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Oameni ai muncii 
de la orașe și sate!
Tovarăși și prieteni!
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CU TOȚII
LA VOT
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Votînd candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
votați pentru viitorul luminos, 
socialist al țârii, votați pentru o 
viață în libertate, mereu mai 
frumoasă, mai prosperă, pentru 
demnitatea și independența 
României, pentru înfăptuirea 
programului Partidului Comu
nist Român de propășire a patriei 
pe drumul glorios al socialismu
lui și comunismului.

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)

.'. Democrația
responsabilității civice

Duminică, 21 noiembrie, cetățenii 
României socialiste sini chemați 
in fața urnelor. Prin votul lor, 
milioanele' 'de' alegători din toa

te municipiile, orașele și comunele își vor 
desemna deputății în consiliile populare. 
Ei își vor exprima opțiunile în baza drep
tului democratic al întregului popor de a 
participa nemijlocit la conducerea socie
tății, de a hotărî asupra destinelor țării.

Acest important moment politic se în
scrie intre marile evenimente ce marchea
ză ultima parte a anului în curs : Confe
rința Națională a partidului și împlinirea 
a trei decenii și jumătate de la procla
marea republicii. Semnificațiile sale in 
viața societății noastre sînt profunde. 
Campania electorală, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de vibrant patriotism re
voluționar. a scos în evidență, încă o dată, 
participarea largă a clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității la elaborarea 
șj înfăptuirea politicii partidului, a statu
lui. Au fost relevate noi argumente potri
vit cărora atragerea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, la 
<* '’"ferea celor mai importante probleme 
„ a ocietății noastre, la conducerea efec- 
tiv'a a tuturor localităților patriei, a tutu
ror unităților economice, de învățămint, 
știință și cultură, constituie o preocupare 
constantă a partidului, a secretarului său 
general, i tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Semnificațiile alegerilor sînt definite, cu 
deosebire, de conținutul dezbaterilor ce au 
avut loc. Grăitor este. în aceasta .privință, 
faptul că au fost incluse pe ordinea de zi 
a adunărilor electorale probleme situate 
în prim-planul vieții economico-sociale a 
patriei.

La începutul lunii octombrie, in cuvin- 
tarea rostită in cadrul plenarei C.C. al 
P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut „să folosim campania electorală, aces
te alegeri pentru îmbunătățirea activită
ții consiliilor populare, pentru soluționa
rea in condiții mai bune a diferitelor pro
bleme de ordin gospodăresc-edilitar, a

problemelor de autoaproviziongre, pentru 
întărirea legăturilor dintre consiliile popu
lare și oamenii munciW.Iar Apelul Fron
tului Democrației' și Unității Socialiste a 
subliniat,- în esență, necesitatea ca „reali
zarea programului de dezvoltare economi
că și socială a tării să devină una din 
indatoririle dc cea mai inaltă răspundere 
ale fiecărui colectiv de întreprindere, ale 
fiecărui om al muncii**. Ca răspuns la 
aceste însuflețitoare chemări, ce au avut 
un puternic ecou în toate orașele și sate
le. in toate colectivele de muncă, momen
tul alegerilor a fost prefațat de importan
te înfăptuiri în industrie, in agricultură, 
în unitățile de cercetare științifică, în ac
tivitatea consiliilor populare. în întreaga 
viată economico-socială. Și încă un fapt 
semnificativ : aceste mari realizări s-au 
interferat, în cadrul întîlnirilor dintre 
candidați și alegători, cu noi proiecte de 
muncă și acțiune gospodărească, .edilitară, 
cu obiective de viitor a căror îndeplinire 
presupune mobilizarea energiilor creatoa
re ale întregii națiuni, participarea activă 
a tuturor fiilor patriei la asigurarea unei 
noi calități a muncii și a vieții.

întrunirile electorale s-au încheiat cu 
cîteva zile în urmă. Bilanțul lor este rod
nic : pe întregul cuprins* al patriei s-a 
desfășurat o vie activitate politică ; pro
punerile făcute, angajamentele asumate au 
relevat o substanțială creștere a conștiin
ței civice a cetățenilor, implicarea lor ac
tivă in viața obștii. Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, cel mai larg și mai 
reprezentativ organism al democrației 
noastre socialiste, și-a demonstrat și cu 
acest prilej capacitatea de a asigura, sub 
conducerea partidului, participarea activă 
a întregului ponor la soluționarea proble
melor maiore ale'tării.

O expresie elocventă a largului demo
cratism al orînduirii noastre socialiste este 
și- faptul că în peste 91 la sută din cir-

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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Platon PARDĂU

Miine ne vom pre
zenta la urne, act ci
vic in măsură să în
demne la reflecție pe 
alegători și candidați, 
evenimentul fiind din
tre cele mai larg cu
prinzătoare. La 21 no
iembrie, votul pe care 
ni-l cere calitatea de 
cetățeni ai acestei țări 
este expresia unei op
țiuni, pentru oamenii 
care au pus, pun și 
vor pune primii umă
rul la progresul tutu
ror, progres constituit, 
in fond, din suma tu
turor progreselor fie
cărui loc ; adică, focul 
cel viu din vatra țării 
alimentat de flăcările, 
de arderile individua
le pentru țară și cauza 
ei socialistă.

Alegerile , de depu- 
tați sînt c' vastă ac
țiune .de examinare 
morală, de sondare in 
etic, in demnitate și 
răspundere. Ca in fiece 
drum, mai bine sau mai 
puțin bine bătătorit, in 
orice acțiune gospodă
rească, in perfecțio
nările edilitare, e ne
voie să vedem o ati
tudine. Alegerile de la 
21 noiembrie sint un 
prilej pentru țară — 
pentru noi toți, deci 
— să-și cerceteze a- 
ceastă atitudine in

modul simplu al mă
surării a cit s-a făcut 
.din ceea ce era de fă
cut, din ce ne propu
sesem să facem. Și ce 
rămine de înfăptuit 
pentru a lega un timp 
de altul, sub semnul 
exigențelor vremii de 
azi — acel azi ce ne
încetat devine miine.

Nu e dificil să ve
dem prin ce semnifi
cații se definește un 
mandat de altul. In 
România anului 1982 
există un evident pa
tos constructiv, și a- 
cestuia, răsfrint pe 
foarte multe planuri, i 
se încadrează șl pre
zența deputatului și 
alegătorului. Lucrul se 
petrece pe spații mari, 
are calitatea de a 
pune in evidentă omul 
care face ceea ce spu
ne și spune ceea ce 
face. Este poate cea 
mai acută caracteristi-' 
că a mandatului care 
se inchele, și nu mai 
puțin plină de intensi
tăți chemare adresată 
celei ce începe. Filtrul, 
lucrului concret s-a 
îndesit și se îndesește 
cu ceea ce trece, și 
deputății care vor fi 
aleși vor fi știut să

(Continuare 
in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soc.aliste Româ
nia, a primit, vineri după-amiază, 
pe Gibson Gerald Chigăga.' mi
nistrul afacerilor legale și procuror 
general al Republicii Zambia, care 
se află intr-o vizită in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus- • 
tiției.

A fost de față E. I. S. Makusuli, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Zambiei în țara noastră.

Exprimihd vii mulțumiri pentru 
primiri, oaspetele a inminat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de prietenie din partea președinte
lui Republicii Zambia, dr.-Kenneth 
David Kaunda, și a transmis din

al Republicii Zambia
partea acestuia cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
român — progres și prosperitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Kenneth David Kaunda 
salutul său călduros, cele mai bune 
urări, iar poporului zambian noi 
succese in activitatea de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

în- timpul convorbirii s-au evocat 
cu' satisfacție bunele relații statorni
cite intre România și Zambia, rela
ții Ia a căror evoluție ascendentă au 
contribuit' in mod determinant intîl- 
nirile și convorbirile la nivel înalt 
de la' București și Lusaka. înțelege
rile stabilite cu aceste prilejuri. S-a 
apreciat că există largi posibilități

pentru adincirea și extinderea cola
borării și cooperării bilaterale, in fo
losul ambelor popoare, al cauzei pă
cii. înțelegerii, și conlucrării intre 
națiuni.

Schimbul de vederi în probleme ale' 
actualității politice internaționale a 
evidențiat hotărirea României și 
Zambiei de a acționa pentru întări
rea co'aborării. solidarității și uni
tății de acțiune intre țările în curs 
de .dezvoltare, intre toate țările lumii 
pentru Înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru sta
tornicirea unui climat de pace, secu
ritate și colaborare intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Pentru bunul mers al activității iii economie 
și satisfacerea cerințelor gospodărești:

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ 
- REDUS LA STRICTUL NECESAR 
pentru a » a fiecare ii af G1 esîe hb ar I 
»/-'.* » • • . ‘ ‘ . • 

Despre condițiile care impun severa economisire a 
energiei, despre măsurile care s-au luat și se iau ta con
tinuare, despre ce trebuie să facă în acest scop fiecare Ia 
.locui de muncă și acasă se' relatează în grupajul de față 
și în -pag. a III-a a ziarului

) Argumente pentru intensificarea 
activității de economisire

prezentate de ing. Nicolae COSTEA,
adjunct al ministrului energiei electrice

— Vă propunem să începem cu 
fondul problemei : cum se explică 
faptul că, odată cit venirea sezonu
lui rece, au apărut o serie de greu
tăți in alimentarea consumatorilor 
cu energie ? Se consumă în aceas
tă perioadă prea multă energie, sau 
producția nu se situează la nivelul 
cerințelor normale din anotimpul 
rece '!
. — în .iiltirnul timp, îrj special în 
luna noiembrie, au apărut intr-ade
văr greutăți in aprovizionarea cu 
energie a economiei naționale și ește 
bine ca fiecare,, cetățean — in Ca
litate de consumator — să cunoască 
acest lucru, întrucît fiecare dintre 
noi avem datoria și posibilitatea să 
acționăm, la locul de muncă și 
acasă, pentru economisirea ener
giei. Pentru a fi insă exacți trebuie 
renunțat la cuvîntul „sau“ din în
trebare. Și aceasta deoarece există 
mai multe cauze care generează ac
tualele dificultăți in alimentarea cu 
energie electrică și termică a eco
nomiei naționale. în mod normal, 
consumul de energie electrică și 
termică Înregistrează o creștere 
.simțitoare in perioada de iarnă. în 
industria energetică s-au luat-și se 
iau în continuare măsuri pentru ca 
nivelul producției de energie să fie 
la nivelul cerințelor din această 
perioadă. în acest an s-a prevăzut 
și executat un volum sporit de lu
crări pentru revizuirea și repararea 
agregatelor din termocentrale, s-au

luat măsuri pentru modernizarea 
unor grupuri energetice și crește
rea fiabilității ior in exploatare. 
Practic, in zece luni din acest an 
puterea medie aflată in reparație in 
centralele electrice a fost de 
2 217 MW, adică cu 30 la sută mai 
mult decît in aceeași perioadă a 
anului trecut.

— Executarea unui volum mai 
mare de reparații sau prelungirea,, 
unora dintre aceste lucrări a de
terminat cumva nerealizarea planu
lui la producția de energie elec
trică ?

— Au existat, într-adevăr, unele 
neajunsuri în realizarea planului de 
reparații. Prelungirea vîrfului dn 
sarcină termică în luna aprilie nu 
a permis oprirea în reparație a 
agregatelor cu funcționare în regim 
de termoficare. De asemenea, nu 

•s-a asigurat in întregime persona
lul propriu pentru executarea lu- 
crăriloi; de inzidiri și izolații ter
mice la termocentralele Mintia, 
Paroșeni, Rovinari și Turceni, iar 
unele șantiere ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale au început o 
serie de lucrări cu întîrziere. To
tuși, planul de reparații pe zece 
luni în centralele pe cărbune este 
îndeplinit și chiar depășit, existind 
unele nerealizări în centralele pe 
hidrocarburi și hidroelectrice.

Aș vrea să precizez însă că una 
din principalele cauze ale nerealiză- 
rii planului la producția de energie

electrică o reprezintă lipsa de ener- ' 
gie primară pentru producerea 
energiei electrice. Să precizez.

Anul acesta a fost deosebit de 
secetos, ceea ce a determinat re
ducerea accentuată a volumelor 
și cotelor de apă in lacurile de 
acumulare, pe riurile interioare 
și pe Dunăre. Totodată, ca ur
mare a nerealizării planului de 
producție de energie electrică pe 
cărbune, pentru echilibrarea 
balanței de energie electrică> 
centralele hidroelectrice au func
ționat în unele perioade, ale 
anului in regim prelungit, astfel 
că deficitul de apă s-a accen
tuat și mai mult. Să dau numai 
citeva exemple. In prezent, în 
lacurile de acumulare de la Vi
dra — Lotrii, Fintînele — Someș, 
Gilceag — Sebeș există numai 
cile 100 009 mc de apă, față de 
capacitatea acestor lacuri, care 
este de 300 milioane mc. 200 mi
lioane mc și respectiv 126 mili
oane mc de apă. Deci aceste 
lacuri sint practic goale, situația 
nefiind cu mult mai bună nici 
la Vidraru — Argeș, Izvoru 
Muntelui — Bicaz, 'Cerna. Tot
odată, debitul Dunării este do 
numai 40 la sută din cel normal.

Convorbire reolizatâ ds
Ion TEODOR

(Continuare în pag. a III-a)

Am avut prilejul să 
asist în ultima vre
me la multe depu
neri de candidaturi, 

altfel spus — la multe mo
mente in care alegătorii au 
posibilitatea de a se întiîni 
și dialoga, sincer și la 
obiect, cu aceia care la 21 

. noiembrie își vor afla nu
mele înscrise pe buletinele 

« de vot. O precizare : in 
toate cazurile la care mă 1 
voi referi in continuare 
candidații sint oameni ti
neri — unii chiar foarte 
ti.neri — aflați pentru pri
ma dată într-o asemenea 
onorantă postură. Am pri
vit aceste depuneri de can
didaturi din mijlocul săli
lor in care ele s-au desfă
șurat. din mijlocul masei 
de alegători. Am putut ob
serva lesne emoția celor 
care erau prezentați, vizi
bilă uneori chiar printr-o 
adolescentină îmbujorare 
a obrajilor. Și. de ce să 
n-o spun, am mai și auzit 
uneori în jurul meu șoapte 
de genul „n-o fi prea prunc 
pentru misia asta ?“ sau 
„ce-o putea face fătuca 
asta , pentru noi ? !“. Și. de 
ce n-aș recunoaște-o. chiar 
și eu mi-am pus. în pri
mele momente de după a- 
pariția acestor tineri, cam 
același gen de întrebări... 
Dar, cînd acești tindri au 
prins a vorbi, după ce au 
răspuns tuturor probleme
lor ridicate, după ce. in 
final, am avut posibilitatea 
de a discuta cu ei mai 
mult, orice îndoială s-a 
spulberat. Atit pentru mine, 
cit și pentru toți cei pre

zent! în acele săli. Cum ? 
Simplu — aflînd de la ti
nerii candidați ce înseamnă 
pentru “ei marea încredere 
ce le-a fost acordată, as- 
cultîndu-le proiectele de 
viitor.

CERTIFICATUL DE MA
TURITATE CETĂȚENEAS
CA. Nu departe de Deva, in
tre Cerna și Strei, in apro-

curăm incercînd să găsim 
fiecare cele mai bune solu
ții pentru locuitorii orașu
lui — spune Traian Creț. 
Pornind de la ceea ce 
știam noi. ca locuitori, și 
de la ceea ce am aflat la 
întîlnirile cu alegătorii, 
căutăm să dăm dovadă de 
cit mai mult spirit gospo
dăresc, de cit mai multă

nostru s-a întrerupt brusc. 
Cei doi și-au privit ceasu
rile și s-au scuzat .aproape 
în același timp : peste un 
sfert de oră începea o în- 
tilnire cu alegătorii. Nu 
puteau, firește, intirzia...

SIGURANȚA PE CARE 
ȚI-O DA PARTICIPAREA 
CELOR DIN JUR. Pe par
cursul unor repetate călă-

Certificatul de maturitate
' cetățenească

---------------- --------------------  Dan MUCENIC ---------------------------------------

pierea malului Mureșului, la 
Simeria, am stat îndelung 
de vorbă cu doi tineri co
muniști — strungarul Tra
ian Creț și lăcătușul Au
gustin Poenari. Au avut 
amindoi marea cinste de a 
fi desemnați candidați în 
orașul lor natal.

„Depunîndu-vă și susți- 
nindu-vă amindoi candi
datura într-o aceeași cir
cumscripție electorală în
seamnă că vă si concurați 
unul pe celălalt. nu-i 
așa ?“ — l-am întrebat de 
la bun început. „Firește !** 
— mi-au răspuns, aproape 
in același timp. Apoi au 
continuat prin a-mi expli
ca în ce mod se împacă 
strinsb lor prietenie cu a- 
ceastă concurență. „Con-

ingeniozitate. în final — 
de cit mai multă eficiență, 
în aceasta credem că ar 
consta concurența**. „Și în 
loialitatea ei — continuă 
Augustin Poenari. Ne-am 
întîinit cu alegătorii întot
deauna împreună și multe 
din soluțiile pe care le-am 
preconizat și expus aces
tora tot împreună le-am 
aflat Sîntem hotărîți ca — 
indiferent care dintre noi 
doi va fi ales duminică — să 
ne ajutăm in continuare 
unul pe celălalt. Mandatul 
de deputat expiră după o 
vreme, dar acela de om și 
de bun cetățean nu expiră 
niciodată. Și noi. mai mult 
decît orice, asta dorim să 
dovedim că sîntem".

După o vfeme, dialogul

torii, în ultimii doi ani. 
am reușit să le cunosc bine 
pe Eleonora Baltag și pe 
Ana Piștea. Fie la locurile 
lor de muncă — la între
prinderea textilă „Tirnava" 
și. respectiv, la Centrala 
gazului metan — fie la o 
serie de acțiuni inițiate de 
tinerii din Mediaș. Acum 
de curînd. le-am aflat in 
plină campanie electorală, 
candidind amindouă la o 
aceeași circumscripție. E- 
moționate, cele două me- 
dieșence își rostuiau. to
tuși, cu ardelenească■ gri
jă. treburile pe cari? le vor 
avea de rezolvat în conți-' 
nuare. Subinginera Ana 
Piștea are, ca și colega ei. 
planuri mari, a căror grab
nică transpunere în viață

îi apare ca sigură. De unde 
această siguranță ? O 
spune chiar ea : „Oamenii 
de aici, oamenii Mediașu
lui, pe care îi cunosc, atit 
de bine, sint buni gospo
dari. sint oameni de o re
cunoscută hărnicie. Alături 
de ei, împreună cu ei nu 
ne putem teme că ar fi 
ceva prea greu de înfăp
tuit". împărtășindu-i intru 
totul părerea. Eleonora 
Baltag subliniază : „Un
tinăr care este in pragul 
momentului cînd așteaptă 
să fie ales deputat nu poate 
fi liniștit dacă nu se simte 
înconjurat de dorința de a 
întreprinde a alegătorilor. 
Or, noi tocmai asta simțim 
și tocmai asta ne insuflă 
optimismul".

Nu va fi deloc o muncă 
ușoară — sînt de acord am
bele. Dar tinerețea, spiri
tul revoluționar de care ea 
este animată nu pot să nu 
învingă. Și tinerele comu
niste din Mediaș (să mai 
spunem că și ele sint prie
tene vechi și bune ?) con
tinuă să analizeze și să 
schițeze viitorul unui car
tier.

Istoria fiecărei așezări a 
tării se scrie, astăzi, cu 
cerneala viitorului. Iar 
printre cei ce-o fac se nu
mără și tinerii despre care 
am așternut aceste rințjuri. 
Tinerii investiți de către cei 
din jur cu o încredere că
reia, sint sigur, vor ști să-i 
răspundă așa cum se cu
vine.

- Ați calculat ? =——=
în fiecare întreprindere, în fiecare gospodărie există 

importante resurse de economisire a energiei. Din multele 
exemple posibile vă propunem, azi, doar cîteva:

REȚINEȚI ACEST EXEM

PLU...

® Reducerea cu numai 1 
LA SUTA a consumului de 
energie electrică la nivelul 
unui an asigură întregul ne
cesar pentru consumul casnic 
a 800000 apartamente pe timp 
de un an.

...MAI REȚINEȚI, DE ASE- 

MENEA...
I

Dacă un strungar, o texti- 
listă și un oțelar de la cup
toarele electrice ar reduce 
consumul de energie electrică

într-o lună cu numai 5 LA
SUTĂ,

din economiile obținute s-ar 
putea realiza:
- prelucrarea a 30 de piese 

de tehnicitate superioară
-peste 250 mp țesături 
-aproape 30 tone de oțel 

electric
...ȘI ADĂUGAȚI, FIECA

RE, NOI EXEMPLE DE LA

LOCUL DE MUNCĂ

demonștrmd prin fapte că ați 
înțeles să acionați cu hotă- 
rîre pentru economisirea de 
energie electrică.

A
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în preajma alegerilor de deputați, dialog cu alegători și candidați '
dintr-un municipiu în plină înflorire - despre spiritul civic în acțiune

J participa" - verbal dinamic prin care se afirmă și se perfecționează
a
*■

„Ce are să ne spună nouă «democrația» altei lumi, 
a lumii de care ne-am despărțit prin revoluție ? I — iși 
mărturisea gîndul un muncitor din Alexandria, zilele 
acestea, la o întîinire a cetățenilor cu candidații lor în 
alegerile de deputați pentru consiliile populare. Cine 
erau politicienii acelui timp de care numai noi, cei mai 
virstnici, ne mai amintim ? Oameni care iși făceau din 
politică un mijloc de căpătuială. A, mai apărea și cite 
un excentric, care făcea cite o fintină la răscruce de 
drumuri I Mulțumim, am băut din apa aceasta și ne-a 
durut capul. Oamenii politici sîntem noi, aceasta-i po
litica noastră democratică, a oamenilor care ridică fa
brici și uzine, și producem, ridicîndu-ne orașele și sa
tele pe potriva nevoilor și dorințelor noastre. Oameni 
politici cu treburi în producție. Să trecem la ordinea 
noastră de zi, tovarăși I”

Vă invităm să parcurgem împreună această ordine 
de zi a participării la treburile obștești. Și să medităm 
îrrțpreunâ, trecind dincolo de formele care dau relief 
conceptului de democrație. Ne va intîmpina mulțimea 
de întîmplări și evenimente ordonate în sistemul unic 
de manifestare a democrației socialiste, aspectul ei 
dinamic, viu, care se înscrie în viața noastră ca o per
manență și o garanție a progresului multilateral,

nu se trece cu vederea, se dis
cută, se atrage atenția. Iată, in 
spatele consiliului popular mu
nicipal s-au făcut blocuri fru
moase — a fost bună critica ce
tățenească — dar strada au stri
cat-o, nu au reiăcut-o ca lumea. 
Consiliul oamenilor muncii de 
la „gospodăria orășenească" ar 
fi, cu unul ca mine, dinamită.

— Aveți un ochi critic. Am 
să-i sugerez tovarășului Con
stantin să vă coopteze sau sâ 
vă invite la ședințele lor...

— Am nu numai ochi critic — 
spune el ocolind partea a doua 
a afirmației noastre — pun și 
mina, acolo unde este nevo’e și 
acolo unde ai noștri, rulmentiș- 
tii. se mobilizează organ’zat. 
Știți, ’democrația nu este o idee 
suspendată, așa, in discuții sa
vante. ea este acțiune. în pri
mul rind. acțiune gospodărească 
inițiată de noi toți. Fabrica, u-

zina ne-a format ca meseriași, 
formindu-ne, in același timp, 
conșt.ința necesității muncii co
lective pentru realizarea pro
ducției. Dar, dincolo de zidurile 
uzinei, unii dintre noi revin la 
starea de oameni singuri, numai 
cu gindul lor, cu interesul lor 
mărunt. Se înșeală singuri, dîn- 
du-se la o parte de la viața care 
continuă dincolo de locul de 
muncă. Democrația este un e- 
xercițiu continuu, al interesului 
obștesc in acțiune. Mulți consu
mă vorbe mari, dar nu trec pra
gul vorbelor întotdeauna. Fac 
drumul pină la propuneri, dar 
șovăie să treacă la practică. Se 
uită peste umăr, parcă ar fi ci
neva dincolo de ei. nu ar fi tot 
ei 1 Și. nu-și exercită întotdea
una dreptul de stăpîni, drept 
care înseamnă, la noi : pune 
mîna și fă 1 Așa, fără să fii mă
car responsabil de bloc 1

dumnea- 
au de

Orașul pe măsura oamenilor, 
dar și oamenii 

pe măsura orașului

Pledoarie pentru oamenii 
de acțiune

Am luat orașul, de dimineață, 
de tot. de la un capăt la altul. 
Miroase a Var. a ciment, miroa
se a lemn proaspăt geluit.

— Sint cele mai plăcute miro
suri — ne spunea prim-vicepre- 
ședintele consiliului popular 
municipal. Constantin Constan
tin. pe care l-am insotit în pri
mul lui rond al zilei ne strada 
„Libertății", in spatele hotelului 
„Parc'*, aripă a centrului vechi 
de-abia acum aflată în demolare. 
Aici — dimpotrivă — miroase a 
praf, a moloz, a ziduri igrasioa
se. — Se termină cu ele. Cam 
tîrziu am început, dar am în
ceput !

Un buldozer dărîmă zidurile 
unor construcții umile. Se ridică 
praf, gem paiantele.

— Ai grijă — strigă vicepri- 
marul — grinzile sînt bune, nu 
le rupe !

E dimineață, e ceată, e frigul 
acela pe care nu-1 sesizezi din- 
tr-o dată, dar care se insinuează 
repede, pătrunzîndu-te cu ume
zeala lui pină la oase. Un ger 
țeapăn ar fi mai milos decit 
mușcătura umedă a cetii, mai 
sănătos. Constructorii au aprins 
un foc de surcele la care vin. 
din cînd în cînd. să-și dezmor
țească miinile. Ne înghesuim si 
noi în jurul focului. Un munci
tor se uită pieziș : „Parcă v-am 
văzut și adineaori la foc — zice 
el. Cam des la căldurică !“ Iși 
dă repede seama că s-a înșelat 
și se scuză : „V-am confundat. 
Sint doi cate-Si pierd timpul 
mai mult la foc decit Ia tirnă- 
Coo 1“ „Nu-i nimic. Se. întîmplă". 
„Asta-i ca Gheorghe Dan — ne 

. spune viceprimarul. Nu te iartă 
din vorbă". „Cine-i Gheorghe 
Dan ?“ — întrebăm curioși. „Un 
lăcătuș de la -Rulmentul». Are 
6 vorbă aspră si o inimă de aur. 
Cu astfel de oameni numai pri
mar să nu fii !“ — si zîmbește 
unui gind numai de el știut. Nu 
iscodim mai departe, dar ne 
propunem să dăm neapărat ochii 
cu acel Gheorghe Dan...

— Orașul e nou și se înnoieș
te continuu — iși continuă vice
primarul gîndurile. Am constru
it 1(5 000 de apartamente. Con
struim în continuare. A trebuit 
să construim repede și bine.

pentru că s-au făurit platforme
le industriale. pentru că s-a 
născut aici o tînără clasă mun
citoare. Nu s-a construit întot
deauna frumos, e adevărat. Eu 
știu, am călcat în fiecare aparta
ment nou. de cind m-au ales oa
menii. Nu am putut să trec cu 
vederea finisajele proaste, că 
nici cetățenii nu mi-ar fi iertat 

■îngăduința, dar cu frumusețea...
— Ce este cu frumusețea ? 

Ati scăpat-o din vedere la dis
cuția schitelor de sistematizare 1

— Organelor administrative și 
arhitecților nu le-a fost deloc 
simplu în acest dialog cu cetă
țenii. O adunare cetățenească nu 
trece ușor peste detalii. Ea sur
prinde datele mari ale proble
mei, ii înțelege dificultățile, dar 
cere' și satisfacerea cerințelor de 
ordin estetic. Și. se știe, româ
nul are un gust ascuțit în 
această privință. Să-i fi auzit pe 
oameni in astfel , de adunări... 
Ați intrat în oraș pe calea Bucu
reștilor; nu ? Blocurile de la in
trare, prin jocul de volume si 
culori, dovedesc că arhitecții au 
și fantezie cînd sînt „stimulați" 
de critica opiniei > publice. Să 
știti. constructorii de mașini, de 
rulmenți, de 
sesizează mult 
eu. decît unii 
formelor și-l
sugestiv, frumos și legat de via
ta lor practică. Democrația so
cialistă o înțeleg ca faptă și nu 
ca o continuă ședință. Sînt mii 
ca ei, mii de oameni incomozi, 
prin gînd și fantă. Dar sînt in
comozi. în primul rind, pentru 
ei, pentru că, fără să stea mult 
pe ginduri, pun mîna și fac. se 
amestecă printre constructori, 
împing lucrurile înainte.

— Aceasta-i fata frumoasă a 
lucrurilor. Dar reversul ?

— Reversul ? Oameni care aș
teaptă totul de la primărie, ca și 
cum primăria nu ar fi ei înșiși. 
Fiecare dintre ei este, la rîndu-i. 
un edil, un participant. Adevă
rul acesta unii îl descoperă mai 
cu încetinitorul, dar îl descope
ră 1 E o școală 
școala învingerii 
necesară. Fiecare
absolvim. Nu e loc pentru repe- 
tentie 1

împreună cu maistrul Gheor- 
ghe Bo'.ocan, de la mecanic-e- 
nergetic, încercăm o întoarcere 
in timp, în acel timp de prin 
1972. cînd el. muncitor brașo
vean. s-a hotărit să se stabileas
că în Alexandria.

— Era un lucru nou, un în
ceput. M-a tentat, nu-i de ici.

sever ? Do- 
firești cind

— Nu sînteți prea 
rințele acestea sint 
omul descoperă că se poate trăi 
și altfel, cînd i se lărgește ori
zontul.

— Am impresia că nu m-ați 
înțeles... Nu sint sever, susțin 
însă că omul trebuie să-și de
pășească 
duale, să

dorințele strict indivi- 
nu se lase stăpinit de

am întrebat. Dintre 
voastră trei, cetățenii 
ales pe unul singur.

Un zimbet ușor ironic 
pină intervenția noastră 
dealtfel cu o anume

— Nu ați spus. dar. cu sigu
ranță. ați gîndit că o astfel de 
situație ne-ar menține pe fie
care pe poziții bine „delimita
te" ; cum s-ar spune, cu un ter
men cam nepotrivit în cazul 
nostru, pe poziții de concurentă 
— intervine Nicolae Culcca. Re
țineți însă faptul că tocmai în
crederea ce ni s-a acordat ne 
leagă pe tustrei, ne stimulează, 
ne îndeamnă să dăm ce avem 
mai bun in noi ca eventuali or
ganizatori ai efortului colectiv 
pentru bunul mers al treburilor 
în cartier^ Asta nu poate duce 
decit la nașterea prieteniei, la 
unirea forțelor. Nimic mai fi
resc 1 —

Desigur, pe cit de firesc, pe 
atît de semnificativ,

— Dovadă și intilnirea noas
tră de acum — explică, la rîn
du-i, Gheorghe Dan. Ne infor
măm unul pe altul, la fața lo
cului, despre nevoile cartieru
lui. despre ce ar mai trebui în
treprins. Cel de-al treilea can
didat iși aduce și el contribuția. 
Vă rog să mă credeți, nu pro
blema candidaturii ne intere
sează în primul rind. ci cit de 
eficiente vor fi acțiunile de in
teres general asupra cărora 
chibzuim cu toții — candidați 
și alegători. Rezultatul urnelor 
ne va regăsi pe toți trei, umăr 
la umăr, in realizarea tuturor 
acțiunilor discutate cu cetățenii. 
Nu-i așa. tovarășe Culcea ?

— întocmai ! — • întărește lă-

intîm- 
(făcută 

intenție).

Constantin Constantin, viceprimarul Alexandriei : 
„Oamenii de acțiune pun mina și fac, imping lu

crurile înainte”

Muncitorii Gheorghe Dan și Nicolae Culcea, 
candidați în aceeași circumscripție electorală : 
„Rezultatul urnelor ne va regăsi, umăr la 

umăr, in realizarea tuturor acțiunilor

tablouri electrice 
mai subtil, zic 
artiști universul 

doresc armonios.

deloc ușoară, 
inerțiilor, dar 
trebuie să o

Ce ați face dacă ați fi primar ?
Inginerul Nicolae Simionescu 

este șeful atelierului de proiec
tări la „Rulmentul". Ni l-am în
chipuit prizonier al cifrelor, al 
schițelor tehnice, al probleme
lor științifice de ultimă oră.

— Păi chiar sînt un astfel de 
prizonier — spune el. Nu scap 
nici acasă de presiunea lor. Din 
cauza lor am și... necazuri. Cei 
din blocul în care locuiesc, rul- 
mentiști ca și mine, au luat-o în 
serios, știindu-mă metodic și au 
vrut să mă aleagă „șef de bloc'*. 
I-am refuzat. •

— Cum s-ar spune, ati refuzat 
o sarcină obștească.

— Am refuzat-o. Am destule 
de făcut și în afara programu
lui de lucru : 
altora. Nu vreau să am multe pe 
cap si să tac puțin. E o regulă !

— Căm... subiectivă atitudi
nea.

— Eiceți-1 și așa. Nu sînt bun 
de ședințe, să-i adun pe oameni, 
să le povestesc... Am un princi
piu : trebuie să demonstrezi 1

— Cum vine asta ?
— De pildă : s-a stricat ușa la 

bloc, că trag copiii de ea sau o 
trîiitesc cei care socotesc că ușa 
lor e numai aceea de.la aparta
mentul unde locuiesc. A. așa nu 
se poate, am spus. $1 l-am strîns 
pe toți, mai ales că si liftul își 
dăduse duhul cam din aceleași 
motive. Ne-am impărtit repede 
sarcinile, scurt be doi. că nu 
vine nimeni să repare ce am 
stricat noi. Unii au bombănit', 
s-au codit, dar nu au avut în
cotro. mai de rușine, mai din 
conștiință... Am reparat ușa. am 
re-a-at liftul. Și, pentru ca „în
călzirea" să nu se spulbere, am 
turnat cu toții asfaltul pentru o 
pa-ca e, am reoa-at și vreo două 
motoare electrice la punctul ter
mic. că se arseseră. Unul a 
zis rizînd : „Dădeam de naiba 
dacă te alegeam responsabil 
bloc 1“

— Au dat și așa 1
— Credeți ? Repet : trebuie 

demonstrezi ! E un principiu

cuvine să ni-I 
astfel de trea- 
eram, am ur-

cred că toți se 
însușim. Dună o 
bă, încălzit cum 
cat în apartament și i-am zis 
nevestei : „Ah, dacă aș fi pri
mar, ce-aș face eu !“. „Asta 
ți-ar mai lipsi — a zis ea spe
riată. Nu-ți ajunge ?“.

— Chiar, ce 
fi primar l

— Dacă aș 
mai putea să 
Las’ că nici așa nu dorm. Știți, 
eu am ochi tehnic — deformare 
profesională — privesc și 
„curtea altuia", cum zice 
vastă-mea. Dar nu-i curtea 
tuia, e tot a noastră. Păi, 
acasă pină la uzină, am ce 

ideile mele, ale dea. Am văzut tuburile de 
nalizare. Nu m-a răbdat inima 
și le-am zis-o de la obraz celor 
care le „lansau" în șanț fără să 
le curețe de nămoluri. Apoi 
strada... Numai cirpituri. de pe 
urma tubulațiilor. Treaba asta

ați face dacă ați

fi primar nu aș
dorm de draci 1

in 
ne- 
al- 
de 

ve- 
ca-

cătușul de la întreprinderea 
panouri electrice. Acum, 
mine vă rog să mă scuzați, 
apropie clipa cînd trebuie 
fiu la uzină. îl voi pune la cu
rent cu cele discutate și pe 
maistrul Constantin Cotei.

Rămînem așadar cu lăcătu
șul Gheorghe Dan, gîndindu-ne 
că, de fapt, discuția noastră, 
chiar dacă între cei trei candi
dați s-a legat o strinsă priete
nie. nu poate evolua decit pe 
un alt teren — cel al responsa
bilităților ăale ca președinte al 
unei asociații de locatari, res
ponsabilitate pe care și-o con
tinuă și după alegeri, indiferent 
de rezultatul lor.

de 
pe 
se 
să

se fac oro- 
se iau hotărîri. Dacă te 
procesele verbale, 
trebuie și tragi o 
„organismele iși 

Dar dacă rămii la 
poți înșela. Ce este e- 
se află dincolo de șe-

dinte de asociație, 
puneri, 
uiți in 
e cum 
cluzie : 
viata", 
tii. te 
sential 
dinte si de procese verbale. S-au 
adunat oamenii și au pus mîna 
pe lopată să facă lună în ju
rul blocurilor ? Au reparat ce 
era în puterea lor să repare ? Au 
rezolvat ei intre ei problemele 
de bună conviețuire ? Aici se 
trage linia și se adună rezulta
tul. Dacă rezultatul e pozitiv, a- 
tunci putem vorbi că s-a for
mat o opinie publică activă.

— Și nu s-a format ?
— Este în curs de formare, 

după mine, mereu este in curs 
de formare. Citeodată este, in
tr-adevăr. foarte activă, altăda
tă se mișcă mai greu, din foar
te multe motive. Acționează aici 
o multitudine de interese, de 
mentalități — unele anacronice 

oamenii au venit

totul 
con
duc 
hîr-

din altă „lume". De pildă, uno
ra din muncitorii noștri li s-au 
dat apartamente, dar le locuiesc 
numai iarna, pentru că vara, ră- 
minind agătati de gospodăriile 
țărănești, de unde au venit, pen
dulează între uzină și grădiha 
bătrînească. Ei bine, aceștia so 
cotesc apartamentul ca o anexă 
temporară, nu-i mai acordă gri
ja necesară. Nu și-au tras bine 
piciorul din lumea din care au 
venit. Trebuie să-i înțelegi, dar 
să-i si sprijini să,ajungă la în
țelegerea. la cuprinderea reală a 
lucrurilor. Efectele negative de 
ne urma unei astfel de situații 
se simt și aici și în uzină, unde 
navetismul iși are păcatele lui. 
Urbanizarea este o școală reală, 
vie. cu implicații practice. Echi
librul dintre drepturi si îndato
riri se află in mina noastră, a 
tuturor si asta mi se pare mie 
a fi și esența democrației noas
tre socialiste. Dar n-ati vrea să 
mergem să vedem și punctul 
termic ? Tovarășul Constantin 
ne promisese o nouă diafragmă...

||||| Convorbiri electorale în zorii 
unei dimineți de muncă

Maistrul Gheorghe Bolocan : „La școala de
mocrației socialiste învățăm să ne fim pro

priii stăpîni. Cum și sîntem"

Proiectanta Alexandra Abălaru : „Și strada, și 
pâlcurile, și renovarea căminului de copii — 

tcate le-am făcut împreună

Inginerul Nicolae Simionescu : „Democrația 
socialistă este un exerciț'u continuu, ai 

interesului obștesc in acțiune’1

de colo să dai forță muncito
rească unei localități.

— Ce impresie v-a făcut A- 
lexandria, atunci ?

— M-a tulburat prin... modes- 
de 

este 
aici 
uzi-

tia ei. Și-am avut o clipă 
îndoială, cunoscind eu ce 
industria de rulmenți. Era 
un tîrg prăfuit ; viitoarea 
nă — doar cîțiva stilpi...

— Care problemă vi s-a părut 
mai grea ? Construcția orașului, 
construcția uzinei 7

— Nici una, nici alta. Con
strucțiile se ridică intr-un timp 
pe care-1 poți determina. Omul 
mi s-a părut cea mai grea pro
blemă. Și este 1 Dovadă că și 
acum avem de lucru in această 
privință. E cea mai delicată 
construcție. Din țărani trebu’a 
scos muncitori de înaltă califi
care. Sigur, și asta se poate 
face, prin școală. Dar tot nu e 
cum trebuie. Meseria se deprin
de — sint oameni ageri la min
te, dotați, miini de aur.

— Și nu este de ajuns ?
— Nu, încă nu e de ajuns. în 

fabrică a fost de la început un 
nucleu muncitoresc venit de la 
Brașov. Acest nucleu a avut 
de catalizator, el a dat nieot 
mentalitatea de „individual" 
cum îi spuneam.— învățat 
lucreze numai pe postata 
fără să se uite în jur. cerind tot 
mai mult, pe măsură ce preten
țiile ii creșteau — casă bună, 
confortabilă, frigider și mașină 
mică, aragazuri — dînd, in 
schimb, cit mai puțin...

rol
cu

să 
lui.

ele, punindu-le’de acord nu atit 
cu prezentul, cum s-ar părea, cit 
cu viitorul. Adică, să nu fie ro
bul lucrurilor 1

— E un punct de vedere in
teresant-,

— Cel real, socotesc eu. A tre
buit construită o nouă mentali
tate, cea muncitorească, care-ți 
cere să înțelegi articulațiile a- 
dinci ale procesului muncii. Iar 
răspunderea se cere extinsă și 
dincolo de uzină, asupra orașu
lui care se construiește tot pen
tru noi. Sădirea unor asemenea 
convingeri nu se face numai 
prin adunări și conferințe, cu 
toate că își au rolul lor și con
ferințele. ci prin însăși munca 
de zi cu zi. Accesul la această 
înțelegere firească a răspunderii 
muncitorești și civice se orodu- 
ce în echioă. în atelier. în sec
ție, în confruntare cu toate ma
rile sau micile probleme care se 
rezolvă cu efort de către noi 
înșine. Aici se manifestă și ati
tudinile exemplare și tot aici se 
dau în vileag și atitudinile îna
poiate și se corijează. Asta este, 
în fond, democrația muncito
rească Ia lucru. vie, în plină 
desfășurare. Cum vă spuneam 
la început, e mai dificil să mo
delezi oamenii, Trebuie să fim 
aspri, cind nu se poate altfel — 
și sîntem 1 Să fim supli, cînd 
mai sint speranțe — și sîntem ! 
Cum se spune. învățăm să ne 
conducem singuri și să ne fim 
propriii stăpîni. Cum și sîntem!

Cînd „a-țî complica 
echivalează cu a o 

mai frumoasă

viațate

Trei candidați, trei muncitori, 
trei prieteni

E o după-amiază însorită. îm- 
băind în lumină blocurile de 
locuințe din „zona Peco“, blocu
rile rulmentiștilor. Un vint sub
țire leagănă pe asfaltul aleilor 
frunzișul ars de brume. înso
țim. prin acest cartier, doi prie
teni care s-au cunoscut de cu- 
rînd — lăcătușii Gheorghe Dan. 
de la „Rulmentul**, și Nicolae 
Culcea. de la întreprinderea de 
panouri electrice. -

— De fapt, 
doi proaspeți 
zează Nicolae 
treilea, care 
astăzi Ia intilnirea noastră, este 
maistrul Constantin Cotei, de 
la întreprinderea la care lucrez 
și eu. Prietenia noastră s-a 
născut în ziua in care toți trei 
am fost propuși candidați in 
alegeri în circumscripția nr. 2.

— Și cum se poate lega o 
prietenie in condițiile astea ? —

sîntem trei și nu 
prieteni — preci- 
Culcea. Cel de-al 
nu a putut veni

— Asociația are 1 000 de apar
tamente. Un cartier 
lume ! — spune el.

— E mai complicat 
cătușeria.

— E altceva.
— V-ați luat multe 

pe cap. Nu era mai 
vă vedeți de meserie, 
complicați viața ? — il întrebăm 
insinuant.

— Nu se poate altfel — zice. 
Eu nu pot altfel. Totdeauna 
trebuie să rezolv ceva. îmi plac 
oamenii, chiar cînd unii nu tțiă 
plac pe mine. De șase ani mă 
aleg mereu președinte. De fapt, 
activitatea din fabrică se pre
lungește normal aici. E tot via
ta noastră, sub un alt aspect, și 
care se cere organizată Și ea. 
ca orice mecanism social. Cum 
să te închizi intre cei patru 
pereți ai tăi și să nu-ți pese de 
ce este în jurul tău?

— Și totuși, unii trăiesc șl 
așa. \

— Viața noastră este în așa 
fel alcătuită îneît nu poți să te 
rupi de cei din jur. S-a făcut o 
revoluție pentru ca omul mun
citor să nu mai fie de izbeliște, 
să se salte din neputință, să 
se afirme liber, ținînd seama 
de ceilalți. E o iluzie izolarea. 
E temporară, e un accident du
reros. în primul rind pentru cel 
care se izolează și apoi pentru 
ceilalți.

— Este un niinct de vedere.
— Demonstrat prin tot felul de 

situații.
— De pildă ?
— Vedeți blocul din fața noas

tră ? E compus din apartamen
te proprietate personală. în ju
rul blocului s-au plantat calși și 
tei. La plantare am participat cu 
toții. Cu o' excepție. Tristă. Pro
prietara unuia din apartamente 
a doborit cu toporul și caisul și 
teiul aflati in fața blocului, so
cotind ea că-i închide „vederea". 
Ni s-a rupt inima si i-am ce-

întreg. O

decit Ia

probleme 
comod să 
să nu vă

Nu i-a fost co- 
tuturor nu 

de unul sin-

rut socoteală, 
mod. O muncă a 
poate fi spulberată 
gur fără consecințele de rigoa
re. Alt caz. Unii care fac scan
dal in apartament. „Sint la mine 
acasă !“ — replică ei de pe o 
poziție egoistă, fără să tină sea
ma că îi deranjează pe toti cei
lalți.; ca să nu mai vorbesc și 
de proliferarea exemplului ne
gativ. Li se cere socoteală. Tre
buie întronate buna conviețuire, 
civilizația. Mergem pe firul si
tuației și desfacem neînțelegerea, 
conflictul, întocmai cum am des
face o sfoară înnodată. Nu-i chiar 
asa de simplu cum spun, dar 
spre luminare, prin comparație, 
asa se petrec lucrurile. Iți mai 
zdrelești degetele la desfăcut, te 
si doare, dar rezolvi treaba. Pen
tru unii, drumul înțelegerii, al 
rațiunii pare mai greu de ur
mat. dar trebuie să pășească pe 
el. nu au încotro, doar nu sînt 
singuri pe lume 1 Unele plafoa
ne s-au stricat — au fost prost 
construite. Am sesizat întreprin
derea de gospodărie, ni s-a pro
mis : „venim !“. dar am rămas 
cu promisiunea în brațe. într-o 
adunare cetățenească i-am adus 
aminte, cam aspru — eram ne
căjiți — viceprimarului ; s-a su
părat pe mine. în primul rind. 
pentru că eram în fata oame
nilor.

— Dimpotrivă. Ne-a spus 
aveți o inimă de aur.

— A zis el asa ceva ? Ia 
uită, dom’le — se miră el.

că

te 
E 

drept că. imediat, a pus pe roa
te reparațiile, dar s-ar fi putut 
Si fără tensiune.

— El ne-a spus că sînteti bine 
organizați, că s-a creat o opi
nie publică activă. Și ne-a mai 
spus că sînteti răzbătător, că pu
neți la inimă...

— Mulțumesc de apreciere. 
Dar să știți. un singur om nu 
poate face totul. Se discută 
mult. în ședințe de bloc, in șe-

Dis-de-dimineată... Orașul tot 
e în picioare. Sirenele fabricilor 
încă nu și-au făcut auzit gla
sul. dar ne-am intîlnit cu rul- 
mentistii din schimbul iutii care, rat noi.,pe.șoptite, ca.să nu tul- 
grăbeau spre fabrică. Gheorghe burăm, .adunarea, „E real, cum 
Dan și-a făcut, desigur, rondul . .
la punctul termic. Și inginerul 
Nicolae Simionescu. grăbindu-se 
6pre uzină, nu se poate să nu 
fi retinut ceva nou. din peisa
jul din jur. pentru o altă „de
monstrație" cu tovarășii săi de 
bloc si de uziăă. Trecem 
strada „Carpați" și o aflăm as
faltată. pusă la punct și încer
căm să reconstituim momentul in 
care proiectanta Alexandra Abă
laru. deputată în circumscripție, 
si-a mobilizat alegătorii la mun
că patriotică, transformind pro
punerile din adunarea cetățe
nească in realitate. „Cînd m-au 
ales — ne povestise ea — oa
menii așteptau să le promit mai 
multe : că voi interveni să se 
facă și asta, și aia. și ailaltă. 
Mă speriasem de cite erau de 
făcut, vă spun sincer, și 
gindeam că de acum încolo 
colinda prin toate birourile 
ministratiei orășenești... Tot 
menii m-au liniștit. Rulmentiș- 
tii si cei de la tablouri electri
ce. care locuiesc aici in zonă, 
au pus mîna la muncă, eu tre
buind să sun goarna, cum- se 
zice, cind lucrurile au fost gata 
organizate. Si strada, si parcu
rile. si renovarea căminului de 
copii — toate le-am făcut îm
preună. cu miinile noastre. Pri- 
vindu-i. mi-am spus cu emoții 
că fiecare din ei este un om poli
tic, care nu se mai mulțumește 
să-și vadă doar de problemele de 
la locul de muncă, socotind ca 
astfel își • încheie orice datorie. 
Disponibilitățile lor de suflet și 
de acțiune sint închinate obștii, 
deci lor inșile. orașului si ță
rii. Așa îmi reprezint eu de
mocrația socialistă, desptfj mer
sul căreia m-ati întrebat".

Trecind deci pe strada „Car- 
pati. ne-am amintit spusele in
terlocutoarei noastre și ni s-a 
părut că ele alcătuiesc un răs
puns cu miez. Răspuns la cel 
La părerea suspectată de noi. la 
început, de scepticism 
cetățean alături de care 
merisem la o adunare 
nească ținută în ajun. 
Alexandria. „Vedeți — 
el — discutăm aici o mulțime de 
probleme, sîntem de acord că 
trebuie făcut si cutare și cutare 
lucru — toate fiind necesaie —

le trecem in plan și plecăm 
apoi cu sentimentul că am pus 
la cale toate treburile**. „Și nu 
e real sentimentul ?“. ăm strecu-

pe

mă 
voi 
ad- 
oa-

a unui 
ne ni- 
cetățe- 
aici in 
spunea

moderne, a anulat imaginea tirgului prăfuit...
Fotografiile : Sandu Cristian
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Alexandria, unul dintre frumoasele municipii ale patriei noastre, prin însemnele industriei șl urbanisticii

nu. dar ml se pare mie că e 
si ceva formalism in entuzias
mul unora care, atunci cînd se 
cere trecut la treabă, nu mai au 
«temperatura» de la început. Nu 
toti cei care au 
au votat pentru 
tenească sint la 
cînd trebuie să .
lopată. Și. in cazul acesta, după 
mine, nu lucrurile rămin pe 
dinafară, ci unii oameni la care 
distanta dintre, gind și faptă ei> 
prea des supusă variațiilor su
biective". „Atunci unde-i ba
iul ?“. „Cred că 
cele mai multe ori. Mai sint 
inerții, mai sînt șovăieli și re
țineri. care vin din te miri ce. 
Se ivesc, pe drum, și greutăți, 
fără de care nu sa poate, că 
așa este viața, dar. în loc să le 
luăm pieptiș, le mai ocolim. rZ>. 
gindul că se vor rezolva de, "i 
sine. Păi. dacă o dificultate nu 
se rezolvă de la 
trei zile — luati 
drept o glumă 1 — ea devine o 
problemă, de care nu scăpăm, 
asemenea unui scai, decit smul- 
gindu-1 cu rădăcină. Dar. hai să 
ascujtăm ce spune

ridicat mina și 
o acțiune cetă- 
fel de prompți 
pună mina pe

în noi, de

rezolva de/i

sine în două- 
vorbele mele

ascujtăm ce spune cetățeanul 
ăsta.' care vorbește de bulevardul 
pietonal de pe «Libertății». E o 
chestiune care mă interesează, 
locuiesc în zonă. Merită să pui 
umăruj la realizarea lui."

Mărturisim că nu ne-a displă
cut 
cu care am avut scurta discuție. 
Era in el o poftă de lucru, 
exprimată prin vorbă bine cum
pănită. care ne demonstra că. 
dincolo de „formalismul" pe 
care el îl acuza și care, uneori, 
e si real, de ce să n-o spunem 
pe cea dreaptă, se află forța 
unită a oamenilor porniți să 
miște munții din loc. „învățăm, 
muncind, să ne conducem sin
guri și să ne fim propriii stă- 
pini" — cum spunea meșterul 
Gheorghe Bolocan.

Din piață am ieșit, făcînd un 
ocol pe la noile ansambluri de 
locuințe, de pe șoseaua spre 
Turnu Măgurele, la zona „fier
binte" din spatele hotelului 
„Parc". Buldozerul dărîmă har
nic ziduri igrasioase — „90—95 
la sută Alexandria era con
struită din pămint bătut" — și 
ne amintim uimirea cu care ne 
relata viceprimarul împotrivirea 
unora la dărimarea unor ma
ghernițe : „Nici nu-ți poți ex
plica cum s-au legat sufletește 
de ele. Sînt oameni buni, dar 
le-a rămas o parte din suflet 
acolo... Pină la urmă însă, 
se limpezesc și se aștern la 
treabă, depășind momentul difi
cil. intelegînd că acesta e in
finit mai mic decit realitatea 
nouă ne care sint chemați să o 
făurească ei înșiși."

Buldozerul dărimă in conti
nuare ziduri igrasioase. Ni se 
pare nouă sau o echipă de rul- 
mentisti s-a si prezentat la lu
cru gata să-i ajute pe construc
tori la turnarea noilor fundații ?

Nu ni se "pare. E chiar așa! 
Alexandria iși are oamenii, 

oamenii de ispravă pe care-i 
merită.

..scepticismul1* cetățeanului

Dionisie ȘINCAN
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"
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Pentru bunul mers al activității în economie și satisfacerea cerințelor gospodărești

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ - LA STRICTUL NECESAR!
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Exigență mare,
consum mic î
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posibilitățile de economisireasemenea, evitarea mersului în gol 
al utilajelor a întregit volumul eco- 
nomiilor cu nu mai puțin de 
7b 000 kWh.

Sînt nu numai măsuri tehnice, ci 
întîi de toate măsuri care videază 
disciplina, conștiința muncitorească. 
O observăm cum lucrează 
l'ecționera Aspazia Fediuc. 
mentul in care a terminat 
țiune și pînă a preluat un 
(subansamblu) de pe bandă, a oprit 
electromotorul mașinii de cusut. 
Iată ce ne relatează : „Pină-n pri
măvară, cînd s-au adoptat măsurile 
de economisire, lăsam electromo
torul să meargă continuu. Cap la 
cap, mersul in gol însuma pe puțin 

’ 25—30 de minute 
in cele 8 ore de 
producție. Orici
ne poate face un 
calcul simplu : e- 
lectromotorul unei 
mașini de cusut 
consumă 0.4 kWh, 
iar la întreprin
derea de confec
ții din 
funcționează 
două 
aproape 4 000 
asemenea 
toare. Ceea 
înseamnă că 
tr-un 
pot 
sau. dacă 
manifestă 
gospodăresc, iro

si circa 800 kWh“. Un al doi
lea fapt pozitiv : muncitoarea 
Virginia Alexpc, de la una din ma
șinile de termolipit, printr-o mî- 
nuire mai operativă a șpanurilor, a 
sporit productivitatea muncii cu 20 
la sută la această operație, în con
dițiile aceluiași consum de energie 
elgctrică, de 17 kW pe oră. Deci, 
pentru a realiza fiecare subansam
blu se consumă mai puțină ener
gie electrică.

Ne-am referit la cîteva exemple, 
pentru că asemenea măsuri gospo
dărești pot fi intîlnite la multe 
locuri de muncă. Ce acțiuni sînt 
preconizate în continuare ? Ni le 
relatează ing. Nicolae Pasăre, direc
torul , întreprinderii : întreruperea 
pe timpul zilei a iluminatului elec
tric Ia benzile de producție aflate

Intr-o întreprindere
se iau in calculcare

toate
de

posibilitățile 
economisire

nu s-au obținut

pe con- 
Din mo- 
o opera- 
a'lt șpalt

Botoșani 
în 

schimburi 
de 

mo- 
ce 

în- 
schimb se 
economisi 

nu se 
spirit

Intrînd într-una din zilele tre
cute in întreprinderea de confec
ții din Botoșani am putut observa, 
printre noile materiale ale propa
gandei vizuale in întimpinarea ma
rilor evenimente politice ale anu
lui, un afiș multiplicat in cîteva 
sute de exemplare : „Muncitori ! 
Stă in puterea noastră să încheiem 
acest an cu o reducere a consumu
lui de energie electrică de 30 la sută 
pe fiecare produs 1“

— Nu-i prea mult ?, am întrebat-o 
pe ing. G'eorgeta Dabula, șefa bi
roului mecano-energetic din unitate.

— Mult ? E minimum posibil pe 
care ni-1 propunem 1 Afirm aceas
ta ținînd seama că din cota de 
energie electri
că repartizată am 
obținut o econo
mie de 28 la 
sută. Avem însă 
•.eșurse și pentru 
realizarea celor 
două procente cu 
care ne-am an
gajat.

Aveam să a- 
flăm la dispece
ratul energetic al 
județului că pen
tru acest an cota 
de energie elec
trică alocată în
treprinderii co
respunde întru 
totul normelor 
de consum sta
bilite. Deci, eco
nomiile de energie
lesne, comparativ cu o cotă supra
dimensionată. ci prin aplicarea 
fermă a unor măsuri drastice de 
reducere a consumurilor adoptate 
în această unitate îndeosebi după 
Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie a.c.

Pentru a desprinde elementele ce 
definesc experiența întreprinderii 
de confecții din Botoșani în privin-' 
ța economisirii energiei electrice, 
am notat, așa cum ne-au fost rela
tate de secretara comitetului de 
partid, tovarășa Maria Anghelache, 
citeva din 'măsurile adoptate. Rațio
nalizarea instalațiilor de iluminat, 
inclusiv prin reducerea înălțimii 
lămpilor, care a adus o economie de 
9 000 kWh. în secțiile de producție, 
la înălțimea halelor, erau necesare t------ -
corpuri de iluminat de 65 W ; prin' lingă geamurile iluminatului natu- 
coborîre, s-a redus numărul aces- 1 ’ ~ -■
tora la jumătate, fiecare dintre 
noile corpuri de iluminat fiind acum 
de numai 20 W. Un efect asemănă
tor a avut și raționalizarea func
ționării instalațiilor de aer compri
mat și vacuum. Pe această cale 
s-au economisit 12 000 kWh. Mihai 
Pietraru, mecanicul de serviciu la 
stația de compresoare, ne-a relatat 
că ține o permanentă legătură cu 
secția de presare mecanică, lucrin- 
du-se uneori ore întregi cu numai 
două compresoare în loc de 4. De

ral (3—4 benzi ori chiar și mai 
multe, cînd lumina zilei o permi
te ; concentrarea si desfășurarea 
întregii activități pe cit posibil nu
mai pe durata zilei-lumină ; o mai 
rațională organizare a activității 
personalului T.E.S.A. în perioadele 
cînd este necesar iluminatul arti
ficial. Și mai cu seamă măsuri fer
me pentru eliminarea oricărei ri
sipe, oriunde s-ar putea produce.

Silvestri A11ENEI
corespondentul „Scinteii

A

Economisind fiecare la locul de 
muncă doar a suta parte din energia 
folosită în 1982,

ÎN ÎNTREAGA INDUSTRIE POT FI 
ECONOMISIT! 600000000 kWh ENER
GIE ELECTRICĂ, ADICĂ ECHIVALEN
TUL PRODUCȚIEI PE DOI ANI A 
HIDROCENTRALEI DE LA B5CAZ •

Vă prezentăm un calcul simplu și 
vă chemăm ca - reflectînd la sem
nificațiile lui - să luați fiecare cele 
mai potrivite măsuri, la locul de muncă, 
pentru economisirea energiei elec
trice :
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V acestor cifre va fi’ un îndemn

I
I

Economisind energia electrică echi
valentă consumului pe țară DINTR-UN 
SINGUR MINUT se pot obține:

©

©

944 tone zahăr
2700 tone conserve de legu
me și fructe
211500 mp țesături finite 
1720000 cărămizi
609 tone plăci fibrolemnoase 
85000 mp geamuri trase

Sîntem convinși că prezentarea

pentru perfecționarea activității 
fiecăruia, pentru importante eco
nomii de energie electrică și ma
teriale la locul de muncă, la ma
șina la care lucrați!

CĂRBUNE, CIT MAI MULT CĂRBUNE
PENTRU TERMOCENTRALE!

în perioada ianuarie-mai, planul 
de producție Ia întreprinderea mi
nieră Petrila a fost îndeplinit și de
pășit lună de lună. A urmat însă 
o perioadă cu rezultate nesatisfă
cătoare, in cate restanțele au în
ceput să se acumuleze. Cauzele ? 
Minerii, șefii formațiilor de lucru 
din subteran, cadrele tehnico-ingi- 
nerești din conducerea întreprinde
rii au analizat situația creată și au 
fost unanimi în a aprecia că nerea- 
lizarea la timp a lucrărilor de în
treținere pe galerii și la fronturile 
de lucru, deficiențele în organiza
rea muncii dintr-o serie de brigăzi 
și sectoare, slăbirea ordinii și a 
disciplinei la unele locuri de mun
că au fost tot atitea cauze care au 
determinat neindeplinirea planului 
la producția de cărbune.-

în abataje, acolo unde clocotul 
muncii nu încetează aproape nici 
un moment timp de 24 de ore, am 
putut ’ remarca insă zilele trecute 
un suflu nou, un efort susținut 
pentru a se ieși din această situa
ție. socotită vremelnică de toți mi
nerii. Soluțiile pentru sporirea pro
ducției sint căutate, cum se spune, 
..din me’-s'*. Ing. Benone Costinaș, 
directorul minei, insista asupra unui 
lucru esențial : „Una dintre proble
mele mari a fost rezolvată, întreți
nerea' lucrărilor miniere și pregăti
rea noilor fronturi de muncă au ’in
trat in normal. La pregătirea fron
turilor de lucru avem un plus de 
180 m 1, iar la deschideri — 90 m 1. 
Prin extinderea metodei de exploa
tare' a straturilor de cărbune cu 
tavan de rezistentă vom atinge in 
curind nivelurile de producție pre

văzute la fiecare sector. în același 
timp, prin sporirea productivității 
muncii cu două tone cărbune pe 
post, la abatajele mecanizate vom 
realiza un spor zilnic de 300—400 
tone cărbune. Totodată, prin pu
nerea in valoare a unor noi re
zerve de cărbune și îmbunătățirea 
condițiilor de aprovizionare a locu
rilor de muncă, precum și de trans
port al cărbunelui se vor crea con

derea orizonturilor 100 și 150. ast
fel incit să se asigure noi posibili
tăți de creștere a producției zilnice 
de cărbune. O grijă deosebită pen
tru realizarea lucrărilor de întreți
nere și pregătiri se acordă și in 
celelalte sectoare, îmbunătățirea 
condițiilor de desfășurare a proce
sului de producție fiind evidentă.

Așa cum aveam să remarcăm in 
special la sectorul IV, cadrele teh-

Ce s-a întreprins pentru creșterea producției 
și ridicarea calității lignitului la întreprinderea 

minieră Petrila

dițiile necesare pentru realizarea 
planului pe ultimele două luni din 
acest an și pregătirea corespunză
toare a producției anului viitor".

Coborim in mină, discutăm in 
scurtele momente de răgaz ale 
muncii în abataj și la sfîrșitul pri
mului schimb cu mineri, maiștri, 
șefi de brigăzi și ingineri. Ne con
vingem astfel direct de înfăptuirea 
măsurilor stabilite. La sectorul II, 
o brigadă de 45 de mineri munceș
te in patru schimburi la rearmarea 
galeriei direcționale a stratului 3 de 
cărbune, lucrare care are drept scop 
îmbunătățirea condițiilor de trans
port și aeraj pentru .orizonturile 
150—2(10. In sectorul III se munceș
te la fel de intens pentru redeschi

nlco-inginerești sint preocupate In 
aceeași măsură de extinderea și 
chiar generalizarea metodelor mo
derne de exploatare, de mare 
randament, de creșterea producti
vității muncii in abatajele mecani
zate. După experimentarea cu bune 
rezultate a exploatării cu tavan de 
rezistență, metoda a fost extinsă la 
toate abatajele frontale, după cal
culele făcute urmind să se obțină 
o sporire a productivității muncii 
cu două tone pe post. La sectorul I, 
ing. Anton Stețu ne spunea că prin 
construirea tavanului de rezistență 
la abatajele 230 și 232 se va obține 
un spor zilnic de 160 tone cărbune. 
Prin extinderea susținerii metalice 
și a tavanului de rezistență, con-

Acum, în această perioadă, minerii de la cariera Girla din bazinul minier al Gorjului și-au intensificat efortu
rile pentru a da țării cărbune mai mult și de cea mai bună calitate

Foto : Eugen Dichiseam!

sumul de lemn de mină S;a redus 
de la 35 mc la 1 000 tone cărbune 
extras la 21 mc lemn.

Totodată, in sectoarele unde con
dițiile permit, mecanizarea pătrun
de tot mai larg. Sectorul IV, cu cel 
mai ridicat grad de mecanizare, 
dispune in prezent de 3 complexe 
mecanizate de mare randament. 
Fosta brigadă a renumitului miner 
Eugen Voicu continuă șirul succe
selor, realizînd peste prevederile de 
plan la zi mai mult de 30 000 tone 
cărbune. Actualul șef de brigadă, 
Ștefan Alba, împreună cu cei 60 
ortaci ai săi obține, cu cele două 
complexe din dotare, productivități 
medii de 12 tone pe post și tinde să 
atingă in curind 14 tone pe post. 
Am notat și aici aplicarea unei so
luții ingenioase pentru sporirea 
randamentelor la complexele me
canizate: mutarea complexelor din- 
tr-un abataj in altul fără demonta
rea cadrelor, cîștigîndu-se timp 
prețios in folosirea utilajelor.

Din păcate, eficiența măsurilor 
tehnico-organizatorice luate este di
minuată de numărul mare al ab
sențelor nemotivate înregistrate în
deosebi în sectoarele II și VI, unde 
— deloc intimplător — s-au acumu
lat și cele mai mari rămineri in 
urmă ale producției. Condu
cerea minei, comitetele de partid, 
U.T.C. și sindicat trebuie, prin ur
mare, să intervină cu mai multă 
hotărire pentru eliminarea actelor 
de indisciplină și folosirea deplină 
a timpului de. lucru.

Rezultatele obținute de minerii de 
la Petrila arată că, in prima jumătate 
a lunii noiembrie, nivelul produc
ției a crescut cu 300—400 tone căr
bune pe zi față de luna octombrie. 
Ei au reușit astfel, în ultima pe
rioadă. să sporească cu 4 000—6 000 
tone cantitatea de cărbune livrată 
zilnic preparației din Petrila. de 
unde este trimis termocentralei e- 
lectrice Mintia-Deva. Concomitent 
cu creșterea producției de cărbune, 
minerii de aici acordă o deosebi
tă grijă și ridicării calității cărbu
nelui. In această privință se cuvi
ne menționat că. în ultimele zile, 
procentul de cenușă din cărbune
le extras a fost redus cu 0,6—0,7 
puncte, imbunătătindu-se astfel ca
litatea cărbunelui energetic livrat. 
Minerii de la Petrila' sint hotărîți 
să acționeze in continuare, cu toa
tă hotărirea. pentru a livra ener- 
geticienilor de la Mintia-Deva can
tități sporite de lignit, de calitate 
mereu mai bună sprijinindu-i în 
eforturile de a produce mai multă 
energie electrică.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

Cum acționează consiliile popu
lare. in calitatea lor de principali 
gospodari și de coordonatori ai tu
turor treburilor locale, pentru folo
sirea rațională, in spiritul unei 
înalte răspunderi, a energiei ? lata 
o temă majoră la ordinea zilei. O 
temă adusă in centrul atenției și 
preocupărilor in primul rînd de 
faptul că fenomenele negative aie 
crizei energetice se fac in conti
nuare puternic resimțite și creează 
probleme serioase pentru dezvolta
rea neintreruptâ a economiei țării.

Sint, astfel, cunoscute dificultăți
le obiective generate de criza pro
duselor petroliere. Acestora li se 
adaugă situația particulară creată 
in prezent de perioada de secetă 
prelungită din toamna acestui an, 
care a scăzut serios debitul rîuri- 
lor, volumul de apă al bazinelor de 
acumulare și a diminuat mult ca
pacitatea 
tratelor, 
energiei 
electrice 
deci cu 
deosebită.

Conducerea parti
dului a subliniat și 
subliniază neînce
tat că trebuie luate 
pretutindeni cele 
mai severe măsuri 
in această direcție. 
Faptul ‘că industria 
este principalul 
consumator de e- 
nergie nu poate să 
ne facă să negli
jăm și posibilități
le de economisire 
existente în secto
rul social. Realita
tea este că, deși in 
decursul ultimilor 
ani s-au luat un șir 

măsuri, totuși 
încă depar- 
ceea 
face.
de un grad

de producție a hidrocen-
Problema 

termice și 
se pune 

o acuitate

economisirii

celor din preajmă sau să sesizăm 
organele de stat competente așa 
cum procedează orice cetățean co
rect care semnalează autorităților o 
situație care lezează interesele so
ciale. Trebuie să înțelegem, cu alte 
cuvinte, că asemenea cazuri, deși in 
aparență particulare, privesc pe 
toți cetățenii și nimănui nu-i poate 
fi îngăduit să treacă nepăsător pe 
lingă o manifestare de risipă.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au fost elabo
rate programe de măsuri obliga
torii pentru organele locale ale 
administrației din întreaga țară 
și de la toate nivelurile. Le vom 
reda in mod succint.

ÎN CE PRIVEȘTE ENERGIA 
ELECTRICA :

— raționalizarea iluminatului in
cintelor unităților economice, a 
iluminatului general in secții și 
unități de producție, introducîn-

fiilor, spre a 
fel economii 
ranți.

Importante 
buie să se obțină și in gospodăriile 
cetățenilor. Bunăoară, in organiza
rea mai rațională a iluminatului 
locuințelor se poate acționa făcin- 
du-se efortul minim de a se înlo
cui becurile de 100 W din holuri 
camere de dormit, băi. spații anexe 
cu becuri de putere mai mică sau 
și mai bine, cu tuburi fluorescente 
de putere mică, extinzîndu-se și 
iluminatul local, putindu-se obține 
astfel, la nivelul țării, economii 
lunare considerabile la ..bugetul 
economic" și la bugetele* familiilor. 
De asemenea, se impune raționali
zarea la maximum a folosiri apa
ratelor 
rii.

Din 
măsuri 
populare de

de 
sintem 
te de 
putea 
nevoie 
superior de înțele
gere civică, în mod 
deosebit a adevăru
lui că prioritare 
sint și trebuie să fie 
voltării economice. Astăzi, orice ce
tățean trebuie să fie conștient de 
faptul că propriile sale condiții de 
viață sînt asigurate numai și toc
mai în măsura in care sint asigura
te cerințele economiei naționale. A 
asigura- deci in primul rind cerin
țele energetice ale economiei na
ționale înseamnă a crea garanția 
fermă că. pe acest temei, și cerin
țele cetățenilor își vor putea găsi 
o rezolvare corespunzătoare.

Problema folosirii chibzuite a 
energiei nu a fost înțeleasă încă in 
toată acuitatea ei. inclusiv în sec
toarele gospodărite 
populare, ceea ce 
îrv menținerea unor 
chise încă risipei, 
risipă de energie se 
primul rînd, prin faptul că' unele 
reglementări anterioare nu au fost 
aplicate cu fermitatea și consecven
ța necesare? De pildă, nu puține au 
fost cazurile cînd temperatura sta
bilită in birouri și' locuințe a fost 
depășită ; în vreme ce unele blocuri 
au dus lipsă de apă caldă. în altele 
apa era livrată mai muit. decît fier
binte. incit trebuia răcită spre a 
putea fi folosită : nici în ceea ce 
privește iluminatul străzilor aplica
rea prevederilor nu a fost unifor
mă. „Măsura măsurilor", ca s-o nu
mim așa, o reprezintă creșterea 
răspunderii civice a fiecărui cetă
țean. Efectiv, este nevoie ca la lo
cul de muncă. în locuință, pe stra
dă să fim preocupați de găsirea 
unui răspuns cit mai concret la în
trebarea : cum putem fiecare și noi 
toți împreună să obținem reduceri 
cit mai substanțiale la consumul de 
energie? De aceea, trebuie să de
vină o practică obișnuită, curentă, 
ca ori de cite ori vedem o lumină 
aprinsă inutil — pe scara unui 
bloc, intr-un spațiu unde nu se 
află nimeni, în vitrina unui maga
zin închis — să atragem atenția

ce se
Este

T

se obține și in acest 
de energie și carbu-

economii pot și tre-

electrocasnice din gospodă-

însăși 
rezultă 

a

® Readaptarea programului de lucru 
al tuturor unităților economice, comerci
ale, administrative și culturale

• Trecerea centralelor termice de 
cartier, ca și a microcentralelor de bloc 
pe cărbune inferior

® Folosirea maximă a luminii de zi în 
întreprinderi, instituții, școli, magazine

® Corelarea mai bună a programului 
mijloacelor de transport în comun cu pro
gramul de lucru al unităților economice 
și social-culturale

• Măsuri de raționalizare a ilumina
tului public

cerințele dez-

de consiliile 
se exprimă 
canale des- 
Intr-adevăr, 

mai face, in

du-se iluminatul local strict nece
sar ;

— reducerea iluminatului pu
blic ;

— raționalizarea iluminatului vi
trinelor ;

— adaptarea programului tutu
ror unităților economice, adminis
trative, social-culturale. inclusiv a 
școlilor, la folosirea cit mai com
pletă a iluminatului natural.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ENER
GIA TERMICA :

— readaptarea
funcționare al centralelor 
pentru a se asigura încălzirea 
furnizarea apei calde dimineața 
seara ; -

— limitarea la strictul necesar

programului de 
termice 

și 
și

a 
timpului de folosire și eliminarea 
risipei de apă caldă ; in halele in
dustriale, furnizarea apei calde 
menajere se va asigura Cite 2 ore. 
în perioadele de intrare-ieșire a 
schimburilor ;

— trecerea masivă a centralelor
termice de zonă, cvartal și a ml- 
crocentralelor de bloc pe combusti
bil solid cu capacitate calorică in
ferioară. pentru a se putea asigura 
dirijarea .cărbunelui superior aco
lo unde realmente sint mari cerin
țe energetice ; ' ’ , #

— reducerea consumului de gaze 
naturale ;

— utilizarea la maximum a sur
selor noi de energie (biogaz și apă 
geotermală) și refolosirea căldurii 
gazelor arse in toate unitățile eco
nomice. atit in ceea ce privește 
acoperirea necesităților proprii, cit 
și a unităților sau, locuințelor din 
zona respectivă.

Este obligatoriu ca toate aceste 
prevederi să fie completate, la ni
velul fiecărui municipiu și oraș, cu 
altele, vizind și corelarea mai bună 
a programului mijloacelor de trans
port in comun cu programul de 
lucru al întreprinderilor și institu-

enumerarea acestor 
i obljgatia consiliilor 

exercita un control 
permanent și mul
tilateral. pentru ca 
fiecare indicație, fi
ecare sarcină să fie 
îndeplinită punct 
cu punct. Este, de 
exemplu. absolut 
necesar să se ur
mărească respecta
rea cu strictețe ma
ximă a programe
lor de funcționare 
a centralelor termi
ce de zonă, de 
cvartal și de bloc, 
ca și starea tehnică 
a tuturor instalații
lor, înlăturindu-sc 
operativ 
fccțiune.
scop, se 
stitui, in 
treprinderilor 
administrație loca- 
tivă. colective care 
au sarcina de a ve
rifica și, unde este 
cazul, de a impune 
acțiuni 
pentru 
ușilor, 
acoperirea golurilor 

oricăror pierderi de

orice de- 
în acest 
vor con- 

cadrul in- 
de

imediate 
etanșarea 

ferestrelor,

și înlăturarea 
căldură in locuințe și obiective so
cial-culturale, pentru prevenirea în
ghețării sau deteriorării instalații- 

=.■ lor. -Trebuie. ■ de asemenea, să fie
‘ limpede că--falosifeă' -energiei în li

mitele unui'consum rațional va fi 
si in interesul cetățeanului, int.ru- 
cît îi va reduce bugetul de cheltu
ieli pentru electricitate și căldură. 
Pe de altă parte, cei ce 
aceste resurse, depășind 
partizată. vor suporta și 
te materiale : nu numai 
avea de plătit tarife substanțial ma
jorate, dar se va merge pină la 
deconectarea consumatorilor in cau
ză de la rețeaua de furnizare►a 
energiei.

In acțiunea de economisire a e- 
nergiei — acțiune a noastră, a tu
turor — consiliile populare sint 
datoare să .pună capăt, prin fer
mitate deosebită în aplicarea mă
surilor stabilite, oricărei forme de 
risipă în toate unitățile economice, 
social-culturale și comerciale, in
diferent de subordonarea acesto
ra. în acest sens, ele trebuie să 
asigure și modalitățile unei conlu
crări zilnice, operative cu toți furni
zorii și consumatorii de energie. Și. 
fără îndoială, deputății, comitetele . 
de cetățeni, asociațiile de locatari 
au de spus, la rindul lor. un cuvînt 
hotărîtor. explicînd rațiunea măsu
rilor impuse de actuala conjunc
tură economică mondială si de se
cetă. mobilizînd grija tuturor cetă
țenilor în acțiunea de folosire chib
zuită a energiei”, așa 
teresele economiei, 
dintre noi.

vor irosi 
cota re- 
consecin- 
că ei vor

cum o cer in- 
ale fiecăruia

Maria BABOIAN

Intensificarea
(Urmare din pag. I)

Deficitul zilnic in hidrocentrale 
însumează peste 1 000 MW.

Or, se știe că hidrocentralele 
trebuie să intervină tocmai pentru 
acoperirea virfurilor de consum. In 
aceste condiții, echilibrarea zilnică 
a balanței de energie electrică este 
deosebit de dificilă.

Restanțe există și în ce privește 
îndeplinirea planului la producția 
de energie electrică pe bază de căr
bune. în acest caz, calitatea cărbu
nelui livrat de unitățile miniere 
creează cele mai multe neajunsuri 
în funcționarea termocentralelor. 
Astfel, puterile calorice ale cărbu
nelui consumat in perioada care a 
trecut din acest an sint mai mici 
față de anul trecut și sub nivelul 
prevăzut în proiecte. Din această 
cauză, căldura din cazane este mai 
mică cu 8—12 la sută decît anul 
trecut și cu mult sub valorile din 
proiecte, ceea ce. pe lingă reduce
rea puterii realizate de centralele 
electrice, a avut ca efecte și uzarea 
rapidă a instalațiilor de preparare 
a prafului de cărbune, uzarea caza- 
nelor urmată de spargeri de țevi, 
creșterea consumurilor specifice in 
unitățile producătoare de energie.

Calculele arată că din cauza 
calității necorespunzătoare a căr
bunelui, in nouă luni din acest 
an puterea produsă în termo
centrale a fost mai mică cu 800 

1 MW. pierzindu-se pe această 
cale o producție de energie elec
trică de 5 240 milioane kWh. De 
asemenea, cantitativ, livrările de 
cărbune nu s-au desfășurat po
trivit prevederilor. Așa se expli-

activității de
că de ce stocurile de cărbune se 
mențin la un nivel scăzut, tn . 
prezent, stocurile de cărbune din 
depozitele termocentralelor re
prezintă numai 46 la sută din 
cantitatea prevăzută, ele fiind 
chiar sub acest procent Ia ter
mocentralele Doicești, Oradea, 
Ișalnița.

Iată de ce este necesar ca. în cel 
mai scurt timp. Ministerul Minelor 
împreună cu ministerul nostru să 
ia măsuri pentru impulsionarea li
vrărilor de cărbune. La toate aces
tea se adaugă, fără îndoială, și o 
serie de lipsuri din propria noastră 
activitate, a energeticienilor. Sîntem 
conștienți că nu am făcut încă to
tul pentru cit mai buna exploatare 
a instalațiilor, pentru creșterea ca
lificării oamenilor.

— Ce acțiuni au fost întreprinse 
pentru sporirea producției de ener
gie și trecerea, in condiții cit mai 
bune, a virfului de consum din pe
rioada de iarnă ?

— La indicația conducerii parti
dului au fost luate măsuri pentru 
încheierea cit mai grabnică a repa
rațiilor care se execută acum la 
agregatele energetice. Pină la sfîr
șitul acestei luni urmează să rein
tre în funcțiune blocurile energe
tice nr. 2 de la Turceni și nr. 3 de 
la Rovinari, iar pînă la jumătatea 
lunii decembrie să se finalizeze 
toate lucrările de reparații. Totoda
tă. se acordă o deosebită atenție 
revizuirii și punerii la punct a tu
netelor de dezghețat vagoanele cu 
cărbune, a utilajelor <Iin gospodă
riile de cărbune, asigurării perso
nalului necesar pentru descărcarea

economisire
operativă a vagoanelor cu cărbu
ne. în unitățile producătoare de 
energie este în aceste zile o puter
nică mobilizare de forte pentru ur
gentarea lucrărilor de reparații și 
repunerea cit mai grabnică in func
țiune a grupurilor energetice.

Concomitent cu aplicarea acestor 
măsuri, este insă imperios necesar ca 

in toate sectoarele economiei 
naționale — in industrie, in agri
cultură, pe șantiere, in transpor
turi, in comerț, ca și in gospodă
riile populației — să se acțione
ze cu hotărire pentru eliminarea 
cu desăvirșire a risipei și redu
cerea la minimum a consumuri
lor energetice, Nu este admis 
nici unei unități economice să 
consume mai multă energie 
decît cotele date prin repartiții. 
Comisiile energetice înființate in 
toate județele și unitățile eco
nomice trebuie să colaboreze cu 
întreprinderile furnizoare de e- 
nergie electrică și termică și să 
vegheze la respectarea strictă a 
repartițiilor de energie. Cu atit 
mai mult trebuie aplicat un re
gim sever de economisire a e- 
nergiei electrice de către abso
lut toți consumatorii în perioa
dele vîrfurilor de consum, adică 
între orele 7-9 și îndeosebi sea
ra intre orele 17-22.

Este necesar ca toți oamenii mun
cii, toți cetățenii să înțeleagă difi
cultățile intîmpinate acum în echi
librarea balanței energetice și să 
contribuie activ la economisirea 
energiei, situindu-se permanent — 
la locurile de muncă si in propriile 
gospodării — pe poziția bunilor 
gospodari.
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Bibliofila
Prin numeroasele cărți vechi, 

incunabule, ediții „Princeps", bi
blioteca „Teleki-Bolyai" din Tg. 

tMureș a devenit cunoscută in 
toată tara — și nu numai in 
țară. Bibliofilii acestui tezaur 
cultural au avut inițiativa orga
nizării unei expoziții mai puțin 
obișnuite. Ei au selectat. din 
„fondul de aur" al bibliotecii 
numeroase ilustrații-unicat, ale 
căror autori au trăit cu multe 
veacuri in urmă. Originalele 
ilustrații, prezentate pe planșe, 
au fost reunite intr-o inedită 
expoziție intitulată „Lumea pă
sărilor in cărți vechi". Numero
șii vizitatori iau cunoștință de 
existența unor păsări de pe toa
te continentele, astăzi dispărute. 
De unde mesajul expoziției ca 
oamenii să aibă grijă și 
crotească păsările cu care 
contemporani.

tă o- 
sint...

I
I
I
!

i
!
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„Obiectul 
plimbăreț 

c
Cititorul nostru Nicolae 

nescu din București 
Văcărești nr. 404) a cumpărat în 
primăvară un electrocompre- 
sor. „Intrucit nu l-am putut fo
losi, avind defecțiuni — ne scrie 
el — l-am expediat imediat 
operativei „Electrometal" 
Oradea, care l-a produs, 
vară, respectiva cooperativă 
l-a trimis înapoi, dar tot defect. 
Am scris din nou la Oradea 
și cooperativa mi-a trimis adre
sa nr. 8169 din 1 septembrie, pe 
care v-o anexez, prin care mă 
roagă să trimit înapoi „obiectul" 
pentru a-mi restitui valoarea lui. 
Am trimis „obiectul" și am aș
teptat banii, dar in loc de bani, 
■tn-am trezit din nou cu el îna
poi. Tot defect și — in plus — 
cu unele piese lipsă. Mi-e teamă 
că dacă îl mai trimit o dată îna
poi n-o să mai rămină nimic 
din el".

In schimb, or să rămină cele 
scrise aici, la care așteptăm 
despre respectivul „obiect" un 
răspuns... la obiect I

• ••

Mari- 
(Calea

C0~ 
din
In 
mi

I
I
I

Păsărească
Dialog strict autentic surprins 

intr-un tramvai la Arad :
— Ce zici? — o întreabă un 

tinăr pe tinăra de lingă el. Te 
fac o tornadă după-amiază ?

— Știu eu ? — răspunde tină
ra. Poale mai degrabă un ma
cao...

I
I

I

Tilcul acestui dialog-șaradă 
l-am aflat din ziarul județean 
„Flacăra roșie": pe arterele 
Aradului au apărut; tipărite sau 
„pictate", tot felul de afișe și a- 
fisele. Ele invită „onor cliente
la" să petreacă „o seară plăcu
tă și de neuitat" in compania 
unor formații muzicale cu nume 
de împrumut: „Magnetic group", 
„Them’s Tim", „Skylab", „Ma
cao", „Tornada...".

Fără comentarii !

I
Ciudată

I
I
I
i
I
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d is fracție
Există în lași o arteră de

numită Strada Vitejilor. Numele 
străzii l-a molipsit, probabil, și 
pe unul din locatarii săi, Ștefan 
Bălan. Vrînd s-o facă pe vitea
zul și negăsind alt chip de a-și 
omori timpul, a început o dis
tracție pe cit, de curioasă, pe 
atit de periculoasă. „Viteazul" a 
început să arunce din balcon 
sticle și borcane drept in fața 
trecătorilor. Spaima și deruta a- 
cestora»il amuzau copios. Îna
inte de a-și termina toate „pro
viziile" de sticle și borcane din 
cămară, „vitejia" i-a fost „omo
logată" cu o mie de lei amen
dă. Mult, dar face.

I

I
I
I 
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Nu s-a dus 
cu mina goală

Apucindu-l dorul ... . ..
Ion Ivan a purces la drum să 
le facă o vizită in comuna Hi- 
nova — Mehedinți. 7'. ”
se ducă el cu mina goală, a luat 
și autobasculanta 31-MH-1887, 
pe care, o- avea in primire, ca 
șofer, de la I.T.A. Mehedinți. A 
bătut la poarta părinților, pă
rinții au fost bucuroși de reve
dere, dar și mirați foarte de ce 
a trebuit să vină cu ditamai hă
răbaia după eL La puțin timp, 
feciorul s-a viril sub mașină să 
înlăture o defecțiune.. Cum au
tobasculanta se afla in pantă, la 
un moment dat- a pornit-o' la va
le, trecind peste piciorul celui 
de sub ea. Tocmai cind acesta 
țipa ca din gură de șarpe, har
dughia a. mai trecut printr-un 
gard și nu s-a mai oprit decit 
într-una din camerele casei unui 
vecin. Ca intr-un garaj.

Intimplarea a făcut să nu se 
înregistreze victime omenești. 
Bine măcar că vecinii au scăpat 
teferi, că șoferul 
in nici un caz de

de părinți,

Și, ca să nu

nu va scăpa 
necaz.

I
I
I

I
1

...Fiind dat jos de la 
lan, surprins conducînd in 
re de ebrietate autoturismul 
4-BV-3253, C.B. i-a spus agen
tului de circulație, printre su
ghițuri: „Nu semnez procesul 
verbal dacă nu — hic ! — spe
cificați că in momentul — hic ! 
— nu eram la volan, ci lingă 
mașină — hic" (Sic !).

...Mare amator de muzică, in- 
trind nepoftit in casa unui ce
tățean. Aurel Lia din Hunedoa
ra a zărit un radiocasetofon, pe 
care l-a întrebat: „Vii cu mine 
sau te iau Dar tot repede a 
fost „luat" și el și s-a lăsat cu... 
muzică.
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Rubrică realizată de
Petre POPA ’
și corespondenții „ScinteiȚ^j

în toate împrejurările cind discută 
cu cadrele de cercetare și invățămint 
din agricultură, conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniază cerința 
majoră a legăturii efective a invă- 
țămintului cu cercetarea și produc
ția : „A vorbi de unitatea dintre cer
cetare, invățămint și producție pre
supune să spargem zidul dintre ele. 
învățămintul, cercetarea, producția 
— constituind un tot unitar — să ac
ționeze impreună in realizarea pro
blemelor dezvoltării agriculturii“. 
De menționat că învățămintul supe
rior agricol din țara noastră dispune 
de toate condițiile necesare înfăp
tuirii acestor înalte imperative : stră
lucite tradiții — în cazul Iașiului, de 
peste un secol și jumătate — o bază 
materială bogată, în 'continuă dez
voltare și perfecționare, un corp pro
fesoral de calitate, studenți înrolați 
cu entuziasm și dăruire in marea 
familie a lucrătorilor ogoarelor.

Au trecut cițiva ani buni de cind 
problema integrării învățămîntului 
agronomic cu cercetarea și practica 
agricola a constituit obiectul a nu
meroase dezbateri și analize, a ge
nerat felurite experiențe mai mult 
sau mai puțin rodnice. Cu destulă 
greutate s-a înțeles faptul că legă
tura cu producția nu se poate limi
ta doar la „vizite" reciproce, la o 
prezență formală și sporadică a stu
denților și profesorilor lor in proce
sul de producție din agricultură sau 
al specialiștilor de pe ogoare la pro
cesul instructiv-educativ din facultă
țile de profil. Transpunînd in fapte 
indicațiile și orientările secretarului 
general al partidului. în anul univer
sitar precedent și cu deosebire în 
acest an de studiu, ne-am străduit să 
dăm procesului- de integrare adevă
rata sa menire și eficiență.

Propria noastră experiență ne-a 
demonstrat că pentru ca studentul să 
fie in stare, cînd termină anii de fa
cultate. să se angajeze imediat și cu 
randament în producție este necesar 
ca. împreună cu cadrele didactice, să 
participe efectiv la lucrările agricole 
din unități, să reprezinte o parte a 
forței de muncă ce execută aceste 
lucrări. Aceasta presupune ca în pro
gramele analitice să fie înscris un 
număr mai mare de ore de curs ți

nute direbt în unitățile agricole, par
ticiparea directă a studenților la toa
te etapele campaniei agricole. în a- 
ceastă toamnă, mulți dintre studenții 
noștri aflați la practică lucrează ca 
tractoriști, ca lucrători in ferme, nu
meroase cadre didactice iau parte 
direct la activitatea economică a 
unor unități agricole din județ. De 
asemenea, instruirea practică, dife
rențiată pe ani de studii și pe ferme 
de producție, principiul rotației stu
denților in efectuarea practicii agri
cole, hortiviticole și zootehnice se

liza întreaga 
cunoască și 
bine fiecare ,...... ... ... . __
In această ordine de idei, la noi în 
institut s-a incetățenit obiceiul ca,

masă de țărani să 
sa muncească mai 
palmă de pâmint.

Prof. univ. Costachi TEȘU 
rectorul Institutului agronomic 
„Ion lonescu de la Brad" - lași

dovedesc deosebit de eficiente în 
formarea complexă a viitorilor spe
cialiști. Pentru studenții noștri din 
anii I și II practica are un pronunțat 
caracter tehnologic, principalul o- 
biectiv fiind formarea deprinderilor 
practice de viitorii specialiști agricoli 
prin realizarea efectivă a tuturor lu
crărilor din agricultură. Organizată 
în unitățile unde vor fi repartizați 
după absolvire, practica studenților 
din anii mari vizează, la rîndul său, 
probleme de conducere, de organi
zare. de aplicare a tehnologiilor agri
cole avansate.

Deși deosebit de importantă, pre
zența studenților și cadrelor didac
tice în unitățile de producție nu poa
te și nu trebuie să se rezume la rea
lizarea unor sarcini economice ope
rative, de campanie. înfăptuirea 
obiectivelor complexe ale noii revo
luții agrare presupune ca intre spe
cialiștii din invățămint și cei din 
producție să se realizeze o colabo
rare rodnică, multilaterală : unitățile 
din producție ..tutelate" de catedrele 
din învățămintul superior să devină 
adevărate centre de demonstrare a 
valorii unor noi .tehnologii agricole 
și a modalităților de generalizare a 
lor, iar studenții, viitorii agronomi, 
să fie pregătiți temeinic In meserie, 
dar să dețină și ..secretele" apropie
rii de oameni, pentru a putea mobi-

cel puțin o dată în fiecare campanie, 
fiecare profesor să meargă la 2—3 
foști studenți. iar cind situațiile sint 
mai grele, să preia direct răspunderi 
pentru durate mai mari de timp în 
unitățile respective.

Am reținut, din observațiile făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
vizita de lucru efectuată in județul 
nostru in luna septembrie cerința ca 
unitățile agricole cu care colaborează 
institutele de invățămint superior să 
devină nu numai adevărate modele 
de organizare și desfășurare a acti
vității productive, dar și de eficiență 
economică, realizind producții re
cord. Aceasta presupune o mai in
tensă contribuție a specialiștilor din 
invățămint la optimizarea pe baza 
unor studii științifice aprofundate a 
structurii culturilor, a sistemelor de 
fertilizare, a tehnologiilor pentru di
ferite culturi, in funcție de condițiile 
specifice zonelor respective. în aceas
tă direcție avem încă multe datorii 
față de unitățile de producție. Ca
drele noastre didactice studiază pe 
teren, antrenînd și pe studenții din 
anii mai mari, tehnologiile pentru 
cerealele cultivate în pantă, condi
țiile pentru ameliorarea pajiștilor 
din județ, introducerea și extinderea 
in cultură a plantelor din flora spon
tană, sistemele de măsuri pentru 
combaterea eroziunii solului, stabi
lirea celor mai bune tehnologii pen
tru cultura unor hibrizi de porumb 
— toate aceste teme de maxim inte

nevoi 
noastre

Colecția de „științe poli
tice" a Editurii politice, în
grijită de Institutul de 'ști
ințe politice și de studiere 
a problemei naționale din 
cadrul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", s-a îmbogățit 
recent cu un remarcabil 
volum de studii critice, 
coordonat de profesorul dr. 
Ovidiu Trăsnea.

Răspunzînd unei 
stringente a vieții
ideologice și recomandărilor 
exprese ale conducerii de 
partid, autorii volumului 
oferă cititorilor o frescă 
largă a confruntărilor de 
idei din gîndirea politică 
contemporană.

Spectrul ideologic al lu
mii contemporane se pre
zintă incomparabil mai bo
gat, mai variat și mai com
plex decit oricînd in tre
cut. Includerea acestei 
„lumi de idei" atit de com
plexe și dinamice intre co- 
perțile unei singure lucrări 
impunea, în mod necesar, 
selecția și ordonarea tema
tică. Un prim criteriu de 
apreciere a unui volum de 
studii, ca cel de care ne 
ocupăm, este tocmai mo
dul în care s-a reușit se
lectarea și ordonarea ma
terialului. Criteriile aces
tor operații nu trebuie să 
fie arbitrar alese, ele se cer 
stabilite in conformitate cir 
structurii^ interne ale do
meniului abordat și de pe 
pozițiile unei opțiuni teo
retice și metodologice prin
cipiale și ferme.

„MINDRIA SATULUI"
Zilele trecute, la că

minul cultural din 
comuna Sanislău (Satu 
Mare) s-a petrecut un 
eveniment cultural- 
artistic care a polari
zat și continuă să cap
teze interesul locuito
rilor din această loca
litate : vernisatul unei 
expoziții de portrete 
(grafică) realizate de 
artistul plastic sâtmă- 
rean Szilăgyi Adalbert. 
In întreaga galerie a 
portretelor. locuitorii 
i-au recunoscut pe 
consăteni de-ai lor. oa
meni destoinici si ini
moși. buni gospodari, 
priceputi. neîntrecuți 
în munca cimpului sau 
in creșterea animalelor 
in cadrul cooperativei 
agricole si. ne deasu
pra. pasionați organi
zatori și inițiatori a 
numeroase acțiuni e- 
dilitar-gospodărești la 
a căror înfăptuire au 
atras întreaga obște. 
Despre ei nimeni n-ar 
șovăi să spună că re
prezintă cu adevărat 
..mindria satului", ex

presie care constituie 
în chip inspirat însuși 
genericul expoziției.

Realizind aceste por
trete pentru prima 
oară în Sanislău. dar 
care au precedente 
merituoase în alte co
mune, ca și in unele

Expoziție 
la căminul 

cultural

întreprinderi din mu
nicipiul Satu -Mare, 
artistul plastic Szi
lăgyi Adalbert iși 
confirmă o dată mai 
mult crezul său artis
tic : de a-și consacra 
creațiile sale celor 
multi și adesea ano
nimi. făuritorilor bu
nurilor materiale, fie 
că aceștia sint cei ce 
smulg pămîntului roa
de mănoase sau cei ce 

■ produc mașini moder

ne șl alte produse a- 
preciate ale industriei 
sătmărene. Portretele 
din expoziția de la 
Sanislău — comună 
renumită prin produc
țiile mari de grîne și 
animaliere — aparțin 
unor oameni caracte
rizați de pasiunea 
muncii creatoare, de 
dragostea pentru satul 
lor. pentru lumea în 
care s-au născut și în 
care vor să trăiască cu 
demnitate. cinstir>J-o 
cu tot ce au mai bun 
în ei. Artistul ne-a 
declarat : „Dedic acest 
eveniment oamenilor 
Sanislăului, ca și ac

utului de la 21 noiem
brie — alegerile de 
deputati in consiliile 
populare. Am convin
gerea că sluiesc in 
felul acesta oamenii 
pămîntului. oamenii 
muncii creatoare care 
merită din plin ase
menea gesturi din 
partea noastră, a ar
tiștilor".

Octav GRUMEZA

Augustin SUPURAN Mario KEPLENI Ștefan GHERMAN/

cinema
B Rămin cu tine : SCALA (11 03 72) — 
9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Grănicerii („Zilele filmului cuba
nez") : STUDIO (59 53 1 5) — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
B Concurs : FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Omul care ne trebuie : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Liniștea din adincuri : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 18; 20, 
B Ultim'ul cartuș: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,45.
B Femeia din Ursa Mare : DACIA 
(50 35 94) — 9;' 11,15; 13,30; 15,45; 16; 
20, ARTA (21 31 86) — 13,30; 15,45;
18; 20.
B Mica romanță : ARTA — 9; 11,15.
B Prea tineri pentru riduri : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
B Cine iubește și lasă : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,

B O fată fericită — 9; 11,15; 13,30; 
Așteptind un tren — 15,30; 17,30; 19,30; 
VIITORUL (11 48 03).
B Uti saltimbanc la Polul Nord : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
0 Anna celor o mie de zile : FLA
MURA (85 77 12) - 9; 12; 16; 19.
® Pădurea nebună : FLACĂRA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Citeva zile din viața lui Oblomov : 
PATRIA (11 86 25) - 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
B. Program de desene animate — 
10,45; 16; Fata din poveste — 9; 14,15; 
Non stop — 12,15; 17,30; 19,30: DOINA 
(16 35 38),
B Cavalerii teutoni : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12,30; 16: 19,30.
B Portretul soției pictorului : GRI- 
VIȚA (17 08 58) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Teheran ’43 : GIULEȘTI (17 55 46) - 
9; 12; 16; 19.
a Incendii și locuri pirjoiite : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67) 
— 9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
SI A fost chemată șl clasa a V-a : 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.'

res pentru unitățile agricole din zona 
noastră. întreaga suprafață a stațiu
nii didactice experimentale a insti
tutului nostru a fost destinată 'pro
ducerii unor semințe cu însușiri bio
logice ridicate. Unele cercetări, ac
țiuni și măsuri durează însă prea 
mult, altele nu se ridică la nivelul 
scontat, iar unele din cele cu rezul
tate certe nu se aplică și nu se ex
tind cu operativitatea cuvenită. Ple
dez deci pentru întărirea legăturii 
noastre Cu producția, de fapt cu ca
drele pe care noi le-am format, an- 
trenindu-i la cercetări de grup îm
preună cu profesorii și cu specialiștii 
din stațiunile de cercetare. Realizarea 
acestui deziderat necesită ridicarea 
continuă a ștachetei învățămîntului, 
colaborarea permanentă și ajutorul 
reciproc dintre cadrele didactice și 
specialiștii din producție, studenții 
lor de ieri. împreună trebuie să ne 
angajăm vital în procesul transfor
mării mediului, al obținerii unor re
colte și producții bogate, al ridicării 
calității vieții, a bunăstării întregu
lui nostru popor.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex ■ Carnet electoral
11.10 Viața culturală
11.35 Din marea carte a patriei
12,00 ara de muzică
13,00 Imagini din Indonezia
13.10 La sfirșit de săptămînă (I) ■ ora 

14,00 — Fotbal : Steaua — Univer
sitatea Craiova. Transmisiune di
rectă

18.35 Săptămînă politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 La sfirșit de săptămînă (II)
22,20 Telejurnal
22,30 La sfirșit de săptămînă

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,25 Pagini‘ muzicale de mare popu

laritate
20,05 Carnet cultural
20,45 Portret componistic
22,20 Telejurnal
22,30 Jaz in nocturnă

teatre
■ Teatrul Național (141171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 16,30; 20; 
(sala Atelier) : Cartea lui loviță — 15; 
Idolul și Ion Anapoda — 20; (sala 
mică a Palatului) : Gimnastică senti
mentală — 19.
B Opera Română (13 18 57) : Evgheni 
Oneghin — 18.
B Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Fur
tuna — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) 7 Stop 
pe autostradă — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19,30.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Omul care face minuni 
— 19.
B Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) ; A cincea lebădă — 19,30.
H Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Vorba Iui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Funcționarul de la Domenii — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cintăm cu drag la oameni 
buni — 19.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cintec — 18,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Un bărbat și mai multe femei — 19.
B Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 16; 19,30.
H Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu- 
Ali — 17.
B Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici — 
19,30.

B Șeriful din Tennessee : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, MODERN (23 71 01) - 9; 
11,15; 13,30; Iff,45; 18; 20,15.
Ig Nimic nou pe frontul de vest : 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, MELODIA (12 66 88) — 9; 12; 
16; 19.
B Jandarmul se însoară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Antoniu șl Cleopatra : UNION 
(13 49 04) - 9,30; 13; 16; 19.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
18; 20.
B Acel blestemat tren blindat : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 14; 16; 18; 20.
B Piedone africanul: PACEA (60 30 85)
— 11; 15,30; 18,30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
B Bunul meu vecin Sam : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 13,45; 16,45; 19,45.
B Sphinx: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
B I se spunea „Buldozerul" : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 13; 17,15; 
19.30.
S Sub patru steaguri : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Volumul de care ne ocu
păm satisface aceste ce
rințe. în centrul dezbaterii 
se situează principalele 
doctrine politice ale capi
talismului contemporan, ale 
„lumii a treia", sint aduse 
in discuție opțiunile teore
tice legate de impactul so
cial-politic al revoluției 
șțiințifice-tehnice. Autorii 
evidențiază cu pregnanță 
noile fenomene din lumea 
ideilor politice, cele carac
teristice deceniului al optu
lea și începutului deceniu
lui al nouălea. Deși, in mod 
necesar, volumul cuprinde 
studii despre teoriile socie
tății postindustriale, teorii
le tehnocrati.ee, „noua filo
zofie", „noua dreaptă", 
neofasci.smul etc. — teme 
nu o dată abordate în lite
ratura noastră de specia
litate — chiar cititorii in
formați rămin plăcut sur
prinși de documentația 
adusă la zi și, mai ales, de 
efortul de gîndire originală 
in evidențierea manifestă
rii unor noi tendințe în evo
luția curentelor amintite, 
de rigurozitatea și princi
pialitatea analizei prin care 
se dezvăluie semnificațiile 
noilor fenomene și procese 
ideologice.

Dar o lucrare care ș-ar 
mulțumi‘cu analiza unor 
teorii, doctrine politice ela
borate de diverși ginditori 
— analiză absolut necesari^cere pusă in evidență sub 

.----- *■—„ multiple aspecte. M-aș opri
doar, pe lingă cele arătate, 
la încă una dintre ele, care 
mi se pare cea mai conclu
dentă ; caracterul combativ 
al lucrării. Imprimarea 
unui caracter militant luptei 

: ideologice este o cerință 
. expres formulată de con

ducerea partidului nostru. 
Caracterul combativ nu se 
limitează doar la critica as

efectiv și eficient în miezul 
confruntărilor politice din 
zilele noastre, Coordonato
rul și autorii volumului au 
găsit o soluție viabilă pen
tru evitarea doctrinarismu- 
lui și pentru atacarea fron
tală a problemelor politice 
reale și arzătoare ale zile
lor noastre. Pe lingă o se
lecție riguroasă a doctrine
lor analizate, selecție ghi
dată de dublarea relevan
ței teoretice cu cea practică, 
ei abordează frontal pro
bleme ca cele ale democra
ției, drepturilor omului, 
sistemele multipartidiste 
vest-europene; evoluția 
ideologică a partidelor so- 
cial-democrate și socia
liste, subdezvoltarea și ne
cesitatea lichidării ei, suve
ranitatea națională, modele 
și scenarii „globale", mon
diale etc.

Deși reprezintă o cule
gere de studii, volumul se 
distinge prin omogenitate, 
rezultată nu numai din 
reușita muncii de coordo
nare și redactare, dar și, in 
primul rînd, din identitatea 
pozițiilor teoretice și meto- ‘ grade constituie doar 
dologice ale autorilor. Pro
movarea principiilor parti
dului nostru privitoare la 
direcțiile și modalitățile 
confruntărilor de idei re
prezintă sursa principală a 
reușitei volumului.

Valoarea științifică a vo
lumului ar putea și s-ar

și importantă dealtfel —, 
cu greu ar putea pătrunde

politică contemporană. Edi-•) Confruntări în gîndirea ,____  _____ „_____ ___
tura politică, București, 1982. Studiile critice sint sem
nate de : Pavel Apostol, Aristide Cioabă, Paul Dobrescu, 
Victor Duculescu, Georgeta Florea, Ion Florea, Janina 
lanoși, Ladislau Lorincz, Virgil Migureanu, Gheorghe 
Moca, Constantin Nica, Angela Niculescu, N. S. Stă- 
nescu, Mircea Stoica, Ovidiu Trăsnea, Elena Volculescu, 
Elena Zamfirescu.

Escale în timp
De vreo dtiva ani urmă

resc cu interes cărțile și 
articolele lui L. Kaiustian, 
impresionante nu doar prin 
substanța lor — certă, de • Vorbind în stilul lui 
netăgăduit: — ci și prin vi
talitatea acestui spirit. Căr
țile,' unele faimoase pre
cum Facsimile, sint încă 
puține. Articolele insă, mai 
vechi (precum cele aduna
te în Conspirații sub cer 
deschis) sau mai noi, sint 
multe și de Ia o vreme, da
torită unei rubrici săptămî- 
nale din Flacăra, vin cu ca
dență egală, de metronom 
imperturbabil. E în această 
constantă și un semn al 
profesionalismului. De la o 
vreme glosele lui sint in 
exclusivitate literare, fără 
ca prin aceasta să capete o 
crispare, de istoriograf, un 
ton catedratic. Ele se vor, 
chiar dacă, din fericire nu 
sint totdeauna așa. „simple 
note" despre destipe. oa
meni. cărți, evenimente 
peste care prezentul trece 
în fugă, cu o impasibilitate 
ce poate însemna și indife
rență sau pur și simplu ig
norantă. însemnările lui L. 
Kaiustian sint deci, cum 
ii place lui însuși s-o măr
turisească, „escale" in 
timpul de mult dus, resti
tuiri indirect justițiare, 
greu încadrabile ca gen. In 
Oameni care au fost, Ior
ga urma uh drum înveci
nat. luminat de o retorică 
funebră. învățată de Ia 
Bossuet. La începutul' dru
mului în neființă, insul era 
lăudat sau admonestat cu 
voce patetică, de pedagog 
incurabil. L. Kaiustian îi 
evocă însă pe cea duși cu 
o voce șoptită, iertătoare, 
de bibliofil ce-și rătăcește 
degetele experte pe hirtii 
și cărți demult necercetate, 
in care știe să descopere —

L. Kaiustian face, cu evi
dentă vocație, critică psi
hologică, citește adică li
niile de forță ale eului. 
„Cazul Stere" e. de pildă, 
abordat prin prisma duali
tății temperamentale. Ad
versitățile pe care le-a 
stirnit, vii și după moartea 
lui, s-ar explicj prin ra
dicalismul și intransigenta 
omului. E, 
mod posibil 
faptele. Unde mă despart 
totuși de L. Kaiustian, e in 
privința absolutizării pro
priei viziuni. „Irita și in
comoda, la Stere, refuzul 
constant de a se tîrgui cu 
convingerile și ideile pen
tru care milita și de a nu 
accepta, sub nici o formă, 
devieri, concesii sau ( tran
zacții, impasibil la amenin- 

scrupulos, -’cu o Supunere- țări și disprețuitor-la ispl- 
la adevăr ce dă fiori. Con
vins că „orice ieri" poate 
fi „o matrice care germi
nează Istorie". L. Kaiustian 
stă sub steaua polară a 
trecutului, căutînd adevă
ruri pentru azi. însemnă
rile sale ascund cîteoda- 
tă o maieutică 
duce la adevăr, 
energic locul

•) L. Kaiustian ; Simple 
note, II, Editură Eminescu, 
1982.

r

cu delicii .transmisibile — 
pasaje, fapte, semnificații 
in stare să ne intereseze 
și pe noi, cei de astăzi.

Băl- 
cescu, aș spune că el, are 
„religia" trecutului, un cult 
al adevărului integral, dez
văluit decis, fără precauții 
sterile sau jumătăți de mă
sură, Om vechi, din stirpea 
cronicarilor, Kaiustian are 
istoria scrisă în inimă și 
înțelege — așa cum aver
tizează într-un preambul 
— să o restituie exact, 
„Așa cum o știm. Așa cum 
a fost. Așa cum' am vie- 
tuit-o“.

E în aceste solemne șl 
categorice cuvinte un pro
gram de scris. Nu mai pu
țin însă, :tin program de 
viață. Ambele, respectate

ce con- 
fortind 

comun sau 
prejudecata. Firește, feno
menul nu e mereu lesne 
de produs ; el presupune , o 
regie a ideilor, o amploare 
a demonstrației, o „citire" 
critică a documentelor. 
Deloc intimplător textele 
care incită, care aprind 
curiozitatea sint cele lungi 
precum „C. Stere — omul 
din furtuni", „Clocotitorul 
Paul Bujor" — contribuții 
la istoricul „Vieții Româ
nești", „O prietenii? litera
ră : Martha Bibescu — Mi
hail Antoniade". în toate 
aceste cazuri se merge pe 
drumuri insuficient pipăite 
încă de istoria literară. 
Curios, noutatea nu constă 
în primul rind în materia
lul documentar explorat, 
notabil, nici vorbă, și aces
ta, ci în tehnica lecturii.

desigur, un 
de a vedea

te". Aș fi introdus aici o 
distincție între sfera idei
lor și ’ aceea a practicii, 
unde Stere era mai diplo
mat și mai pragmatic de
cit pare. într-un recent 
studiu. Stere și problema 
țărănească, înglobat în vo
lumul Comentarii, Z. Or- 
nea făcea dovada 
lișmului", a 
cumstanțe a 
lui personaj, 
ta I cu inima 
accepta totuși) 
agrare liberale 
ca un posibil stadiu tran
zitoriu spre reforma radi
cală. în fine, scrisorile 
publicate în același volum 
indică mai curînd un poli
tician atent la harta parla
mentară a momentului de
cit o victimă a ideilor fixe. 
Dar asta este .o viziune 
mult ulterioară evenimen
telor, beneficiind sau su
ferind poate de necunoaș
terea omului. Leon Kaius
tian l-a cunoscut insă.

Cind uită, voluntar, de 
sine, L. Kaiustian aban
donează memorialul, de
venind istoric literar pur 
și simplu. „Clocotitorul

„rea- 
plierii la cir- 

dilematicu- 
care accep- 
strînsă (dar 

legiuirile 
din 1911,

cuțită și totodată nuanțată 
a pozițiilor adverse, ci se 
manifestă, înainte de toate, 
in punerea unor probleme 
noi și oferirea unor soltițji 
științifice de pe 
noastre. Sub acest 
meritul volumului 
mai intîi, în faptul că po
zițiilor teoretice analizate li 
se contrapun soluțiile ofe
rite de teoria revoluționară 
a partidului nostru in pro
blemele respective, 
doilea rînd, volumul 
șește ca în și prin 
zele critice ale unor 
trine să surprindă 
unor strategii ideologice ce 
.se conturează in ultimul 
timp în ideologia capitalis
mului contemporan, oferind 
repere prețioase pentru 
cercetări ulterioare in acest 
domeniu. în sfirșit, dar nu 
în ultimul rînd, autorii reu
șesc să pună in evidență 
anumite puncte de tangen
tă dintre ideologia noas
tră politică și alte curente 
cu conținuturi științifice, 
progresiste. Delimitarea de 
poziții neștiințifice, retro- 

una 
din rosturile confruntărilor 
de idei, ea cerîndu-se com
pletată, îngemănată cu des
coperirea unor intilniri, 
consensuri posibile și ne
cesare.

Prin toate cele arătate și 
multe alte aspecte neamin
tite. aici, volumul nou al 
colecției de științe politice 
poate conta pe o primire 
favorabilă, atit din partea 
publicului larg de cititori 
interesați de confruntările 
ideologice ale lumii con
temporane, cit și a specia
liștilor care vor ști să apre
cieze cum se cuvine con
tribuțiile științifice reale.

Prof. univ. dr. 
Nicolae KALLOS

pozițiile 
aspect, 
constă,

în al 
reu- 

anali- 
doc- 

liniile

>

Paul 
logia 
C.

Bujor" conține etio- 
conflictului dintre 

Stere și celebrul na
turalist. Și aici docu
mentul e descifrat cu o 
cheie psihologică ce oferă 
soluția unei probleme mult 
controversate. Despărțirea 
celor doi comilitoni de la 
„Viața Românească", de- 

. parte de a fi efectul unor 
antagonisme ideologice sau 
pur și simplu politice, se 
explică prin „asemănările 
temperamentale, identități
le de structură, afinitățile 
de stil, comune aminduro- 
ra“. 11 prefer pe istoricul 
„detașat" exact atit cit tre
buie pentru a vedea fapte
le mai departe și mai bine, 
într-un scurt eseu. Su
biectivism șl obiectivitate, 
L. KaJtistian dă problemei” 
adevărului, in chestiuni de 
istorie literară, firește, o 
tratare densă și simbolică 
totodată.

Simplele note ale lui L. 
Kaiustian pot isca, la rin- 
du-le, pentru cine cunoaș
te, dar nu numai pentru el. 
parfumul auster și pătrun
zător al cercetării istorico- 
literare, serii întregi 
alte note. Cutare 
a lui Iorga către 
jurînd solidaritate eternă, 
stirnește un melancolic 
gind despre efemeritatea 
prieteniilor literare. Un 
semn de la Titu Maiores- 
cu ne indică o posibilă li
mită a puterilor criticii, 
incapabilă citeodată. chiar 
atunci cînd e vorba de 
genii de talia lui Călinescu, 
să impună Un autor talen
tat (în speță Petre Locus- 
teanu) atenției editorilor. 
Despre cite nu s-ar putea 
glosa încă, plecind de la 
aceste „simple", dar deloc 
modeste „note". Este — să 
convenim cu toții — o fa
cultate pe care nu o pot 
avea 
rate.

de 
epistolă 

Stere.

decit cărțile adevă-

Ioan ADAM

O importantă lucrare monografică
O importantă lucrare mo

nografică. „Moldova in se
colele XI—XIV", a apărut 
recent la Editura științifică 
și enciclopedică datorată 
lui Victor Spinei, cer
cetător științific la Institu
tul de istorie și arheologie 
„A. D. Xenopol" din Iași.

Lucrarea, rezultat al unor 
îndelungi și stăruitoare 
cercetări de arhivă și ’ pe 
șantiere arheologice, este 
structurată în patru capi
tole însoțite de o „adden
da", un util indice onomas
tic și toponimic, un sub
stanțial rezumat în limba 
franceză, precum și de o 
bogată și valoroasă ilustra
ție ce se constituie intr-un 
suport științific obiectiv al 
tezelor expuse.

Prezentarea izvoarelor 
scrise șf nescrise. o incursi
une în istoriografia româ-

*) dr. Victor Spinei : 
„Moldova in secolele XI- 
XIV".

nă și străină a 
precum și unele 
ții privind diferitele nume 
atribuite teritoriului est- 
carpatic în secolele XI— 
XIV, pină la generalizarea 
denumirii de Moldova, con
stituie cuprinsul primului 
capitol al lucrării.

Dense, sub aspectul bo
găției informațiilor, ideilor 
și concluziilor conturate, 
sint capitolele II și III ale 
lucrării, in care este anali
zată evoluția societății din 
spațiul est-carpatic în seco
lele XI—XIV. Din analiza 
informațiilor scrise rezultă 
că teritoriul est-carpatic nu 
era pentru contemporani o 
„terra incognita" și cu atit 
mai puțin o „terra deșerta". 
Dimpotrivă, izvoarele scri
se, coroborate cu bogatele 
rezultate ale cercetărilor 
arheologice, demonstrează 
că teritoriul Moldovei a fost 
locuit, ca și în epoca pre
cedentă sau cea care a ur
mat, de o populație pre-

problefnei, 
considera-

ponderent românească, 
aflată permanent intr-un 
strîns contact cu celelalte 
ținuturi locuite de români, 
stabilind, totodată, și le
gături cu popoarele vecine, 

întregul tablou al evolu
ției societății românești de 
la răsărit de Carpați, contu
rat veridic de autor, pe 
baza analizei obiective a in
formațiilor scrise și a rezul
tatelor cercetărilor arheo
logice, demonstrează că 
spre mijlocul secolului al 
XIV-lea existau toate con
dițiile pentru constituirea 
statului feudal, acestui 
important moment isto
ric fiindu-i consacrat ca
pitolul al IV-lea al lucrării. 
Pe acest teren. aflat 
în plin proces de feu- 
dalizare, aveau să se im
planteze acțiunile lui Dra- 
goș și Bogdan, înteme
ierea statului moldovenesc 
de sine stătător fiind rezul
tatul unui îndelungat pro
ces intern, implicind exis-

tența unui indice demogra
fic ridicat și evoluția tutu
ror laturilor vieții econo
mice, social-politice și cul
turale.

în ansamblul său, lu
crarea „Moldova în secolele 
XI—XIV", sprijinindu-se 
pe o bogată argumentație 
istorico-arheologică, pune 
în evidență o realitate do-, 
minantă, și anume perma
nența populației românești 
în spațiul est-carpatic, afir
marea treptată' a acestei 
populații în urma unui 
proces istoric complex și 
îndelungat, ce a culminat cu 
organizarea statului feudal 
independent Moldova, dez
voltarea societății româ
nești de la est de Carpați 
incadrîndu-se organic în 
evoluția generală a poporu
lui român, din primele se
cole ale mileniului II.

Ioan MITREA 
Muzeul județean 
de istorie și artă Bacău

AU APĂRUT ÎN ’LIBRĂRII
EDITURA „UNIVERS' EDITURA ACADEMIEI
Adrian Fochi : „Femeia lui Putiphar".
Louis Couperus : „Comedianții".
Arnold Bennett : „Hilda Lessways". 
Frank Wedekind : „Teatru".
J. J. Armas Marcelo : „Starea de comă". 
John Bowen : „O lume în altă parte". 
Luandino Vieira : „Lunanda".
Ferreira de Casro : „Emigrantii". 
Walker Percy : „Mirajul fericirii".
EDITURA „MINERVA"
Mihai Beniuc : „75 de poeme".
Ianache, Alecu și Nicolae Văcărescu : „Opere". 
G. Călinescu : „Opere". XVI.
Dimitrie Bolintineanu : „Opere" — II—III.
Tudor Vianu : „Opere". X.
E. Lovinescu : „Scrieri", IX.

Jingzi : „întimplări din lumea cărturarilor".

Gorun Manolescu — Abordarea ierarhic structurată șl 
informatica.

Nicolae Popoviciu — Strategii optime pentru- proble
me markoviene de decizie.

Voicu Dolocan — Defecte în cristale ionice. Procese 
fizice și aplicații.

I. Puia — Relațiile economice externe ale României in 
perioada interbelică.

EDITURA ȘTIINȚIFICA ȘI ENCICLOPEDICA

Victor Părăușan — Tehnologii chimice.
V. A. Sicev — Sisteme termodinamice complexe. Tra

ducere din lb. rusă.
C. Maximilian — Genetica umană. 
Colectiv — Dreptul muncii. Vol. III. 
Octav Onicescu — Memorii. 
Nicolae Iorga — Opere economice.
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UNITĂȚI FRUNTAȘE !fl ÎNTRECEREA 
pentru Îndeplinirea planului pe 1982

•»

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
transporturi, din 'unități agricole, de turism și gospodărie comunală.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii 
octombrie *) pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava cu 480,1 puncte.
Unitatea s-a încadrat in reparti

țiile de energie' electrică ș> a depă
șit sarcinile de plan la producția 
netă în activitatea de construcții- 
montaj și la productivitatea mun
cii cu 7 la sută ; consumul propriu 
tehnologic a fost mai mic decit cel 
planificat cu 2,8 la sută ; cheltuie
lile totale au fost mai mici decit 
cele prevăzute în buget cu 0,4 la 
suță ca și cele la 1 000 lei produc
ție de construcții-montaj.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Iași.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 605,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,9 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 15,7 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 7 6 la sută la viteza medie 
de lucru la forajul cu sondeze, 16,5 
la șuta la volumul producției nor- 
mate.^je o persoană, 15 la sută la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 14,5 la sută, 
iar cele de combustibili și energie

- electrică cu 4,4 la sută.
Locul- II : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări • geologice 
Banatul.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Răsări- 
• tul“-Brașov cu 430,3 puncte. \

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,8 la sută la pro
ducția netă, 1,5 la sută la produc- 
ța fizică, 3,1 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 16,9 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
0,3 la sută, iar cele materiale cu 3,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare Aleșd, județul 
Bihor.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa-Ploiești.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT. 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Tim
puri noi“-București cu 691,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la pro
ducția netă, 1,7 la sută la produc
ția fizică, 4,4 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 7 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute Ia ex-

- port și beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale ‘au fost 
mai mici decit cele normate» cu 1,2 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 8,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
avioane Bacău.

Locul III : întreprinderea de 
avioane Craiova.

' ^JDUSTRIA DE MAȘINI
> UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE
ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de fabri

cație și montaj ascensoare Bucu
rești cu 511,1 puncte. (

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la pro
ducția netă, 1,6 la sută la produc-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe nouă luni.
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FOTBAL : Azi, Steaua — 
Universitatea Craiova

Campionatul diviziei A la fotbal 
programează astăzi meciul derbi din
tre echipele Steaua și' Universitatea 
Craiova. Jocul se va desfășura cu 
începere de la oră 14, pe stadionul 
Steaua.

Celelalte întîlniri ale etapei se vor 
disputa duminică, de la ora 14, după 
cum urmează : F.C. Bihor — Politeh
nica Iași ; C.S. Tîrgoviște — Chimia 
Rm. Vilcea ; F.C.M. Brașov — Jiul ; 
Dinamo — S.C. Bacău (stadion Di
namo) ; Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanța ; Petrolul — F.C. Argeș ; 
Corvinul — A.S.A. ; F.C. Olt — Spor
tul studențesc. 

ția-marfă vindută și Încasată, 4 la 
sută la productivitatea muncii, 6,4 la 
sută la beneficii ; depășiri de plan 
au mâi fost obținute la producția 
fizică ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 3,5 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 22,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de con
ductori emailați Zalău.

Locul III : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria"-Florești, județul 
Prahova, cu 878,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,1 la sută la pro
ducția netă, 11 la sută la export, 
2.3 la sută la producția-marfă vin
dută și încasată, 4,7 Ia sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii și la livrări de mărfuri la fon-

REZULTATELE PE 10 LUNI 
ALE ANULUI

•dul pieței ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 2,4 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 4,1 la' sută.

Locul II : întreprinderea de anve
lope „Danubiana“-București.

Locul III : întreprinderea chimi
că Prodcomplex-Tg. Mureș.

, ÎN INDUSTRIA
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : întreprinderea de hîrtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 652,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.8 la sută la pro
ducția netă. 3.5. Ia sută la produc
ția fizică. 3.8 la sută la productia- 
marfă vindută și încasată. 1.9 la 
sută la productivitatea muncii. 8.7 
la sută la beneficii : cheltuielile 
totale Ta 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit. cele plani
ficate cu l.l Ia sută, iar consumu
rile de energie electrică și combus
tibili cu 3,1 la sută decît cele nor
mate.

Locul II : Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava.

Locul III : întreprinderea de 
hîrtie „Comuna din Paris" — Pia
tra Neamț.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de tri

cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 904,6 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 3 la sută la pro
ducția netă. 1.8 la sută la export, 
1.3 Ia sută la productia-marfă vin
dută și încasată. 1.9 la sută Ia pro
ductivitatea muncii. 2.6 la sută Ia 
beneficii : depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția fizică și 
Ia livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; cheltuielile totale la 1 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 1.7 la 
sută, iar cele materiale cu 0.9 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul 
Sibiu.

Locul III : întreprinderea „Ades- 
go‘‘-București.

ÎN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de por

țelan Curtea de Argeș, cu 865,2 
puncte.

Principalii indicatori de clan au 
fost depășiți cu : 1.3 la sută la pro
ducția fizică. 2 la sută la produc
tia-marfă vindută și încasată. 13 
Ia sută la livrările de' mărfuri la 
fondul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția netă 
productivitatea muncii, export si la 
beneficii ; consumurile de materii 

•prime și materiale au fost mai mici

© Aseară. în sala sporturilor Flo- 
reasca. din Capitală, in -tradiționalul 
derbi al campionatului republican 
masculin de baschet, s-au intilnit 
echipele Steaua și Dinamo. La capă
tul unui joc spectaculos și de bun ni
vel tehnic, victoria a revenit, cu sco
rul de 88—86 (49—45). formației
Steaua, ai cărei principali realizatori 
au fost Costel Cernat (29) și Roman 
Opșitaru (14). Pentru Dinamo, cele 
mai multe puncte le-au înscris Bra- 
boreanu (20) și Vinereanu (14).

Alte rezultate : Universitatea Cluj- 
Napoca — Dinamo Oradea 72r-70 ; 
C.S.U. Brașov — Politehnica Iași 
71—65 ; C.S.U. Sibiu - I.C.E.D. Bucu
rești 87—84 ; Farul Constanța — Ra
pid 62—46. 

decît cele normate cu 3,4 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 4.2 la sută.

Locul II : întreprinderea de por
țelan AJba Iulia.

Locul III : întreprinderea „Inox“- » 
București.

ÎN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC MIXT
Locul I : Întreprinderea agricolă 

de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 648,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la 
producția de lapte de vacă. 16,5 la 
sută la efectivele de porcine la 
sfîrșitul perioadei și cu 0.4 la sută 
la cele de taurine ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția de carne, livrările de carne 
la fondul de stat și beneficii ; chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 2.8 la sută.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni. județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Tg. Frumos, județul 
Iași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE-FERATA

Locul I : Depoul Fetești cu 243,4 
puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la vo
lumul de transport, 3,3 la sută la 
productivitatea muncii. 2,7 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui . de marfă ; costul la 1 000 
t.br.km. echivalent a fost mai mic 
decît cel planificat cu 6.2 la sută, 
iar cheltuielile totale cu același 
procent ; consumul de combustibili 
și energie electrică a fost mai mic 
cu 0,1 la sută decît cel normat.

Locul II : Depoul Galați.
Locul III : Depoul Brașov.

ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Buzău cu 
580,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6.7 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele
comunicații. 5,5 la sută la prestații 
în unități fizice, 4,3 la sută Ia 
prestații de servicii pentru popu
lație, 6.4 la sută la volumul de ac
tivitate pe o persoană ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la be
neficii ; cheltuielile la I 000 iei ve
nituri au fost mai mici decit cele 
planificate cu 15.3 la sută.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bistrița.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Harghita.

ÎN DOMENIUL turismului — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Sălaj cu 360,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu . 13.1 la sută la în
casări valutare. 1.6 la sută la des
faceri'în alimentația publică. 5,1 
la sută 1a încasări medii pe un lu
crător ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii și numă
rul de turiști-zile : cheltuielile de 
circulație Ia 1 000 lei desfacere au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 3.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Bacău.

»
ÎN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea cu 
951,9 puncte. .

Principalii indicatori de plan au 
fost depășfti cu : 9.1 la sută la ve
nituri brute din activitatea de 
transport, 13,8 la sută la numărul 
de călători transportați, 13,7 la sută 
la prestări servicii pentru popu
lație ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă si pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei venituri brute au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 5 la sută, iar cele materiale cu 
21,8 la sută ; consumurile de car
buranți și energie electrică au fost, 
de asemenea, mai mici decit cele 
normate cu 6.9 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Tulcea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
O La Split au început campiona

tele internaționale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei. în competiția femi
nină, echipa României a învins cu 
3—1 selecționata Ungariei. Rezultate 
tehnice : Nemeș (R) — Olah (U) 2—0 
(21-11, 21-10) ; Szabo (U) - Alboiu 
(R) 2—1 (20—22, 21—14. 21—14) ; Ne
meș (R) - Szabo (U) 2—0 (21—18, 
21—17) ; Nemeș. Alboiu (R) — Szabo, 
Magos (U) 2—0 (21—18, 21—14). Alte 
rezultate : Iugoslavia — R.F. Germa
nia 3—0 ; R.P. Chineză — Suedia 3—0; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1. în se
mifinale, România va intîlni R.P. Chi
neză, iar U.R.S.S. va juca in compa
nia echipei Iugoslaviei. Pentru semi
finalele turneului masculin s-au ca

Vizita delegației parlamentare egiptene
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, s-a intilnit, vi
neri dimineață, cu delegația parla
mentară egipteană, condusă de Soufy 
Abou Taleb, președintele Adunării 
Poporului a Republicii Arabe Egipt.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații sta
tornicite intre România și Egipt, sub- 
liniindu-se roluî hotăritor all dialogu
lui la nivel înalt româno-egiptean 
în continua amplificare a acestor ra
porturi. A avut loc, totodată, un 
schimb de vederi cu privire la acti
vitatea și preocupările celor două 
foruri legislative supreme, relevîn- 
du-se contribuția acestora la extin
derea și diversificarea colaborării bi
laterale, corespunzător aspirațiilor de 
progres și prosperitate ale României 
și Egiptului, ale popoarelor român și 
egiptean.

Schimbul de vederi a evidențiat, 
de asemenea, rolul însemnat ce re
vine parlamentelor și parlamentarilor 
în promovarea un'ui climat de secu
ritate, ințelegere și pace pe arena 
mondială, care să asigure dreptul 
tuturor popoarelor la libertate, inde
pendentă și bunăstare.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Margareta 
Hausser, secretar al M.A.N.

A luat parte Mohamed Wafik Hos- 
ny, ambasadorul R.A. Egipt la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, Biroul Marii Adunări 

Naționale a oferit un dineu in onoa
rea oaspeților egipteni.

Sesiune omagială Aurel Vlaicu
Centenarul nașterii lui Aurel 

Vlaicu — manifestare înscrisă în 
calendarul marilor aniversări cultu
rale recomandate de UNESCO pe 
anul 1982 — a fost marcat, vineri, 
de Academia Republicii Socialiste 
România, printr-o sesiune omagială 
organizată împreună cu Consiliul 
Național pentru știință și tehnologie 
și Ministerul Apărării Naționale.

Au participat academicieni, specia
liști din institute de cercetare si uni
tăți ale industriei aeronautice, ge
nerali și ofițeri superiori.

Comunicările prezentate au pus In 
evidență aspecte ale vieții și activi
tății ilustrului inventator și con
structor de avioane român, pilot de 
faimă internațională, ale contribuției 
sale de seamă la progresul științei și 
tehnicii românești și mondiale. Au 
fost relevate, in context, ingeniozi
tatea soluțiilor constructive oropuse 
și realizate de Aurel VJaicu. rezul
tatele prestigioase dobindite de el in 
domeniul construirii și pilotării avi
oanelor. Au fost, de asemenea sub
liniate înflâcăratul său patriotism, 
activitatea lui militantă, alături de

SIMPOZION
în cadrul Festivalului national 

„Cîntarea României" a avut loc la 
Pitești un simpozion dedicat Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român cu tema „Aplicarea și 
generalizarea invențiilor și inovații
lor in scopul afirnțjării progresului 
tehnic și creșterii eficienței economi
ce în județul Argeș". Organizat de 
consiliul județean de control munci
toresc al activității economice și.so
ciale Argeș, in colaborare cu comisia 
județeană a inginerilor și tehnicieni
lor și cu Oficiul de stat pentru in
venții și mărci București, simpozio
nul a reunit' peste 600 de participant! 
— inventatori și inovatori, specia
liști, oameni ai muncii din diverse 
sectoare ale industriei, preocupați de 
promovarea rapidă a noului din 
știință și tehnică. în cadrul simpozio
nului au fost prezentate peste 100 de 
invenții, realizate atît în Argeș, cît și 
în tară, cu aplicabilitate in economia 
județului Argeș, în scopul valorifică
rii imediate și.în perspectivă a aces
tora.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

noiembrie, ora \o — 23 noiembrie, ora 
20. in țară : Vremea va fi in general 
caldă, la început, apoi se va răci ușor. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale, la început mai ales 
sub formă de ploaie, precum și sub 
formă de vlapoviță și ninsoare. Vînt mo
derat, cu intensificări in nordul și estul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între 2 și 12 grade. Ceață lo
cală, dimineața și seara. în București : 
Vremea va fi în general caldă, la în
ceput, apoi se va răci ușor. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între zero și 4 gra
de, iar cele maxime între 8 și 12 gra
de Ceață slabă, dimineața și seara. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

lificat echipele R.P. Chineze, Angliei, 
Iugoslaviei și Ungariei.

© Pe patinoarul „23 August" din 
Capitala s-a disputat, aseară, meciul 
internațional de hochei pe gheață 
dintre o selecționată divizionară a 
țării noastre și formația Dynamo 
Weisswaser din R.D. Germană. Par- 
fida s-a încheiat cu scorul de 6—2 
(1—0. 2—1, 3—1) in favoarea ho- 
cheiștiior români.

® La Bolzano (Italia). In optimile 
de finală ale Cupei campionilor eu
ropeni la hochei pe gheață, echipa 
Wurth Bolzano a întrecut cu scorul 
de 5—1 (3—1, 0—0, 2—0) formația
Steaua București. /

Ministrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei, a avut, vineri, o întrevedere 
cu delegația parlamentară condusă de 
Soufy Abou Taleb, președintele Adu
nării Poporului a R.A. Egipt. în 
timpul convorbirii au fost abordate 
probleme legate de dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, în spiritul în
țelegerilor și acordurilor realizate cu 
prilejul intilnirilor și convorbirilor 
purtate de conducătorii celor două 
tari. S-a subliniat dorința comună de 
a se acționa in continuare pentru o 
dezvoltare și mai puternică a rela
țiilor cu bogate tradiții româno-egip- 
tene. în folosul ambelor popoare, al 
păcii și securității in lume. Schimbul 
de vederi asupra unor aspecte ale ac
tualității politice mondiale. îndeosebi 
referitoare la situația din Orientul 
Mijlociu, a pus in evidentă necesi
tatea intensificării eforturilor politice 
și diplomatice pentru o soluționare 
globală, justă și trainică a situației 
din zonă, pentru recunoașterea drep
tului legitim al palestinienilor la 
autodeterminare și la constituirea 
unui stat propriu și independent.

★
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Constantin, ministrul comer
țului exterior și cooperării șconomice 
internaționale, a avut o întrevedere 
cu membrii delegației parlamentare 
conduse de Soufy Abou Taleb, pre
ședintele Adunării Poporului a R.A. 
Egipt. Au fost abordate asoecte ale 
diversificării și amplificării conlu
crării economice dintre cele două țări.

A participat Mohamed Wafik 
Hoshy, ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

cea a altor personalități de seamă 
ale generației sale, pentru împlinirea 
idealului de unitate națională al po
porului român.

Relevind locul lui Aurel Vlaicu în 
istoria aviației românești și mondia
le. comunicările au subliniat, totoda
tă. drumul parcurs de aeronautica 
din țara noastră, preocuparea parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea și ‘modernizarea, in anii 
socialismului, a industriei construc
toare de avioane. S-au reliefat, in 
acest cadru, perspectivele largi des
chise industriei aeronautice româ
nești moderne de către cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, in. concordanță cu dez
voltarea impetuoasă a întregii eco
nomii naționale, cu cerințele șl 
obiectivele • revoluției științifice si 
tehnice. Comunicările au scos cu 
pregnantă în evidență atenția deo
sebită acordată de secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dezvoltării și ridicării pe 
trepte superioare a acestui impor
tant sector al industriei noastre con
structoare de mașini. în consens cu 
legitățile obiective ale progresului 
economic și social al tării.

(Agerpres)

Democrația responsabilității civice
(Urmare din pag. I)
cumscripțiile electorale au fost de
puse două și trei candidaturi. De
sigur, propunerile au fost dezbătute 
în adunări ale cetățenilor. Candida- 
ții, oameni cu calități deosebite, cei 
mai buni dintre cei buni din colec-4 
tivele lor de muncă, au participat la 
ample dialoguri cu alegătorii, așa că 
au putut să fie bine cunoscuți. Au 
fost asigurate toate condițiile în ve
derea alegerii acelor candidați care, 
prin rezultatele muncii lor. prin 
hotărîrea de a reprezenta cu res
ponsabilitate și competentă inte
resele majore ale maselor, au reu
șit să cîștige încrederea alegători
lor.

Votul pe care alegătorii îl vor 
acorda candidatilor Frontului De
mocrației și Unității Socialiste nu 
are numai profunde semnificații 
politice. El este. în esență, un act 
politic. Acest. vot. dă expresie voin
ței libere a cetățenilor patriei noas
tre —' desigur, asa cum prevede 
Constituția, a acelor cetățeni care 
au împlinit virsta de 18 ani — de 
a alege în forumurile puterii de 
stat pe acei candidați Pe care îi 
consideră a fi cei mai buni. De 
fapt. însăși exprimarea dreptului de 
vot este o modalitate concretă de 
atragere a oamenilor muncii, fără 
deosebire de, naționalitate, la exer
citarea puterii de stat. Și cum alt
fel ar putea fi acest drept. în siste
mul democrației noastre* socialiste, 
decît universal, egal, direct și se
cret ? Și cu ce altceva s-ar putea 
mai bine identifica decît cu reali
tatea participării active a maselor 
la conducerea societății I

Și mai mult se relevă esența po
litică a participării la vot din evo
luția în timp a drepturilor electora
le în țara noastră. Analiza realită
ților României de dinainte de 23 
August 1944 este în acest sens, con
cludentă. Guvernarea 'burghezo-mo- 
șierească reușise. în ciuda repetate
lor proteste, să excludă de la vot 
mai multe categorii de cetățeni : 
femeile, militarii, tinerii. Un fapt 
deosebit de semnificativ este legat 
de vîrsta ridicată incepînd de la 
care cetățeanul dispunea de drep
turi electorale. Potrivit Constituției 
din 1938. numai persoanele care îm
plineau 30 de ani puteau să parti
cipe la vot. Pentru că burghezia si 
moșierimea se temeau de tineri. Se 
temeau de concepțiile lor democra
tice de dorința lor de a înfăptui 
schimbări înnoitoare in viata tării. 
Relevant este și un alt aspect : 
numai cine își permitea să achite 
o râtaxă foarte mare, deci numai 
cine avea; avere ori se angaja să 
respecte interesele unor cercuri înr 
stările, putea spera la o candida
tură.

Cronica
Tovarășa Ana Mureșan, ministrul 

comerțului interior, a primit vineri 
dimineață pe tovarășii V. G. Bicikov, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior al U.R.S.S., și B. A. Karnila, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior al R.S.S Lituaniană.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor de bunuri de consum dintre 
ministerele de comerț interior din 
cele două țări.

în aceeași zi a fost semnat proto
colul privind schimburile de bunuri 
de consum intre ministerele de co
merț interior din Republica Socialis
tă România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste pe anul 1983. Do
cumentul a fost semnat de Dumitru 
Petrescu, prim-adjunct al ministru
lui comerțului interior, și de V. G. 
Bicikov, adjunct al ministrului co
merțului interior al U.R.S.S.

Popasuri turistice în zone de rară frumusețe

Pe cele mai diferite trasee turis
tice, in locuri de o frumusețe apar
te, in apropierea unor interesante 
monumente istorice sau de artă, 
in stațiuni balneoclimaterice, nu
meroase hanuri, hoteluri, cabane 
oferă posibilități de reconfortare, de 
odihnă activă, de petrecere, intr-o 
ambianță plăcută, a 'concediului de 
odihnă sau a unui sfîrșit de săptă- 
mină.

Prin agenția de turism „COOP" 
din București, str. 13 Decembrie 
nr. 26 (în holul casei de bilete nr. 2 
a Sălii Palatului) — telefon 14 52 09

Și azi. în lumea capitalului, sint 
țări unde operează fel de fel de re
stricții in acordarea dreptului de 
vot. Teorii mai vechi ale doctrinei 
juridice burgheze au acreditat con
cepția că exprimarea votului presu
pune. pentru cetățean. îndeplinirea 
unei funcții publice și nu a unui 
drept. Actul votării era scos, prin- 
tr-o abilitate teoretică, in afara par
ticipării la exercitarea puterii poli
tice. Este adevărat că teoreticienii 
burghezi contemporani se referă la 
exercitarea unui drept și a ungi 
funcții. Dar. in fapt, dreptul de a 
alege nu înseamnă nici azi altceva 
decît chemarea cetățeanului, o dată 
la un număr de ani. pentru a-și da 
votul unui partid politic. Atita tot.

Democrația noastră socialistă a 
dat un alt sens și un alt conținut 
drepturilor electorale. Fără indoială 
că exprimarea votului se înscrie 
ca un moment important, un mo
ment fundamental al exercitării 
drepturilor electorale. Dar dialogul 
dintre alegători și deputății aleși se 
extinde dincolo de cabina de votare, 
in viața de toate zilele. Și este clar 
că ideile, inițiativele, acțiunile depu- 
taților vor deveni fapte numai prin- 
tr-o amplă participare cetățenească 
la aplicarea lor. O participare ce 
presupune, de asemenea, idei, ini
tiative. acțiuni.

Concepția noastră despre demo
crație răspunde cerințelor de fond 
ale societății pe care o făurim, ale 
muncii și vieții oamenilor. Și este 
conformă cu aspirațiile, cu preocu
pările întregului popor. Din această 
perspectivă, democrația nu poate fi

IDENTITATEA PRIN FAPTE
(Urmare din pag. I)
se racordeze la cea 
dinții cale'a neuitării: 
aprecierea celorlalți 
trecută prin filtrul lu
crului concret, care 
dăinuie.

îmi pare plin de im
portanță faptul că se 
încheie o campanie e- 
lectorală ce are ar
mătura ideologică, teo
retică, dar si politi
că, programatică în 
documente puternice: 
Plenarele C.C. al 
P.C.R. din iunie și oc
tombrie, recentele cu- 
vîntări ale secreta
rului general al parti
dului, Apelul Frontu
lui Democrației și U- 
nitățil Socialiste. Este 
un spirit foarte al nos
tru, strămoșesc și ac
tual, in aceste docu

mente. In lumina lui 
putem vedea mai clar 
de ce deputați avem 
nevoie. Avem nevoie 
pretutindeni de oa
menii cei mai inteli- 
genți, cei mai harnici, 
cei mai îndrăzneți, cei 
care înțeleg că, a face 
politică azi, in Româ
nia, înseamnă a con
strui socialismul bine, 
cu produse materiale 
de calitate, competitivă 
la scara planetei, dar 
și' cu produse morale 
competitive la scara 
exigențelor respectu
lui și dragostei față de 
țară, față de om> 
de demnitatea și ca
litatea vieții lui. Să 
recunoaștem, cu inima 
deschisă, că țara e 
plină de oameni din 
această categorie și ei

zilei
Vineri după-amiază. ministrul afa

cerilor externe, tovarășul Ștefan An
drei, a primit pe Jose Pablo Moran, 
ambasador, subsecretar de stat pen
tru .probleme economice și integrare 
la Ministerul Relațiilor Externe, con
ducătorul delegației Republicii Peru 
la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-peruane pen
tru dezvoltarea relațiilor economice 
bilaterale.

Cu acest prilej s-au discutat unele 
aspecte ale relațiilor dintre cele două 
țări, reliefindu-se existenta unor 
largi posibilități pentru dinamizarea 
și amplificarea acestora potrivit în
țelegerilor convenite în timpul intil
nirilor și convorbirilor la nivel înalt. 
Totodată, au fost abordate unele pro
bleme ale vieții internaționale, evi- 
dențiindu-se dorința reciprocă' de a 
intensifica conlucrarea dintre cele 
două țări pe planul relațiilor inter
naționale. în rezolvarea marilor pro
bleme ce confruntă omenirea.

(Agerpres)

— se asigură rezervarea de spatii 
de cazare și locuri la mese pentru 
serii complete sau numai citeva zile.

Agenția organizează acțiuni de vi
zitare individuală sau in grup (cu 
aijtocare, microbuze, C.'F.R.) pentru 
sejururi la numeroase unități turis
tice din întreaga țară. Aceleași ser
vicii le'oferă și Uniunile cooperati
velor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor (UJECOOP) din 
fiecare județ, prin agențiile proprii.

In imagine : Hanul „Ursul ne- 
gru“-Sovata, jud. Mureș.

separată de participarea efectivă a 
poporului la înfăptuirea marilor 
proiecte ce privesc creșterea econo- 
rrțică; dezvoltarea., in vățâxnîjltului si 
șțjințpi. progțesul ' cultura!.' perfec
ționarea activității politice și edu
cative. Tot mai mult. în condițiile 
perfecționării democrației socialiste, 
drepturile electorale se identifică pe 
deplin cu participarea activă la în
treaga viată economică și social-po- 
litică a țării : cu responsabilitatea 
civică dovedită printr-o efectivă an
gajare a tuturor cetățenilor patriei 
la înfăptuirea unor hotăriri la a 
căror elaborare si adoptare au luat 
parte nemijlocit.

Acesta este aspectul esențial pe 
care îl scoate în evidentă și mo
mentul alegerilor de deputâti pen
tru consiliile populare. Milioane de 
alegători vor fi prezenți, la 21 no
iembrie. in fața urnelor. Cu toții, 
prin votul ce il vor acorda candida
tilor . Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, vor vota de fapt 
pentru programele de dezvoltare a 
orașelor și satelor tării, pentru per
fecționarea activității în toate do
meniile. pentru adincirea continuă a 
democrației socialiste, pentru pro
gresul și bunăstarea generală, an- 
gajindu-se. totodată, ca in acest 
scop să-i sprijine activ. în demer
surile ce le vor face, pe aleșii lor : 
să participe, împreună cu e'i. la so
luționarea celor mai complexe pro
bleme ale edificării noii societăți, 
la înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor mobilizatoare ale cincinalu
lui actual, la progresul continuu al 
patriei noastre socialiste.

apar pe buletinele de 
vot pe care le vom 
examina miine. Ale
gerile, cu viața politi
că intensă care le pre
fațează, sint prilej să 
lumineze identități u- 
mane in contextul ca
lităților lor.

Nu e de prisos să 
socotim că deputatul e 
un om politic im
portant in societatea 
noastră, că multe de
pind de el, ca și 
de alegător. Alegerile 
sint, in primă și ulti
mă instanță, un fertil 
prilej pentru a ne aș
terne cimp neted și 
rodnic, in largul căru
ia să vedem limpede 
pentru cit de nobil 
scop pornim la arat și 
semănat. Și, bineîn
țeles, la cules.

© „EXPLOZII TERMI
CE" ÎN STRATOSFERA. 
Cercetătorii sovietici au înregis
trat schimbări puternice și neaș
teptate de temperatură in strato
sfera, deasupra regiunilor polare 
ale Pămîntului. Pe baza datelor 
obținute prin radiosonde, tempe
ratura poate crește în citeva ore 
cu 40 de grade Celsius, in Arc
tica si Antarctica, la altitudini 
de 50 de km. După părerea oa
menilor de știință. focarele a- 
cestor „explozii termice" se for
mează deasupra zonelor geo
magnetice si „migrează" apoi la 
distante foarte mari, indepen
dent de condițiile meteorologi
ce. Specialiștii explică fenome
nul prin interacțiunea dintre ra
diațiile corpusculare ale Soare
lui și cimpul magnetic al Pă-

mintului. Ei consideră că aceste 
fenomene prevestesc furtuni 
magnetice.

@ RECOLTE ÎN DE
SERT. Specialiștii britanici au 
realizat un polimer capabil să 
rețină apa aidoma unui burete 
și intr-o cantitate care întrece 
de 30 de ori propria greutate. 
Presărind deasupra unei supra
fețe deșertice un amestec com
pus din acest polimer (care a 
primit denumirea „Agrosoke") și 
substanțe nutritive se creează 
un fel de pat germinativ. în pri
mul an se plantează un anumit 
soi de iarbă, care peste un an. 
putrezind, se va transforma în- 
tr-un humus foarte potrivit pen
tru viitoarele recolte. Cantitatea 
necesară : o tonă de „Agrosoke" 
de fiecare hectar de nisip.

O COMPUTERELE. ÎN 
MINERIT. Societatea franceză 
Sogerem a realizat un program 
tie computer destinat a fi utilizat 
in exploatările miniere. înainte 
de a se deschide o anumită 
mină, cu ajutorul programului 
respectiv sint calculate volumul 
zăcămintului de minereu, con
centrația de substanță utilă, lo
calizarea și dimensiunile exacte 
ale filoanelor. Aceasta permite 
să se întocmească un plan amă
nunțit al exploatării, asigurin- 
du-se, astfel, un randament 
optim.

© SUPERCONDUCTĂ 
DE APĂ. Cea mai lungă con
ductă de apă din lume a in-

RETUTINDENI
trat in funcțiune in Finlanda. 
Alcătuită din tuburi cu diame
tru mare, conducta are o - lun
gime de 120 de km și a fost in
stalată la o adincime de 50—70 
de metri in pămint pentru a a- 
proviziona cu ană potabilă ora
șul Helsinki și suburbiile lui.

® DESCOPERI
REA UNUI MARE ZÂ- 
CĂMÎNT PETROLIFER 
SUBMARIN. în largul coas
telor Californiei, la extremitate^ 
de nord a Canalului Santa Bar

bara1. a fost descoperit un mare 
zăcămînt petrolifer, rezervele 
conținute fiind apreciate de spe
cialiști la peste un miliard de 
barili de petrol. în curind ur
mează să se înceapă construirea 
unei platforme marine, cu o ca
pacitate de peste 50 000 de barili 
pe zi. pentru exploatarea zăcă
mintului. Ea va intra în activi
tate la începutul anului 1985. .

• ILUZIE OPTICĂ. M- 
ma impresie este înșelătoare : 
acest covor ce ocupă un intreg 
perete este la fel de plat ca și 
toate celelalte exponate ale ex

poziției franceze de covoare și 
goblenuri organizată in orașul 
vest-german Frankfurt pe Main.

® REFERENDUM LI
TERAR. Săptăminalul fran
cez „Lire" a organizat un inedit 
referendum in rindurile cititori
lor săi. cerindu-le să desemneze 
care sint. potrivit părerii lor, 
principalii zece scriitori francezi 
ai tuturor timpurilor. Rezulta
tele sînt deosebit de interesante. 
Pe primul loc se situează Mo- 
liere. urmat de Hugo și de Bal
zac. Locul patru este ocupat de 
Voltaire, iar Zola și Baudelaire 
se situează pe locul cinci, res
pectiv, șase. Ultimul loc in cla
sament îl ocupă Flaubert. în 
mod surprinzător. Stendhal șl 
Chateaubriand nu se numără 
printre primii zece scriitori fran
cezi : rezultatele referendumu
lui 11 plasează abia pe locurile

unsprezece și, respectiv, cinci
sprezece.

• ROBOTUL PAZNIC, 
în curind în Statele Unite vor 
intra în funcțiune primii roboți 
paznici de noapte. Ei se vor pu
tea deplasa cu o viteză de 8 
km/oră, fiind prevăzuți cu insta
lații radar și captatori pe bază 
de raze infraroșii. De-a lungul 
traseului pe care îl vor avea de 
parcurs vor fi instalate anumite 
puncte de reper, ale căror coor
donate robotul-paznic le va pu
tea calcula cu exactitate datorită 
dispozitivelor cu care este înzes
trat. în caz că va intîlni o si
tuație neprevăzută, robotul va 
da alarma. Un singur inconve
nient care deocamdată nu a 
putut fi înlăturat : robotul nu 
este in stare să distingă priete
nii de dușmani.



România se pronunță pentru intensificarea
eforturilor in vederea încheierii cu succes 

a reuniunii de la Madrid 
Intervenția șefului delegației române

MADRID 19 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : în șe
dința plenară de vineri a reuniunii 
general-europene de la Madrid a luat 
cuvîntul șeful delegației române, 
ambasadorul Vasile Șandru, care a 
prezentat pe larg considerentele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în legă
tură cu evoluția actualei situații in
ternaționale, cu obiectivele care tre
buie să șe afle în fata forumului din 
capitala Spaniei.

După ce s-a referit Ia principalele 
tendințe care se confruntă în prezent 
în viața internațională, șeful de
legației române a spus : Nu putem 
să nu constatăm că amenințarea la 
adresa păcii și securității a crescut 
în mod deosebit pe continentul euro
pean, că s-a deteriorat considerabil 
climatul politic din zona noastră geo
grafică. Aici continuă să stea, față în 
față, cele două blocuri militare opu
se și s-au acumulat cele mai multe 
forțe militare și arme de distrugere 
în masă, îndeosebi nucleare, iar pla
nurile de amplasare a unor noi ra
chetă nucleare primejduiesc însăși 
existenta popoarelor continentului. 
Această situație ne preocupă și ne 
îngrijorează profund. România con
sideră că trebuie să se pună pe pri
mul plan problemele de fond, ceea ce 
este esențial în condițiile actuale, și 
să se concentreze atenția- asupra so
luționării cu prioritate a acestora. 
Este astfel necesar să se ajungă in 
primul rînd Ia un acord asupra con
vocării unei conferințe pentru întări
rea încrederii și dezarmare în Euro
pa. Dacă toți participant^ vor mani
festa atenția cuvenită față de această 
problemă esențială și voința politică 
necesară, aspectele care nu au fost 
încă convenite privind convocarea 
acestei conferințe vor fi soluționate 
în termen scurt.

România acordă, totodată, o mare 
importantă reafirmării clare de că
tre reuniune a angajamentului sta
telor participante de a respecta cu 
strictețe în raporturile reciproce și 
cu celelalte state toate principiile Ac
tului final. Considerăm că aceste 
principii, care constituie un tot indi
vizibil și nu pot fi abordate în mod 
selectiv, preferențial, reprezintă baza 
indispensabilă pentru edificarea secu
rității și colaborării între statele

Opinii în preajma reuniunii G.A.T.T.
„Intensificarea protecționismului aiecteară economia 

mondială în ansamblu“
BRASILIA 19 (Agerpres). — Minis

trul belgian de externe, Leo Tinde- 
mans. care efectuează' o vizită în 
Brazilia, a, .avertizat, intr-d declara
ție făcută îa Sao Paulo, că un eșec 
în realizarea unui acord privind com
baterea protecționismului comercial, 
la apropiata reuniune a G.A.T.T., 
care se va deschide la Geneva, ar 
putea împinge economia mondială în 
depresiune. „Dacă criza economică, 
care a provocat un șomaj înalt in ță
rile industrializate, va fi lăsată să se

în lumea capitalului, adevăruri omise de apologeții „drepturilor omului"

Cînd dreptul de a participa la conducerea societafii 
este determinat de... mărimea contului la bancă

în ultima vreme. în coloanele pre
sei occidentale sînt tot mai des evi
dențiate „virtuțile" democrației bur
gheze. Intențiile apologetice au luat 
forme din cele mai diferite, inclusiv 
cu prilejul unor reuniuni, unde s-a 
pus problema... „modalităților de lăr
gire" a acestei democrații. Dar nu in 
țările occidentale, ci în alte țări 1

La o asemenea consfătuire s-au 
omis însă cu bună știință opiniile ce 
se exprimă despre democrația bur
gheză chiar în publicațiile și literatu
ra de specialitate din propriile țări. 
O astfel de publicație este șl revista 
americană „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT", care a organizat 
o amplă anchetă sub titlul „Is demo
cracy dying 2“ („Este democrația pe 
cale de dispariție ?“), cu participarea 
unor cunoscuți sociologi, politologi, 
istorici și economiști din țările occi
dentale. Revista a inserat pe larg 
opiniile participanților la anchetă, 
care au manifestat o atitudine deose
bit de critică față de unele realități 
ale democrației burgheze. Iată cîteva 
din opiniile exprimate :

® „Democrația (burgheză n.r.) 
își pierde reputația în întreaga 
lume occidentală" (profesorul 
FRIEDRICH HAYEK, de la 
Universitatea din Salzburg).

®, „Democrația occidentală nu 
este capabilă să răspundă com- 
plcxităților societății contempo
rane" (sociologul francez MI
CHEL CROZIER).

® „Democrația în Europa oc
cidentală, Japonia, S.U.A. și Ca
nada se află în dificultate" (pro
fesorul CHARLES FRANKEL de 
la Universitatea Columbia din 
S.U.A.).

„Capitalismul n-a instau
rat nici democrația politică, 
nici democrația socială". De’ 
sigur, înscrierea în constituții sau 
în diverse acte legislative, în secolele 
18 și 19, a unui șir de drepturi și li
bertăți a constituit succese deosebit 
de importante ale burgheziei în as
censiune. O analiză a stărilor de lu
cruri din societatea caoitalistă con
temporană dezvăluie însă, fără putin
ță de tăgadă, lipsa de acoperire în 
realitatea practică a tuturor drepturi
lor și libertăților proclamate.

La timpul respectiv, reluînd o for
mulă mai veche, cunoscutul om poli
tic britanic Winston Churchill defi
nes democrația burgheză ca repre- 
zentînd „conducerea poporului prin 
popor și pentru popor". Juriști, poli

noastre. Promovarea, în baza acestor 
principii, a colaborării in domeniile 
economic și tehnico-științific, al pro
tejării mediului ambiant, al culturii, 
educației, contactelor între persoane, 
informației corespunde intereselor 
tuturor popoarelor și stștelor parti
cipante la reuniune. Realizarea unor 
înțelegeri în toate aceste domenii, 
precum și asupra continuării proce
sului multilateral genpral-european, 
prin organizarea periodică a unor noi 
reuniuni -și a unor întilniri de experți 
în diferite probleme va asigura înche
ierea reuniunii de la Madrid cu re
zultate pozitive, substanțiale și echi
librate, așa cum așteaptă popoarele 
țărilor noastre, întreaga opinie pu
blică mondială.

în continuare, reprezentantul tării 
noastre a subliniat că România consi
deră necesar ca la reuniunea de la 
Madrid să fie lăsate la o parte pro
blemele colaterale, care tin de atri
butele suveranității fiecărui stat si 
în consecință, nu pot face obiectul 
negocierilor în cadrul acestui for. Ac
tul final nu limitează și nici nu poa
te8 limita dreptul oricărui stat parti
cipant de a adopta acele rriăsuri si 
reglementari pe care organele sale 
constituționale le consideră necesare 
pentru apărarea intereselor legitime 
ale poporului și ale «cetățenilor săi. 
Viața a arătat că orice încercare de a 
pune in discuție astfel de probleme 
care țin de drepturile, suverane ale 
fiecărui stat, nu duce decit la con
fruntări și polemici sterile, ridică în 
mod artificial obstacole în calea în- 

-țelegerii și realizării colaborării și 
păcii.

în încheiere, șeful delegației româ
ne a reafirmat hotărîrea fermă a tă
rii noastre de a depune si de aici 
înainte toate eforturile, împreună cu 
celelalte state participante, pentru în
cheierea cit mai curind posibil a reu
niunii, prin adoptarea unui document 
final substantial și echilibrat, pe baza 
proiectului propus de țările neutre și 
nealiniate. O asemenea încununare a 
lucrărilor acestui important for. a 
arătat reprezentantul României, ar a- 
vea o înrîurire deosebită asupra opri
rii deteriorării situației internaționa
le, a reluării și consolidării cursului 
politicii de destindere în Europa și 
în întreaga lume.

alăture crizei financiare internațio
nale. se va produce o catastrofă 
mondială", a susținut el.

Declarația lui Tindemans se înca
drează în seria de acuzații reciproce 
formulate de țările membre ale Pie
ței comune și Statele Unite in legă-; 
tură cu încălcarea normelor G.A.T.T. 
privind desfășurarea schimburilor 
comerciale și intensificarea protec
ționismului de ambele părți ale 
Atlanticului.

tologi, sociologi au dezvoltat, dezbătut 
și interpretat această formulă consi
derată „ideală". Ce arată însă reali
tatea ? Realitatea arată că pină și cel 
mai „sărac" membru al cabinetului 
Churchill dispunea de o avere egală 
cu salariul a 100 de muncitori pe o 
perioadă de zece ani.

Spunind lucrurilor pe numi, pres
tigioasa publicație pariziană „LE 
MONDE DIPLOMATIQUE" scria : 
„Capitalismul n-a instaurat nici de
mocrația economică, nici democrația 
socială. Dar își merită numele demo
crația politică instaurată de el 2 Ne 
putem imagina ca un sector-cheie 

® „în instituțiile economice și politice puterea o dețin bogătașii" - 
subliniază un cunoscut sociolog american • „în constituții sînt 
afirmate lucruri frumoase, dar se aplică prea puțin din ce se spune" - 

declară un jurist francez

cum este politica să funcționeze după 
alte principii decit acelea după care 
funcționează întregul sistem capita
list 2 Prin ce miracol ar îngădui sis
temul o formă de exercitare a puterii 
politice contrară intereselor sale eco
nomice esențiale 2“

Cînd.a publicat lucrarea „THE PO
WER ELITE" („ELITA PUTERII"), 
cunoscutul sociolog american C. 
WRIGHT-MILLES a stîrnit senzație. 
Și nu puține reacții minioase — toc
mai pentru că era o analiză pătrun
zătoare a mecanismelor societății ca
pitaliste postbelice. Spre deosebire de 
precedenta perioadă a dezvoltării ca
pitaliste, cînd — așa cum scria RAY
MOND ARON — „deținătorii mijloa
celor de producție, bancherii, cei 
avuți exercitau direct sau indirect o 
influență asupra celor de Ia conduce
rea afacerilor publice", acum situația 
este cu totul alta. în era corporațiilor 
— arăta C. Wright-Milles, „bogătașii se 
organizează în corporații, devenind o 
pătură capitalistă implicată profund 
și direct în politica statului". Și mai 
departe : „Bogătașii constituiți în 
corporații dețin în prezent puterea 
în instituțiile economice și politice". 
Este și firesc acest lucru într-o lume 
în care — așa cum evidențiază în 
continuare autorul — „nu există ni
mic pe care banii, inteligent folosiți, 
să nu-l poată cumpăra. Regulile vie
ții de afaceri pătrund și in aparatul 
guvernamental, mai ales finind sea
ma de faptul că atiția oameni de 
afaceri au pătruns nemijlocit in apa

Posibilități largi pentru extinderea
colaborării economice româno-pakistaneze

ISLAMABAD 19 (Agerpres). — La 
Islamabad s-au încheiat lucrările Co
misiei mixte guvernamentale româno- 
pakistaneze de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-științifică. Pre
ședinții celor două părți, Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chimi
ce, și Ghulam Ishaq Khan, ministrul 
finanțelor, comerțului și afacerilor 
economice, au semnat protocolul 
celei de-a VIII-a .sesiuni, în care se 
consemnează hotărîrea celor două 
țări de a extinde și diversifica cola
borarea economică și tehnică, pre
cum ■ și schimburile comerciale, pe 
baze reciproc avantajoase. Documen
tul cuprinde, de asemenea, noile

MOSCOVA: Colocviu internațional consacrat

celei de-a 60-a aniversări a creării U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — In ca

pitala Uniunii Sovietice s-au desfă
șurat lucrările unui colocviu inter

național consacrat celei de-a 60-a 
aniversări a creării U.R.S.S., la care 
au participat jștorici din Bulgaria,

Adunarea generală a O.S.A. s-a pronunțat pentru 
reglementarea negociată a conflictului anglo-argentinian

WASHINGTON 19 (Agerpres).. — 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.) s-a pronunțat în favoarea 
reglementării pe cale pașnică, prin 
negocieri, a conflictului dintre Ar

ROMÂNIA LA TIRGUL NAJIUNILOR DE LA BUENOS AIRES. La Tirgul 
Națiunilor, de la Buenos Aires, țara noastră este prezentă cu o expoziție 
de produse artizanale. Pavilionul românesc a fost vizitat de ministrul re
lațiilor externe și cultelor, Aguirre Lanari, de primarul capitalei argenti- 
niene, Guillermo del Gioppo, de alte personalități ale vieții politice și 
culturale argentiniene, precum și de un numeros public. Televiziunea ar- 
gentiniană și postul de radio „Municipal" au prezentat, în zilele de 9 și 16 
noiembrie, emisiuni privind istoria și latinitatea poporului român, valorile, 
bogăția și diversitatea artei și folclorului românesc.

ÎNTREVEDERE LA BEIJING. 
Hu Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, a avut o în
trevedere cu primul ministru al 
Thailandei, Prem Tinsulanonda 
aflat în vizită oficială la Beijing. 
După cum relatează agenția China 
Nouă, în cursul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej a fost 
subliniată dorința celor două țări 
de a dezvolta relațiile de prietenie 
și cooperare. Au fost discutate, de 
asemenea, aspecte ale situației din 
regiune. .

LA PARIS au avut loc convor
biri între Georges Marchais. secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, și Alvaro Cunhal. secretar 
general al Partidului Comunist

ratul guvernamental și de dirijare a 
societății“. \

„Dreptul banului — mai 
presus de dreptul cetățea
nului". Scriitorul englez JAMES 
ALDRIDGE arăta că „1 la sută din 
populația Marii Britanii dispune de o 
treime din bogățiile țării aflate in 
proprietate privată". Desigur, strati
ficări pe bază de avere au existat în
totdeauna în societatea capitalistă, 
deși niciodată ca pină acum nu a 

existat o atit de mare prăpastie între 
cei bogați și cei săraci. Cum stau însă 
lucrurile cu dreptul de a conduce al 
celor puțini, dar avuți, și al celor 
mulți, dar săraci ? Cîți deputați au, de 
exemplu, fiecare din aceste grupuri 
sociale in principala cameră a parla
mentului britanic ? Acei 1 la -Isută, 
care reprezintă pătura cea mai avută 
a populației, ce deține controlul di
rect sau indirect asupra marilor fir
me și companii britanice, sînt repre- 
zentați in Camera Comunelof de circa 
60 Ia sută din deputați. Cu alte cu
vinte, potrivit regulilor matematice, 
unui procentaj de 99 la sută din popu
lația țării îi revin cu mult sub jumă
tate din locurile în parlament. Și 
dacă- cei bogați dețin majoritatea în 
parlament, ,ei au și frînele puterii în. 
miinile lor.

„Se spun lucruri frumoase — subli
nia juristul francez JEAN CASSON 
— ce sînt apoi înscrise în constitu
ții. Dar prea puțin din ce s-a spus și 
se spune s-a respectat. în mod incon
testabil, dreptul banului este mai 
prpsus decit dreptul cetățeanului : în 
fond, cei bogați sint aceia care con
duc în mod efectiv treburile sta
tului".

în politologia burgheză s-au evi
dențiat de nenumărate ori presupu
sele „virtuți ale alegerilor democra
tice", care au loc la diferite intervale 
în țările capitaliste. Despre aceste 
„virtuți" vorbește pe larg MICHAEL 
DORMAN în lucrarea intitulată 
„DIRTY POLITICS" („Politica mur
dară"), apărută în editura „Delacorte

I
obiective identificate, cu prilejul se
siunii. evidențiind, în spiritul con
vorbirilor purtate la București, în 
ianuarie 1982, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Mohammad 
Zia-ul Haq. 'președintele Republicii 
Islamice Pakistan, îndeosebi posibi
litățile de cooperare existente între 
cele două țări în domeniile construc
țiilor de mașini, petrochimiei, agri
culturii și mineritului.

La ceremonia semnării protocolu
lui a fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Islamabad, Constantin 
Burada.
-------------f

Cehoslovacia, R. D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.

Din partea țării noastre a fost pre
zent prof. Nicolae Ciachir, de la Uni
versitatea din București.

gentina și Marea Britanie privind 
insulele Malvine (Falkland), în con
formitate cu prevederile rezoluției 
adoptate la 4 noiembrie de Aduna
rea Generală a O.N.U., informează 
agențiile U.P.I. șî A.P.*

Portughez, care a efectuat o vizită 
în capitala Franței. Cele două 
partide, se spune într-un comuni
cat comun dat publicității, consi
deră ca o sarcină de primă impor
tanță lupta pentru pace și dezar
mare. în prezent, se menționează 
în document, trebuie oprită ampla
sarea de noi rachete nucl'eare cu 
rază medie de acțiune în Europa.

UN AVION MILITAR AMERICAN 
a pătruns, joi dimineața, în spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, efectuind 
un raid de recunoaștere. Agenția 
A.C.T.C. precizează că, începînd de 
la 8 septembrie, s-au înregistrat 
38 de violări ale spațiului aerian 
al R.P.D. Coreene de. către avioane 
de recunoaștere cu zbor la mare

Press". Autorul înfățișează modul in 
care, în ciuda „votului universal și se
cret", în ultimă instanță din urne 
„ies" în imensa lor majoritate doar 
reprezentanții marelui capital.

„Numeroase alegeri la nivel de 
municipiu, la nivel regional sau 
federal au fost viciate prin fal
suri și mașinații directe cu bu
letinele — arătă Michael Dor
man. Altele sint manipulate prin 
intimidarea alegătorilor. în Al
bany și alte părți s-au cumpărat 
mii și mii de voturi cu... 5 do
lari bucata".

Participarea celor mulți 
la treburile publice — o ilu- 
jrjg într-o campanie electorală 
„totul se mișcă numai în funcție de 
banii pe care if poate cheltui in cam
pania sa un candidat sau altul". 
(„NEW YORKER").

în aceste condiții este lesne de în
țeles că reprezentanții oamenilor 
muncii n-au șgnse să figureze prin
tre „aleși", rezervîndu-li-se doar po
sibilitatea de a-i „alege" pe cei bo
gați. Chiar în Marea Britanie, unde cu 
fondurile sindicatelor sînt susținute 
in bună parte campaniile electorale 
ale laburiștilor, numărul reprezentan
ților sindicatelor care totuși izbutesc 
să pătrundă in parlament este infim. 
Astfel, participarea celor mulți la 
treburile publice este o iluzie.

Desigur, în țările capitaliste, candi- 
dații la funcțiile elective nu sint toți 
milionari. Dar — după cum subliniază 
ziarul „NEW YORK TIMES" — „un 
candidat pentru a avea șanse să fie 
ales reprezentant al poporului tre
buie să arunce în campanie cîteva mi
lioane de dolari". Candidații mai pu
țin înstăriți depind, inevitabil, de cei 
care alocă fondurile financiare. Or, 
în principalele țări capitaliste, cam 90 
Ia sută din fondurile destinate cam
paniilor electorale sint date de unu Ia 
sută din populație — respectiv de ma
rile firme, de oamenii de afaceri. Iar

Zilele culturii 
românești

LYON
PARIS 19 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Ambasadei romane 
din Franfa și ale Universității 
Jean Moulin din Lyon, in acest 
oraș se desfășoară Zilele culturii 
românești. In cadrul expoziției 
de carte, la loc de frunte se si
tuează lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sint prezen
tate, totodată, filme artistice și 
de scurt metraj; a fost deschisă 
o expoziție de covoare și arti
zanat.

La teatre din Lyon și la lec
toratele de limba și civilizația 
română, actorul Tudor Gheor- 
ghe susține recitaluri de mu-, 
zică și poezie românească.

ROMA
ROMA 19 (Agerpres). — în 

cadrul ..Zilelor culturii româ
nești". organizate de Biblioteca 
română din Roma. Ia universi
tatea din capitala Italiei, acad, 
prof. Emil Condurachi și prof. 
Ștefan Ștefănescu au conferen
țiat despre viața și activitatea 
istoricului și arheologului român 
Vasile PârVan, cu prilejul cente
narului nașterii sale.

La facultatea de litere și filo
zofie — secția de limbă și lite
ratură română — a Universității 
din Roma. prof. Ștefan Pascu a 
ținut o conferință ne tema 
„Umaniștii italieni despre etno- 
geneza și continuitatea români
lor".

altitudine, aparținînd forțelor mi
litare americane din Coreea de 
sud.

DISTILERIILE CHIVAS REGAL i 
DIN PAISLEY (SCOȚIA) AFEC
TATE DE CRIZA. Conducerea dis- • 
tileriilor a anunțat că va concedia 
220 din cei 1 000 de salariați, infor- 
țmează agenția Reuter, adăugind că | 
și această renumită firmă producă
toare de whisky este afectată de fe- I 
nomenul de recesiune care bintuie 
întreaga lume occidentală.

POLITIA ITALIANA A ANUN- j
TAT ARESTAREA A CINCI MEM- I
BKI AI GRUPĂRII TERORISTE 
AUTOINTITULATE „BRIGĂZILE I
ROȘII", în cursul a două acțiuni 
desfășurate într-o localitate în apro
piere de Roma. Printre aceștia se i 
află și Sandro Padula, acuzat de 
autorități de . participarea la trei • 
asasinate, precum și la diferite alte . 
acțiuni teroriste, organizate de I 
„Brigăzile Roșii" in regiunea din •
jurul capitalei italiene în ultimii , 
doi ani.

ACCIDENT AVIATIC. Două a- 
vioane de luptă aparținînd forțelor 
aeriene ale Franței s-au ciocnit in j 
timp ce efectuau zboruri de antre
nament, Informează agenția Asso- I
dated Press. Aparatele s-au pră- |
bușit la sol,în Jlăcări, în apropiere 
de localitatea Salon-de-Provence. 
Cei trei piloți afl-ați la bordul avioa- 1 
nelor și-au pierdut viața.

aceștia nu acordă fonduri dezintere
sat. De la tribuna Senatului, fostul 
președinte al Comisiei financiare, 
RUSSEL LONG, declara : „Investi
țiile în acest sector sint considerate 
adesea ca aducind venituri de o mie 
de ori mai mari decit suma inves
tită". , (

Indiferent de partidul 
aflat la putere — voința ma
relui capital este lege. In car' 
tea sa „THE RULING CLASS AND 
THE STATE" („CLASA CONDUCĂ
TOARE ȘI STATUL"), PIERRE 
FOURNIER, profesor la facultatea de 
științe politice a Universității din 
Quebec (Canada), tratează — ca și 
alte lucrări apărute în diverse țări 
capitaliste — poziția grupurilor mo
nopoliste în relațiile cu autorită
țile guvernamentale. Lucrarea spul
beră iluzia despre caracterul demo
cratic, deasupra claselor, al ' sta
tului capitalist și al guvernului 
burghez. Șt; deși volumul se li
mitează la Canada, el oferă o 
imagine elocventă a mecanismelor 
prin care marele capital industria I- 
bancar iși subordonează toate pirghiile 
de conducere în stat. în funcție di
rectă de conturile bancare, deținăto
rii de capital, posesorii marilor pa
chete de acțiuni au mers direct Ia 
cele mai înalte eșaloane ale guver
nului. Semnificativ în acest sens este 
răspunsul primit, în cadrul, anchetei 
întreprinse de autor, in rîndurile a 100 
companii și instituții financiare, la 
întrebarea : „Ciild aveți treabă cu gu
vernul, cu cine luați legătura ?“. Ma
rile companii au dat următoarele răs
punsuri : peste 80 Ia sută — cu pri
mul ministru sau direct eu miniștrii, 
iar 14 la sută — cu alți funcționari; 
pentru companiile mai mici cifrele au 
fost de aproape 60 la sută și, respec
tiv, 34,4 la sută. în aceste condiții de
vine tot mai clar că în ^statele occi
dentale voința marelui capital este 
lege !

+
Adîncirea crizei de ansamblu a so

cietății caoitaliste erodează ireversi
bil credibilitatea argumentelor pri
vind drepturile și libertățile pe care 
le-ar asigura democrația burgheză. 
Cu atît mai puțin sînt, de acum, în
dreptățiți apologeții ei să se erijeze în 
postura de „promotori ai avantaje
lor" unei democrații care, în fapt, re
prezintă tot atitea servituți, limitări 
și restricții resimțite de popoarele 
țărilor respective.

Nicolae PLOPEANU

BEIJING

Lucrările Comitetului Permanent al Adunării Rationale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Schimbări în componența guvernului
BEIJING 19 (Agerpres). — La Bei

jing au luat sfirșit vineri lucrările 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, anunță agenția 
China Nouă. Agenda viitoarei sesi
uni a Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, convocată pen
tru .26 noiembrie, prevede adoptarea 
noii’ Constituții a R.P. Chineze, pre
zentarea celui de-al șaselea plan cin

Evoluția crizei politice din Italia
»

ROMA 19 (Agerpres). — Premierul 
desemnat al Italiei. Amintore Fan- 
fani, și-a încheiat vineri prima rundă 
de consultări cu reprezentanții diferi
telor formațiuni politice italiene, in 
încercarea de a forma un nou cabinet 
de coaliție, care să pună capăt crizei 
guvernamentale. Intr-o declarație fă
cută presei. Fanfani a arătat că pri
mele rezultate ale convorbirilor sale 
sint ..încurajatoare", deoarece a găsit 
„un nucleu" de partide dispuse .să 
accepte un program comun de guver
nare. Premierul a refuzat să preci
zeze care sint aceste partide, limitîn- 
du-se la a declara ziariștilor că luni 
îsi va relua consultările. Agenția 
United Press Internațional, care ci

Intr-un 'comentariu privind evo
luția crizei guvernamentale din 
Italia, agenția France Presse. citind 
optniile cercurilor politice din Roma, 
relevă că atitudinea pe care o va 
adopta Partidul Socialist Italian va 
avea o deosebită pondere pentru 
succesul misiunii încredințate lui 
Amintore Fanfani de a forma noul 
guvern.

Direcțiunea P.S.I. — se aminteș
te în acest context — a. adoptat un 
document privind condițiile de 
participare a socialiștilor la un ca
binet de coaliție, dintre care se de
tașează cerința organizării conco-

Conferința federală a Partidului Social-Democrat 
din R. F. Germania

In cadru! lucrărilor a fost adoptată „Declarația de la Kiel"
BONN 19 (Agerpres). — La Kiel 

s-au încheiat lucrările Conferinței fe
derale a Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, prima reuniune 
a partidului după recenta schimbare 
a guvernului de la Bonn și trecerea 
social-democraților în opoziție.

A fost adoptată „Declarația de Ia 
Kiel", document în care se subliniază 
că P.S.D. va contjnua să acționeze 
pentru preluarea conducerii politică 
în R.F.G. în domeniul politicii ex
terne. Partidul Social-Democrat se 
pronunță pentru consolidarea păcii, 
încetarea cursei înarmărilor. , pentru 
reducerea echilibrată a înarmărilor 
în Vest și Est. „Vom acționa pentru 
ca unul dintre factorii permanenți al 
politicii externe vest-germane să ră- 
mină lărgirea in continuare a relații
lor cu țările socialiste", se arată în 
declarație..

Hans Jochen Vogel, candidat din 
partea social-democraților. Ia funcția 
de cancelar al R.F.G., a afirmat, în 
intervenția sa, că procesul consolidă
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La revendicările legitime ale oamenilor muncii de la întreprinderea londoneză 
„Grunwich", o „promptă" și edificatoare replică a forțelor de ordine...

Miliardele atrag cu 
„‘Adevărul trist este că 

drepturile și șansele în viață 
ale unei persoane din țările 
cele mai dezvoltate, care se 
consideră și cele mai demo
cratice, depind in ultimă in
stanță de avere, de bani. Mili
ardele atrag voturile și ca ata
re candidații de la virful pira
midei sint „aleșii" națiunii — 
deși în realitate ei sînt aleșii 
banilor lor. Cit privește pe cei 
atinși de „virusul sărăciei", a- 
ceștia sînt plasați la periferia 
societății. Aceste cohorte de 

cinal, proiectul bugetului pe 1983 și 
un raport privind executarea bugetu
lui pe 1982.

La propunerea prenrerului Consi
liului de Stat ai R.P. Chineze. Zhao 
Ziyang,, Comitetul Permanent l-a nu
mit pe Wu Xueqian ministru al afa
cerilor externe, in locul lui Huang 
Hua. și pe Zhang Aiping — consi
lier de stat și ministru al apărării 
naționale, in locul lui Geng Biao.

tează surse politice din capitala Ita
liei. apreciază că este vorba de for
mațiunile politice ce au făcut parte 
din vechea coaliție, cu excepția Par
tidului Republican, condus de fostul 
șef al guvernului, Giovanni Spado- 
lini.

Prezentîrvd contextul economic și 
social in care au loc consultările Iui 
Fanfani. agenția France Presse re
marcă faptul că este un moment de 
„criză alarmantă", caracterizat nrin- 
tr-o soorire aproape fără precedent a 
inflației și a șomajului. La toate a- 
cestea se adaugă un deficit bugetar 
cronic fără perspective certe de redu
cere în viitorul apropiat, relevă agen
ția.

—7—r-------
mitente a alegerilor adminWffitive 
locale, prevăzute pentru primmtnra 
anului viitor, cu cele generale. 
Aceasta înseamnă, practic, notează 
A.F.P., că P.S.I: se pronunță pen
tru organizarea de alegeri genera
le anticipate, situindn-se astfel in 
opoziție fată de celelalte forma
țiuni politice italiene ce fac parte 
din așa-numitul „arc constitutio
nal". Acestea, printre care si Parti
dul Comunist Italian, se opun ale
gerilor generale, cansiderînd nece
sară, în actuala situație, formarea 
unui guvern canabil să facă față 
marilor dificultăți economice cu 
care este confruntată Italia.

rii păcii este de neconceput fără lăr
girea colaborării intre popoare. Vor
bitorul a arătat că P.S.D. va acțiorta 
în direcția continuării politicii de ex
tindere a relațiilor dintre R.F.G. și 
țările socialiste, unul dintre princi
piile de bază ale programului parti
dului fiind cooperarea activă în ve
derea întăririi păcii, opririi cursei 
înarmărilor, realizării de acorduri in 
domeniul controlului asupra înarmă
rii și reducerii acestora. >

Lujnd cuvîntul Ia încheierea lucră
rilor. președintele P.S.D., Willy 
Brandt, a relevat ca sarcini principa
le ale partidului : participarea la apă
rarea păcii, la politica de destindere 
și colaborare internațională. EI a 
subliniat că popoarele Europei tre
buie să-și unească eforturile pentru 
menținerea păcii și preîntîmpinarea 
unui nou război.

în documentele adoptate de conte- . 
rintă se evidențiază necesitatea adop
tării unor măsuri efective urgente lin 
vederea reducerii șomajului, cea mai 
stringentă problemă internă a R.F.G.

ele și puterea politică 
pauperi din mijlocul societății 
de consum formează o altă 
lume — „lumea a 4-a“ — lu
mea de la baza scării sociale, 
practic lipsită de apărare, de 
drepturi și de orice șanse. A- 
ceștia nici măcar nu-și pun 
problema să participe la vot, 
fără să mai vorbim de a fi 
aleși, într-atît sînt preocupați 
de ziua de azi și de cea de 
mîine".

(Din cotidianul vest- 
german „DIE WELT").
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