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0 etapă nouă, superioară în dezvoltarea
tuturor localităților țării
După cum se știe, pe baza Legii
privind îmbunătățirea organizării
administrative a teritoriului Republi
cii Socialiste România, adoptată re
cent de Marea Adunare Națională, un
număr de 28 de comune care s-au
dezvoltat puternic în ultimii ani au
dobindit statutul de orașe agroin
dustriale. Exprimînd deosebita sa
tisfacție fată de noul statut do
bindit
de
așezările respective,
în
telegramele
adresate
tova
rășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al partidului, de parti
cipants la plenarele comitetelor oră
șenești de partid și sesiunile consi
liilor populare orășenești din noile
localități urbane se dă glas senti
mentelor de aleasă dragoste și pro
fundă recunoștință pentru consec
vența revoluționară cu care condu
cătorul partidului și statului nostru
asigură înfăptuirea programului de
dezvoltare și modernizare a tuturor
localităților patriei și ridicare a ca
lității vieții tuturor cetățenilor.
Este cit se poate de evident că
urbanizarea localităților care bene
ficiază de această lege constituie
practic o consacrare a situației de
fapt printr-una de drept, reflectînd
profundele transformări petrecute
în viața tuturor zonelor și localită
ților patriei, îndeosebi în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului. Toate aceste transfor
mări se înscriu in amplul proces re
voluționar, fundamentat și înfăptuit
din
inițiativa și cu contribu
ția determinantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de repartizare
echilibrată a forțelor de producție
pe întreg teritoriul țării, de dezvol
tare armonioasă a tuturor județelor,

orașelor și comunelor, ca singura
cale de ridicare a gradului de civi
lizație și a nivelului de trai al po
porului, de manifestare a adevăra
tei egalități în drepturi pentru toți
fiii patriei.
Drept rezultat al înfăptuirii neabă
tute a politicii profund științifice a
partidului nostru de repartizare ju
dicioasă a forțelor de producție pe
întreg cuprinsul țării, de dezvoltare
armonioasă a tuturor județelor, zo
nelor și localităților ei, chipul țării
s-a schimbat radical. In cele peste
două decenii care au trecut de la
reorganizarea
administrativ-teritcrială a țării au fost ridicate 180 de
noi platforme industriale, aproa
pe
2 000
de
întreprinderi
și
circa 8 000 alte capacități de pro
ducție în industrie și agricultu
ră, astfel incit, astăzi, fiecare județ
dispune de cel puțin 4—5 centre in
dustriale puternice. In acest răs
timp, volumul producției indus
triale pe locuitor a sporit de
peste 7 ori, un număr de 36 județe
atingind nivelul de 50 000 de lei pe
un locuitor, urmînd ca pînă la sfîrșitul actualului cincinal toate jude
țele să depășească acest nivel, așa
cum s-a stabilit la Congresul al
XIII-lea al partidului. Succese în
semnate s-au obținut și în agricul
tură datorită dezvoltării bazei sale
tehnico-materiale. înfăptuirii noii
revoluții agrare, în ultimii ani realizîndu-se, in mod constant, re
colte de peste 30 milioane tone ce
reale. Dezvoltarea economică puter
nică a tuturor județelor, cu deose
bire a celor rămase in urmă, repre
zintă temelia de granit pe care in
această perioadă s-au ridicat noi

orașe și centre muncitorești și s-au
dezvoltat cele existente, ceea ce a
însemnat milioane de noi locuri de
muncă, peste 3,3 milioane de lo
cuințe noi, numeroase unități de învățămînt, cultură și sănătate. Capi
tala țării a căpătat o înfățișare dem
nă de epoca pe care o trăim, orașele
și municipiile sînt de nerecunoscut,
comunele au pornit pe calea mo
dernizării, ca urmare a înfăptuirii
programelor de dezvoltare în profil
teritorial. Realizările acestei epoci
fără precedent în istoria patriei —
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — si
tuează țara noastră printre cele cu
un ritm de dezvoltare economicosocială dintre cele mai înalte.
România dispune în prezent de o
vastă rețea de orașe, proporțional
repartizate în teritoriu din punct de
vedere numeric, și care asigură, în
fiecare județ, întregii populații un
nivel ridicat de viață și o accesibi
litate largă la dotările moderne cu
care acestea sînt înzestrate. Dezvol
tarea susținută a economiei a de
terminat creșterea numărului loca
lităților urbane de la 186 în 1965 la
265 municipii și orașe în prezent,
între care se numără și cele 23
orașe agroindustriale noi. Prac
tic, populația urbană a țării s-a
dublat din 1965 și pină acum, a tin
ging peste 11,5 milioane locuitori.

Creșterea gradului de urbanizare se
caracterizează și prin reducerea di
ferentelor intre județe în ceea ce
privește ponderea populației urba
ne, de sporirea numărului de orașe
beneficiind, în primul rînd, județele
Brăila, Buzău, Giurgiu. Călărași ș.a.,
deficitare din acest punct de vedere.
Cu deosebire se cuvine remarcat
că, în procesul de urbanizare, s-au
dezvoltat puternic, in ultima perioa
dă. comune ca Scornicești și Piatra
Olt — județul Olt, Nehoiu și Po
goanele — județul Buzău. Ianca —
județul Brăila, Colibași — județul
Argeș. Lehliu-Gară și Fundulea —
județul Călărași, Boliptin Vale și
Mihăilești — județul Giurgiu, Valea
lui Mihai — județul Bihor, Seini —
județul Maramureș, Otopeni, Bragadiru, Balotești și 30 Decembrie din
sectorul agricol Ilfov, precum și
alte 12 comune, care, după cum am
arătat mai înainte, prin noua Lege
privind îmbunătățirea organizării
administrative a teritoriului tării au
primit statutul de orașe agroindus
triale.
Statul a făcut investiții irrfportante inzestrînd aceste localități, de
venite acum orașe agroindustriale,
cu întreprinderi de construcții de
mașini (ca, de exemplu, în locali-
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Marile sarcini care stau astăzi în fața economiei
noastre naționale — sarcini de o importanță istorică,
de a căror realizare depinde însuși viitorul națiunii
noastre socialiste, locul României între statele lumii
— presupun, așa cum în repetate rînduri a subli
niat secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceausescu, ridicarea nivelului de cunoștințe
— politice, tehnice, economice, generale — al tuturor
oamenilor muncii, rezolvarea problemelor complexe
care stau în fața partidului, a poporului fiind condi
ționată de înțelegerea profundă, de către fiecare om
al muncii, a problemelor dezvoltării — in general și
în fiecare domeniu de activitate. Învățarea este un
proces continuu, in care nu există pauze — a mai
subliniat secretarul general al partidului — relevind
că, și în acest domeniu, stagnarea înseamnă, în reali
tate, o dare înapoi. A învăța permanent înseamnă,
în fond, a merge înainte, în pas cu epoca, în pas cu
contemporaneitatea.
Un loc aparte ocupă în această vastă problematică
procesul de formare și educare a gîndirii economice
la toți cei ce muncesc, la toți cetățenii patriei.
Corolar firesc al procesului de perfecționare și adîncire a democrației muncitorești-revoluționare, parti

UN IMPERATIV AL DEZVOL
TĂRII. Economie — opinează Ion
Dunăreanu — este un sistem de in
teracțiuni continue care, în timp,
pot avea o desfășurare fie rectili
nie, fie progresivă, la un nivel sau
altul al arhitecturii sale. Diferența
rezultă din felul în care se implică
oamenii în acest
sistem — ca
factori ai acțiunii. Omul este fac
torul primordial, începutul și sfirșitul fiecărui proces economic. Nu se
poate realiza progresul economic —
și, prin el, progresul întregii socie
tăți — decît în măsura în câre fac
torul uman acționează în deplină
cunoștință de cauză, cu competență,
tensionat înspre țelul propus.
Iată de ce, în lumina generoasă a
spiritului Congresului al IX-lea —
care a așezat drept cheie de boltă
a edificiului nostru economico-social, politic, cultural concepția des
pre construirea socialismului cu po
porul, pentru popor — sistemul de
mocrației muncitorești-revoluționare
are drept componentă
definitorie
democrația economică. In condițiile
în care adunărilor generale ale oa
menilor muncii, consiliilor oameni
lor muncii, celorlalte verigi ale sis
temului li se acordă atribuții și
competențe atit de întinse — nu
este acum locul să amănunțim —
este limpede că educarea gîndirii
economice a participanților la con
ducerea economiei capătă o impor
tanță deosebită. Omul muncii con
temporan a trecut de la calitatea de
simplu executant sau — ulterior —
de factor acționînd stimulat de un
țel general la aceea, mult mai com

ciparea mereu mai largă și mai susținută la actul
deciziei economice, la înfăptuirea ei a tuturor oame
nilor muncii presupune o cunoaștere tot mai aprofun
dată a legilor și mecanismelor care guvernează eco
nomia, a legilor statului, care reglementează activi
tatea economico-financiară, a realităților prezente ca
și a perspectivei unității socialiste în care își desfă
șoară activitatea cel în cauză. Un rol de seamă revine
în această direcție organelor și organizațiilor de
partid chemate să desfășoare o permanentă activitate
politico-ideologică îndreptată spre fortificarea con
științei economice a comuniștilor, a tuturor celor ce
muncesc.
Cum se desfășoară, în concretul vieții de fiecare zi,
această activitate ? Ce împliniri și ce deficiențe exis
tă ? Care sînt mijloacele muncii politico-educative ce
și-au dovedit eficiența, ce învățăminte se pot des
prinde din activitatea desfășurată ? Acestor întrebări
— și altora — își propune să le răspundă dezbaterea
noastră organizată în municipiul Tirgu Mureș — la
care participă economistul Tiberiu Anghel de la
„Electromureș", lector univ. dr. Ion Dunăreanu, ingi
nerul Iosif Kopacz, de la „Electromureș", Elena
Vultur, secretar al Comitetului municipal al P.C.R.

plexă, de proprietar, producător și
beneficiar. Este limpede că această
triplă calitate nu se poate exercita
pe deplin de către fiecare om al
muncii decît în condițiile cunoaș
terii temeinice a documentelor pro
gramatice ale partidului, a meca
nismului economico-financiar, a le
gislației economice, a situației eco
nomice și financiare a unității în
care își desfășoară activitatea.
— In acest sens — subliniază Elena
Vultur — comitetul municipal de
partid a acordat și acordă impor
tanța cuvenită, în lumina exigențe
lor superioare cuprinse în Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
din noiembrie 1988, în cuvîntarea
rostită la Plenara C.C. al P.C.R.
din 12—14 aprilie anul curent, în
celelalte cuvintări ale secretarului
general al partidului, găsirii unor
noi pîrghii, forme, metode, acțiuni
menite să contribuie la perfecțio
narea muncii politico-educative, la
formarea și
dezvoltarea
gîndirii
economice a oamenilor muncii.
CONCRET, DESPRE CĂI ȘI
MIJLOACE se poate vorbi pe un
spațiu larg, dar aș dori să selectez
cîteva dintre direcțiile de acțiune
asupra cărora organizațiile de partid
din raza municipiului nostru insis
tă. In primul rînd, perfecționarea
învățămintului politico-ideologic —
ca important mijloc de formare a
gîndirii politice, economice, de ri
dicare a conștiinței revoluționare a
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii. La instruirea lunară a pro
pagandiștilor s-a încetățenit prac
tica de a prezenta stadiul realizării

Știința — puternic implicată in soluționarea
problemelor majore ale producției

Creativitatea, un proces
cu „foc continuu"
în industria siderurgică
Cine asistă la elaborarea unei șarje de oțel sau, mai departe, la mo
delarea acestuia în bare, țevi, table
sau alte profile nu poate să nu re
marce că în amestecul de minereu,
cocs, calcar, feroaliaje etc. este in‘clusă și o substanță mai subtilă, in
vizibilă, dar absolut necesară pen
tru producerea și laminarea oțelu
lui : inteligența. La această „mate
rie primă", aici, la Combinatul Side
rurgic din Galați, nu există nici un
fel de restricții. Creația tehnico-științifică, pe care sîntem tentați să
ne-o reprezentăm ca pe o activitate
insolită, desfășurată sub forma unor
neașteptate revelații, are un caracter
continuu și firesc, asemenea altor
activități cotidiene. în momentul de
față, peste zece mii de oameni din
combinat lucrează, individual sau in
grup, la soluționarea a peste o mie
cinci sute de probleme legate de
modernizarea producției, contribuția
lor la creșterea eficienței muncii
urmînd să se ridice — în cazul
unei reușite depline — la mai bine
de un miliard lei. Și reușita va fi,
fără îndoială, deplină, deoarece și
pină acum siderurgiștii — fie ei
oțelari, electroniști, macaragii sau
matematicieni — au dat dovadă de
inventivitate și spirit practic în rea
lizarea unor dispozitive, mașini, in
stalații, aparate deosebit de com
plexe sau în elaborarea și aplicarea
unor tehnologii moderne, menite să
îmbunătățească rezultatele economi
ce ale combinatului.
Dar să nâ rămînem cu impresia
că producția de idei, la care parti
ciparea este liberă pentru oricine
dorește, seamănă cu recoltarea flo
rei spontane. în centrul întregii ac
tivități de creație științifico-tehnică
se află o unitate specializată, cu un
prestigiu bine consolidat : Institu
tul de Cercetări și Proiectări pentru
Produse Plate și Acoperiri Metalice,
unitate care funcționează (chiar
dacă la început i se spunea altfel)
încă dinaintea înălțării combinatu
lui. Treptat, pe măsură ce imensul
conglomerat de uzine s-a configurat
tot mai clar și și-a început activi
tatea, clădirea institutului s-a... pier
dut printre halele de producție, dar
activitatea specialiștilor de aici a
• crescut în importanță. Marele me
rit al cercetătorilor și proiectanților
din institut constă în faptul că au
învins o dificultate considerabilă :
dificultatea de a nu avea în țară nici
un termen de comparație pentru
Combinatul Siderurgic de la Galați.
Specialiștii I.C.P.P.A.M.-ului s-au
străduit și au reușit să fie ei înșiși
modelul de care s-ar putea servi
cîndva realizatorii unor întreprin
deri de aceeași anvergură. Deși ima
ginea s-a cam uzat printr-o prea
frecventă folosire, trebuie precizat
că institutul este — si a rămas
și astăzi — creierul combinatului, nu numai pentru că aici se
află sediul activității de con

cepție, ci pentru că dispune de
compartimente corespunzătoare fie
cărui sector al marii unități in
dustriale pe care o deservește. In
stitutul este, de fapt, un fel de re
zumat al marelui combinat, un ori
ginal sistem de esențializare și cla
rificare a tuturor complicațiilor ge
nerate de practica producției. în
sarcina sa se află în prezent întrea
ga muncă de cercetare și proiectare
care vizează construirea de noi sec
ții, completări de fluxuri, diversifi
cări de producție, extinderi, moder
nizări, reparații capitale, asimilări
de utilaje din import, reducerea
consumurilor specifice de materii
prime, materiale și energie în com
binat, precum și satisfacerea nevoi-
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Urbanistică modernă în municipiul Sfîntu Gheorghe
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Orașul cu tinerețea anilor de aur
Marile înfăptuiri socialiste care au schimbat struc
tural chipul României contemporane s-au petrecut, in
covîrșitoarea lor majoritate, după cel de-al IX-lea
Congres al partidului. Perioada inaugurată de acest
Mare Forum al Comuniștilor, intrată în conștiința po
porului nostru ca epocă fără egal in întreaga existență
a țării prin impunătoarele ctitorii menite să înfrunte
veacurile, poartă, pe bună dreptate, numele celui care,
prin pătrunzătoarea sa viziune: științifică asupra pre
zentului și viitorului, a dat puternice aripi vocației con
structive a poporului nostru.

Continuind seria reportajelor publicate de ziarul nos
tru, care înfățișează realitățile însuflețitoare ale pa
triei socialiste, temeiuri de inaltă mîndrie patriotică,
prezentăm, in pagina a lll-a a ziarului, municipiul
Sf. Gheorghe. Orașul de la malul Oltului, pină nu
de mult un tîrg modest plasat într-o zonă ea însăși
rămasă în urmă — ca atîtea alte zone în trecut, vi
tregite — trăiește astăzi marea bucurie a noii sale
întemeieri socialiste.

Legumele timpurii ... din miezul verii
și unele neajunsuri cunoscute, dar neînlăturate
Cîteva situații din județul Ialomița
ce pot fi întîlnite și în alte zone legumicole
Pe baza indicațiilor conducerii partidului, in legumicultură, ca și în
alte sectoare ale agriculturii au fost adoptate în ultimul timp o serie'de
măsuri tehnico-organizatorice care să permită soluționarea unor probleme
esențiale ale producției in vederea realizării sarcinilor de plan stabilite
pentru acest an și în perspectivă. Una dintre aceste măsuri se referă
la asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării producției de legume
timpurii in cantitățile și sortimentele stabilite, sarcină soluționată pină
acum doar in mod parțial. S-a indicat, totodată, să se adopte măsuri care
să asigure valorificarea superioară a întregii producții de legume. In pa
ginile ziarului „Scinteia", in repetate rinduri au fost puse in evidență
experiența valoroasă a celor mai bune unități, ca și unele neajunsuri din
activitatea acestui sector. In articolele pe care ne propunem să le publi
căm vom supune atenției citeva aspecte care și după opinia unor in
terlocutori nu sînt soluționate in mod corespunzător și care fac să
treneze îndeplinirea unor sarcini esențiale stabilite pentru acest sector.
In analiza de față am ales exemple din județul Ialomița, dar nu din
cauză că in unitățile agricole din acest județ ar fi neajunsuri mai multe
decit in alte județe. Dimpotrivă, se poate spune că in acest județ există
experiențe bune, că se realizează producții care permit aprovizionarea
și a altor județe, și tocmai de aceea problemele complexe ce se pun ies
mai pregnant in evidență intr-un județ mare producător de legume.
Atît prin suprafața cultivată, cit
și prin volumul producției realiza
te, Ialomița este unul din județele
mari cultivatoare de legume. Din
tre măsurile organizatorice și teh
nice adoptate aici în timp pentru
dezvoltarea legumiculturii se des
prind și cele referitoare la zonarea
producției, prin concentrarea ei cu
precădere în bazinele tradiționale,
unde de fapt s-a realizat și specia
lizarea unităților pe diferite sorti
mente. Zona Fetești, unde se află
amplasată și fabrica de conserve, a
devenit acum ca dimensiune cel

mai mare bazin legumicol al jude
țului, dar întîietate ca importanță
și nivel de tehnicitate o dețin legu
micultorii din zona Fierbinți —
Maia — Brazi, unde se practică acum o legumicultură de mare ran
dament și eficiență economică.
Din păcate, elementele esențiale ale
experienței, din această zonă se re
găsesc astăzi în prea puține unități.
„Anul acesta este un an de
legume — tine - să precizeze to
varășul Mircea Breben. directo
rul Fabricii de Conserve din Fe
tești. Și cind spun acest - lucru am

în vedere, în primul rînd, faptul că
desprimăvărarea timpurie ne-a per
mis să devansăm cu cel. puțin trei
săptămîni plantarea în cîmp a ră
sadurilor de tomate, ardei și vine
te, ca să nu mai vorbesc despre cul
turile de varză și mazăre care se
află acum în plină perioadă de re
coltare". Intr-adevăr, cel ce străba
te în aceste zile grădinile de legu
me ale fabricii de conserve din Fe
tești, și cu deosebire pe cele ale
cooperativelor agricole din Fier
binți, Brazi, Maia, Dridu, Coșereni,
rămîne impresionat de frumusețea
. culturilor. Ceea ce se cuvine
remarcat în aceste unități este
preocuparea deosebită a oamenilor
de a realiza, încă începînd cu se
mănatul și plantarea legumelor,
acea eșalonare a producției care să
asigure aprovizionarea ritmică a
piețelor și întreprinderilor prelucră
toare. în fermele legumicole ale fa
bricii din Fetești, bunăoară, planta
rea tomatelor a durat 25 de zile,
deși ea se putea realiza în 10 zile,
tocmai în ideea de a se evita vîrfurile de producție și a prelungi du
rata procesului de industrializare,
așa cum de altfel s-a făcut și în
cazul spanacului și mazării.
Eșalonarea producției de legume
este de fapt una din condițiile de
bază ale unei activități judicios or
ganizate. Este un lucru pe care îl
știe și îl poate realiza orice culti
vator cu condiția să respecte cîteva
din cerințele elementare ale unei
legumiculturi organizate rațional.
Iar cind ne referim la aceste posi
bilități avem în vedere de bună sea
mă condițiile create fiecărei unități
de a-și organiza de așa manieră
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producția de răsaduri încît să poată
asigura încă de la înființarea cultu
rilor nu numai cantitățile de legu
me timpurii prevăzute, ci și o eșa
lonare a producției pe toată perioa
da de vară și pină toamna tîrziu.
Programul de dezvoltare a legumiculturii ialomițene, aprobat de comi
tetul județean de partid, prevede în
acest sens sarcini cu totul deosebite
pentru cultivatorii din bazinul le
gumicol al Urziceniului,- bazin pro
filat pe producerea legumelor pen
tru aprovizionarea Capitalei. Or, din
acest bazin, unde în mod normal
producția de legume ar trebui să se
desfășoare în 23 cooperative agricole, precum și într-o mare întreprindere producătoare de legume, cum este cea din Urziceni,
pînă la începutul acestei săptămîni
abia au fost livrate pentru Capitală
5 tone de ridichi și 27 tone sa
lată verde. Singurele sortimente asigurate la discreție au fost ceapa
verde și mai ales spanacul, la care
s-a înregistrat și in această primă
vară o supraproducție, dar nu in
comparație cu ceea ce s-a stabilit
prin plan, ci față de solicitările ce
lor două unități beneficiare din
București. Fapt este că dintr-o pro
ducție totală de spanac, evaluată la
600 tone, unitățile producătoare din
raza de activitate a C.L.F. Urziceni
au valorificat în această primăvară
mai puțin de 200 de tone, restul
fiind folosit în furajarea anima
lelor. Asemenea anomalii se repetă de
mult nrea multi ani. si toate acestea
pe spezele producătorilor, fără ca ci-

sarcinilor economice, ca și proble
mele prioritare ce preocupă la un
moment dat comitetul municipal de
partid. Aceasta face ca dezbaterile
ulterioare din cercuri să aibă un
orizont mai larg. In activitatea politico-educativă din unitățile econo
mice este antrenată majoritatea ca
drelor de conducere — ceea ce
adaugă un spor de competență și
de eficiență acțiunilor. Dezbaterile
se desfășoară în perfectă cunoștință
de cauză, activitatea educativă fiind
direcționată foarte exact către fie
care om. Toate acestea sînt subor
donate ferm ideii că propaganda nu
poate fi eficientă decît în măsura
în care se integrează organic în în
treaga activitate a organizației de
partid, a unității socialiste.
Adunările generale ale organiza
țiilor de partid, adunările generale
ale oamenilor muncii sînt chemate
și ele să fie adevărate școli de educare a gîndirii economice, factori
de mobilizare a maselor la înfăptui
rea politicii partidului, la îndeplini
rea sarcinilor de la fiecare loc de
muncă. Fiecare adunare generală
este și un prilej de analiză critică
și autocritică a fenomenului eco
nomic în toate datele sale, de exa
minare exigentă a realităților con
crete ale unității.
Propaganda vizuală, așa cum o
concepem și o realizăm, nu se con
stituie doar într-o simplă populari
zare a sarcinilor economice, nu ur
mărește pavoazarea „frumoasă" a
secțiilor și atelierelor ; ea are drept
scop esențial mobilizarea colective
lor de oameni ai muncii la realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan,
la rezolvarea unor probleme cu care
se confruntă colectivele, la întărirea
ordinii și disciplinei, la stimularea
responsabilității muncitorești în re
ducerea consumurilor, în utilizarea
judicioasă a capacităților și utila
jelor, a timpului de lucru. Pro
paganda vizuală în întreprinderile
din municipiu are cu precădere un
caracter concret — punînd în evi
dență aspecte pozitive și negative,
concentrîndu-se asupra acelor aspec
te care se află in centrul preocupă
rilor curente ale unității. Panourile,
graficele, planșele expuse la „Azomureș", „Electromureș", țesătoria de
mătase — ca să dau doar trei eexemple — cuprind calcule eco
nomice, comparații, îndemnuri, che
mări etc., care dau o imagine con
cretă a sarcinilor, a realizărilor și
nerealizărilor de la fiecare loc de
muncă.
O MUNCA POLITICO-EDUCATIVA EFICIENTA se regăsește în in
dicatorii economici care reflectă o
eficiență sporită a activității de pro
ducție — subliniază, pe bună drepta
te, Iosif Kopacz, adjunct al secre-

CULTURA
PENTRU POPOR

Numeroase edificii
reprezentative
sînt
astăzi destinate cul
turii în multe părți
ale țării.
începînd
cu București, cu fostul
palat al poștelor sau
cu palatul Știrbei și
altele. Tot așa, la
Iași, la Hunedoara, la
Cluj-Napoca, Ia Tirgu
Mureș, la Craiova, la
Sibiu și Brașov.
La Oradea, de ase
menea, culturii socia
liste îi sînt destinate
spații largi de factura
palatelor. Palate vechi
și noi. Căci și pa
latele noi, durate mai
ales după Congresul
al IX-lea al partidu
lui nostru, constelează întreaga hartă
a patriei. La Oradea,
unul dintre cele mai
frumoase muzee din
tară
ființează
într-un superb palat
baroc
(din secolul
XVIII) și care numă
ră 365 de ferestre, deci
cite zile într-un an.
Ca replică modernă și
contemporană,
edilii
județului au construit.
Ia Băile Felix, un
hotel elegant care nu
mără, la fel, 365 de
ferestre. Palatul ba
roc.
reconstruit în
anii ’60, a fost re
construit din nou în
anul trecut, dîndu-i-se
o nouă intrare, largă
și somptuoasă,
iar
grădina lui vastă a
devenit accesibilă pu
blicului, cu spații po
livalente de odihnă,
cultură și sport.
Tot
într-un
pa
lat de o mare fru
musețe se află bi
blioteca
județeană,
păstrătoare a unor
cărți de preț sau
incunabule și orga
nizatoare a nume
roase festivități lite
rare. Peste drum de
bibliotecă, în maies
tuosul palat cu pasaj
„Vulturul negru", o
casă de cultură, tea
trul de păpuși și un

cinematograf dau ți
nută culturală clădirii.
Palate noi, ridi
cate în epoca noas
tră, și dedicate cul
turii, se armonizează
cu cele vechi. Un pa
lat al sindicatelor,
cu activitate foarte
bogată, și unul al ti
neretului. Tot într-un
palat nou s-a mutat
tipografia.
Totdeauna m-au atras
caleidoscopul
multicolor și liniștea
reflexivă a muzee
lor. Oradea are mai
multe muzee, dar pe
mine unul mă impre
sionează mai cu sea
mă muzeele și puncte
le muzeale
de la
țară. în fosta so
cietate, muzeele să
tești erau mai rare
decit
cometele
cu
coadă. Azi ele cresc
numeric neîncetat și
au uneori o origine emoționantă. Iată, de
exemplu, un profe
sor, pe numele său
Bocu, a adunat, o via
ță întreagă, alesături,
icoane și cărți vechi,
vechi unelte de mun
că, ceramică, obiecte,
unelte de mare va
loare, pe care apoi
le-a dăruit, fără ab
solut nici o preten
ție, primăriei orășe
lului meu natal, Vașcău, înființînd astfel
un punct muzeal la
demarginea Țării Mo
ților. Un alt exemplu:
un țăran luminat. Au
rel Flutur, a adunat,
la fel, minunate și
prețioase materiale et
nografice într-o co
lecție proprie, pe care
apoi a dăru'it-o sta
tului, înființînd un
punct muzeal toc
mai la poalele unui
munte bogat în mar
mură albă și la doi
pași de una dintre
cele mai frumoase
și inedite peșteri din
România, nou desco
perita „Peștera Urși
lor". Un alt exem
plu: învățătorul Aurel

Moga, din comuna
Șuncuiuș, pune și el
bazele unui punct
muzeal. Alți oameni
de suflet fac aceeași
ispravă în Holod, co
muna natală a lui
Iosif Vulcan. Un mu
zeu de științe naturale
a fost deschis în co
muna Ținea, un altul
de istorie în comuna
Săcuieni. Multe școli
(Bratca,
Delureni,
Beiuș etc.) își au mi
cile lor muzee.
Este, în acest pă
ienjeniș luminos al
muzeelor din orașe și
sate, o problemă de
conștiință
națională,
de simț acut al adevărului și frumuseții, ca temelie și
structură a ceea ce
numim cultură de
masă.
Bihorul are mai
toate instituțiile artistice
profesioniste
posibile. Universitate,
teatru, cu secții ro
mână și maghiară,
teatru de marionete
(tot cu două secții), fi
larmonică, filială a Uniunii Artiștilor Plas
tici. Ziare de limbă
română și maghiară,
o revistă de cultură.
Dar, totodată, Bihorul
are o cultură populară
tot atît de diversifi
cată și de bogată,
dacă nu chiar mai
mult, zone etnografice
de pregnantă origina
litate
(Bodureasa,
Chiscău,
Pietroasa,
Roșia și multe altele).
In contextul acestei
culturi atotcuprinză
toare, creația artistică
a profesioniștilor se
interferează în sime
trii și echilibru cu
cea a amatorilor. Oradea are o filială a
artiștilor plastici cu
tradiții vechi și cu
personalități artistice
de primă mină. Dar
am văzut profijindu-se o expoziție a ar-

(Continuare
în pag. a IV-a)
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CHELTUIELILE DE TRANSPORT PE ȘANTIERELE
DE INVESTIȚII POT SI» TREBUIE SA FIE REDUSE

Evoluția vremii
și starea de vegetație a plantelor

J

Este un lucru bine cunoscut, în
orice construcție, indiferent de na
tura ei, sînt încorporate mari canti
tăți de materiale. Ca urmare, atit
spre, cit și in interiorul șantierelor
de investiții sînt transportate mase
impresionante din cele mai diverse
materiale și prefabricate necesare
executării lucrărilor proiectate. Spe
cialiștii au calculat că, în medie, la
un milion de lei producție de construcții-montaj materialele transpor
tate însumează circa 6 300 tone de
pămînt, 1 800 tone agregate, 830 tone
beton, 140 tone cărămizi și înlocui
tori, 300 tone ciment și 235 tone ele
mente prefabricate. Sint după cum
se vede cifre al căror ordin de mă
rime sugerează elocvent volumul im
portant de materiale transportat pe
șantiere, ca și faptul că transportul
lor necesită cheltuieli deloc neglija
bile. De altfel, tot statisticile atestă
că, în raport cu valoarea lucrărilor,
aceste cheltuieli se ridică la 8—10 la
sută pentru transportul pămîntului,
4—5 la sută pentru cel al agregate
lor și între 2 și 4 la sută pentru
transportul celorlalte materiale.
în aceste condiții, parcul de mij
loace de transport a cunoscut o con
tinuă dezvoltare și diversificare, ajungind să reprezinte, la ora actua
lă, peste 60 Ia sută din valoarea to
tală a sistemei de mașini și utilaje
pentru construcții. Concluzia se des
prinde destul de lesne : în ramura
construcțiilor, transportului îi revi
ne un rol de prim rang nu numai în
asigurarea condițiilor de desfășurare
normală a lucrărilor de construcțiimontaj, dar și în reducerea costuri
lor generale de investiții. Așadar,
optimizarea transporturilor de ori
ce fel, echivalind pe un anumit plan
cu aprovizionarea ritmică, in flux
continuu, cu toate materialele nece
sare a punctelor de lucru, asigură
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, reducerea pe această
bază a duratelor de execuție, conco
mitent cu economisirea unor apre
ciabile cantități de energie. Este vor
ba de exigențe subliniate în repetate
rînduri de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ele constituie pentru lucrătorii din
ramura construcțiilor un mobilizator
program de acțiune, consacrat creș
terii mai accentuate a eficienței eco
nomice a investițiilor. Cum poate fi
atins acest obiectiv 1
în prezent, pentru transportul in
construcții se folosesc mijloace de
uz general, normate în conformitate
cu
reglementările
Ministerului
Transporturilor și Telecomunicațiilor
pentru transportul general de măr
furi. Asemenea reglementări sint
valabile deci pentru orice domeniu
de activitate. Numai că pe șantiere
munca montorilor și constructorilor
are o serie de particularități care o
deosebesc net de cea desfășurată în
atare sectoare. Pornind de la con
dițiile specifice ale activității de in
vestiții, pe șantiere se pot pune în
evidență două tipuri distincte de
transporturi : unul de marfă și celă
lalt tehnologic. Transportul de mar
fă are loc de la furnizorii de mate
riale și utilaje tehnologice la unită
țile de construcții-montaj sau la de
pozitele acestora. Situație în care
pot fi folosite mijloace de transport
feroviar, rutier și fluvial obișnuite,
deci întru totul subordonate normării
transportului general de mărfuri.
Cu totul altfel se prezintă lucruri
le în cazul transportului tehnologic,
strict adaptat execuției lucrărilor. El
nu poate fi tratat ca un transport
general de mărfuri, deoarece mijlo
cul de transport este participant
direct la desfășurarea procesului
tehnologic de constructii-montaj.
Totodată, transportul tehnologic poa
te fi la rîndul său clasificat în
transport tehnologic de volum mare
și unul intern.
Iată despre ce este vorba mai în
amănunt. Șantierele de investiții pot
fi lesne asimilate cu un sistem des
chis, în care la intrare sînt vehicu
late mari cantități de beton, mortar,
armături, elemente prefabricate din
beton și metal, confecții metalice,
utilaje tehnologice ; iar la ieșire
sînt evacuate pămînt, moloz, utilaje
de construcții etc.
Pentru efectuarea transportului
tehnologic de volum mare, Ministe
rul Construcțiilor Industriale a pro
movat cu consecvență extinderea
autotrenurilor cu semiremorci spe
cializate, de mare capacitate. Chiar
în momentul actual se află în curs
de asimilare la întreprinderea Me
canică Mîrșa un nou tip de autotren,
alcătuit dintr-un autotractor cu șa
de 320 CP și semiremorci de 30 tone,
specializate în executarea lucrărilor
de construcții, cum sînt semiremor
cile platformă, basculantele, cister
nele pentru ciment în vrac, rulotele,
vestiarele și microcantinele, traile-

(Urmare din pag. I)
lor economiei naționale cu un mare
și divers sortiment de table subțiri
realizat în secțiile proprii de pro
ducție. Cercetătorii șl proiectanții pot
fi văzuți in mod curent în combi
nat — alături de specialiștii de aco
lo — analizînd și discutind proble
mele concrete ale activității indus
triale. Ni se spune, de pildă, că, de
o bună bucată de vreme, întreg la
boratorul de cocs al institutului lu
crează efectiv în cocseria combina
tului, unde implementează noi pro
cedee și tehnologii, efectuează mo
dernizări.
Am stat de vorbă cu cițiva spe
cialiști ai institutului și din relată
rile lor, complementare, s-a schițat o
imagine de ansamblu a preocupări
lor institutului. Activitatea are, aici,
un caracter continuu, iar priorită
țile se stabilesc din mers. O mare
atenție se dă, în momentul de față,
activității din secțiile productive.
„Este una dintre cele mai directe și
eficiente forme de implicare a cer
cetării științifice în activitatea pro
ductivă, una din modalitățile con
crete de valorificare rapidă a rezul
tatelor cercetării științifice, ne spu
ne inginerul Iuliu Ovesea, directo
rul institutului. Activitatea de pro
ducție la I.C.P.P.A.M. se desfășoară
în două ateliere : unul specializat în
fabricația de benzi înguste și sub
țiri laminate la rece, cu și fără aco
periri metalice de nrotectie. iar ce
lălalt — pentru producția de cuțite
de debitare la rece și la cald nece

rele pentru prefabricate și autobetonierele.
Special concepute, aceste autotre
nuri au caracteristici funcționale op
time, performanțe dinamice și capa
cități de trecere adecvate drumuri
lor de șantier. Eficiența lor econo
mică este cit se poate de concluden
tă : sînt eliminate staționările in
timpul operațiilor de încărcare-descărcare, numărul de conducători
auto este diminuat cu aproape 25 la
sută, in timp ce productivitatea
muncii sporește cu peste 20 la sută
și, amănunt sugestiv, consumul de
carburanți pe tona transportată se
micșorează cu 16 la sută, ceea ce
contribuie Ia reducerea cheltuielilor
de transport cu circa 7 la sută. Apelînd la exemple, menționez autotre
nul cu semiremorcă joasă pentru
prefabricate, dotat cu minimum 3

Propuneri de larg
interes pentru creșterea
eficienței economice
semiremorci — una la Încărcare, una
în transport și alta la descărcare —
care poate fi folosit și ca depozit;
tampon, eliminindu-se, așadar, o
manipulare suplimentară a prefabri
catelor, ce pot fi montate direct pe
semiremorci. Bineînțeles, cu redu
cerea corespunzătoare a consumului
de energie. De asemenea, autobetoniera, dotată în prezent și cu trans
portor cu bandă, asigură nu nu
mai transportul betonului, ci și pu
nerea lui directă în operă. în mod
similar, mijloacele de transport al
pămintului excavat nu pot fi privite
separat de utilajul de încărcare —
excavator sau încărcător — deoare
ce producția realizată depinde direct
de randamentul ansamblului proce
sului tehnologic realizat.
Iată, considerăm, suficiente argu
mente care impun adoptarea unor
indicatori speciali pentru mijloacele
de transport tehnologic din construc
ții, indicatori meniți să reliefeze fap
tul că toate aceste utilaje participă
nemijlocit Ia obținerea producției de
construcții-montaj. Din această per
spectivă, folosirea în continuare a
indicatorilor transportului general
de mărfuri nu este numai neadec
vată, dar și ineficientă pentru acti
vitatea desfășurată pe șantiere. De
asemenea, șoferul nu este doar un
conducător auto, ci un participant
activ Ia procesul de lucru de pe șan
tiere. în concluzie, el ar trebui să
fie retribuit in funcție de stadiul fi
zic al lucrărilor realizate și nu după
orele consumate și kilometrii par
curși. Prin integrarea lui în sistemul
de lucru în acord global, aplicat în
ramura de construcții-montaj, șofe
rul ar fi cointeresat să realizeze
producție, să asigure o aprovizionare
ritmică și o punere în operă cit mai
eficient a materialelor, prefabricate
lor și utilajelor.
Așa cum arătam, mai există însă

și un transport tehnologic intern,
care are loc in incinta șantierului,
pe distanțe scurte și în cadrul că
ruia sînt vehiculate volume mici de
materiale, necesare realizării diver
selor operații tehnologice. Fapt care
impune folosirea unui mijloc de
transport adecvat.
Inutil să mai spun că utilizarea in
continuare a mijloacelor de trans
port de uz general determină o fo
losire nerațională a acestora, cu im
plicații negative asupra proceselor
tehnologice, cu consum mare de car
buranți pe tona transportată, deci
cu costuri ridicate și nejustificate.
Tocmai pentru a elimina asemenea
situații, Ministerul Construcțiilor In
dustriale a promovat un utilaj de
transport tehnologic intern, tip UTT
35, cu un motor de 45 CP și o capa
citate utilă de 3,5 tone. Conceput de
„ÎNCERC" București, noul utilaj
este dotat cu un mare număr de
echipamente specializate diverselor
lucrări : benă ladă, benă basculan
tă, platformă, benă de beton și mor
tar, cisternă etc. S-a calculat că efi
ciența sa tehnico-economică este re
marcabilă, asigurînd creșterea cu aproape 40 la sută a productivității
muncii, reducerea consumului de
carburanți pe tona transportată cu
19 Ia sută și a costului transportu
lui tehnologic cu peste 15 Ia sută.
Dar in vederea utilizării eficiente
a noilor utilaje, care vor fi produse
la întreprinderea Mecanică Mîrșa —
mașina de bază și la întreprinderea
„Progresul" Brăila — echipamente
le specializate, sint, de asemenea, ne
cesare adoptarea unor indicatori
speciali de construcții-montaj, pre
cum și retribuirea in acord global a
conducătorilor auto, in raport cu
volumul producției fizice realizate.
Așadar, noul concept de transport
tehnologic se bazează, din punct de
vedere constructiv și funcțional, pe
introducerea unor mașini specializa
te, care să facă parte integrantă din
sistema de mașini pentru construc
ții. Ceea ce permite o integrare orga
nică a acestui concept în conceptul
general de mecanizare în construcții.
Pentru implementarea noului con
cept, avînd in vedere că noile mijloa
ce de transport tehnologic — de vo
lum mare și intern — sînt în curs de
finalizare și în pragul introducerii lor
pe șantiere, se impune o normare
corespunzătoare, adaptarea de indi
catori speciali la construcții-montaj
și retribuirea conducătorilor auto în
acord global de construcții-montaj,
potrivit producției fizice pe care o
realizează. In acest fel, vor fi create
premise solide pentru îmbunătățirea
transportului în construcții, condiție
esențială pentru realizarea noilor obiective de investiții in termene cît
mai scurte și cu costuri cît mai re
duse, deci pentru creșterea susținu
tă a eficienței economice a investi
țiilor.

Inq. Victor DUMTTRACHE

director al Direcției de mecanizare,
industrie, investiții din Ministerul
Construcțiilor Industriale

Lucrările agricole devin tot mai
aglomerate și mai complexe pe mă
sură ce ne apropiem de luna iunie
— prima lună de vară — cînd va
începe și secerișul cerealelor păioase. Asigurarea de recolte mari —
in cazul culturilor prășitoare —
și evitarea pierderilor de produse
la recoltarea cerealelor păioase pre
supune ca normele prevăzute in teh
nologii să fie adaptate condițiilor
specifice din fiecare zonă, din fie
care unitate agricolă. Iată de ce da
tele meteorologice trebuie să consti
tuie instrumente de lucru pentru
specialiști și cadrele de conducere
din unitățile agricole. Cum a evoluat
vremea și care este starea de dez
voltare a culturilor 1 Iată cîteva
precizări ale Institutului de Meteo
rologie si Hidrologie.
PRECIPITAȚIILE ȘI TEMPERA
TURA. în luna mai a plouat abun
dent, îndeosebi în vestul și nordul
țării, precum și în Oltenia. în pe
rioada 20—26 mai cel mai caracte
ristic fenomen l-a constituit scăde
rea temperaturii. Față de intervalul
precedent, temperaturile medii din
sol au scăzut cu 4—7 grade, îndeo
sebi în zonele sudice ale țării. Aces
te valori au oscilat între 13 și 15
grade, în Oltenia, sudul Banatului,
sud-estul Transilvaniei și vestul
Moldovei situîndu-se sub cele nor
male cu 1—3 grade. In celelalte zone,
temperaturile s-au menținut la ace
lași nivel față de intervalul prece
dent — 16—18 grade — fiind apro
piate de valorile obișnuite pentru
această perioadă. Ca atare, la cultu
rile de toamnă ritmul de acumulare
a substanței uscate a fost mai mo
derat. La cele de primăvară, ritmul
de creștere a fost, de asemenea,
moderat pînă la slab spre sfîrșitul

banda de oțel cu remanentă magne
tică scăzută pentru aparataj electro
tehnic, banda pentru armarea chederelor la autoturismele „Dacia" și
„Oltcit", banda pentru carcase de
semiconductori, cea necesară mași
nilor de tricotat, soclurile lămpilor
electrice, aripioarelor instalațiilor
frigorifice, radiatoarelor de auto-

(Urmare din pag. I)
neva dintre cei care poartă în fapt
răspunderea pentru buna desfășura
re a activității în legumicultură să
intervină pentru a pune capăt acestei
inadmisibile risipe de muncă, de fon
duri materiale si bănești.
Nu am fi adus în discuție o ase
menea neconcordanță între orga
nizarea producției de legume si
cerințele pieței, dacă în cauză
s-ar fi aflat doar un singur Sor
timent. Tot în acest bazin legu
micol, respectiv Ia ferma din Sinești
a întreprinderii
de Producere a
Legumelor Urziceni, am găsit însă
o parcelă cultivată cu salată care,
la fel ca în cazul celor cultivate cu
spanac, urma să fie „valorificată"
tot pentru furajarea animalelor, și
aceasta în condițiile în care la acest
sortiment nu s-a realizat nici mă
car 10 la sută din producția con
tractată.

ln țară, benzile din oțeluri inoxida
bile pentru realizarea unor compo
nente ale ceasurilor de mînă, benzi
metalice realizate din laminor la
cote finite necesare confecționării
unor microrulmenți, benzi din aliaje
neferoase cu grosimi sub 0,2 mm din
cupru-beriliu, folosite în industria
electrotehnică. De asemenea, vom

Creativitatea, un proces
cu „foc continuu"
vehicule etc. Și tot aici se realizea
ză producția electrodului-bandă din
oțel aliat, necesar celor șase insta
lații de recondiționare a cilindrilor
și rolelor de laminare din Uzina de
Laminate Plate. „în cadrul institu
tului au fost realizate peste o sută
de tipuri de benzi, ne spune ing.
Petre Oane — șeful laboratorului
procese siderurgice. Acest lucru a
însemnat conceperea unui număr
egal de rețete de oțeluri, cît și de
tehnologii specifiee de prelucrare,
în acest an vom diversifica și mai
mult producția de asemenea benzi,
contribuind astfel la realizarea unor
programe prioritare ale economiei.
Vom asimila, tot pentru prima oară

zervele de umiditate se situează în
tre 600 și 800 metri cubi de apă la
hectar.
în perioada 27 mai — 2 iunie pre
cipitațiile care se întrevăd vor îm
bunătăți local și temporar umidita
tea din straturile
superficiale de
sol în nordul, nord-vestul și centrul
țării.
ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR
PRĂȘITOARE. Evoluția timpului
impune ca in toate zonele tării să
fie acordată cea mai mare atentie

Precizări ale meteorologilor
și recomandări ale specialiștilor
te în ultimul
timp, îndeosebi în
jumătatea de vest a țării. rezer
vele de umiditate accesibilă plan
telor pe stratul de sol intre 0 și
100 cm, pe terenurile cu culturi
prășitoare, se situează la limite
optime, ătingînd 1 200—1 700 me
tri cubi la hectar în zonele vesti
ce, centrale și pe suprafețe restrînse din zonele sudice. Valori apropiate de optim, între 1 000 și 1 200
metri cubi la hectar, sînt localizate
în cea mai mare parte a Munteniei,
vestul și centrul Olteniei, precum
și în nord-vestul Moldovei. Rezerve
mai scăzute — 800—1 000 mc la hec
tar — se situează in sudul și estul
Olteniei, nordul Bărăganului, cea
mai mare parte a Dobrogei, cen
trul și estul Moldovei, Se men
țin cu deficite de umiditate zo
nele din sudul Moldovei (îndeosebi
județele Vaslui și Galați), unde re-

efectuării lucrărilor de întreținere,
scopul urmărit constituindu-1 păs
trarea terenului fără buruieni și in
stare afinată la suprafață. în sco
pul preîntimpinării evaporării apei.
Aceasta se realizează prin executa
rea numărului prevăzut de prașile.
Specialiștii accentuează necesitatea
ca in condițiile climatice ale acestui
an prașilele manuale la porumb și
floarea-soarelui să se repete îndată
ce-și fac apariția buruienile. Ace
eași atenție trebuie acordată îngri
jirii plantelor pe rînd, efectuindu-se numărul stabilit de prașile
manuale. La sfecla de zahăr trebuie
prevenită, pe toate căile, apariția
buruienilor. în acest scop, prașilele
mecanice trebuie să alterneze cu cele
manuale, executarea lor continuînd
pină la creșterea frunzelor și for
marea covorului verde, care nu dă

posibilitatea buruienilor să se dez
volte.
COACEREA CEREALELOR PAIOASE. Regimul termic ridicat, spe
cific acestei primăveri, a determi
nat o accelerare a ritmului de pro
ducere a fazelor fenologice, astfel că
la culturile de toamnă maturarea
deplină se va produce mai devreme
decit în mod obișnuit : la orz cu
8—12 zile in zonele sudice și vestice
și pină la 8 zile in restul țării, iar
la grîu — cu 6 zile in jumătatea
de sud a țării și 3—5 zile în rest,
în zonele centrale maturarea se va
produce la date normale. Calenda
ristic, la orzul de toamnă, coacerea
deplină se va declanșa încă din pri
mele zile ale lunii iunie, pe solu
rile ușoare din extremitatea de sud
a țării. Coacerea se va extinde trep
tat, astfel incit, in prima jumătate
a lunii, ea se va generaliza în toate
zonele de cimpie din sudul și vestul
țării. în ultima decadă a lunii iu
nie, coacerea se va produce treptat
șl in restul zonelor. La griu, matu
rarea deplină va fi atinsă încă de
la sfîrșitul decadei a doua a lunii
iunie in Oltenia și Muntenia, iar
pînă la sfîrșitul lunii va cuprinde
majoritatea zonelor din sudul și sudvestul țării. în zonele centrale și
nordice coacerea deplină a griului se
va produce eșalonat pe parcursul
primei jumătăți a lunii iulie.
Specialiștii și cadrele de conduce
re din, unitățile agricole au datoria
ca, în funcție de evoluția condițiilor
climatice, să asigure aplicarea di
ferențiată a tehnologiilor de .lucru,
să asigure o temeinică organizare a
muncii, astfel incit toate lucrările
din campania agricolă de vară să fie
efectuate la termenele stabilite.

Legumele timpurii... din miezul verii

La întreprinderea „Mecanica” din Oradea : se finalizează un nou lot de culegătoare pentru știuleți, agregat care
echipează combinele de recoltat porumb
Foto : E. Dichiseanu

sare laminoarelor de Ia C.S. Galați,
în acest fel au fost create condiții
de materializare a lucrărilor de cer
cetare științifică, de dezvoltare teh
nologică si introducere a progresu
lui tehnic, în scopul asimilării de
noi produse și tehnologii metalur
gice, ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al producției, reducerii con
sumurilor materiale și de energie,
diminuării importurilor".
Activitatea
de
producție
la
I.C.P.P.A.M. a înregistrat în anul
1988 o valoare de circa 35 milioane
lei, materializată în fabricarea a
circa 2 000 tone de laminate sub
țiri — benzi metalice cu grosimi ce
ajung pină la cinci sutimi dintr-un
milimetru, adică mai subțiri decît o
foiță de țigară. Microlaminoarele,
de tip duo-cuarto reversibil, creație
proprie a specialiștilor institutului,
sint veritabile bijuterii în domeniu.
Subinginerul Ionel Mihalcea, șeful
atelierului de producție a benzilor,
ne spune că atelierul este dotat și
cu o linie de decapare, cu un cuptor
clopot de tratament termic în at
mosferă de protecție, cu linie de
fișiere. Toate acestea asigură reali
zarea de benzi înguste și subțiri
(lungimea totală a benzilor produse
aici a depășit anul trecut 31 000 km),
cu caracteristici mecanice superi
oare, acoperindu-se parțial necesa
rul economiei naționale de aseme
nea produse. Este vorba, în prin
cipal, de produse deficitare, fabri
cate pentru prima dată în țară, care
pînă acum se importau, cum ar fi

intervalului. Culturile prășitoare, aflate in faza de formare a frunze
lor, au o stare de vegetație bună. La
floarea-soarelui, sfecla de zahăr și
cartofi ritmul de creștere al plante
lor nu a fost afectat de scăderile
de temperatură din ultima perioadă.
Vița de vie are o încărcătură bună
de rod și se află in faza de început
de înflorire în zonele sud-vestice ale
țării.
UMIDITATEA SOLULUI. Ca ur
mare a precipitațiilor înregistra

asimila o gamă largă de benzi de
oțel acoperite metalic, ce vor înlocui
produse similare realizate din me
tale neferoase și care se folosesc la”
diverse schimbătoare de căldură etc.
Or, toate acestea înseamnă, în pri
mul rînd, cercetări asidue pentru
compoziții noi de oțeluri, tehnologii
specifice de modelare, tratament
termic și protecții anticorozive deo
sebite".
Un domeniu important de cerce
tare și inginerie tehnologică al in
stitutului îl reprezintă activitatea
de acoperiri metalice, operație nece
sară atît pentru a conferi metalului
imunitate împotriva coroziunii (sta
tisticile arată că, anual, a patra

Există apoi și altfel de necorelări
cauzate de modul în care se face
întocmirea planului de produce
re a legumelor pe sortimente.
Pentru că, rămînînd tot în bazinul
legumicol al Urziceniului, speciali
zat, cum am arătat, pe aprovizio
narea populației cu legume proas
pete, constatăm că de fapt aici nu
s-a prevăzut cultivarea nici mă
car a unui hectar de ridichi, iar
castraveții, fasolea păstăi și do
vleceii urmează a se realiza numai
în cultură dublă sau succesivă. Extinzînd investigația și in alte zone,
aveam să aflăm de la directorul
trustului horticol, tovarășul Alexan
dru Moldovan, că, de fapt, în ju
dețul Ialomița de mai mulți ani nu
se prevede să se cultive castra
veți în cultură pură. Din aceas
tă cauză, ei nu pot fi însămințați
decit în luna iunie, după mazăre
și varză timpurie, astfel că în ve
getație trebuie să facă față căldu
rilor foarte mari din lunile de vară,
iar în condițiile în care practic nu
mai prin irigare nu se poate asi
gura un microclimat propice dez
voltării plantelor, cel mai adesea se
ajunge la compromiterea culturii.
Există însă în rîndul producătorilor
și părerea că sămința de castraveți
a atins acum un grad periculos de
degenerare, mai ales în ce privește
capacitatea ei de a rezista la boli
și dăunători, degenerare pe seama
căreia sînt puse și nerealizările la
castraveții de toamnă.
Aducind in discuție calitatea se
mințelor de legume, aveam să con
statăm în județul Ialomița unele lu
cruri care pun și mai mult în evi
dență neajunsurile serioase ce se
mențin în sistemul de producere a
acestora. Deși, așa cum arătam, în
județul Ialomița au fost înființate
in ultimii ani unități mari specia
lizate pe producerea legumelor, și
ne referim îndeosebi la întreprin
derile din Urziceni și Fetești, pre
cum și la asociațiile economice din
Reviga și Slobozia, producerea se
minței de legume este lăsată
în
special in sarcina cooperativelor agrlcole de producție, adică tocmai
a acelui sector unde a avut loc in
ultimul timp o restringere drastică
a numărului de unităti cultivatoa
re de legume. Nu este căderea
noastră să spunem că s-a procedat
bine sau rău atunci cînd s-a hotărît
scoaterea din circuitul legumicol a
unor unități vestite altădată pentru
rezultatele pe care le obțineau în acest sector. Dar dacă s-a ajuns la
concluzia că aceste unități nu mai
întrunesc condițiile pentru a pro
duce legume (altfel, pentru care alt
motiv ar fi fost scoase din

circuit ?) si că este mult mai
eficient ca această activitate să fie
concentrată in unități specializate,
de ce nu s-a procedat în mod ase
mănător și cu producerea seminței?
Este oare posibil ca o problemă de
o asemenea importanță pentru dez
voltarea legumiculturii să fie lăsată
pe seama unor unități ce nu pot
prezenta garanția aplicării stricte a
normelor care trebuie să stea la
baza sistemului agrotehnic de pro
ducere a semințelor ? Se vorbește
astăzi tot mai mult de degenerarea
unor semințe de legume. Și nu este
vorba numai de castraveți, pentru
că într-o asemenea situație s-a
ajuns anul trecut și la unul din so
iurile de fasole păstăi. Am aflat
apoi că probleme serioase există și
în ce privește producerea conopidei
și cu deosebire a acelor sortimente
deficitare pentru extinderea cărora
a fost adoptat în urmă cu trei ani
un program special de măsuri. Se
pare însă că materializarea acestui
program nu mai există astăzi nici
măcar in intenții, atîta vreme cit
structura culturilor în unitățile mari
producătoare se rezumă practic la
acele sortimente devenite de acum
traditionale. Cerînd o explicație în
legătură cu o asemenea stare
de lucruri. Ia Trustul Horticol
Ialomița ni s-a spus că nomi
nalizarea unităților producătoare
de semințe se face de către
Direcția generală economică a hor
ticulturii prin unitatea sa speciali
zată, respectiv Centrala de produ
cere a semințelor de legume. Dacă
lucrurile stau așa, atunci socotim
că este de datoria factorilor răspun
zători să analizeze cu toată serio
zitatea situația reală existentă
aici in ce privește producerea se
mințelor și să tragă concluziile ce
se impun pentru eliminarea neajun
surilor serioase ce se manifestă in
organizarea sistemului de producere
a semințelor de legume. O aseme
nea analiză ar oferi in mod sigur și
soluții mult mai bune în ce privește
reorganizarea întregii activități de
producere a legumelor timpurii, începînd cu îmbunătățirea producerii
răsadurilor, cu o mai judicioasă re
partizare a sortimentelor de legume
pe unități producătoare, și sfîrșind
cu aplicarea strictă a tehnologiilor
specifice acestor culturi. Subliniind
această cerință, avem în vedere mai
ales neajunsurile pe care le-am întilnit tocmai la una din marile uni
tăți producătoare de legume tim
purii, respectiv la I.P.L. Urziceni,
deficiente care nu pot și nu tre
buie puse numai pe seama activi
tății specialiștilor
și cadrelor de
conducere de aici. Se săvirșesc aici

parte din metalul produs In lume
este distrus prin coroziune), cît și
pentru a-i atribui acestuia caracte
ristici fizice, mecanice, estetice etc.
deosebite, Dr. ing. Dan Teodor
Levcovici, șeful laboratorului de
acoperiri metalice, ne precizează
că la I.C.P.P.A.M. s-au experimen
tat și se utilizează practic toate
procedeele cunoscute de acoperiri
metalice, începînd cu imersia la
cald și pînă la procedeele electrochimice sau cele de depuneri prin
vaporizare în vid sau în gaze inerte.
In urma cercetărilor din acest labo
rator și cu proiecte realizate în
I.C.P.P.A.M., în multe unități eco
nomice din tară au fost create noi
capacități de producție, printre care
secția de zincare termică de la în
treprinderea de Construcții Metalice
din Tecuci, secția de tablă plumbui
tă de la întreprinderea „Ciocanul"—
Nădrag, secția de benzi din oțel
zincat termic de la C. S. Galați etc.
De asemenea, multe dintre cercetă
rile în domeniul protecțiilor anti
corozive cu diverse metale — nichel,
crom, cupru, cadmiu etc. — sau
aliaje de cupru-zinc, fier-zinc au
fost finalizate pe stațif-pilot în in
stitut, rezolvînd in felul acesta unele
probleme specifice ale economiei
naționale. De fapt, toate imperati
vele proprii economiei românești se
regăsesc în preocupările curente ale
institutului, ale cărui realizări sînt
atît de numeroase încît simpla lor
înșiruire ar necesita spațiul unei
întregi cărți.

Specialiștii din institut sint însă
conștienți că activitatea lor este
perfectibilă, ca și a siderurgiei ro
mânești în ansamblul ei. Ei consi
deră, de exemplu, pe bună dreptate,
că este o greșeală ca unele între
prinderi din țară să nu țină seama
de rezultatele unor cercetări labori
oase desfășurate în institut. De ase
menea, sint de părere că unele
prevederi privind finanțarea temelor
de cercetare au ca rezultat mai cu
rînd frinarea afirmării progresului
tehnic decît stimularea acestuia, așa
cum ar fi firesc. Și aceasta pentru
că stabilirea unor contracte de cer
cetare este lăsată practic la liberul
arbitru al întreprinderilor, nu de
puține ori cercetările solicitate de
acestea avînd ca obiectiv rezolvarea
unor probleme mărunte, teme de
mică respirație, care nu reprezintă
progres tehnic real. Iată de ce ei
sînt de părere că întreprinderile,
beneficiarii cercetărilor ar trebui să
țină mal mult seama de propunerile
cercetătorilor, să stimuleze acele
studii care la Drima vedere par
să aibă un factor de risc mai ridi
cat, Totodată, ei semnalează și une
le deficiențe existente încă in circu
lația informației tehnico-științlftce,
atit cea internă, cit si externă. Este
bine și necesar, prin urmare, ca
aceste propuneri să fie analizate de
forurile competente, astfel încit si
derurgia românească să obțină per
manent rezultate Ia nivelul exigen
telor mondiale.

Vlalcu RADU

abateri de la tehnologiile de pro
ducție ce nu pot fi admise într-o
unitate care se pretinde și trebuie
să fie un model pentru legumicul
tura județului. Este oare posibil ca
într-o asemenea unitate să se culti
ve tomate timpurii fără ca măcar
să se treacă la palisarea lor ? Sau
să se planteze răsaduri de o calitate
atît de slabă cum sînt cele de la
ferma nr. 8 ? Dar organizarea pro
ducției de legume în unitățile mari
specializate ar trebui privită în toa
tă complexitatea ei, inclusiv în ce
privește asigurarea și permanenti
zarea forței de muncă.
Așa cum subliniam, există con
diții deosebite pentru a se realiza
in acest an o producție mare de
legume în toate unitățile cultivatoa
re din județul Ialomița. Plantarea
tomatelor, ardeiului și vinetelor este
încheiată practic în toate fermele
legumicole, iar acum se acționează
la întreținerea culturilor. A doua
parte a lunii mai a coincis cu recol
tarea verzei timpurii, mazărei și
chiar a cartofilor, primele cantități
fiind expediate spre piețele Capita
lei și la fabrica de conserve. Pro
blema care se pune acum este aceea de a se acționa ferm pentru
buna îngrijire a culturilor și mai
ales pentru valorificarea Integrală
a legumelor ajunse la maturitate.
Șl ne referim in mod deosebit la
o mai judicioasă valorificare a pro
ducției de mazăre, în sensul spo
ririi cantităților destinate consumu
lui in stare proaspătă. Din motive
ce țin mai ales de unele deficiențe
în eșalonarea producției, în curînd
se va ajunge la o supraproducție de
varză timpurie, așa cum de fapt s-a
întîmplat și în anul trecut. Este însă
vorba de o supraproducție doar îp
comparație cu cerințele piețelor din
Capitală, ceea ce obligă de pe acum
la găsirea unor soluții de valorifi
care în zonele din țară în care pro
ducția de varză este mai întîrziată.
Indiferent de modul cum se va pro
ceda, trebuie să se acționeze ferm
spre a se asigura valorificarea în
tregii recolte. Sub nici un motiv nu
trebuie admis să se repete situații
păgubitoare de genul celor care au
avut loc în valorificarea spanacului
și salatei verzi. Pentru că, trebuie
spus cu toată claritatea, aseme
nea pagube puteau fi preîntîmpinate
dacă organele agricole centrale șl
locale acționau din timp și cu toată
răspunderea pentru rezolvarea pro
blemelor ce țineau de valorificarea
acestor produse.

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP
Mihai VIȘO1U

SATU MARE : Premieră
tehnică.
La întreprinderea de Utilaj Mi
nier Satu Mare a început fabrica
ția de serie, in premieră, a unui
nou și modern produs din catego
ria mașinilor cu acționare electri
că destinate încărcării și transpor
tării minereurilor. Este vorba de
încărcătorul minier IM—37—EH,
conceput și proiectat în întregime
de specialiștii de la secția din
Satu Mare a Centrului de Cerce
tare Științifică și Inginerie Teh
nologică pentru Utilaj Minier și
Mașini de Ridicat Timișoara, unde
s-a executat și prototipul la o
mașină care a trecut cu succes în
cercările și probele la care a fost
supusă în producție la mina Turț —
Socea, fiind omologată.' Inginerul
Iosif Pink, care a coordonat co
lectivul de realizatori, ne-a spus
că, prin utilizarea acestui încărcă
tor prevăzut cu un motor de 37
kW — primul din cea de-a treia
generație a mașinilor cu acționa
re electrică pentru minerit — con
sumul energetic se reduce sub
stanțial și se elimină complet po
luarea atmosferică și fonică. în
comparație cu cele din prima ge
nerație, cu acționare pneumatică,
noua mașină atinge o productivi
tate dublă, iar eficienta în exploa
tare este de 4—5 ori mal mare.
(Octav Grumeza).
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La malul Oltului, municipiul Sfîntu Gheorghe, vie ilustrare a politicii științifice
a partidului, a măreței opere constructive la care secretarul general al partidului
a chemat cu însuflețire poporul
dule. Avem în vedere, cum
este și firesc, cerințele pie
ței externe — 66 la sută
din întreaga producție insemnînd export.
— Călătorește deci mo
bila făcută în orașul ,Sf.
Gheorghe și în U.R.S.S., și
în R.D.G., în Cehoslovacia.
Ungaria, China, Franta,
”
Belgia, R.F.G., Canada,
Anglia...
— Călătorește, dar nu
oricum, ci cu succes. Așa
cum sîntem remarcați la
tirgurile internaționale
Lyon, Paris, Koln — la
expozițiile de casă.
— Și care este principala
dumneavoastră problemă în
momentul de față ?
noi
— Cucerirea
de

In două decenii,

de 12 ori mai puternic
Filă de istorie : 16 sep
tembrie 1974. Moment so
lemn. de însuflețită vibra
ție patriotică : inaugurarea
Monumentului
ostașului
român in orașul Sfîntu
Gheorghe. județul Covasna.
Cu acel prilej emotionant
a avut loc un amplu dialog
de lucru al secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu,
cu locuitorii orașului. în
obiectiv : dezvoltarea eco
nomică și înnoirea urba
nistică a acestei localități
transilvane.
De
fapt,
un
veritabil
momentsimbol în istoria și viata
unui oraș cu mari am
biții, un oraș care dorea
să devină o reală putere economică. Nu a fost ușor
să se ridice. o platformă
industrială nouă, nu a fost
ușor să se înalte cartieresatelit pentru oamenii care
nu mai doreau, nur si sim
plu. să mai facă obosi
toarea navetă la Brașov. în
fabricile si uzinele de aco
lo. Bineînțeles, s-au alo
cat investiții importan
te pentru ca „să prindă
aripi" întreprinderea de
Aparataj și Motoare Elec
trice, Combinatul de Pre
lucrare a Lemnului, între
prinderea de Mașini-Agregat și Subansamble Auto,
întreprinderea de Prelu
crare a Maselor Plastice, ca
să nu mai vorbim de mo
dernizările de la întreprin
derea Textilă „Oltul", de la
Fabrica de Țigarete etc.
Investiții materiale si uma
ne. cu alte cuvinte, profun
de schimbări si de ordin
moral care ar putea să
invite la o dezbatere des
pre calitatea vieții, despre
Înalta conștiință a oamenilor.
Miercuri. 29 septembrie
1982 : o nouă vizită de
lucru a secretarului general
al partidului. în județul
Covasna. prilej cu care s-a
inaugurat, de data aceasta,
în
municipiul
Sfintu
Gheorghe. monumentul în
chinat celui care a dat

viață primei uniri româ
nești, Mihai Viteazul. Pri
lej de a se trece în revistă
și
realizările
obținute.
„Trebuie să spun că nu
numai in Sfintu Gheor
ghe. dar și in Tg. Secuiesc,
în județul Covasna in ge
neral, avem întreprinderi
industriale de inaltă teh
nicitate — si unele din ele
ocupă un loc important în
economia românească —
aprecia, atunci, tovarășul
Nicolae Ceausescu. Iată de
ce este necesar acum să se
facă totul pentru ca aces
te intreprinderi moderne
să funcționeze la capacita
tea maximă, să dea produ
se de inaltă tehnicitate si
de calitate tot mai bună".
Și ce ne dezvăluie date
le unei statistici recente ?
în municipiul Sf. Gheor
ghe, in care trăiesc, mun
cesc, învață peste 71 000
de locuitori, în 1988, com
parativ cu anul 1965, s-a
realizat o producție in
dustrială de aproape 12 ori
mai mare, că 82 la sută
din populație locuiește in
case nou construite, că in
vestițiile. în timp, s-au ri
dicat la peste 11 miliar
de Iei. că printre cei
34 500 de muncitori se
află miile de abonați ai
spectacolelor de teatru,
ai concertelor simfonice, camerale, miile de
cititori, de vizitatori ai
muzeelor... Sint rezultatele clare ale unei politici industriale de mare
anvergură, care a transformat miraculos uni tîrg
(in
intr-un oraș moderni
acest an orașul Sfintu
Gheorghe împlinește un
deceniu de cînd a devenit
munieipin). care transfor
mă un oraș modern într-o
citadelă a viitorului. Este
politica partidului nostru,
a
Partidului
Comunist
Român, a oamenilor care
știu să respecte tradițiile
de milenii șt filele de isto
ric. care știu să se respec
te. astfel, pe ei inșisi. suind
treptele civilizației moderne.

r-

jsfc.

I. -

&
o

> ...ij'x
sSg

1

r'

■ - :

Sub semnul tehnicii

«sar

de virf

Oltextil i

milioane de metri de țesături

Ultimele retușuri. La Combinatul de Prelucrare a Lemnului

Știirțțâ — tehnică — cercetare în orele de curs : Liceul de
Matematică-Fizică

La intrare, un panou :
„Bine ați venit ! Azi în
cepem o nouă zi de lucru
in care apelăm Ia compe
tența, hărnicia și talentul
dumneavoastră !“ Frumoa
se cuvinte... în fine,
panouri la care te uiți, pe
care le citești, simți că te
îndeamnă cinstit la o fap
tă de muncă adevărată...
Sînt la vedere în curtea
întreprinderii de MașiniAgregat si Subansamble
Auto din Sfintu Gheorghe,
pe scurt I.M.A.S.A. în ho
luri, pe culoare... Le tot ci
tim cu interes apreciind
nu numai gindurile fru
moase. dar si prezentarea
grafică. designul. lucru
bine făcut, care-și atinge
ținta fără greș. Vrem să-i
împărtășim impresiile noas
tre și lui Francisc Pasztor,
directorul
întreprinderii,
dar nu prea avem cum.
E înconjurat de nu știu cîte
telefoane, în fiecare minut
intră cineva și-i raportează
ceva. Vorbește cu Brașovul,
cu Reghinul, cu... Despre
vopsele, despre montaj,
despre calitatea niturilor, a
saboților, despre problema
bucșelor, despre transport,
despre... Zbîrnîie telefoa
nele, zbirniie soneriile... ;
dar ce nu zbîrnîie. „Așa-i
aici tot timpul — ne lămu
rește cineva. Sîntem sau
nu cea mal tînără între
prindere covăsneană și, in
același timp, cea mai mare
unitate industrială din ju
deț ? 1“ Așa-i 1 Numai aici,
la I.M.A.S.A., se fac cutii
de viteze mecanice pentru
autocamioane,
autobuze,
axe față pentru autoca
mioane, autobuze, tarozi.
filiere pentru toată econo
mia națională, fel de fel
de unicate la temă... O
întreprindere ridicată doar
în urmă Cu 14 ani, în care
modern înseamnă : linii de
fabricație cu comandă nu
merică din generația a
Il-a, centre de prelucrări,
strunguri cu comandă nu
merică, mașini de frezat cu
comandă numerică, apara
te de control tridimensio
nal și, in general, mașiniunelte de prelucrări prin
așchiere. O uzină care
realizează 15 la sută din

ambiție, de efort de a con
cura întreprinderi cu mare
tradiție și nu avem de
ce să nu ne bucurăm:
producția-marfă pe primul trimestru a fost realizată în proporție de
109 la sută, a fost îndeplinit planul la produc
ția fizică, la export..'. Mă
refer Ia toate secțiile noas
tre : de la Sf. Gheorghe și
Covasna la cele de la
Tîrgu Secuiesc și întorsura
Buzăului.
— Dar procentul de în
noire ?
— Pe primul trimestru a
fost de 70,6 la sută. Facern
mobilă
stil, mobilă modernă, din
mo•
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producția
județului Co
vasna !
— Știți cum definim noi
cutia de viteze ? — ne în
treabă, în fine, Fr. Pasztor.
Sufletul unui vehicul. Iar
aici, la I.M.A.S.A.. lăsăm
modestia la o parte, se fac,
intr-adevăr, cutii de viteze
de foarte bună calitate.
Dar gîndul nostru, în mo
mentul de față, este să
avem un dialog mal con
sistent cu partenerii ex
terni, să răspundem și
mai prompt ofertelor de
a colabora cu firme din
R.D.G., Polonia, U.R.S.S.,
R.F. Germania. Sîntem
într-o permanentă acțiu
ne de modernizare, de
reorganizare. Pe
aceeași
suprafață de producție pro
iectăm automatizări, meca
nizări, reorganizarea fluxu
lui, asigurarea acurateții,
modernizarea turnătoriei, a
montajului. Nici un ele
ment nu trebuie să pier
dem din vedere. Iar propa
ganda vizuală iși are rolul
ei — după cum ați remar
cat. La fel, prezentarea ca
taloagelor, a prospectelor —
care înseamnă o elocventă
„carte de vizită". Toată lu
mea trebuie să gîndească,
să propună, să acționeze.
Avem un puternic colectiv
de cercetare, un corp teh
nic de 450 de ingineri și
subingineri și, de la Bre
vetul de invenție care
a lansat mecanismul de
sincronizare pentru cutia
de
viteze
care
pînă
atunci se importa) și
pină azi, ne mai putem
mîndri cu alte 8 brevete,
cu sute de inovații. Dar
avem, in primul rind, un
foarte puternic detașament
de muncitori de inaltă ca
lificare — prelucrători prin
așchiere, frezori, sculeri,
matrițeri, lăcătuși — mese
riași de cea mai bună ca
litate. „Competența, hăr
nicia. talentul lor" — cum
scrie pe panou — asigură
atingerea tehnicii de vîrf,
competitivitatea pe piața
externă. Așa gindim noi.
cei de Ia I.M.A.S.A., adică
întreprinderea de MașiniAgregat si Subansamble
Auto din orașul Sfîntu
Gheorghe.

despre

competențe
în hala de mașini a secției de artă se pregăteau
reperele. La finisai,
______ totul
fusese ambalat, expediat...
Anume ce ? Dormitoare
care nu au nume, ci nu
mere — 2 540, 2 570, 2 381,
2 582 etc., camere tip Bo
nanza,
colțare,
camere
de zi...
— E cea mai tînără sec
ție, înființată în ’81 — ne
explică Ferenc Smazenka,
directorul tehnic al Combi
natului de Prelucrare a
Lemnului Sf. Gheorghe. Și
fabrica noastră, de fapt,
este tînără. Ce înseamnă
40 e ani de existență ?
r și tinerețea înseamceva: un plus de
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Noi, constructorii...

Opinii semnificative

Datele unei certe

al orașului
Da, este momentul să
dăm cuvîntul constructori
lor. Unde i-am intilnit ?
Bineînțeles, tot la lucru.
„Mă număr printre acei
constructori — ne spune
maistrul Petru llaș — care
au participat de la turna
rea primelor betoane pe
șantierul modernei plat
forme
a
municipiului
Sfîntu Gheorghe pînă la
punerea în funcțiune a tu
turor întreprinderilor. Era
un început care a dat un
impuls deosebit dezvoltă
rii urbanistice a localită
ții. Era exact ceea ce a

hotărît secretarul general
al partidului
cînd s-a
sfătuit cu noi, aici, în
septembrie 1974. în acea
perioadă, cei peste 1 200
constructori ai Trustului
de Antrepriză Generală
Construcții Montaj, briga
da Sfîntu Gheorghe, aveau
în obiectiv înălțarea unor
unități moderne, ca între
prinderea de Mașini-Agre?at și Subansamble Auto,
ntreprinderea de Aparataj și Motoare Electrice,
Combinatul de Prelucrare
a Lemnului, întreprinde
rea de Prelucrare a Mase-

lor Plastice etc. ce formea
ză astăzi; de fapt, platfor
ma industrială a orașului.
Aici ne-am format ca me
seriași. Tot. aici, pe șantier
mi-am întemeiat și fami
lia. Vedeți, sînt file de
viață care se leagă armo
nios". „în 1968, nu cu mult
după absolvirea învățămintului superior — ne
mărturisește
arhitectul
Ritti Oliver — m-am decis
să devin locuitor al acestei
așezări care, asemenea al
tora din țară, se trezea la
viață nouă, datorită apli
cării cu consecvență a
politicii partidului nostru
de amplasare rațională a
forțelor de producție pe
întregul teritoriu al țării.
Dacă mă gîndesc la faptul
că munca de creație a mi
cului, dar entuziastului
colectiv de arhitecți de atunci stă la baza multora
dintre realizările edilitare
de azi, pot afirma pe drept
cuvînt că municipiul Sfîn
tu Gheorghe a constituit
pentru noi un teren fertil
de afirmare a capacității
noastre profesionale. Cînd
trec prin fața modernei
case de cultură a sindica
telor, a sălii sporturilor, a
zecilor și sutelor de an
sambluri de blocuri din
numeroasele cartiere ale
orașului — obiective care
cîndva erau pe planșeta
mea de proiectare — simt
un sentiment înălțător de
satisfacție, chiar de mîndrie, pentru că și noi, arhitecții, am dat personali
tate acestui prosper oraș
al României socialiste".
„Azi-miine împlinesc 30
de ani de cînd sînt con
structor la întreprinderea
de Antrepriză Construcții
Montaj din Sfîntu Gheor
ghe — arată maistrul Ga
bor Aron. Mi-am început
cariera ca mozaicar —
meserie pe care am îndră
git-o și care mi-a adus
multe satisfacții și prin
faptul că cei pe care i-am
învățat să toarne și să
șlefuiască un mozaic as
tăzi o fac mai bine decit o
făceam eu la timpul res
pectiv. în fiecare din obiecti’vele moderne ale
municipiului (Spitalul ju
dețean, Casa de Cultură a
Sindicatelor, Hotelul „Bodoc", numeroasele spații
comerciale și de prestări
de servicii), modernizarea
și extinderea rețelei de
apă a orașului — mă gîn
desc, sincer — se află și
munca mea".
Da, cum spuneam, viața
oamenilor s-a împletit cu
viața orașului, cu tot ce
s-a clădit și s-a construit.
Ei, autorii unui oraș mo
dern, ridicai pentru ei,
pentru copiii lor, pentru
viitor. Dar să urmărim în
continuare gindurile con
structorilor. Fiilop Ignac,
șef de echipă dulgheri:
„Este un motiv de satis
facție pentru noi să știm
că miile de familii ce s-au
mutat în apartamente con
fortabile sint mulțumite
de munca noastră pe care
am depus-o în perioada de
Sfintu

Gheorghe. Aproape în toa
te noile cartiere ale muni
cipiului se inalță siluetele
moderne ale blocurilor de
locuit construite de noi.
Astăzi, pretențiile oameni
lor sint mai mari, de
aceea, acum, mai mult ca
oricind, ne preocupă în
deosebi calitatea construc
țiilor. Vrem și în conti
nuare să înălțăm blocuri
de locuințe durabile, con
fortabile, care să amin
tească mereu de măreața
epocă pe care o trăim'
trăim".
Koszta Domokos : „Brigada a 5-a a I.A.C.M.
' Covasna, unde sînt maistru,
va începe
’
.
lucrările la
430 de apartamente din
prefabricate din beton și
avem toate condițiile pen
tru a ne îndeplini planul
la toți indicatorii. în cei
peste 30 de ani de cînd
lucrez în construcții, cea
mai fertilă perioadă este,
fără îndoială, cea de cînd
sint în Sfintu Gheorghe,
unde, împreună cu forma
ția pe care o conduc, am
dat în folosință numeroa
se obiective de interes ge
neral, ca patinoarul, ștran
dul, numeroase garsoniere
pentru muncitorii nefamiîiști de la întreprinderile
de mașini-agregat și sub
ansamble auto și aparataje
și motoare electrice. Fie
care tip de construcție are
un specific aparte. Con
struim totul cu pasiune,
știm că munca noastră este
destinată oamenilor, fa
miliilor noastre, copiilor".
Zidarul
Pavel
Rotaru:
„Obiectivele de pe platfor
ma iindustrială a municipiuluii Sfintu Gheorghe
s-au ridicat într-un timp
record. O probă clară a
consecvenței cu care
____ __
se
împlinește programul parti
dului, a justeții indicații
lor date de secretarul
general al partidului pri
vind amplasarea rațională
a industriei în toate jude
țele țării. Am participat
direct la construirea în
treprinderii de MașinîAgregat și Subansambî.e
Auto și a întreprinderii de Aparate și Mo
toare Electrice, astăzi re
prezentante ale tehnicii
de virf în municipiul de
reședință și în județul Co
vasna. Dezvoltarea indus
triei, crearea a numeroase
locuri, de muncă au dat un
impuls deosebit propășirii
multilaterale a urbei în
care trăim și muncim as
tăzi, înfrățiți, toți locuito
rii săi". Dulgherul Lajos
Falita : „De aproape 30 de
ani lucrez pe șantierele
județului Covasna. Sînt
foarte puține cartiere în
municipiul Sfîntu Gheor
ghe unde să nu fi lucrat.
Dacă fac o sumară soco
teală, aș putea afirma că
am participat la construi
rea a cel puțin 400 de apartamente, la ridicarea
unui important obiectiv de
pe platforma industrială,
și anume a Combinatului
pentru Prelucrarea Lemnu
lui, Ia diferite obiective
social-culturale". Ion Tu
nase: „îmi amintesc cu e-
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In inima orașului, istorie de Ieri șl de azi
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creație
cative de
muncă din
unitățile industriale ale
orașului
Sf.
Gheorghe,
am ales de la „Oltextil"
atelierul de croitorie.
— Deci, tovarășe Ingi
ner. principalul produs
pentru export este len
jeria, Și. concret, cum ați
încheiat trimestrul I ?
— S-au expediat 23 000
de seturi în Australia — ne
detaliază Covaci Iuliana.
lotul 2 fiind de 92 700
seturi. Apoi avem 38 000
de seturi pentru Noua
Zeelandă si cam tot atîtea
pregătim pentru cel de-al
doilea lot. Dar evenimen
tul fabricii este cu totul al
tul : montarea celor 25 de
mașini de cusut, furnizate
de întreprinderea de profil
din Cugir. Știți -ce impor
tant este pentru noi ? în
locuim treptat deci mași
nile amortizate si. pînă în
momentul de față, așa cum
ne-am propus, am „rezol
vat" 50 la sută dintre aces
tea. Apoi, un fapt deosebit
— adaptarea unui sistem
pentru realizarea brode
riilor. Va creste astfel va
loarea produselor cu 10—15
la sută, vom avea proba
bil noi oferte, noi colabo
rări pe piața externă. Șl
nu orice fel de broderii, ci
anume desene create aici,
la noi. dacă se poate tinînd seama și de specificul
țesăturilor noastre popu
lare, de varietatea culo
rilor, a costumelor

parteneri pe piața externă,
menținerea
colaborărilor
de ani de zile... Adică —
mobilă de calitate. Zilnic
ambalăm, expediem, dialo
găm cu parteneri din țară,
de peste hotare. Este rit
mul nostru obișnuit,
de
fapt specific unei unități
care, așa cum spuneam,
are ambiții. Ambiții înte
meiate insă pe datele certe
ale unei înalte calificări.
Pentru că fără iscusința
meșterilor — și pe aici, pe
aceste locuri, arta lemnu
lui. timplăria au tradiții
de secole — fără seriozita
tea, fără experiența lor —
totul ar rămine pe hirtie,
in mapele proiectanților.
Am sau nu dreptate ?

re fluxul operațional - la I.M.A.S.A

Inițiativă, răspundere,
Cit de pitorească pare o
descriere a orașului datată
1833 : „Sfîntu Gheorghe
este un oraș comercial si
industrial (industrie meș
teșugărească). Alături de
negustorime activează nu
meroase bresle în care sînt
reprezentate aproape toate
categoriile de meșteșu
gari... Există judecătorie,
farmacie și poștă". Sau
povestirile despre meseria
șii din Sfîntu Gheorghe
care, la mijloc de secol
XVIII. îsi desfăceau produsele Ia iarmaroace, la
tîrgurile săptămînale. De
fapt, vestiții meseriași de
tot felul (după 1800 uniți
si în bresle deci) : tîmplari.
lăcătuși.
fierari.
rotari,
pantofari, pălărierl. cojocarl. tinichigii, curelari. șe
lari... Mult mai tîrziu (1879)
apare și prima fabrică tex
tilă, astăzi „Oltextil", o
unitate cu peste 3 000 de
lucrători (media de vîrstă
fiind de 27 de ani), cu ti
neri excelent calificați la
liceul patronat de între
prindere, Ia școlile pro
fesionale. O fabrică pentru
care exportul înseamnă 40
la sută din producție, co
laborarea de ani de zile cu
parteneri din Republica Fe
derală Germania, Cana
da, Australia, Suedia, Noua
Zeelandă, S.U.A., Italia,
Franța... Bineînțeles că
pentru raidul nostru, în
care dorim să surprinsecvențe semnifi
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moție de primii ani de după
constituirea județului, cînd
în locul actualei platforme
se găseau niște locuri vi
rane. în apropierea acelei
zone nu era nici un bloc,
iar singura unitate econo
mică aparținea industriei
locale și era reprezentată
de o mică
turnătorie
rudimentară. îmi amintesc
de vizitele de lucru ale
secretarului
general al
partidului, care a stat de
vorbă cu noi, s-a sfătuit
cu noi, așa cum face de
fiecare dată, trasînd coor
donatele principale pentru .
înflorirea județului, a orașului. Dezvoltarea fără
precedent a municipiului
Sfîntu Gheorghe, la care o
contribuție am adus-o și
noi, constructorii, ne-a fă
cut să ne legăm mai mult
sufletește de acest oraș, să
depunem eforturi și mai
mari pentru ridicarea gra
dului de civilizație și de
trai al locuitorilor săi".
Gînduri ?
Sentimente ?
Intr-adevăr, file de viață.
Care au însemnat : efort,
un uriaș efort, bucurii, spe
ranță. Și mai ales emoții
— cum mărturisea mais
trul constructor Francisc
Simon,
azi
pensionar.
Pentru că nu fără emoții
trece astăzi pe lingă Edifi
cii Ia care ieri a pus temelie. „In fiecare clădire
este o parte din sufletul
nostru".

★

A treoe prin orașul
Sfîntu Gheorghe și a nu
merge, măcar o oră, la Mu
zeul județean, este exact
cum ar putea cineva pier
de din vedere Scheii din
harta Brașovului. Da, pen
tru că la muzeu există,
printre atîtea documente
de valoare, citeva mărturii
despre marii meșteșugari
ai acestor locuri, despre
meseriile „brățară de aur"
care duceau faima unor
distinse bresle. Bineînțe
Ies,
les, cu replica fermă a
înnoirilor de azi. a dimensiunii
Noului. „Sînt
documente de ______
suflet —
după cum spunea și pri
marul orașului, Iosif Mol
nar — pe care le respec
tăm. Sînt obiecte de studiu
pentru copiii noștri. Cum
altfel ar putea ei înțelege,
cu adevărat, trepidanta rit
mului, a construcției aces
tor ultime decenii, a aces
tui timn ? ! Cum altfel
s-ar înțelege noțiunea de
progres, treptele care s-au
suit prin vreme pentru ca
în orașul Sfîntu Gheorghe
să existe o platformă in
dustrială ce cuprinde între
prinderi ale tehnicii de
vîrf ? 1“ Intr-adevăr, o lec
ție de istorie... O „lecție"
care trebuie însă neapărat
completată cu fapte Ia zi,
cu fapte fierbinți, adevăra
te, de ultimă oră. O lecție
Ia care pot fi adăugate
ferm planurile, proiectele
Viitorului I.

Smaranda OTEANU
Constantin TIMARU
Fotografii :

Sandu CRISTIAN
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Intre investigarea fenomenului cultural
pentru Problemele Tineretului, sin
tetizează concluzii ale investigației
„Sporirea contribuției instituțiilor
culturale la educația revoluționară
a maselor, cu deosebire a tineretu
lui", care a făcut obiectul unui con
tract de cercetare. Pe același temei
a fost multiplicat și raportul de
cercetare „Cultura, instituții cultu
rale și socializarea tineretului", care,
într-o formă prescurtată, a fost ti
părit și în îndrumarul metodic nr.
3 editat de C.C. al U.T.C.
După cum se vede, se cercetează
mult în domeniul culturii de masă.
Din păcate, nu întotdeauna și efi
cient. Surprinde uneori o anumită
superficialitate de care dau dovadă
unele echipe de cercetători. Con
cluziile cuprinse în unele rapoarte
finale de cercetare nu servesc pro
cesului decizional, actului condu
cerii în ce privește manifestările
destinate educației maselor, în sta
bilirea priorităților, structurarea ac
tivității imediate și de perspectivă
a instituțiilor de cultură. Se fac tot
mai des referiri la cercetări ante
rioare și se consideră, de unii, că
la multe întrebări răspunsurile con
crete le vor putea da cercetări so
ciologice aplicative viitoare. Astfel,

OPINII
o cercetare care urmărea „edu
carea tinerei generații în spiritul
respectului față de tradițiile și va
lorile culturii noastre populare" a
fost prelungită pe doi ani de zile,
din ea rezultînd două lucrări cu
aceeași problematică, cu concluzii
oarecum similare și cu unele su
gestii și direcții de acțiune mențio
nate în ambele rapoarte. Expli
cația este că în primul an ra
portul final a prezentat așa-zise
„concluzii preliminare" bazate însă
nu pe cercetare directă, în te
ren, așa cum trebuia, ci pe lu
crări teoretice, pe concluziile unor
cercetări mai vechi și pe studierea
programelor de activitate ale case
lor de cultură din Tulcea, Arad,
Baia Mare etc., ceea ce nu este con
cludent. în al doilea an, respectiv
anul trecut, s-a întreprins într-adevăr o cercetare pe bază de ches
tionar, pe 262 subiecți, dar care nu
i-au reprezentat pe tinerii benefi
ciari, ci pe activiștii culturali cu
funcții de răspundere. Tot numai
activiștii culturali au fost „chestio
nați" și într-o cercetare care urmă
rea depistarea unor forme și meto
de de intensificare a activității așe
zămintelor culturale pentru ridi
carea conștiinței revoluționare a
oamenilor muncii, de combatere a
manifestărilor înapoiate. Aceasta in
pofida faptului că în contract se
precizau, ca obiective ale cercetării,
cunoașterea structurii socio-profe
sionale a publicului instituțiilor cul
turale, evaluarea influenței exerci
tate de diversele tipuri de activi
tăți culturale (și a formelor și me
todelor în care acestea se desfă
șoară) asupra formării și dezvol
tării conștiinței socialiste. Ce fel de
cercetare științifică este aceea în
care subiecții investigați nu sînt be
neficiarii, ci... furnizorii, organiza
torii activităților despre a căror
eficiență în rindul publicului, al oa
menilor muncii tocmai urma să
aflăm?! în județul Timiș au fost
investigați, astfel, 100 de activiști
culturali, dar aici autorul, din Bucu
rești, trezindu-se în fața a 34 la sută
de noi răspunsuri, a căutat alte surse
de informație, după cum spune, apelînd la unele cercetări întreprinse
de institutul specializat timișorean,
de care am mai amintit, umplînd
cîteva pagini cu concluziile aces
tuia (!). în unele „cercetări" se fac
confuzii și aprecieri eronate, acolo
unde sînt reglementări clare într-un
domeniu sau altul. Iată, bunăoară.

o cercetare arată că „specialiș
tii" dintr-un județ au opinat că
ar trebui adoptate ca măsuri „în
noitoare"
valorificarea
locurilor
și monumentelor istorice, întîlniri
cu veterani și personalități, furni
zarea de aspecte concrete negative
și pozitive — lucruri elementare în
practica culturală, și pentru aflarea
cărora nu era nevoie de o „cerce
tare sociologică".
Este evident că unele „cercetări"
nu fac decit să simuleze cercetarea
concretă, de teren : ele se alcătu
iesc pe principiul „cărțile se fac din
cărți", ceea ce, în acest domeniu cel
puțin, contravine oricărei norme ști
ințifice, dăunează activității insti
tuțiilor culturale sau rămîn, pur și
simplu, inutile. Formalismul, mi
marea cercetării, înlocuirea ei cu
observații și concluzii „împrumu
tate" din alte investigații, cores
punzătoare altor momente sau eta
pe din activitatea culturală de masă
nu servesc nimănui. Unele lucrări
sau rapoarte de cercetare tre
zesc un anumit, limitat, interes mai
ales ca documentare, cuprinzînd
Simple informări culese din mate
riale de sinteză locale asupra acti
vității politico-ideologice și cultu
ral-educative, date statistice și as
pecte din munca așezămintelor cul
turale, inclusiv. situații statistice tri
mise, obișnuit, factorilor centrali.
Iată de ce considerăm că se im
pune o consultare mai temeinică a
beneficiarului cu privire la alegerea
zonelor și localităților de investigat,
precum și la tehnicile de recoltare
a datelor și informațiilor în func
ție de problematica cercetată. Pre
cum și o analiză periodică, în co
mun, a modului în care s-a reali
zat tema — program de lucru și
concrete,
elaborarea unor sinteze
care să cuprindă constatări, dar și
propuneri de îmbunătățire a activi
tății. Așa cum este cazul să se res
pecte întocmirea unor „caiete do
cumentare" în sprijinul activiștilor
culturali și trimiterea de informări
la organele culturale județene, așa
cum se precizează în contracte, ceea
ce din păcate nu prea se face. Cer
cetarea științifică, sociologică în
cultura de masă, indiferent la ce
nivel se realizează, este chemată
să studieze mai aprofundat feno
menul cultural-artistic, să ofere or
ganelor de decizie studii și conclu
zii pertinente, în condițiile în care
abordarea teoretică se bazează pe
datele realității concrete. Partici
parea în cadrul echipelor de cerce
tare sociologică la investigațiile de
teren trebuie făcută cu toată res
ponsabilitatea, cu exigență, spirit de
inițiativă, pentru a putea găsi și
propune soluții, forme și metode noi
menite să înlăture șablonismul, su
perficialitatea și formalismul care
se mai fac uneori simțite în cultu
ra de masă. Acest lucru este nece
sar să fie făcut începînd cu delimi
tarea obiectului cercetării șl pînă la
redactarea raportului de cercetare,
trecînd, bineințeles, prin toate eta
pele pe care le implică o cerceta
re într-adevăr științifică, capabilă
să contribuie la intensificarea pro
cesului educațional, la optimizarea
activității culturale. Numai așa se
vor transpune in toate împrejurări
le în practică indicațiile secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care, în magistra
la Expunere din noiembrie 1988, sub
linia că cercetarea științifică trebuie
să se angajeze cu toate forțele sale
în soluționarea problemelor com
plexe de organizare, modernizare,
de perfecționare a întregii activități
economico-sociale, că, în mod co
respunzător, trebuie să fie împle
tită mai ferm cu învățămîntul și
producția, să fie mai strîns legată
de cerințele practice, ale vieții, să
devină un puternic factor al între
gii dezvoltări a forțelor de produc
ție și a întregii societăți socialiste.

Șerban RADULESCU

Decibeli în liniștea nocturnă
Ideea acestui reportaj s-a născut
la ora unu ziua, iar realizarea lui a
început la ora unu noaptea. Pretex
tul a fost aproape tragi-comic, des
fășurarea cam... comico-dramatică.
Și iată cum :
Acum vreo săptămînă, în incinta
atelierului de reparații electrice și
chei yalle de pe strada Doamnei 6,
o vizitatoare foarte sensibilă, care se
recomanda „Denisa", cu domiciliul
pe Dristor și locul de muncă
la Giurgiu, își frîngea mîinile de
emoție povestind cui avea chef s-o
asculte : „Dacă se prăpădește, cu
cine mai rămîn eu pe lume ? E sin
gura ființă care mai ținea la mine I
Of, of, și numai de la blestemata
aia de muzică a lui fiu-meu i se
trage... fi-i-ar muzica a naibii, cu
boxele lui cu tot !“. Am intrat în
vorbă, am cerut amănunte. In sîmbăta precedentă, fiul persoanei sen
sibile își organizase aniversarea ;
bairam de pomină, pînă la șase și
jumătate dimineața. A doua zi, că
țelușa Renata s-a simțit tot mai rău
și a rămas fără pui. Veterinari de în
credere se străduiau să-i salveze
viața, în vreme ce stăpîna ei, mama
băiatului petrecăreț, își etala public
disperarea. Regretînd stressul Renatei, n-am putut să nu ne punem
o întrebare ce părea să scape cu to
tul persoanei in chestiune : Renata
ca Renata, dar vecinii ?
Sub semnul ei, am purces, în pri
ma simbătă ce a urmat întimplării,
să observăm cum se respectă îndrep
tățită liniște nocturnă. Fiind de la
sine înțeles că, așa cum oricine are
dreptul să petreacă, tot astfel orici
ne are și dreptul să se odihnească.
Iar cum nu se cunosc cazuri ca aceia
care se odihnesc să-i deranjeze pe
aceia care se veselesc, cel puțin în
numele reciprocității ar trebui ca
și aceștia din urmă să nu conturbe
liniștea cuiva.
Pentru a nu fi suspectați de pre
tenții exagerate, am început docu
mentarea la ora unu noaptea. Punct
de plecare, absolut întîmplător — un
colț al parcului Drumul Taberei.
Coborîm din mașină și ascultăm :
de o parte liniștea naturii, de alta
acorduri ritmate de muzică moder
nă. Pornim în direcția lor, numărînd pașii : treizeci, cincizeci, o sută,
o sută douăzeci... Renunțăm la nu
mărătoare din două motive. In pri
mul rînd, pentru că o sută de pași

constituie și așa o limită intolerabi
lă de reverberații în noapte; în al
doilea rînd — deoarece trebuie să
ne orientăm continuu, ferestrele cu
pricina fiind ascunse în verdeața
dintre două blocuri așezate spate în
spate. Cele două blocuri totalizează
180 de apartamente. Dintre acestea,
în 179 locatarii ascultă îndrăcitele
ritmuri fără voia lor — unii cu lu
mina aprinsă, alții pe întuneric —
în vreme ce într-unul singur se pe
trece — apartamentul 35 al blocului
din strada Drumul Taberei 107, lo
cuit de familia Bucur Ion.
Continuăm periplul. încotro ? Ale
gerea traseului se impune de la sine.

• Un reportaj-audiție
între orele unu și pa
tru noaptea • Petreceți, vă privește, dar
de ce să o știe tot
cartierul ?
Pentru că, fără a ieși din raza de
propagare a muzicii familiei Bucur,
intrăm în raza de propagare a petre
cerii familiei Zidărescu V. Ea locu
iește Ia o distanță de patru blocuri, pe
str. Tîrgu Neamț nr. 9, etajul IX, ap.
82. Intrarea in clădire se distinge
prin panoul devastat al cutiilor de
scrisori : 4 ușițe complet smulse și
multe altele forțate, deformate ori
înlocuite. Sînt în ton cu alte aspec
te ce denotă că nici pe departe con
lucrarea gospodărească a locatarilor
nu se ridică la „înălțimea" vieții
muzicale nocturne. Și pentru că vor
birăm de „înălțime", am urcat pină
la etajul zece. Prin ușa apartamen
tului 86, de deasupra petrecerii, am
auzit scîncind jalnic un cățel. Frate
de suferință cu necunoscuta Rena
ta. Dădea din cînd în cînd să hămăie, dar îl potolea cineva, aflat tot
de veghe fără voie.
Ca intr-o adevărată ștafetă, a
undelor sonore, nici nu ieșim din
raza de percepere a petrecerii fa
miliei Zidărescu și ne iau în primi
re acordurile unui tango. Indiciu că
la etajul VIII al blocului de pe aceeași stradă, dar, hăt, la numărul
28, petrece altă generație. Zăbovim
sub geamuri, la oarecare distanță.

Cînd ceasul arată 1,35, repertoriul
se schimbă. Tangourile sînt urmate
de o sirbă focoasă, iar sunetul mu
zicii este dublat de tropăituri voi
nicești. Participanții țin să joace cu
sete. Desigur, într-un fel sună tro
păitul sîrbel pe un tăpșan, și în alt
fel pe un planșeu din beton. Iar
dacă duduitul pașilor se aude
pină-n stradă, cum o fi răsunînd
oare la etajul șapte, șase...?
Ca să ne convingem, intrăm în bloc.
Epicentrul seismului muzical-coregrafic este apartamentul 80, locuit
de familia Vlad. Literele prenume
lui s-au desprins de pe ușă. Pesem
ne că atunci cînd s-a scos mobila, ce
ocupă trei paliere, întrucît pentru
agapă s-au făcut pregătiri serioase,
nu glumă, fiind tipul de chef desfă
șurat sub pretextul : „O dată în an,
putem și noi..." Dacă fiecare familie
ar gîndi la fel, acest „o dată pe
an" ar deveni, prin rotație, sursă
de insomnie noapte de noapte, pen
tru toată lumea. înainte de a
părăsi blocul, ne rețin atenția două
anunțuri. Unul tipărit : „Păstrați li
niștea între orele 14—17 și 22—
6“. Al doilea comunică ultime
le noutăți în legătură cu chel
tuielile de întreținere : restanțele
familiei Vlad au ajuns la soldul de
1 634 lei. Ce să-i faci, distracțiile
costă.
Mega-tangourile se interferează cu
mega-acordurile muzicii orientale ce
se împrăștie în noapte din aparta
mentul nr. 40 locuit de familia Posobescu Ion pe str. Cetatea Histria
nr. 9. Pînă acum, e cea mai răsu
nătoare petrecere și prima do
tată cu orgă de lumini. După docu
mentare, am solicitat părerea croni
carului nostru muzical. A confirmat
presupunerea că interpretarea for
tissimo atît a tangourilor, cît și a
muzicii „de serai" constituie un non
sens estetic. Desigur, în raport cu
vina poluării sonore, cu tulburarea
odihnei a sute și sute de vecini, cri
teriul estetic nu mal avea importan
ță. Dar ni se confirmă bănuiala că,
în aceste exagerări ale spiritului
gregar, nici măcar nu predomină
gustul (exacerbat și egoist practicat)
pentru muzică și dans, ci gustul pen
tru zgomot. Acest fiu vitreg și re
negat al civilizației.
Efluviile sonore pe care le îm
prăștie peste cartier apartamentul
familiei Posobescu estompează pînă
și cele două petreceri din blocul A

cârfii

pentru

copii"

Sub genericul „Cartea — factor
activ al educării multilaterale, revoluționar-patriotice, al formării co
piilor pentru muncă și viață" au
început „Zilele cărții pentru copii",
amplă manifestare organizată de
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor și Ministerul Edu
cației și Invățămintului in cadrul
actualei ediții a Festivalului național
„Cîntarea României". Timp de o
săptămînă vor avea loc în școli, gră
dinițe, case ale pionierilor și șoimi
lor patriei, in biblioteci și librării, în
centre de creație și cultură socia
listă „Cîntarea României" întîlniri cu
scriitori și graficieni, lansări de cărți,
concursuri și expoziții cu desene
inspirate din lumea cărților pentru
copii, spectacole literar-artistice, ex
poziții de carte. Vor fi prezentate
lucrări cu o tematică diversă, apăru
te în colecțiile „Biblioteca școlaru
lui", „Biblioteca pentru toți copiii",
„Biblioteca contemporană", „Povești
nemuritoare", „ABC", „Alfa", „Micii
meșteri mari", „Enciclopedia practi
că a copiilor" și altele.
Inaugurarea „Zilelor cărții pentru
copii" a avut loc simbătă Ia Libră
ria „Mihai Eminescu" din București.
(Agerpres)

și simularea cunoașterii lui...
Conducerea partidului șl sta
tului nostru, personal secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acordă o atenția
deosebită dezvoltării și perfecțio
nării cercetării științifice ca mijloc
important de realizare a obiective
lor făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Ea este chema
tă să stimuleze gîndirea creatoare,
să caute și să găsească soluții noi
de progres tehnic, economic,
so
cial și cultural. în domeniul vieții
cultural-artistice și educative al ac
tivității desfășurate de așezămintele de cultură în beneficiul oame
nilor muncii de la orașe și sate, în
ultimii ani s-au întreprins un nu
măr de investigații, de cercetări șl
sondaje în scopul evaluării impac
tului, a gradului de interes susci
tat de formele muncii cultural-edu
cative în rîndul celor care le frec
ventează, pentru continua lor per
fecționare și o mai strînsă legătură
cu preocupările și aspirațiile oa
menilor.
O serie de specialiști sau activiști
culturali sînt tot mai mult atrași de
investigația științifică. Unele echipe
de cercetători de la Centrul de Cer
cetări Sociologice și Institutul de
Filozofie ale Universității din Bucu
rești, Centrul de Cercetări pentru
Problemele Tineretului ș.a. între
prind investigații științifice, pe bază
de contracte cu Consiliul Culturii
și Educației Socialiste. în aceste ac
țiuni sînt antrenați și studenți, care,
astfel, fac practică sociologică, punîndu-se accentul pe cultivarea în
rîndul lor a spiritului novator, a
gîndirii prospective și sistemice in
realizarea triadei cercetare-învâțămînt-producție. în unele localități,
ca, de pildă. Reghin, județul Mureș,
activiștii
culturali au
întreprins
studii ale căror concluzii i-au în
demnat să-și intensifice eforturile
pentru educația materialist-științifică a maselor șl abordarea unor
metode și forme de activitate mal
eficiente, inclusiv realizarea unui
„Cabinet de educare materialist-științifică". în
stabilirea structurii
cursurilor Universității cultural-științifice din municipiul Timișoara se
ține seama de rezultatele unor am
ple cercetări întreprinse în rîndul
populației, în unitățile economice
folosindu-se anchetele, sondajele de
opinie, chestionarele ș.a. Activiștii
Centrului de cultură șl creație „Cîntarea României" din Rupea, județul
Brașov, ca șl cei de la Dorohoi, ju
dețul Botoșani, au considerat ca una
din principalele lor sarcini iniție
rea, organizarea și conducerea di
rectă a unor studii sociologice, în
cercări de investigare a opțiunilor
spirituale ale cetățenilor, pe cate
gorii socio-profesionale și vîrste.
Nevoia de fundamentare științifică
a actului cultural, de detectare
exactă și operativă a necesităților
socio-culturale i-a determinat pe cel
de la instituția similară din Urziceni, județul Ialomița, să organizeze
cîndva un „cerc de cercetări socio
logice", pregătirea de specialitate a
membrilor săi (profesori de științe
sociale și istorie, psihologi, me
dici și biologi, ingineri, economiști
etc.) asigurînd caracterul multidisciplinar al investigațiilor. Nu trebuie
omis că unii președinți și vicepre
ședinți al comitetelor județene de
cultură șl educație socialistă, ca de
exemplu din Caraș-Severin, Brăila,
Hunedoara, Mureș ș.a., sînt de for
mație profesională sociologi și, deci,
înclinați, mal mult ca oricare alții,
să determine și să participe la cer
cetări științifice în aria lor de pre
ocupări. Rezultatele unor cercetări
științifice sînt
valorificate
prin
simpozioane și sesiuni de referate
și comunicări, schimburi de expe
riență organizate în diverse județe
și chiar pe plan național.
Multe
rapoarte de cercetare sînt multipli
cate sau tipărite și difuzate. Rapor
tul de cercetare „Cultură, tineret,
mass-media, educație", care a fost
multiplicat de Centrul de Cercetări

„Zilele

(Urmare din pag. I)
tiștilor amatori, cu unele creații de
nivel înalt, pe care le-aș distinge
cu greu de cele ale profesioniștilor.
Un elev din Beiuș, Călin Moș, picta
cu strălucire încă din adolescență și
deschidea expoziții prin marile orașe
ale țării. Azi este student la medi
cină, evoluția sa este atît de temei
nică încît artiști și critici plastici îl
asemuie realmente cu artiștii de pro
fesie, Un fenomen este ,și pictorul
naiv Nicolae Simuț, care a expus în
multe expoziții zonale și republicane
și a cucerit premii în edițiile „Cîntării României". Am scris despre el
chiar în „Scînteia", cînd încă abia
se afirma. Astăzi, el a trecut și la
sculptura în lemn, plăsmuind, sub
ascuțișul custurii, chipuri celebre și
dragi : Bălcescu, Horea, Ecaterina
Teodoroiu, dar și pe cel al lui Ba
dea Cîrțan, țăran de-al lui, care a
mers pe jos spre maica Romă. Din
familia artistică a sufletului său sînt
poeții populari ai metaforei proaspe
te, incantație de ape susurătoare și
limpezime de cristal a versului, Onuț
Butiri din Delureni și Floarea Baciu
din Tilecuș. Fenomen și mai demn
de subliniat, au apărut pînă și com
pozitori amatori, fără conservator,
deși aici lucrurile sînt mai complica
te, intervenind nu numai notația pe
portativ, ci și dificila lege a contra
punctului. Cu toate acestea, Romulus
Boto, Mihai Brudental, Cornel Orbai,
cum și pleiada de cîntăreți folk
își compun singuri muzica (ba, une
ori, și versurile), fapt pe deplin și
definitoriu pentru fenomenul specta
cular al culturii socialiste de masă.
Sînt de adăugat lucrările muzicale
compuse de dirijorii sîrguincioși ai
corurilor din mai toate localitățile,
întreprinderile și instituțiile județu
lui, unele cu o tradiție bogată și în
delungată. începînd. să zicem, cu
corul românesc „Hilaria", care nu
mără aproape 116 ani, sau cu cel din
comuna Săcădat, vechi de tot șl el.
Corul din Vașcău, printre cele mai
vechi din Bihor, s-a autodizolvat,
din păcate, prin, propria inerție. Pe
cind alte coruri vechi, cum sînt cele
ale Sindicatului din învățămint, al
C.F.R.-ului și P.T.T.-ului, se impun
în prim-plan. Lor li se adaugă corul
clasic „Camerata Felix", corul re
cent înființat al Centrului de pro
iectări județean, ca și un original
cor de femei, de soprano și alto, al
fabricii de confecții „Miorița".
Toate acestea nu ar semnifica prea
mult dacă, nu ar avea un caracter
larg, de masă. Dacă nu ar aparține
domeniului culturii de masă. Cred că

16, de pe strada Tîrgu Neamț 32.
Relativa lor „discreție" inspiră o oa
recare îngăduință, chiar dacă s-a
făcut ora 2,00, iar muzica se com
pletează cu bufnituri de uși.
Continuînd din sursă de zgomot în
sursă de zgomot, fără ca între ele să
fi putut înregistra măcar „un metru
de liniște totală", ne lăsăm atrași
spre blocurile de pe str. Cetatea
Histria nr. 8—10. Este ora 2,15. Jos,
în stradă, opt tineri discută cu aprindere despre mărci de mașini :
unul dintre ei și-a încălecat motore
ta (B-l-593), însă nu demarează. Au
încă multe de povestit, conversația
și hohotele lor de rîs ar fi candide,
dar în noaptea limpede de mai re
zonanța este amplificată și-i face an
tipatici.
Marcînd și această conversație în
stradă ca pe un punct de control
într-un concurs de orientare turisti
că. ajungem la campionii decibelilor.
Sint tinerii dezlănțuiți într-un ade
vărat iad sonor in blocul D 1 str.
Cetatea Histria nr. 2. Pregetăm să
ne apropiem de locul cu pricina,
deoarece în fața intrării stau me
reu cîțiva participanți, răcorindu-se
de atmosfera prea încinsă, de sală
de dans. Și aici funcționează o orgă
de lumini, iar la una din ferestrele
larg deschise spînzură un glob roti
tor din cioburi de oglindă, ca in
baruri. Pînă la urmă, identifi
căm apartamentul : numărul 9, lo
cuit de familia Cîndea Emil. Un
bătrînel din blocul de vizavi se
prezintă la centrul de lapte : „Dacă
tot nu pot să ațipesc, stau aici pînă
vine mașina cu marfă, să-i ajut să
descarce navetele".
Zgomot mai mare sub pretextul
distracției nu putea fi imaginat, in
cit era să ne întoarcem din drum.
Am mai mers totuși, să vedem pînă
unde răsună „muzica" din blocul
D 1. Și astfel am ajuns tocmai în
dreptul stației de troleibuze Roman
cierilor. Exact în momentul acela
se revărsau din blocul T. D. 46 Gogu,
Petre, Dorina și alți cinci musafiri
Însoțiți de amfitrionii lor. Strigăte
după taxiuri, glume, politețuri („Duceți-vă măi în casă că sînteți în
bluze", „Duceți-vă că vă așteaptă
ceilalți musafiri", „Ha, ha — rida
gazda-bărbat — să vezi ce înfulecă
ăla... cît lipsim noi"). Epatare prin
zgomot sau epatare prin chiolhan,
esența sărac spirituală este aceeași.
La un moment dat, tot grupul se
emoționează : „Bacio, băiatule, ce-i
cu tine ?!“; „Baciolino, nebunule, de
ce nu faci nani?"; „Bacicio, mămico,
la ora asta nu dormi ? !“. Bacio, un
buldog superb (are și plăcuță pe
ușă, de cîine ocrotit) ar dormi, poate,
dar se supune veseliei stăpînilor și
musafirilor acestora. Unii strigă
după mașini, alții se hirjonesc cu
inteligentul animal ; buldogul răs
punde comenzilor, dar, ca un adevă

sfera noțiunii de cultură de masă
nii; este totdeauna/ înțeleasă în sensul
ei adevărat. Intr-un înțeles sociolo
gist vulgar ea desemnează, în min
tea unora, zonele de jos ale culturii,
cu apăsare pe mișcarea artistică de
amatori, bună sau rea, fără nici un
criteriu estetic. După părerea mea,
adevărata cultură de masă înseamnă
capacitatea de asimilare a culturii și
de creare a culturii de către ma
sele populare, în orizontul numeric
și în profunzimea trăirii artistice.
In fond, este vorba de ,o conștientizare
a actului de cultură de masă. Crea
torul de frumos (poet, pictor, inter
pret) este conștient că face cultură
— cultură care, în cadrul Festivalului

zător al culturii de masă. In condi
țiile socialismului, întreaga cultură
ar trebui să fie cultură de masă, nu
prin coborîrea valorilor de sus Ia
nivelul celor de jos, ci invers, prin
ridicarea întregii creații artistice la
nivelul marilor valori, într-un echi
libru valoric pe care l-au realizat,
de pildă, „Miorița", ca inegalabilă
creație populară, și „Luceafărul", ca
inegalabilă creație cultă, sau „Toma
Alimoș" cu „Moartea lui Fulger".
Paralela ar putea continua. Nu fără
însă a aminti clasicul exemplu al
„Baltagului" lui Sadoveanu, inspirat
din „Miorița". Balada despre „Meș
terul Manole" a făcut o adevărată
carieră literară : Octavian Goga, Lu-

CULTURA
PENTRU POPOR
național „Cîntarea României", devine
competitivă. Conștient de menirea lui
In vastul ansamblu cînd patria în
treagă devine o scenă, el se va stră
dui din răsputeri să creeze o operă
cît mai valoroasă și mai frumoasă.
Deci nu e vorba de un âct spontan
și gratuit, cum erau creațiile popu
lare anonime, ci de o responsabili
tate artistică și de o etică profesio
nală similară cu cea a artistului pro
fesionist. Un pictor naiv este naiv nu
mai în limitele picturii sale, în stilul pe
care îl continuă lucid, căci el are con
știința și rosturile creației, se pregă
tește pentru expoziții, trage conclu
zii din valoarea șl stilul confraților
săi din alte regiuni, cum și din pictura cultă, tinde spre marile premii,
urmărește reacția presei, lucruri pe
care foarte rarii pictori naivi de odi
nioară Ie ignorau. Tot așa poeții
populari vor să publice, să recite și
să fie recitați. In acest sens, cultura
profesionistă și cea amatoare se ar
monizează osmotic in numele acelu
iași ideal angajant, militant și al acelorași criterii estetice, iar faptul că
Festivalul național, „Cîntarea Româ
niei", așa cum l-a gîndit secretarul
general al partidului, președintele
României socialiste moderne, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cuprinde
în plenitudinea sa, deopotrivă, cul
tura și artele instituționalizațe, ală
turi de cultura și artele populare do
vedește tocmai caracterul atotcuprin

rat cel mai bun prieten al omului,
nu scoate nici un hămăit. Cite un
musafir sîsîie a liniște, însă am
fitrioana respinge sfaturile cu o re
plică veselă, de nereprodus. Scena
evoca frapant cazul „Renatei". Aceeași înduioșătoare grijă peritru
patrupede, asociată cu aceeași stra
nie indiferență față de vecini.
E trecut de ora 3,15. Refacem tra
seul în sens invers. Ca-n „Hănsel
und Gretel", găsim cărarea gata
presărată, nu de pietricele, ci de
focarele de zgomot. Cu modificări
de situație nu lipsite de interes.
Astfel, unul dintre musafirii fami
liei Vlad s-a culcat pe dormeza afla
tă pe palierul dintre etajele VIII și
IX; l-o fi răpus participarea la
repertoriul coregrafic. Cele două
petreceri mai liniștite din str. Tîrgu
Neamț 32 s-au încheiat, în schimb
la familia Zidărescu muzica e pusă
și mai tare, chiuiturile sînt și mai
pronunțate. Foarte ciudată este apa
riția unor petreceri noi : două in
blocul MB 8/6, iar o a treia, la fel
de puternică, la familia Român Ion,
în str. Peștera Scărișoara nr. 3, ap.
24. Unde-or fi fost petrecăreții pină
acum ? S-or fi odihnit ? Or fi lu
crat în schimbul trei fără ceva ?
Sau agapele acestea or fi fost eclip
sate de libațiunile înconjurătoare?
De fapt, ce contează... Răspunsul
nu salvează liniștea distrusă.
La ora 4,00 ajungem la capătul
Itinerarului. De la familia Bucur
tocmai plecau perechi de tineri.. Fe
restrele rămîn totuși luminate. Pro
gramul nocturn nu s-a, terminat.
Urmează epilogul, nemuzical. E ora
de... educație. Pe rînd, ba mama, ba
tata, reproșează cu fraze dramatice
scenele petrecute. („îmi vii mie, în
casă, cu toți golanii tăi de Ia bar ?“,
„Parcă părinții lor or fi știind ? Ce
zic ei : «S-a dus copilul la un
ceai»..." ș.a.m.d.).
Așa cum răsună, reproșurile sea
mănă mai puțin a sfaturi și mai
mult a răfuială. De fapt cearta intră
și ea, cu oarecare probabilitate, în
acest mod de a se distra.
Secvențele redate se comentează
prin ele însele. E de la sine înțeles
și faptul că nu veselia, nici obiceiul
de a petrece cu prietenii sînt repu
diate in aceste rînduri, ci modul ne
civilizat de a conturba, prin intensi
tate și ore de desfășurare, odihna
celorlalți.
Mai este un aspect : poate întîmplarea a făcut să nimerim într-o
zonă excesiv de petrecăreață. Poate
alte cartiere sînt mai potolite. Dacă
e sau nu e așa, ne pot anunța înșiși
cititorii. Iar dacă ei consideră că reportajul-audiție merită repetat în
alte zone și în alte nopți, o vom
face.

Serqiu ANDON

clan Blaga, Ion Luca, Laurențiu
Fulga, Valeriu Anania sînt drama
turgii care-mi vin în minte cînd inlma-mi bate spre Argeș în sus. Doine
au scris mai toți poeții cu simț na
țional.
Printr-un proces dialectic, influen
țele vin dintr-un domeniu în celălalt.
Arta populară s-a dezvoltat și se
dezvoltă mereu sub influența benefi
că a artei culte, în contextul acele
iași civilizații. Dar, și invers, arta
populară ancestrală și-a pus pecetea
de lumină și ani pe avuțiile marilor
genii ale națiunii, ca Eminescu, ca
Brânpuși. ca George Enescu, ca Țuculescu. ca Sadoveanu sau Arghezi,
sau Blaga, dîndu-le originalitate, ferindu-le de amorful cosmopolit, de
perisabilitatea modei. Fenomenul este
același în toate culturile lumii. Nu
mai că nivelul de cultură al unui
popor nu este socotit numai după
vîrfurile lui elitare (foarte necesare
și ele, ca orice puncte de reper), ci
prin ceea ce numim nivelul mediu de
cultură al întregii suflări omenești
din țara respectivă, adică prin ceea
ce numim cultură de masă, domeniul
in care scotocesc pasionați sociologii
și se fac sondajele, uneori surprinză
toare. Aici s-a constatat că se poate
întîmpla ca, într-o țară cu cultură
reputată și cu ifose de mare crea
toare de valori, sondajele să desco
pere că un procentaj alarmant al
populației are, în fond, un nivel cul

tural foarte scăzut, pînă la necunoaș
terea datelor unei culturi elementare,
pe cînd popoare, evoluînd consec
vente cu ele însele, să aibă un pro
centaj de cultură medie mult mai ri
dicat, fără să facă un caz zgomotos
din el.
De fapt, primul indiciu al extin
derii și asimilării culturii îl oferă
bogăția, frumusețea și expresivitatea
limbii vorbite de cît mai mulți locui
tori. Cei ce ascultă, în Bihor, cum
vorbesc țăranii din Roșia, Pietroasa
etc.
trăiesc parcă in legende
și vis. Apoi, de circulația cărții. Ca
reporter, am circulat mult și prin
medii sociale foarte diferite și am
auzit oameni exprimîndu-se foarte
frumos.
Colecțiile bogate ale bibliotecilor
publice ajunse pînă în cel mai mo
dest cătun au, fiecare în parte, o
seamă de cititori pasionați ; o mașină
electronică ar putea face adiționarea
acestor nenumărați cititori, la scară
națională. Ceea ce n-ar putea calcula
însă mașina electronică este mulțimea
bibliotecilor personale și imensul lor
număr de cărți, în orașe și sate. Cred
că astăzi în România socialistă nu
există casă fără o bibliotecă, fie ea
și modestă, iar dacă uneori, foarte
rar, există, casa aceea nu mai este
cămin, ci magazin de mobilă și rufe,
în sfera culturii de masă, ca mijloc
larg de asimilare a culturii și de cre
are de cultură, intră așadar șl mij
loacele care înlesnesc actul de asi
milare și de creație : școlile, biblio
tecile, centrele de cultură, scenele și
sălile de expoziții, revistele prin
care artistul profesionist și cel ama
tor să se poată exprima in plin, să
se poată măsura cu sine și cu alții.
Și mă bucură că de la Bihor se des
fășoară, prin timpul și spațiul româ
nesc, o cultură de masă în sensul fe
ricit al cuvîntului, întregindu-se cu
alte opere din alte zări românești, in
acea unire in cuget și simțiri a sta
tului nostru unitar, în structurile că
ruia intră definitoriu și cultura lui
unitară.
De fapt, am plecat de la exemplele
din Bihor, ca mai aproape de privi
rea și de inima mea, pentru a Înspi
ca, a lărgi, a desfășura rosturile și
farmecul culturii, ale tuturor arte
lor, în snopul care le cuprinde sub
numele de cultură de masă, pe în
treg teritoriul românesc. Cultură in
sensul larg de tot al cuvîntului, în
care intră instituțiile profesioniste
și creația anonimă la un loc și care
ne definesc Împreună timpul, spa
țiul și locul nostru socialist
sub
soare.

Al. ANDR1TO1U

„Fetele" catedrei
i Un interesant film
^didactic prezenta in
| prima lui parte un mii crosondaj de opinie
* printre profesorii din
tr-un liceu. Mai multor
\ cadre
didactice li se
cereau succinte răsi punsuri la întrebările:
* „Ce înseamnă pentru
i dv. catedra ?, La ce
! folosește efectiv, cum
I se regăsește catedra in
i sala de clasă ?" Apa’ râtul de filmat se
plimbă, așadar, dintr-o
< clasă in alta șl sur1 prinde chipuri și ati
tudini, figuri mirate
sau
emoționate de
„insolita" lui prezență
(tiu te întîlnești zilnic
cu un aparat de filmat
, și un operator in sala
I de curs) — înregis
trează tot atitea răs| punsuri. Mai simple,
. mai complexe, mai...
' Dar deocamdată să
) refacem secvențele fili mului, nu înainte de a
’ spune că, dacă intr-o
l măsură replica dată
]; spuJLiun,
spontan, reucfw,
reacția, tlls
răs-) punsul formulat fără
ț prea mult timp de gin
\ dire ne pot caracteriza
preocupările, ni\ firea,
velul de instrucție, as
\ pirațiile, exact in acea
merita să ză
\ măsură
bovim asupra răspun
surilor
date
in fața ca
\ merei de luat
vederi.
\ „Catedra, spune după
clipe de ezitare
\ citeva
un profesor, e o piesă
de
mobilier".
ser
\ vește, adaugă „Ea
altul, la
a sprijini catalogul și
materialele didactice".
Aparatul de filmat tre
ce in altă sală, unde
auzim, rostită cu sigu
ranță, fraza : „Pentru
elev catedra înseamnă
ceva, pentru profesor,
altceva". Nici un co
mentariu în plus, totul
ca și cum ar fi de o
claritate absolută. Mai
. departe, altcineva e de
1 părere chiar că „obiectul" in discuție, catei dra, poate lipsi din
’ clasă. Fără sâ-și fi
ț auzit preopinenții, un
alt profesor formulea-

**
*

i*
**

ză : „Catedra e locul
spre care se îndreaptă
privirile tuturor copii
lor". „Distanța dintre
profesor și elev, zice
unul, ar trebui desfiin
țată". Altul nuanțea
ză : „Atmosfera propi
ce lecției
'
se creează nu
cu obiecte din clasă,' ci
cu spiritul elevilor și
al profesorului". Alt
undeva, cineva definește ferm : „Catedra
este temeiul cunoștin
țelor elevilor la toate
obiectele de invățămint“. „Omul de
la
catedră, precizează un
interlocutor,
impune

dacă, pe moment, nu l
reușea să-l formuleze. ’
Se gindea, probabil, ț
la autoritatea cadru- i
lui didactic, autoritate i
sprijinită pe compe- i
tență profesională, pe 1
eficiența influenței e- ț
ducative, pe relația de i
înțelegere și afectivi- I
tate specifică muncii
de educație, pe atmos \
fera, cum zicea unul \
din cei citați, pro
pice actului educațio \
nal creat in clasă. Ca \
tedra ar putea reuni,
simbolic, toate acestea, \
premise ale unui cli
mat de colaborare in
tre educator și cel educat, colaborare care
____
nu exclude
insă .....
auto V
Pornind
ritatea și
ț' exigenta.
’
Dar l
_________
i nu
este ____
doar 1
de la un sondaj catedra
atit : ea ..............................
reprezintă, *
fără îndoială, pentru
profesor și un posibil
respect prin compor
simbol al autoexigentarea deosebită in toa ței profesionale, al
te împrejurările".
pregătirii temeinice și
Desigur, in toate răs al efortului permanent
punsurile surprinse de de autoperfecționare,
aparatul de filmat de autodepășire, al
există o doză de ade probității morale dove *
văr. Sînt, se poate ob dite in toate împreju *
serva cu ușurință, mai rările, căci numai ast
multe feluri de a pri fel poate fi cu adevă
vi, de a înțelege ace rat. „temei
al
cu
lași lucru. Și cel care noștințelor elevilor". Și
spune, fără timp de numai in acest fel, de
gindire, că prin catedră parte de a fi un sim
ințelege o piesă de mo plu sprijin pentru ca
bilier formulează un talog și materialele
adevăr... Doar că „ade didactice (sigur, ele se
vărul" acesta e de pri pun pe catedră, dar...), *
mă instanță, e cel mai poate avea cu priso
superficial sens pro sință semnificația ma
priu al cuvîntului... joră pe care generații
Altceva ar fi fost de de dascăli i-au atribu
așteptat, neîndoielnic, it-o, pe care generații
a’tceva așteptau autorii de învățăcei au des *
filmului, altceva do prins-o, venerindu-și
rește cel care îl vizio profesorii
adevărați,
nează. Răspunsuri, a- oameni cu caracter in-,
dică, mai apropiate de tggru, modele de con
conținutul procesului știinciozitate și profe *
de învățămint, răspun sionalism, de respon
suri care să reflecte sabilitate și umanism, *
atitudinea educatoru dovedite in situațiile
lui, răspunsuri care să complexe, variate ale
mediteze asupra rela procesului de instrucție 1
ției profesor-elev. Cel și educație, spirite vii, J
care spunea că pentru exercitind o influență i
cadrul didactic catedra hotăritoare in forma- i
înseamnă „ceva", pen rea unor oameni ade- ,
ț
tru elev
„altceva" vărați.
căuta să surprindă un Costin TUCHI1A (
aspect esențial, chiar
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TELEGRAMĂ
Primul-ministru
al
Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, a primit o
telegramă din partea primului-ministru al Danemarcei, Poul Schluter,

prin care 11 adresează sincere mul
țumiri pentru felicitările și bunele
urări transmise cu prilejul Zilei
naționale.

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Consiliului Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Desfășurindu-și lucrările in climatul de puternică și mobilizatoare
efervescență creatoare, de profundă și nemărginită bucurie, generat de
istoricele hotăriri ale Plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român din 12—14 aprilie, participanții la Plenara Consiliului
U.A.S.C.R., mindri de marea izbindă obținută de poporul nostru, lichi
darea datoriei externe, iși îndreaptă gindurile, in aceste minunate clipe,
către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general,
eminent ginditor și strateg ai destinelor noastre naționale, personalitate
proeminentă a lumii politice contemporane, și vă încredințează, și cu
acest prilej, că studențimea comunistă a patriei se află și va fi mereu
in primele rinduri ale procesului revoluționar de edificare a socialismu
lui și comunismului cu poporul și pentru popor in patria noastră.
Avind privilegiul de a-șl desfășura activitatea intr-un domeniu coor
donat cu inaltă competență și permanentă grijă de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămintului, prestigios om politic și savant de renume mon
dial, tinăra generație universitară a patriei se angajează, și cu acest
prilej, să facă totul pentru a răspunde prin fapte mobilizatoarelor obiec
tive stabilite de Congresul Științei și Invățămintului privind creșterea
contribuției școlii superioare la imbogățirea patrimoniului gindirii știin
țifice, naționale și universale, la promovarea ideilor dezvoltării pașnice
a lumii contemporane.
Plenara a relevat faptul că trebuie să se acorde, In continuare, și
mai mare atenție de către asociațiile studenților comuniști, împreună cu
organele de invățămint, sub conducerea organelor de partid, in colabo
rare cu instituțiile de specialitate, integrării muncii de cercetare știin
țifică și tehnologică unei viziuni cuprinzătoare asupra rolului specialis
tului, asocierii ei cp obiectivele unei gindiri economice moderne, unei
concepții consecvente cu spiritul eficienței social-economice maxime,
valorificării superioare a resurselor de inteligență și creativitate ale ti
nerei generații universitare.
însuflețiți de exemplul dumneavoastră de muncă și viață, de măre
țele realizări obținute de țara noastră in epoca cea mai luminoasă a
istoriei noastre naționale, „Epoca Nicolae Ceaușescu", de bilanțul stră
lucit cu care poporul român se pregătește să întimpine cea de-a 45-a
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al parti
dului. congresul victoriei socialiste, al independenței depline, economice
și politice a României, tineretul universitar al țării se angajează in fața
partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general, să facă totul pentru a fi, in toate împrejurările, în primele rin
duri ale muncii pentru țară, să probeze spiritul revoluționar și înalta
competență profesională in focul viu al activității eroice a poporului
nostru pe șantiere, în întreprinderi și pe ogoare, în școli și facultăți,
pretutindeni acolo unde, sub semnul de flacără al partidului, pulsează
voința nestăvilită a poporului român de a face istorie pașnică, de a
dovedi atașamentul nețărmurit la politica clarvăzătoare a partidului. Ia
cauza edificării socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă România.
★
★
Simbătă a avut loc în Capitală
studenților la o temeinică pregăti
Plenara Consiliului Uniunii Asocia
re profesională șl științifică în ve
țiilor Studenților Comuniști din
derea transpunerii în viață a obiecti
România, care a analizat activitatea
velor și sarcinilor ce le revin din
organelor și organizațiilor U.A.S.C.
documentele Congresului Științei și
(A.S.C.) în domeniul cercetării și
Invățămîntului, din hotărîrile adop
creației științifice studențești pen
tate de ședința comună a Plenarei
tru îndeplinirea sarcinilor ce decurg
C.C. al P.C.R., a organismelor de
din tezele, indicațiile și orientările
mocratice și organizațiilor de masă
secretarului general al partidului
și obștești din noiembrie 1988.
privind creșterea contribuției ti
în încheierea lucrărilor, într-o at
neretului la înfăptuirea obiectivelor
mosferă de puternică angajare re
noii revoluții științifico-tehnice, a
voluționară, patriotică, participanții
planurilor și programelor,de dezvol
au adresat o telegramă tovarășului
tare economico-socială multilaterală
Nicolae Ceaușescu, secretar general
a patriei noastre. A fost adoptat,
al Partidului Comunist
Român,
totodată, planul de măsuri privind
președintele Republicii Socialiste
perfecționarea activității organizații
lor studențești pentru mobilizarea
România,

REPORTAJE» NOTE
*
INFORMAȚII
OLT : Schimb
de experiență
Județul Olt a găzduit un valoros
schimb de experiență privind valo
rificarea surselor de energie ne
convențională și a resurselor ener
getice refolosibile. Acțiunea a fost
organizată din inițiativa Comite
tului Național pentru Știință și
Tehnologie, Comitetului pentru
Problemele Consiliilor Populare și
Comitetului Executiv al Consiliu
lui Popular al județului Olt. Au
participat specialiști în domeniu
de la consiliile populare județene,
direcțiile generale ale agriculturii,
reprezentanți ai unor institute cen
trale de cercetare și proiectare.
După vizitarea diferitelor tipuri de
instalații aflate în funcțiune in
unități industriale, agricole și in
stituții, precum și a celor desti
nate unor blocuri de locuințe, la
Centrul de Creație și Cultură „Cîn
tarea României" din Caracal au
avut loc prezentări de comunicări
și dezbateri. (Mihai Grigoroșcuță).

IAȘI : Realizări
ale meșteșugarilor
Miile de lucrători din cadrul
cooperației meșteșugărești din ju
dețul Iași desfășoară o susținută
activitate în vederea realizării în
tocmai a prevederilor de plan și a
angajamentelor asumate pentru
anul în curs. In acest fel, deși sar
cinile de plan sînt cu 15 la sută
mai mari deci t anul trecut, ei au
reușit să obțină, de Ia începutul
anului și pină în prezent, un spor
la producția-marfă industrială în
valoare de 8 milioane lei peste
prevederile de plan. De asemenea,
și-au onorat exemplar și prestările
de servicii către populație, ca și
sarcinile de producție aparținînd
industriei mici, livrînd totodată
la export cu 2,7 Ia sută mai multe
produse față de obligațiile contrac
tuale. Succesul are la bază creș
terea productivității muncii.
Cu
cele mai bune rezultate se prezintă
colectivele de muncă de la coope
rativele „Miorița", „Metalul" și
„Sporul" din Iași și „Meșteșugarul"
din Pașcani. (Manole Cor căci).

ALEXANDRIA : Economii
de resurse materiale
și energetice
Pe baza unor complexe progra
me de măsuri, în unitățile indus
triale din municipiul Alexandria
se depun eforturi stăruitoare pen
tru valorificarea superioară a re
surselor materiale și energetice.
Ca urmare a îmbunătățirii tehno
logiilor de fabricație, reproiectăril unor produse, extinderii recon-

Dezvoltarea tuturor localităților țării
(Urmare din pag. I)
tățile Colibași. Basarabi. Scornicești.
Avrig. Bumbești-Jiu),
combinate
de prelucrare a lemnului (în lo
calitățile Nehoiu, Dărmănești, Tăl
maciul. întreprinderi de exploatare
minieră și energetice (in Aninoasa,
Iernut, Ovidiu), întreprinderi de in
dustrie ușoară (în Lehliu-Gară, Mihăilești. Seini. Tălmaciul, întreprin
deri de industrie alimentară (în Va
lea lui Mihai, Ianca, însurăței. Po
goanele. Budeștl, Fundulea, Bragadirul, numeroase unități economice
agricole, unități și secții de cerce
tare, precum și alte obiective, fapt
ce a dus la creșterea volumului și
diversificarea profilului activități
lor economice, la amplificarea do
meniilor de participare a populației
la sfera producției materiale și sa
tisfacerea. într-o mai mare măsură,
a aspirațiilor de afirmare profesio
nală ale locuitorilor, la creșterea ve
niturilor și nivelului lor de viață. în
același timp, în aceste localități s-au
construit numeroase blocuri de lo
cuințe, școli generale, licee, spitale,
centre de cultură și creație „Cîntarea României1', unități comerciale
și de prestări de servicii, s-au rea
lizat importante dotări edilitar-gospodărești.
Toate acestea au făcut necesară adaptarea legislației la noile realități,
la cerințele actualului stadiu de dez
voltare economico-socială a țării.
Tocmai acestor cerințe le corespun
de Legea privind îmbunătățirea
organizării
administrative a te
ritoriului Republicii Socialiste Româ
nia, care va marca o etapă nouă,
superioară în dezvoltarea localități
lor țării.
în lumina orientărilor șl indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pro
cesul de urbanizare continuă, cu ac
cent pe dezvoltarea localităților mici
și mijlocii, urmărindu-se cu consec
vență îmbunătățirea nivelului de
dotare economică și social-culturală
a acestora. La baza acestui pro
ces, ca și pînă acum, se va avea in
vedere valorificarea complexă, la
un
nivel superior de eficiență
a potențialului material și uman
al fiecărei zone și localități, in
scopul creșterii volumului activi
tăților economice și a venitului na
țional, condiție fundamentală pen
tru ridicarea calității vieții. Studiile
privind sistematizarea și amenaja
rea teritoriului, abordind exhaustiv
totalitatea factorilor de influență,
vor fundamenta iucrările de ampli
ficare a surselor energetice, de ex
ploatare și echipare complexă a zo
nelor extractive, de realizare, in
continuarfe, a lucrărilor de irigații,
desecări și de combatere a eroziunii
solului, în scopul creșterii potenția
lului productiv al terenurilor agrico
le, de valorificare rațională și pe
multiple planuri a bazinelor hidro
grafice. de amenajare și protecție a
pădurilor, a mediului înconjurător.
Totodată, prin adîncirea acestor
studii și prin elaborarea programe
lor de dezvoltare economico-socială
se vor stabili condițiile pentru dez
voltarea in continuare, a celor
2 359 comune și creșterea potenția
lului lor economic. Astfel, se vor im
pulsiona crearea de noi unități eco
nomice, dezvoltarea celor existente,
creșterea nivelului producțiilor agri
cole și industriale, a volumului to
tal al activităților economice. In acest scop este prevăzută organizarea
și desfășurarea de către consiliile
populare a unor ample acțiuni, stu
dii și proiecte cu participarea unui
mare număr de specialiști, precum
și cu contribuția nemijlocită a popu
lației, în vederea îndeplinirii sarci
nilor prioritare — realizarea unet
producții de cel puțin 35—40 mii lei
la hectarul agricol și de 50—55 mii

lei la hectarul arabil ; dezvoltarea
puternică a industriei mici pentru a
se ajunge pînă în anul 2000 la o
producție de cel puțin 10 000 lei pa
locuitor, fără a se cuprinde și pro
ducția marii industrii.
Concomitent cu dezvoltarea eco
nomică, o atenție deosebită se va acorda pregătirii în toate comunele a
condițiilor de desfășurare a învățămintului, astfel ca pentru întreaga
populație școlară să fie asigurat un
nivel ridicat de instruire in școli
generale de 10 ani. In acest scop se
vor face amenajările și completările
la clădirile existente, astfel ca. in
cepind din 1990, pe teritoriul comu
nelor să fie îndeplinite cerințele le
gate de buna funcționare a tuturor
școlilor generale. Totodată, rețeaua
de asistentă sanitară se va completa
prin organizarea, încă din acest an,
în fiecare comună, a caselor de
nașteri, concomitent cu asigurarea
personalului sanitar corespunzător,
astfel încît să existe cel puțin un
medic la 900—1 000 cetățeni, în afara
personalului specializat din spitalele
teritoriale. Aceasta va asigura o mai
bună asistență medicală, evitarea
deplasărilor la unitățile sanitare ale
altor comune sau orașe învecinate,
creșterea nivelului ocrotirii sănătă
ții populației. După cum se știe, fie
care comună beneficiază de cel puțin
un centru de cultură și creație
„Cîntarea României" — înzestrat cu
bibliotecă, săli de activități șl ex
poziții, cinematograf. De asemenea,
în fiecare comună există magazine,
unități de alimentație publică, pres
tări de servicii către populație, care
șe vor extinde și diversifica cores
punzător cerințelor.
Consiliilor populare le revine
sarcina de a asigura buna funcțio
nare a tuturor unităților existente
pe teritoriul comunelor, astfel încît
populația să poată beneficia în în
tregime de condițiile de instruire,
asistență sanitară și servire create
de statul nostru. Ele au obligația
să-i sprijine pe cetățenii care doresc
să-și construiască locuințe noi,
punînd la dispoziția lor proiectele
pentru casă și anexele gospodărești,
repartizind terenul pentru construc
ții și facilitînd procurarea materia
lelor de construcții necesare. Pentru
ridicarea nivelului de urbanizare a
comunelor, toate construcțiile noi se
vor înscrie in prevederile planu
lui de sistematizare a localităților,
care asigură folosirea optimă a te
renurilor, realizarea construcțiilor in
regimul de înălțime și densitate pre
văzut de lege.
Răspunderile ce revin consiliilor
populare în organizarea și dezvolta
rea cadrului construit al comunelor
impun măsuri ferme pentru respec
tarea cu strictețe a prevederilor
Legii sistematizării în toate acțiuni
le de dezvoltare și modernizare, apli
carea neabătută a prevederilor aces
teia de către toți cetățenii, prevede
rea, In cadrul programelor de dez
voltare economico-socială, a tuturor
acelor acțiuni care să asigure. Intr-un
timp scurt, condiții de viață și de
muncă cit mai apropiate de cele de
la orașe.
Organizarea pe o treaptă superioa
ră a comunelor va fi susținută și de
sistematizarea și modernizarea cen
trelor de consilii unice agroindustria
le de stat și cooperatiste, acțiu
ne abordată, in toate județele, por
nind de la situația rețelei de localități existente și de la necesttatea organizării acesteia in
sisteme de localități, pe trepte
de complexitate la nivel intercomunal, orășenesc, precum și Ia
nivelul întregului județ.
De fapt, asigurarea bunei funcțio
nări a întregii rețele de localități ru
rale este gindită incepind cu centre
le consiliilor unice agroindustriale de
stat și cooperatiste. Programele de

dezvoltare economico-socială șl solu
țiile de sistematizare ale acestora se
elaborează pornind de la analiza
funcțiunilor economice și sociale la
nivelul zonelor teritoriale și al tu
turor localităților implicate. Pe baza
normelor stabilite, finind seama de
necesitatea asigurării unor produc
ții superioare, de condițiile de ex
ploatare eficientă a terenurilor
agricole și a celorlalte resurse, au
fost determinați indicatori economici
proprii fiecărei zone, care permit
aplicarea unor criterii științifice de
evaluare a activităților economice
și stabilire a oportunității realizării
unor investiții în vederea dezvoltării
în continuare a acestora. In acest fel
se stimulează participarea, într-o
măsură mai mare, a consiliilor unice
agroindustriale de stat și cooperatis
te la realizarea in fiecare comună a
nivelurilor stabilite pentru activi
tățile de bază, la promovarea de noi
acțiuni care să ridice volumul acti
vităților economice, prin valorifica
rea intr-o mai mare măsură a t re
surselor locale, astfel încît să se poa
tă crea fondurile pentru dezvoltare
în conformitate cu principiile autoconducerii, autogestiunii economicofinanciare și autofinanțării.
Dezvoltarea economică va fi susți
nută prin investiții care să creeze
noi capacități de producție, cu deo
sebire din domeniul industriei mici,
prelucrătoare a materialelor locale,
sau în colaborare cu industria repu
blicană, precum și din cel al agricul
turii pentru valorificarea la un nivel
superior a potențialului productiv al
pămîntului. Totodată, în vederea
asigurării unui nivel mai ridicat al
dotărilor social-culturale care să
pună la dispoziția populației ru
rale o gamă diversă de servicii și
accesibilități mai largi la in
stituțiile de învățămînt, sănăta
te și cultură, potrivit
sarcini
lor stabilite de conducerea partidu
lui, consiliile populare acționează
pentru realizarea, în perioadă ime
diat următoare, în centrele de con
silii unice agroindustriale de stat și
cooperatiste, a liceelor de 12 ani,
centrelor de cultură și creație „Cîn
tarea României", spitalelor cu 50—100
paturi, dispensarelor ș! farmaciilor,
precum și a tuturor celorlalte dotări
necesare populației.
în aceste condiții, dezvoltarea în
tregii rețele de unități teritorial-administrative, formată din mu
nicipii, orașe și comune — nuclee
de bază ale activității economice și
de asigurare a unor condiții tot
mai bune de viață pentru întreaga
populație — așa cum este prevăzu
tă în Programul național de siste
matizare a teritoriului, de organi
zare și modernizare a localităților
țării, se încadrează în prevederile
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului
privind dezvoltarea economico-socia
lă a țării, asigurindu-se atingerea
obiectivului major : ridicarea nivelu
lui de viață al întregii populații
prin reducerea și, în unele situații,
eliminarea deosebirilor esențiale
dintre sat și oraș.
Astăzi, mai mult ca oricînd, avem
certitudinea realizării acestor pro
iecte. Așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al
P.C.R. din 12—14 aprilie, achitarea
integrală a datoriei externe deschide
noi perspective, creează noi posibili
tăți materiale de dezvoltare multi
laterală a țării, întregul nostru po
por fiind hotărît să muncească fără
preget pentru a asigura înaintarea
fermă a României pe drumul edi
ficării societății socialiste și comu
niste.

Romeo DRAGOMIRESCU

vicepreședinte
al Comitetului pentru Problemele
Consiliilor Populare

diționării pieselor de schimb și
reintroducerii in circuitul produc
tiv a materialelor refolosibile, în
perioada ce a trecut din acest an
consumurile planificate de metal
s-au redus cu aproape 700 tone.
De asemenea, prin generalizarea
inițiativelor muncitorești, aplica
rea unor valoroase soluții tehnice
și recuperarea resurselor energe
tice secundare, s-au economisit
1 140 tone de combustibil conven
țional și 1 980 MWh energie elec
trică. Cu rezultatele cele mai bune
se înscriu oamenii muncii de la
întreprinderea de Rulmenți. între
prinderea de Panouri și Tablouri
Electrice, întreprinderea de Aparataje și Accesorii și întreprinde
rea Mecanică „Islaz". (Stan Ște
fan).

SIBIU : Volum sporit
de materiale recuperabile
Urmare a continuei dezvoltări a
rețelei de colectare a materiale
lor recuperabile și a mai bunei
organizări a acesteia, a activității
de educație desfășurate în acest
sens, cantitățile de materiale re
cuperabile colectate pină în pre
zent sînt cu 10—15 la sută mai mari
la toate sortimentele față de aceeași
perioadă a anului trecut. încă de
la începutul anului au fost orga
nizate ample acțiuni de masă și
zile-record de colectare în cartie
re, în gospodăriile populației, în
întreprinderi și instituții de la orașe și sate. Au fost colectate
37 000 tone oțel, 4 000 tone fontă,
95 tone cupru, 130 tone alamă, 116
tone bronz, 628 tone zinc, 400 tone
aluminiu. 2 250 tone hîrtie, 66 tone
textile, 970 tone spărturi sticlă, 33
tone mase plastice șt alte mate
riale. (Ion Onuc Nemeș).

CONSTANȚA : Un nou
succes al constructorilor
După ce, respectîndu-și angaja
mentul luat la începutul lunii mai,
au dat în folosință pasajul rutier
de pe DN 39 din dreptul localității
Tuzla, lucrare realizată în condiții
optime de calitate, lucrătorii din
brigăzile specializate ale Antrepri
zei de Construcții Căi Ferate, Dru
muri și Poduri Constanța — Cen
trala Antrepriză Generală de Con
strucții Hidrotehnice au obținut un
nou succes de seamă. Ei au finali
zat pasajul rutier peste liniile fe
roviare uzinale ale Fabricii de
Construcții și Reparații Nave Man
galia, care face parte din ansam
blul podului rutier și pietonal de
peste lacul Mangalia, obiectiv aflat
în stadiu avansat de execuție. De
sublihiat faptul că acest pasaj ru
tier a fost realizat cu două săptămîni mai devreme fată de ter
menul stabilit. (Lucian Cristea).

tv
11,30 Lumea cooillor (color) • Telefllmoteca de ghiozdan. „Cei șase
urși și clovnul Cybulka".
Ulti
mul episod
12.25 Sub tricolor, la datorie I (color)
12.40 Viața satulul( color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cîntarea României (color) • Oma
giul țării conducătorului Iubit.
Emisiune realizată în colaborare
cu Consiliul Culturii șl Educației
Socialiste și cu
Comitetul
de
Cultură și Educație Socialistă al
județului Argeș
20.25 Film artistic (color). „Logodnica
mecanicului Gavrilov". Producție
a studiourilor sovietice. Premie
ră TV
21.40 Moment coregrafic (color)
21,50 Telejurnal

LUNI 29 MAI
19.00 Telejurnal
19,25 Localitățile țării tn
anul 45
al
revoluției (color). Repere ale ur
banizării
19,45 știința pentru toți (color) • Ener
gii neconvenționale
20,10 Industria — programe prioritare.
Sporirea mal accentuată a
pro
ductivității muncii prin realizarea
unor noi sisteme de
mașini și
utilaje
20.30 Tezaur folcloric (color)
21,00 Ctitorii ale Epocii de Aur (color)
Reportaj
21,15 Din lumea capitalului (color)
21.30 Ce-ți doresc eu ție, dulce Româ
nie (color). Versuri patriotice, re
voluționare
21,50 Telejurnal

EDUCAREA GINDIRII ECONOMICE
(Urmare din pag. I)
tarului comitetului de partid de la
„Electromureș". Știm că trebuie să
gindim economic, la fiecare pas pe
care-1 facem, zi de zi, pe parcursul
realizării sarcinilor de plan.; știm
că trebuie să fie însușită această
concepție de către fiecare om al
muncii în colectivul nostru. Aceasta
înseamnă că fiecare om al muncii
la locul său de muncă trebuie să fie
conștient de modul cum își realizea
ză sarcinile, cum utilizează materi
ile prime, mașinile, astfel ca întrea
ga activitate să conducă la realiza
rea de produse de calitate superioa
ră cu minimum de cheltuieli.
Comitetul de partid pe întreprin
dere și consiliul oamenilor mun
cii, printr-o activitate perseverentă,
continuă, urmăresc rezultatele economico-financiare obținute pe sec
ții, ateliere, pe produse. Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu din
noiembrie 1988 a fost dezbătută și
însușită la nivelul activului de partid
pe întreprindere și în cadrul adună
rilor generale ale organizațiilor de
bază. Aceste teze sint discutate la
fiecare cerc de învățămînt politic.
La instruirea propagandiștilor — ac
tivitate ce are loc la filiala exis
tentă în întreprindere — pe lingă
dezbaterea temelor axate pe capito
lele expunerii sint invitați contabilul-șef, inginerul cu pregătirea fa
bricației, șeful serviciului plan, șeful
serviciului financiar, șeful C.T.C.,
care lămuresc aspecte concrete ale
activității întreprinderii. La rîndul
lor, propagandiștii transmit și pre
lucrează aceste date la fiecare cerc
de învățămînt politic.
La adunările generale ale organi
zațiilor de bază, membrii de partid
discută deschis și direct, la obiect,

în organizarea Consiliului pentru
educație fizică și sport și Comitetu
lui U.T.C. ale sectorului 2 al Capi
talei, duminică se va desfășura în
Parcul sportiv „Progresul" festi
valul cultural-sportiv „Sărbătoarea
primăverii". Programată sub egida
competiției sportive „Daciada" și a
Festivalului
național
„Cîntarea
României", manifestarea va cuprin
de, incepind de la ora 9,30, demon
strații de tenis de cîmp, judo, lupte,
box, scrimă, culturism și gimnastică,
precum și numeroase momente de
muzică, umor, dansuri.
FOTBAL • Meciurile etapei a 28-a
a campionatului diviziei A de fotbal
se dispută duminică 28 mai după
următorul program: F.C.M. Brașov —
F.C. Inter Sibiu; A.S.A. Tg. Mureș —
F.C. Argeș Pitești ; Corvinul Hune-

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
sala
Mare); Fata din Andros — 18; (sala
Amfiteatru); Campionul — 15; (sala
Atelier): Ultimul set — 18.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. Sala Studio): „Treptele afirmării artistice". Cristian Balea —
percuție. La pian: Ghizela
Tulvan.
Mihaela Vilcea
— pian —
10,30 :
Adrian Mantu — violoncel. La plan:
Magda Buciu — 17,30; (Ateneul Ro
mân : Orchestra de cameră
„ARS
MUNDI" a Filarmonicii „Oltenia" —
Craiova. Dirijor: Modest Ciochirdan.
Solistă: Kim Walker (S.U.A.) — 11 ;
„Panoramic XX". Atelierul de muzi
că contemporană „ARCHAEUS" —19.
• Opera Română (13 18 57): Motanul
încălțat — 11; Femeia îndărătnică —
18.
• Teatrul de operetă (13 63 48): My
fair Lady — 10,30; O noapte la Ve
neția — 18.

nentă esențială, se află și fortifica
rea gindirii economice a cadrelor,
a tuturor oamenilor muncii. După
cum se cuvine să subliniem, in
succesele, atunci cînd apar, trădea
ză o slăbire a preocupării pentru
latura economică în acțiunea de educare a membrilor colectivului
nostru.
ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ — conchide Elena Vultur
— are ca scop unirea eforturilor
comuniștilor, ale tuturor celor ce
muncesc in vederea îndeplinirii ma
rilor sarcini puse de programele
noastre de dezvoltare, a promovării
modernizării economiei naționale, a
introducerii noului, creșterea nivelu
lui de conștiință și de acțiune revo
luționară. Iată de ce argumentul
economic are un rol primordial în această activitate. Dezbaterea noastră
a abordat problema educării gindi
rii economice în unitățile produc
tive — dar această problematică,
trebuie amintit, își are un Ioc im
portant in toate unitățile socialis
te : în unitățile sanitare, în uni
tățile culturale și în școală. In
instituțiile de învățămînt de toa
te gradele, acolo unde se pregă
tesc cadrele de miine, complexul
educativ-instructiv are ca o com
ponentă esențială economicul. Amintesc doar în treacăt adevărul
care stă la baza tuturor acțiunilor
de pregătire a clasei muncitoare de
mîine : pregătim proprietarii, pro
ducătorii și beneficiarii avuției na
ționale. în această concepție, evi
dent, preocuparea pentru formarea
gindirii economice ocupă un loc
esențial.

Georqe-Radu CH1ROV1C1
Gheorqiie GIURGIU

Măsuri simple, efecte mari în păstrarea sănătății
Dintre bolile cardiovasculare
care sint in general, în țările
dezvoltate, cauza principală a îmbolnăvirilor și a mortalității — pe
primul loc se află hipertensiunea
arterială și cardiopatia ischemică,
adesea asociate.
‘ . De multe ori,
hipertensiunea apare mai întîi,
fiind urmată de cardiopatia ische
mică. Despre factorii care favorizea
ză apariția acestei boli și despre mo
dul de prevenire a ei ne vorbește
conf. dr. Pompiliu POPESCU, șeful
clinicii medicale de la Spitalul Pan
duri.
Mai întîi, ce se înțelege prin boala
cunoscută sub numele de cardiopatie
ischemică, despre care mulți sufe
rinzi se interesează.
Cardiopatia ischemică, boala coro
nariană sau insuficiența coronaria
nă, este o boală a mușchiului inimii,
determinată de tulburările de irigare
a acestui mușchi. Mai precis, se
produce o discrepantă între necesi
tatea de oxigen, combustibilul inimii,
și aportul inadecvat, insuficient al
vaselor coronariene, care aprovizio
nează cu singe șl oxigen, deci care
hrănesc mușchiul inimii denumit și
miocard. Această diferență intre do
rințele fiziologice și posibilitatea de
H oxigenare se datorează unor modifi
cări apărute în structura arterelor
coronariene sau/și a funcțiilor aces
tora. Cardiopatia Ischemică sau
boala coronariană se manifestă sub
forme (clinice) diferite, dintre care
cele mai importante sînt angina de
piept, cu mai multe tipuri, și insu
ficiența miocardică. Angorpectoris
sau angina pectorală este cea mai
frecventă formă a cardiopatiei is
chemice, fiind caracterizată prin du
reri localizate în mijlocul pieptului,
sub formă de presiune, constricție
sau stringere ori ca o senzație de
gheară. Durerea poate iradia sau nu
in brațe, mai des pe partea stingă
sau (și) de la baza gîtului înspre ma
xilar. Durerile sint declanșate în ge
neral de un efort fizic, în special la
mers, urcat scări, dar și în stări de
emoție puternică etc. și cedează la
încetarea efortului fizic sau prin
administrare de nitroglicerină sub
limbă.
Cauza principală a cardiopatiei
Ischemice, în marea majoritate a ca
zurilor, este ateroscleroza sau mai
bine spus leziunea aterosclerotică
apărută la nivelul pereților vaselor
coronariene. în urma unui proces
evolutiv lent se îngustează calibrul
vaselor prin depunerile de plăci ateromatoase care conțin o cantitate
importantă de grăsimi, colesterol etc.
La aceste plăci ateromatoase, cu
timpul se adaugă o fibrozare sau
sclerozare, uneori și calcifiere a pe
reților vaselor. In aceste condiții,
complicația cea mai gravă este for
marea de cheaguri sau trombusuri

ACTUALITATEA SPORTIVA
„SĂRBĂTOAREA
PRIMA VERII"

problemele legate de eficiența eco
nomică a activității colectivului res
pectiv de muncă.
— In adunarea generală a oamenilor muncii din ianuarie anul curent — continuă
Tiberiu Anghel,
șeful serviciului financiar al _____
întreprinderii — noțiunea eficienței eco
nomice a ocupat un loc important;
astfel, la început de an s-a defalcat
și planificat bugetul de venituri și
cheltuieli pe secții și acestea au
devenit instrumente de urmărire și
influențare a eficienței economice.
Consiliul oamenilor muncii a urmă
rit permanent încadrarea în nivelu
rile planificate pentru fiecare secție
și, mai ales, a creat un cadru orga
nizatoric pentru operaționalizarea
acestui instrument.
O componentă importantă a acti
vității o constituie introducerea pro
gresului tehnic prin asimilarea de
noi produse, modernizarea produse
lor existente, dezvoltarea de noi teh
nologii și perfecționarea tehnologii
lor existente. Ponderea valorică a
produselor introduse in fabricație a
fost de 62,75 la sută din valoarea
producției-marfă
realizate.
Tot
deauna trebuie să fabricăm pro
duse care „sînt cerute", sînt aștep
tate de beneficiari și această cerință
este pătrunsă pină la fiecare mun
citor, care este conștientizat in acest
sens. La aceasta concură toate
mijloacele educative pe care le
avem la dispoziție — inclusiv cele
care sint la prima vedere „pur
tehnice" : cursurile de informatică,
cele de policalificare, cursurile de
perfecționare pentru controlorii de
calitate ș.a.m.d.
Putem spune, fără teama de a
greși, că la rădăcina succeselor în
treprinderii noastre, ca o compo-

doara — Rapid București ; Oțelul
Galați — S.C. Bacău; F.C. Farul Con
stanța — Victoria București ; Steaua
București — F.C. Bihor Oradea (sta
dionul Steaua) ; F.C. Olt — Univer
sitatea Cluj-Napoca ; Dinamo Bucu
rești — Sportul studențesc București
(stadionul Dinamo) ; Flacăra Moreni — Universitatea Craiova.
Partidele vor începe la ora 18,00.
• Pentru prima dată după 18 ani,
echipa Arsenal Londra a intrat în
posesia titlului de campioană a An
gliei la fotbal, totalizind in clasa
mentul final 76 puncte (golaveraj
73—36), urmată de F.C. Liverpool —•
76 puncte
(65—28), Nottingham
Forest — 64 puncte, Norwich — 62
puncte, Derby — 58 puncte etc.
ȘAH. Turneul internațional de șah
pentru calificarea la „Cupa mondială", desfășurat la Moscova, s-a
încheiat cu victoria maestrului so• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Trenurile mele — 10,30; Mizantropul
—- 18; (sala Grădina Icoanei, II 95 44):
Clinele grădinarului — 14.
• Teatrul Mic (14 70 81): O femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre
nord —• 10,30; Amurgul burghez —
18,30.
• Teatrul Foarte
Mic
(14 09 05):
Goethe mi-a spus •— 11.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03,
sala
Magheru): Cuibul — 10; Scapino —
18; (sala Studio): Idioata — 18,30.
• Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34): Iarna cînd au murit cangu
rii
— 11; Arta conversației — 18;
(în foaier): Doamnele domnului Ca-,
ragiale
—
18,30;
(sala
Giulești,
18 04 85): Cocoșelul neascultător
—
11; Milionarul sărac —- 18.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (sala Savoy,
15 56 78): Tempo,
tempo — 18; (sala Victoria, 50 58 65):
Varietăți pe portativ — 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână” (13 13 00) : Micuța Dorothy — 11;
Romanța inimii mele (premieră) — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70,

care îngustează și mai mult calibrul
vasului, pînă la astuparea lui com
pletă, situație în care se poate pro
duce infarctul miocardic. In ultima
vreme s-a constatat că un rol impor
tant, in acest sens, îl poate avea și
spasmul coronarian sau vasoconstrlcția, respectiv contracția musculaturii
vasului coronarian.
Toate aceste procese și mecanis
me pot să apară în cadrul bolii co
ronariene, avînd o varietate de for
me. întrucît cardiopatia ischemică
are la bază mai ales un proces de
ateroscleroză este greu de aplicat un
tratament al acestei cauze și o vin
decare a ei completă. Nu ne putem
aștepta deci ca prin tratamentele pe
care le administrăm să vindecăm o
cardiopatie ischemică. în schimb,
măsurile de prevenire a bolii sînt

cu prilejul unor controale medicale
că au hipertensiune, boală asimptomatică, instalată pe tăcute, fără ca
pacientul să știe, considerîndu-se in
tr-o bună formă fizică. Numeroase
studii au confirmat rolul nefast al
fumatului pe multiple planuri. Ne
vom referi numai la influența Iul
asupra miocardului, mușchiul inimii.
Datorită oxidului de carbon inhalat
o dată cu fumul de țigară, inima
primește mai puțin oxigen, care este
combustibilul ei de întreținere în
bună funcționare, necesar metabo
lismului. Este știut că nicotină din
țigări are o acțiune de vasoconstricție a coronarelor și de stimulare a
eliberării altor substanțe vasoconstrictoare din organism, cum sînt
adrenalina, noradrenalina ș.a. In
aceste condiții se produce o îngus
tare și mai mare a vaselor, artere
lor, o creștere a frecvenței cardiace
(tahicardie), ceea ce implică sau
necesită un consum mai mare de
oxigen, care și așa lipsește la un
suferind coronarian. Ș-a dovedit că
fumatul stimulează totodată procesele de formare a trombozelor, a
cheagurilor de sînge în coronare. Bi
neînțeles că toate aceste efecte noci-’
In prezent bine cunoscute, fiind efi
ve.
sînt proporționala cu numărul
ciente și ușor de respectat. Astfel,
anilor și al țigărilor fumate de pa- .
măsurile de prevenire sau de profi
cient sau de omul aparent sănătos.
laxie primară vizează însăși apariția
Mulți specialiști din diferite țări sus
bolii, iar dacă boala totuși s-a con
țin opinia ca anul 2000 să fie al so
stituit, măsurile de tratament vizea
cietății nefumătorilor, în care toți
ză încetinirea și, eventual, oprirea
fumătorii să fi renunțat, în Inte
evoluției, în orice caz evitarea com
resul propriei vieți, la acest obicei
plicațiilor.
profund dăunător sănătății.
Prevenirea sau profilaxia primară
In ce privește valorile crescute
reprezintă acum problema cea mai
ale colesterolului, acestea pot fi di
importantă atît pentru populație, cit
minuate
prin regim alimentar echi
și întreg personalul, sanitar, puninlibrat, prin consumarea rației calo
du-se accent pe evitarea aterosclerice corespunzător vîrstei, sezonului,
rozei și prin aceasta implicit pe pre
activității cotidiene și, în general,
venirea cardiopatiei ischemice. Aprin diminuarea consumului de gră
ceastă acțiune are în vedere desco
simi animale și a altor produse bo
perirea precursorilor bolii, a factori
gate în colesterol. Foarte importante
lor ei de risc, care, cu cît sînt iden
sînt
menținerea greutății corporale
tificați mai devreme, deci la vîrste
în limite normale și combaterea se
tinere, cu atît se obțin rezultate mai
dentarismului ; practicarea unor ac
bune. Dacă s-au înregistrat progre
tivități fizice în mod sistematic, zil
se importante în tratarea bolilor car
nic, s-a dovedit a fi un tratament
diovasculare, pare inexplicabil fap
bun și pentru scăderea colestero
tul că nu in aceeași măsură s-au ob
lului.
ținut rezultate și în prevenirea car
Dacă aceste recomandări sint in
diopatiei ischemice, cu atît mai mult
dicate pentru prevenirea cardiopatiei
cu cît prevenirea presupune măsuri
ischemice, trebuie să adăugăm că ele
simple, necostisitoare. Renunțarea
sînt la fel de utile și pentru preve
la cafea, țigară și alcool, de exem
Vsau profilaxia secundară, în
nirea
plu, mărește chiar bugetul personal.
sensul că se vor aplica cu atît mai
In ce privește factorii de risc, se
mult în cazul pacienților cu boala
știe că hipertensiunea arterială poa
coronariană pentru a preveni com
te fi ușor depistată numai prin mă
plicațiile și evoluțiile severe. Studii
surarea tensiunii arteriale, care tre
efectuate pe grupe mari de populație
buie făcută prin control medical cu
în diferite țări și la noi au demon
orice ocazie : angajare, control pe
strat că, prin astfel de măsuri și
riodic în întreprinderi, in școli, fa
mod
de viață, multe boli, între care
cultăți sau pentru carnetul auto, eli
și cardiopatia ischemică, pot fi în
berarea certificatului de căsătorie, la
mod cert prevenite.
plecarea în concediu sau la cură
balneară etc. Nu de puține ori, oa
meni aparent sănătoși au constatat
Elena MANTU

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

vietic Serghei Dolmatov cu 7 punc
te din 9 posibile, urmat în clasa
mentul final de Firmian (S.U.A.),
Akopian, Vladimirov, Gavrikov, Timoșenko, Halihman (toți U.R.S.S.)
cu cite 6,5 puncte, Cernin (U.R.S.S.),
Vujmanavin (U.R.S.S.) 6 puncte etc.
Primii 8 clasați obțin calificarea la
Cupa mondială.
TENIS. • în optimile de finală
ale turneului internațional de tenis
de la Florența, contînd pentru „Ma
rele Premiu", francezul Thiery Tulasne l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe
portughezul Nuno Marques, ecuadorianul Anders Gomez a dispus cu
7—5, 7—6 de italianul Francesco
Cancelotti, iar argentinianul Eduar
do Bengoechea a cîștigat cu 6—3,
2—6, 6—3 partida cu spaniolul Fran
cesco Clavet. ® Rezultate înregis
trate în ultimele partide din opti
mile de finală ale turneului inter
național feminin de tenis de la Ge
neva : Manuela Maleeva (Bulgaria)
— Beverly Bowes (S.U.A.) 6—1,
6—0.
Ia Teatrul de comedie): Hoțul senti
mental — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) ; Aventuri cu Scufița Roșie
— 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04):
Cartea cu Jucării — 11,30.
• Circul București (10 41 95): Vede
tele Circului
din Varșovia — 10;
15,30; 19.
•
Studioul
de
teatru
______
I.A.T.C.
(15 72 59): Steaua fără nume — 19.

cinema
• Marla și marea : SCALA (11 03 72)
— 9; li; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
• O vară cu Mara : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragoste sublimă
(„Zilele filmu-

vremea
Prognoza
meteorologică pentru in
tervalul cuprins între 28 mai. ora 20
— 31 mai, ora 20. In țară : Vremea va
continua să se încălzească, devenind
caldă pentru această perioadă. Cerul
va fl temporar noros în
vestul
și
nordul tării și variabil, mai mult se
nin, în rest Vor cădea ploi care vor
avea șl caracter de
aversă însoțite
izolat de descărcări electrice în nord vestul și nordul țării șl izolate îndeo
sebi după-amiaza în celelalte regiuni.
Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 șl 15 grade, iar cele
maxime, în general, între 22 și 30 de
grade. La București ; Vremea va con
tinua să se Încălzească, devenind cal
dă pentru această perioadă. Cerul va
fl variabil. Vintul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 12 șl 18 grade, iar
cele maxime între 25 șl 30 grade.

Iul indian
)
**
: STUDIO
(59 53 15) —
9; 12,15; 15,30; 18,45
• Expediția : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• «Vacanța cea mare : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
© Maria și‘ Mirabela
‘ *in Tranzistorla :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17;. .19
• De la literatură la film : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1S;
20,15
• Detașamentul 33: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragonul alb : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alarmă în Deltă — 9; 11; 13, Ori
care fată iubește un băiat — 15; 17;
19 : DOINA (16 35 38)
O Comisarul: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fotografiile Sidoniei ;
DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Biciul fermecat; VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
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MOSCOVA

ROMANIA. PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
MILITEAZĂ PENTRU I POLITICA
RE CILUIMK PACE: Șl PRUCUES SUCIAL

SESIUNEA CONGRESULUI DEPUTATILOR POPORULUI
DIN U.R.S.S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Sîmbătă, în cea de-a treia zi a sesiunii
Congresului Deputaților Poporului
din U.R.S.S., a fost încheiată ale
gerea Sovietului Suprem — organ
permanent al puterii de stat, legis
lativ, de conducere și de control, for
mat din două camere: Sovietul Uniunii
și Sovietul Naționalităților. Potrivit
prevederilor constituționale, Sovie
tul Suprem a fost ales prin vot
secret dintre deputății Congresului.
Cele două camere ale sale au cite
271 de membri fiecare. Anual, Con
gresul Deputaților Poporului înno
iește o cincime din numărul mem
brilor fiecărei camere a Sovietului
Suprem.
Sovietul Suprem al U.R.S.S. se va
întruni, anual, în două sesiuni ordi

Relatări, articole și comentarii ale presei de peste hotare

Reflectînd amplu vizita oficială
de prietenie făcută în țara noastră
de președintele Joaquim Alberto
Chissano, ziarul „NOTICIAS" din
Mozambic relevă :
Președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat că
România va continua să conlucreze
strîns cu țările în curs de dezvol
tare în realizarea obiectivelor de
lichidare a subdezvoltării, de pro
gres economic și social al fiecărei
națiuni.
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu, sprijină activ
lupta popoarelor’' din Africa austra
lă pentru soluționarea pe cale paș
nică a problemelor lor, pentru în
cetarea oricărui amestec în trebu
rile lor interne, a tuturor acțiuni
lor de subversiune și destabilizare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— evidențiază „Noticias" — a ex
primat convingerea că se vor de
pune toate eforturile pentru apli
carea hotărîrii Organizației Națiuni
lor Unite privind asigurarea, in
acest an, a independenței Namibiei.
Ziarul mozambican arată, de ase
menea, că președintele Joaquim
Alberto Chissano, referindu-se la
importanta victorie din domeniul
economic înregistrată de poporul
român sub conducerea înțeleaptă
a președintelui Nicolae Ceaușescu
— achitarea completă a datoriei
externe — a declarat : Miracolul
economic al României nu se limi
tează numai la lichidarea datoriei
externe. El merge mult mai de
parte. Prin munca asiduă și înalta
conștiință politică, poporul român a
înregistrat cuceriri importante în
diferite domenii, ridicind in mod
considerabil nivelul de viață și
bunăstare al tuturor cetățenilor
țării.
în cursul convorbirilor au fost
abordate probleme privind înfăp
tuirea dezarmării, în primul rind a
dezarmării nucleare, încetarea con
flictelor din toate zonele globului
și soluționarea lor exclusiv pe cale
pașnică, prin tratative, lichidarea
subdezvoltării și edificarea noii
ordini economice internaționale, in
staurarea în lume a unui climat de
destindere, securitate, pace, înțele
gere și largă cooperare între na
țiuni — a relatat agenția T.A.S.S.
O atenție deosebită a fost acorda
tă situației de pe continentul
african.
Cu prilejul convorbirilor românomozambicane la nivel înalt — a
subliniat agenția A.D.N. din R.D.
Germană — președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat
sprijinul și solidaritatea României
socialiste cu lupta popoarelor africane pentru înlăturarea totală a
colonialismului și neocolonialismului, pentru consolidarea inde
pendenței politice și economice,
pentru dezvoltarea liberă pe calea
progresului economico-social.
Opinia publică din România se
pronunță cu fermitate împotriva
modernizării armamentelor nu
cleare ale țărilor membre ale
N.A.T.O., pentru salvgardarea pă
cii pe planeta noastră și susține
necesitatea imperioasă a începerii
de tratative pentru realizarea unui
acord de reducere cu 50 la sută a
armelor strategice nucleare, a în
lăturării complete, pînă în anul
2000, a tuturor armelor nucleare —
evidențiază ziarul sovietic „PRAV
DA". într-o informație publicată în
deschiderea paginii de politică in
ternațională. Cotidianul relatează
că această poziție a fost exprima
tă în apeluri ale organizațiilor de
masă și obștești din România, adresate guvernelor și organizații
lor similare din țările membre ale
N.A.T.O. și remise ambasadelor
respective de la București.
Recenta
hotărîre
a
țărilor
N.A.T.O. de a examina în cadrul
viitoarei întilniri la nivel înalt
problema trecerii la modernizarea
armelor tactice și a rachetelor nu
cleare cu rază scurtă de acțiune
provoacă o profundă preocupare —
relevă ziarul, citind din documen
te. Este necesar să se evite orice
măsură care ar putea aduce pre
judicii serioase procesului dezar
mării. Modernizarea și dezvoltarea
rachetelor nucleare cu rază scurtă
de acțiune ar anula complet efectele lichidării armelor cu rază
medie și mai scurtă de acțiune,
înlocuind o forță distructivă cu
alta, mai perfecționată și mai pe
riculoasă. în încheiere, „Pravda"
subliniază poziția exprimată în apeluri în sensul că esența acestei
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ILE DE PRESA

e scurt
CRIZA DE GUVERN DIN ITA
LIA. Președintele Italiei, Frances
co Cossiga, i-a încredințat pre
ședintelui Senatului italian, Gio
vanni Spadolini, „o misiune exploratorie" pentru a soluționa cri
za de guvern provocată de demi
sia cabinetului condus de Ciriaco
de Mita.
CONVORBIRI LA TUNIS. Pre
ședintele Tunisiei, Zine El Abidi
ne Ben Aii, a avut convorbiri cu

dinamică a României pe plan mon
dial este indisolubil legată de nu
mele și activitatea președintelui
Nicolae Ceaușescu, -făuritorul și
promotorul neobosit al ansamblului
politicii externe românești, iniția
torul orientărilor fundamentale ale
tuturor acțiunilor internaționale de
răsunet, prin care această țară și
conducătorul ei s-au impus în con
știința epocii contemporane. Prin
viziunea științifică asupra fenome
nelor vieții internaționale, prin
aprecierea realistă și novatoare a
tendințelor și evoluțiilor lumii de
azi, prin umanismul și înalta res
ponsabilitate față de destinele pă
cii, prin abnegația și pasiunea puse
neabătut în lupta pentru împli
nirea celor mai înalte aspirații ale
propriului popor, ca și ale tuturor
celorlalte popoare ale lumii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a
atras o unanimă prețuire și un
înalt prestigiu pe toate meridia
nele, ceea ce se răsfrînge nemij

armelor nucleare și de reducere
radicală a armamentelor conven
ționale. Abordind în acest fel pro
blema dezarmării, România apre
ciază că viitorul omenirii va fi o
lume fără arme de distrugere în
masă — subliniază in incheiere
ziarul turc.
în articolul „Soluții românești
realiste pentru lichidarea datoriei
externe", revista „AL RAED AL
ARABI" din Iordania relevă : Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a anun
țat recent că România și-a achitat
definitiv întreaga datorie externă.
Secretul acestui miracol românesc
modernizări o constituie reîntoar
constă în existența industriei pu
cerea la cursa înarmărilor.
ternice pe care România a reali
în cadrul ședinței Comitetului
zat-o în anii construcției socialiste,
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
precum și în creșterea an de an a
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
producției agricole.
lutat înțelegerea dintre Uniunea
Din experiența sa proprie, Româ
Sovietică și Republica Populară
nia a ajuns la concluzia că numai
Chineză privind normalizarea re
alocînd permanent circa o treime
lațiilor — a informat agenția
din venitul național pentru dezvol
tare se pot asigura condițiile ne
T.A.S.S. S-a subliniat că P.C.R.
cesare pentru progresul general și,
pe această bază, pentru ridicarea
nivelului de trai al poporului.
Președintele Nicolae Ceaușescu
are meritul nu numai de a fi fun
damentat imperativul unor schim
bări de structură, care să reorgani
zeze
pe baze noi, echitabile actua
Rumania ha conseguido ft. R1MBORSO DEL DEBITO ESTERO
lul sistem de relații economice, de
a-i fi dat contururi teoretice dintre
pagrar su deuda externa REAUZZAZIONE STORICA
cele mai clare, ci și de a fi indicat
DEL POPOLO ROMENO
: t ț >- Jtm:.:: <•.«.<•
căile și modalitățile de realizare a
acestui deziderat.
Xx.w <• =
La mijlocul lunii aprilie 1989, de
Ia București ne-a parvenit o știre
de excepție : România, care în 1980
■. : .‘Uft
vxU:
avea o datorie externă de peste 11
miliarde dolari, a reușit să se eli
bereze în întregime de această po
vară — și-a informat cititorii co
tidianul „ITALIA OGGI", în arti
yWHiatfSS.
colul intitulat „Lichidarea datoriei
externe — realizare istorică a po
£:<
>!>,• l
.<> - ' •••
< ■ -o.
porului român", relevînd : Știrea
5y.G
xU
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este de excepție, într-adevăr, deoa
<«< saaftww
rece în decursul ultimului deceniu
:»&>■>
ne-am obișnuit să auzim, să citim
sau să constatăm că datoria ex
obr» t>f>
vwa»
ternă a majorității statelor — în
primul rînd a celor în curs de dez
— a continuat să crească
• Convorbiri la nivel înalt sub semnul voltare
în mod vertiginos.
Cotidianul italian pune în evi
înțelegerii și cooperării • Demersuri ferme dență
sublinierea
președintelui
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia
împotriva modernizării rachetelor nucleare, hotărîrea de a se plăti întreaga
datorie externă a pornit de la ne
cesitatea de a se asigura deplina
pentru edificarea unei lumi fără arme și independență,
atit economică, cit. și
a țării.
războaie • Strategie novatoare, realistă, politică,
Este up ast demn da respect, pț
orice om de bună credință tiu
în vederea soluționării ansamblului pro care
poate să nu-1 aprecieze la justa
lui valoare, cu atît mai muit cu
rambursarea integrală a dato
blematicii majore internaționale • Lichi cit
riei externe s-a făcut concomitent
cu
dezvoltarea
neîntreruptă a eco
darea datoriei externe, act demn de res nomiei românești.
Ziarul „LA RAZON" din Argen
pect, realizare istorică a poporului român tina
a publicat articolul „România
a reușit să-și plătească datoria ex
ternă", în care subliniază : Un anunț pe care mulți ar dori să-l
audă
și pe aceste latitudini l-a
se pronunță neabătut pentru de
locit asupra prestigiului și demni
făcut
președintele
României,
pășirea divergențelor, pentru o
tății întregului popor român.
colaborare bazată pe principii de
Președintele Nicolae Ceaușescu Nicolae Ceaușescu, poporului său,
declarind că datoria externă a ță
egalitate între toate țările socialis
s-a făcut cunoscut pe toate meri
rii a fost în totalitate plătită.
te, între partidele comuniste și
dianele ca promotor ardent al li
Președintele a efectuat, de ase
muncitorești.
bertății, independenței și demnită
ții tuturor națiunilor — evidențiază menea, o trecere în revistă a ceea
Secretarul general al P.C.R. a
ce s-a realizat in România din 1981
relevat că România respinge pre
în încheiere publicația zaireză, sub
și pînă în prezent, arătînd că s-a
conizata modernizare de către ță
liniind : Toate direcțiile fundamen
investit echivalentul a 200 miliar
tale ce stau la baza politicii exter
rile N.A.T.O. a armelor nucleare
ne românești, realismul și înalta de dolari pentru a se impulsiona
tactice și a rachetelor cu rază
dezvoltarea economică a acestei
răspundere față de prezentul și
scurtă de acțiune. România va
viitorul omenirii au determinat ca națiuni socialiste, care a devenit
colabora activ cu toate țările so
un partener căutat de toate țările
puternicele rezonanțe ale întregu
cialiste, cu toate popoarele și for
lumii.
lui demers internațional al pre
țele iubitoare de pace în scopul
ședintelui Nicolae Ceaușescu să se
dezarmării, problemă fundamenta
Ziarul vest-german „ANZEIGER
înscrie în conștiința lumii printr-o
lă a prezentului și viitorului în
FUR HARLINGERLAND" eviden
impresionantă și simbolică definire țiază in articolul „Orientări actua
tregii omeniri — a transmis, de
sintetică : „România — Ceaușescu le in dezvoltarea economiei româ
asemenea, agenția.
— Pace“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
nești" : în ultimele patru decenii,
România consideră că problema
salutat — la ședința Comitetului
România a parcurs o etapă impor
fundamentală a lumii contempora-, tantă, în cursul căreia s-a transfor
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
ne este asigurarea păcii și înfăp
—
recenta
înțelegere
dintre
mat dintr-o țară agrară într-un
tuirea dezarmării, în primul rînd a stat industrial-agrar. Practic, au
U.R.S.S. și R.P. Chineză privind
dezarmării nucleare ; de aceea fost dezvoltate toate ramurile in
normalizarea relațiilor pe linie de
România a militat și militează con
partid și de stat, subliniind că adustriale moderne și au fost crea
secvent pentru întărirea și dezvol
ceasta corespunde politicii dintotte mari unități și platforme indus
tarea destinderii, pentru dezarma
deauna a Partidului Comunist Ro
triale in toate zonele țării. Agri
re, pentru pace, ca o necesitate a cultura a fost reorganizată pe baze
mân, care s-a pronunțat pentru
promovării unei politici noi, realis
depășirea divergențelor, pentru o
socialiste. O atenție deosebită a
te in viața internațională, se relevă fost
colaborare pe principii de egalita
acordată construcției de lo
în articolul „România — poziție cuințe,
te între toate țările socialiste, în
școli, spitale, teatre, muzee
constructivă
in
problema
dezarmă

tre partidele comuniste și munci
dotări sportive moderne. Un rol
rii, publicat de cotidianul „TAS- și
torești — a relevat, la rîndul ei,
principal în creșterea forțelor de
VIR“ din Turcia.
agenția CHINA NOUĂ.
și în dezvoltarea socialRomânia — arată ziarul — con producție
Agenția iugoslavă TANIUG a In
economică unitară l-a jucat poli
sideră că sînt necesare măsuri fer
format despre primirea de către
tica de dezvoltare armonioasă a
me pentru înfăptuirea unui pro întregului
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
național. Toate
gram complex și cuprinzător de acestea auteritoriu
participanților la sesiunea Comi
contribuit la creșterea
dezarmare, care să includă înche
tetului economic mixt România —
venitului național și la ridicarea
ierea unui acord între U.R.S.S. și standardului
Japonia, menționind : România a
de viață al populației.
S.U.A. de reducere cu 50 la sută
hotărît să nu mai apeleze, în vii
Realizarea obiectivelor actualu
a armamentelor nucleare strategi
tor, la credite, par vom continua
lui plan cincinal va permite ridi
ce, abandonarea modernizării și
— în cadrul cooperării cu alte
perfecționării armelor nucleare carea României de la stadiul unei
state, îndeosebi cu țările în curs
existente, precum și a producerii țări în curs de dezvoltare la ni
de dezvoltare — să acordăm o se
de noi arme nucleare, renunțarea velul unei țări cu dezvoltare me
rie de credite în realizarea acestor
totală la politica de militarizare a die. Președintele Nicolae Ceaușescu
acțiuni, a declarat președintele
a arătat, in această privință, că in
Cosmosului și la experiențele nu
Nicolae Ceaușescu în cursul pri
prezent România se află într-o
cleare.
mirii.
etapă nouă, superioară a dezvol
România se pronunță pentru eli
„Președintele Ceaușescu promo
minarea armelor chimice și a ce tării sale economico-sociale, de
vează o politică de pace" este
făurire a fazei superioare a socie
lorlalte arme de distrugere în
titlul articolului apărut în publica
masă, ca parte a unui program cu
tății socialiste multilateral dezvol
ția „LA SEMAINE" din Zair, în
tate.
(Agerpres)
prinzător
de
lichidare
completă
a
care se arată : întreaga afirmare

Intensa activitate pe plan intern și internațional a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, poziția sa fermă, consecventă vizind trecerea la un
proces real și efectiv de dezarmare, soluționarea stărilor conflictuale
exclusiv pe calea negocierilor, dezvoltarea unei largi colaborări intre
națiuni, intr-un climat de pace, pentru progresul tuturor popoarelor —
reflectate și cu prilejul noului dialog la nivel inalt româno-mozambican, al altor acțiuni politice românești — continuă să fie puse in
evidență în relatări, articole și comentarii ale mijloacelor de informare
in masă de peste hotare.
Sint, de asemenea, înfățișate pe larg realizările de prestigiu obți
nute de România socialistă in dezvoltarea sa multilaterală, cu precă
dere in anii ce au urmat celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., un
accent deosebit punîndu-se, în continuare, pe semnificațiile, pe plan
intern și internațional, ale evenimentului reprezentat de lichidarea
datoriei externe a țării.

conducătorul Marii Revoluții de la
1 Septembrie a Marii Jamahirii
Arabe Libiene Populare Socialiste,
colonelul Moammer Al-Kadhafi,
care a sosit într-o vizită la Tunis,
după încheierea Conferinței extra
ordinare arabe la nivel înalt de
Ia Casablanca. Subiectele abordate
în timpul convorbirilor au fost
rezultatele întîlnirii arabe la nivel
înalt, relațiile bilaterale și alte
probleme de interes comun.

CONFERINȚA DE PRESĂ. în
cursul unei conferințe de presă
organizate la Cartagena de Indias,
în Columbia, președintele Perului,
Alan Garcia, a condamnat ames
tecul străin în treburile interne
ale popoarelor latino-americane, in
speță ingerințele S.U.A. în pro
blemele interne panameze.

MISIUNEA SPECIALA a Orga
nizației Statelor Americane (O.S.A.),
care s-a deplasat în Panama pen
tru a observa la fața locului evo
luția situației politice din țară, a
fost primită de șeful statului pana
mez, Manuel Solis Palma, la înche
ierea vizitei sale Ia Ciudad de Pa
nama. Cu acest prilej, s-a făcut cu
noscut că misiunea O.S.A. a con
statat voința politică a guvernului
panamez de a acționa în direcția

Manifestări consacrate

nare — de primăvară și de toamnă.
Printre atribuțiile sale figurează :
organizarea de alegeri legislative și
stabilirea componenței Comisiei cen
trale electorale ; numirea președin
telui Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S. și, la propunerea acestuia,
confirmarea componenței Consiliului
de Miniștri sau modificarea compo
nenței acestuia ; formarea sau des
ființarea de ministere sau comitete
de stat ale U.R.S.S. ; ratificarea sau
denunțarea unor tratate ale U.R.S.S.;
instituirea de ordine și medalii ale
U.R.S.S. ; emiterea de decrete de
amnistie și altele.
Agenția T.A.S.S. informează, de
asemenea, că a fost ales și Secreta
riatul Congresului Deputaților Po
porului, format din 17 persoane.

IN PREAJMA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT A TARILOR MEMBRE ALE N.A.T.O.

Noi

luări
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poziție
cu
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împotriva
scurtă

modernizării

de

acțiune

Apel comun al partidelor comuniste și muncitorești din țări
membre ale alianței atlantice
BONN 27 (Agerpres). — La Diisseldorf s-a dat publicității un apel
comun al partidelor comuniste și
muncitorești din țări membre ale
N.A.T.O., adresat opiniei publice
occidentale, care se pronunță împo
triva modernizării rachetelor nu
cleare tactice. Nu avem nevoie de
modernizarea rachetelor, ci de dis
trugerea lor totală pînă în anul
2000, se arată în document, subliniindu-se, de asemenea, necesita
tea încheierii cu succes a negocie
rilor de la Viena asupra reducerii
armamentelor strategice, precum și
a negocierilor de la Geneva privind
interzicerea totală a armelor chimi
ce. Este necesar să înceapă nego
cieri intre Est și Vest în domeniul
reducerii și apoi lichidării rachete
lor nucleare tactice, relevă apelul.
Partidele comuniste și muncito
rești, se arată în apel, sînt hotărîte
să sprijine procesul de dezarmare.

BONN 27 (Agerpres). — Cu două
zile înaintea reuniunii la nivel înalt
a țărilor membre ale N.A.T.O., in
R.F.G. continuă luările de poziție ale
oamenilor politici împotriva moder
nizării rachetelor cu rază scurtă de
acțiune — relatează agenția D.P.A.
Astfel, Johannes Rau, vicepreședin
tele Partidului Social-Democrat și
ministru-președinte al landului Rhenania de Nord-Westfalia, a arătat —
în cadrul unei conferințe de presă
Ia Bremen — că P.S.D. se pronun
ță împotriva amplasării pe terito
riul R.F.G. a unor noi rachete mo
dernizate cu rază scurtă de acțiune.
De asemenea, Olaf Feldmann, ex
pert în problemele dezarmării al
fracțiunii parlamentare a Partidu
lui Liber-Democrat, a afirmat — in
tr-uri interviu acordat publicației
„Neue Presse" din Hamburg — că
P.L.D. se pronunță pentru hegodferi
cu privire la rachetele cu rază
scurtă de acțiune.
Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui, Herbert Schmulling, a reafirmat
că guvernul R.F.G. își menține po
ziția în problema rachetelor cu rază
scurtă de acțiune.
BONN 27 (Agerpres). — într-un
apel, semnat pînă în prezent de zeci
de mii de persoane, publicat în pre
sa vest-germană, secțiunea din
R.F.G. a organizației internaționale
„Medicii lumii pentru preîntimpinarea războiului nuclear" lansează gu
vernului de la Bonn chemarea de a
se pronunța, în cadrul diferitelor fo

ruri ale N.A.T.O., împotriva produ
cerii și staționării de noi arme nu
cleare și de a nu mai accepta nici
un fel de arme generale pe terito
riul
țării,
informează
agenția
A.D.N. Semnatarii documentului se
pronunță, totodată, în favoarea în
ceperii de negocieri vizind elimina
rea tuturor armelor nucleare din
Vest și din Est. Apelul reaminteș
te că ultimele sondaje de opinie au
ajuns la concluzia că peste 50 la
sută din vest-germani se pronunță
împotriva instalării de noi rachete
pe teritoriul țării și în favoarea eliminării tuturor armelor nucleare
din R.F.G.

BRUXELLES 27 (Agerpres). — Or
ganizațiile pentru pace din Belgia au
cerut țărilor participante la reuniu
nea la nivel înalt a N.A.T.O. de la
Bruxelles să adopte o hotărîre pri
vind interzicerea modernizării rache
telor nucleare cu rază scurtă de ac
țiune și inițierea de negocieri cu
privire la reducerea lor.
Astfel, Comitetul flamand de ac
țiune împotriva armelor atomice
(V.A.K.A.) și Centrul de conciliere
pentru pace (O.C.V.) s-au pronunțat
pentru inițierea de negocieri privind
armele nucleare cu rază scurtă de
acțiune, paralel cu negocierile de la
Viena asupra reducerii armamente
lor convenționale.
La rîndul său. Comitetul național
de acțiune pentru pace și dezvol
tare (C.N.A.P.D.) se pronunță pen
tru elaborarea unei concepții con
structive care să servească dezarmă
rii și destinderii Est-Vest.
VIENA 27 (Agerpres). — Mișca
rea pentru pace din Austria a dat
publicității un apel în care se re
levă necesitatea ca procesul incipi
ent de dezarmare să nu fie pus în
pericol prin noi măsuri de înarmare
și prin amînarea negocierilor pri
vind sistemele de arme nucleare. în
document se atrage atenția că și
Austria se află sub incidența ra
chetelor cu rază scurtă de acțiune
pe care N.A.T.O. intenționează să
Ie modernizeze. Mișcarea pentru
pace austriacă arată că este alături
de majoritatea opiniei publice din
Europa occidentală care se pronunță
pentru negocieri asupra armelor
nucleare tactice din Europa, care să
includă și perspectiva eliminării tu
turor armelor nucleare de pe con
tinent.

„Declarația de la Managua"
în favoarea intensificării cooperării economice centroamericane
MANAGUA 27 (Agerpres). — în
truniți în capitala Nicaraguei pentru
a dezbate căile și modalitățile de
intensificare și diversificare a co
operării bilaterale, vicepreședinții
statelor centroamericane au adoptat
„Declarația de la Managua" — trans
mite agenția Prensa Latina. Docu
mentul exprimă hotărirea Republi
cii Costa Rica, Guatemalei, Hondu
rasului, Nicaraguei și Salvadorului
de a acționa ferm In direcția lărgi

rii schimburilor comerciale și a
cooperării economice centroameri
cane, găsirii celor mai adecvate căi
și modalități de ridicare pe o treap
tă superioară a raporturilor dintre
țările din regiune.
Totodată, este evidențiată necesi
tatea de a se sprijini susținut pro
cesul de pace din America Cen
trală și a nu se întreprinde nimic
care ar putea să impieteze asupra
desfășurării lui.

încheierea Conferinței andine
la nivel înalt

y

găsirii unei soluții pașnice la situa
ția din țară, în sensul realizării
reconcilierii naționale.
ÎN
POFIDA
PROTESTELOR
OPINIEI PUBLICE mondiale, în
grijorată de persecuțiile la care sint
supuși militanții antiapartheid din
R.S.A., guvernanții de la Pretoria
au executat sentința de condamna
re la moarte prin spinzurare a doi
militanți africani — Abraham
Mngomezulu și Simon Mvata, in
baza unei acuzări false des uzitate
de reprezentanții justiției sud-africane — aceea de asasinare a unor
polițiști în cursul tulburărilor ra
siale.
EXPERIENȚA NUCLEARA SUB
TERANA. Statele Unite au efec
tuat o nouă experiență nucleară

BOGOTA 27 (Agerpres). — La
Cartagena de Indias, în Columbia, au
luat sfîrșit lucrările Conferinței an
dine la nivel înalt, la care au luat
parte șefii de stat din Columbia,
Ecuador, Peru și Venezuela, precum
și ministrul de externe al Boliviei.
Participanții au adoptat „Manifes
tul de la Cartagena de Indias", în
care se angajează să acționeze pen
tru dinamizarea activității organiza
ției economice regionale „Pactul
Andin".
Sînt consemnate, de asemenea, o
serie de măsuri menite să impulsio
neze cooperarea regională, între al
tele, prin desființarea barierelor va
male care împiedică fluxul comer
cial în zona andină, alte măsuri vi
zind sprijinirea eforturilor naționale
de lichidare a consecințelor generate
de datoria externă a țărilor andine.
Sint prevăzute, de asemenea, mă
suri pentru combaterea traficului
ilegal de narcotice și a comerțului

subterană. Potrivit declarațiilor
ministrului american al energiei,
Jim Boyer, puterea explozivă a
testului desfășurat în deșertul Ne
vada la o adincime de 433 m a
fost de 20 kilotone. Aceasta este
cea de-a cincea experiență nuclea
ră efectuată de S.U.A. de la
începutul anului.

„STAREA SĂNĂTĂȚII ADRIATICII" este tema unui colocviu ce
se desfășoară în orașul italian
Urbino. în documentele prezenta
te cu acest prilej se arată că,
deși nu se află intr-o stare criti
că, Adriatica este o mare „bolna
vă". Atrofierea unor forme de
viață din acest mediu a constituit
o temă specială de dezbatere a
colocviului, specialiștii subliniind
că aceasta se datorează modifică

ilicit cu arme, și se subliniază ne
cesitatea soluționării tuturor dife
rendelor prin tratative, pe calea
dialogului politic.

României
ROMA. 27 (Agerpres). — Sub
auspiciile Academiei internaționale
de artă modernă (A.I.A.M.), la se
diul Academiei române din Roma a
avut loc o manifestare consacrată
relațiilor culturale româno-italiene.
Prof. Francesco de Benedetta, pre
ședintele A.I.A.M., a făcut o expunere
cu privire la relațiile culturale romino-italiene, evidențiind disponibili
tatea celor două popoare de a valo
rifica, reciproc, bogatele lor tradiții
de cultură. Despre opera marelui
poet român Mihai Eminescu in con
textul culturii universale au prezen
tat expuneri acad. Ștefan Pascu și
prof. George Lăzărescu.

ANKARA 27 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de
Festivalul internațional al primăve
rii, organizat de Universitatea tehni
că a Orientului Mijlociu din Ankara,
ansamblul
folcloric
studențesc
„Doina" al Centrului de cultură și
educație socialistă „Cintarea Româ
niei" din București a prezentat un
spectacol care s-a bucurat de un
deosebit succes. Prin formele speci
fice ale muzicii și dansului popular,
interpreții ansamblului au prezentat
numerosului public prezent la festival
varietatea și bogăția tezaurului
folcloric al țării noastre, contribuind,
alături de celelalte manifestări româ
nești din cadrul festivalului, la pro
movarea și întărirea relațiilor de
prietenie dintre poporul român și
poporul turc, dintre tineretul celor
două țări.
Tinerii interpreți români au pre
zentat, de asemenea, spectacole în
cadrul Festivalului internațional de
folclor de la Silifke și la Centrul de
cultură „Altindag" al municipalității
Ankara.

India respinge cererea
guvernului S.U.fl.
de a-și schimba politica
de investiții
NEW DELHI 27 (Agerpres). —
într-o declarație făcută la New
Delhi, ministrul indian al comerțu
lui, Dinesh Singh, a criticat cu fer
mitate cererea guvernului Statelor
Unite ca 'India să-și schimbe poli
tica de investiții, precum și inten
țiile americane de a aplica în caz
contrar
sancțiuni comerciale față
de India. Arătînd că acțiunea S.U.A.
este „total nejustificată, irațională
și incorectă", ministrul indian a
menționat că este cu atît mai sur
prins de o asemenea măsură, cu cit
Statele Unite au introdus și mențin
o serie întreagă de bariere împotri
va accesului altor țări pe piața ame
ricană — relatează agenția China
Nouă.

Pentru instaurarea
în țările africane
a unui climat de unitate
pe plan național
HARARE 27 (Agerpres). — în ca
drul unei adunări ținute Ia Harare
du ocazia celei de-a 26-a aniversări
a fondării Organizației Unității Africane (O.U.A.), președintele Repu
blicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a
lansat țărilor africane apelul de a
instaura un climat de unitate pe
plan național, singurul în măsură să
confere unitatea la nivel continen
tal. El a chemat poporul Zim
babwean să-și strîngă rindurile în
jurul partidului de guvernămînt —
Uniunea Națională Africană din
Zimbabwe — Frontul
Patriotic
(Z.A.N.U.-F.P.).

Datoria externă a țărilor

africane se ridică
la 230 miliarde dolari
LAGOS 27 (Agerpres). — în orașul
nigerian Abuja s-a desfășurat un se
minar consacrat problemelor dato
riei externe a țărilor africane, or
ganizat de Asociația instituții
lor financiare destinate dezvoltării
(A.A.D.F.I.), care reunește 136 de
bănci din Africa, Europa occidentală,
Asia și continentul american, Arătînd
că la sfîrșitul anului trecut totalul
datoriei externe a țărilor africane
se ridica la 230 miliarde dolari, iar
in cursul acestui an se va înregis
tra o creștere de 10 la sută, vorbi
torii s-au pronunțat pentru adopta
rea de măsuri urgente în direcția
redresării situației, relevă agenția
PANA.
NAIROBI 27 (Agerpres). — Repre
zentanți ai Organizației Unității Africane se vor intîlni îh luna august
cu delegați ai băncilor creditoare
pentru analizarea situației datoriei
externe a țărilor africane, s-a anun
țat la Nairobi.

ZILNIC IN LUME SE ÎNREGISTREAZĂ

Dispariția a 100 de specii ale faunei și florei
NAIROBI 27 (Agerpres). — La
sesiunea de la Nairobi a Progra
mului Națiunilor Unite pentru Me
diul înconjurător (U.N.E.P.) s-a re
levat că zilnic se înregistrează
dispariția a 100 de specii ale faunei
și florei, iar modificările de climă
determină o sporire a acestor pier
deri iremediabile. In aceste condiții,
se apreciază că in următorii 20 pini
la 30 de ani, un sfert din exem
plarele de animale, plante, micro

rilor ecologice antrenate de activi
tățile umane.
CONGRES. La Havana au luat
sfîrșit lucrările celui de-al IV-lea
Congres al Asociației Latino-Americane pentru Proiecte Industria
le (ALADI). Participanții au dez
bătut aspecte privind căile de in
tensificare a cooperării regionale,
convenind să se acționeze ferm
în direcția lansării unor programe
de conlucrare în dezvoltarea in
dustriilor naționale latino-ameri
cane și caraibiene.

O PICTURA DE LEONARDO
DA VINCI, deteriorată în urmă cu
doi I ani ca urmare a unui foc de
armă tras de un iresponsabil, a fost
restaurată și prezentată vizitatori
lor la Galeria Națională din Lon

organisme și ecosisteme ale lumii
se vor afla in pericol. In ultimul
deceniu, s-a mai precizat, o zecime
din suprafața mondială a pădurilor
tropicale a fost deteriorată sau
distrusă complet.
Delegații au subliniat că in ca
drul eforturilor de protejare a me
diului trebuie să se țină seama de
dificultățile social-economice cu
care se confruntă țările in curs de
dezvoltare.

dra. Lucrarea a fost realizată de
marele artist italian al Renașterii
în urmă cu 500 de ani, fiind con
siderată una dintre cele mai va
loroase comori de artă din Marea
Britanie. Restauratorii au declarat
că aceasta a fost una dintre cele
mai dificile lucrări de refacere a
unui obiect de artă.

VALUL DE CĂLDURĂ care a
cuprins mai multe state ale Indiei,
în ultima săptămînă, continuă.
Cele mai afectate sînt statele din
estul țării, precum și regiuni în
tinse din nordul și vestul indian,
în Uttar Pradesh s-au înregistrat,
joi, 45 de grade Celsius, iar în
Orissa, între 43 și 47 grade Cel
sius. Ca urmare a deshidratării, 18
persoane și-au pierdut viața.
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