-

încheierea

convorbirilor oficiale

litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste, și a tovarășei Lidia 
Gromîko. -

Tovarășii- Nicolae Ceaușescu și 

Andrei Gromîko au continuat și 
în acest cadru schimbul de pă
reri privind dezvoltarea conlu
crării dintre România și Uniu
nea Sovietică și și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele 
convorbirilor purtate în aceste 
zile.

J

Central al
Comunist al Uniunii 

președintele Prezidiului 
Suprem al Uniunii Re- 
Sovietice Socialiste.

Vineri, 13 mai, la Palatul Con
siliului de Stat s-au încheiat con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Andrei 
Gromîko, membru al Biroului Po
litic . al Comitetului 
Partidului 
Sovietice, 
Sovietului 
publicilor

în cadrul acestei runde de con
vorbiri a fost examinată evoluția 
situației internaționale. O atenție 
deosebită s-a acordat problemelor 
privind înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nuclea
re, soluționarea tuturor conflicte
lor și stărilor litigioase dintre sta

te. pe cale pașnică,, prin tratative, 
asigurarea unei păci trainice pe 
planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Andrei Gromîko au sub
liniat importanța concluziilor la , 
care s-a ajuns, în timpul convor
birilor, privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor, pe multiple 
planuri, dintre România și Uni
unea Sovietică. în folosul țărilor și 
popoarelor noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

S-a hotărît ca rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor care au avut loc 
să fie consemnate într-un Comu
nicat comun, care se va da publi
cității.

„Nu se pocite asigura o conducere 
corespunzătoare fără înțelegerea 
schimbărilor care au loc continuu în 
societate, în lume, în dezvoltarea for
țelor de producție, a științei, culturii, 
a cunoașterii universale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Complexitatea fără precedent șl 

dinamismul schimbărilor din viața 
economico-socială sint caracteristici 
definitorii ale actualei etape de edi
ficare a socialismului multilateral 
dezvoltat în țara noastră. Acestea 
pun in fața conducerii sociale pro
bleme noi, solicită o intensă muncă 
de analiză și sinteză, studierea și 
descifrarea cerințelor legilor obiec
tive in epoca istorică pe care o stră
batem, înțelegerea interdependențe
lor tot mai strinse între diferitele 
fenomene social-politice, economice, 
științifico-tehnice și culturale și — 
pe această bază — fundamentarea 
științifică a deciziilor, dublată de o 
temeinică muncă organizatorică și 
politico-educativâ aptă să mobilize
ze și să unească torțele creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii în ve
derea înfăptuirii la un înalt nivel 
calitativ a planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a- 
doptate de Congresul al XITl-lea, de 
Conferința Națională a partidului.

O preocupare majoră a partidului 
nostru după cel de-al IX-lea Con
gres, o constantă a gindirii teoretice 
și acțiunii practice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o reprezintă per
fecționarea sistemului de conducere 
și organizare socială, ca verigă prin
cipală a perfecționăm activităților 
din toate domeniile vieții economi- 
co-sociale in fiecare etapă nouă a 
construcții*!  Socialiste. încă în 1972, 
lă colocviul privind problemele ști
inței conducerii. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sublinia că „in- 
trind in etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, țara 
noastră este confruntată cu o serie 
de probleme noi, legate de crește
rea și modernizarea bazei tehnico- 
materiale a economiei, perfecționa
rea continuă a relațiilor de produc
ție, așezarea consecventă a raportu
rilor sociale pe principiile echității 
socialiste, adincirea democrației, for
marea și întărirea , conștiinței socia
liste a maselor de oameni ai muncii, 
ridicarea la un nivel superior a în
tregii munci de conducere și organi
zare a activității economico-sociale“.

La rîndul ei, ridicarea la cote su
perioare a conducerii sociale este in
disolubil legată, 
decif oricind 
componentei științifice, intelectuale, 
a muncii de conducere la toate ni
velurile. într-adevăr. in cadrul di
viziunii sociale a muncii, munca de 
conducere este una dintre cele mai 
complexe și responsabile activități ; 
ea presupune o gindire vie. înteme
iată pe cunoștințe riniltilaterale, me
reu împrospătate și verificate in 
practica de zi cu 
analiză și sinteza 
lor, fenomenelor 
din realitate, pe 
elabora soluții 
concrete, de a descoperi și stimula 
noul, de a organiza și utiliza forțele 
materiale și, îndeosebi, pe cele u- 
mane intr-o asemenea manieră incit 
obiectivele stabilite să fie realizate 

astăzi mai mult 
înainte, de creșterea

zi, pe putere de 
riguroasă a fapte- 
și contradicțiilor 
capacitatea de a 

optime în situații

la timp și în cele mai bune condi
ții. în fond, activitatea de con
ducere solicită o intensă muncă de 
natură politică, științifică și orga
nizatorică, avînd finalități precis de
finite : asigurarea înfăptuirii neabă
tute a politicii partidului și legilor 
țării prin adoptarea măsurilor prac
tice, corespunzătoare în fiecare sec
tor de activitate. Tocmai în această 
unitate organică dintre gindire și 
acțiune practică eficientă, dintre 
elaborare-concepere și activitate 
transformatoare realizată în toate 
verigile și etapele muncii de condu
cere, dintre competență profesională 
și spirit revoluționar rezidă dife
rența calitativă dintre travaliul ve
ritabil intelectual, inclus obligatoriu 
în orice act de conducere socială, și 
„intelectualism", caracterizat, după 
cum se știe, prin ruptură de viață, 
de realitate, prin căutări și discuții 
sterile, prin incapacitatea de a mo
difica realitatea corespunzător 
scopurilor propuse.

în fapt, cerința majoră a partidu
lui nostru, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de cadrele de conducere de la 
toate nivelurile, față de toți activiș
tii de partid și de stat, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru ridicarea 
continuă a nivelului lor de pregătire 
multilaterală : , politică, ideologică, 
științifică, tehnică, profesională sg 
înscrie pe linia creșterii' componen
tei intelectuale a muncii de condu
cere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat încă o dată. în Expunerea 
cu privire la unele probleme alo 
conducerii activității economico-so- 
ciale, ale muncii ideologice și poli
tico-educative, precum si ale situa
ției internaționale, necesitatea ridi
cării nivelului de cunoștințe al tu
turor cadrelor, cunoștințe legate da 
nivelul actual, de dezvoltare a socie
tății, a științei, tehnicii și culturii, 
acordmdu-se o atenție deosebită stu
dierii și înțelegerii problemelor eco
nomice, problemelor conducerii și 
tuturor celorlalte probleme care sint 
esențiale pentru ca activiștii, cadre
le de partid și de stat să iși poată 
îndeplini in bune condiții răspunde
rile ce li se încredințează „Fiecare 
trebuie să înțeleagă că trebuie stu
diat, studiat continuu, trebuie învă
țat ! Ceea ce spunem tineretului « 
valabil pentru toți : învățați, invă- 
tați. iar învățați !“. Evident că nu 
este vorba de o învățare buchereas- 
că, de memorarea unor teze, iidei, 
citate și nici de o învățare numită 
„de menținere", ci de un studiu me
nit să permită înțelegerea profundă ' 
a noilor cerințe ale dezvoltării, a 
transformărilor revoluționare care 
au loc ca urmare a progresului for
țelor de producție, al științei și cul
turii. al cunoașterii universale in 
general. E vorba de un studiu cu
prinzător, care să asigure nu numai 
îmbogățirea zestrei intelectuale a 
fiecărui cadru de conducere, a ori
zontului de cunoștințe moderne, ci.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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COMUNISTUL-PROMOTOR AL NOULUI

AL SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
ARO ară. ARO seamănă. 

ARO cosește. ARO trans
portă și basculează. Luind 
cunoștință, la Turda, 
multiplele utilizări ale

' numitului 
mânesc

■ evocată 
’ trecută 
ț nou.

De ce la Turda 7 Răs
punsul e simplu : pentru 
că unei tinere unități de 
aici, fabrica de accesorii și 
piese de scljimb „Turdea
na", i s-a încredințat spre 
realizare programul 
daptare la multiple 
zări gospodărești a 
turismului ARO.

De ce acum, în amiaza 
tumultuoasă a primăverii 
acestui an, facem apel la 
un fapt întîmplat în toiul 
iernii ? Pentru că faptul 
respectiv a fost ales din 
suita multora asemănătoa-

■ re petrecute aici pe par
cursul mai multor ani și 
care vorbesc despre ambi
ția și strădaniile, despre

■ capacitatea de efort și de 
1 concepție a unui colectiv

muncitoresc. Pentru a se 
ajunge la rezultatele de azi 
în privința folosirii multi
funcționale a autoturismu
lui de teren a fost nevoie ■ 
de muncă tenace, de studii 
și de încercări făcute îm
preună cu catedra de con
strucții de mașini agricole 
a Universității din Brașov. 
Nu o dată lucrurile s-au 
reluat de la capăt pentru 
a se depăși nereușitele de 
moment. Alteori se făceau 
zeci și sute de probe pen
tru găsirea variantei opti
me. Mai întotdeauna timpul 
trecea mult prea repede 
pentru cite doreau să facă 
cei de la „Turdeana". Așa 
s-a întimplat și în acea zi 
de sfîrșit de ăn. Cînd di
rectorul Ioan Savu a tre
cut către seară prin secții 
pentru a vedea — asa după 
cum ne spune — dacă 
totul e-n regulă și spre „a 
închide fabrica". în vederea 
următoarelor două zile de 
sărbătoare, i-a găsit lu- 
crind într-unul din ateliere 
pe inginerul Sorin Trifu, 
lăcătușul-mecanic Nicolae 
Miron, subinginerul Marcel 
Baciu și vreo cîțiva alții 
Încă.

— Ce-1 cu voi aici 7 Sîn
tem In prag de an nou.

— Păi, noi n-am termi
nat tot ce ne-am propus 
pentru anul cel vechi...

— Sîntem în grafic. Con
tinuăm pe 3 ianuarie. 
Acum, toată lumea acasă 1 
Sinteți, cu toții, băieți ti
neri, vă așteaptă familiile, 

"petrecerea.
— Plecăm cu o singură 

dacă ne lăsati să 
lucru mîine di-

de 
're- 
ro- 

este 
pe-

autoturism 
de teren, ne 
o întîmplare 

in ajunul Anului

14, erau prezențl toți cei 
din ajun, ba și vreo cîțiva 
pe deasupra. La fel pe 2 și 
pe 3 ianuarie. Pe 4 reperul 
era gata. încă o bătălie ciș- 
tigată ! în domeniul spec
taculos al tehnicii de virf. 
în domeniul intim al noii 
conștiințe.

— De ce ați procedat 
astfel ? — încercăm să re
constituim episodul de 
atunci.

partid si U.T.C., de creș
terea nivelului de pregăti
re. de îmbogățirea cunoș
tințelor. Toate acestea la 
un loc sporesc competenta, 
capacitatea fiecăruia de 
a-și îndeplini îndatoririle, 
fac să crească forța de 
creație a colectivului nos
tru luat în întregul său.

Sint deosebit de intere
sante corelațiile între cali
ficare. competentă. întări-

de a- 
utili- 
auto- Sentimentul

datoriei
la proba 
faptelor

urmă oamenii au 
propunerea de a 

reluarea lucrului

Condiție : 
venim la 
mineață.

Pină la 
acceptat 
amina
pentru a doua zi la ora 14.

— Dar să fim bine în
țeleși : vine numai cine 
vrea, fără nici o obligație, 
a adăugat directorul?

Pe 1 ianuarie, la ora

— Am avut convingerea 
că asta e datoria noastră.

Răspunsul, dat mai întîi 
pe scurt, este apoi argu
mentat de fiecare dintre ei :

— Sîntem un colectiv tî- 
năr, încă in formare. ARO 
reprezintă pentru noi o 
șansă de a arăta ce putem 
cu adevărat. De a ne afir
ma în țară și chiar în în
treaga lume într-unul din 
cele mai importante dome
nii : acela al tehnicii înain
tate. Cum poți amîna, fie 
și cu o clipă, valorificarea 
unei asemenea șanse 7 De 
aici — bătălia cu timpul. 
De aici — sentimentul da
toriei de a face totul pen
tru reușita deplină.

— Cultivarea acestui „sen
timent al datoriei" a fost 
unul din obiectivele de sea
mă ale activității noastre, ne 
spune, la rindul său, mai
strul loan Marian, secreta
rul comitetului de partid. 
Metodele muncii politico- 
organizatorice și cultural- 
educative au fost folosite 
diferențiat, mergînd pină la 
formația de lucru si indi
vid, Totodată, aș vrea să 
aduc în atenție citeva date, 
în 1977, cînd „Turdeana" a 
fost înființată prin reuni
rea unor unități de interes 
local, la noi se aflau 64 
membri de partid. Astăzi, 
sîntem 453. Atunci erau 
doar 34 uteciști, din care 
doar cîtiva — îl puteai nu
măra pe degete ! — cu li
ceu și studii superioare. 
Astăzi, sint 800 de uteciști, 
Iar numărul absolvenților 
de liceu șl facultate trece 
de 1 600. Ce vreau să spun 
cu aceasta 7 Că procesul de 
făurire a noii conștiințe, 
dezvoltarea spiritului revo
luționar sint strîns legate 
de întărirea vieții de

ferindu-se la unele 
bleme ale conducerii acti
vității economico-sociale. 
ale muticii ideologice 
politico-educative. în 
ceeași ordine de idei aș 
vrea să arăt că. in noi
le condiții, pentru co
lectivul nostru nu mai e 
suficient doar entuziasmul, 
doar efortul. Spiritul revo
luționar, ca sumă a unor 
înalte trăsături morale, e 
îngemănat cu competența, 
ca sumă a preocupărilor 
stăruitoare pentru pregă
tirea continuă, multilate
rală. Iată de ce conside
răm calificarea superioară 
drept o importantă sarcină 
de partid.

Sînt idei ilustrative pen
tru spiritul nou din munca 
organizațiilor noastre de 
partid. Sînt, totodată, di
recții de acțiune care ex
plică locul fruntaș pe tară 

*al Întreprinderii focșănene.
La Timișoara abordăm, 

împreună cu cadre de 
partid din economie și din 
învățămînt, probleme ale 
automatizării, «robotizării, 
ale trecerii tot mai accen
tuate la proiectarea asista
tă de calculator. în acest 
context ni se demonstrează 
cu date și fapte concrete 
că acei specialiști — munci
tori de înaltă calificare, in
gineri, tehnicieni — care, 
chiar și pentru o perioadă 
relativ scurtă de 2—3 ani, 
„pierd contactul" cu nou
tățile tehnicp-științifice, 
aceia care nu-și „reincar- 
că bateriile" prin studiu 
continuu își anuleazăprac- 
tic posibilitatea 
cipa competent 
revoluționar al 
pe coordonate
Așadar, diminuarea compe
tenței, fie chiar și prin 
stagnare în comparație cu 
viteza tot măi accelerată a 
transformărilor înconjură
toare, duce la ceea ce gaz
dele timișorene numeau 
„scoaterea din circuit". Toc
mai de aceea comitetul 
municipal de partid a ini
țiat și urmărește îndepli
nirea unor cuprinzătoare 
programe de calificare, po
licalificare și reciclare la 
toate nivelurile.

Exemplele înfățișate ple
dează — fiecare în felul 
său — pentru necesitatea 
ca în activitatea de fiecare 
zi a organelor și organiza
țiilor de partid, a colecti
velor de muncă, la fel ca 
și în preocupările lor de 
viitor, să se aibă în vedere 
faptul că — azi și în per-

din municipiul Cluj-NapocaBulevardul Foto : S. Cristian

si 
a-

Răspunderea asociațiilor de locatari
pentru întreținerea fondului locativ

rea vieții de partid și nive
lul îndeplinirii îndatoririlor 
asupra cărora ne atrage a- 
tenția secretarul comitetului 
de partid de la „Turdeana". 
Și asta cu atit mai mult cu 
cit ele nu sînt specifice 
numai colectivului de aici, 
întocmai cum printr-o sin
gură picătură de apă se 
poate determina conținutul 
unui întreg ocean, la fel 
cele petrecute în orașul din 
inima Transilvaniei sînt ca
racteristice pentru dinami
ca transformărilor revolu
ționare din întreaga țară. 
Capacitățile fiecărui colec
tiv de muncă și ale fiecărui 
om luat în parte, posibili
tățile efective de a răspun
de cerințelor calitativ noi 
ale actualei etape a dez
voltării cu caracter inten
siv depind în mod hotărî- 
tor de nivelul de calificare 
în pas cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane, de com
petenta în domeniul con
ducerii și al execuției, de 
spiritul revoluționar, anga- 
jant cu care este abordată 
rezolvarea fiecărei proble
me pe care o ridică viața 
și munca de zi cu zi.

în altă parte, Ia Focșani, 
secretarul comitetului de 
partid al unei întreprinderi 
care a dobîndit în ultimii Jpectivă — competenta de

vine în fond o dimensiune 
necesară în afirmarea spi
ritului revoluționar..:- -Pe 
bună dreptate se susține 
că, astăzi, cunoașterea ști
ințifică este axul culturii 
moderne, factorul determi
nant de progres și de crea
ție pentru societate șl care, 
totodată, îl construiește pe 
omul superior al contem
poraneității.

ani locul I pe tară în 'ra
mura construcțiilor de ma
șini ne - mart _rri serie

— în etapa dezvoltării 
extensive a unității noas
tre, comitetul de partid se 
preocupa să cuprindă pro
blemele. Acum, dezvoltarea 
intensivă ne obligă să le 
aprofundăm. E vorba de o 
altă calitate a muncii de 
partid, asupra căreia a in
sistat cu pregnantă tovară
șul Nioolae Ceaușescu. re-

de a parti
ta procesul 
dezvoltării 
moderne.

Gh. ATANASIU

La Tg. Mureș, alegerea președinți
lor asociațiilor de locatari, care a 
avut loc in această primăvară, s-a 
făcut, de regulă, din rindul celor 
mai buni gospodari, oameni cu pro
nunțat spirit civic. în ceea ce pri
vește desemnarea administratorilor, 
aceasta s-a făcut, în numeroase ca
zuri, chiar pe bază de concurs. Lu
cru explicabil dacă avem in vedere 
faptul că cele 211 asociații de loca
tari de pe raza orașului administrea
ză peste 40 000 de apartamente. O 
mare avere obștească. Responsabili
tatea ce revine cetățenilor și comi
tetelor asociațiilor de locatari în 
buna întreținere și gospodărire a a- 
cestui valoros fond locativ este 
foarte mare. Cum sînt îndeplinite 
aceste răspunderi 7 „Dacă pe ansam
blul orașului se organizează, îndeo
sebi primăvara și toamna, multe și 
eficiente acțiuni edilitar-gospodărești, 
în restul timpului frecvența lor sca
de, ne spune tovarășul Iosif Valter, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal. Nici noi și nici 
asociațiile de locatari nu am reușit 
să permanentizăm aceste acțiuni. 
Viața arată că dacă un cartier este 
bine gospodărit și întreținut, aceasta 
depinde in cea mai mare măsură de 
cetățeni, de felul in care președin
tele asociației de locatari, ceilalți 
membri ai comitetului înțeleg să se 
implice, cu toate forțele, în treburile 
gospodărești. Deosebirile dintre o 
zonă sau alta, faptul că prin unele 

. cartiere ți-e drag să treci, în timp 
ce din altele nu știi cum să pleci 
mai repede se datoresc și activității 
(sau lipsei oricărei activități) aces
tor importante organisme obștești, 
de sprijinul cărora avem multă ne- 

’ voie". Dar iată ce am constatat în 
cursul raidului nostru întreprins, nu 
de mult, în orașul de pe Mureș.

în multe locuri, asociațiile de lo
catari și-au luat în serios atribuți
ile organizind acțiuni de reparare a 
scărilor, balustradelor, holurilor și a 
altor spații comune, de întreținere a 
Zonelor verzi din preajmă, de asigu
rare corespunzătoare (prin dezin- 

. speții ș'i deratizări) a igienei Iocuin- 
’ ’ țeldî*  șf artele. Cartierul Cornișă 

este, din acest punct de vedere, un 
bun exemplu. Aici, ca și în cartie
rul Aleea Carpați, situat pe malul 
sting al Mureșului, am vizitat multe 
blocuri de locuit. Prima constatare : 
manifestînd mult spirit gospodăresc, 
asociațiile de locatari au. în cele . 
mai multe cazuri, sedii proprii (și nu 

1 doar spații Improvizate in uscători- 
ile blocurilor), astfel că ele se bucu
ră de prestigiu in ochii cetățenilor, 
fiind privite cu considerație, ca o

I

Cîteva constatari prilejuite
de un raid-anchetă în municipiul Tîrgu Mureș

Instituție respectabilă. Peste tot am 
întilnit holuri proaspăt zugrăvite, iar 
spațiile verzi, cu multe flori, dintre 
blocuri (inclusiv locurile de joacă 
pentru copii) bine întreținute ; spiri
tul gospodăresc, bunul gust sînt pre
zente la tot pasul. Constatări si
milare am făcut și la blocurile ad
ministrate de asociațiile de locatari 
nr. 180 (cartierul Tudor Vladimi- 
rescu, președinte Constantin Vladi
mir), nr. 2 din Aleea Săvinești 
(președinte Mihai Petrescu), la cele 
ale asociației nr. 12 (Aleea Carpațl, 
președinte Traian Csibi) șl in multe 
altele.

E normal, e 
înfrumusețarea 
locuiești, să te 
milor pe care 
fumul florilor . 
de mirosul zugrăvelilor și vopselei 
proaspete. Din păcate însă, în acest 
oraș de oameni gospodari se mai 
găsesc șl regretabile excepții. Să 
luăm, bunăoară, cartierul Mureșeni, 
situat în zona industrială a orașului. 
Ne oprim în fața blocului nr. 7, din 
strada Cisnădiei. Chiar de la intrare 
te izbește un miros greu. înă
untru, pereții holurilor — mur
dari și, pe alocuri, scrijeliți, dese
nați în fel și chip, cu creioane co
lorate ; geamurile unor balcoane, ca 
și ale ușii de Ia intrare erau sparte, 
iar 
le electrice lipseau, 
pe ... ‘ ” ■ .,
tară a blocului. Vădit stingherită 
de starea jalnică a imobilului — ne 

' spune : „Ca gospodină nu pot fi 
mulțumită de modul în care este în
treținut acest bloc. Aspectul scărilor, 
al holurilor este de-a dreptul res
pingător. Pivnițele și spațiul sub
solului tehnic — veșnic inundate cu 
apă. Datorită scurgerilor din con
ductele defecte, ele constituie o sursă 
potențială de infecție, iar aparta
mentele sîht permanent invadate 'de 
țînțari".

La sediul asociației de locatari nr.. 
67. de care aparține acest imobil, 
aflăm că responsabilul blocului res
pectiv (Keresztesi Csaba) lucrează 
chiar la I.J.G.C.L. Adică, n-o să vă 
vină să credeți, chiar la întreprin
derea care răspunde de administra
ția locativă ! Nici conducerea aso
ciației de locatari (Cotor Petru, 
președinte, și Happ Iuliu, adminis-

firesc să participi la 
cartierului in care 

bucuri de umbra po- 
i-ai plantat, de par- ■ 
pe care le-ai sădit,

multe
care o

dintre întrerupătoare-
Deneș Ana,

întilnim, este loca-

trator) nu și-a dat prea multă os
teneală pentru a pune ordine in acest 
bloc, adevărat „model" de neglijen
ță și lipsă de răspundere. S-au mul
țumit. să întocmească și să expedie
ze adrese către I.J.G.C.L. (ultima 
purtînd data de 12 octombrie 1987), 
la care nu au primit nici măcar răs
puns verbal. în loc să-i convoace pe 
locatari și, împreună cu ei, să vadă 
ce se poate face prin forțe proprii, 
în loc să aștepte ca alții să le dere
tice propria casă, ei întocmesc hîr
tii. Nu putem crede că printre loca
tarii acestui bloc nu se află și oa
meni gospodari, care să ia inițiativa 
unor lucrări ce nu 
na te.

Am înfățișat în 
din acest bloc. Dar 
reșeni ne-a fost dat'să întilnim și 
altele cam în aceeași stare de între
ținere.

Cartierul Rovinarl, apărut pe har
ta orașului în 1969, obținuse doi ani 
la rind distincția „Cartierul cel mai 
frumos îngrijit și gospodărit" din 
municipiu. Așa cum arată, în pre
zent, este de nerecunoscut, în anii 
1975—1978 era considerat un „car
tier al trandafirilor". Acum, ai im
presia că te afli pe un maidan. Blo
cul nr. 28 din zona centrală a car
tierului (și nu numai el) stă măr
turie în acest sens. La data raidu
lui nostru ușile de la intrare (și 
chiar de la unele apartamente) erau 
fie rupte, fie găurite, iar în holuri 
și pe scările de acces, stratul de no
roi amestecat cu cioburi demonstra 
că mătura nu mai fusese folosită de 
multă vreme pe aici. Pe fațada blo
cului am numărat nu mai puțin de 
12 geamuri .sparte-! Aflăm că in a- 
partamentele nr. 4, 15, 17, 21, 31, 37, 
dar și in altele, ușile și instalațiile 
sanitare sint deteriorate, multe gea
muri sparte. într-un cuvint. dacă 
aici nu se vor ltia măsuri urgente

mai pot fi ami-
detaliu situația 

in cartierul Mu-

J

Din

Căminul intră și el in perimetrul educativ al întreprinderii• •

Aproape 6 000. Cit populația unei așezări medii.
Acesta este numărul tinerilor care locuiesc în cele 34 

muncitorești, pentru tineret, ale întreprinderilor din Ploiești.
Căminul nu este numai un spațiu de găzduire, de adăpostire, ci și 

un loc unde se plămădește un mod de existență, unde se făuresc com
portări și atitudini, care, la rindul lor, exercită o adevărată inrîurire asu
pra comportamentului la locul de muncă.

Cum funcționează acest resort educativ care este căminul, cum con
tribuie la modelarea conștiinței, la formarea personalității tinerilor? - 
iată ce am dorit să aflăm in ancheta 
la sfîrșitui săptăminii trecute.

da câmina

pe care am intreprins-o la Ploiești,

cei cu care lucrează în halele 
uzinei.

Iar acești vizitatori, toți, fac 
parte din categoria celor care nu 
așteaptă invitații, se simt obligati 
moralmente să deschidă cît mai 
des ușa căminului. Datorită inter
vențiilor lor, căminul dispune a-

cămin s-au ridicat foarte 
ingineri, care acum sînt 
bine cotați în întreprindere, 
insistat mai mult asupra că-

de igienizare și de remediere a situa
ției existente, blocul întreg este ex
pus degradării.

Cum a fost posibil aceasta 7 Ce a 
întreprins asociația de locatari pen
tru a păstra bunurile obștești ce i-au 
fost încredințate ? Iată ce explicații 
ne oferă Alexandru Nilca, președin
tele asociației nr. 21 : „Este vorba, 
în majoritatea cazurilor, de strică
ciuni provocate de persoane nein- 
cadrate în muncă (sau care au lu
crat temporar), rău platnici, oameni 
certați cu normele de conduită civi
lizată. Ca urmare, ei au fost evacuați 
din bloc. Regretabil este 
că, din lipsa unui sprijin 
ținut și permanent din partea con
siliului popular al municipiului, acest 
lucru s-a produs tîrziu și, după cum 
se vede, după ce pagubele au de
venit mari".

Consiliul popular al municipiului, 
I.J.G.C.L.-ul și ceilalți factori, aso
ciațiile de locatari, sub privirile că
rora s-au produs aceste stricăciuni, 
într-un cartier in care statul a in
vestit bani grei, trebuie să ia mă
suri urgente de îndreptare a lucru
rilor.

Se cuvine, totodată, să subliniem 
rolul important ce revine tuturor a- 
sociațiilor de locatari în păstrarea 
fondului locativ al orașului. Exem
plele pozitive arată că, acolo unda 
există interes pentru treburile ob
ștești, se găsesc și mijloacele nece
sare de bună întreținere a blocu
rilor. Iar acest rol nu se reduce 
doar la încasarea cheltuielilor de în
treținere — operațiune, desigur, ne
cesară, ci se așteaptă ca asociațiile 
să se manifeste ca organisme ob
ștești active, cu putere de decizie 
și de influențare în acest sens, con
siliul popular municipal ar trebui să 
facă mai mult pentru ca experiența 
bună existentă, rezultatele pozitive 
obținute să fie larg popularizate, în 
vederea eliminării unor asemenea 
contraste ca acelea înfățișate mai 
sus.

insă 
sus-

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

„cămara" proprie
& :•

în cămine locuiesc adesea mulți 
tineri care abia se califică și care 
s-au desprins, nu de multă vreme, 
de viața de la sat, sau tineri care, 
calificați fiind, dar neavind încă o 
familie proprie, apelează la căldura 
colectivului întreprinderii, care a 
devenit pentru ei o a doua familie. 
Căminul muncitoresc pentru tine
ret, ca tip de unitate socială, poate 
și trebuie să îndeplinească în acest 
moment, oarecum critic în viata 
tinărului, funcția unui focar de e- 
ducatie, de formare, de călire. 
Condiția : locatarii căminului să nu 
alcătuiască un simplu conglomerat, 
ci să fie ajutați să se constituie in
tr-un grup omogen, cu norme și 
vederi comune, cu structuri pro
prii, cu o opinie și cu o morală 
sănătoase, active și intransigente.

Educarea tinerilor la locul de 
muncă, dar și în orele libere la 
cămin, poartă — sau ar trebui să 
poarte — pecetea valorilor și a te
lurilor pe care societatea noastră 
socialistă le promovează. Nu nu
mai în fabrică, în întreprindere, ci 
și în cămin, tînărul trebuie crescut 
în respectul preceptelor etice ale 
orinduirii noastre, invătat ce în
seamnă astăzi a fi muncitor, om.

— După opinia mea — ne spune 
Nicolae Lambă, președintele consi
liului tineret muncitoresc de la Co
mitetul municipal Ploiești al U.T.C., 
educația tinărului în cămin începe 
de la cadrul de viață pe care i-1 
creezi.

— Adică 7
— Eu consider că un cadru de 

viață omenesc, demn, civilizat, cu
rat, bine îngrijit, impune și un stil 
de comportare corespunzător, in
fluențează nemijlocit felul tineri
lor de a se comporta in muncă și 
societate.

Aprecierea este, desigur, adevă
rată, dar ea nu epuizează tot ade
vărul. Cadrul este important, am 
spune chiar esențial, dar in afară 
de cadru mai trebuie ceva. Ce 
anume 7

Iată-ne la căminul întreprinderii 
de utilaj chimic (str. Frăției nr. 
3—5). Camere frumoase, curate, 
modern mobilate, peste tot se ob
servă grija deosebită a locatarilor 
de a menține o ambiantă plăcută, 
odihnitoare.

— Avem condiții de locuit foarte 
bune. Uzina ne-a pus la dispoziție 
aici, la cămin, club, televizor, bi
bliotecă, sală de tenis de masă, 
discotecă. Destul de des, uneori 
chiar săptăminal, se organizează 
aici discuții interesante, pe diferite 
teme educative, poți petrece tim
pul plăcut și cu folos, nici nu-ți 
vine să mai ieși în oraș.

Nicușor Frîncu, cel care ne-a re
latat cele de mai sus, are 24 de 
ani, a ciștigat locul III la faza pe 
întreprindere a concursului „Cel 
mai bun frezor" și e în ultimul an 
de liceu. Mare admirator — în ca
litate de cititor asiduu — al lui 
Eminescu, Byron, Balzac, Rebrea- 
nu... In medie, cîștigă 2 500 lei pe 
lună. Chiria îl costă 90 de lei, ca 
și pe ceilalți 320 locatari ai cămi
nului. Acasă, in comuna Cerașu, 
(la 55 km de Ploiești) se duce o 
dată la trei săptămîni. Dorin Va- 
silescu, colegul cu care împarte ca
mera nr. 2, are aceleași cuvinte 
frumoase despre viața în cămin.

Aceeași ordine, atmosferă plăcu
tă le întilnim și în alte camere, 
unde discutăm cu Constantin Pa- 
raschiv, Gheorghe Stroe, Dan Vasi- 
lescu, Marin Olaru, Maria Istrate.

— în cămin ne simțim ca acasă. 
Ba, uneori, chiar mai bine. Grija 
pentru noi o simțim Ia fiecare pas, 
grație........ părinților" din uzină.
Timpul petrecut in cămin este 
foarte plăcut. Atit de plăcut îneît 
chiar și cei plecați dintre noi, cum 
sînt Ion Iancu, Marcel Iancu și 
Gheorghe Paraschiv, care s-au că
sătorit de curînd și s-au mutat 
bloc, ne vizitează des împreună 
nevestele.

într-adevăr, așa este. Cum 
explică ? Prin atmosfera bună, 
caldă, familiară creată și cultivată 
aici cu perseverență. Vasile Cior
nei, directorul întreprinderii,'Nico
lae Boancă și Viorel Cazan — se
cretari ai organizațiilor de partid 
și, respectiv, U.T.C., vizitează 
căminul la cel tîrziu două săptă- 
mini ; săptăminal ii trec pragul 
dr. Dan Ivanciu și asistentul său, 
Ion Sterea. Aproape zilnic cămi
niștii sînt vizitați de maiștri, șefi 
de secție, ingineri din uzină, inte
resați să-i cunoască și „acasă" pe

nr.

la 
cu

se

cum și de un bufet bine aprovi
zionat, deschis zilnic de la orele 
6,30 la 16, și de sală de șah — 
pare-se că-i cea mai bună din ju
deț — și de sala în care, săptămî- 
nal, se poate dansa, se pot petrece 
clipe plăcute (la construcția ei au 
participat, muncind voluntar, și 
căminiștii, iar sindicatul și organi
zația de tineret au dotat-o cu mag- 
netofoane, orgă de lumini, incinte 
sonore, televizoare).

Și mai interesante sint insă vizi
tele... invitaților : medici, juriști, 
profesori. Comitetul de cămin și 
administratorul Dumitru Oancea 
sint organizatorii acestor întilniri 
în care se discută — uneori pînă 
seara tîrziu — apropiat, de la om 
la om. Băieții află astfel chiar și 
cum să «se poarte cu fetele, iar fe
tele învață și ele o sumedenie de 
lucruri despre felul în care trebuie 
să-și ocrotească sănătatea, frumu
sețea. Timpul trece astfel pe ne
simțite și — ceea ce-i și mai im
portant — cu foarte mare folos. Și 
mai frumoase sînt sîmbăta și du
minica, mai ales cînd se organi
zează întilniri cu alți căminiști. 
Luna trecută au fost două astfel 
de acțiuni. S-a recitat — Vasilica 
Afiliu și Toma Elena s-au remar
cat în mod deosebit ; concursul 
intitulat „Măreția omului* 1 (30 de 
Întrebări gen „Cine știe cîștigă"), 
i-a impus pe tehnicianul Cost’el 
Ene ca fiind cel mai bun, iar pe 
lăcătușul Valeria Șerban ca „Miss 
Primăvara". „Cînd ai astfel de oas
peți. cînd ți se pun la dispoziție 
condiții cum sînt cele pe care le 
vedeți, e greu să nu fii receptiv, 
să nu înveți", 
loan Rusu. Și

— La cămin 
cum știi să te 
să respecți, pentru ca, la rindul 
tău. să fii respectat. Avem colegi 
care învață mult, sînt și elevi de 
liceu sau studenti la seral. Cine 7 
Marian Florescu, Mihai Vasile. Va
lentin Bușilă... Avem grijă să nu 
ne deranjăm pentru a putea studia, 
a citi. Mîndria noastră este că din

— afirmă, lăcătușul 
adaugă :
e foarte important 
organizezi, cum știi

acest 
mulți 
foarte

Am 
miniștilor de la I.U.C. pentru că 
acest așezămînt se constituie' in
tr-un adevărat model. Nu-i singu
rul. Și la U.P.C. „Dacia" (strada 
Mihai Bravu 230) se poate intîlni 
un climat de viață normală, inte
resant, rod al unei munci de edu
cație continuă, prelungită din uzi
nă la cămin.

Că și la căminul întreprinderii 
„Dorobanțul" (strada Mircea cel 
Bătrîn nr. 83-A). Blocul este foarte 
bine dotat și întreținut. Și aici 
clubul și biblioteca sint la mare 
cinste. Și aici se organizează întîl- 
niri cu medici, profesori, ba chiar 
și cu scriitori și muzeografi. Și 
aici se învață. Cărțile preferate 7 
Cele de liceu și cursurile de facul
tate, în primul rind, dar și... cartea 
de bucate. Cel puțin așa ne-au asi
gurat tinerele 
Ioniță, Ionela 
don și Mirela 
le-am aflat în 
gajate într-o . _ 
culinară. Fetele nu uită că, mai 
devreme sau mai tîrziu, ele vor fi 
soții, mame. Luna trecută s-au că
sătorit filatoarele Ileana Tudose și 
Cristina Popa. A fost sărbătoare 
pentru toată lumea. Căministele 
le-au organizat adevărate festivi
tăți, le-au însoțit la consiliul popu
lar, la petrecere. Administratorul 
căminului se numește Ana Gheor
ghe. Este o femeie vioaie, mamă a 
doi copii și are un umor aparte. 
Cunoaște toate înțelesurile zicerii 
conform căreia „mai curînd pă
zești o turmă de iepuri decît... un 
cămin de fete". îi înțelegem deci 
cu atit mai mult mîndria atunci 
cînd ne spune că nici una dintre 
mamele fetelor care locuiesc la noi 
n-au devenit bunice înainte de a 
fi soacre... S-o recunoaștem, și 
acesta este un aspect al educației, 
și încă foarte important.

Strada Țițeica nr. 4, 
cooperativei „Constructorul", 
afară 
untru 
după 
acum 
se va 
executate de însăși unitatea tute
lară). Blocul — un P + 2 — a fost 

4 construit acum 9 ani și a costat 
890 000 lei. Nenumăratele reparații 
i-au ridicat „valoarea" la aproape 
2 milioane, dar degeaba. Indiferent 
cît ne-am strădui — ne dăm sea
ma — nu vom reuși să descriem 
starea de degradare in care se află 
camerele, bucătăriile, instalațiile 
sanitare, cele electrice. Culmea 1 
— aici chiria este de 200 lei (une
ori și peste) pentru o persoană. De

textiliste Mariana 
Ioniță, Mirela Scri- 
Albulescu, pe care 

fata aragazului, an- 
aprigă competiție

căminul
Pe 

arată oarecum normal, înă- 
este însă jalnic. Iar asta 

o curățenie care a început 
două luni și care pare că nu 
mai termina (reparațiile sint

ce 7 Nimeni nu a reușit să ne ofere 
un răspuns logic. în camera nr. 20 
discutăm cu Ion Pintoiu, 20 de am, 
operator chimist. încearcă să scuze 
murdăria unor crătiți :

— Apa nu ajunge pină aici...
— Nu vine nimeni să vă întrebe 

ce-ați dori să faceți, cum trăiți 
aici ?

— Nimeni. Uneori ne mai vizi
tează Florica Enache, administra
torul. __

Constatările nu ne surprind. Fap
tul este cunoscut : cînd nu există 
preocupare, cînd modelele pozitive 
lipsesc, cînd viața tinerilor în afa
ra uzinei, șantierului este lăsată 
să se desfășoare la întîmplare, 
atunci situații cum 
descrise anterior se explică foarte 
ușor. Chiar dacă — așa cum am 
observat, sub un strat de... nu știm 
ce — sînt afișate hîrtii care inter
zic, amenință. în treacăt fie spus : 
pedagogia lui „nu e voie", văzută 
ca modalitate exclusivă de educa
ție, este unilaterală și nu dă cele 
mai bune rezultate în cazul unor 
tineri care abia au intrat în viața 
muncitorească, care trebuie, prin 
multiple acțiuni, să fie ajutați să 
se integreze profesional și, mai 
mult decît atit, printr-o complexă 
muncă de modelare și remodelare 
etică, psihică, profesională etc. să 
fie ajutați să-și formeze profilul 
politic, moral. Necesitatea mode
lului pozitiv devine cu atit mai 
imperioasă.

— Activitate educativă în cămin 7 
Probabil că glumiți — ne spunea 
cu amărăciune tînărul Pintoiu.

La nivelul municipiului, astfel de 
sițuații nu sînt singulare. Dovada 
este următoarea : din cele 9 309 
locuri în cămine, existente „pe 
hîrtie", nu sint ocupate decit 5 774 
(situația la 31 martie a.c.). Și nu 
pentru că n-ar exista cereri, ci 
pentru că prea multe cămine nu 
pot fi locuite. Deși sint construite 
recent, datorită defecțiunilor exis
tente încă de la darea lor in folo
sință, ori — și mai ales — pentru 

1 că au fost rău îngrijite, unele că
mine sint deja inutilizabile. Cele • 
aflătoare pe platforma Teleajen au 
ajuns de pomină, colegii noștri de 
la ziarul „Flamura Prahovei" au 
scris despre starea lor precară, au 
revenit, s-a discutat și prin ședin
țe, s-au făcut filme, s-au prezen
tat diapozitive. Toată lumea este 
de acord că, in aceste cazuri, tre
buie intervenit energic, dar rezul
tatele nu se văd incă. Pentru că 
un lucru este foarte clar : ca să 
poți desfășura activitate educativă 
în cămine trebuie, in primul rind, 
să existe... cămine.

sint cele

Mircea BUNEA 
Ioan MARINESCU

Cantina muncitoreas
că a întreprinderii de 
vagoane din Caracal 
se bucură de o bine
meritată apreciere din 
partea abonatilor. cir
ca 3 400 de persoane, 
printre care si elevi 
ai liceului de profil, 
precum și oameni ai 
muncii din unități
le învecinate. Zilnic, 
pentru o sumă modes
tă. se oferă o masă 
caldă, gustoasă, două 
meniuri la alegere. 
Dar nu numai aceasta 
explică numărul mare 
de abonați, ci si efor
tul făcut de persona
lul cantinei de a se 
adapta programului de 
muncă al diferitelor 
secții și colective. Cei 
mai matinali sînt cei 
ce lucrează la irigații: 
masa caldă ii așteaptă 
la ora 5,45. Majo
ritatea abonatilor iau 
masa la linia de auto
servire. atit cei din 
schimbul I. cit si cei 
din schimbul II ; pen
tru elevii de la liceul 
industrial se pregăteș
te micul dejun, prînzul 
si cina. în trei secții 
— vopsitorie. pregăti
rea producției, energe
tic — s-au organizat 
microcantine, ceea ce 
înseamnă încă 450 de

meniuri. Există șl un 
bufet care oferă gus
tări și preparate cu
linare .tip ..gospodina".

O adevărată „fabri
că de hrană", de care 
beneficiază mii si mii 
de oameni ai muncii. 
Important este că a- 
precierea de care se 
bucură preparatele ei 
se datorește faptului că 
o mare parte din cele 
necesare pregătirii 
Buncărurilor provine 
din „cămara" proprie, 
prin autoaproviziona- 
re. De la responsabilul 
cantinei. Marius Vir- 
tosu. aflăm că unitatea 
dispune de o gospodă
rie anexă în care cresc 
320 de porci. 15 bovine 
(vaci cu lapte si vițe
le), ceea ce asigură 70 
la sută din necesarul 
de came si o cantita
te. deloc neglijabilă, 
de lapte. Prima recoltă 
a legumelor din sera 
proprie (cu o suprafa
ță de 640 mp. încălzită 
prin valorificarea re
surselor energetice ale 
uzinei) îmbogățește o- 
ferta cantinei : roșii, 
ardei, castraveți, mă
rar, pătrunjel. Mai 
există, apoi, opt hecta
re de teren, din care 
cinci sînt însămînțate 
cu porumb pentru nu-

trețul necesar crescă
toriei de porci (restu
rile de la cantină sînt 
aproape neînsemnate 
cantitativ ; mîncăru- 
rile fiind gustoase, nu 
rămîne mai nimic în 
farfurii) ; un hectar 
cu cartofi timpurii și 
un hectar cu legume 
de cimp si lucerna. în 
acest fel. doar aprovi
zionarea de iarnă se 
face din comerț, restul 
zarzavaturilor necesa
re consumului. în a- 
ceastă mare cantină, 
fiind asigurat din re
surse proprii, ceea ce 
asigură nu numai un 
cost redus al meniu
rilor. ci și o calitate 
bună a mincărurilor, 
întrucît sînt preparate 
numai din produse 
proaspete.

Iar acțiunea de auto- 
aprovizionare continuă 
cu aceeași chibzuință 
gospodărească. în a- 
cest an. gospodăria 
anexă îșl va spori 
efectivele: se va ajun
ge la 600 de porci, 
cărora li se vor adăuga 
circa 3 000 de păsări și 
150 de oi.

Premise sigure pen
tru a le spune abona
tilor „poftă bună !“.

Atenție părinți!
Nj se pare firească 

grija cu care părinții 
îndepărtează chibritu
rile din mina copilu
lui și îl învață, de 
mic, că nu orice o- 
biect poate fi o jucă
rie. că plita frige, acul 
înțeapă și prizele pot 
curenta. A veghea, 
cu cea mai mare aten
ție. asupra comporta
mentului celor de 
vîrste foarte fragede 
este cit se poate de 
normal. Tot atit de 
normal ar fi ca aceas
tă grijă să continue, să 
nu descnească o dată 
cu... creșterea în înăl
țime a copilului. Pen
tru că uneori se mai 
întîmplă ca nevinova
ta joacă nesuprave
gheată să degenereze 
intr-o ispravă din care 
să rezulte stricăciuni 
sau chiar distrugeri și 
vătămări însemnate.

Personalul 2 006 toc
mai ieșea din statia 
Peris, cind mai multe 
pietre s-au abătut a- 
supra vagoanelor. S-au 
spart citeva geamuri, 
iar o femeie — Nadej- 
da Bogorodită — a 
fost lovită la cap și 
a trebuit să fie in-

ternată în spital. Au
torii acestei fapte sint 
trei elevi ; asemănă
tor s-au petrecut lu
crurile cu personalul 
3 004. ale cărui feres
tre au fost tinta a- 
runcării cu pietre de 
către doi școlari din 
comuna Brazi, județui 
Prahova; Raluca Prio- 
teasa. călătorind cu 
trenul 6 318 s-a ales 
cu cîțiva dinți rupti și 
contuzii la un maxilar 
provocate de una din 
pietrele aruncate 
ferestrele trenului 
al ti doi elevi.

Constatînd astfel 
fapte nu poți să nu te 
întrebi in ce fel se o- 
cupă de educația unor 
asemenea elevi fami
lia și școala 7 Se știe, 
atit părinții, cit și 
școala sint direct răs
punzători de compor
tamentul copiilor si e- 
levilor. oriunde 
afla ei. în orice 
prejurare. Și nu 
mai acasă sau in 
să. ci și în intervalul 
dintre ele. în timpul 
liber, la joacă. Cu atit 
mai curioasă ni se 
pare atitudinea părin
ților unor asemenea

in 
de

de

s-ar 
im- 
nu- 
cla-

copli care s-au mul
țumit să... justifice 
faptele propriilor o- 
drasle prin formule de 
felul : „Sînt copii, nu 
știu ce fac...". în 
schimb ar trebui să 
știe, sînt chiar obli
gati să știe părinții oe 
fac copiii. Iată de ce 
ne întrebăm dacă în 
cazurile amintite pă
rinții au fost obligați 
să plătească daunele 
materiale pricinuite 
de copiii lor si. mai 
ales, dacă au fost in
vitați la o discuție 
despre răspunderea, 
nu doar materială, ci 
și morală Pe care o au 
fată de iresponsabila 
joacă a copiilor lor : 
fie la locurile lor de 
muncă, fie la școală, 
la consiliul popular 
sau la organele de or
dine. Pentru că. repe
tăm. părinții sînt In 
primul rind respon
sabili de comporta
mentul propriilor 
pii de modul în 
sînt educați să-si 
pecte semenii, să . 
țuiască și să păstreze 
bunurile obștești.

co- 
care 
res- 
pre-

Rodica SERBAM
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Producția în strînsă interdependență 
cu cerințele societății

Existența societății presupune un 
consum permanent de bunuri și ser
vicii create in procesul de producție. 
La rindul său, consumul joacă un rol 
activ, influențînd producția în sen
sul că indică ce anume si cit tre
buie să se producă și verifică, în ul
timă instanță, dacă tot ceea ce s-a 
pfodus corespunde nevoilor societă
ții. De aceea, are o mare importantă 
studierea principalelor tendințe din 
sfera consumului si orientarea în 
funcție de aceste tendințe, a produc
ției. Din această interdependentă 
dintre producție și consum rezultă 
rolul determinant, hotărîtor al pro
ducției si rolul Activ al consumului 
în procesul de reproducție. Această 
teză demonstrată teoretic de înte
meietorii comunismului științific este 
transpusă exemplar în practica con
strucției socialiste din tara noastră 
prin politica economică elaborată de 
Partidul Comunist Român, sub înrâu
rirea gîndirii cutezătoare a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Preocuparea pentru asigurarea 
condițiilor necesare desfășurării pro
ducției, prin creșterea volumului e- 
lementelor acestui proces, precum și 
prin ridicarea eficienței economice 
in utilizarea acestor elemente, își 
găsește reflectarea in sporirea pro
ducției și creșterea în ultimă in
stanță a produsului social și a veni
tului național. Față de 1945 in 1986, 
de pildă, produsul social era de 31 
ori mai mare, venitul național — de 
33 ori, producția industrială — de 
116 ori. producția agricolă de aproa
pe 9 ori, iar producția de construcții- 
montaj de 78 ori.

Dezvoltarea in ritm susținut a 
producției a făcut posibilă lărgirea si 
diversificarea consumului productiv 
și neproductiv. Deși tot ceea ce se 
produce este destinat consumului, 
nu înseamnă că întreaga producție 
intră in consumul direct, personal, 
al membrilor societății. O parte im
portantă a producției reintră 
în procesul de producție asigu- 
rind reluarea pe scară lărgită a a- 
cestui proces, contribuie la înfăptui
rea reproducției socialiste lărgite. 
Locul și rolul consumului productiv 
sînt puse in evidență și de dinami
ca Și structura producției industria
le, pe total ramură și pe cele două 
mari grupe „A“ — producătoare de 
mijloace de producție, și „B“ — pro
ducătoare de bunuri de consum. Tn 
perioada 1950—1986, producția In
dustrială a crescut de 43 ori. în timp 
ce producția grupei „A" a crescut de 
61 ori. iar producția grupei „B“ a 
crescut de 24 ori. în aceste condiții, 
în țara noastră s-a urmărit perma
nent asigurarea unei baze trainice 
procesului de reproducție socialistă 
lărgită. Această orientare nu trebuie 
să ne conducă la concluzia greșită 
că producția în țara noastră se dez
voltă in sine, „de dragul producției". 
Această teză a fost permanent com
bătută de către partidul nostru, ar- 
gumentînd din punct de vedere teo
retic și demonstrînd din punct de 
vedere practic faptul că orice proces 
de producție este subordonat, în con
dițiile socialismului, satisfacerii ne
voilor materiale și spirituale ale tu
turor membrilor societății. In acest 
sens, este revelatoriu faptul că pro
ducția bunurilor de larg consum, 
adică producția industrială din gru
pa „B“, a crescut in perioada 1951 — 
1986. in medie anual, cu 9,2 la sută. 
In anumite împrejurări, pentru a 
asigura condițiile necesare satisfa
cerii la un nivel tot mai ridicat a 
nevoilor materiale și spirituale ale 
membrilor societății, este posibilă o 
creștere intr-un ritm mai susținut a 
producției bunurilor de consum in 
comparație cu producția mijloacelor 
de producție. Această situație a fost 
înregistrată in cincinalul 1981—1985, 
cind producția industrială din grupa 
„A" a crescut cu 20,4 # la sută, iar 
producția din grupa „B“ a crescut 
cu 24,4 la sută. începind cu cincina

In continuarea articolului „Zootehnia nu se dezvoltă doar... din anali
ze". publicat in „Scinteia" nr. 14 224. supunem atenției. în analiza de față, 
citeva probleme ce tin de optimizarea structurii șeptelului în concordan
ță cu posibilitățile reale de asigurare a bazei furajere, precum și unele 
considerații privind modalitățile concrete in care ar trebui să se acțio
neze pentru sporirea puternică a producției de nutrețuri in general.

Care este structura șeptelului în 
sectorul cooperatist al agricultu
rii județului Teleorman și ce 
decurge de aici pentru structura 
bazei furajere ? Efectivele de bovine 
totalizează aproape 130 000 de cape
te, revenind in medie mai puțin de 
400 de vaci pe unitate agricolă, evi
dent cu mari discrepanțe de la o 
cooperativă la alta, așa cum arătam. 
Probleme mai deosebite se ridică 
însă in creșterea ovinelor, dovada 
cea măi concludentă constituind-o 
nu numai descreșterea producțiilor, 
ci chiar și a efectivelor. De la un 
efectiv de oi aproximativ egal, in 
1975 s-a livrat la fondul de stat o 
cantitate totală de lapte aproape du
blă celei realizate in 1987. dar tre
buie arătat că efectivele sint cu 
aproape 5 000 capete mai mici 
decit in 1980. Există in județ 
un număr de 21 de cooperative agri
cole in care nu se crește nici măcar 
o singură oaie, in timp ce în alte 
18 cooperative numărul adestora este 
foarte scăzut. Ce i-o fi determinat 
oare pe oamenii de aici să manifeste 
un asemenea dezinteres fată de un 
animal care s-ar putea crește nu 
numai ușor, ci și cu cheltuieli mici ? 
Un prim răspuns : Izlazurile coope7 
rativelor agricole din Teleorman nu 
au nici măcar atita întindere cit să 
permită scoaterea animalelor la 
plimbare, că de pășunat nici nu 
poate fi vorba. Atunci cum se cresc 
totuși oile aici ? „La fel ca și taut- 
rinele, la iesle cea mai mare parte 
a anului" — ne spunea președintele 
cooperativei agricole din Orbească 
de Jos, tovarășul Marcel Mistode. 

i în perioada documentării noastre in 
i unitate, această furajare „la iesle" 

se reducea la o hrană formată doar 
din paie. Și dacă judecăm lucrurile in 

. mod obiectiv, se pare că acești oa
meni nici nu ar trebui învinuiți prea 
tare pentru felul în care înfometau 

lul 1986—1990 producția mijloacelor 
de producție, adică producția grupei 
„A“. a crescut intr-un ritm mai sus
ținut fată de producția grupei „B“, 
ceea ce arată că regula generală, cu 
caracter de legitate — creșterea cu 
precădere a producției mijloacelor de 
producție față de producția bunuri
lor de larg consum — îsi păstrează 
valabilitatea, iar creșterea intr-un 
ritm mai înalt a producției din grupa 
„B" fată de producția grupei „A“ este 
temporară, vremelnică. Menținerea 
acestei tendințe o perioadă mai mare 
de timp ar afecta posibilitățile de 
lărgire a producției și de satisfacere, 
în perspectivă, a nevoilor materiale 
și spirituale.

Orientarea consecventă a produc
ției către satisfacerea nevoilor de 
consum ridică în etapa actuală noi 
exigențe, avind în vedere posibilită
țile oferite de actuala revoluție știin- 
țifico-tehnică, precum și de trecerea 
la dezvoltarea preponderent intensi
vă a economiei noastre naționale. în 
aceste condiții, producția trebuie să 
asigure la un. nivel calitativ supe
rior cerințele consumului productiv 
și neproductiv, ceea ce presupune

CORELAȚII ESENȚIALE 
ALE UNEI ECONOMII 

DINAMICE, EFICIENTE (III)

ZOOTEHNIA NU SE DEZVOLTĂ DOAR... DIN ANALIZE »
Argumente pentru regîndirea activității din 

a măsurilor stabilite în unite
acest sector și 
ițile agricole dii

mai ales 

n județul
pentru aplicarea fermă 
Teleorman

De asemenea, in continuare, se ac
ționează cu fermitate pentru dezvol
tarea mai puternică a producției bu
nurilor de consum, a serviciilor si, 
pe de altă parte, pentru stabilirea 
consumului la nivelul posibilităților. 
Așadar, soluționarea acestor contra
dicții presupune adoptarea unor mă
suri energice care vizează atît pro
ducția. cit si consumul. în domeniul 
producției este necesară creșterea 
producției bunurilor de larg consum, 
paralel cu diversificarea și ridicarea 
calității acestor bunuri, precum si 
lărgirea activităților prestatoare de 
servicii. Concomitent, trebuie acțio
nat și asupra consumului. în sensul 
dimensionării acestuia pe baza unor 
norme științific fundamentate, ți- 
nînd seama de principalele tendințe 
înregistrate pe plan mondial in nive
lul și structura trebuințelor de con
sum ale populației. Totodată, este 
necesară intensificarea activităților 
privind ridicarea nivelului de con
știință al populației, pentru formarea 
unui comportament și a unei atitu
dini raționale față de modul de sa
tisfacere a diferitelor trebuințe în 
etapa actuală. Un comportament ci
vilizat. o atitudine înaintată față de 
modul in care sînt satisfăcute nevoi
le de consum ale membrilor societă
ții formate in condițiile unei ample 
activități de ridicare a conștiinței 
membrilor societății, concomitent 
cu creșterea în ritm înalt a 
producției bunurilor de larg con
sum și a serviciilor vor permite 
învingerea contradicției dintre cerin
țele de consum și posibilitățile exis
tente in societatea noastră socialistă. 
In acest 6ens. de mare actualitate 
sînt sublinierile secretarului general 
al partidului nostru, care arăta : „Să 
nu uităm nici un moment că nivelul 
consumului nu poate depăși posibi
litățile societății noastre, nivelul dez
voltării bazei materiale, că nu se 
poate consuma mai mult decît se 
produce la un moment dat in societa
te. De altfel, nu se poate consuma tot 
ce se produce ; a consuma totul sau 
aproape totul înseamnă a afecta pre
zentul • și viitorul țării".

Alternativa optimă pentru îmbina
rea armonioasă a creșterii produc
ției cu satisfacerea nevoilor de con
sum ale membrilor societății, la ni
velul condițiilor concrete existente 
în fiecare etapă a construcției socia
liste și care tine seama de cerințele 
prezentului și cele de viitor, constă 
în dezvoltarea puternică și moderni
zarea forțelor de producție in pas eu 
noile cuceriri ale științei și tehnicii, 
precum și repartizarea judicioasă a 
venitului național in fond de acumu
lare și fond de consum. Astfel, pen
tru creșterea, diversificarea si ridi
carea nivelului calitativ al producției 
bunurilor de larg consum si al servi
ciilor este necesară dezvoltarea si 
modernizarea forțelor de producție.

Dezvoltarea puternică și moderni
zarea forțelor de producție deter
mină sporirea produsului social si a 
venitului national și deci și a posi
bilităților pentru lărgirea producției 
și satisfacerea pe un plan superior 
a nevoilor de consum ale populației, 
în perspectivă. De asemenea, nive
lul de dezvoltare al forțelor de pro
ducție își pune gmprenta asupra 
consumului de bunuri și servicii, 
precum și asupra altor indicatori ai 
nivelului de trai al populației, ca : 
nivelul retribuțiilor, condițiile de 
locuit, starea de sănătate, accesul la 
invățămînt si cultură etc. De aceea, 
are o mare însemnătate pentru 
etapa actuală si în perspectivă con
centrarea eforturilor in vederea dez
voltării și modernizării forțelor de 
producție, pentru asigurarea pe 
această bază a unui ritm inalt de 
creștere a venitului național, temelie 
trainică pentru ridicarea bunăstării 
întregului popor.

Prof. univ. dr.
Constantin BARBACIORU 
Universitatea din Craiova

pe pășune, hrănindu-se adesea și 
iarna din- resturile vegetale rămase 
pe cimp. Schimbarea bruscă și ne
controlată a acestui mod de viață 
riscă să ducă la situații ca exem
plare create cu migală și trudă în 
zeci și sute de ani să intre intr-un 
proces treptat de degradare biolo
gică. Este un lucru elementar pe 
care trebuie să-1 înțeleagă nu numai 
crescătorii de animale, ci și cei care 
încurajează acest sistem de furajare 

la iesle. Dacă nu se înțelege acest 
lucru înseamnă că nu s-a ințeles ni
mic din ceea ce au făcut inaintașii 
noștri pentru formarea și amelio
rarea raselor autohtone.

Se poate asigura de pe cele 24 000 
hectare repartizate culturilor fura
jere în ogor propriu necesarul de 
nutrețuri la nivelul cantitativ și ca
litativ corespunzător ? Socotind după 
producțiile medii prevăzute a fi rea
lizate la hectar, se pare că se poate, 
nu la nivel optim, dar oricum stric
tul necesar putea fi asigurat. Dacă 
avem însă în vedere ceea ce s-a ob
ținut efectiv în ultimii ani, atunci 
rezultă limpede că nu se poate asi
gura. Anul trecut, bunăoară, atît la 
fin, cit și la suculente realizările 
abia au reprezentat jumătate din ne
cesarul calculat prin balanța stabi
lită pe ansamblul unităților agricole 
cooperatiste. în respectul pentru a- 
devăr. trebuie arătat că acest deficit 
ntare de nutrețuri s-a înregistrat in

In valea Trotușului, minerii des
fășoară o activitate rodnică pentru 
a da tării cantități mereu sporite de 
cărbune energetic. La Vermești, 
Leorda. Asău. Lumina. Lapoș și în 
celelalte sectoare de exploatare sînt 
extrase zilnic zeci și sute de tone de 
cărbune brun de bună calitate. Prac
tic. de la începutul anului, planul 
de producție a fost realizat ritmic și 
integral, expediindu-se termocentra
lelor o cantitate de cărbune cu 10 la 
sută mai mare decit în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

— Aceste realizări — ne-a spus 
inginerul Nicolae Bejan. directorul 
întreprinderii miniere Comănești — 
concretizează eforturile perseverente 
ale minerilor pentru organizarea su
perioară a muncii și valorificarea cu 
randament sporit a potențialului teh
nic si uman de 
care dispunem. 
Am pus un ac
cent deosebit pe 
reorganizarea for
mațiilor de lucru 
la fiecare loc de 
muncă și pe fie
care schimb. îri- 
tărindu-le cu ca
dre tehnice care 
pînă nu cu mult 
timp în urmă lu
crau în sectoare 
neproductive. Tot
odată. am im
pulsionat lucră
rile de pregă
tire si înaintare, domeniu în care 
în anii trecuti se înregistrau o 
serie de rămîneri în urmă. In fine, 
am luat măsuri pentru conturarea din 
timp a noilor cimpuri miniere. In a- 
cest fel am reușit să punem în func
țiune 6 abataje noi. fără stagnări de 
producție, să realizăm o activitate 
continuă de extracție la majoritatea 
brigăzilor de abataj, ceea ce a in
fluențat pozitiv nivelul productivită
ții muncii și a creat premise favora
bile pentru sporirea producției de 
cărbune.

Și încă un fapt semnificativ : con- 
știenți de marile răspunderi ce le re
vin pentru asigurarea bazei energe
tice a tării. încrezători în forțele pro
prii, minerii de aici au hotărât ca 
fiecare abataj nou să fie predat pro
ducției înainte de termenul stabilit. 
Pe această cale, ei s-au angajat că, 
în acest an. să realizeze o producție 
suplimentară de cel puțin 5 000 tone 
cărbune. Brigăzile conduse de Ni
colae Bucur și Ion Butnâru. din sec
torul de exploatare Lapoș-Sud. care 
lucrează la pregătirea unor panouri 
mari din stratul Chiricel. pentru a 
pune în valoare noi rezerve de căr
bune. s-au dovedit pînă acum cele 
mai harnice, fiind fruntașe în între
cere. Acționind cu toții într-un cli
mat de ordine și disciplină. intr-un 
spirit de conlucrare și întrajutorare, 
membrii celor două formații au spo
rit cu mult viteza de înaintare, pre- 
dind producției Cu aproape trei luni 
de zile mai devreme fată de preve
deri două abataje de mare produc
tivitate. Ce a însemnat aceasta pen
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condițiile în care la lucernă s-a ob
ținut anul trecut o producție medie 
la hectar de numai 18 tone masă: 
verde, la sfecla furajeră — 20 tone, 
iar la culturile pentru însilozare, tot 
18 tone — producții al căror randa
ment este foarte mult sub nivelul 
minim admis. Vina pentru această 
stare de lucruri o poartă, fără indo- 
ială. cadrele, de conducere și specia
liștii din unități, dar în aceeași rnă- 
sură o vină o au și factorii, de re

sort de la nivelul organelor agri
cole județene care nu au acționat 
cu răspunderea și fermitatea nece
sare pentru a pune ordine in secto
rul de producere a furajelor. Este 
oare de admis ca intr-un județ, unde 
aproape jumătate din suprafața" ara
bilă este amenajată la irigat, să se 
realizeze producții de sfeclă de 10 
ori mai mici decit se realizează in 
alte unități agricole din țară ? Să 
admitem că la Videle, la Siliștea sau 
la Blejești plantele n-au crescut din 
cauza secetei : dar ce scuze pot avea 
cei de la Băduleasa, Troianu, Traia- 
nu, Seaca, Vinători. Bragadiru, Bu- 
joru, Pietroșani, Piatra, Fîntînele, 
Smirdioasa, Izvoarele, Frumoasa și 
multi alții ca ei care, dispunind de 
terenuri irigate, nu și-au asigurat 
anul trecut nici jumătate din nece
sarul de fin și siloz ?

Totuși o problemă esențială rămî- 
ne să fie analizată și rezolvată. Pen
tru zootehnia unui întreg județ, 

tru producție ? O cantitate de circa 
4 000 tone cărbune, cu o putere ca
lorifică superioară, scoasă la lumina 
zilei mult mai devreme fată de plan 
și expediată termocentralelor. Zilele 
acestea. în. același sector, formațiile 
de* 1 lucru conduse de inginerul Gheor- 
ghe. Bîlbîie. nevrînd să se lase mal 
prejos, ău pus în funcțiune un tip de 
combină de înaintare care constituie 
o premieră țehnică pentru lu
crările de pregătire din bazinul car
bonifer al văii Trotușului. Prin pu
nerea în funcțiune a acestui agregat 
productivitatea muncii in subteran a 
sporit cu peste 50 la sută. Așadar, 
pentru toți oamenii muncii <le la în
treprinderea minieră Comănești, in
diferent că lucrează în sectoarele de 
pregătire sau de extracție, in sub
teran ori la suprafață. întrecerea so

concentrarea eforturilor, în continua
re, în domeniul cercetării științifice 
și introducerii intr-un timp cit mai 
scurt a științei în producție.

Preocupările pentru modernizarea 
aparatului tehnico-productiv și per
fecționarea forței de muncă în etapa 
actuajă asigură o eficientă economi- 
co-socială ridicată a procesului d» 
producție, concretizată in devansarea 
ritmului de creștere a produsului 
social de către dinamica venitului 
național, creșterea in ritm înalt a 
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic si calitativ al produ
selor. reducerea costurilor de pro
ducție și sporirea rentabilității etc.

Schimbările de ordin calitativ in
tervenite in procesul de producție 
în etapa actuală din tara noastră își 
pun amprenta și asupra consumului 
productiv și neproductiv. Astfel, in
troducerea noilor tehnologii și per
fectionarea mijloacelor de muncă, in 
producție, în condițiile intensificării 
activității de cercetare științifică, 
duc la atenuarea unor disproporții 
între unele sectoare, cum ar fi dis
proporția dintre industria prelucră
toare și baza energetică și de materii 
prime. Pe această cale are loc solu
ționarea unor eventuale contradicții, 
realizarea unui echilibru, a unei dez
voltări armonioase, proporționale a 
tuturor sectoarelor de activitate.

Actuala orientare în dezvoltarea 
laturilor de ordin calitativ ale pro
cesului de producție ridică noi exi
gențe și în fata consumului nepro
ductiv, adică în sfera consumului de 
bunuri și servicii destinate satisfa
cerii nevoilor materiale și spirituale 
ale membrilor societății. Mutațiile 
din această sferă pornesc de la ne
cesitatea învingerii contradicției din
tre cerințele de consum și posibilită
țile existente, semnalată la începutul 
acestui deceniu. „Ridicarea nivelului 
de trai, creșterea intr-un ritm inalt 
a consumului — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — au dus la apari
ția unei contradicții intre cerințele 
de consum și posibilitățile existente. 
S-a creat o disproporție intre cerin
țele de consum și nivelul producției 
bunurilor de consum". în acest con
text trebuie înțeleasă și devansarea 
ritmului de creștere a producției de 
mijloace de producție de către dina
mica producției bunurilor de consum 
din industrie in cincinalul 1981—1985.

animalele. Pentru că întrebarea 
este : cit de mult ar putea crește 
cooperatorii de aici producția la hec
tar pe terenurile lor destul de să
race pentru a reuși să asigure celor

1 250 de bovine și 2 000 ovine hrana 
necesară pe timp de 365 de zile in 
principal numai cu ce se recol
tează de pe cele 140 hectare cul
tivate cu plante de nutret in 
ogor propriu? Desigur, la acestea tre
buie adăugate cocenii și paiele, pre
cum și masa verde obținută din cul
turile premergătoare sau succesive. 
Dar practicînd un asemenea sistem 
de creștere a animalelor, cooperatorii 
din Orbească de Jos au intrat toam
na trecută în stabulație cu numai 
200 tone de fin, 1 200 tone suculente 
și 1 300 tone grosiere. Dincolo de a- 
ceste considerente, se pune totuși 
întrebarea : este oare normal ca oaia 
să fie hrănită la iesle ? Adevăratii 
oieri spun că este cea mai mare 
greșeală, avind în vedere consecin
țele pe care acest sistem il are în 
timp asupra sănătății animalelor. Se 
știe că oaia, prin fondul său genetic, 
este un animal care s-a format și 
ameliorat din generație in generație

Un obiectiv mobilizator la Întreprinderea minieră Comănești

Peste plan, cărbune 
de calitate superioară

cialistă are un obiectiv precis șl mo
bilizator : „Peste plan, cărbune de 
calitate superioară". Și, după cum 
atestă faptele, rezultatele sînt dintre 
cele mai bune.

De altminteri, fn cadrul acțiunii de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției. în toate sectoa
rele de exploatare se acordă o aten
ție deosebită folosirii raționale a for
ței de muncă, creșterii indicelui de 
utilizare a timpului de lucru, intro
ducerii unor noi mașini Și utilaje 
care să ducă la sporirea productivită
ții muncii pe post și a producției de 
cărbune. La Vermești. minerii din 
brigăzile conduse de Gheorghe Vătă- 
manu și Ion Burlacu au pus in func
țiune o mașină de extracție a cărbu
nelui de la mare adîncime, utilaj 
de înalt randament, fabricat la 
întreprinderea de utilaj minier din 
Satu Mare, care va extrage cărbune 
Pînă la orizontul minus 100. Se eli
mină astfel .extragerea cărbunelui pe 
două puțuri, iar productivitatea mun
cii creste cu sută la sută. Tot aici, 
formațiile conduse de inginerul Ște
fan Radu au sistematizat transportul 
cărbunelui pe circuitul de evacuare a 
producției, fapt ce a dus la o creș
tere a productivității muncii cu 30 
la sută. Inginerul-șef ai întreprinde
rii. loan Cristolovean. ne-a vorbit șl 
despre alte lucrări de mecanizare și 
modernizare, care se înfăptuiesc în 
valea Trotușului în scopul creșterii 
productivității muncii și sporirii pro
ducției de cărbune. La Vermești, de 
pildă, "va fi pus în funcțiune un 
funicular cu autoservire pentru hal- 

pentru ferme mari de animale nu 
există practic aproape nici un petic 
de pășune. In condițiile in care nu 
există izlazuri. în condițiile în care 
nu. există pășuni cultivate și te ba
zezi exclusiv pe producția de nutre
țuri in ogor propriu, este greu, foar
te ,greu, să se poată asigura de pe 
suprafața respectivă furajarea în
destulătoare a unui număr-atit de 
mare: de animale.

A existat și, după cite știm există 

indicația ca baza furajeră să fie co
masată în jurul fermelor zootehni
ce. nu numai pentru a ușura trans
portul nutrețurilor, ci și pentru a 
asigura o fertilizare intensivă a su
prafeței respective, tocmai in ideea 
sporirii la. maximum a randamentu
lui. Este de datoria organelor agri
cole județene să asigure materiali
zarea întocmai a acestei indicații, 
pentru că ea ar crea și posibilitatea 
trecerii acestei suprafețe în admi
nistrarea directă a îngrijitorilor de 
animale care pot fi cointeresați mai 
bine in folosirea ei intensivă. A- 
ceastâ ar fi una din modalitățile de 
rezolvare . a mult discutatei proble
me a asigurării furajelor in județul 
Teleorman. Alta, ține de obligația 
organelor județene de a acționa cu 
fermitate pentru' respectarea întoc
mai a destinației care se dă pro
ducțiilor din baza furajeră, cores
punzător planului adoptat de către 
adunările generale. Acest fapt ar 

darea sterilului, iar în sectoarele Lu
mina și Rafira vor fi date in exploa
tare instalațiile „Telemin". In același 
timp, in sectorul Lapoș-Sud se exe
cută ultimele lucrări pentru străpun
gerea galeriei 1-452. lucrare care va 
permite mecanizarea transportului 
cărbunelui din cuveta Lapoș. prin 
galeria magistrală, la silozul central 
de la Lăloaia.

Activitatea in fiecare abataj are un 
puls propriu, un specific ăl ei, dar 
toti minerii au ca obiectiv comun 
sporirea cantității si calității cărbu
nelui extras. Minerii din abatajul 
6 518 din sectorul Vermești. de exem
plu. au luat inițiativa de a selecta in 
subteran tot sterilul din cărbune. Ca 
urmare, calitatea cărbunelui s-a îm
bunătățit. puterea calorifică crescînd 
cu 200 kilocalorii pe kilogram. Ală

turi. la sectorul 
Leorda. sector 
fruntaș ne între
prindere. schim
burile preiau ac
tivitatea de pro
ducție din merș. 
Practic, nu se 
pierde nici uri 
minut. Este si a- 
oeasta o inițiati
vă care a contri
buit la extrage
rea numai în a- 
cest sector a unei 
cantități supli
mentare de 2 500 
tone cărbune.

Initiative valoroase au apărut în 
ultima vreme si în sectoarele de ex
ploatare Asău. Lumina. Rafira. Este 
vorba. între altele, de menținerea în 
bună stare de funcționare a tuturor 
mașinilor și utilajelor prin respecta
rea cu strictețe a normelor de ex
ploatare și a graficelor de revizii și 
reparații : asigurarea de către fie
care brigadă a unei aprovizionări rit
mice cu materiale și vagoneti ; ex
tinderea preluării schimbului din 
mers în toate sectoarele. Totodată, 
minerii acționează cu hotărire pen
tru îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui. In acest sens au fost in
troduse noi tehnologii de exploatare, 
s-au extins tăierea selectivă a cărbu
nelui. alegerea și depozitarea sterilu
lui in abataje etc.

Toate acestea au făcut ca de la în
ceputul anului planul de producție să 
fie realizat ritmic și integral, zi de 
zi. lună de lună. Au fost create în 
același timp condiții de îndeplinire 
si depășire a prevederilor de Plan și 
in lunile următoare. Fapt ce dovedeș
te că realizarea integrală a planului 
la producția de cărbune reprezintă 
pentru minerii văii Trotușului un 
autentic examen al datoriei fată de 
tară, al răspunderii patriotice de a-și 
onora prin fapte de înaltă abnegație 
muncitorească angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă,

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

încuraja reintroducerea pe scară lar
gă în structura culturilor furajere a 
porumbului siloz, plantă de mare 
randament și care pe deasupra ar 
contribui și la îmbunătățirea calita
tivă a actualei balanțe furajere, de
ficitară nu numai sub aspect proteic, 
ci și al unităților nutritive.

Sint numai citeva considerații pri
vind modul in care se acționează în 
județul Teleorman pentru materia
lizarea obiectivelor cuprinse in pro
gramul de dezvoltare a zootehniei. 
Dar chiar și din această foarte su
mară analiză, din prezentarea unor 
fapte concrete, se poate trage con
cluzia limpede că organele agricole 
de specialitate și nu in ultimul rind 
factorii răspunzători de la nivelul 
comunelor și al consiliilor agroin
dustriale nu au manifestat fermita
tea necesară pentru soluționarea 
unor probleme care au perturbat 
dezvoltarea normală a zootehniei pe 
zone și unități. Se dovedește și in 
acest caz că oricît de bine ar fi fun
damentate programele și oricit de 
bune ar fi intențiile, acestea nu pot 
căpăta nici o valoare practică dacă 
nu se asigură condițiile necesare și 
nu se urmărește concretizarea lor 
punct cu punct. Iarna, dar mai ales 
primăvara aceasta au pus în situa
ții deosebit de grele pe multi cres
cători de animale din județ. învăță
minte mai usturătoare ce se pot tra
ge din această situație, aproape că 
nici nu există. Important este ca ele 
să nu servească totuși numai ca în
vățăminte în general. Trebuie acțio
nat ferm și concret pentru înlătu
rarea neajunsurilor, pentru soluțio
narea urgentă a celei mai importan
te probleme : asigurarea furajelor. 
Totodată, avem convingerea că orga
nele de partid și agricole din județ 
vor acționa cu mai multă fermitate 
și eficiență pentru rezolvarea ce
lorlalte probleme, astfel Incit zooteh
nia județului Teleorman să se în
scrie cu pași mai siguri pe drumul 
unei dezvoltări normale.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Dinamica dezvoltării 
și exigențele 

actului de conducere 
(Urmare din pag. I)
totodată, să stimuleze capacitatea 
„de a gindi și a sc orienta de sine 
stătător in activitatea practică", cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Orice neglijare a activității de stu
diere și însușire a noi cunoștințe, a 
noi metode de lucru și de conducere 
mai eficiente se răzbună inevitabil, 
mai devreme sau mai tîrziu, mate- 
rializindu-se în rezultate din ce în 
ce mai slabe in muncă, în neînțele
gerea problemelor și exigențelor noi 
ce se pun, în incapacitatea de a le 
soluționa.

Din păcate, unele cadre de condu
cere, absorbite de activitatea practi
că de rezolvare a problemelor curen
te de zi cu zi — tocmai pentru că 
nu și-au mai împrospătat cunoștin
țele și stilul de muncă și pentru că 
atribuie valoare și credit doar ex
perienței lor trecute și „simțului lor 
de orientare rutinat" — nu mai a- 
cordă nici atenție, nici timp studiu
lui aprofundat, reflecției analitice, 
critice inclusiv sau chiar In primul 
rînd asupra propriei munci.

O mai rațională organizare a aces
teia. ca și celei a colaboratorilor, ju
dicioasa repartizare a forțelor, gos
podărirea economicoasă a timpului, 
prin eliminarea celui irosit în ședin
țe inutil prelungite sau repetate, in 
agitații sterile etc. pot asigura fie
căruia timpul zilnic, vital de lectură, 
de studiu, de reflecție. Chiar în for
mele colective de invățămînt și reci
clare unde se predau diferita 
cursuri, se țin prelegeri, conferințe, 
simpozioane, temeiul învățării rămt- 
ne studiul individual. întocmirea 
unor conspecte și sinteze personala 
în care să se rețină esențialul din 
ceea ce se studiază, să se formuleze 
un punct de vedere propriu asupra 
modului cum sînt înțelese probleme
le examinate, urmind ca în cadrul 
dezbaterilor să se realizeze un 
schimb aprofundat de vederi.

O asemenea pregătire de tip supe
rior asigură și validează — în siste
mul democrației muncitorești, revo- ' 
luționare, care a instituit practica ț 
conducerii colective, a răspunderii , 
comune cu cea personală — actul de ,1 
conducere ca un act de concepție, s 
bazat pe o laborioasă muncă preala
bilă de studiere a condițiilor, nece
sităților și posibilităților, a mijloa
celor de înfăptuire a obiectivelor și 
sarcinilor, de selectare și ordonare a 
priorităților, de depistare a contra
dicțiilor și corectare din mers a dis- 
funcționalităților, de previziune pe 
termen scurt, mediu și lung. Gindi- 
rea individuală și colectivă a orga
nelor de conducere e chemată să îm
brățișeze toate aspectele implicate în 
activitatea unităților economico-so- 
ciale, a instituțiilor, să ia „în stăpî- 
nire" complexitatea și dinamismul 
dezvoltării, să răspundă cu prompti
tudine și flexibilitate situațiilor și 
sarcinilor noi.

Criticînd lipsurile — unele serioa
se — din activitatea de organizare, 
planificare și conducere socială, to
varășul Nicolae Ceaușescu a crista
lizat un program mobilizator de 
perfecționare a acestei activități, 
de valorizare deplină a virtuți
lor sistemului larg democratic de 
conducere a societății,’adevărat anti
dot contra birocratismului și tendin
țelor tehnocratice. Un element esen
țial și extrem de semnificativ al a- 
cestui program de îmbunătățire ge
nerală a conducerii organizării și 
planificării sociale îl reprezintă atri
buirea unui rol mai activ științei în 
întreaga noastră dezvoltare, materia
lizată prin instituționalizarea particî- ■ 
pârii organelor și organismelor ști
ințifice, începind cu Comitetul Națio- 
nai pentru Știință și Tehnologie, la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare. Exi- . 
gențele calitative sporite față de 
munca de conducere socială sînt 
puse încă o dată în lumină de apre
cierea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia întreaga construcție ■■ 
socialistă „nu se poate realiza decit 
pe baza celor mai noi cuceriri ale ■ 
științei și tehnicii, ale cunoașterii ț 
umane în general, a legării strinse a 
științei cu invățămintul și cu pro- ■ 
ducția, a ridicării continue a nivelu- ■ 
lui de cunoștințe tehnico-profesio- 
nale ale tuturor oamenilor muncii".

Unirea cuceririlor științei avansate 
cu valorile ideologiei și conștiinței ' 
socialiste, militante, revoluționare, a i 
Inițiativei creatoare cu spiritul de 
ordine, disciplină și responsabilitate, 
a gîndirii raționale cu pasiunea de ' 
muncă și dăruire față de cauza și 
idealurile noii orinduiri sînt caracte
ristici definitorii ale societății noas- ; 
tre, criterii esențiale pentru activita
tea de conducere din fiecare dome- \ 
niu. Din această perspectivă, in în
treaga viață socială și in conducerea • 
ei, rolul hotărîtor îl au oamenii, ca- ; 
drele, nivelul conștiinței lor. compe
tența profesională. Iată rațiunea 
pentru care partidul nostru, se- ' 
cretarul său general, atribuie o 
importanță atît de mare formă
rii și dezvoltării conștiinței so
cialiste a maselor, afirmării spiritu
lui revoluționar al cadrelor de con
ducere. al activiștilor, al tuturor co
muniștilor.

Promovarea noului autentic *1  
combaterea viguroasă a rutinei și 
conservatorismului in orice dome
niu al vieții sociale sînt funcții ale 
activității de conducere, sînt condi
ții ale eficientei acesteia. Ele presu
pun o intensă activitate creatoare, 
energie și voință revoluționară, o 
înaltă răspundere, spirit de discer- 
nămînt, capacitate științifică și ideo- 
logico-politică de a analiza și solu
ționa problemele în cadrul și pe 
baza principiilor generale de condu
cere a societății socialiste, stabilite 
și înnoite de partidul nostru, al că
rui rol politic conducător, de centru 
vital al întregului sistem social, ga
rantează înaintarea fermă a Româ
niei pe calea socialismului multilate
ral dezvoltat și a comunismului, j

Prof. unlv. dr. 
Petru PANZARU
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CERINȚELOR DE FORMARE A CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE
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Panglica albastră a Canalului Du
năre — Marea Neagră desparte in 
două unul dintre frumoasele „orașe 
mijlocii" ale țării. Medgidia. La 
stînga și la dreapta noului drum fără 
pulbere, o așezare modernă, in care 
totul sau mai totul este nou. nu re
amintește prin nimic tirgul prăfuit 
de odinioară, localitatea dobrogeană 
in care, aidoma locurilor invocate de 
scriitor, nu se întimpla nimic. Două 
Întreprinderi republicane — între
prinderea mecanică de utilaj și Com
binatul pentru lianți și azbociment, 
in care lucrează aproape 8 000 de oa
meni ai muncii — ca și o seamă de 
alte unități de mai mici proporții dau 
orașului dimensiunea industrială, 
esențială pentru existența sa con
temporană. O vestită întreprindere 
agricolă de stat, o cooperativă agri
colă de producție, o stațiune de ma
șini și tractoare vorbesc despre o 
Medgidie agrară — firesc, aici, pe 
mănoasele cîmpii dobrogene.

— Despre dimensiunea spirituală a 
orașului nostru — ține să sublinieze 
tovarășul Aurel Moineagu, secretar 
cu probleme de propagandă al comi
tetului orășenesc de partid — se 
poate vorbi in multe feluri, invocînd 
multe realități. Aș apela la una sin
gură. care mi se pare deosebit de 
grăitoare : de un șir de ani nu ne 
mai confruntăm cu o problemă care 
multă vreme ne-a dat bătaie de cap
— instabilitatea forței de muncă cu 
calificare superioară. Ne era greu să 
reținem cadrele, „argumentul" Su
prem care ni se aducea fiind acela 
că Medgidia nu oferă un climat cul
tural pe măsura aspirațiilor celor în 
cauză. Era adevărat sau nu era ade
vărat — rămine realitatea că acest 
motiv nu mai este astăzi invocat. 
Numărul celor care, o dată perioada 
de stagiatură terminată, iși căutau 
locul de realizare in alte orașe s-a 
redus simțitor ; iar puținii care mai 
pleacă invocă alte motive, nu pe cel 
al unei reduse oferte spirituale. Mi 
se pare că asta spune mult. Crește
rea spirituală a orașului a mers mină 
în mină cu creșterea industrial- 
agrară. cu cea edilitară ; de multe 
ori a precedat-o. Citeodată. ca să 
discutăm deschis, a rămas și tn urmă
— dar bilanțul general, socotim noi, 
este pozitiv.

...încercăm să căutăm tn realitatea 
Imediată temeiurile susținerilor*  se
cretarului comitetului orășenesc de 
partid. Și nu departe ; in imediata 
vecinătate a sediului, se află casa de

cultură a sindicatelor — o spunem 
fără nici o reținere, una dintre cele 
mal frumoase și mai funcționale din 
țară. Punctul central — o sală cu 
540 de locuri, pe care și-ar dori-o 
mai fiecare teatru din țară. Seară de 
seară se desfășoară aici spectacole 
ale teatrelor profesioniste — în prin
cipal. normal, din Constanța și Bucu
rești — șl spectacolele Teatrului 
muncitoresc din Medgidia. Tehnicia
nul Tănase Stoica, muncitoarele Ma
riana Filă și Denise Hladcenko. me
dicul Victor Mănescu. ofițerul în re
zervă Gheorghe Ștefan, muncitorul 
Ion Grișu, asistenta medicală Fil'of- 
teia Rusu — ca să-i numim doar pe

tură vă aparține" și a contribuit 
foarte mult la crearea unui spirit de 
participare activă, nu doar de recep
tare pasivă a actului de cultură, ca 
și la intreținerea unui 
emulație între unități.

Se face remarcată, la 
susținută activitate de . . . _
prin conferințe, simpozioane, dezba
teri. mese rotunde— pe cele mai di
ferite teme. Cei 60 de propagandiști 
ai comitetului orășenesc de partid 
— 85 la sută dintre ei cu mai mult 
de trei ani în această activitate — 
animă la casele de cultură, 
punctele de informare politico-ideo- 
logică. in cluburi largi dialoguri.

ÎNSEMNĂRI DIN MEDGIDIA

cîțiva dintre lmpătimițil de teatru 
din localitate — aniversează cinci ani 
de cind au o activitate permanentă 
și susținută, oferind concetățenilor 
lor spectacole din repertoriul româ
nesc și universal. Aici, in comunele 
Învecinate, pe șantierul Centralei 
nucleare din Cernavodă (nu de mult. 
Teatrul muncitoresc din Medgidia a 
avut acolo o „stagiune" patru seri la 
rind). ba chiar și in județele vecine 
aplauzele răsplătesc o trudă nobilă 
in slujba frumosului, în slujba ridi
cării spirituale. Despre calitatea ac
tului artistic, 
semnificativ : 
Tiberiu Rusu, 
casei de cultură, sint spectacole care 
„au prins" și treizeci de reprezen
tații la sediu, ceea ce înseamnă că 
aproape o treime din populația ora
șului a primit mesajul lor ! Specta
colul „Burebista", dedicat aniversă
rii a 2 500 de ani de luptă a neamu
lui hostru, a avut ca scenă... orașul.

' Un moment de referință în viața 
spirituală a localității.

Desigur, „oferta spirituală" a casei 
de cultură — cum a denumit-o Aurel 
Moineagu — nu se rezumă la atit. 
Creatori și beneficiari ai actului de 
cultură, sute și sute de alți localnici 
activează în cenaclul literar „Meta
morfoze". în cele trei coruri, în gru
purile de dansatori, în cercurile de 
pictură și de sculptură, in clubul 
iubitorilor de muzică clasică. O dată 
pe săptămînă, activitatea este orga
nizată de comitetele de sindicat și de 
U.T.C. din întreprinderi și școli. Ac
țiunea se numește „Azi. casa de cul-

consemnăm un fapt 
după cum ne spune 
inimosul director al

climat de
Medgidia, o 
propagandă

la

adaptate șl diversificate, eu adresă 
precisă.

— Ceea ce ne-am propus cu precă
dere în ultimii ani — ne spune Ele
na Copăcescu, directoarea cabinetu
lui de partid — a fost stimularea 
creativității politico-ideologice. -cu 
alte cuvinte un act propagandistic 
viu. aplicat realităților imediate, g.e- 
neralizind și valorificind experiența 
pozitivă aflată la fiecare loc de 
muncă. Socotim ca adversari ai 
muncii politico-ideologice de masă 
uniformizarea, neadaptarea la speci
fic. tratarea „în general" a -teipelor. 
Acordăm cea mai mare atenție, in 
acest sens, instruirii propagandiști
lor in spiritul unei munci vii. con
crete. pentru optimizarea audientei 
mesajului transmis, concomitent cu 
stimularea participauților. Ne pre
ocupă permanent adaptarea la zi și 
la sarcinile specifice ale unităților 
a tuturor acțiunilor noastre.

Tntr-adevăr. toate acestea se regă
sesc. in primul rind. în rezultatele 
concrete pe plan economic din uni
tăți. in sporirea continuă a calității 
învățămîntului în. cele 10 școli de 
toate gradele ale orașului, în com
portamentul cetățenesc al locuitorilor 
săi. Dar este la fel de adevărat că .o . 
seamă de alte fapte indică limpede 
că mai sint multe de făcut — și nu 
lucruri dintre cele mai neimportante. 
De pildă, nu întotdeauna latura or
ganizatorică a muncii de propagandă 
se bucură de atenția cuvenită. In 
planurile pe care le-am parcurs, o 
seamă de acțiuni — conferințe, sim
pozioane, dezbateri — figurau

Imagine dintr-o orâ de practica de la Liceul industrial „Al. Sahia

nerealizate, în principal din pricina 
unei mobilizări n.esatisfăcâtoare. Sau 
alte manifestări, din alte deficiențe 
organizatorice, erau înlocuite, ca, de 
pildă, o dezbatere la Combinatul de 
lianți și azbociment, pe o temă deo
sebit de generoasă, „Etica și echita
tea socialistă", in locul căreia a avut 
loc un simpozion despre... policalifi
care. Excelentă temă, in deplină ac
tualitate, dar nu „in loc de..." ; la 
fel de nesatisfăcător era și dacă în
locuirea ar fi avut loc în sens invers.

Nu putem trece, de asemenea, ușor 
peste faptul că deși stimularea crea
ției tehnico-științifice ocupă un loc 
de frunte in planuri (și nu doar în 
planuri, ci și. concret, în acțiunile 
întreprinse) certificatele de inovator 
și brevetele de invenții sint mult 
prea rare ; atit în comparație cu po
tențialul creator reprezentat de oa
menii muncii din oraș, cit și cu... în
seși acțiunile de propagandă între
prinse.

Efortul, creativitatea. imaginația 
în munca politico-educativâ iși dau 
roadele doar in condițiile in care 
ele se exercită în paralel cu o mun
că organizatorică eficientă. Mobili
zarea la acțiupi. in primul rind prin- 
tr-o bună popularizare, prin acțiuni 
și teme de real interes, identificarea 
celor mai fertile căi de transpunere 
în viață a celor dezbătute, urmărirea 
rezultatelor sint. și ele. componente 
ale muncii de propagandă, fără de 
care întreaga activitate cuprinde in 
sine o doză mai mică sau mai mare 
de formalism.

Preocuparea pentru oferta spiri
tuală superioară se cuvine a fi du
blată de preocuparea pentru asigu
rarea. pină la capăt, la parametri 
superiori a laturii organizatorice a 
activității. Tn acest s.ens, nu putem 
să nu-i dăm dreptate secretarului cu 
probleme de propagandă al comite
tului orășenesc de partid care, in mai 
multe rînduri. s-a referit în chip 
autocritic tocmai la necesitatea de a 
spori eforturile îndreptate spre creș
terea permanentă a eficientei actu
lui politico-educativ.

Rezultatele obținute pină acum, ex
periența pozitivă acumulată de
monstrează cu prisosință că generoa
sa ofertă spirituală existentă la 
Medgidia poate fi valorificată la cote 
superioare, că împlinirile din ora
șul de pe magistrala albastră se pot 
înmulți — așa cum este și firesc — 
și în această direcție.

Georqe-Radu CH1ROV1C1

Călătorii emoționante în lumea cărților

VIAȚA ÎN OGLINZILE ARTEI
Cu citeva luni în urmă, 

o amplă expoziție a filia
lei Uniunii artiștilor plas
tici din Arad deschidea 
pentru publicul Capitalei 
noastre perspective noi 
asupra unora dintre căută
rile și împlinirile artei con
temporane. Expoziția, cu 
atit mai importantă cu cit 
era unica de acest fel or
ganizată in ultimul dece
niu, oferea o perspectivă 
amplă asupra preocupări
lor actuale ale creatorilor 
de artă arădeni prin inter
mediul unor lucrări deo
sebit de variate ca moda
litate de exprimare. Dar 
dacă expoziția din sălile 
Dalles oferea, inevitabil, o 
imagine parțială asupra 
frămîntărilor creatoare 
desfășurate în această zo
nă de vest a țării, o re
centă vizită la Arad ne-a 
dezvăluit existenta unui 
climat artistic fertil, capa
bil să favorizeze nu doar 
creația celor 22 de membri 
ei filialei, ci și activitatea 
deosebit de rodnică a ce
lor peste 40 de artiști ti
neri. absolvenți ai institu- 
tutului de specialitate, 
care iși desfășoară activi
tatea in județul Arad. 
Creația acestor tineri, in
tegrați firesc vieții artis
tice locale, participant la 
toate marile acțiuni cultu
rale — atit la acelea in
trate oarecum in tradiție, 
ca Saloanele de toamnă 
sau manifestările din ca
drul „Primăverii arâdene", 
cit și la foarte numeroasele 
expoziții personale sau da 
grup — definește. firesc, 
multe individualități dis
tincte. cu un mod propriu 
de a privi și transpune ine
puizabila complexitate' a 
realității.

în acest oraș, care nu
mără un sfert de milion 
de locuitori, preocuparea 
de a introduce arta în exis
tenta cotidiană oferă o 
imagine concludentă asupra 
i nor inedite resurse de 
creativitate. O ilustrează 
nu numai expozițiile care 
se succed cu regularitate 
în spațioasele săli ale no
ilor galerii de artă, dar și 
acelea itinerate la între
prinderea de vagoane, la 
I.A.M.M.B.A.. la „Tricoul 
roșu", la Casa corpului 
didactic, la policlinica din 
cartierul „Aurel Vlaicu", 
la case de cultură din alte 
localități și cămine cultu
rale sătești în acțiuni, me
reu reluate, in forme și cu 
lucrări variate. Mai mult

de spunea pre- 
filialei. sculp-

decît atît, 
ședințele 
torul Emil Vitroel. verni
sajele înseamnă, in con
cepția organizatorilor, a- 
devărate momente cultura
le, in care poezia și mu
zica se alătură imaginii o- 
ferind prilejul unor com
plexe dialoguri culturale. 
Activitatea unor artiști, 
cum sint graficienii loan Cott, “ - • •
Colta, 
unor 
Tolan, 
Livia 
mai
Șerban, Deliâ Brîndușescu 
Șerban, Păcurariu Mihai, 
Stoicu Petru, Paina Dumi
tru. artista decoratoare 
Elena Muntean, pictorul 
Ioan Kett Groza dau -stră
lucire activității culturale.

Străbătînd citeva atelie
re, ne-am întrebat, ca și 
în alte dăți. ce calități tre
buie să definească o lucra
re de grafică pentru a o 
însprie în sfera- artisticului, 
și nu in aoeea a discursi
vității ? In atelierul maes
trului arădean Ioan Cott, 
am privit, recent, lucrări cu 
astfel de calități. Lucrări de 
mari dimensiuni, compozi
ții inspirate de domenii ale 
culturii ’•omânesti și ilus
trate prin- portretele lui 
Coșbuc, Slavici. Alecsandri, 
Heliade Râdulescu. Băl- 
cescu sau momente pildu
itoare ale Istoriei repre
zentate în compoziții care 
aduc in prini plan imagi
nea lui Mihai Viteazul. Mi
hail Kogălniceanu. Valter 
Mărăcineanu. compoziții 
închinate păcii ne-au do
vedit, rind pe rind. că, 
pentru Ioan Cott, moderni
tate ineamnă receptivitate 
la tot ceea ce este profund 
și primordial uman, cu ac
cente și nuanțe noi, cu un 
fel acut de a căuta și dez
vălui esența lumii la scara 
înțelegerii de azi a resor
turilor ei. Senine sau dra
matice, ele aduc în imagi
ne probleme de interes ge
neral, uman și social.

Fără a avea- similitudini 
de procedee și concepție 
artistică, lucrările Liei 
Cott manifestă, de aseme
nea. o pronunțată înclina
ție spre zonele reflexive. 
Repere ale artei feudale 
sau populare i-au impus 
mai ales în ultima perioa
dă de creație o problema
tică pe care aceasta a abor
dat-o cu sensibilitate mo
dernă, In lucrări armo
nioase.

Cott. Onisim 
i Gnant, a 

ca loan
Lia i 

loan 
sculptori

Valeriu Brudascu, 
Cernensky sau a 
tinerilor Dumitru

Intr-un alt registru artis
tic. lucrările lui Lucian 
Cociuba mărturisesc, de a- 
șemenea. o serioasă impli
care socială a artistului pe 
care el insuși o explică 
astfel : „Grafica mea mili
tantă se desprinde, firesc, 
din valorificarea folclo
rului. Cum s-a produs a- 
ceasta ? Concepind lucrări 
cu -figura legendară a lui 
Pintea Viteazul, de exem
plu. nu poți să nu transfi
gurezi mesajul vieții și 
luptei sale închinate oa
menilor, poporului. în 
fond, Pintea Viteazul a fost 
și el un revoluționar, și-a 
jertfit viața cauzei 
lumi mai bune. Dar 
mai despre luptele 
din trecut vorbesc 
crările mele, ci și 
mesajul muncii eroice de 
astăzi a oamenilor, pusă în 
slujba edificării noi a pa
triei. Am creat astfel de 
lucrări în ciclul de portre
te «Eroi ai muncii», sau, 
mai recent, în ciclul de lu
crări «Oamenij cinste, hăr
nicie»".

Lucrările realizate la 
Arad ilustrează dorința ar
tiștilor de a descifra cu 
mijloacele culorii. liniei 
sau volumelor sculpturii 
fenomene ale vieții con
temporane, de a contribui 
la modelarea conștiințelor. 
Iar dacă pe faleză, veghind 
curgerea lentă a Mureșu
lui. lucrările de sculptură 
realizate în cursul tabere
lor care au avut loc în oraș 
indică preocuparea pen ru 
crearea unui mediu de via
ță modern, numeroasele e- 
diții ale taberei de sculp
tură de la Căsoaia. lucră
rile taberei de sculptură a 
tineretului de la Moneasa 
exemplifică, de asemenea, 
preocuparea pentru o artă 
angajată, concepută în sen
sul unei atitudini fertile 
pe plan cultural, o atitu
dine care, implicind legă
tura adincă. structurală, 
cu spiritualitatea româ
nească. face in același 
timp dovada prezentei in 
contemporaneitate. De alt
fel. dorința de a extinde 
aceste adevărate „școli ale 
cioplitului" pe care le re
prezintă taberele de scrip
tură se va concretiza incă 
din vara aceasta prin alte 
două acțiuni similare la 
Ineu și Macea.

In apropierea Aradului, 
la Păuliș, monumentul ri
dicat în memoria eroismu
lui ostașilor români se în-

unei 
nu nu- 
sociale 
în lu- 
despre

per- 
pot 

celor 
Oa-

scrie ca o piatră de hotar 
in istoria culturală a zo
nei. In atelierul unuia din
tre realizatorii lui, sculp
torul Emil Vitroel, pre- 

• ședințe al filialei U.A.P., 
am regăsit variante ale a- 
celuiași proiect, alături de 
numeroase preocupări le
gate. de îmbunătățirea me
diului ambiant, de sculp
turi capabile să expr.rae 
consecvența acestui crea
tor față de mijloacele artei 
sale. „Cred, ne spunea 
sculptorul, că. alături de 
monumente. lucrările de 
mai mici dimensiuni desti
nate spațiilor verzi sau no
ilor cartiere de locuințe 
pot contribui la închegarea 
unei adevărate ambiante 
culturale, pot conferi 
sonalitate locurilor, 
exprima bunăstarea 
ce beneficiază de ele.
menii iși formează perso
nalitatea o dată cu spațiul 
în care locuiesc, și, dacă a- 
cest spațiu aduce exemple 
ale unei arte de calitate, 
beneficiul educativ, cultu
ral. mi se pare deosebit".

Lucrări cum ar fi „Tri
logia piinii". „Strigăt pen
tru dezarmare". 
„Cele patru vinturi". 
meroase proiecte 
monumentală ale 
Tolan ilustrează 
capacitatea de a 
pe deplin propriile-i aspi
rații artistice, iar unele lu
crări și proiecte de artă 
monumentală create .de 
Dumitru Șerban impun 
prin calitatea lor. impre- 
sionînd ca lucrări ce" aduc, 
o dată cu jocul geometric 
al suprafețelor, fastuoase 
metamorfoze, spectaculoa
se interferențe de forme 
care vor alcătui viitoarea 
expoziție personală pregă
tită pentru toamna acestui 
an. Variate ca viziune ar
tistică și ca modalitate.de 
rezolvare tehnică, lucrările 
sculptoriței Delia Brîndu- 
șescu Șerban. pregătite 
pentru o viitoare expozi
ție, contribuie la contura
rea unui climat ce se dez
voltă sub semnul rivnei de 
a afirma incitante opțiuni 
artistice. Pentru că fiecare 
nouă lucrare de calitate, 
indiferent de mijloacele 
concrete ale realizării ei. 
constituie un adaos însem
nat. semnificativ la dez
voltarea artei contem
porane.

Marina PREUTU 
Tristan MIHUȚA

„Icar", 
nu

de artă 
lui loan 
elocvent 
exprima

clubului „Con- 
Oradea. Multe 

i interpreții care 
sint laureați oi

Din activitățile 
structorul" din 
din formațiile și 
activează aici t 
Festivalului național „Cîntarea

României1'

Foto : Eugen Dichiseanu

Străbătînd orașul Oțelu Roșu, că
lătorul va observa la intrarea 
intr-un bloc de pe strada 

principală o firmă insolită. Clădirea 
nu anunță nimic deosebit, pare un 
cămin obișnuit. Firma nu cuprinde 
însă nici o exagerare : la parter ești 
condus printr-un veritabil 
literatură română. Nu e 
ghid ; vizitatorul cel mai 
miliarizat il parcurge cu 
După o primă încăpere, de „punere 
in temă", reflectind citeva din eve
nimentele ultimilor ani (intilniri. 
consfătuiri, simpozioane), șapte săli 
egale in dimensiuni înfățișează o a- 
devărată istorie a literaturii române 
în imagini. Criteriul e, desigur, cro
nologic : fiecare epocă, de la prime
le manifestări scrise in limba româ
nă la literatura contemporană, se 
vede ilustrată semnificativ. Panouri 
cu fotomontaje, imagini elocvente — 
portrete, fotografii consfințind o în- 
tîmplare, file de manuscris, cărți 
rare, monumente amintind un mo
ment sau altul din istoria 
românești, oameni și locuri 
erate prin opere literare etc. — stau 
alături de vitrine in care sint expu
se manuscrise, scrisori, autografe, 
facsimile, reviste, ediții rare. Dacă 
ar fi să căutăm firul călăuzitor in 
alcătuirea muzeului, l-am cita fără 
ezitare : puterea de sugestie si evo
care a fotografiei. Dintr-o 
mult mai numeroasă sint 
cu grijă 
produce 
care, in 
Imagini 
O fotografie 
este mai elocventă decît zece cuvin
te seci. Avantajul imaginii, carac
terul ei memorabil. Si sint destule, 
în muzeul de la Oțelu Roșu, secven
țele care pot capta si interesul spe
cialistului. dar mai ales il atrag — 
adesea decisiv — pe cel ce se ini
țiază. Ele trezesc gustul pentru lec
tură, sint capabile să transforme 
simpla curiozitate în pasiune. să 
dea la iveală, apoi să eduoe o încli
nație latentă. Acestea pentru că lo
gica expunerii muzeistice,, selecția 
aspectului relevant și cultivarea de
taliului — a acelui amănunt care 
poate reconstitui un univers — sint 
exemplare. Texte clare. fragmente 
bine alese completează imaginile, 
indrumă competent. Dar, desigur, 
esențială rămine expresivitatea ima
ginii, uneori rară, asa cum este un 
portret mai puțin cunoscut al lui 
Horea.' Căci "un muzeu de'literatura 
nu poate eVoca momentele dezvol
tării artei literare fără legătura fi
rească făcută cu evenimentele so- 
cial-politice. Panouri dintre cele mai 
reușite înfățișează răscoala de la 
1784, cu fotografii-document (casa 
din Albac. gorunul lui Horea etc.). 
Școala Ardeleană, revoluția lui Tu
dor Vladimirescu. momentul 1848, 
Unirea, Războiul de Independență. 
Unirea Ardealului cu Tara. Ele re
compun atmosfera de epocă in care 
opera literară, fapta civică a scriito
rului, opțiunea politică a cărturaru
lui se regăsesc. Nicăieri nu intil- 
nești însă excese de biografism. Nici 
in sala Eminescu, nici in imaginile 
infățișind Banatul lui Slavici, 
in periplul 
breanu. 
venian, 
urmele 
St an cu. 
grafică
„drumuri" de pătrundere intr-o ope
ră. in lumea din care s-a desprins 
și pe care a consacrat-o un scriitor, 
în faptul de istorie literară. Sint 
invitații la lectură și deopotrivă au-

muzeu de 
nevoie de 
puțin fa- 
usurință.

culturii 
consa-

colecție 
selectate 

doar acele imagini care pot 
cu adevărat o emoție și 
plus, transmit o informație, 
cu certă valoare educativă, 

bine făcută, se știe.

nici 
prin Prislopul lui Re- 

prin spațiul cinegetic sado- 
în cimpia teleormăneană. pe 
lui Marin .Preda si Zaharia 
Ceea ce retine hirtia foto- 

se constituie in posibile

8U-

a

xiliare prețioase ale lecturii si stu
diului.

După ce ochiul s-a ..plimbat" 
rizător, ingindurat, melancolic prin
tre inefabilele exponate, captînd e- 
moții livrești sau înregistrind la
com detalii menite să dea viată ati- 
tor idoli literari, după ce a stăruit 
asupra unui cadru domestic ori
zăbovit, cu un gest de reculegere, tn 
fata tremurului mîinii arcuind slo
ve. pe coridorul ce împarte egal 
ineditele ,.file“ de istorie literară 
descoperi o altă serie de imagini. 
Profesorul Tiberiu Boșcaiu. care, 
dacă nu are ore. însoțește cu discre
ție vizitatorii, iși amintește de pro
moțiile de elevi, mai îndepărtate sau 
mai apropiate, surprinse ori pozind 
cu grijă („ca la fotograf"), în excursii 
nu doar de simplu agrement. Ați 
aflat : elegantul, plin de bun gust și 
de rigoare si. deopotrivă, fascinantul 
muzeu de literatură română nu este 
o instituție profesionistă, ci un mu
zeu școlar, parte integrantă a Li
ceului industrial din Oțelu Roșu.

0 valoroasă inițiativă 
educativă

El sintetizează preocuparea de o 
viață a venerabilului și merituosu
lui dascăl de limba si literatura ro
mână — și poate in primul rind das
căl de simțire românească. Tiberiu 
Boșcaiu. Desigur, totul a pornit de 
la citeva fotografii dintr-o excurșie 
in locuri legate de amintirea unui 
mare scriitor. Pasiunea, dăruirea, 
munca încordată s-au văzut recom
pensate de splendidul asezămint 
deschis în 1980. Muzeu școlar, el ur
mează îndeaproape programa de li
teratură pentru liceu. Muzeu școlar, 

află la îndemina elevilor, a 
elevi de liceu industrial, pre- 
pentru a profesa meserii spe- 

Intreprinderii metalurgice

el se 
unor 
gătiți 
cifice ____ ______~__
Oțelu Roșu : turnător, tratamentist 
oțelar. mecanic etc. Copii crescuți 
în mediu muncitoresc sau veniți din 
satele din împrejurimi. E imposibil 
ca un asemenea cadru, cu care ado
lescentul 
ce a 
lase 
nu-i 
tură.
un autor, Ia o operă, la un 
care >1 urmărește, dorința de a medi
ta in fata unei fotografii ce fixează o 
privire, o neliniște, foaia de gardă 
a unei ediții princeps ori o strofă 
celebră; să nu formeze și educe gus
tul pentru frumos, dragostea fată de 
valorile spiritului. Un elev care timp 
de patru ani a străbătut, parcurgind 
programa școlară, acest muzeu nu 
poate fi un simplu absolvent cu di
plomă obținută, printre altele, și in 
urma unui examen de literatură ro
mână. El are toate datele să fie un 
om cu veritabilă formație intelec
tuală.

face cunoștință de îndată 
intrat in clasa, a IX-a. să nu 
urme in sensibilitatea lui. să 
trezească interesul pentru lec- 
curiozitatea de a se întoarce la 

pasaj

Călătorind spre Oțelu Roșu, nu 
aflasem multe amănunte despre 
liceu. Gazdele noastre ne

lăsaseră să admirăm in liniște cres
tele incă înzăpezite ale Munților
Țarcului, iviți in zare. Profesoara 
Cornelia Bagiu. inspector școlar ge
neral al județului Caraș-Severin. ne 
spusese doar că aveam să vizităm 
o școală a cărei bază materială
fost realizată in ultimii 15 ani. După 
vizită, concluzia se cuvine formula
tă in termeni superlativi. Li
ceul industrial din Oțelu Roșu e un

a

adevărat complex școlar, cu dotare 
de excepție. 19 cabinete. 8 labora
toare. 8 ateliere, un teren de sport 
care seamănă cu un stadion destinat 
unei întreceri de nivel national, o 
cantină pentru care atributele de 
„elegant" și „funcțional" rămin inex
presive, două internate. Fostul di
rector, ing. Francisc Boldea, „su
fletul" acestui colectiv inimos, ne 
prezintă cu firesc desăvîrșit aparatu
ra modernă din cabinete și labora
toare. In fiecare ai impresia că 
afli 
mare 
cruri 
deja, 
indeminare. 
șează. 
colaborarea necesară 
metalurgie, mecanică, electrotehnică. 
De aici, poate, prima senzație — a- 
ceea de complexitate. Muncitorul 
de miine nu poate fi un lucrător 
unilateral, iar pregătirea lui. cu 
toate aspectele subințelese. de la 
programă și manual pină la conce
perea si utilizarea unui cabinet de 
specialitate și a unui laborator, tre
buie să reflecte această necesitate. 
Intr-un laborator — de chimie — 
in care intrăm, caracterul interdis- 
ciplinar este evident, in manieră 
practic-aplicativă. prin aparatura di
dactică la indemina „beneficiarului" 
— elevul. Conexiunile, relațiile pot 
fi observate pe viu. prin experiență 
directă. Cabinetul de matematică e 
dotat cu simulatoare de funcții tri
gonometrice realizate de elevi, fise
le cu probleme rezolvate, pe capito
le, subcapitole, lecții, structuri, al
cătuiesc o mică „bibliotecă" foarte 
utilă. Cabinetul fonic pentru preda
rea limbilor străine e ultramodern, 
in laboratorul de fizică, pe lingă a- 
paratură, apreciem rafinamentul 
(pereții și mobilierul, cele 36 de mo
dule, in aceeași nuanță, creînd un 
cadru ambiental plăcut). cabinetul 
de limba română e funcțional. 
Proaspătul absolvent repartizat aici, 
ti nărui profesor Pompiliu Crăciu- 
nescu, va fi. desigur, continuatorul 
apreciatului său coleg de catedră, 
Tiberiu Boșcaiu.

Un panou cu termeni tehnici ne 
amintește că sîntem într-un liceu cu 
profil metalurgic. Intr-unui din ate
liere tocmai se toarnă o șarjă de 
oțel, din altul urmează să plece spre 
destinatar cîțiva baloți de bandă la
minată dublu conică, importată pină 
nu de mult, pentru fabricația căreia 
liceul primește comenzi de la între
prinderile de încălțăminte din tară, 
alături se află cuptorul trifazat de cu
rent alternativ de 50 kg, proiectat si 
realizat in liceu. în curte — o „Da
cie 1300“ cu motor electric (autono
mie de aproximativ 60 km), omolo
gată și premiată, si care nu e alt
ceva decit un vechi automobil, a- 
proape inutilizabil, pe care ingenio
zitatea tehnică a profesorilor 
elevilor de aici l-a repus 
circulație, pe deasupra făcînd si 
economie de combustibil. La des
părțire. cuvintele spuse la un mo
ment dat de inginerul Boldea ne 
revin in 
singurul 
liceu industrial.
fim in același timp și liceu de mate- 
matică-fizică sau chimie-biologie. și 
de filologie-istorie. Noi trebuie să 
oferim copiilor de aici posibilitatea 
unei pregătiri temeinice, multilate
rale". Iar liceul din Oțelu Roșu, u- 
nitate-model, reprezentativă 
invățămintul românesc de azi. 
cu prisosință.

t« 
de 
lu-

într-o secție a unei uzine 
complexitate. Sint totuși 
cu care elevii s-au familiarizat 
aparate pe care

Fiecare 
indiferent de

le minuiesc cu 
cabinet infăti- 
specificul lui. 
intre profiluri:

si 
!n

minte : „Vedeți, sîntem 
liceu din oraș, sîntem 

dar trebuie să

centru
i. o face

Cosîin TUCH1LA
I. D. CUCU
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Vocația creației in noi spații de cultură
Se vorbește în ultimul timp de 

policentrism cultural și ideea are la 
bază o realitate ce oferă argumente 
convingătoare. Este incontestabil 
faptul că reorganizarea teritorial-ad- 
ministrativă, in urmă cu două dece
nii. strălucită inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, s-a constituit in
tr-un proces cu rezultate dintre cele 
mai importante in toate domeniile 
vieții social-economice si spirituale, 
adueind in prim plan zone care, vre
me îndelungată, picotiseră în ano
nimat. Firește, acumulările mate
riale la nivelul localităților au pen
tru oricine forța evidentei, insă nu 
mai puțin relevante sint adaosurile 
spirituale, deși in cazul lor. după cum 
este știut, activează unități de mă
sură de o factură aparte. Descentra
lizarea administrativă a antrenat, ca 
o reacție in lanț, o serie de procese 
care, in plan cultural, au dat vest
mint nou unor așezări, care intr-un 
trecut nu prea indepărtat gravitau in 
aria de influență a marilor centre. 
Totul s-a petrecut gradual, intr-un 
spirit de echilibru, fără ruperi bruș
te. conferind un sens superior spe
cificului și tradiției locale. înființa
rea a numeroase reviste de cultură 
in marile orașe (sau pe cale de a 
deveni centre) din provincie, acțiu
ne inițiată după 1965. mai apoi a 
unor edituri a dus la punerea in va
loare a potentelor creatoare care, 
înainte, aveau doar un regim latent. 
Se spune, de obicei, că un talent ro
bust răzbate oricum, dar trebuie să 
recunoaștem că nu întotdeauna ex
cepțiile confirmă regula. Debutul in 
literatură iși are legile lui, contează 
mult virsta la care un autor iși vede 
numele pe prima carte si e bine ca 
el să fie incă tinăr. Desigur, au fost 
înregistrate și cazuri cind debuturi 
precoce au dispărut din orizontul 
creației. Dar. fără să ne abatem de 
la idee, se cuvine spus că prin a- 
ceastă descentralizare (in plan publi
cistic și editorial) tinerii autori au 
avut posibilitatea să-și exprime cre
zul artistic, talentul fiind criteriul 
esențial de justificare. Tn felul aces
ta verbul „a scrie" a obținut o nouă 
greutate și o indiscutabilă dimensiu
ne de profesionalitate. Vechi centre

culturale și-au reconsiderat statutul, 
pretins doar de tradiție in anumite 
cazuri, devenind centre dinamice 
culturale active si. _in același timp, 
nuclee 
face 
cărți 
erau 
listă 
incă 
tropolei exclusivistă in materie 
scris și de succes literar.

In urmă cu cîțiva ani am participat 
alături de alți colegi de la „Ramuri", 
la un colocviu cu membrii tradițio
nalelor tabere de creație organizate 
de Uniunea Tineretului Comunist și 
Suplimentul literar-artistic al „Scin- 
teii tineretului". De astă dată tabăra 
iși fixase sediul in județul Hune
doara. Firește, au fost vizitate obiec
tive de interes social-economic și 
cultural, vestigii ale unui trecut in
depărtat, care aici sint foarte nume
roase și de o semnificație deosebită 
pentru istoria noastră. Cum s-ar spu
ne, contactul cu realitatea s-a desfă
șurat la modul cel mai direct, demon- 
strind — pentru a cita oară? — că 
viața ca sursă a literaturii este o 
necesitate lăuntrică a creatorului. 
Concluziile au fost insă mai multe. 
Participanții aveau profesii diferite, 
de la muncitori la cadre didactice, de 
la tehnicieni la ingineri, dar discu
țiile despre literatură si creație in 
general aveau un aer unificator (care 
includea, bineințeles. diversitatea o- 
piniilor) și, indiferent de așezările 
din care proveneau, tinerii probau a 
fi la zi cu cele mai interesante pro
bleme ale vieții literar-artistice. Nu 
am sesizat gusturi sau complexe pro
vinciale. dimpotrivă, preocupări de 
nobilă altitudine spirituală, care al
tora le scapă, deși trăiesc in vecină
tatea unor mari biblioteci. Desigur, 
provincialismul a dispărut de mult 
ca realitate si el se cuvine discutat 
doar ca mentalitate. La Tirgu Jiu, de 
pildă, pe lingă poeți si prozatori de 
talent, trăiesc Și scriu cițiva critici 
de o indiscutabilă competentă în ma
terie de gust și receptare. Unul din
tre ei este profesor Ia un liceu in 
Tirgu Cărbunești și orice discuție cu 
el se transformă intr-o aleasă desfă
tare culturală. Informat, penetrant.

iradiante. Dacă cineva 
un „inventar" cu autorii 
din orașe care pină mai 
modeste tirguri, ar intpcmi o 

surprinzător de lungă, dezicind 
o dată învechita imagine a me

de

ar 
de 

ieri

cu o viziune integratoare fenomenu
lui spiritual, am aflat că este și un 
pedagog pe măsura pregătirii sale. 
Provincialismul, jmi spunea odată, 
ține de o „mentalitate localistă" de 
ordin psihologic, care uneori e mai 
greu de zgilțiit. Pretindea, de bună 
seamă, ca și difuzorii de carte să 
fie la înălțimea gustului cititorilor, 
bibliotecarii să găsească în activita
tea lor nu un' loc de oblojeală căl
duță, ci să fie adevărați indrumători 
care pot recomanda si oferi, fără 
prea mari ezitări, cartea trebuincioa
să. Cerințe firești, 
care computerele 
stimulează accesul 
zaur informațional.
riență arată că acolo unde pasiunea 
este o stare de fapt, realizările vin 
firesc și logic, climatul 
armonios. De mai multi 
chet ființează cenaclul 
al cărui animator este

intr-o epocă in 
și ordinatoarele 
la un imens te- 
O anume expe-

se încheagă 
ani la Be- 
„Clepsidre", 

profesorul 
Gheorghe Boaghe. un om incă tinăr. 
instruit, preocupat de tradițiile cul
turale ale zonei, pasionat de istoria 
literară, evocator al personalităților 
ce s-au ridicat din sudul fabulos al 
Olteniei. Un colaborator de nădejde 
al cenaclului este și inginerul agro
nom Mitre Arambașa. un fruntaș al 
recoltelor bogate, dar și un nuvelist 
talentat; este de asemenea autorul 
unei temeinice monografii a comu
nei. Ziua lui de muncă in cimp se 
prelungește noaptea tirziu in fața 
colii de hîrtie. In cenaclu activează 
elevi, tehnicieni, cadre medicale etc. 
în aceeași zonă, dar in dreapta Jiu
lui. la Ostroveni. a luat ființă, de 
curind. un alt cenaclu literar, cu o 
structură similară. Au fost si sint vi
zitate de scriitori din aproape toate 
zonele țării; la rindul lor. membrii 
cenaclurilor se deplașează. dornici de 
a cunoaște, de a fi mereu in pas cu 
timpul. Nu numai vecinătatea Dună
rii le dă sentimentul comunicării cu 
lumea, ci insăși credința lor in scris 
ca stare de spirit. Altfel spus, spiri
tul de emulație și de angajare socia
lă pe calea scrisului este o stare care 
ilustrează treapta calitativă a con
diției umane din societatea noastră, 
ce cutează mereu spre orizonturile 
largi ale cunoașterii.

Romulus DIACONESCU

Și

in pregătirea 
de muncă".

și utili- 
Acțiunea, 

de Inspectoratul școlar 
Direcția județeană pen-

de 
ai 
ai 
de

Municipiul Slatina a găzduit vi
neri, 13 mai a.c., un interesant sim
pozion interjudețean. cu tema 
„Coordonatele orientării școlare și 
profesionale în perspectiva' noii re
voluții tehnico-științifice. Calitate și 
competență 
zarea forței 
organizată 
județean și
tru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale, sub egida Consiliului popu
lar al județului Olt și cu sprijinul 
Ministerului Educației și Invățămin- 
tului și al Ministerului Muncii, a 
reunit directorii de licee și directo
rii coordonatori ai unităților de in- 
vățămint gimnazial dih Olt. preșe
dinți ai comisiilor de orientare șco
lară și profesională din unitățile 
invățămînt. profesori diriginți 
claselor terminale, reprezentanți 
unităților economice beneficiare
forță de muncă din județ, specia
liști din domeniul pedagogiei și al 
științelor sociale și cercetători din 
unele centre universitare și institu
te din țară, reprezentanți ai insti
tuțiilor pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale. Manifestarea a 
prilejuit prezentarea de comunicări 
asupra unor contribuții științifice, 
metodice și metodologice în dome
niul mai sus menționat, realizarea 
unui util schimb de experiență pri
vind forme și modalități noi. efi
ciente de acțiune. Pronunțatul ca
racter practic, aplicativ al comuni
cărilor prezentate a suscitat un dia
log viu, fructuos, un bogat schimb 
de idei științifice, experiențe și în
vățăminte. (Mihai Grigoroșcuță).

*.
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La Marea Adunare Națională
Tovarășul Andrei Gromiko. mem

bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., împreu
nă cu membri ai delegației care îl 
însoțesc, a făcut, în cursul dimineții 
de vineri, o vizită la Marea Adunare 
Națională, unde s-a întîlnit cu tova
rășul Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
M.A.N., și cu un grup de deputați 
români.

In timpul întîlniril au fost evocate 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare româno-sovietice, eviden- 
țiindu-se rolul hotărîtor pe care l-au 
avut, în dezvoltarea acestor rapor
turi, convorbirile și înțelegerile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

In acest cadru s-a efectuat un 
schimb de informații cu priviră la

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate
Tovarășul Andrei Gromîko a vi

zitat, vineri dimineață, întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
din București.

Oaspetele a fost însoțit de to
varășul Ion Stoian, membru su

\ DINVIAȚA LOCALITĂȚILORȚĂRIlJ
SATU MARE : Extinderea 

bazei de tratament 
balnear

Apele geotermale puse In valoa
re în cadrul Complexului de agre
ment „Someș" din municipiul Satu 
Mare se bucură de apreciere și pen
tru calitățile lor curative în trata
rea unor afecțiuni reumatismale, 
ginecologice, traumatisme etc. Pen
tru a face față solicitărilor tot 
mai numeroase din partea cetățe
nilor din diferite localități, primă
ria municipiului Satu Mare a avut 
lăudabila inițiativă de a extinde 
baza de tratament si cazare prin 
punerea în valoare a unor spații 
din „pavilionul termal", pină acum 
insuficient utilizate. Ca urmare, 
•-au amenajat, cu tot confortul ne
cesar, 25 de camere cu cite 2 pa
turi fiecare, precum și o sală de 
mese, dușuri etc. Alte 4 încăperi 
urmează să fie înzestrate cu apara
tura medicală pentru tratamente 
de fizioterapie, lărgind gama pro
cedurilor și a asistenței de specia
litate. De menționat că băile ter
male pot fi efectuate atit în spații 
închise, la vană, unde se execută 
și dușuri subacvale, cit și în ba
zinul mare al complexului. (Octav 
Grumeza).

CĂLĂRAȘI : Zilele 
universității 

cultural-științifice
A intrat în tradiția Universită

ții cultural-științifice din Călărași 
ca în fiecare primăvară să organi
zeze, in afara programului obișnuit 
al celor 102 cursuri ce își desfă
șoară activitatea in majoritatea in
stituțiilor si unităților economice 
din municipiu, o bogată paletă de 
acțiuni culturale, educative si ști
ințifice reunite sub genericul ..Zile
le universității cultural-științifice". 
Astfel, la combinatul siderurgic, 
întreprinderea de materiale de 
construcții. întreprinderea de con
fecții. spitalul județean, combi
natul de celuloză și hirtie au avut 
loc zilnic simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde. întîlniri cu specia
liști din diferite domenii de acti
vitate, pe teme privind necesita
tea ridicării conștiinței socialiste 
revoluționare a tuturor oamenilor 
muncii. (Mihail Dumitrescu).

MUREȘ : Se dezvoltă 
zestrea urbanistică

în ultima perioadă, pe șantiere
le obiectivelor social-culturale din 
județul Mures s-au organizat zile 
și săptămini record în producție. 
Ca urmare a acestor acțiuni — care 
au drept scop realizarea integrală 
si la un nivel calitativ superior 
a tuturor obiectivelor prevăzute — 
constructorii mureșeni au finalizat, 
în aceste zile, noi apartamente din 
planul pe 1988. Acestea ridică la 
5 000 numărul apartamentelor con
struite si puse la dispoziția oa
menilor muncii în actualul cinci
nal. Este de subliniat faptul că. în 
perioada care a trecut de la re
organizarea teritorial-administra- 
tivă a tării, zestrea edilitară a lo
calităților județului s-a îmbogățit 
cu 65 000 de apartamente, precum 
și cu alte numeroase obiective so- 
cial-edilitare si culturale de larg 
interes cetățenesc. (Gheorghe Giur
giu).

DOLJ : Sporesc 
suprafețele arabile

„Pămintul, factor decisiv al pro
ducțiilor agricole. Nici un metru 
pătrat necultivat" — iată deviza 
sub semnul căreia in județul Dolj 
se desfășoară ample acțiuni de re
introducere in circuitul agricol a 
unor noi terenuri oricit de mici ar 
fi ele. Drept urmare, prin defrișări 
de mărăcinișuri, arborete. prin des
ființarea unor căi de acces dintre 
parcele și tarlale, prin restrângerea 
perimetrelor construibile. în pe
rioada ce a trecut din acest an a 
crescut suprafața arabilă a județu
lui cu aproape 1 600 hectare, acțiu
nea desfășurindu-se in continuare. 
Cele mai bune rezultate s-au ob
ținut in unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Filiași, Se- 
garcea, Măceșu și Bechet. (Nicolae 
Băbălău).

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘIM ANDREI ANDREEVICI GROMIKO

activitatea forurilor legislative su
preme din cele două țări consacrată 
edificării noii societăți, la conlucra
rea dintre parlamentarii români și 
sovietici, ca o componentă de seamă 
a- ansamblului relațiilor dintre po
porul român și popoarele Uniunii 
Sovietice. S-a exprimat dorința co
mună de a se acționa pentru spo
rirea rolului parlamentelor și parla
mentarilor din cele două țări in în
tărirea prieteniei și colaborării bila
terale. în interesul popoarelor noas
tre, al cauzei socialismului, progre
sului și păcii in lume. A fost 
subliniată, de asemenea, necesitatea 
intensificării, în continuare, a schim
burilor de experiență intre Marea 
Adunare Națională și Sovietul Su
prem al U.R.S.S.. precum și a con
lucrării în cadrul Uniunii interpar
lamentare, al altor organisme inter
naționale. în vederea sporirii contri
buției la soluționarea problemelor 
cu care se confruntă in prezent ome
nirea, pentru crearea unui climat de 
pace, securitate, înțelegere și largă 
colaborare internațională.

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, tovarășul Andrei Gro
miko a fost salutat de tovărășii Con
stantin Olteanu. prim-secretar al 
Comitetului municipal București al

București. Calea Griviței 
nr. 393. Institutul de cer
cetări si proiectări tehno
logice în transporturi — 
INCERTRANS. Este locul 
unde vizitele trebuie anun
țate nu din absurde pre
tenții de protocol ci pen
tru că. altfel, efectiv, nu
mai o intimplare fericită 
(pentru reporter) poate re
tine pe loc oamenii cău- 
tați. Specialiștii de la 
INCERTRANS stau puțin 
în birouri. I-am întîlnit nu 
o dată în casele lor pe roți 
— vagoane sau rulote tic
site de aparatură compli
cată si de modeste paturi 
de campanie, pe șantiere, 
■unde prinde viață ceea ce 
ei au gindit și proiectat ; 
i-am întilnit în focul pro
belor de tot felul, la ma
rile obiective unde au avut 
un cuvint de spus și. mai 
ales, ne-am întilnit cu pro
dusele lor. unele de-a 
dreptul insolite, mașini ale 
viitorului, aduse în prezent 
de mintea lor in continuă 
alertă.

Directorul institutului, to
varășul Emil Spirea, vor
bește cu căldură despre 
„copiii" institutului, despre 
■realizările oamenilor de 
aici. Cu o condiție : să sim
tă flacăra interesului pen
tru aceste realizări. Aflind 
că vrem să scriem despre 
dispecerul cu tehnică de 
calcul electronic de la 
Fetești, are o ezitare, pes
te care trece cu greu. A- 
veam să înțelegem că naș
terea dispecerului respec
tiv. echivalînd cu un fel de 
revoluție in munca ferovia
rilor, n-a fost primită de 
la început chiar de toată 
lumea cu aplauze.

— Obiectivul, concentrând 
gindirea. eforturile, căută
rile unora dintre cei mai 
capabili cercetători ai noș
tri. reuniți anume într-un 
colectiv pluridisciplinar, a 
trecut cu bine probele de 
casă si. de la sfirșitul anu
lui trecut, se află în probe 
de foc. in condiții reale de 
lucru, la beneficiar. Asa că. 
despre felul cum se com
portă vă va vorbi benefi
ciarul (cei de la Regionala 
C. F. Constanta, n.n.). Me
rită însă să-i cunoașteți pe 
cei care l-au gindit si pro
iectat. Vi-i recomand nu 
fiindcă sînt oameni ai in
stitutului. ci fiindcă sint 
oameni deosebiți.

I-am cunoscut și ne-a 
frapat în primul rind tine
rețea lor. Și seriozitatea cu 
care privesc lucrurile din 
jur. Inginerul Gheorghe 
Barbu, responsabilul colec
tivului de cercetare din 
secția automatizări, a tinut 
să ni-i prezinte — Tiberiu 
Angelescu. Marilena Cris- 
tea, Vasile Morar. Dan 
Râpeanu, Răzvan Nicules- 

cer : aceea de a se echipa 
cu calculatoare electronice 
si de a realiza, astfel, atit 
funcțiile clasice ale unui 
dispecer — telecomandă si 
telecontrol ale parcurselor 
de circulație — cît și a unor 
funcții de automatizare si 
cibemetizare a proceselor 
de conducere a circulației 
trenurilor.

— Practic, ați „angajat" 
calculatoare la C.F.R. !

— Era si timpul. Calcu
latorul a pătruns în toate 
domeniile de activitate si 
s-a dovedit eficient. In 
plus, tînăra industrie ro
mânească de calculatoare 
era deja aptă pentru o ast
fel de demonstrație de an- 

-vergură.
...Am plecat din Bucu

rești cu o echipă de spe
cialiști de la INCERTRANS. 
printre care si inginerul 
Gheorghe Barbu. Cei mai 
multi tovarăși de drum ur
mau să coboare cu noi. la 
Fetești.

Am aflat, cu acest prilej, 
că sistemul propus și 
experimentat la Fetești 
de specialiștii de la 
INCERTRANS. concentrind 
eforturile lor. căutările lor 
de zile si nopți, este con
ceput ca o rețea de calcu
latoare care preiau din 
stațiile de pe traseu, direct 
din procesul circulației, in
formații, in timp real, ce 
sînt transmise postului cen
tral de la Fetești. Aici,

Modernul magazin universal din cartierul Titan al Capitalei

P.C.R., primarul general al Capita
lei. Nicolae Vaidescu, ministrul in
dustriei electrotehnice, de repre
zentanți ai conducerii centralei in
dustriale de profil și ai întreprin
derii.

A fost vizitat la început atelierul 
de prototipuri din cadrul Institutu
lui de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru mașini- 
unelte, aflat pe platforma marii în
treprinderi bucureștene. Cu acest 
prilej, oaspetele a fost informat pe 
larg despre preocupările specialiști
lor institutului și ai întreprinderii 
de a crea și introduce în fabricație 
curentă noi tipuri de mașini-unelte, 
cu performante superioare, care să 
răspundă cerințelor economiei na
ționale, exigențelor pieței externe.

In timpul vizitării halei de mașini 
grele și celei de strunguri carusel 
au fost prezentate cele mai noi ma
șini-unelte destinate prelucrării pie
selor mari, ale căror caracteristici 
tehnice și funcționale se situează la 
nivelul celor înregistrate pe plan 
mondial.

Pe parcursul vizitei. înaltului oas
pete i-au fost înfățișate preocupările 
pentru lărgirea și diversificarea ex
portului de mașini-unelte. de reali
zare a unor tipuri noi, în colabo-

Vizita tovarășei Lidia Gromiko
Tovarășa Lidia Gromiko a vizitat, 

vineri. Muzeul ceramicii și sticlei din 
Capitală.

Au fost parcurse sălile In care sînt 

cu, Marius Lăncrănjan — 
și am simțit, în aceasta, cît 
de puternic este, la acești 
oameni deosebiți, senti
mentul de echipă.

— Este important de re
ținut — precizează interlo
cutorul — că instalația s-a 
născut ca urmare a indi
cațiilor conducerii parti
dului. indicații vizînd îm
bunătățirea transportului de 
mărfuri si călători in zona 
Dobrogei, concretizate, in 
1979, intr-un amplu pro
gram. A revenit institutului 
nostru sarcina de a echipa 
cu instalații dispecer fero
viar magistrala care unește 
Bucureștiul cu municipiul 
Constanta și specialiștii 
noștri au dat o soluție pen
tru realizarea unui dispe-

mintea cibernetică prelu
crează datele și asistă o- 
peratorul în alegerea deci
ziei. comanda și urmărirea 
finalizării acesteia. Nu tre
buie înțeles că trenurile 
sint conduse automat cu 
calculatorul, dar însuși 
faptul că un grup de ope
ratori de circulație, situati 
într-un post central, pot 
avea o Imagine de ansam
blu fidelă. în timp real, a- 
supra modului de desfășu
rare a circulației pe o zonă 
de întindere mare repre
zintă un important avan
taj. Altfel spus, operatorii 
de circulație „țin pasul" cu 
procesul urmărit. condu- 
cîndu-1 efectiv si nu numai 
reacționînd la el.

Nu e greu de ghicit de

Cu trenul la Fetești... 
în grija calculatorului 
O remarcabilă realizare a cercetătorilor 
și proiectanților din transportul feroviar

ce modernizarea transpor
tului feroviar înregistrează 
o revoluție tocmai pe ma
gistrala 800 : se derulează, 
pe acest drum, peste 80 la 
sută din import-exportul 
tării, ca să nu mai vorbim 
de importanta turistică a 
acestei magistrale.

...Si iată-ne la Fetești, 
încă din tren reperăm clă
direa dispeceratului elec
tronic ; pe acoperiș, pa
nouri solare plantate cu 
generozitate vorbesc, in
tr-un fel. despre neastîm- 
părul gindurilor pe care le 
adăpostește.

O echipă de constructori 
lucrează de zor. Se execu
tă ultimele turări la in
stalația de climatizare ; 
„Calculatoarele au ne
voie de condiții speciale 
de protecție — ni se spune. 
Si nu sînt obișnuite să aș
tepte prea mult". In gene
ral. cercetătorul, ca milita
rul. e grijuliu cu tehnica 
din dotare. El se mulțu
mește cu puțin. Aveam să 
ne convingem încă o dată 
de acest adevăr intrînd în 
clădirea dispecerului ; vi
zita noastră a coincis cu 
vizita arhitectului venit 
de la institut pentru ame
najări interioare. Se stabi
lea ce mobilier trebuie 
adus pentru confortul spe
cialiștilor. Tehnica insă 
avea asigurat tot confor
tul !

Stăm de vorbă cu omul 
de la pupitrul de coman

rare cu întreprinderi din alte țări, 
subliniindu-se, in acest context, bu
nele relații statornicite cu întreprin
deri de profil din U.R.S.S., posibili
tățile de extindere a acestora în 
viitor.

In continuare, tovarășul Andrei 
Gromîko s-a întilnit cu membrii 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii. în acest cadru au fost 
reliefate preocupările colectivului 
îndreptate spre lărgirea și moderni
zarea in continuare a structurii fa
bricației, mărirea eficienței econo
mice a activității întreprinderii. A 
fost relevat, în același timp, rolul 
important al organizației de partid, 
al consiliului oamenilor muncii, al 
celorlalte organisme ale democrației 
noastre muncitorești, revoluționare 
în mobilizarea oamenilor muncii la 
elaborarea și traducerea în viață a 
programelor de dezvoltare și moder
nizare a producției.

înaltul oaspete a exprimat apre
cieri ia adresa realizărilor colecti
vului de la I.M.U.A.B., căruia i-a 
urat noi succese in activitatea sa. 
Sintetizînd impresiile despre vizita 
efectuată aici, tovarășul Andrei Gro
mîko a semnat în Cartea de onoare 
a intreprinderii.

Ia Muzeul ceramicii și sticlei
expuse lucrări de artă veche și con
temporană românească din diferite 
zone ale țării, piese din porțelan și 
faianță europeană și orientală, crea
ții de o deosebită valoare artistică.

dă : operatorul RC Tudor 
Zăinescu. unul dintre pio
nierii unei meserii ce abia 
se conturează.

— începutul a fost greu ; 
acum toți operatorii noștri 
se doresc la acest pupitru 
— ne declara șeful de 
schimb. Constantin Toader. 
Se lucrează în condiții 
mult mai bune si. ce e mai 
important, de siguranță ab
solută a circulației. Opera
torul clasic se bizuia pe 
auz, pe ceea ce îi trans
mitea tot un om. Primea 
informații continuu. le 
„prelucra" el însuși, pe loc, 
și tot pe loc adopta deci
zii. Acum, are sub ochi pa
noul sinoptic cu tot ce pă
trunde în zona controlată, 
informațiile sint prelucrate 
cibernetic, decizia este în
totdeauna corectă.

Tehnica de virf ! '
Dar mai importanți sint 

promotorii ei. Unul dintre 
aceștia, economistul Marian 
Martin, șeful colectivului 
de programare, ne vorbește 
despre satisfacțiile și insa
tisfacțiile muncii de pionie
rat. Despre nopțile si zilele 
de căutări, despre satisfac
ția de a vedea tu cel din
ții. pe viu. ceea ce abia ve
deai cu ochii mintii.

— Tot ce vedeți aici este 
gîndire și realizare româ
nească. N-am avut nici 
modele, nici surse de ih- 
spiratie. nici colaborări. 
Am dorit să realizăm a- 
ceastă instalație și am rea- 
Iizat-o. Probele de casă au 
fost un adevărat examen 
pentru noi. Iar actualele 
probe, la beneficiar. sint 
un șir de examene ; C.F.R.- 
ul este un beneficiar exi
gent. o recepție la C.F.R. 
este. cred, de trei ori mai 
exigentă decit în mod o- 
bișnuit. Dar e bine. Asta 
ne-a obligat să fim și noi. 
tot timpul, autoexigenți și, 
pe de altă parte, ridică, 
nu-i așa. la puterea a treia 
satisfacția reușitei.

Dar omul ce trăiește cel 
mai din plin această satis
facție este primarul orașu
lui Fetești, tovarășul 
Gheorghe Ichim :

— Sintem bucuroși și 
mindri că la noi. la Fetești, 
oraș cu bogată tradiție fe
roviară — vechi nod de 
cale ferată și locul unde 
feroviarii au pus bazele 
tradiției muncitorești revo
luționare — noul pătrun
de... o dată cu trenul. încă 
din gară, prin această rea
lizare de virf a cercetăto
rilor noștri, aplicată in 
premieră la noi. la Fetești : 
o realizare in ton cu pulsul 
nou al vieții economico-so- 
ciale a orașului nostru, cu 
chipul nou al orașului.

Anica FLORESCU 
Mihai VIȘOIU

'in noua arhitectură a municipiului Baia Mare
Foto : S. Cristian
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„CENTURA DE AUR" 
— ultimele semifinale
„Centura de aur" nu și-a dezmințit 

nici aseară, in cea de-a doua gală a 
semifinalelor, popularitatea si atrac- 
tivitatea. Din nou partide interesan
te, tribune pline pină la refuz la 
Palatul sporturilor din Capitală. în 
majoritatea semifinalelor, disputa a 
fost de „zile mari” — acuratețe teh
nică. schimburi prelungite de lovituri, 
mobilitate în ring, acțiuni epuizante 
de la primul pină la ultimul gong, 
pepșros ri^enșibil. publicul specta
tor. (un public pasionat si bun cunos
cător in ale boxului 1), nu și-a 
drămuit aplauzele ce se cuveneau de 
drept luptătorilor din ring. Cum și 
aseară între semifinaliști s-au aflat 
și pugiliști români, spectatorii au 
ținut — absolut normal — să-și încu
rajeze favoriții. Și nu se poate spune 
că n-au fost și momente cind cei din 
ring aveau nevoie de încurajări...

Mai întîi despre rezultatele boxeri
lor noștri. Ad. Amzăr (categ. muscă), 
deși a încercat (dar cam tîrziu) să 
refacă un teren pierdut din primele 
minute, cind adversarul său (bulgarul 
Serafim Todorov) a punctat clar, o 
părăsit competiția cu o decizie defa
vorabilă, dar justă (4—1 pentru To
dorov). La categoria pana. Daniel 
Dumitrescu a câștigat (tot cu 4—1) in 
fața sovieticului Serghei Artemiev, 
însă cu mari eforturi... La ușoară. 
Giani Gogol a terminat victorios și 
el. dar Ia limită (3—2), pentru că 
ghanezul Ike Quartey s-a dovedit 
incomod și a luptat (și a și punctat!) 
cu multă ambiție. în cadrul aceleiași 
categorii. Viorel Mihăilă a pierdut 
(cu 0—5) în fata sovieticului Erik 
Hakimov. Rudei Obreja, la mijlocie- 
mică. a primit decizia cu 5—0 in fața 
lui Gadj Timirboiatov (U.R.S.S.) și 
va boxa în finală cu italianul Vicenzo 
Nardiello. care, trebuie precizat. îm
preună cu boxerul turc K. Fikret au 
furnizat aseară poate cel mai frumos 
meci din toate cite s-au desfășurat 
pină acum. Prezențe românești și in 
finalele categoriilor semigrea 
(V. Damian l-a întrecut la puncte 
pe M. Vasilache) și supergrea (Mi
klos Paizs a cîștigat prin neprezen- 
tarea cubanezului A. Ramirez).

Alte rezultate : categoria muscă : 
T. Vedat (Turcia) b.p. A. Manai 
(Italia) ; categ. pană : R. Ledon 
(Cuba) b.p. C. Kirkorov (Bul
garia) ; categ. semigrea : J. Gon
zalez (Cuba) b.p. D. Kirilov (Bul
garia) ; categ. supergrea : P. Stoi- 
menov (Bulgaria) b.p. A. Prianicini- 
kov (U.R.S.S.).

Finalele competiției se vor desfă
șura mîine, 15 mai, incepind de la 
ora 10.

1. DUMITRIU

cinema
• Umbrele soarelui ; STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,15; 15; 17: 19.
• Duminica în familie: SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
GRIVITA (17 08 58) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
• Rezervă la start : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17: 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Niște băieți grozavi : FLAMURA 
(85 77 12) - 9: 11; 13; 15: 17; 19,
• Extemporal la dirigenție : SALA 
MICĂ A PALATULUI - 15; 17,15
• Zîmbet de soare : ARTA (21 31 86)
— 9: 11 : 13: 15; 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : LIRA (317171) — 9: 11: 13 
O Egreta de fildeș : FERENTARI 
(80 49 85) - 13: 17
• Orele 11: DRUMUL SĂRTT (31 28 13)
— 15: 17; 19
9» Tacob : PACEA (71 30 85) — 9;
11.30: 14: 16.30; 19
• Trenul de aur ; DACIA (50 35 94)
— 9: 11.30: 14: 16.30: 19
• Fata fără zestre : VICTORIA
(16 28 79) — 8.45: 11,30: 14.15; 17; 19,45 

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19715 Teleenciclopedia (color)
19.40 Steaua fără nume (color) 

Emisiune-concurs de muzică u* * 
șoară pentru tineri interpret!. 
Etapa I

Cea de-a 41-a ediție a competiției 
cicliste internaționale „Cursa Păcii" 
a continuat vineri cu etapa a 4-a, 
Dubnica — Zilina. ciștigată de Olaf 
Ludwig (R.D.G.). cronometrat pe dis
tanta de 135 km in 3h 15’17”. Cu pri
mul pluton. în același timp cu învin
gătorul. au sosit și cicliștii români 
Valentin Constantinescu. Constantin 
Cărutașu. Ionel Gancea și Ludo
vic Covaci. Pe echipe, etapa a reve
nit formației R.F. Germania, urmată 
de U.R.S.S.. R.D. Germană. Polonia și 
România. Lider al clasamentului ge
neral se menține concurentul bulgar 
Stancio Stancev. Primul dintre rutie
rii români este Valentin Constanti
nescu, pe locul 23, la 2’05".

în clasamentul general pe echipe 
conduce reprezentativa Cehoslovaciei. 
Astăzi se desfășoară etapa a 5-a. Zi
lina — Zakopane (180 km). în cursul 
căreia caravana cicliștilor va intra pe 
teritoriul Poloniei.

Gabriela Drăgușln, Virgil Oprițoiu — 
17,30; (Ateneul Român): „Comori ca- 
merale**, Valentin Gheorghiu — pian, 
Cristina Anghelescu — vioară. Aurei 
Niculescu — violoncel — 19,30
• Teatrul de operetă (13 63 48): Po
vestea soldățelului de plumb — 16
• Teatrul Mic (14 70 81): Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bă- 
trîna și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Sfln- 
tuî Mitică Blajlnu — 18
0 Teatrul ..Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru): Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18
• Teatrul satirie-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 781 : Tempo, tempo 
și ceai — 18: (la sala de concerte a 
Radioteleviziunii, str. Nuferilor): 
Concert de jaz (S.U.A.) — 19
> Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" (13 13 00) : Cîntă ciocîrlie •— 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9
• Teatrul „Țăndărică* (11 12 04. sala 
Cosmonauților) : Motanul tncălțat — 
15.
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova* — 15,30; 19.

20.40 Film artistic : Pinky \
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Azi, la Kaunas

Granitas — Minaur în prima manșâ. 
a finalei „Cupei I.H.F.“

KAUNAS (prin telefon de la 
trimisul nostru). După ce a eliminat, 
succesiv, pe Tatran Preșow (campioa
na Cehoslovaciei, in anul 1986), pe 
Halmstadt (campioana Suediei in 
1986), pe Hellerup Copenhaga (cam
pioana Danemarcei in 1986) și pe 
F.C. Barcelona (campioana Spaniei 
in 1986), echipa de suflet a Maramu
reșului — Minaur Baia Mare — a 
ajuns, iată, in finala „Cupei Federa
ției internaționale de handbal". Ea 
este, astfel, singura formație din 
țara noastră calificată intr-o finală 
europeană la jocuri sportive in aceds- 
tă ediție (1987—1988), ceea ce-i spo
rește deopotrivă meritele, dar și obli
gațiile de a ne reprezenta cu demni
tate și succes.

Este drept, cealaltă finalistă a 
competiției — Granitas Kaunas — 
este o formație redutabilă, robustă 
și cu îndelungată experiență ; are o 
medie de virstă ridicată (peste 30 de 
ani) și beneficiază de cîteva valori 
bine cunoscute pe plan mondial : 
conducătorul de joc Novițki (căpi
tanul echipei naționale a U.R.S.S.), 
șuterul Vajuțkas (alt internațional), 
Dumbliauskas și Mikulenas. De alt
fel. Granitas Kaunas este și ciștigă- 
toarea „Cupei I.H.F." în ediția din 
anul precedent. Minaur ciștigind 
trofeul, după cum se știe, cu 3 edi
ții in urmă.

Meciul din campionatul intern 
susținut miercuri la Baia Mare 
(29—23 cu Dinamo-Brașov), cit și 
antrenamentul efectuat aici la 
Kaunas, ieri după-amiază, au arătat 
că toți jucătorii noștri sint valizi și 
dornici de a se angaja cu trup și 
suflet in apriga dispută sportivă 
ce-i așteaptă. Chiar și portarul Neșo- 
vici și Măricel Voinea, care in urmă 
cu o săptămână fuseseră accidentați 
(primul ceva mai grav) in partida 
de la București cu Dinamo. Antre

INFORMAȚII DIN FOTBAL
• Cu Începere de la ora 18. azi se 

văr desfășura pe nouă stadioane (trei 
din Capitală și șase din tară) meciu
rile etapei a 28-a a campionatului 
diviziei A. Lidera clasamentului, 
Steaua, joacă in deplasare cu S.C. 
Bacău. Trei echipe bucureștene sus
țin meciuri pe teren propriu : Di
namo cu Politehnica Timișoara. Vic
toria cu Oțelul Galați, Sportul stu
dențesc cu F.C.M. Brașov. Universi
tatea Craiova primește vizita echipei 
Rapid. La Moreni. Flacăra — Petro
lul ; la Tg. Mureș. A.S.A. — Corvi- 
nul ; la Pitești. F.C. Argeș — F.C. 
Olt : la Suceava. C.S.M. — Universi
tatea Cluj-Napoca. • La Buenos Ai
res. in meci pentru competiția de 
fotbal „Supercupa Americii de Sud", 
echipa argentiniană River Plata a 
Învins cu scorul de 3—1 formația 
braziliană Gremio Porto Alegre. In 
urma acestei victorii. River Plata s-a 
calificat in semifinale.

• Frații Karamazov: UNION (13 49 04)
— 9; 13: 17
• Copiii Leningradului: VIITORUL 
(10 67 *0)  — 15; 17; 19
9 De viață nu mă satur niciodată: 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret — 9; 11; 13; 15; 17, Nu e ușor 
cu bărbații — 19: DOINA J16 35 38)
• Judecătorul : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,<L), 17,45; 20
• Cap și pajură : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30
• Jandarmul și jandarmerițele — 9;
11; 13,15; 15,30: Feerie berllncsă — 
17,45; 20: LUMINA (14 74 16)
• Incoruptibilul de la etajul XIX: 
GRADINA PARC-HOTEL (17 08 58)
— 20,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala Ate
lier) : Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, sala studio): Recital de pian 
Radu Valentin Popa. Colaborează ;

0 nouă capacitate 
de transport minier 
în bazinul carbonifer Bcrbești-

Alunu a fost pusă în funcțiune 
o nouă linie de transport steril 
care face legătura cu prima ma
gistrală transportoare din ca
riera Panga și care asigură 
prelungirea acesteia cu încă 420 
metri. Prin darea in exploatare 
a acestei linii se asigură condi
țiile cerute de intensificarea lu
crărilor la descopertări si. pe 
această bază, punerea in valoare 
a unei noi rezerve de lignit. De
vansarea cu aproape două luni 
a acestui eveniment de pro
ducție. ce poartă semnătura co
lectivului de muncă din cadrul 
Antreprizei de construcții și 
montaj minier Coltesti. repre
zintă un important ajutor acor
dat minerilor din vatra de căr
bune a Berbestilor. pentru a-și 
spori contribuția la asigurarea 
Si dezvoltarea bazei energetice a 
patriei. (Ion Stanciu).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 14 mai, ora 20 — 17 mai, 
ora 20. în țară : Vremea va deveni 
relativ caldă pentru această perioadă. 
Cerul va fi temporar noros, cind vor 
cădea ploi locale, îndeosebi tn regiu
nile sudice. Acestea pot avea și carac
ter de aversă, izolat cantitățile de apă 
puțind depăși și 15 litri pe metrul pă
trat in 24 de ore. Vint slab pină la 
moderat, cu Intensificări trecătoare. 
Temperatura aerului va continua să 
crească ușor, astfel tncît valorile mi
nime vor fi cuprinse între 5 șl 15 gra
de, iar cele maxime. In general, intra 
16 șl 26 de grade. Izolat, condiții da 
ceată dimineața. In București: Vre
mea va deveni relativ caldă pentru 
această perioadă. Cerul va fi temporar 
noros. cind va fi favorabil ploii, ca 
trecător poate fi sub formă de aversă. 
Vtnt. slab pină la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Tempera
tura aerului va continua să crească 
ușor. Valorile minime vor fi cuprinsa 
tntrie 12 și 16 grade, iar cele maxime 
intre 22 și 26 de grade.

norul emerit Lascir Pană, secondat 
de Petre Avramescu, fixează, in 
aceste ultime ore de pregătire, deta
liile unei strategii tactice cu care 
speră să contracareze jocul In forță 
al handbaliștilor lituanieni, l-au aju
tat și ii ajută in această încercare 
atit propriile observații făcute in 
meciul Minaur—Granitas (33—30) 
disputat în luna ianuarie la un 
turneu din R.F.G. (dar echipa so
vietică a fost lipsită atunci de cei 2 
internaționali ai săi), cit și studierea 
amănunțită a casetelor video înre
gistrate la cele mai importante . 
confruntări susținute de adversarii 
noștri de azi in fazele anterioare ala 
actualei ediții.

Arbitrii vest-germani Erhard Hof
mann și Manfred Prause vor da 
semnalul de începere la ora 16 (17 — 
ora României). Jocul este găzduit 
de sala de sport din Kaunas (1000 
de locuri), gazdele noastre renunțind 
de data aceasta să mai joace ca altă 
dată la Vilnius (cale de 100 km), 
optind pentru avantajul efectiv al 
terenului și renunțind la sprijinul 
eventual al altor citeva mii de spec
tatori suporteri.

In sala de joc. alături de Minaur 
se va afla — lncurajind-o din tri
bune — și o galerie maramureșeană, 
alcătuită din vreo 100 dintre cei mai 
înfocați susținători.

Conștienți de valoarea colectivă, 
de forța competițională a handba
liștilor băimăreni. de recunoscuta lor 
dăruire sportivă. așteptăm prima 
manșă a finalei continentale cu în
crederea că Măricel Voinea, Covaciu, 
Porumb, Neșovici, Petran, Stamate, 
Marta și ceilalți vor juca așa cum 
pot mai bine și cum așteaptă de la 
ei iubitorii handbalului din întreaga 
țară.

Gheorghe M1TRO1

ciclism: „Cursa Păcii**



Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Kim Ir Sen
PHENIAN 13 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost 
transmis un mesaj de salut și cele 
mai bune urări de succes tovarășu
lui Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele R.P.D. Coreene, în 
activitatea plină de răspundere con
sacrată edificării socialismului, pros
perității si bunăstării poporului co
reean prieten, realizării dezideratu
lui legitim al poporului coreean de 
reunificare pașnică și independentă 
a patriei.

Mulțumind cordial pentru mesajul 
primit, tovarășul Kim Ir Sen a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate, progres și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

Au fost evocate relațiile de trai
nică prietenie, colaborare si solida
ritate româno-coreene. care au la 
bază raporturile de deosebită stimă 
si afecțiune dintre cei dpi mari con

ducători ai partidelor și statelor 
noastre.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Kim Ir Sen a delegației militare ro
mâne conduse de general-maior Ște
fan Gușă, prim-adjunct al ministru
lui anărării naționale, șeful Marelui 
Stat Major.

La primire a participat general de 
armată Choe Gwang. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., șeful Statului Major Gene
ral al Armatei Populare Coreene. De 
asemenea, a fost prezent ambasado
rul României la Phenian. Nicolae 
Girbă.

♦
La Casa Armatei din Phenian a 

avut Ioc o adunare prietenească la 
care au luat parte militari ai Arma
tei Populare Coreene.

Au luat cuvin tul general de ar
mată Choe Gwăng și general-maior 
Ștefan Gușă, care au evocat evolu
ția ascendentă a raporturilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
militantă dintre popoarele și arma
tele celor două țări.

„Sînt necesari noi pași pe calea reducerii 
arsenalelor militare*

Rezoluții adoptate la sesiunea Consiliului 
Internaționalei Socialiste

MADRID 13 (Agerpres). — La se
siunea Consiliului Internaționalei So
cialiste. .desfășurată la Madrid, au 
fost adoptate rezoluții privind 
dezarmarea si o serie de alte 
probleme internaționale. în cea pri
vind dezarmarea se lansează un apel 
S.U.A. și U.R.S.S. de a continua să 
acționeze în direcția realizării de noi 
reduceri ale armelor nucleare și con
venționale, relevindu-se necesitatea 
ca la apropiata intilnire sovieto-ame- 
ricană la nivel înalt de la Moscova să 
se semneze un acord asupra reduce
rii cu 50.1a sută a armelor nucleare 
strategice. De asemenea. în docu
ment se arată că în prezent se im

pune să se depună noi eforturi pen
tru interzicerea armelor chimice și a 
experiențelor nucleare.

Internaționala Socialistă subliniază 
necesitatea convocării unei conferin
țe internaționale de pace asupra 
Orientului Mijlociu, pentru a se 
ajunge la o soluționare pașnică, ne
gociată a conflictului din regiune.

într-un alt document se lansează 
un apel comunității internaționale, 
în special țărilor industrializate, de 
a-și intensifica presiunile politice, 
economice si diplomatice în vederea 
eliminării sistemului rasist din Afri
ca de Sud și facilitării accesului la 
independentă al Namibiei.

În favoarea unei a treia „opțiuni zero“
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei sale in U.R.S.S., Hans 
Jochen Vogel, președintele Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G., s-a 
pronunțat pentru extinderea in con
tinuare a relațiilor dintre R.F.G. și 
Uniunea Sovietică — informează 
T.A.S.S.

Potrivit agenției D.P.A.. H. J. Vo
gel a relevat că tratatul de elimi
nare a rachetelor cu rază medie de 
acțiune este doar primul pas pe ca
lea dezarmării nucleare. în prezent 
— a spus el — hotăritor este să se

înceapă convorbiri referitoare la rea- 
.Uzarea stabilității in domeniul arme
lor convenționale in întreaga Euro
pă. în scopul menținerii capacității 
de apărare la un nivel cit mai scă
zut. Vogel a respins ferm ideile vi- 
zind modernizarea sistemelor de ra
chete cu rază de acțiune sub 500 
km. Social-Democrații din R.F.G. — 
a'spus el — sint pentru realizarea 
unei a treia „opțiuni zero" in ceea 
ce privește rachetele cu rază scurtă, 
subliniind necesitatea începerii, la o 
dată cit mai apropiată, a negocie
rilor in această problemă.

Apel la interzicerea experiențelor nucleare
WASHINGTON 13 (Agerpres).. —' 

Peste 30 de organizații antirăzboinice 
din S.U.A. și Europa occidentală au 
dat publicității la Washington un apel 
în care cheamă S.U.A. și U.R.S.S. să 
cadă de acord asupra unui moratoriu 
privind toate experiențele nucleare, 
informează agenția A.D.N. în docu
ment se arată că interzicerea cuprin
zătoare a experiențelor ar putea îm

piedica apariția unor noi arme nu
cleare. tot mai distrugătoare, și stopa 
cursa înarmărilor.

PARIS 13 (Agerpres). — Mișcarea 
franceză pentru pace și-a exprimat 
într-o declarație publicată la Paris 
protestul hotărit față de continuarea 
efectuării de către Franța a expe
riențelor nucleare subterane in ato
lul Mururoa.

Precizări in perspectiva intilnirii la nivel 
inalt sovieto-americane

Declarații ale miniștrilor de externe ai U.R.S.S. și S.U.A. 
după convorbirile de la Geneva

GENEVA 13 (Agerpres). — în de
clarații făcute presei la încheierea 
convorbirilor de la Geneva, ministrul 
sovietic de externe, Eduard Șevard- 
nadze, și secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, au subliniat că intil- 
nirea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de lucru, constructivă.

Eduard Șevandnadze — relatează 
agenția T.A.S.S. — a relevat că, după 
semnarea Tratatului cu privire la 
reducerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune, și fără a mai aștepta ra
tificarea lui. părțile au hotărit să 
înceapă lucrările pregătitoare privind 
aplicarea funcțiilor de control, pre
văzute de acesta. Referindu-se la vi
itoarea întîlnire sovieto-americană 
la nivel înalt de la Moscova, mi
nistrul sovietic de externe a apre
ciat că în cadrul ei va fi realizat

un larg schimb de păreri în ceea ce 
privește relațiile bilaterale și pro
bleme politice mondiale.

La rindul său, George Shultz a 
apreciat că toate problemele abor
date in cursul intilnirii de la Ge
neva au fost soluționate în mod sa
tisfăcător, inclusiv cele referitoare 
la verificarea Tratatului semnat la 
Washington. Secretarul de stat al 
S.U.A. și-a exprimat, totodată, în
crederea că intilnirea între, pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, și 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaoiov, de la Moscova, va 
constitui un bun prilej pentru impul
sionarea negocierilor privind redu
cerea armamentelor strategice — 
menționează Buletinul de știri al 
Casei Albe.

PENTRU EDIFICAREA 

UNEI NOI ORDINI 

ECONOMICE MONDIALE
BEIJING 13 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Beijing, unde se 
află în vizită oficială, președintele 
Argentinei, Raul Alfonsin, a arătat 
că datoria externă enormă a țărilor 
in curs de dezvoltare paralizează 
orice efort al acestora pentru dez
voltare, punînd în pericol stabilita
tea proceselor naționale de trans
formări democratice și pacea mon
dială — relatează agenția Prensa 
Latina.

Șeful statului argentinian a criti
cat actuala ordine economică inter
națională, apreciind-o ca inechita
bilă și a condamnat practicile coerci
tive și măsurile discriminatorii din 
comerțul mondial. Președintele Al
fonsin s-a pronunțat pentru măsuri 
concrete și eficiente, vizînd întro
narea unor raporturi economice noi 
între state, pentru o nouă ordine 
economică mondială, care să serveas
că interesele tuturor partenerilor.

Cu privire la rezultatele ședinței Consiliului militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
SOFIA 13 (Agerpres). — în perioa

da 11—13 mai 1988 a avut loc. la So
fia, ședința ordinară a Consiliului 
militar al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La lucrările ședinței au luat parte 
comandantul-șef al Forțelor Armate 
Unite, mareșalul Uniunii Sovietice 
V. G. Kulikov, membrii Consiliului 
militar, cadre cu funcții de răspun
dere din ministerele apărării ale sta
telor participante la Tratatul de la

Varșovia si din organele de condu*  
cere ale F’orțelor Armate Unite.

Consiliul militar, conducindu-»*  
după cerințele rezultate din caracte
rul defensiv al doctrinei militare * 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, a examinat unele pro
bleme privind starea Forțelor Ar
mate Unite si a adoptat recomandări 
puse de acord.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, în spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

LA REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANA DE LA VIENA

Proiect de document final al țărilor neutre și nealiniate

„Dezarmarea nucleară ar avea ample înrîuriri 
pe plan economic și politic"

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Refe
rindu-se la unele aspecte economice 
ale dezarmării, săptămînalul sovie
tic „Novoe Vremea" relevă că, de 
exemplu, prin punerea. în aplicare a 
prevederilor Tratatului sovieto-ame- 
rican privind lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, cele . două țări vor ob
ține economii de sute de milioane 
de dolari. Potrivit unor estimări — 
arată revista — înghețarea, tuturor 
programelor de înarmări, gare con
stituie, în prezent, obiectul negocie
rilor de la Geneva, și încetarea fi
nanțării proiectării, producției și

achiziției de armamente strategice 
ofensive ar permite Statelor Unite 
să economisească in următorii cinci 
ani. aproximativ 150. miliarde dolari. 
Economii importante ar realiza și 
Uniunea Sovietică.

„Evaluarea eficienței economice a 
unor măsuri de reducere a mijloa
celor nucleare nu poate fi in nici un 
fel limitată la calcule contabilicești. 
De asemenea, nu poate fi evaluată 
în nici un fel valoric atmosfera de 
încredere în relațiile internaționale, 
care ar permite recuperarea multor 
posibilități nefolosite in domeniul 
cooperării economice", conchide re
vista.

Probleme de ecologie în dezbaterea 
oamenilor de știință

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările se
minarului sovieto-american consacrat 
problemelor coordonării cercetărilor 
din S.U.A. și U.R.S.S. in domeniul 
studierii mediului înconjurător cu 
ajutorul mijloacelor cosmice. Ecolo
gii sovietici și americani au hotărit 
efectuarea in comuh a unei prognoze

a. climatului de ne Terra pînă In 
anul 2050. De asemenea,, printr-o le
gătură. permanentă de computere în
tre Moscova și Washington, se va 
proceda la schimburi de informații 
in problema „efectului de seră", 
prognozei meteorologice, adaptării 
omului la condițiile mediului — re
levă agenția T.A.S.S.

MEXIC

Mari pierderi financiare 
pricinuite de creșterea 

dobinzilor
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager

pres). — Majorarea ratei dobinzii 
preferențiale anunțată de unele bănci 
din S.U.A. constituie o nouă lovitură 
dată eforturilor Mexicului de a ușu
ra povara datoriei sale externe, care 
depășește 100 miliarde dolari — rele
vă agenția Prensa Latina. Creșterea 
cu 0,5 Ia sută a ratei dobinzii prefe
rențiale. combinată cu alți factori, ar 
putea reprezenta pentru Mexic o 
pierdere de aproape trei miliarde 
de dolari în veniturile sale în de
vize — apreciază experți financiari 
din Ciudad de Mexico.

în acest an. Mexicul va trebui să 
plătească în contul serviciului la da
toria externă nouă miliarde de 
dolari.

VIENA 13 (Agerpres). — Grupul 
țărilor neutre și nealiniate partici
pante Ia reuniunea de la Viena a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa a prezentat, vineri, 
un proiect propriu de document fi
nă! al reuniunii din capitala austria
că. După cum s-a anunțat, acest do
cument a fost examinat la intîlnirea

miniștrilor de externe al țărilor neu
tre și nealiniate participante la 
C.S.C.E., desfășurată la Viena. și ur
mărește apropierea pozițiilor celor 
35 de țări reprezentate la reuniunea 
general-europeană în vederea înche
ierii acesteia cu rezultate pozitive, 
de substanță.

Asistență economică pentru realizarea unor programe 
de dezvoltare a țărilor Americii Centrale

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat, prin consens, un proiect de 
rezoluție privind acordarea unei a- 
sistente in valoare de 4,3 miliarde 
dolari pentru realizarea unor pro- 
grame de urgență de dezvoltare e- 
conomică și socială a țărilor din A- 
merica Centrală.

în document se subliniază, între 
altele, că aplicarea in practică a pro
gramelor necesită voință politică și 
hotărire pentru realizarea păcii și 
dezvoltării țărilor din regiune, men
ționează agențiile de presă. Rezo
luția exprimă îngrijorarea fată de 
complexitatea și seriozitatea situa
ției din America Centrală.

BELMOPAN 13 (Agerpres). — în
tr-o alocuțiune rostită la Belmopan 
cu prilejul vizitei oficiale întreprin
se în Belize, președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid, a avertizat că 
problemelor de natură economică și

socială ale Americii Centrale li se 
adaugă din nefericire, amenințările 
lâ adresa păcii și stabilității — in
formează agenția NOTIMEX. El a 
adăugat că actuala criză din regiu
ne îngrijorează comunitatea interna
țională și. in special, acele tărj, cum 
sint Mexicul și Belize, vecine cu zona 
în conflict.

în același timp, guvernul mexican 
și-a manifestat sprijinul deplin față 
de planul de asistență economică al 
O.N.U. pentru America Centrală și 
dispoziția de a se alătura eforturi
lor comunității internaționale pentru 
garantarea îndeplinirii sale — trans
mite agenția Prensa Latina. Repre
zentantul permanent al Mexicului la 
Națiunile Unite s-a pronunțat in fa
voarea restabilirii dialogului dintre 
S.U.A. și Nicaragua, suspendat uni
lateral de Administrația americană, 
date fiind consecințele profunde ac
tuale și viitoare ale conflictului din 
această țară centroamericană.

Convorbiri între Angola 
și R.S.A.

consacrate reqlementărU 
situației din Africa australă

BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — 
La Brazzaville — capitala Republicii 
Congo — au început, vineri. con
vorbirile dintre reprezentanți ai R.P. 
Angola și R.S.A. consacrate regle
mentării situației din Africa aus
trală — relatează agenția T.A.S.S. Pe 
ordinea de zi figurează probleme pri
vind asigurarea securității Angolei șl 
acordarea independentei Namibiei.

HAVANA 13 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlriiri între președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel 
Castro, și președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. au fost 
examinate, informează agenția Pren
sa Latina, perspectivele pe care le 
deschide recenta reuniune cvadri- 
partită de la Londra in ceea ce pri
vește găsirea unei soluții negociate 
la conflictul din sud-vestul Africii, al 
cărei element esențial este aplicarea 
rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. privind accesul la 
independentă al Namibiei și înce
tarea oricărei agresiuni împotriva 
Angolei și a amestecului în treburile 
interne ale acestei țări.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
• •

Știri cotidiene publicate in presa occidentală aduc in atenție acu- 
tizarea unor grave fenomene sociale din țările capitaliste, cum sint 
șomajul, criza de locuințe, dificultățile insurmontabile in asigurarea 
educației și asistenței social-sanitare, inegalitățile cu care se con
fruntă femeile, cei de altă culoare a pielii etc., fenomene care pri
vesc direct soarta a zeci și zeci de milioane de oameni. Acestea sint 
adevăratele probleme social-umanitare care ar trebui să formeze 
obiectul dezbaterilor in cadrul unei reuniuni internaționale.

AGENȚIA SPANIOLA EFE

„Milioane de oameni in căutarea 
unui loc de muncă"

tn cele 24 de țări capitaliste dezvoltate, membre ale O.E.C.D.. șomajul, 
care cuprinde 30,5 milioane persoane, constituie una din problemele 
sociale cele mai acute. La acest flagel, care face ravagii in cercuri tot 
mai largi ale maselor muncitoare, indeosebi in țările Pieței comune, se 
referă, intr-un comentariu, agenția spaniolă EFE.

„în Piața comună. Spania, Irlan
da și Italia sint țările cu rata cea 
mai ridicată a șomajului. Acest 
lucru îl menționează un document 
întocmit de Institutul de Studii 
Politice, Economice și Sociale din 
Roma. Intitulat -Criza ocupării 
forței de muncă in C.E.E.», studiul 
constată că cele trei țări menționa
te sint urmate în ordine, in ceea 
ce privește rata șomajului, de Bel
gia. Olanda. Franța și Marea Bri- 
tanie. La sfirșitul anului 1987 — 
arată raportul — numărul șomeri
lor in cele 12 state membre se ri
dică la 16 milioane. De atunci, in 
Danemarca. R.F. Germania și Lu
xemburg rata șomajului a crescut 
într-un ritm mai rapid decit cel 
previzibil. Practic. în Franța. Irlan
da și Italia numărul șomerilor, in 
1987, a fost de două ori mai mare 
decit în 1979.

Pe de altă parte — continuă 
agenția — în statele Pieței comu
ne există aproximativ 1.6 milioane 
persoane care au renunțat să mai 
caute un loc de muncă, ca urmare 
a insucceselor lor repetate. Acest 
fapt este evidențiat într-un docu
ment dat publicității de Biroul de 
statistică al C.E.E., cu prilejul 
unei conferințe internaționale des
fășurate la Barcelona. Acești «inac
tivi descurajați», cum au fost nu
miți șomerii neînregistrați, nu 
figurează în statisticile oficiilor 
pentru forțele de muncă și nu sînt 
incluși în cifra șomajului. în cazul

în care ei. ar fi luați in calcul, șo
majul, pe ansamblul C.E.E., ar 
crește cu încă 10 la sută".

„UNSERE ZEIT“ 
„Problema nr. 1 - 

șomajul"
Problem Nr.1:

FÎ988]
(Schătzung)

[19791

[19751

Arbeitslosigkeit
Arbeitslose in den westlichen Industnelaodem 

mMilIionen

Graficul de mai sus a fost pu
blicat, după sursele O.E.C.D., 
de ziarul „Unsere Zeit" (R.F.G.). 
El înfățișează în mod sugestiv 
creșterea șomajului din 1970 și 

pină în prezent

Componența noului
PARIS 13 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Francois Mitterrand, a 
aprobat componența noului guvern, 
prezentată de primul-ministru, Mi
chel Rocard. Principalele portofolii 
ministeriale au fost atribuite unor 
reprezentanți ai Partidului Socialist 
Francez : ministru al afacerilor ex
terne este Roland Dumas, al econo
miei. finanțelor și bugetului — Pier
re Beregovoy, al apărării — Jean- 
Pierre Chevenement. Fostului prim- 
secretar al P.S. Francez, Lionel Jos-

guvem al Franței 
pin, i s-a încredințat conducerea Mi
nisterului Educației Naționale, Cer
cetării și Sportului.

Ulterior, primul ministru Rocard « 
completat lista guvernului cu 15 se
cretari de stat, dintre care 7 nu sînt 
socialiști. între noii secretari de stat 
figurează și un reprezentant al blo
cului de centru-dreapta al Uniunii 
pentru Democrația Franceză, preci
zează agenția EFE.

Continuă mișcarea de protest palestiniană
in teritoriile arabe

Forțele israeliene de ocupație si-au 
întărit dispozitivul in teritoriile de 
pe Malul de vest al Iordanului si 
Gaza, în ultimele zile, în încercarea 
de a preintimpina intensificarea re
voltei populației palestiniene. în sec
torul arab al Ierusalimului, unde se 
apreciază că au fost amplasați apro
ximativ 3 000 polițiști, forțele de ocu
pație au împrăștiat in noaptea de 
vineri spre simbătă participanții la 
o amplă demonstrație. Potrivit agen
ției M.E.N.A., manifestanții au arbo
rat drapelul palestinian și au purtat 
pancarte cerînd încetarea represiunii 
israeliene și asigurarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palesti
nian. Numeroase persoane au fost 
arestate.

Pe de altă parte, agenția M.E.N.A.

ocupate de Israel
relatează că forțele israeliene au de
clarat drept zone închise Ierusalimul 
de est pentru o săptămînă. iar teri
toriul Gaza oină simbătă.

TUNIS 13 (Agerpres). — într-un 
comunicat de presă dat publicității 
la Tunis, Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei și-a exprimat spri
jinul față de convocarea reuniunii 
extraordinare arabe la nivel inalt da 
la Alger, consacrată examinării miș
cării. de protest palestiniene din te
ritoriile arabe ocupate de Israel.

Totodată, a fost subliniată impor
tanța discutării în cadrul întâlnirii 
șefilor de stat sau de guvern arabi 
a ultimelor evoluții ale conflictului 
dintre Iran si Irak, informează agen
ția Kuna.

Rezoluție a O.N.U. în problema Misiunii 
observatorului permanent al O.E.P.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U.. cara 
și-a reluat lucrările celei de-a 42-a 
sesiuni, la New York, a examinat 
vineri, din nou. situația creată prin 
hotărirea S.U.A. de a închide Misiu
nea observatorului permanent, al 
O.E.P. pe lingă Națiunile Unite. Adu
narea Generală a adoptat o rezoluție 
prin care adresează un apel insistent 
Statelor Unite ale Americii să res
pecte obligațiile de drept internațio

nal asumate față de organizați*  
mondială, să acționeze in conformi
tate cu hotărirea din 26 aprilie a c. a 
Curții Internaționale de Justiție da 
la Haga și să numească un repre
zentant pentru reglementarea dispu
tei dintre O.N.U. și S.U.A. în pro
blema Misiunii O.E.P.

împotriva acestei rezoluții, spriji
nită de majoritatea covirșitoare a 
statelor membre ale O.N.U.. au votat 
doar S.U.A. și Israelul.

J
ILE DE PRESA
e scurt

„FRANKFURTER 
ALLGEMEINE" : 
„Așteptare 
epuizantă"

In R.F. Germania, peș
te 2,5 milioane per
soane, reprezentînd 9 
la sută din întreaga 
populație activă, nu 
au de lucru. Majorita
tea acestora bat zil
nic drumul spre bi
rourile. de plasare, în 
speranța că, în șfîr- 
șit, undeva este ne
voie de brațele lor. O 
secvență semnificati
vă din acest calvar a 
fost surprinsă de fo
toreporterul ziaru
lui „Frankfurter Allge- 
meine", care însoțeș
te imaginea de urmă
toarea explicație : „Ti
neri șomeri, într-o aș
teptare epuizantă a 
unor timpuri mai 

bune"

„PANORAMA"

„Prețul unor valori efemere..."
Sinuciderea unei tinere cintărețe nipone de muzică ușoară, care 

a dat naștere unei veritabile reacții in lanț in rindurile adolescen
ților, pune in lumină amploarea unui fenomen tot mai preocupant in 
țările capitaliste : drama unui tineret debusolat, care nu poate face fată 
presiunilor psihologice, manipulării lipsite de scrupule la care sint supuși 
de către o societate ce tinde să transforme ființele umane in niște simpli 
roboți.

„Un televizor cu sunetul dat la 
maximum. Pe ecran imaginea unei 
fetițe-cîntărețe imbrăcată cu o 
rochie roz, ca de păpușă. Muzici ? 
— un rock la modă. în fața tele
vizorului, pe dușumea, se află 
trupul unei fetițe.

Tomoto Kumasaki s-a sinucis la 
virsta de 13 ani, ca și fetița-cintă- 
reață a cărei imagine o urmărise 
înainte pe micul ecran, cîntind o 
melodie de succes. Tomoto este 
ultima sinucigașă dintr-un șir de 
adolescente japoneze a căror moar

te a reținut atenția ziarelor. Se 
apreciază că între 8 aprilie și 14 
mai 1986 s-au produs circa o sută 
de sinucideri de acest fel. 8 apri
lie este ziua morții cintăreței 
Yukiko Okada. La vîrsta de 18 ani 
neîmpliniți, ea era un idol al tine
rilor niponi, una din «baby- 
star»-urile unei societăți care «pro
duce» în ritm continuu artiști din 
rindurile minorilor și care îi «con
sumă» intr-un răstimp foarte scurt. 
Un fenomen profund îngrijorător.

în ziua de 8 aprilie, Yukiko era

hotărită să moară. Trebuia să 
meargă intr-o sală de spectacol 
pentru a-și prezenta noul său 
album de discuri,' dar a rămas 
acasă și a deschis robinetul de 
gaze. Vecinii, i-au venit in ajutor 
și au dus-o la Spital; Starea ei nu 
prezenta gravitate. După citeva 
ore. a părăsit spitalul. împreună 
cu producătorul său. și s-a Îndrep
tat spre o casă de discuri, dintr-un 
zgirie-nori din Tokio. Rămasă 
peptru o clipă singură, a deschis 
fereastra și s-a aruncat de la eta
jul al 8-lea. Despre cauzele ade
vărate ale sinuciderii lui Yukiko 
un ziar din Tokio scria : «Industria 
discurilor voia să manevreze după 
bunul plac viața ei particulară. A 
construit-o ca pe un robot, a in
vestit în ea mari sume de bani. 
Fata a preferat să moară decit să 
se supună regulilor implacabile ce 
îi erau impuse».

După Yukiko, nebunia contagioa
să a sinuciderilor a început să 
explodeze pretutindeni în Japonia. 
Zeci de copii intre 13 și 16 ani 
s-au aruncat de pe balcoane, de pe 
ferestrele școlilor, de pe turnurile 
parcurilor de distracții. Două su
rori, Hirozo și Jasuho Arai, in vir- 
stă de 12 și respectiv 18 ani. s-au 
aruncat de pe o terasă ținindu-se 
de mină. La Kobe, Joshiaki Koba
yashi. de 14 ani, și-a dat foc in 
casă. Kazuko Miyaj. de 13 ani, s-a 
împușcat cu pistolul tatălui său.

«Nu muriți, copii '» — este apelul 
dramatic pe care sociologul și 
scriitorul Shimai Ko l-a lansat cu 
prilejul sinuciderii fiului său în 
virstâ de 13 ani. Și el explică in 
continuare : «S-a creat o societate, 
aceea a tinerilor, care, se află pe 
punctul de a se prăbuși rapid, aici 
în Japonia. I-am crescut așa cum 
voiam, noi. după idealurile și valo
rile noastre. Apoi i-am lăsat sin
guri, incapabili să înfrunte reali
tatea."

Fenomenul a fost analizat și de 
Mamorii Iga. autorul unei cărți 
intitulate «Sinuciderea și succesul 
economic în Japonia». EP afirmă : 
«Am devenit o mare putere eco
nomică, dar prețul pe care a tre
buit să-l plătim a fost deruta 
psihologică totală. Goana după 
succes cu orice preț a distrus va
lori, virtuți, simboluri. Mai ales în 
rindul tinerilor. Ei au căutat noi 
valori și simboluri, dar acestea se 
dovedesc a fi efemere. Și atunci, 
adolescenții nu mai pot rezista.»

GRUP DE LUCRU. La Ankara a 
avut loc ședința grupului de lucru 
mixt bulgaro-turc in probleme e- 
conomice. inființat pe baza proto
colului bilateral semnat de miniș
trii de externe ai celor două țări 
la 23 februarie 1988. S-a constatat 
interesul reciproc al părților față 
de dezvoltarea comerțului și extin
derea colaborării in diferite sec
toare economice.

RELAȚIILE DINTRE GRECIA 
ȘI TURCIA. Ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Mesut Yilmaz, 
va sosi la 24 mai la Atena, unde 
va participa la lucrările sesiunii 
Comitetului politic greco-turc. în 
paralel se va desfășura, tot la A- 
tena, sesiunea Comitetului econo
mic greco-turc. Convorbirile pe 
care Mesut Yilmaz le va avea cu 
oficialități ale țării-gazdă vor îm
brăca un caracter pregătitor in 
perspectiva vizitei oficiale pe care 
o va efectua în Grecia, la mijlocul 
lunii iunie, premierul Turciei, 
Turgut Ozal.

ADUNAREA MONDIALA A SĂ
NĂTĂȚII. La Geneva s-au înche
iat lucrările sesiunii Adunării Mon
diale a Sănătății, la care au parti
cipat circa 1 200 de delegați din 166 
de țări ale lumii. Au fost dezbă
tute o serie de probleme referitoa
re la activitatea Organizației Mon
diale a Sănătății in ceea ce pri
vește realizarea obiectivului „Să
nătate pentru toți pină în anul 
2000“ și au fost adoptate citeva re
zoluții. Participanții au aprobat, de 
asemenea, rezoluția privind strate
gia globală a luptei împotriva 
S.I.D.A. și profilaxia acestei boli, 
în funcția de director general al 
O.M.S. a fost ales Hiroshi Naka- 
dzima.

SESIUNE. La Harare s-au des
chis lucrările celei de-a 50-a se
siuni a Comitetului pentru elibe
rare al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.). Reuniunea este con
sacrată problemelor coordonării 
luptei popoarelor africane pentru li
chidarea rămășițelor colonialismu
lui și rasismului de pe continent. 
Hotârîrile sesiunii vor fi prezen
tate spre aprobare reuniunii O.U.A. 
la nivel înalt, de la sfirșitul lunii 
mai, de la Addis Abeba.

ACORD. Ziarul „Al Thawra", 
care apare la Sanaa, a apreciat 
acordul încheiat recent între R.D.P. 
Yemen și R.A. Yemen drept foarte 
constructiv pentru revigorarea 
eforturilor în direcția restaurării 
unității celor două țări. Acordul 
prevede realizarea unui proiect

comun de investiții pe o suprafață | 
da 2 200 kmp intr-o zonă situată ’ 
de ambele părți ale frontierei din- . 
tre cele două state. Din această zonă I 
urmează să fie evacuate toate pos- | 
turile militare, ca un pas pe calea 
creării unei atmosfere pozitive.

CONTRACT. Ministerul Apărării 
al S.U.A. a încheiat , cu concernul > 
„General Electric" unul dintre cele I 
mai mari contracte din cadrul pro- • 
gramului de realizare a „Inițiativei 
de Apărare Strategică" (S.D.I.), s-a I 
anunțat la Washington. Prin acest | 
contract, secția de construcții spa
țiale a concernului va primi în ur- I 
mătorii cinci ani suma.de 236 ml- ] 
lioane dolari pentru a realiza cinci 
tehnologii selecționate pentru S.D.I. .

EXPORT DE ARME. După cum • 
apreciază revista americană „Bu
siness Week", Israelul a devenit I 
un exportator important de arma- | 
ment, printre principalii săi clienți 
numărindu-se R.F.G. și S.U.A. Ex- ■ 
portul de armament a totalizat in | 
primul trimestru al anului în curs • 
circa 25 la sută din totalul expor
turilor realizate de Israel.

PONDEREA CENTRALELOR A- 
TOMOELECTRICE in producția | 
mondială de energie electrică ■ s-a I 
ridicat în 1987 la 16 la sută — se 
arată in Buletinul Consiliului ame- . 
rican pentru problemele energeti- I 
ce. în întreaga lume există in pre- I 
zent peste 400 de reactoare în cen
tralele atomoelectrice, dintre care I 
109 în S.U.A. și 303 în alte țări. I 
Alte 113 reactoare nucleare se află 
în stadiu de construcție. Pe glob ■ 
sint în prezent 25 de țări in care I 
funcționează centrale atomoelec- ■ 
trice. Programe de construire a . 
unor centrale atomoelectrice sînt I 
în curs de realizare în 42 de țări. ]

„COSMOS-1900". La 12 mai 1987, . 
în Uniunea Sovietică a fost lan- | 
sat satelitul artificial al Pămîntu- ' 
lui „Cosmos-1900" cu instalație e- . 
nergetică nucleară Ia bord. Uite- I 
rior, relatează agenția T.A.S.S., în | 
aprilie 1988, s-a pierdut legătura 
radio cu satelitul, care continuă să | 
evolueze pe orbita programată. I 
sistemele sale principale funcțio- 
nînd potrivit programului. Zborul ■ 
acestui satelit va dura pină în lu- I 
nile august—septembrie 1988. după I 
care el se va dezintegra. La bord 
există sisteme care asigură secu- I 
ritatea împotriva radiațiilor în sta- I 
diul de încheiere a zborului. Zbo
rul satelitului ..Cosmos-1900" este I 
supravegheat In permanentă — I 
precizează T.A.S.S.
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