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DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și 
conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:
Articol unic - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare in ziua de 

17 decembrie 1985.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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I
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 

ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a doua a celei 

de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate marți, 17 decembrie 1985, 
ora 16,00.

7 . &

ALBA : Sarcinile 
|| actualului cincinal — 

îndeplinite înainte 
de termen

Comuniștii, toti oamenii mun
cii din economia județului 
Alba raportează îndeplinirea, 
cu 26 de zile mai devreme, a 
principalilor indicatori eeono- 
mico-financiari pe cincinalul 
1981—1985. Se creează astfel 
posibilitatea ca pină la sfirși- 
tul acestui an să se realizeze o 
producție marfă industrială su
plimentară in valoare de peste 
1,4 miliarde lei.

I Tn telegrama adresată cu 
I acest prilej tovarășului 
i Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către 
comitetul județean de partid, 
se arată că oamenii muncii din 
Aibă, puternic însuflețiți de în
demnurile și indicațiile condu
cătorului _ partidului și statului, 
acționează cu hotărire pentru 
punerea in valoare a rezerve
lor existente, pentru asigurarea 
tuturor condițiilor tehnico-ma- 
teriale și organizatorice nece
sare realizării sarcinilor de dez
voltare economică și socială ce 
revin județului in anul 1986, in 
viitorul cincinal. Oamenii muncii 
din județul Alba se angajează 
să acționeze cu totală dăruire 
și abnegație pentru a asigura 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a hotăririlor Congresu
lui al XlII-lea al partidului, a 
orientărilor secretarului general 
al partidului, sporindu-și astfel 
contribuția la inaintarea fermă 
a României pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului.

BRAȘOV: Livrări 
suplimentare la export ■ 
Pină in prezent, un număr de 

25 de colective de muncă din 
: județul Brașov au raportat în

deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan la export. Printre 
unitățile care au realizat o bună 
ritmicitate a livrărilor, reușind 
să-și depășească lună de lună 
sarcinile la export și să-și În
deplinească inainte de termen 
prevederile de plan pe acest I 
an, se numără întreprinderea 
de articole tehnice din cauciuc 
Brașov, intreprinderea „Colo- 
rom“ din Codlea, întreprinde
rea chimică din Rîșnov și al
tele. La baza acestor rezultate 
stau incheierea din vreme și pe 
o durată mai lungă a unor con
tracte ferme cu partenerii ex
terni, pregătirea temeinică a 
producției destinate exportului, 
programarea și urmărirea ri
guroasă a realizării acesteia. 
(Nicolae Mocanii, coresponden
tul „Scinteii").

ij IAȘI : Producție fizică 
peste prevederi

I Tot mai multe colective de • 
| oameni ai muncii din industria
I județului Iași raportează reali-
I zarea unor însemnate cantități | 
! de produse peste prevederi. Cu ; 

cele mai bune realizări se înscriu | 
întreprinderile „Metalurgica", I 
mecanică „Nicotină", de mașini- 
agregat și mașini-unelte spe- 

: ciale. de mașini . pentru agri- 
I cultură și industrie alimentară, 
; de antibiotice și de confecții 

din Iași, precum și întreprinde
rile de scule și accesorii specia
le, de traductoare și regulatoa- 

i re directe și de tricotaje și per
dele din Pașcani. (Manole

■ Corcaci, corespondentul „Scin
teii").

ALITATEA PRODUSELOR
-factor esențial al progresului 

economic și social
aflăm in preajma încheierii 

aiului cincinal și trecerii la 
zarea noului cincinal 1986— 
care marchează intrarea tării 

itre intr-o etapă nouă, de doz
are intensivă si realizare a unei 
ăți superioare in toate dome- 
!. în această nouă etapă, ferm 
nată de Congresu] al XlII-lea 
jartidulul. se vor5 accentua pu
ie factorii intensivi, de eficien
ți creșterii economice. în cadrul 
>ra un loc primordial il ocupă 
carea nivelului tehnic si calita- 
al produselor. Este un obiectiv 
lamentai pe care partidul nos- 

șecretărul său general. to- 
îșul Nicolae Ceaușescu. il si- 
iză cu stăruință in fata oameni- 
muncii din toate întreprinderile 
•amurile economiei naționale, 
vidențiind din nou că ridicarea 
elului tehnic si calitativ al pro- 
elor constituie un factor esen- 
ai progresului economic si so- 
al tării., o condiție de prim 

in pentru a satisface cit mai 
e cerințele economiei naționale, 
itru a face fată exigentelor deo-' 
>ite pe care le ridică Diata ex- 
nă. la Plenara C.C. al P.C.R. din 
-14 noiembrie tovarășul 
COLAE CEAUȘESCU a subli- 
t : „O atenție deosebită trebuie 
se acorde, de către toate unitâ- 

! și ministerele, ridicării calității 
nivelului tehnic al producției", 
m urmare, ridicarea performan- 
or tehnice si calitative ale pro- 
selor constituie, 4n condițiile re-, 
lutiei tehnico-stiiritifice contem- 
rane, o datorie primordială a 
cctivelor din toate institutele de 
rcetare st proiectare, din toate 
deprinderile industriale.
De bună seamă, problema ridică- 

nivelului tehnic si calitativ al 
oduselor a stat si in aniuactua- 
lui cincinal in centrul nreocupă- 
or oamenilor muncii. O mărtu- 
’ concludentă in această privin- 
esto numărul mare de produse 

• reportaje • însemnări •

Stilul de muncă al organizațiilor de partid 
din ministere-la nivelul exigențelor actuale

Participare activă, plină de răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor majore

noi. modernizate, de performantă, 
care tin pasul cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii pe 
plan internațional, prezentate de 
industria noastră la Tîrgul interna
tional București in toamna acestui 
an. Ele oglindesc eforturile încu
nunate de succes ale cercetătorilor, 
prpiectantilor și producătorilor de 
a inova, de ă promova cu perse
verentă tot ceea ce este nou. mo
dern in tiTmică. de a concepe si 
realiza produse cu parametri teh
nici si calitativi superiori, compe
titive pe piața externă.

în noul cincinal, exigentele in 
domeniul ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al produselor sint insă 
mult mai mari. Și aceasta din ra
țiunea majoră ca industria roma
nească să-și mențină si să-și con
solideze pozițiile pe care le ocupă, 
să cucerească altele noi, să dețină 
un loc mai de frunte in competi
ția ce se desfășoară în acest dome
niu pe plan mondial. Tocmai din 
această perspectivă, la Congresul 
științei și învătămintului care a 
avut loc recent. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subli
niat : „Piuă in 1990, produsele ro
mânești realizate trebuie să fie la 
nivelul celor mai bune produse 
similare pe plan mondial, iar, in 
unele domenii, să se situeze pe pri
mul loc“.

Este un obiectiv de mare însem
nătate economică și pe deplin rea
lizabil. care ilustrează puternic în
crederea conducerii partidului nos
tru in forța de creație tehnică a 
specialiștilor din cercetare si pro
iectare. in capacitatea tchnico-p.ro- 
fesională a oamenilor muncii din 
Întreprinderi, care au demonstrat 
si demonstrează că pot șă conceă'- 
pă si să realizeze produse cu per-, 
formante superioare, competitive 
pe piața internațională. Este o ce
rință ce decurge din nevoia dc a 
valorifica la un n'vel mai inalt po
tențialul tehnic- modern al indus

triei. resursele de materii rffime. 
materiale, energie și. combustibili 
de care dispune tara noastră, in 
scopul creșterii mai rapide a. veni
tului national, a avuției întregii so
cietăți.

Esențial este deci, așa cum a 
subliniat secretarul general al 
partidului, ca această bază tehni- 
co-materială să fie fructificată pre
tutindeni. in toate întreprinderile și 
ramurile, cu eficientă mult sporită, 
ca această forță umană să îsi afir
me cu putere competenta si răs
punderea. incepind cu activitatea 
de cercetare și proiectare. care 
trebuie să tină seama de ultime
le cuceriri ale Stiintei. tehnicii si 
tehnologiei pe plan mondial, si con- 
tinuind cu procesele de fabricație 
a produselor. pentru realizarea 
unei execuții ireproșabile din punct 
de vedere calitativ. Practic, tot ce 
se concepe și se fabrică trebuie să 
facă cinste și să constituie o mîn- 
drie pentru oamenii muncii, pen
tru poporul nostru.

Desigur, in condițiile revoluției 
tennico-șțiințifice contemporane, 
sarcini și răspunderi deosebit de 
mari in înnoirea si modernizarea 
produselor, in ridicarea nivelului 
lor tehnic și calitativ revin spe
cialiștilor din domeniul cercetării 
științifice, proiectării si dezvoltă
rii tehnologice. Ei trebuie să abor
deze problemele calității intr-o 
viziune modernă, complexă, dina
mică. să aibă permanent in vedare 
tot ceea ce s-a creat nații .bun in 
lume, astfel ca noile produse pe 
care le concep să se situeze la ni
velul performantelor tehnice Si 
economice atinse oc plan mondial 
si. in anumite domenii, chiar să le 
întreacă. Ceea ce înseamnă ca. 
încă de la proiectare, toate produ
sele să se caracterizeze prin per-

Mircea ANGELESCU
(Continuare in pag. a Ill-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, astăzi soseste
in tara noastră, intr-o vizită de lucru, tovarășul Gustav Husak
Bun venit pe pâmîntul României!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, într-o vizită de lucru, tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Tovarășul Gustav Husak s-a născut 
la 10 ianuarie 1913, la Bratislava, 
intr-o familie de muncitori. Din ti
nerețe a participat la lupta revo
luționară, activînd, de la virsta de 
16 ani, in Uniunea Tineretului Co
munist. în 1933, in 'vreme ce urma 
cursurile facultății de drept a Uni
versității „I. A. Komensky", din 
Bratislava, devine membru al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
desfășurind o activitate multilatera
lă in rindurile tineretului, în 
presa progresistă. în 1939. după 
interzicerea partidului comunist 
și destrămarea Republicii 
Cehoslovace, tovarășul Gustav 
Husak activează in P.C. din 
Slovacia, aflat în ilegalitate, 
fiind întemnițat, pentru aceasta, 
de mai multe ori.

Tovarășul Gustav Husak s-a 
numărat printre organizatorii 
luptei patrioților împotriva in
vadatorilor hitleriști, pentru li
bertate și independența țării. în 
1943 a avut un rol de frunte 
în forpiarea și activitatea celui 
de-al V-lea Comitet Central al 
Partidului Comunist din Slova
cia. El a avut o contribuție 
hotăritoare la constituirea Con
siliului Național Slovac — Cen
trul național de rezistență, unic. 
Devine unul dintre conducă
torii insurecției naționale slova
ce din 29 august 1944, situîn- 
du-se printre cei mai de seamă 
lideri ai acesteia. După elibe
rarea 
armata 
cehi și 
care o 
adus și armata 
tovarășul Gustav 
preună cu alte personalități de sea
mă ale partidului comunist, își con
sacră activitatea luptei pentru asigu
rarea caracterului democratic popu
lar al statului cehoslovac renăscut. 
El este ales membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Slovacia și al Con
siliului Național Slovac. De aseme
nea, din mai 1946 este membru al 
Adunării Naționale, îndeplinind 
funcția de președinte al Corpului 
de împuterniciți, noul organ guver
namental din Slovacia. în 1949 este 
ales membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Slovacia, iar la cel de-al 
XI-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia devine și membru al C.C. 
al P.C.C.

La începutul anilor ’50, ca urma
re a unor învinuiri neîntemeiate, to
varășul Gustav Husak este eliberat 
treptat din 
condamnat, 
abilitat in

După ce 
ihțifică la 
Științe, în 
vicepreședinte al guvernului 
slovac. Ulterior, este ales prim-secre-

Cehoslovaciei de către 
sovietică și partizanii 
slovaci — alături da 
contribuție de seamă a 

română — 
Husak, im-

toate funcțiile, arestat și 
EI este apoi deplin 
1963.
desfășoară activitate 

Academia Slovaca 
aprilie 1968 este numit 

ceho-

re-

sli
de

din Slovacia, 
al Prezidiului

tar al C.C. al P.C. 
membru al C.C» și
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

La plenara din aprilie 4969, to
varășul Gustav Ilusak este ales 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

La Congresul al XIV-lea al parti
dului. din mai 1971, tovarășul Gustav 
Husak a.fost ales în funcția supre
mă de secretar general al C.C. al 
P.C.C., fiind reales în această înaltă 

calitate și Ia congresele al XV-lea și 
al XVI-lea ale P.C. din Ceho
slovacia.

în mai 1975 este ales președinte al 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

în semn de apreciere deosebită a 
activității sale, tovarășului Gustav 
Husak i-au fost conferite de două ori 
titlul de erou al Republicii Socialis
te Cehoslovace, alte înalte ordine și 
medalii cehoslovace și străine.

în anul 1983 i s-a conferit ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă.

Punind în centrul activității sale 
internaționale prietenia strinsă și co
laborarea cu țările socialiste. Parti
dul Comunist Român. Republica So? 
cialistă România acordă o atenție 
deosebită adîhcirii raporturilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
româno-cehoslovace.

Acește relații au căpătat un conți
nut nou în anii edificării noii orin- 
duiri, dezvoltîndu-se pe toate planu
rile. in spiritul Tratatului dc prie
tenie, colaborare si asistență mutua
lă, al. declarațiilor comune, semnate 
la cel mai inalt nivel.

și convorbirilor la nivel 
relațiile tradiționale de 

și colaborare dintre 
Comunist Român și 
Comunist din Ceho- 
dintre Republica So-

In cronica relațiilor româno-ceho
slovace, momente de b semnificație 
majoră m adîhcirea și amplificarea 
raporturilor prietenești le-au consti
tuit întâlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak. Dialogul la cel mai înalt ni
vel a prilejuit o analiză a stadiului 
și perspectivelor relațiilor bilaterale, 
evidențiind hotărîrea comună de a se 
acționa pentru extinderea in conti
nuare a conlucrării româno-ceho

slovace in toate domeniile de 
activitate.

în mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
tovarășului Gustav Husak, cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Cehoslovaciei socialiste priete
ne, se sublinia : „Constatăm cu 
deosebită satisfacție că, acțio- 
nindu-se în spiritul înțelegeri
lor convenite cu prilejul Întâlni
rilor 
inalt, 
prietenie 
Partidul 
Partidul 
slovacia, 
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă înregis
trează un cnrs mereu ascen
dent. Sîntem convinși că aceste 
relații se vor dezvolta continuu 
spre binele popoarelor noastre, 
in interesul cauzei socialismu
lui, independenței, luptei pentru 
oprirea cursei înarmărilor, in 
primul rind a celor nucleare, 
trecerea la dezarmare și asigu
rarea unei păci trainice in 
lume".

în mesajul adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul marii . sărbători na
ționale a României, tovarășul 

GUSTAV HUSAK arăta : „Sintem 
convinși că prietenia tradițională și 
colaborarea dintre Republica So
cialistă Cehoslovacă și Republica 
Socialistă România, dintre parti
dele și popoarele celor două țări 
se vor dezvolta și in continuare, in 
interesul întăririi continue a unității 
și coeziunii țărilor comunității socia
liste, în interesul luptei 
imperialismului, pentru 
amenințării nucleare și menținerea 
păcii in lumea întreagă".

Avînd deplina convingere că 
noua întâlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
se va înscrie ca un important mo
ment in cronica relațiilor româno- 
cehoslovace, că ea va impulsiona in 
continuare conlucrarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre cele două țări și popoare, în 
interesul reciproc, al cauzei socialis
mului, păcii și înțelegerii în întrea
ga lume, poporul nostru il întâmpină 
pe distinsul oaspete cu călduroasa și 
tradiționala urare de „BUN VENIT 
PE PÂMÎNTUL ROMÂNIEI !“.

impotriva 
înlăturarea

Am vizitat atelierele, 
cinci la număr. Sint bine 
dotate și utilate. Am văzut 
acolo bancuri de lucru și 
menghine pentru operațiile 
de lăcătușerie, raboteză. 
strunguri paralele, mașini 
de găurit, scule specifice 
prelucrărilor prin așchiere. 
polizor dublu, ehei simple 
si dlnamometrice. cuple 
pentru tăiat filete, trusă 
de alezoare. de instalator... 
Peste tot ordine, curățenie 
și disciplină desăvîrsite. 
Nu se discută decit strictul 
necesar, nu există „plim
băreți". normele de timp și 
prescripțiile tehnice sint 
urmărite cu atenție, la fel 
consumurile de materiale 
și de energie. Totul se pe
trece exact ca intr-o uzină 
bine pusă lă punct, deși 
ne aflam la Liceul indus
trial nr. 5 „Nicolae Grigo- 
rescu" din Cîmpina. tn 
atelierul de electrotehnică 
am aflat că transformatoa
rele pentru laboratoare, 
ciocanele pentru lipit și 
releele sint realizate prin 
autodotare, la atelierul au- 
tomoto am fost martorul 
unei adevărate demonstra
ții de agerime, îndemlnare

și talct dovedite în mon
tarea i demontarea unei 
cutii e vițeze ori in an" 
trenarentul pe simulatorul 
de coducere...

— Cea ce pare imposibil

centralei industriale din 
care face parte. Ele ne și 
tutelează. Piesele pe care 
le vedeți execuțindii-se in 
atelierele noastre sint ne
cesare acolo. Avem con

tați muncim pentru finali
zarea unui laborator " de 
fizică nou, cu totul deose
bit, nu-i lipsește nici am
fiteatrul. Adevăratul avan
taj este însă altul...

Romantici... pentru 
mileniul trei

ÎNSEMNĂRI DESPRE ROADELE PLINE DE SEMNIFICAȚII 
XLE INTEGRĂRII ÎNVĂȚĂMÎNTULUl CU PRODUCȚIA

de rerlizat în primul an 
devine o bagatelă la absol
vire, 'cupă cîștigarea de 
către elevi a deprinderilor 
și cunoștințelor ndcesare, 
îmi explică profesoara Ma
riana Pi'eda, directoarea li
ceului. La noi —la cursuri 
de zi și serale — învață 
aproape 2 000 de elevi. Pre
gătim forța de muncă ne
cesară întreprinderii de re
parații auto din oraș și

tracte ferme, nu ne putem 
permite nici o abatere. în 
anul școlar trecut am în
deplinit planul de produc
ție în proporție de 162 la 
sută. Sumele obținute ast
fel le investim in lucrările 
de dezvoltare a bazei ma
teriale din liceu. Autogos- 
podărirea a fost bine înțe
leasă la noi și de către 
corpul profesoral, și de că
tre elevi. Acum, de pildă.

— Care ?
— De ordin educațional. 

Pc zi ce trece se eviden
țiază cu o tot mai mare 
putere justețea orientărilor 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
continua integrare a cer
cetării științifice cu învă- 
tămîntul și producția. Li
ceul acesta are tradiție, a 
fost și a rămas bun. Dacă

un absolvent de la „Nicolae 
Grigorescu" din Cîmpina 
dă examen la o'facultate. 

• cind se afișează rezultatele 
el trebuie căutat numai pe 
lista admișilor și neapărat 
intre primii zece. La tel 
se știe că absolvenții noș
tri se integrează ușor in 
colectivele de muncă in 
care sint repartizați. în
majoritatea cazurilor, după 
numai două-trei luni, devin 
realmente utili, te poți 
baza pe ei și ca meseriași, 
și ca oameni.

Da, am înțeles. De cind 
învățămintul a fost inte
grat cu producția, de cind 
școala-școală și-a dat 
mina cu uzina-școală a 
muncii, altfel gindesc și se 
pregătesc și profesorii, și 
elevii. Bineînțeles că altele 
sint și rezultatele. 1 Iată-1 
pe acest tinăr : își tine 
ochii larg deschiși și-mi 
zic, sigur că da. așa și 
trebuie — la 17 ani al incâ 
foarte multe de văzut. Se 
numește Dragoș Zisopol, 
uniforma-i vine ca tuxna-

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a V-a)

în cele 21 de organizații de bază 
subordonate direct comitetului de 
partid din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — cele din de
partamentul căilor ferate, departa
mentul transporturilor navale, direc
ția generală a poștelor și telecomuni
cațiilor — activează peste 870 de co
muniști. Dacă avem in vedere și co
muniștii din celelalte sectoare ale mi
nisterului care au organizații de par
tid proprii, nesubordonate comitetului 
de partid de aici — cele din departa
mentul aviației civile. Centrala trans
porturilor auto, precum și cele din 
institutele de proiectare și cercetare, 
în numai de patru, profilate pe pro
blematica transporturilor — rezultă 
că această forță crește în mod consi
derabil. Existența unui efectiv însem
nat de comuniști,relevă din capul lo
cului faptul că in cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
activează organizații . de bază pu
ternicei oara pot și trebuie să aducă 
o contribuție de seamă la mobiliza
rea membrilor de partid, a celorlalți 
oameni ai muncii la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru in 
acest sector de mare însemnătate 
pentru economia noastră națională.

Orientarea permanentă a muncii 
comuniștilor, canalizarea eforturilor 
lor spre sarcinile importante ale 
ministerului se realizează prin pro
blematica pe care comitetul de par
tid o înscrie periodic pe agenda sa 
de lucru, prin spiritul analitic, revo

luționar in care aceasta se cere a fi 
abordată și transmisă ca mod de gin- 
dire și acțiune fiecărui comunist.

S-a asigurat și se asigură finali
zarea in practică a acestor cerințe 7

Răspunsul la această întrebare tre
buie să pornească in primul rind de 
la criticile severe adresate nu de 
mult de conducerea partidului in

in Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

legătură cu modul în care se 
desfășoară . activitatea în acest 
sector, in care este ea condusă. în șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 4 septembrie -i.c. 
se spune limpede : „Comitetul Politic 
Executiv a apreciat ca nesatisfăcă
toare activitatea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, a 
conducerii acestuia — și a cerut să 
se ia de urgență măsuri care să asi
gure îmbunătățirea radicală a mun
cii și îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce revin acestui 
sector". Să pornească, de asemenea, 
de la cerința formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. : „Consiliul de

conducere al Ministerului Transpor
turilor trebuie să acționeze eu mai 
uluită răspundere pentru întărirea 
disciplinei și ordinii, pentru desfășu
rarea in bune condiții a transportu
lui".

Care sint cauzele care au determi
nat asemenea exigențe față de acti
vitatea in acest domeniu ?

intre aceste cauze — cele mai .mul
te aparținind modului necorespunză
tor in care consiliul de conducere al 
ministerului, comuniștii ce fac parte 
din acest organism s-au preocupat 
și au acționat pentru a traduce in 
viață sarcinile stabilite in domeniul 
transporturilor — se relevă și faptul 
că in stilul de muncă al comitetului 
de partid, în abordarea sarcinilor e- 
cohomice au existat' și există seri
oase neajunsuri. Care, eliminate cu 
hotărire. pot determina. în mod fi
resc. si perfectionarea întregii activi
tăți, de conducere, pot imprima un 
stil de muncă angajant; revoluționar, 
menit să valorifice gindirea si ac
țiunea fiecărui comunist in îndepli
nirea exemplară a deosebit de im
portantelor sarcini fie revin acestui 
minister. Așa cum s-a subliniat 
la recenta plenară a C.C. ai 
P.C.R., îmbunătățirea activită
ții organizațiilor de partid a for-

Constantin PRIESCU 
Anica FLORESCU

(Continuare in pag. a II-a)
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ATENȚIE Șl SOLICITUDINE
față de scrisorile și sesizările 

oamenilor muncii
Expresie a dezvcfltării democra

ției noastre socialiste, dialogul per
manent prin scrisori și audiențe in
tre oamenii muncii și organele de 
partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești constituie o moda
litate eficientă de participare activă 
a cetățenilor la conducerea și per
fecționarea activității sociale. De 
aici, datoria de a se acorda maximă 
solicitudine șl responsabilitate solu
ționării, in conformitate cu legile 
țării, cu principiile eticii și echității 
socialiste, a problemelor pe care oa
menii muncii le ridică în scrisori și 
la audiențe.

In cele ce urmează vom consemna 
cîteva repere desprinse din experien
ța dobindită in acest domeniu de 
Consiliul popular al sectorului 5 din 
Capitală. I-am adresat tovarășului 
Goage Ștefan, primul secretar și pri- 

I mărul sectorului, întrebarea :
— Ținind seama de complexitatea 

problemelor cu care se confruntă 
sectorul, in dezvoltarea economico- 
socială și gospodărirea acestuia, vă 
rugăm să vă referiți la locul și rolul 
activității cu scrisorile, precum și la 
unele metode folosite pentru îmbu
nătățirea acesteia.

— Fie că sint adresate comitetului 
de partid al sectorului, fie consiliu
lui popular, toate scrisorile sosite 
sint citite mai întîi de primar. De 
la caz la caz, în funcție de problema 
ridicată, stabilim modalitatea de 
soluționare, respectiv, cine anume să 
se ocupe și șă răspundă de rezol
varea scrisorii, prevăzindu-se și ter
mene precise de soluționare. Urmă
rim, de asemenea, săptăminal, prin- 
tr-un sistem de informare, modul in 
care s-au rezolvat scrisorile a căror 
„scadență" se apropie.

în ceea ce privește audiențele, 
ele se țin fără excepție, in zilele și 
la orele stabilite, de către toți secre
tarii comitetului de partid și vice
președinții consiliului popular al 
sectorului. Multe din problemele cu 
care ni se adresează oamenii — 
fie că sint din domeniul activității 
consiliului popular, ori al comitetu
lui de partid al sectorului — sint 
soluționate pe loc, iar altele, ulte
rior, in termenul prevăzut de lege, 
în funcție de soluția ce trebuie 
dată, de caracterul cererii, propune
rii sau sesizării celui venit in 
audiență.

în fiecare s&ptămtnă, in cadrul 
ședințelor biroului permanent al co
mitetului executiv al consiliului 
popular al sectorului «e analizează 
modul in care au fost rezolvate și in 
ce termen scrisorile și sesizările 
oamenilor muncii, iar lunar, in șe
dințele comitetului executiv, precum 
și semestrial, in sesiunile consiliului 
popular local, se dezbate aceeași 
temă, pe baza unor referate și si
tuații analitice concrete. O atenție 
deosebită acordăm in acest sens in
struirilor lunare organizate cu apa
ratul comitetului executiv, in cadrul 
acestora informindu-se asupra sta
diului soluționării propunerilor, se
sizărilor și cererilor oamenilor mun
cii și prezentindu-se concluziile 
controalelor efectuate pe teren.

De exemplu, in luna noiembrie 
am analizat concluziile desprinse din 
scrisorile urior locatari din asocia
ția „Viștea Grădiniță", din strada 
Aleea Livezilor nr. 22. Asociația 
respectivă, fiind constituită dintr-un 
număr mare de titulari de con
tracte de închiriere și de blocuri,

nu-și putea desfășura activitatea în 
condiții normale. Ca urmare, colec
tivul de analiză și control condus 
de secretarul comitetului executiv, 
împreună cu lucrători din cadrul 
l.C.R.A.L. Cotrocenl și din aparatul 
propriu, au luat măsuri ca, in loc 
de una, să funcționeze trei asociații, 
fiecare cu atribuțiile sale specifice.

în activitatea de rezolvare a scri
sorilor și sesizărilor, un loc impor
tant il ocupă contactul direct cu 
oamenii muncii din diferite sectoare. 
Pentru a veni in intimpinarea solu
ționării unor cereri și pentru cu
noașterea mai bună a acestor pro
bleme de către deputății consi
liului popular in fiecare lună ei se 
intilnesc cu președinții comitetelor 
de cetățeni, ai comitetelor asocia
țiilor de locatari, cu comisiile de 
femei. In acest fel se informează

Din experiența Consiliului 
popular al sectorului 5 
în rezolvarea scrisorilor 

și a problemelor ridicate 
de oamenii muncii 

la audiențe

reciproc asupra preocupărilor prin
cipale și stabilesc cum să acționeze 
impreună pentru realizarea obiecti
velor conturate. Un exemplu de 
activitate rodnică oferă in acest sens 
deputata Petre Maria, secretara co
mitetului de partid al întreprinderii 
„Tinăra Gardă", care a organizat 
acțiuni eficiente de curățenie și 
înfrumusețare in circumscripție și 
de antrenare a cetățenilor la colec
tarea unor mari cantități de mate
riale recuperabile.

— Cite scrisori se adresează con
siliului popular al sectorului 7 Și 
care sint principalele probleme la 
care se referă 7

— în acest ,an au fost înregistrate 
la consiliul popular al sectorului 
nostru un număr de 1137 scrisori si 
sesizări, cu 537 mai puține față de 
anul trecut. In același timp, la au
diențele ținute de membrii secreta
riatului comitetului de partid, de 
prim-vicepreședinte, vicepreședinții 
și secretarul comitetului executiv 
s-au prezentat, tot in acest an, 
peste 3 000 de oameni ai muncii din 
unitățile economice și cetățeni din 
cartierele sectorului, cu circa 500 
mai mulți decit in aceeași perioadă 
a anului trecut. Credem că este cit 
se poate de semnificativ faptul că 
oamenii muncii preferă să vină 
personal să-și expună gindurile, 
opiniile, propunerile sau cerințele, 
cu încrederea și convingerea că 
acestea vor fi ascultate cu grijă și 
soluționate judicios.

Analizind subiectele principale ale 
scrisorilor și audiențelor din acest 
an, se poate aprecia preocuparea 
oamenilor muncii pentru bunul mers 
al activității in producție, folosirea 
mal bună a tehnicii din dotare, în
tărirea ordinii și disciplinei, mai 
buna gospodărire și înfrumusețare 
a sectorului. N-au liosit nici semna
lele critice privind, de pildă, necoor-

donarea unor lucrări edilitare execu
tate pe unele străzi, ceea ce a 
determinat intervenții, la intervale 
scurte, ale I.C.A.B., I.D.E.B., „Te- 
leconstrucția" și altele. Pentru a 
preintimpina asemenea situații, am 
organizat o întilnire cu conducerile 
acestor întreprinderi și s-au luat 
măsurile de rigoare. Alte scrisori 
s-au referit la calitatea construc
țiilor de locuințe și la întreținerea 
fondului locativ de stat. Pentru re
zolvarea acestora, tovarășul Fota 
Bitoleanu — prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului 
popular — organizează în mod sis
tematic analize cu conducerile an
treprizelor de construcții și l.C.R.A.L 
Cotrocenl, stabilind responsabilități 
concrete și termene de executare a 
lucrărilor impuse. La sfîrșitul lunii 
noiembrie, de pildă, la o astfel de 
întilnire cu conducerile unităților de 
construcții s-a analizat stadiul fizic 

. al construcției de locuințe, s-au sta
bilit măsuri concrete pentru fie
care bloc in parte și termenele pre
cise de dare in folosință.

— Care sint, după părerea dum
neavoastră, cauzele care determină 
trimiterea unui număr incă mare de 
scrisori organelor de partid și de 
stat superioare și ce măsuri ați luat 
pentru ca sesizările cuprinse în a- 
cestea să fie rezolvate — și multe 
din ele chiar pot să fie rezolvate — 
la nivelul sectorului?

— Menținerea unui număr ridicat 
de scrisori adresate organelor supe
rioare este determinată, pe de o parte, 
de faptul că unele unități și com
partimente din cadrul consiliului 
popular nu răspund în mod cores
punzător cetățenilor, nu se ocupă cu 
toată solicitudinea de rezolvarea 
problemelor ridicate ori dau răs
punsuri incomplete. Am descoperit 
recent un caz — o scrisoare reparti
zată către sectorul organizatoric și 
îndrumarea activității obștești In 
luna august, dar la care nu se răs
punsese nici in noiembrie. De ase
menea, la o altă scrisoare repartizată 
spre rezolvare la I.C.R.A.L. Co- 
troceni, privind necesitatea execu
tării reparațiilor la un bloc, răs
punsul a fost incomplet, cu formu
lări neclare, ceea ce ascundea, de 
fapt, nerezolvarea problemelor ri
dicate. Sîntem conștienți că mai sint 
destule de făcut pentru îmbunătăți
rea muncii privind rezolvarea scri
sorilor oamenilor muncii. în mod 
concret ne vom preocupa dc respec
tarea riguroasă a termenului legal 
de soluționare, de calitatea cercetă
rilor întreprinse, de ținerea unor 
evidențe mai clare și precise, la 
toate nivelurile, a scrisorilor și se
sizărilor.

p.
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Din noile construcții ale municipiului 
lași

LUNA CADOURILOR
Vizitind magazinele comerțu

lui de stat și raioanele specia
lizate din Capitală și din alte 
localități din țară, nu poți să 
nu remarci volumul sporit de 
mărfuri de toate felurile in 
această Lună a cadourilor. Cu 
ce noutăți întîmpină rețeaua co
mercială pe cei mai mici și, 
mai ales, pe părinții acestora ? 
în loc de răspuns, Ilie Vasile, 
responsabilul magazinului „Ma
terna — Vulturul de Mare", 
unul dintre cele mai mari uni
tăți din țară destinate copiilor, 
recomandă salopetele și costu- 
mașele matlasate pentru cei în
tre 1 și 7 ani, pantalonul mat- 
lasat și jaka vătuită pentru cei 
intre 7 și 14 ani, salopetele și 
fustele în carouri pentru fetițe.

Există o gamă largă de_ 
mărfuri și, in funcție de gusturi” 
și preferințe, se poate opta 
pentru un pachet elegant din 
care nu lipsesc căciulița, mănu
șile, fularul și puloverul cu 
gust asortate ; sau articole 
de lenjerie ; sau se poate 
solicita un pachet la comandă 
cu cele dorite. Practic, incepind 
cu costumașe din. P.N.A. in di
verse nuanțe, cu pulovere trico
tate de fabrici reputate din 
țară, in pas cu moda, cu palto- 
nașe din diverse stofe sau înlo
cuitori din stofe, atît pentru 
fete cit și pentru băieți, și ter- 
minind cu o varietate de încăl
țăminte modernă și călduroasă 
(pantofi, ghete, cizme îmblăni
te) magazinele și raioanele de 
specialitate sint pregătite să 
facă față oricăror solicitări. 
(Marta Cuibuș).Neculai ROȘCA

si altele

sticlelor ?

r Barzii

Participare activă, plii de răspundere 
în îndeplinirea sânilor majore

Din nou
Pină nu de mult se 

părea că problema a- 
chizițlonării sticlelor 
goale — contra cost 
sau in schimbul unor 
mărfuri — fusese re
zolvată. Se întrona
se un climat de ordi
ne si reSnect al pre
vederilor legale si. ca 
urmare. în mai toate 
magazinele alimenta
re (cel puțin din Ca
pitală) nu se mai ri
dicau obiecții atunci 
cind cetățeanul aducea 
sticle spre vinzare. 
Operația respectivă 
era bine organizată si 
pusă la punct, vîază- 
torii conslderind pri
mirea ambalajelor res- 
□ectlve drept o Înda
torire strictă. Iată 
insă că in ultimele 
zile au incenut să re
apară vechile practici, 
un sir de magazine 
refuzind din nou ori • 
mirea sticlelor ! Din 
nou. cu reluarea ve-

„problema
chilor ..argumente", 
mai pe șleau, pretexte
— cele mai frec
vent invocate fiind : 
„n-avem ambalaje" : 
„n-avem cum să le de
pozităm".

La sfîrșitul săptă- 
minii trecute si în
ceputul acestei săptă- 
mîni acesta a fost lait
motivul refuzurilor la 
magazinele alimenta
re ..Bitolia". ..Venus", 
„Dorobanți" ____
— cîteodată în forme 
agresive, ca la ma* 
gazinul „Dorobanți", 
unde conteinerele de 
ambalat, din plase de 
sirmă. zăceau goale, 
lingă rafturi. Sau un 
alt „motiv" — ..pri
mim numai sticle 
mari" (ori numai mici), 
deși conteinerele res
pective nu aveau nici 
un fel de despărți
turi pentru dimensiuni 
fixe. Unii cetățeni in* 
tîlniti in aceste ma-

gazinc declarau că vin 
cu sacul de sticle in 
spinare tocmai de la 
Pipera, deci de la o 
distantă apreciabilă, 
pe care slnt ampla
sate numeroase ase
menea unităti. si că 
nici una dintre aces
tea nu a binevoit să 
le primească.

La magazinul „Db- 
robanti". cînd unii ce
tățeni au amintit res
ponsabilei prevederile 
și sancțiunile specifi
cate prin decret, răs
punsul a fost : „Și ce, 
np- amenințați ?“. Ră- 
mine deci ca organe
le de resort, fără a 
amenința comoditatea 
nimănui, să verifice 
dacă prevederile lega
le sint aeneral-anllca- 
biie sau dacă respec
tivele unităti se bucu
ră de extrateritoriall- 
tate.

(Urmare din pag. I)
melor de conducere. întărirea răs
punderii. ordinii si disciplinei sint 
factori determinant! pentru asigu
rarea unei bune conduceri în an
samblu a activității economice. Prin 
prisma acestor deziderate, a exigen
telor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
înlăturarea stărilor de lucruri nega
tive. a deficientelor din stilul dc 
muncă al comitetului de partid.

In primul rind este vorba de mo
dul in care acesta iși exercită ca
litatea de forță politica conducătoare, 
în care analizează activitatea desfă
șurată de comuniști, de cadrele cu 
munci de răspundere pentru Înfăp
tuirea obiectivelor economice majo
re ce revin acestui important sector 
al economiei naționale. Analizele 
în acest domeniu efectuate de comi
tetul de partid sint departe de ceea 
ce ar trebui să fie — de examinare 
aprofundată a cauzelor ce generează 
lipsurile^ de căutare și găsire a so
luțiilor. de addptare a unor măsuri 
tehnice și politico-organizatorice care 
să angajeze la redresarea situației 
pe toți comuniștii, pe toți specialiștii 
și oamenii muncii din minister. Can
titativ, analize se fac multe și pe pro
bleme importante. Trecind in revistă 
numărul și problematica acestora 
„Preocuparea comuniștilor din de
partamentul transporturilor navale 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
in» flota maritimă și fluvială", „Ana
liza modului in care acționează co
mitetul de partid și consiliul de con
ducere al ministerului pentru înde
plinirea programului de creștere a 
productivității muncii", „Preocuparea 
comuniștilor din departamentul căi
lor ferate pentru întărirea siguranței 
circulației", „Analiza stadiului neco
respunzător al lucrărilor de investiții 
și stabilirea de măsuri pentru recu
perarea restanțelor" — te-ai aștepta 
ca ele să fi determinat o îmbunătă
țire a muncii in domeniile analizate, 
să fi reprezentat pentru comitetul de 
partid, pentru comuniștii care con
duc compartimentele respective un 
examen al competentei și răspunde
rii lor revoluționare. în realitate, 
aceste analize — incepind cu modul 
în care sint concepute (scurte infor
mări redactate adeseori chiar de că
tre cei care conduc domeniile res
pective) și tcrmlnind cu modul in 
care sint finalizate (pe lingă faptul 
că măsurile adoptate în urma aces
tora nu sint aprofundate, nu parti
cipă la elakiorarea lor activul de 
partid, comuniști cu experiență, apli
carea lor nu constituie etapa hotă- 
ritoare a activitătfi politice) — mai 
mult mimează abordarea probleme
lor majore ale ministerului decit o 
efectuează in esența ei.

în luna aprilie; de pildă, comitetul 
de bărtid a analizat preocuparea 
comuniștilor din departamentul 
transporturilor navale pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, pentru 
folosirea eficientă a capacității na
velor aflate in dotare. O temă supusă 
dezbaterii la momentul oportun, 
după primul trimestru de muncă, 
cînd dispariția greutăților provocate 
de iarna aspră era iminentă, cind se 
putea conttira o adevărată „strategie" 
de acțiune — întărirea muncii poli
tice in acest domeniu pentru recu
perarea restanțelor înregistrate. Or, 
raportul prezentat de biroul organi
zației de bază și conducerea depar
tamentului în fața comitetului de 
nartid a reprezentat nu o analiză 
temeinică, prin care să fie implicați 
nominal, in funcție de sarcinile și 
răspunderile ce le revin, toți comu
niștii care răspund de coordonarea 
activității in acest domepiu, ci mai 
mult o „demonstrație" a numeroa
selor controale efectuate de specia
liștii departamentului in unități 
pentru întărirea ordinii și disciplinei. 
S-a mers pină acolo incit, in 
loc să se stabilească cauzele ine
ficientei controlului, s-a apelat la 
statistici din ultimii doi ani, deși se 
analiza situația pe un singur tri
mestru, și s-au contabilizat... peste 
2 000 de controale (? 1 7). E posibil ca 
această analiză, care a abundat în 
justificări, in cifre vizind mai ales 
frecvența controlului, să fi produs 
cuiva o impresie bună. Cert este insă

că ea n-a avut, și nici na să 
aibă, o eficiență reală. Qește 
în mod incontestabil și fa .un 
control ulterior, efectuat co
lectiv al C.C. al P.C.R., init să 
analizeze cauzele activită an
samblu necorespunzătoareistui 
minister și să slabileascsuri 
pentru îmbunătățirea rț a 
muncii, a dezvăluit deficimtre 
cele mai grave in domersns- 
portului naval, legate în rtbse- 
bit de folosirea necorespure a 
capacității navelor din flu
vială șl maritimă a țării,u a 
căror înlăturare abia a«-au 
stabilit măsurile tehnice șico- 
organizatorice necesare.

Eficiența analizelor efe de 
un organ de partid este daată 
in final, după cum se ști de 
numărul acestora, ci de calilor, 
de capacitatea de a depistșxl- 
gență cauzele care generealici- 
ențele, rămînerile în urfe a 
stabili măsuri operative pi re
dresarea situației șl de fura 
participarea efectivă a tuttor- 
țelor la realizarea lor.

Că acest lucru nu s-a îi cu 
toată răspunderea nici dupăro- 
lul efectuat, nici după măsuta- 
bilite, o dovedește și modulare 
a fost abordată situația negrii 
sarcinilor de plan în organi de 
bază nr. 2 — direcția trafloa- 
ne — din cadrul departtu- 
lui căilor ferate, cu ocazia irii 
generale anuale pentru dareea- 
mă. In fața comuniștilor, cde 
seamă a biroului organizațieba- 
ză (secretar : ing. Constantioă- 
caru) a .„abordat", intre a in 
acest fel această situație : „io- 
varășul Iulian Tudose, adj al 
ministrului, a făcut totul petn- 
dreptarea lucrurilor, activii in 
domeniul transportului ferovln- 
tinuă să înregistreze serioaseci- 
ențe". Ce fel de critică este aa? 
Are organizația de bază de aln- 
vingerea dă o asemenea critiqită 
în vreun fel la îndreptarea jri- 
lor 7 Are comitetul de partin- 
vingerea că în acest fel se si
gura îmbunătățirea radicală ti- 
vitâții de partid din ministeișa 
cum a cerut conducerea parts 7 

Există firește și alte metode 
muncii de partid prin care «i- 
zațiile de bază, comitetul de id 
pot dinamiza activitatea comti- 
lor, spiritul lor revoluționar, to
cirea contribuției acestora lau- 
ționarea problemelor compleile 
sectoarelor de transport, conul 
de partid poate apela și trebșă 
apeleze într-o măsură mai re 
decit pînă acum la muncaji- 
cretă, diferențiată, cu fiecatp- 
munist, pentru a valorificaai 
bine atît potențialul Individutit 
și pe cel colectiv al acta. 
Peste 60 la sută din memble 
partid din minister, prin ira 
atribuțiilor de serviciu, se depk- 
ză în unități, efectuează actite 
de îndrumare și control. A arat 
vreodată comitetul de partid,n 
ar fi fost firesc și necesar, acă 
latură atît de importantă, eserfi, 
a activității comuniștilor din in
ter, pentru a cunoaște temeiniu 
ce probleme pleacă pe teren șin 
le rezolvă 7 „Nu, pină acum, li
ne spune secretarul comitetului 
partid. Avem in atenție această- 
rință pentru etapa .următoare".-, 
a nu-i cere fiecărui comunist, în- 
ritul Statutului partidului, să-șl- 
deplinească permanent sarcinile - 
feslonale, inclusiv cele pentru e 
se deplasează pe teren, a nu ști 
timp ce probleme a rezolvat șfe 
care nu le-ă rezolvat, inseanuț 
lăsa ca lucrurile să meargă da 
sine, a nu desfășura o activitate- 
litico-organizatorică în concordă 
cu cerințele și exigențele pusa 
fața comitetului de partid din ■ 
nister, a fiecărui comunist. Iar d- 
ciențele unui asemenea stil de m. 
că se relevă cu pregnanță și in ■ 
zultatele de ansamblu obținute p 
acum de minister, unde numai di 
sectoare, poștă-telecomunicații și i 
parlamentul aviației civile, se p 
zintă cu bilanț pozitiv.

In ultimul timp, biroul comite, 
lui de partid a instituit practica 
a solicita aproape lunar rapoa 
privind activitatea desfășurată 
birourile organizațiilor de bază.

comuniști pentru îndeplinirea sarci
nilor profesionale, ale vieții de orga
nizație. Prin prisma necesității de a 
se cunoaște experiența pozitivă in 
acest domeniu, de a asigura genera- 
uzarea ei, este o orientare bună. Ea 
nu trebuie insă să înlocuiască obli
gația statutară, pe care o are fiecare 

/ Prezenta periodic rapoarte individuale in fața organiza- 
s?u a comitetului de partid din care face parte. In Minis

terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor există, din păcate, o a- 
semenea tendință. Bunăoară, pină 

PLeZ<;?t. n‘au Prezentat rapoarte de activitate — cu excepția unui sin- 
Sif nici un membru al comitetului de partid și nici un cadru 
de conducere al ministerului, deși 
numărul acestora, incepind cu șefii 
de servicii, directorii generali ad- 
Ah^n’t S® ridică 011 mu*t peste 200. Absența unor asemenea rapoarte a 
unor asemenea informări deschise 

poate avea consecințe’ 
poate aduce prejudicii — și duDă 

aăZUt adpce ~ atît acta* 
»H,.-de„^°n,duc^re tehnico-adminlstra- 
îîcă Clt celui de conducere poli- 

Esțe adevărat că în ultima perioa
dă, incepind din luna octombrie in 
special, comitetul de partid si-a re
considerat stilul de muncă și. in spi
ritul exigentelor stabilite de condu
cerea uartidului. acordă cea mai 
mare atenție elaborării în mod rea- 

. a analizelor efectuate, antrenării 
activului de partid, analizării temei
nice. pe bază de rapoarte de activi
tate. a muncii desfășurate de comu
niștii cu funcții de răspundere, de 
toti comuniștii dm minister. Ceea cc 

înd<,iaIă’ ° ga«ntie a îmbunătățim activității generale 
7“ ,în primul rînd a indicilor de folosire a mijloacelor 

«c transport din sectoarele de cak1 ferată și maritim-fluvîal și, pe a- 
Xomke*- 3 CreStCrli cficit‘ntei

O ultimă problemă pe care o adu
cem in discuție, in legătură cu creș
terea contribuției comuniștilor la 
abordarea m mod eficient a proble- 
2'.lticil,țnajore a acestui minister, se refera la dezvoltarea unei colaborări 
permanente, pe de o parte intre co- 
jnltetul de partid din cadrul Minis- 

transporturilor și Telecomu- 
Krtu organclc ?• organizațiile de partid din sectoarele ministerului 

"%S,nt,./ubordonate «cestuia, ,Parte cu comitetele 
s® pS?d, x irl celeIa,te ministere care beneficiază de serviciile transportu- 
I! °r- ,.a8eiPenea conlucrare, pro- 

/*? ?ln initiativa directă a comitetului de partid din M.T.Tc 
n»i ^>rd°n.?iă de com,tetul municipal de partid și comitetul de partid 
al sectorului 1, ar fi de natură să 
^lgUrtilmplicarea mai eficientă, pe ansamblu, a organelor și organiza- 

?ei partid la *ndeplinirea im- 
narCInl ce revin trans- 2r' .P asemenea conlucrare, 

materializată prin metode specifice 
muncii de partid, ar pptea să-și 
transmită roadele cu timpul, prin 
intermediul comuniștilor din minis- 

Pf t •a organizațiile de bază. 
Iw tl^lrea rațională a mijloacelor tehnice, reducerea cheltuielilor 
d? *ransPort, dezvoltarea mal puter- 
rată transporturilor pe calea fe-

1 facerea in m«d ritmic a ce
rințelor economiei naționale, crește
rea eficienței întregii activități eco
nomice. Ceea ce ar fi, indiscutabil, 
atit in folosul activității de partid, cit 
Și al economiei naționale.

Beneficiind în acest an de orien
tări și Îndrumări la fața locului, de 
concluziile formulate cu această oca
zie de două colQctive de control ale 
C.C. al P.C.R., este absolut necesar 
acum ca in stilul șl
muncă ale comitetului de partid, ale 
organizațiilor de bază din acest'mi
nister să se producă — prin aplica
rea in practică a învățămintelor 
desprinse, a măsurilor stabilite — o 
îmbunătățire radicală. Și aceasta in 
scopul ca munca de partid, prin mul
tiplele ei mijloace, să devină real
mente factorul hotăritor în perfecțio
narea activității in acest minister, 
pentru promovarea unei calități noi. 
superioare, in toate sectoarele sale, 
in asigurarea unei înalte eficiente 
economice.

metodele de

»

N. CONSTANTIN

LUMINI SI UMBRE ÎN SFERA ETICII COTIDIENE'
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Uneori- se vede
Uneori mal , Statura 

=-‘- ' " om 8aU
în progresul neîntrerupt al 
patriei.

Nu există cinste în sine, 
ci doar cinstea in infăti-. 
sările e! concrete, cotidie
ne : de muncă, de atitudi
ne. de conștiință. Mai ales 
de atitudine care, la rin- 
dul ei. poate antrena ati
tudini. poate genera gestul 
reflex de împotrivire la a- 
gresiunea necinstei care, 
precum se va vedea, re
curge si ea la felurite sub
terfugii.

spre actul de justiție a fost 
de data aceasta extrem de 
scurt. Spunem actul de 
justiție in serviciul căreia 
actul cinstei s-a pus din 
capul locului, 
nat.

Pentru 
„ad-hoc" 
primare _ _____
necinste. Iar acest front în
seamnă. Înainte de toate, 
oameni concreti. atitudini 
concrete. Nu frumoase fra
ze moralizatoare despre ce

drept. Iată însă că făpta
șul caută portita de scă
pare. Iar necinstea nu a 
dus niciodată lipsă de ca
pacitate de invenție !... 
Timp de un an de zile Cel 
cu conștiința încărcată 
reușește să „înghețe" cin
stea singurului martor care 
era în măsură să repună 
adevărul in drepturile lui. 
N-are Însemnătate prin ce 
mijloace. De regulă, aces
tea sint de o diversitate 
incredibilă — de Ia ner-

nică a zilei. Ceea ce-a 
si intimplat pină la uiă. 
„Bine, omule — 1 s-a us 
atunci — țineai in mă 
cheia unui act necinstise 
o gravă vinovăție 7 Cu rile 

. nu ti-a fript carnea, <n 
de-ai putut trăi științei 
tăinulnd acest lucru ... 
„Mergeam ne ideea căiu 
se va afla"...

Cind măștile minciiii 
cad. fata sălbatică si ută 
a necinstei ne cutremiă. 
Miza că ..nu sc va ai"

elementarul simt al cinste! 
ne care oricare ..trestie 
ginditoare" trebuie, se cu
vine să o deprindă o dată 
cu laptele sunt de la sinul 
mumpl.

„In această împrejurare 
— isi exprima oolnia unul 
dintre oamenii care un an 
de zile au fost necontenit 
in alertă, pentru aflarea 
vinovatului — cei care de
țin o mărturie despre» ade
văr tezaurizează de fapt o 
imensă valoare. O valoare 
care nu-i mai aparține. Li 
devine firesc si logic parte 
de nedespărțit a actului de 
înfăptuire a justiției în- 
tr-un caz sau altul. Iată 
de ce socotesc că nici o 
scuză nu poate fi admisă 
în încercarea de a „dosi" 
această valoare. Nici un 
subterfugiu nu poate be
neficia de... circumstanțe 
atenuante. Cinstea unei 
vieți înseamnă inainte de 
toate respectul fată de tine, 
curajul de a trăi cu frun
tea sus. in văzul lumii, pu
terea de a apăra tot ceea 
ce ar putea să o atingă, 

■să o ultragieze. încercarea 
de a ascunde ceea ce ar 
putea limpezi si lumina un 
adevăr, o vinovăție sau o 
nevinovăție, tăcerea lașă, 
interesată ori dictată de 
condamnabila indiferentă 
echivalează cu complicita
tea morală la răul care sc 
săvîrseste 
sit“.

Dar. de 
scuzele ce ... 
tual. in optica 
îndulcească pilula amară a 
necinstei dezvăluite pu
blic 7 Care sint subterfu
giile la care se face anei 
în chipul cel mai frecvent 
cu nutintă 7 Iată 
întrebări posibile 
cărora vom stărui 
articol viitor.

într-o picătură.
morală a unui __ „„„
altul este dimensionată in 
nu puține cazuri de cite 
un gest, o replică, un fapt. 
Viata are colinele ei de 
lumină, coborișurile ei de 
ceată. ‘ întrebarea pe care 
nu obosim să ne-o punem 
este cit facem pentru a o 
așeza Pe axul ei firesc de 
cinste si demnitate — pu
ternicii stîlni de poartă 
spre o existentă cu sens 
înalt, care-1 înnobilează 
mai mult decit oricind pe 
omul orînduirii noastre, 
socialiste. Curajul cinstei 
nu-i doar un ..atestat" pe 
viată la purtător, spre 
uzul strict al purtătorului. 
Ei este, tinde să fie. tre
buie să fie instrumentul de 
clădire a unui climat mo
ral in care reziduurile ve
chiului să n-aibă nici o 
șansă de supraviețuire. El 
trebuie să fie oxigenul de 
fiecare zi care primenește 
Si adaugă puritate in lu
mea gestului cotidian. .< 
exprimării ‘ faptei de con
știință.

Semnele distinctive ale 
cinstei făuritorilor de isto
rie nouă a patriei de azi 
sint numeroase si ele con
turează im climat la .scară 
națională. Dăruirea in 
muncă, abnegația, angaja
rea cu toate energiile în 
opera de construcție socia
listă sint doar cîteva din
tre înfățișările cinstei fată 
In fată cu idealul comunist 
Bărbăteasca bătălie si In
vestire de muncă eroică si 
inteligentă pentru mal 
mult cărbune, pentru ener
gie. nentru metreu sau 
cursul nou al Dîmbbviței 
etc. nu-s decit exprimarea 
prin faptă a cinstei fată de 
un crez ne frontispiciul 
căruia este gravată încre
derea Partidului Comunist 
Român, a întregului popor

neconditio-
că 

un 
a

s-a format 
front de re- 
actului de

V

Constructori risipitori
na unității. „După ce 
au desfăcut dalele de 
pe acoperiș și le-au 
stivuit în grămezi, 
au adus bitum, nisip, 
carton asfaltat ș. a. 
După care, lucrarea 
a fost... abandonată. 
Intre timp, o bună 
parte din materia
le s-a risipit, iar 
alta se degradează, 
în timp ce, in in
teriorul magazinului, 
pereții stau Să plingă". 
„Nu ar fi normal ca 
asemenea neglijențe — 
sublinia in încheierea 
scrisorii sale cores
pondentul nostru — să 
fie suportate de vino- 
vați 7".

Da, așa ar fi nor
mal I Și așa și trebuie 
să se procedeze 1 Cind 
oamenii depun atitea 
eforturi pentru a re
cupera și a refolosi 
diferite materiale uti
le, a admite sau a to
lera abandonarea sau 
degradarea lor contra
vine flagrant interese
lor economiei naționa
le, ale fiecăruia dintre 
noi.

ne 
ele 
in

Este o realitate bi
necunoscută : în toate 
localitățile țării ve
dem ridieîndu-se noi 
cvartale de locuin
țe, dotări social-cultu- 
rale, construcții mo
derne de o reală fru
musețe arhitectonică. 
Este și motivul pen
tru care mulți din 
beneficiarii Înnoitoa
relor prefaceri, reali
zate cu trudă de lu
crătorii din acest sec
tor de activitate, 
relatează despre 
cu satisfacție și 
termeni entuziaști.

Dar... aici, din pă
cate, există și un ast
fel de „dar", cititorii 
ne mai semnalează că, 
adeseori, in spatele 
unor asemenea con
strucții cu înfățișare 
atractivă, luminoasă, 
recent date In folosin
ță. intîlneșt.i mormane 
de materiale aruncate 
si tot felul de resturi 
de pe șantiere, mor? 
mane sau stive de ci
ment, var, nisip, bi
tum, scindări ș.a. — 
„embleme" nedorite 
ale neglijenței.

Astfel, Dumitru Ba
dea din strada Radu

Popescu nr. 16 din 
Capitală ne relatează 
că, după ce construc
torii au terminat un 
bloc din apropiere, au 
lăsat „amintire" o 
mare cantitate de ma
teriale care s-au de
preciat. „Cimentul, 
varul și nisipul — 
scrie semnatarul — 
după ce. timp de mai 
multe luni, au fost 
involuntar purtate de 
incălțămintea locatari
lor pină in aparta
mente, acum, datorită 
vîntului și ploilor, au 
ajuns în canalele de 
Scurgere stradală. Așa 
incit la risipa de ma
teriale s-a adăugat un 
alt neajuns : infunda- 
rea conductei stradale 
de evacuare a apelor 
pluvialei

Un alt cititor uin 
Capitală, din vecină
tatea complexului co
mercial din str. Emil 
Bodnăraț nr. 27, ne 
relatează despre risipa 
de materiale a unor 
alți constructori, res
pectiv lucrătorii de lâ 
I.C.R.A.L. Ciulești, 
care s-au apucat incă 
din primăvara acestui 
an să repare coperti- Dumitru MANOLE

i

Cinstea și necinstea 
în talgerele spiritului civic ai
...Un loc obișnuit : statia 

de autobuz de la Podul 
Grant din Capitală. ..Vad" 
de călători cu treburile și 
cu graba lor. ,Vad“ și nen
tru un nărăvit la traiul din 
nemuncă. din buzunarul — 
la propriu — 'al celor care 
isi cîstigă piinea corect, 
meritîndu-si-o, Vine ma
șina. in viitoarea urcușului 
insul încearcă să-si facă 
„meseria", e surprins si. 
fără brea multe menaja
mente, e luat de guler și 
dus la miliție. Ce se cuvi
ne, cu deosebire, de remar
cat in această împrejura
re 7 Înainte de toate fap
tul că nu un singur .om a 
reacționat la gestul repro
babil, incriminat de lege, 
ci toți cei aflat! la locul 
fantei. Indignarea, spiritul 
de răspundere nentru apă
rarea acurateței climatului 
social clădit oe cinste au 
funcționat ireproșabil, ca
tegoric si decis. Iar conse
cința imediată 7 Drumul

bine si cit de bine e să 
fim corecti. Nu filozofie 
înaltă oe această temă, ci 
probă practică de cinste 
civică, de atitudine fermă 
de partea adevărului. Re
acția promptă, decisă îm
potriva necinstei, oriunde 
aceasta s-ar produce, are 
ca reflex imediat reteza
rea din fașă, anularea 
chiar a germenilor răului. . • 
a acțiunii incorecte.

Uneori insă...
...Ce-i mai prețios decit 

■ ' ‘ unui om 7 De regu- 
o asemenea întreba- 
răsnunde că nici tot 
din lume nu valo- 
cit O viată. Adevăr

viata 
lă. Ia 
re Se 
aurul 
rează . ____ _____
greu de răsturnat, expri
mat cu slmolltate.
anume împrejurare. ___
unui om a atirnat. cum se 
spune, de un infim fir de 
păr. Vinovat pentru 'tre
cerea nrin această cumpă
nă. un alt om. Vinovăție 
ne care legea nu ezită Să 
o pedepsească aspru și

într-o 
viata

suasiune la mituire, de la 
amenințări la santai etc.. 
etc. Cert este că obține tă
cerea. O tăcere care, in 
atari împrejurări, nu mai 
era de aur, ci, fără cuvinte 
de prisos, aproape crimi
nală. Da. omul a cărui via
tă fusese pusă în pericol 
trăia. Dar cel care i-o du
sese oină la marginea nră- 
pastiei iși ducea liniștit 
existenta, fără mustrări de 
conștiință. Isi cumpărase, 
această liniște anulind vo
ința de cinste a martorului 
care, la rindul lui. n-avea 
nici el mustrări de con
știință. Nici coșmarurile 
nedreptății la care se fă
cuse nărtas. Deși...

Deși, la răstimpuri, oa
menii legii făceau anei la . 
conștiința lui. Deși toate 
firele adevărului duceau 
către el si mai devreme 
ori mai tirzlu. destinul a- 
cestuia nu Putea fi altul 
decit acela de a urca la 
suprafață. în lumina puter-

este iluzia multor „profi- 
sionisti" care operează i 
cimoul mereu aflat dino-
10 de marginile cinstei. Ni 
răul ne care il săvîrsep
11 preocupă oe ei. Nu zbi-
ciumul pentru un 
lovit ne nedrept, 
de multă suferință 
duce gestul lor. 
lor ori. deopotrivă. ___ _
cirile lor. Ci. mai prests 
de orice, ei oun iluzia „A 
nu se ■ va afla". Că pesb 
adevăr s-a pus lesnedsi 
grea a tăcerii. „Programai" 
Pe o asemenea absurdă rs- 
tiune. somnul acestor oa
meni nu mai e bintutt de 
monștri. Un an de zile, vi- 
novatul-vlnovat si comoli- 
cele său întru tăcere au 
dormit liniștiți, netulburati 
de vise. Un an de zile a 
fost amînat actul iustitiar 
necesar, absolut necesar 
într-o împrejurare in care 
un om nevinovat era cit 
pe-acl să plătească cu via
ta. Și totul a denins de

dest.i 
Nu ct 
not i- 
tăcer« 
năsri-

ori s-a săvîr-
faot. care sint 
ar outea even- 

unora. să

cfteva 
asunra 
intr-un

Iile TANASACHE
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LA EA DE UTILAI CHIMIC-PLOIEȘTI

Organizare raționala, in funcție de cerințele 
unui consum echilibrat de energie

Prin specificul de fabricație, în
treprinderea de utilai chimic din 
Ploiești se numără printre unități
le mari consumatoare de energie e- 
lectrică din iudetul Prahova. în sec
toarele de cazangerie.’ sudură, auto
mată. de uzinai si altele, se' consu
mă zilnic mij de kilowați-ora pen
tru desfășurarea normală a procesu
lui de fabricație. Tocmai de aceea, 
colectivul de aici, conștient de răs
punderea ne care o are in acest do
meniu a fost si este permanent preo
cupat de realizarea producției pla
nificate cu consumuri cit mat redu
se de energie electrică. Eforturile fă
cute in acest sens se materializează 
prin diminuarea continuă, substan
țială. a consumurilor de energie. Ast
fel. dacă in anul 1983 consumul spe
cific de energie electrică la un mi
lion lei productie-marfă era de 13,3 
MWh. in acest an el a scăzut la mai 
nutin de 11 MWh. Statistica -,1a zi", 
tinută la serviciul energetic, eviden
țiază că. de ia începutul anului si 
oină in prezent, economiile înregis
trate sc ridică la peste 2.8 milioane 
kWh energic electrică. în fruntea 
bunilor gospodari se află colective
le din secțiile cazangerie grea si de 
uzinai. conduse de inginerii Ion 
Rădoi si Radu Drăgan.

Aflindu-ne in întreprindere in a- 
ceste zile, cind cerințele actuale im
primă noi dimensiuni acestei acțiuni, 
nu am discutat insă despre rezulta
tele obtinutc. ci despre măsurile de 
ordin tehnic si organizatoric luate a- 
cum pentru economisirea severă a 
energiei electrice si gospodărirea ei 
rațională. Directorul tehnic al uni
tății. inginerul Teodor Ungureanu, 
ne-a prezentat un program detaliat 
de măsuri, care a fost in prealabil 
discutat cu toti șefii de secții si a- 
teliere. iar apoi supus aprobării coh- 
siflului oamenilor muncii. Acest 
program prevede, ne de o parte, mă
suri pentru reducerea consumului in
tre orele 17—22. adică in perioada 
de maximă solicitare a sistemului e- 
nergetic national, iar ne de altă par
te pentru economisirea energiei prin 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație si închiderea tuturor canalelor 
de risioă. ..Am reușit — ne-a spus 
directorul tehnic — să uniformizăm 
consumurile in toate cele trei schim
buri de producție, nrin reorganiza-- 
rea lucrului ne schimburi si linii de 
fabricație. Munca a fost astfel or
ganizată incit, fără să diminuăm ni
velul producției, să putem oori cup
toarele electrice de tratamente ter
mice intre orele 17—22. Totodată. în 
orele de maximă solicitare a siste
mului energetic national vor fi de
conectate de la rețea si. Stațiile de 
comnresoare. în același scop, am 
modificat programul si pentru perso
nalul din serviciile de cercetare, pro
iectare si tehnologice".

Multe alte măsuri au fost luate 
încă de acum două-trei luni, tocmai 
„pentru a nu ne prinde iarna ne
pregătiți" — după cum ne-a spus 
șeful serviciului energetic, inginerul 
Stelian Bică. Iată citeva dintre â- 
ceste măsuri : comnresoarele au fost 
dotate cu dispozitive de deconecta
re automată, cind se depășește pre
siunea nominală de lucru, dispozi
tive realizate nrin autodotare. Nu
mai datorită aplicării acestei mă

suri in lunile octombrie și fioiembrie 
s-au economisit circa 1 500 kWh ener
gie electrică. Utilajele care folosesc 
aer comprimat cu debit redus, insă cu 
presiune ridicată, au fost prevăzu
te cu comnresoare locale de foarte 
mică putere (-1 kW). Două asemenea 
instalații au si fost montate, iar a- 
cum se dă mare zor. in sectorul de 
autoutilare pentru terminarea si instalarea altor două pînă la sfirșitul 
anului. „In felul acesta se renunță 
la compresorul mare de 200 kWh — 
precizează inginerul — care funcțio
na uneori pentru, a alimenta numai 
citeva utilaje". -

Mergînd in secții si ateliere, di
rectorul tehnic ne-a arătat noul sis
tem de organizare a fluxului de su
dură automată, prin care se urmă
rește realizarea unei producții mari 
cu un consum redus de energie e- 
lectrică. Detaliile tehnice sint ceva 
mai complicate si au în vedere spe
cificul producției. Reținem însă că 
prima linie pentru sudarea suban- 
samblelor necesare centralei nu T?a- 
ro-electrice a și fost pusă in func
țiune. urmind ca în curind să fie 
organizate încă două asemenea flu
xuri tehnologice. în felul acesta se 
vor economisi anual circa 25 000 
kWh energie electrică. Totodată, la 
majoritatea masinilor-unelte s-au 
montat limitatoare de mftrs in gol. 
s-a asigurat un iluminat economicos, 
cu becuri montate pe utilaje si al
tele.

— Eficienta măsurilor luate este 
determinată de consecventa cu care 
se aplică, de disciplina si înalta răs
pundere muncitorească de care se dă 
dovadă la fiecare loc de muncă în 
parte — ne spune Nicolae Boancă, 
secretarul comitetului de partid. De 
aceea, am considerat, necesar să dez
batem măsurile, stabilite, in toate or
ganizațiile de partid.

Concomitent, consiliul oamenilor 
muncii a hotărit să întărească si mai 
mult controlul asupra consumurilor 
energetice. Ca atare, in toate cele 
trei schimburi s-au numit dispeceri 
energetici, care oră de oră contro
lează' nivelul consumurilor si iau 
măsuri operative, atunci cînd este ca
zul. pentru eliminarea eventualelor 
neajunsuri. Mai mult, pentru a se 
piitea interveni operativ si cu perso
nal calificat, de la 22 noiembrie a- 
sistenta tehnică oe toate schimburi
le este asigurată de cei mai pregă
tiți ingineri, de regulă șefii compar
timentelor tehnic, energetic, mecanic- 
sef si tehnologic.
. în întreprindere nu a fost negli
jată nici propaganda vizuală, care 
ilustrează cit de importantă este a- 
cum economisirea energiei. în ate
liere. la gazetele de perete, pe pa
nouri s-au scris cu litere mari în
demnuri privind gospodărirea iudi- 
cioasă a energiei electrice. Ar fi to
tuși necesar să se facă si unele calcu
le concrete, care să evidențieze cum 
si cită energie se poate economisi 
în fiecare secție si atelier. Dincolo 
de acest amănunt, este cert însă că 
toti oamenii muncii sint ne deplin 
mobilizați si hotărîti să folosească 
fiecare kilowatt-oră cu cea mai mare 
eficientă in procesul de producție.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „ScinteW”

Pentru buna funcționare a termocentralelor*

CĂRBUNE MAI MULT Șl DE
Un semnal din partea energeticienilor de la Onești și Comănești

Stocurile au scăzut în ultima vreme

BUNĂ CALITATE!
La întreprinderea minieră Horezu 

îmbunătățiri necesare în transporturi
Respectind ■ indicațiile conducerii 

partidului,/colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul celor două cen
trale electrice de termoficare din ju
dețul Bacău, care funcționează pe 
bază de. cărbune — Onești și Comă- 
nești — și-au creat, pentru perioada 
de iarnă, stocuri de combustibil -su
ficiente pentru a acoperi consumul 
pe circa o lună de zile.

_ Iată inșă că iarna nici n-a început 
bine și, după prima ninsoare, au și 
apărut probleme in aprovizionarea 
ritmică" a centralelor electrice cu 
combustibil. ,

— Ca să putem lucra cu toate 
agregatele la capacitatea stabilită am 
fost nevoiți să consumăm in luna no
iembrie aproape jumătate din stocul 
de 208 000 tone cărbune, ne spune 
inginerul Neculai Artene, directorul 
termocentralei din Onești. Și aceas
ta deoarece principalii noștri furni
zori nu și-au onorat sarcinile ce le 
revin conform graficelor de livrare a

Rdspunsul minerilor din Comănești

Ritmul livrărilor va spori în următoarele zile
Care sint cauzele restanțelor înre

gistrate și ce măsuță s-au luat pen
tru 'refacerea stocului ? întrebarea 
am adresat-o inginerului Nicolae Be- 
jan, directorul întreprinderii miniere 
Comănești.

— Am avut, ce-i drept, in ultima 
vreme, solicitări mai mari din partea 
altor beneficiari din țară — ne spu
ne interlocutorul. Dar zilele, trecute, 
de, comun acijrcLcu conducerea ter
mocentralei, am stabilit o serie de 
măsuri care să ducă la impulsio
narea ritmului de livrare a cărbune
lui. A.ș aminti, in acest sens, acțiu

Așadar, iarna nici nu a început bine și ițită că problema aprovizionă
rii ritmice a termocentralelor cu cărbune revine in discuție, liste adevă
rat, precipitațiile căzute in ultima perioadă creează greutăți in desfă
șurarea activității din carierele și microcarierele de extracție la suprafață 
a- lignitului. Totuși, citeva observații se impun aproape de la sine. In 
fond era de așteptat ca, in această perioadă, condițiile de lucru să fie 
alai dificile și, in mod normal, ar fi trebuit să se la o serie de măsuri 
speciale pentru a se contracara pe cit posibil efectele negative determi
nate de evoluția vremii.

Nu vom intra acum in amănunte, cu atit mai mult cu cit avem 
convingerea că minerii știu ce au de făcut. Insistăm insă, din motive 
cit se poate de. întemeiate, asupra necesității creșterii ritmului de li
vrare a cărbunelui către termocentrale. Faptul că în ultimele săptămâni 
stocurile de cărbune din termocentrale au scăzut cu circa 800 000 tone 
constituie un semnal care t/ebuie să atragă atenția asupra acestei situații, 
tn ziua de 9 decembrie, de pildă, cind, potrivit programului stabilit, 
termocentralele trebuiau să depună in stoc 67 000 tone de cărbune, ele 
au consumat din stoc 6 000 tone ! Deci, prea devreme și prea mult a 
început să se consume din stocurile create pentru sezonul, rece.

In mod special, ritmul livrărilor de cărbune trebuie impulsionat la 
termocentralele Oradea, Doicești, Mintia, Borzești, Giurgiu, unde stocu
rile au scăzut cu mult sub nivelul prevăzut. Situația este de așa natură 
incit, printr-un efort comun al minerilor și oamenilor muncii din unitățile 
de transport, să se găsească cele mai bune soluții pentru aprovizionarea 
ritmică a termocentralelor cu cantitățile prevăzute de cărbune și, desigur, 
de cit mai bună calitate.

Grupaj realizat de Ion TEODOR, Gheorghe BALTĂ,
Ion STANC1U

(competență, răspundere In CONDUCEREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR AGRICOLE!)
Cooperativa agricolă de producție 

din comuna Emil Bodnaraș are mari 
posibilități de sporire a producțiilor 
agricole vegetale și animaliere. Cu 
excepția terenului mai sărac din 
zona satului Iaslovăț, pămintul este 
bun și roditor, iar hărnicia și price
perea oamenilor — recunoscută de 
multă vreme. Cu toate acestea, coo
perativa agricolă a obținut ani la 
rind rezultate sub nivelul posibilită
ților de care dispune. La sfirșitul 
anului trecui, de exemplu, se inscria 
cu un deficit de peste 8 milioane lei. 
Lipsa de răspundere in organizarea 
activității manifestată de unele cadre 
de conducere a dus la schimbarea, 
in luna septembrie 1984. a președin
telui și contabilului-șef, unele mo
dificări avind loc și in componența 
consiliului de conducere al unității. 
•Totodată, -un inginer cu multă ex
periență din cadrul consiliului agro
industrial Rădăuți a preluat funcția 
de inginer-șef.

A reușit-noua conducere să-și în
deplinească la nivelul cerut sarcinile 
încredințate ? în mare măsură, da. 
Astfel, în acest an, producțiile medii 
la hectar au fost mai mari decit în 
1984 cu 9 035 kilograme cartofi, 1420 
kilograme sfeclă de zahăr, 268 kilo
grame griu și cu 800 kilograme po
rumb boabe. Și in zootehnie s-au 
obținut o serie de rezultate bune. In
dicele de natalitate la taurine a ajuns 
la 86 la sută, iar la ovine la 101 la 
sută. Planul anual la lapte de vacă 
va fi îndeplinit și chiar depășit., Au 
fost realizate prevederile si la lapte 
de oaie si lină. Producțiile ' obținute 
au influențat in bine veniturile 
cooperativei, in acest an deficitul 
fiind redus cu 6 milioane lei. Rezul
tatele financiare mai bune sînt și 
consecința valorificării, superioare, 
comparativ cu ceilalți ani. a produ
selor. mai ales a sfeclei de zahăr, 
inului pentru fuior și laptelui de 
vacă. Cum suprafața agricolă și nu
mărul membrilor cooperatori au ră
mas aceleași, producțiile obținute 

cărbunelui și, în consecință, am l'ost 
nevoiți ca in ultimele zile să consu
măm din stoc.

Apelind la citeva date statistice, 
lucrurile se prezintă astfel. Zilnic, 
termocentrala din Onești consumă 
7 500—8 000 tone de combustibil so
lid, dar pe rampa de descărcare nu 
intră in ultima vreme decit cite 
2 000 tone, cel mult 3 000 tone de căr
bune. Principalul furnizor, întreprin
derea minieră Horezu, care . trebuie 
să asigure zilnic, conform programu
lui, cite 4 300 tone cărbune, a livrat 
in luna noiembrie doar cite 200—1 000 
tone cărbune pe zi. în zilele de 20 
și 24 noiembrie, de exemplu, nu s-a 
primit de la această întreprindere 
nici un kilogram de cărbune. Situa
ția a evoluat asemănător și in pri
mele zile din luna decembrie. Pen
tru refacerea stocului-tampon al ter
mocentralei este necesar deci ca, zil
nic. in gospodăria de combustibil a 

nile întreprinse pentru organizarea 
transportului in trei schimburi și 
sporirea numărului mijloacelor de 
transport. Concomitent, acționăm pen
tru creșterea puterii calorice a căr
bunelui cu cel puțin 100 kcal pe kg. 
In abataje se folosește mai intens 
timpul de lucru și am sporit numă
rul de posturi cu 50 de oameni pro- 
veniți din rîndul celor indirect pro
ductivi sau care lucrau la suprafață, 
în sectoarele de exploatare Leorda 
și Lapoș-Nord se pregătesc no: pa
nouri. de unde se vor extrage însem
nate cantități de cărbune cu o putere 

arată că in acest an s-a muncit mai 
bine, majoritatea membrilor consi
liului de conducere simțind răspun
derea ce le revine în coordonarea 
corespunzătoare a’tuturor sectoarelor 
de activitate.

Totuși, rezultatele din acest an pu
teau fi mai bune. Ne referim la fap
tul că in sectorul vegetal, cu excepția 
sfeclei de-* zahăr, la nici o altă cul
tură nu s-au realizat producțiile pla
nificam. Desigur, ele au fost influen- 

Pași siguri... dar prea lenfi
Cum se aplică măsurile pentru redresarea economică într-o cooperativă 

agricolă din județul Suceava

țațe de secetă, de neasigurarea canti
tăților de îngrășăminte chimice pre
văzute și a necesarului de motorină 
tocmai în perioada cind trebuiau 
combătute bolile și dăunătorii plan
telor. Sint însă și cauze care țin de 
modul de organizare a muncii, de fe
lul în care s-a făcut mobilizarea oa
menilor pentru efectuarea la timp și 
de calitate a lucrărilor agricole. Coo
perativa are înscrise 2100 brațe de 
muncă, din care 1 800 sint membri 
cooperatori.' Diferența este compusă 
din 200 oameni angajați in întreprin
deri industriale care lucrează și in 
C.A.P. și 100 pensionari care, de 
asemenea, participă activ la muncă. 
Dar numărul de norme stabilit nu 
s-a realizat, ceea ce înseamnă, prac
tic, ‘neefectuarea unor lucruri, cu in
fluențe negative asupra nivelului 
producțiilor obținute. La ferma nt . 6 
Iaslovăț s-a înregistrat cea mai slabă 
participare la muncă din cauza ne- 
repartizării corecte de către șeful 
fermei a suprafețelor și culturilor pe 
formații de muncă. S-au mai adău
gat lipsa acestuia repetata de la pro- 

unității să intre cel puțin 8 000 tone 
cărbune. în caz contrar, cantitatea 
aflată în stoc va fi consumată în 
scurt timp și energeticienii nu vor 
mai putea lucra cu toate agregatele 
la Capacitatea prevăzută.

O situație asemănătoare există și 
la termocentrala din Comănești. Aici, 
cu toate că uzina electrică se, afla, 
cum se spune, la gura minei, din 
stocul prevăzut pentru iarnă nu a 
rhâi rămas decit foarte puțin. To
varășul Ion Mihai, directorul ter
mocentralei, ne-a prezentat o si
tuație din care rezultă că întreprin
derea minieră din localitate, singurul 
furnizor de altfel, a rămas restantă 
in luna noiembrie cu o cantitate de 
peste 7 000 tone cărbune și că livră
rile nu se fac ritmic. Sînt zile, în
deosebi cele de la începutul și sfîrși- 
tul săptămînii, cind pe poarta uzinei 
electrice intră doar jumătate din can
titățile de cărbune prevăzute.

calorică mai mare cu 500 kcal pe kg. 
Ne străduim ca, in zilele următoare, 
să, livrăm uzinei electrice întreaga 
cantitate de cărbune prevăzută în 
grafice.

Lucru pe deplin posibil, spunem 
noi, ținînd seama de faptul că mine
rii din Comănești și-au respectat în
totdeauna cuvinlul dat, livrind be
neficiarilor din țară cantități sporite 
de cărbune. Mărturie stau de altfel 
si cele 23 000 tone cărbune extrase .și 
livrate suplimentar diferiților bene
ficiari de la inceputul anului și pină 
in prezent de minerii din Comănești.

gram, nerespectarea indicațiilor consi
liului de conducere privind amplasa
rea culturilor etc. Este adevărat, că in 
luna august șeful de fermă a fost 
schimbat-,- dar aceasta n-a putut in
fluența nivelul producțiilor obținute, 
care, la sfeclă de zahăr și cartofi, au 
fost cu peste 50 la sută mai mici de
cit media pe cooperativă. Nereguli 
mari in organizarea muncii si in res
pectarea indicațiilor primite s-au 
înregistrat și la ferma zootehnică

Milișăuți. Concret, despre ce este 
vorba ?

— La începutul anului 1985, ne 
spunea inginerul-șef, Petru Zăgan, 
consiliul de conducere a hotărit îm
prospătarea efectivelor de animale, 
prin înlocuirea celor slab productive. 
La. ferma Bădeuți. datorită preocu
părilor șefului de fermă, acțiunea 
s-a terminat înainte de scoaterea 
animalelor la pășunat. fapt ce a per
mis ca ferma să indeplinească planul 
anual la lapte încă din luna septem
brie. în schimb, la ferma Milișăuți, 
împrospătarea efectivului s-a înche
iat de-abia în august. Deși cantitatea 
de furaje a fost aceeași la ambele' 
ferme, cei de la Milișăuți au realizat 
numai jumătate din producția de 
lapte obținută de lucrătorii fermei 
Bădeuți. Asta și din cauză că la Mi- 
lisăuți nu se respecta programul de 
grajd și nu se controla cum se face 
furajarea animalelor.

S-a ajuns la asemenea, situații 
pentru că nici consiliul de conducere 
nu, și-a organizat suficient de bine 
activitatea de urmărire a modului de

T

Producția zilnică de lignit realiza
tă în bazinul carbonifer Berbești- 
Alunu se situează de citeva luni sub 
nivelul sarcinilor planificate. Cauze
le ? Oricît s-ar puled să pară de'ciu
dat, ritmul de extracție se menține 
scăzut, intr-o anumită măsură, din 
cauza... stocului mare de cărbune, 
de peste 600 000 tone, adunat in de
pozitele întreprinderii miniere Ho
rezu, stoc care creează o serie de 
greutăți in desfășurarea normală a 
activității. în spatele acestei situații, 
explicabilă pină latin anumit punct, 
se ascund însă și unele deficien
țe de ordin tehnologic și organizato
ric, care influențează negativ indi
cii de folosire a utilajelor și in
stalațiilor din dotarea întreprinderii. 
Așa de pildă, în 11 luni din acest 
an, combinele de înaintare și com
plexele mecanizate de abataj n-au 
fost folosite decit în proporție de 34 
și. respectiv, 51 la sută, față de un 
indice planificat de 81 la sută,

Mergînd pe firul cauzelor, mine
rii din acest bazin carbonifer se con- • 
fruntă și cu unele greutăți în ce 
privește punerea în funcțiune a unor 
utilaje destinate exploatării cărbune
lui. încă din vara acestui an, bună
oară, în carierele Panga și Oltețu 
trebuiau să intre în front la extra
gerea lignitului două excavatoare — 
unul tip 1 400, iar altul de 470 mc. 
Utilajele respective nu sînt puse 
însă în funcțiune nici în prezent, 
deoarece o serie de furnizori din 
țară, între care întreprinderile 
„1 Mai“ Ploiești și „Unio“ Satu 
Mare, încă n-au asigurat, așa cum 
s-au angajat în mai multe rînduri, 
anumite cantități de cabluri cu sîrmă 
de oțel, reductoare și grupuri motoa
re, precum și alte echipamente, fără 
de care cele două capacități nu pot 
fi integrate în circuitul productiv.

îndeplinire a propriilor măsuri, de 
îndrumare și control, de sprijinjre a 
tuturor șefilor de fermă. Inginerul 
Silviu Moroșăn, șeful fermei vegetale 
nr. 1 Bădeuți, a inițiat,, pentru efec
tuarea la timp a lucrărilor de intre- 
țincre a culturilor, acțiuni de întra
jutorare între membrii cooperatori 
atunci cînd unul era bolnav, dar 
consiliul de conducere nu a preluat 
și aplicat inițiativa și la celelalte 
ferme, mai ales la Iaslovăț și la fer

ma legumicolă, unde producția a 
fost cu mult sub nivelul planificat. 
Nici consiliul popular comunal nu 
s-a implicat suficient in bunul mers 
al activității in cooperativa agricolă 
și nu a sprijinit-o în rezolvarea unor 
probleme. Referindu-ne iarăși la 
sectorul zootehnic, precizăm că mor
talitatea a scăzut față de 1984, dar se 
menține incă la un nivel ridicat. La 
neregulile înregistrate la ferma Mîli- 
șăuți, care au influențat și nivelul 
mortalităților. se adaugă și lipsa de 
interes a lucrătorilor de la circum
scripția santtar-veterinară pentru 
asigurarea sănătății animalelor. Este 
absolut necesar ca atit consiliul 
popular comunal, cit și inspectora
tul sanitar-veterinar județean să in
tervină mai hotărit pentru discipli
narea lucrătorilor de aici. Din cauza 
greutăților in procurarea materialu
lui lemnos, nu s-au terminat incă 
acoperișul noului saivan de oi și al 
bucătăriei furajere de la Milișăuți. 
Organele agricole județene trebuie 
să acorde un sprijin mai -susținut 
cooperativei pentfu terminarea, in

Relevam la începutul acestor 
rinduri greutățile provocate de 
stocurile mari de lignit existente in 
depozitele întreprinderii. Pentru 
redresarea situației, mai ales că mi
nerii din Berbești-Alunu au rămas 
datori față de termocentralele patriei 
cu peste 490 000 tone cărbune, a fost 
înființată incă din vara acestui an o 
secție de utilaje pentru transport, 
dotată, intre altele, cu mai bine de 
500 mijloace auto de măre capacitate 
destinate in special transportării lig
nitului la stațiile C.F.R., de unde să 
poată fi expediat operativ spre bene
ficiar. Or, și in prezent, parcul auto 
este utilizat in proporție de numai 
50 la sută, deși între timp au fost 
luate o serie de măsuri organizato
rice pentru asigurarea numărului de 
conducători auto, prin redistribuirea 
a peste 100 de șoferi de la diferite 
unități economice ale județului Vil- 
cea. Stocul mare de cărbune existent 
în cadrul întreprinderii miniere do
vedește prin urmare că, deși se ma
nifestă unele neajunsuri și în folo
sirea utilajelor din dotare, transpor
tul reprezintă... buturuga mare din 
drumul cărbunelui spre termo
centrale.

în încheiere, iată și punctul de 
vedere al tovarășului Gheorghe Bor- 
ceanu, directorul întreprinderii : 
„Este adevărat, avem mari restanțe 
față de unii dintre beneficiarii noș
tri. Nu este însă și cazul termocen
tralei din Borzești. în luna noiem^ 
brie au existat unele neritmicități 
în livrarea cărbunelui către această 
termocentrală. Acum insă, mai 
exact pînă la 10 decembrie, am li
vrat la Borzești 1 000 tone de căr
bune in plus față de planul pe in; 
tregul an. Problema cea mai dificilă 
o reprezintă, totuși, transportul".

1986, a lucrărilor de modernizare a ’ 
sectoarelor zootehnice.

„Sintem conștienți de neajunsurile 
manifestate in activitatea noastră în 
acest an și acționăm pentru eli
minarea lor — ne spunea tovarășul 
inginer Nicolae Sesprman, președin
tele unității. în scopul creșterii răs
punderii tuturor membrilor consiliu
lui de conducere, aceștia au fost re
partizați pe ferme și sectoare pe pe
rioada unui intreg ciclu de producție. 
In același timp, pentru a spori inte
resul oamenilor in efectuarea unor 
lucrări de calitate, am repartizat su
prafețele de teren pe ferme și echipe 
inainte de începerea fertilizării cu 
ingrășăminte naturale. Repartizarea 
aceasta am făcut-o și pe mecaniza
tori, care vor efectua toate lucră
rile pe parcursul întregului an agri
col. O atenție deosebită acordăm 
perfecționării pregătirii oamenilor, 
la cursurile invățămintului, agrozoo
tehnic de masă fiind cuprinși cu 400 
lucrători mai mult decit in anul 
1984/1985. în prezent ne preocupă 
desfășurarea normală a activității în 
zootehnie, furajarea corespunzătoare 
a animalelor pentru sporirea prftduc- 
tiei de lapte. Ne bucură faptul că 
aceasta este în continuă creștere, 
ajungind acum la 4.5 litri zilnic pe 
cap de vacă. Este efectul direct al 
organizării mai bune a muncii, res
pectării cu strictețe a programului 
de grajd și un rezultat, al intensifi
cării controalelor pe care le facem. 
Ne-am dat seama că nu este sufi
cient să luăm măsuri bune, ci este 
imperios necesar să urmărim modul 
în care fiecare cadru din conducerea 
unității și a fermelor, șefii de echi
pă și cooperatorii își îndeplinesc sar
cinile și responsabilitățile care le re
vin. Avem posibilități și vrem să le 
folosim pentru a aduce unitatea in 
rindul cooperativelor agricole bune 
din județ".

Sa va BEJ1NARIU 
corespondentul „Scit

(Urmare din pag. I)
formările tehnice, constructive, de 
fiabilitate la nivel mondial ridicat 
și. deopotrivă, să asigure valorifi
carea superioară â resurselor ma
teriale si a muncii sociale, creș
terea eficientei la export. Cu alte 
cuvinte. înnoirea si modernizarea 
produselor trebuie să asigure o va
loare de întrebuințare maximă, in 
condițiile unor cheltuieli de pro
ducție cit mai reduse.

Exigenta si sarcini deosebite în 
ce privește nivelul tehnic si cali
tativ al produselor stau in fata oa
menilor muncii din întreprinderi — 
de la muncitor, inginer nină la di
rector. De altfel, in întreprinderi 
se hotărăște calitatea produselor si. 
tocmai de aceea, trebuie să se ac
ționeze permanent, cu toată hbtă- 
rirea. ne multiple planuri : de la 
pregătirea in bune condiții a fa
bricației. asigurarea cu materii pri
me de calitate, perfecționarea teh
nologiilor. întărirea controlului de 
calitate pe intregu! flux de pro

ducție și in faza finală, folosin- 
du-se corespunzător aparatura de 
măsură si control si standurile de 
probă, pină la respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice, a documen
tațiilor tehnice, si instaurarea la 
toate locurile de muncă a unui cli
mat de maximă responsabilitate 
individuală st colectivă pentru rea
lizarea tuturor produselor, fără ex
cepție. la un nivel calitativ supe
rior. Asa cum a subliniat recent 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
nici un produs nu trebuie să mai 
iasă din vreo întreprindere fără să 
corespundă, cerințelor de calitate si 
fără să fie la nivelul tehnic stabi
lit prin planurile de dezvoltare, 
prin programul tehnic si' de cerce
tare. in raport cu exigentele eco
nomiei naționale si ale exportului.

Cu deplin temei a criticat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. tendințele 
unor ministere și întreprinderi de 
a introduce in fabricație produse 
noi cu consumuri materiale' si

CALITATEA PRODUSELOR
energetice mai mari decit la cele 
existente. Este cit se poate de evi
dent că asemenea Tendințe con
travin ccrințeloii creșterii continue 
a eficientei economice, mai ales 
dacă ținem seama că oe plan mon
dial. si brin programul de îmbună
tățire a nivelului tehnic si calitativ 
al produselor se insistă pentru a se 
trece la realizarea de noi produse cu 
un consum mai redus de materii 
prime, energie si materiale. Iată de 
ce, așa cum a cerut Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în 
ședința sa din 6 decembrie, minis
terele economice, centralele indus
triale și întreprinderile trebuie să 
ia măsuri l’erme pentru urgentarea 
asimilării și introducerii in fabri
cație a unor produse cu consumuri 
materiale și energetice reduse. Cu 
atit mai mult in această perioadă. 

cînd în întreprinderi se pregătește 
producția anului viitor, este abso
lut necesar să se stabilească pro
grame și măsuri concrete, de or
din tehnologic și economic, pen
tru încadrarea riguroasă a tuturor 
produselor, inclusiv a celor noi, 
in normele de consum prevăzute in 
planul ne 1986 și să se acționeze in 
continuare pentru reducerea con
sumurilor materiale si energetice 
pe unitatea de pkodus. Pretutin
deni, in toate intreprinderile, tre
buie să se instaureze o ordine și 
o disciplină desăvîrșite in acest, 
domeniu, spre a se evita pe 
viitor' orice depășire a consumuri
lor normate, orice forme de risipă. 
Aceasta este în interesul valorifi
cării superioare și economisirii 
stricte a resurselor materiale și e- 
nergetice ale țării, al creșterii con

tinue a eficienței economice, inclu
siv în domeniul exportului, al spo
ririi mai rapide a venitului națio
nal. Cu toată claritatea trebuie să 
se ințeleagă că nimeni nu este dis
pus să plătească pe piața mondia
lă pentru materiile prime, energia 
și materialele incorporate in plus 
in anumite produse, peste nivelu
rile practicate in cele mai avan
sate țări ale lumii.

Indiscutabil. asigurarea unui 
înalt nivel tehnico-calitativ al pro
duselor nu poate fi redusă la di
mensiunile unor măsuri de ordin 
tehnic si organizatoric, care, desi
gur. au o importantă deosebită. Ea 
reprezintă, deopotrivă, o problemă 
politică majoră, o probă concluden
tă a înaltei conștiințe muncitorești, 
revoluționare afirmate în reali
zarea unei sarcini esențiale stabi
lite. de conducerea partidului pen

tru actuala etapă de dezvoltare 
intensiva a economiei naționale. 
Tocmai de aceea, prin desfășurarea 
unei activități politico-educative 
concrete, cit. mal convingătoare, 
organizațiile de partid sint chema
te să sădească în conștiința fie
cărui proiectant, muncitor, specia
list. a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, ambiția. si răspun
derea pentru ca produsele ne care 
Ie concep și le realizează să se si
tueze permanent la nivelul perfor
mantelor tehnice, calitative si eco
nomice ridicate atinse oe olan 
mondial, să corespundă exigentelor 
sporite ale actualei etape de dez
voltare a tării, cerințelor competi
tivității economice. Astăzi nu sc 
mai noate vorbi despre sporirea 
eficientei economice, a oroduetivi- 
tătii muncii sociale, despre moder
nizarea structurii producției si 
creșterea competitivității produse
lor ne piața externă, fără un pro
ces permanent de înnoire si mo
dernizare de ridicare a nivelului 
tehnic, și calitativ al produselor.

Oamenii muncii din tara noastră, 
in calitate dț; proprietari, producă
tori și beneficiari, sint interesați in 
cel măi inalt grad să acționeze'cu 
abnegație si spirit de răspundere 
revoluționar pentru ridicarea con
tinuă. in nas cu exigentele revo
luției tehnico-șțiintifice contempo
rane. a nivelului tehnic si calita
tiv al produselor, deoarece aceasta 
constituie un factor esențial de 
progres si bunăstare, o cerință le
gică a dezvoltării econommo-so- 
ciale a patriei. Cu cit vor fi mai 
mari si mai rapide progresele în 
acest domeniu, cu atit mai sub
stanțiale vor f' rezultatele in valo
rificarea cu eficientă superioară a 
resurselor materiale si a potenția
lului uman de care dispunem, ceea 
ce se regăsește, in final., în creș
terea mai rapidă a avuției sociale, 
a venitului național — sursa trai
nică si sigură a dezvoltării econo
mice necontenite a tării; a ridicării' 
nivelului de trai, material si spi
ritual. al întregului ponor.
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False teorii care încearcă să reînvie 
„legea de fier a oligarhiilor"

„Formule ideologice” 
care nu pot eluda 
inechitățile sociale

Dintotdeauna ideologiile occidenta
le au considerat că democrația bur
gheză reprezentativă constituie o ga
ranție a ordinii și stabilității politice 
capitaliste, fie că era vorba de ideo
logia liberală a societății capitaliste, 
fie de cea conservatoare.

Cu toate acestea, in evoluția ei is
torică. democrația burgheză s-a vă
zut deseori confruntată cu „diziden
te" interne și contestații care-i de
nunțau tendințele ei demagogice ori 
formalismul excesiv. In prima jumă
tate a secolului nostru, atacurile în
dreptate împotriva ordinii „pluto
cratice", corupte a democrației bur
gheze au sprijinit de fapt — direct 
sau indirect — constituirea unor re
gimuri politice fasciste care au ară
tat in mod clar incompatibilitatea 
teoretică și practică dintre ideolo
giile democrației și cele elitiste.

Ideologiile elitiste au fost însă re
lativ compromise de istoria agresiu
nilor interne și de spiritul războinic 
și revanșard care au culminat cu ho
locaustul celui de-al doilea război 
mondial. Rareori s-au mai putut 
auzi in anii postbelici „vocile negre" 
ale ideologilor ordinii elitare, „circu
lației aristocrațiilor" sau „legii de 
fier a oligarhiilor". Și chiar dacă 
ecoul lor a mai răzbătut uneori in 
disputele ideologice occidentale ale 
anilor '50 și '60. zgomotul a fost re
pede înăbușit de un imens cor al 
ideologilor „reconstrucției democra
tice" a societăților occidentale și ai 
„statului bunăstării generale". Este 
perioada cind s-au răspîndit un im
portant șir de iluzii și speranțe fără 
acoperire : egalizarea socială sau 
cel puțin a șanselor, participarea co
lectivă la conducerea societății, con
sensul moral și cooperarea grupuri
lor și claselor sociale „concurente" 
și potențial aflate în conflict. în ge
neral, iluziile și speranțele democra
ției burgheze au fost legate de posi
bilitatea instituirii in' societatea ca
pitalistă „postindustrială" a unei ra
ționalități sociale „substanțiale", ba
zată pe consensul larg în ceea ce pri
vește nu numai mijloacele (instru
mentele), dar și scopurile (valorile) 
dezvoltării capitaliste. Mișcările con- 
testatare occidentale de la sfirșitul 
anilor '60 au reușit să despovăreze 
conștiința burgheză „incărcată" toc
mai de aceste iluzii și speranțe, in- 
vederind cit de departe era realita
tea capitalistă față de aceste con
strucții ideologice.

în acest context socio-istoric și 
politic au reapărut, la mijlocul ani
lor ’70, vechile ideologii ale burghe
ziei. care, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fuseseră deja 
„compromise și infrinte la timpul 
lor" și al căror scop era „de a crea 
confuzii in rindul diferitelor pături- 
sociale, de a ascunde racilele orîn- 
duirii burgheze și de a dezorienta oe 
cei ce caută un drum nou |n evoluția 
societății". Elitismul este, fără nici 
o îndoială, una dintre principalele 
ideologii compromise ale capitalis
mului, dar care și-a găsit susținători 
nu numai în teorie, dar Și în prac
tica politică de guvernare a societă
ții capitaliste, datorită „slăbiciunilor" 
tot mai vizibile ale democrației bur
gheze. slăbiciuni care au fost defi
nite ca atare de numeroși politologi, 
sociologi și oameni politici din țările 
capitaliste dezvoltate.

Toți aceștia arată că pe plan in
tern, democrația burgheză n-a per
mis realizarea promisiunilor pentru 
participare social-politică colectivă și 
a golit de orice conținut mecanis
mele democratice ale instituțiilor 
politice, blocind inițiativele si redu- 
cind substantial orice control public 
asupra deciziilor la toate nivelurile 
societății. Iată de ce. la începutul 
anilor ’80, după o relativ lungă peri
oadă de „eclipsă", ideologia elitistă a 
fost supusă din nou operațiilor de 
verificare și revizuire, și o adevăra
tă „chirurgie estetică" s-a străduit 
să înfrumusețeze semnele urite pe 
care timpul istoric implacabil le lă
sase pe fața ei imbătrînită. Mobi
lizarea ideologică pentru „recon
strucția paradigmei elitiste" nu 
este insă gratuită în societățile ca
pitaliste contemporane. Mai intii, se 
speră că ideologia elitistă va putea 
umple „golul" făcuț de decăderea 
unor ideologii occidentale „tradițio
nale", liberale șl conservatoare, care, 
in ciuda eforturilor de înnoire, in
clusiv prin adoptarea denumirilor 
de „neoliberale" ori „neoconserva- 
toare", acuză o stare vădită de obo
seală, se bucură dc un credit social 
incert, In orice caz nesatisfăcător 
pentru susținerea publică a unor 
programe și strategii politice de de-

?ășire a crizei sistemului capitalist, 
n al doilea rind, se mizează pe „ex

periența politică" care a insolit exer
cițiul Ideologic elitist, ir. vederea 
susținerii unor politici „de mină 
forte" pe plan intern și extern. In al 
treilea rind. ideologia elitistă este 
privită ca un instrument politic ca
pabil să realizeze un „consens mini
mal" absolut necesar pentru asigura
rea stabilității politice capitaliste in 
condițiile in care pledoariile pentru 
„consensul maximal", la scara în
tregii societăți, sint privite cu scepti
cism chiar de multi dintre reprezen
tanții puterii monopolist-capitaliste. 
In sfirșit, nu trebuie să uităm că 
fondatorii elitismului. V. Pareto, 
G. Moșea, R. Michels și-au elaborat 
teoriile lor despre degradarea demo
crației burgheze și iminența regimu
rilor autoritariste. ca „formule ideo
logice" eficace in lupta împotriva 
oricărei democrații autentice (egali- 
tar-participative. pe de o parte, și a 
socialismului, pe de altă parte). Or, 
cum astăzi „demitologizarea" demo
crației este urmată de punerea la 
lucru a unor noi strategii de luptă 
anti-comunistă în ideologiile bur
gheze occidentale, se consideră că 
elitismul poate oferi acestor ideologii 
b „apărare" in confruntările politice 
din interior pșintr-un ingenios 
„transfer" al cauzelor reale ale cri
zei democrației burgheze în „exte

Pentru afirmarea ideologiei 
revoluționare în confruntarea 

contemporană de idei
rior". in lumea comunistă a amenin
țărilor „egalitariste" și „colectiviste", 
ori in cea subdezvoltată, care ar 
amenința, chipurile, ordinea demo
cratică a capitalismului prin insta
bilitatea ei politică, prin „explozia 
demografică".

O compatibilitate 
inventată

Tocmai acest transfer sui generis 
explică de ce revitalizarea ideologiei 
elitiste nu mai presupune, in optica 
apărătorilor de astăzi ai ordinii ca
pitaliste. renunțarea de facto la prin
cipiile democrației burgheze, ci doar 
„amendarea" acestora. Dacă amenin
țarea principală la adresa democra
ției burgheze nu vine dinăuntrul so
cietății capitaliste ci din afara ei, 
problema Ideologiei dominante a 
acestei societăți este de a intări re
gimul democratic burghez „de sus în 
jos" și nu „de jos in sus", de a re- 
stringe, cu alte cuvinte, reprezenta- 
tivitatea acestui regim la consensul 
dinăuntrul virfurilor conducătoare, 
a! elitelor, și de a renunța, in con
secință, la ambiția extinderii repre- 
zentativității democrației burgheze 
pină la considerarea intereselor gru
purilor sociale și claselor care se ma
nifestă conflictual în raport cu cele 
ale elitelor.

Atitudinea cinică a susținătorilor 
compatibilității dintre elitism și de
mocrația burgheză, ai „elitismului 
democratic" ține de fapt locul unei 
argumentări științifice constructive 
și valide. Ideologii elitismului „cla
sic" considerau că elitele unei socie
tăți sint. de regulă, concurente și ri
vale. De aceea, credeau ei. un „con
sens elitar" nu este de fapt posibil, 
singurul compromis dintre elitele 
aflate in lupta pentru putere pu- 
tindu-se realiza prin folosirea unor 
mijloace ilegale : forță sau violență 
fizică, corupție și demagogie socială. 
Teoreticienii „elitismului democra
tic" știu insă că nereallzarea com
promisului dintre elite ar putea 
amenința grav supraviețuirea ordinii 
capitaliste actuale, lăsînd loc pentru 
afirmarea tendințelor autoritarist- 
dictatoriale sau. dimpotrivă, a celor 
comunist-revOluționare. De aceea, ei 
sint cei mai vajnici susținători ai 
compromisului elitar, pledind. in 
opoziție cu elitismul „clasic", pentru 
folosirea sistemului instituțional al 
democratici burgheze ca un cadru 
adecvat al negocierilor și compromi
sului nu intre elite și mase, ci nu
mai intre elite. Democrația ar trebui 
deci pusă în slujba elitelor, lichidin- 
du-se tendințele „patologice" care 
vizau punerea ei in slujba maselor. 
„Acordul" acestora din urmă, recu
nosc J. R. Field și J. Higley, nu 
mai poate fi obținut in societăți in 
care interesele grupurilor sociale și 
ale claselor sint atît de diferite si 
divergente incit amenință cu prăbu
șirea ordinii sociale și anarhia poli

tică. și dacă elitele reușesc sâ reali- 
zele un „acord limitat" intre ele 
(compromisul elitar), ele pot guverna 
eficient chiar și fără un acord inițial 
al maselor. Elitele politice, scrie so
ciologul american A. Etzioni. repre
zintă diferite segmente ale „masei", 
dar ele se reprezintă in primul rind 
pe ele. Masele pot și n-au decit să 
preia pur și simplu acordul dintre 
elite și să și-l însușească ca propriul 
lor acord. In definitiv, susțin nume
roși apărători ai sistemului capita
list, „masele" au așteptat totdeauna 
de la elitele lor un „consens norma
tiv". pe care l-au preluat ca atare și 
cu ajutorul căruia au putut „dia
loga" cu puterea, folosind formula 
„utopiilor", construite dc intelectuali 
(K. Mannheim), a controlului prin 
votul universal (R. Aron) sau a „plu
ralismului elitar" (J. Schumpeter).

„Maselor" nu le place schimbarea, 
apreciază R. Dahrendorf. dar ele au 
nevoie de o „speranță în schimbare". 
Cind speranța tinde să se apropie de 
realizare, crede acesta, ordinea este 
periclitată, iar democrația (burghe
ză) reprezentativă ne-a condus în 
fața acestui mare pericol : lupta 
pentru egalizarea șanselor a devenit 
luptă pentru egalitate, iar procesul 
de lărgire a participării democratice 
„prin reprezentanți" s-a transfor
mat în lupta pentru participare 
directă „a tuturor Ia toate". „Cursa 

modernității", in care au angajat de
mocrațiile reprezentative societățile 
capitaliste moderne, ar putea fi evi
tată, consideră Dahrendorf. dacă eli
tele acestor societăți vor folosi me
canismele instituționale democratice 
pentru propria lor întărire și conso
lidare ca autoritate și nu ca „repre
zentare democratică". „Elitismul de
mocratic" realizează câ demagogia 
nu mai poate fi eficientă atunci cind 
masele au conștientizat „negativ" 
irealitatea promisiunilor democrației, 
că „vorbele" trebuiesc înlocuite cu 
„fapte". Despre ce „fapte" este insă 
vorba ? In 1980, sociologul francez 
M. Grozier va repeta pur șt simplu 
diagnosticul după care democrația 
burgheză se află intr-o criză profun
dă și, poate, ireversibilă. Democrația 
americană, scrie deci Grozier, este 
„bolnavă", iar boala ei o reprezintă 
tendința de a legitima ca fiind „mo
rală" o societate in care fiecare este 
preocupat doar să-l înșele pe fie
care. Grozier se alătură insă noilor 
adepți ai autoritarismului sau elitis
mului democratic. El crede câ reno
varea autorității „statului" capitalist 
poate salva democrația burgheză și 
reinstitui in societatea capitalistă 
simțul pierdut al responsabilității și. 
moralității. Elitelor politice le revine 
misiunea de a acționa (nu doar de 
a proclama !) pentru a impune forța 
statului in fața societății. Dar acum 
nu mai este vorba de a impune so
cietății „forța fizică" a elitei guver
nate. cum susținea Pareto, ci forța 
consensului elitar in fața conflictelor 
și dezacordurilor numeroaselor gru
puri sociale.

„Interesul egoist” 
ridicat la rang 

de principiu politic
„Faptele" care trebuie să înlocu

iască „vorbele" sint mai intii cele 
care trebuie să asigure stabilitatea 
politică, de fapt ordinea capitalistă. 
Elitele vor trebui să controleze 
direct mișcările sociale și să folo
sească in acest scop instituțiile de
mocratice ca mijloace pentru contro
lul maselor. Nu este greu de văzut 
că obiectivul fundamental al demo
crației burgheze se cere părăsit, 
schimbat, inversat : nu controlul 
elitelor de către mase, ci al acestora 
din urmă de către elitele „unite" 
printr-un compromis. Vremea ideilor 
generoase și optimiste despre natura 
umană, idei care se aflau totuși la 
baza democrațiilor occidentale, a tre
cut. Și cind ne rlau această veste 
proastă, J. L. Field, și J. Higley sint 
optimiști. Optimismul lor este legat 
de speranța că „reorientarca filozo
fică" a elitelor politice occidentale 
le-ar putea aduce în sfirșit acestora 
„realismul politic" pe care l-au pă
răsit datorită atașării lor la ideologia 
„bunăstării generale". Totodată insă 
se speră că în acest fel elitele se vor 

ocupa mai mult de ceea ce le 
„leagă" pe ele unele de altele decit 
de ceea ce le deosebește de mase, 
în acest sens, autorii citați mai sus. 
care au propus acum citiva ani „pa
radigma elitistă" ca o cale de ..sal
vare" a democrațiilor burgheze afla
te in, pericol, acordă elitelor politice 
guvernante de astăzi „sfaturi utile" 
pentru realizarea consensului lor 
moral îndreptat împotriva disensiu
nilor și dezacordurilor. Mai intii. fi
lozofia pe care trebuie să se bazeze 
elitele pentru a ajunge la un ase
menea „consens" ar trebui să fie din 
nou cea a lui Hobbes și Machiavelli, 
adică o filozofie care promovează 
„relativismul valorilor" și care pune 
în lumină „interesul egoist al actori
lor sau grupurilor". O asemenea fi
lozofie permite interpretarea „rea
listă" a relațiilor interumane. fiindcă 
este clar, apreciază Field și Higley, 
că „națiunile, clasele, grupurile de 
interese și indivizii urmăresc doar să 
obțină avantaje — chiar cind pentru 
aceasta plătesc costuri destul de 
mari — pe seama sau față de cele
lalte națiuni, clase, grupuri de inte
rese sau indivizi". Altruismul rămine 
incă, o manifestare comportamentală 
posibilă in societățile moderne, dar 
el nu mai caracterizează decit anu- 
miți indivizi -sau grupuri mici care 
sint mai slab integrate, in unitățile 
sociale mai largi. în rest, nu există 
alternativă la „urmărirea avantaje
lor", și această constatare trebuie să 
și-o însușească membrii elitelor dacă 
vor să supraviețuiască. Este insă o 
„constatare" care evocă repede tre
cutul compromis al ideologiilor elitis
te: dintotdeauna acestea s-au spriji
nit ■ pe o teorie a naturii umane 
„egoiste", „agresive" și mereu au 
chemat în ajutor științe ale naturii 
pentru a susține o asemenea teorie. 
Vechiul elitism n-a putut miza insă 
decit pe extrapolări biologiste ale 
studiului organismului uman la cel 
social. Elitismul democratic apelează 
la citeva „științe noi", cum sint eto- 
logia umană, biopolitica si sociobio- 
logia. Reducționismul biologist al 
acestora nu reușește insă să fie bine 
ascuns in spatele enunțurilor formu
late după criteriile neutralității știin
țifice. Cu toate acestea, ideologia 
„elitismului democratic" nu încetea
ză să piedeze pentru încetarea „an
gajării culturale a științei" și pentru 
respingerea oricăror implicații politi
ce ale cunoașterii științifice. Punind 
sub semnul intrebării rezultate ale 
științei și tehnicii contemporane, 
apreciază susținătorii ideologi, con
tribuim fără să ne dăm seama la 
stagnarea sau incetinirea progresu
lui științific și tehnologic. Evalua
rea implicațiilor științei Si tehnolo
giei trebuie să rămină preocuparea 
elitei și nu a „publicurilor" sau ma
sei neinstruite pentru a judeca in 
cunoștință de cauză asemenea lu
crări. Or, fondată pe asemenea apre
cieri și raționamente, „paradigma 
elitistă" se opune de fapt nu numai 
ideologiei optimiste a democrației 
burgheze, ci oricărei democrații și 
idei de libertate umană in general. 
Propunindu-și să salveze democrația 
burgheză — „elitismul democratic" 
nu face de fapt decit să-i cinte un 
imn de rămas bun. Cind Field și 
Higley ișl dau seama de acest lucru, 
ei revin la tradițiile „sănătoase" ale 
ideologiei liberale și conservatoare. 
O dată cu aceasta, și la demagogia 
socială auxiliară acestei ideologii. 
Există in ideologia elitismului demo
cratic o filozofie ciudată despre om. 
N-ar ti o exagerare dacă am spune 
că in conformitate cu această filozo
fie. numele de om nu l-ar merita, la 
urmă-urmei, decit cei care aparțin 
elitelor. și că ideologia elitismului 
democratic susține, de fapt, o filozo
fie a supraoamenilor. Cind teama de 
consecințele ultime ale acestei filo
zofii este realizată, elitismul demo
cratic se agată cu disperare de tra
dițiile ideologiei liberale și conser
vatoare. dar cum acestea au fost ini
țial făcute răspunzătoare penfru de
gradarea democrației burgheze, ele 
nu mai pot ajuta cu nimic aluneca
rea înceată, dar sigură a ideologiei 
elitismului democratic spre atitudini 
și convingeri autoritariste. Ideologia 
„elitismului democratic" nu face de
cit să înregistreze și să teoretizeze 
ceea ce se întimplă astăzi în viața 
politică occidentală : intensificarea 
tendințelor autoritariste anti-demo- 
cratice. De aceea, critica lor fermă 
este o parte componentă a luptei 
pentru afirmarea concepțiilor pro
gresiste și pentru impunerea defini
tivă in lumea de astăzi a forțelor 
politice revoluționare, democratice 
și progresiste.

Dr. Ion UNGUREAN!! 

■ Cea de-a XVI-a ediție a 
Festivalului artei și creației 
studențești contribuie o 
dată mai mult, prin am
ploarea și semnificațiile ei, 
la instituirea unei presti
gioase tradiții. Mai mult 
decit altădată, lucrările stu
denților care și-au exerci
tat demersul creator in 
direcția artelor plastice 
ne-a atras atenția, în ma
nifestările recentei finale 
care s-a desfășurat în cen
trul universitar Brașov, că 
indiferent de modalitatea 
concretă de exprimare, 
unul din accentele impor
tante a fost pus pe deslu
șirea unor semnificații so
ciale majore desprinse din 
integrarea profundă a stu
denților creatori in realită
țile artistice, șocial-politi- 
ce ale țării.

Lucrările — foarte va
riate. atit din punct de ve
dere stilistic, cit și al teh
nicilor abordate, au de
monstrat faptul că pe o 
foarte largă arie a mijloa
celor de expresie (de la 
pictură, in care recunoaș
tem fertile ecouri ale tra
diției, Ia viziuni care pun 
in valoare ambițioase în
cercări de a descifra sen
suri cu o mare putere de 
generalizare, de la sculp
turi in care au fost mode
late expresiv trăsăturile 
unor portrete la compoziții 
din care se desprind armo
nioase ecouri ale folcloru
lui românesc, de la grafica 
de șevalet la variatele do
menii ale artelor decorati
ve cu atit de larg impact 
la public) sensibilitatea ar
tiștilor studenți se exprimă 
original, tinde continuu să 
integreze diverse influențe, 
inerente acestei etape de 
formare, în structuri artis- 

; tice inedite. Valorificatoa- 
I re, expoziția din Sala Vic

toria. care a prezentat lu
crări atît de variate, sem
nate de viitori artiști pro
fesioniști, dar și de studenți 
care s-au apropiat de unel
tele plasticii în calitate de 
amatori, s-a impus prin ca
litatea ei artistică, dove- 
dindu-se în același timp 
capabilă să atragă atenția 
asupra capacității lucrări
lor de a se înscrie in 
amplul proces constructiv 
pe care-l cunoaște azi în
treaga țară, să ateste posi
bilitatea implicării auto
rilor lor in ampla competi
ție care a antrenat forțe 
artistice din intreaga tară. 
Iată de ce, o dată cu valoa
rea emoțională a lucrărilor 
se cuvine a fi. descifrată 
valoarea lor ca mijloc spe
cific al cunoașterii și tot
odată se cuvine a fi men
ționate exigența, îndruma- 

\ rea atentă din partea tutu

ror celor care s-au ocupat 
de formarea lor pentru a 
se ajunge la rezultatele în
registrate acum.

Așa cum ne-au de
monstrat-o și edițiile ante
rioare ale acestui amplu 
festival al creației studen
țești, integrat amplelor 
manifestări ale Festivalu
lui național „Cintarea 
României", societatea ro
mânească de azi oferă un 
teren nelimitat de afirma
re forțelor creatoare che
mate să contribuie și prin 
mijlocirea limbajului ar
tistic la formarea unor con
științe pe măsura vremu
rilor pe care le trăim, să 
contribuie la stabilirea 
acelei efervescențe crea

i

EXIGENȚA
- condiție 
a creației 
studențești

toare capabile să ducă la 
crearea unor lucrări in
tr-adevăr reprezentative 
pentru momentul actual al 
dezvoltării creației stu
dențești.

Inspirate de ambianța 
cotidiană sau mizind pe 
asocieri de imagini cu sens 
metaforic, aducind in aten
ție creații de o sobră con
centrare sau pline de sen
sibilitate nuanțată, lucră
rile încearcă să fixeze ex
presii ale permanențelor 
spirituale românești, dise- 
cind în același timp. cu 
pricepere și finețe, elemen
tele definitorii ale viețuirii 
noastre in contempora
neitate.

De o deosebită calitate 
artistică in cadrul Salonu
lui studențesc de arteplas- 
tice de la Brașov, prezen
ța artelor decorative a 
ilustrat (in cele mai bune 
dintre exemplarele pre
zentate) o bună stăplnire a 
limbajului. a tehnicilor 
atit de variate pe care le 
includ tapiseria, imprimeu- 
rile, ceramica sau sticla. 
Tapiseria și imprimeuriie, 
de pildă, pentru a ne referi 
la unul din genurile, in

care talentul artiștilor-stu- 
denți s-a manifestat ple
nar, și-a demonstrat o, 
dată mai mult vocația so
cială. Ne referim, in pri
mul rind, la funcționalitate, 
dar și la dorința de a con
cretiza in imagine teme de 
larg interes social. Așa 
cum au făcut-o Lili 
Kovacs și Ioana Antoniu 
de la Institutul „loan An- 
dreescu" din Cluj-Napoca, 
Nedelcu Florica, Cerepeni- 
cova Elena, Mihuț Elisabe- 
ta, Adam Georget, Leven- 
țiu Gabriela, de la Institu
tul de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din 
București. Alături de tapi
serie, ceramica — ne-au 
demonstrat-o lucrările de

mare frumusețe a stilizării 
prezentate de Cătălin 
Cioancă sau creațiile Da
nielei Făiniș și ale Danie
lei Cleoanță de la Institu
tul de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu", lucrările sem
nate de Benedek Elemer, 
Dana Sucală sau Ludovic 
Ambrus de la Institutul 
„loan Andreescu" din Cluj- 
Napoca — poate fi o tehni
că artistică modernă ' cu 
multiple posibilități de ex
presie. Ea poate fi obiecte 
de artă cu valoare de sine 
stătătoare, dar și prototip 
destinat multiplicării in
dustriale, asigurind o mai 
solidă legătură intre pro
dusul artistic și public.

în sculptură, esența rea
lității, felurit exprimată în 
portret sau compoziție de 
Radu Dumitru, Cristian 
Pentelescu de la Institutul 
„loan Andreescu" ca și 
Radu Ciobanu de la Con
servatorul „George Enes
cu" din Iași, a adus in 
atenția privitorilor figura 
umană marcind trecerea 
spre relevarea unor reali
tăți complexe, bogat su
gestive.
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Grafica așa cum o pune 
în valoare actualul salon 
este o artă de sensibilitate, 
de mare acuitate a nota
ției. Dincolo de diferențele 
stilistice sau de inerentele 
deosebiri ce țin de forma
ție, din imagini s-a des
prins nevoia de a concen
tra, de a condensa impre
sii, semnificații general- 
umane. Imaginea simbolică 
a luat locul imaginii mi
metice, in dorința unei cu
prinderi cit mai adecvate a 
adevărului în formă sensi
bilă, ca în „Spațiu istoric" 
de Călin Stegerean, „Tulcea 
— șantier al socialismului" 
de Valentin Ardelean, 
„Muzeul Satului" de Maria 
Lucats de la Institutul 
„loan Andreescu" sau în 
lucrările Rozalindei Vasai 
și ale lui Lucian Ciurea de 
la Institutul de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu".

Inegală din punctul de 
vedere al valorii, selecția 
de pictură a adus de mul
te ori in atenție rezolvări 
superficiale, comoditatea 
de a urma trasee deja par
curse. Graiul culorii, ample 
ritmuri compoziționale au 
adus doar în cîteva lucrări 
(printre care cele realizate 
de Mihaela Modâlcă, Luca 
Mihu, Jianu Laurențiu. 
Tarași Mihai) pe sintezele 
sălii brașovene preocupări 
ale viitorilor pictori de a 
fixa cu personalitate ima
ginea unor minunate me
leaguri de țară sau teme 
de mai largă implicare pro
fesională.

Creația studenților ama
tori care urmează cursurile 
altor profiluri de invăță
mint decit cel artistic a pri
lejuit, de asemenea, desci
frarea unor nuanțate și sti
mulatoare intilniri intre va
riate ipostaze ale sensibili
tății artistice, aducind in 
atenție aceeași gamă largă 
a preocupărilor înregistrate, 
de la genuri devenite a- 
proape tradiționale, cum ar 
fi (pentru a ne referi doar 
la pictură) peisajul sau na
tura statică, pină la com
poziții cu caracter simbolic 
in care artisticul a fost 
subordonat unor orizonturi 
de larg interes uman și 
social.

Organizată cu rigoare 
și responsabilitate de 
U.A.S.C.R., in colaborare cu 
Ministerul Educației și în- 
vățămintului, noua ediție 
a Festivalului artei și crea
ției studențești a prilejuit 
lectura unor variate de
mersuri artistice. capabile 
să anunțe premise ale unei 
viitoare culturi artistice de 
esență umanistă.

Marina PREUTU

ÎNSEMNĂRI Tradiție și spirit înnoitor Munci, lecturi și zile
Noua calitate a muncii 

și vieții depinde de cali
tatea oamenilor : conștiin
ța, pregătire profesională, 
o nouă mentalitate, adică 
un nou mod de a trăi și a 
gindi. Nu poți construi su
personice și centrale ato- 
moelectrlce cu o mentali
tate invechită. Școala de 
toate gradele este, in pri
mul rind, responsabilă de 
tot ceea ce inseamnă cul
tivarea acestor însușiri 
care definesc personalita
tea omului nou al socie
tății noastre. Tradiția, ca
ratele experienței se do
vedesc și aici fundamenta
le atunci clnd slnt. conti
nuate, ridicate pe trepte 
din ce in ce mai înalte in 
funcție de comandamente
le majore ale etapei ac
tuale și ale viitorului, 
Iașiul, marele centru dc 
invățămînt și cercetare ști
ințifică al României, ilus
trează pe deplin aceste 
cîteva aserțiuni și care se 
desprind de fapt din docu
mentele partidului nostru, 
din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea, din 
expunerile cuprinzind și din 
acest punct, de vedere teze 
și orientări de o excepțio
nală importantă teoretică și 
practică ale tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 
teze și orientări prezente 
și in magistrala cuvîntare 
rostită la recentul Congres 
al științei și invățâmintu- 
lui, in care se specifica : 
„Avem un sistem de invă- 
țăinint modern, care asi
gură pregătirea cadrelor și 

tortei de muncă pentru 
toate domeniile. Acum este 
necesar să facem totul 
pentru ridicarea nivelului 
invățămintului la cerințele 
noii revolufii tehnieo-știin- 
țifice, la cerințele societății 
socialiste multilateral dez
voltate".

Fără renumitele „uzine 
de • inteligență" tehnico- 
științifică, de idei și solu
ții originale, nu ar fi fost 
posibile impresionantele 
platforme industriale ale 
țării și înscrierea României 
in circuitul mondial de va
lori cu produse de o mare 
diversitate și tehnicitate 
atît de complexă care pină 
cu doar 15—20 de ani in 
urmă erau poate numai in 
faza gindului proiectiv. 
„Cine a încălecat un tigru 
nu mai poate altfel !“ — 
postula un mare scriitor al 
veacului nostru. Mă gîn- 
desc la toate acestea, ad- 
mirind noile așezăminte de 
invățămînt și creație știin
țifică apărute la Iași în 
cincinalul aflat acum la 
ora bilanțului. In Iașiul a 
cărui Universitate, ce poar
tă un nume devenit simbo
lul Unirii, cea mai veche 
a țării, a sărbătorit recent 
125 de ani. De la zidurile 
ei patinate de vreme și 
împodobite cu chipurile 
atitor mari savanți patrioți 
care au slujit-o cu devo
țiune și pină la geometria 
modernă a platformei de 
invățămint — cercetare — 
producție de pe malul sting 
al Bahluiului este, nu nu
mai In timp, ci și psiholo

gic, tin drum lung, de mul
te generalii, de acumulări 
și experiențe. A fost ne
voie de parcurgerea unui 
asemenea drum care, de 
altfel' este mereu refăcut, 
pentru, a ajunge ca știința 
să devină cu adevărat o 
forță de producție, iar 
laboratoarele și atelierele 
de învățătură să se pre
lungească practic in uria
șele hale ale Combinatului 
de utilaj greu, ale între
prinderii de antibiotice ori 
ale întreprinderii de mă
tase „Victoria", ale celor 
reprezentind ramuri indus
triale de vîrf statornicite 
in ultimii ani Ia Pașcani, 
sau ale atitor altora afla
te nu doar in municipiul 
și județul Iași, ci în întrea
ga Moldovă și pe tot cu
prinsul țării. Pentru că în- 
vățămintul și cercetarea 
au fost, sint și vor râmine 
dimensiunile specifice ale 
lașiului, centru iradiant al 
spiritualității naționale. 
Aici, se învață. Se învață 
temeinic. Se cercetează, se 
caută continuu soluții noi 
la noi probleme, se con
struiesc opere durabile, de 
la cele economice la cele 
spirituale care țin, îndeo
sebi, de istoria poporului, 
a limbii și culturii româ
nești. Spațiu unde creati
vitatea e un mod de a 
trăi, la Iași nu există — in 
ordine axiologică și în ordi
ne morală — nici o dife
rență între, să zicem, cen
trul de fizică tehnică de 
pe platforma amintită și 
Muzeul de literatură — el 

însuși (și) un lăcaș de cer
cetare științifică. Ele se 
completează armonios și, 
in fond, ilustrează la sca
ra realității conceptul de 
cultură socialistă care pre
supune inteligență, dar și 
suflet. Iar toate realitățile 
de azi ale lașiului argu
mentează convingător că 
nu poți fi dăruit noului, 
străduindu-te eu pasiune 
in fiecare clipă ca acesta 
să triumfe în beneficiul 
progresului, fără a incerca 
emoția scrutării nemărgi-' 
nitelor orizonturi pe care 
ți Ie deschide un vers de 
Eminescu sau un roman 
al magului de la Copou,. 
Mihail Sado.veanu, sau o 
rapsodie enesciană răsu- 
nînd in sala monumenta
lului Național sau în cea 
a Filarmonicii, făcind corp 
comun, la propriu și la fi
gurat, cu o altă instituție 
ieșeană de invățămînt, cer
cetare și creație care a im- 
pliniț, și ea, in această 
toamnă, respectabila vîrstă 
de 125 de ani — Conserva
torul „George Enescu".

O gindire profundă, re
voluționară a unui om mul
tilateral, care se pregătește 
să pășească intr-un nou 
mileniu, confruntîndu-se 
cu exigențele celei mai 
înaintate orinduiri, nu poa
te fi univocă, adică des
prinsă de suflet, de filozo
fie, de artă. Iată una din 
marile lecții ale lașiului, a? 
cest „oraș unic intre așeză
rile românismului", cum il 
caracteriza creatorul „Fra
ților Jderi" și al lui „Ni- 

coară Potcoavă", o lecție 
trăită „pe viu" deopotrivă 
de elev și student, de a- 
cademician și muncitor, de 
profesor și inginer. Există, 
se știe, un spirit al locu
lui ce individualizează un 
oraș, o regiune, o țară. 
Sentimentul istoriei consti
tuie. fără îndoială, o domi
nantă a spiritului lașiului 
dintotdeauna și mai ales al 
lașiului de azi. In această 
ordine de idei îmi amintesc 
de cuvintele lui G. Căli- 
nescu, care, într-o confe
rință rostită la Universita
tea din Iași, ii îndemna pe 
studenți, pe tineri în ge
neral, să fie demni de mi
siunea și menirea lor : 
„Aici sint grădinile lui A- 
cademos și ați face o mare 
eroare dacă ați minca se
mințe pe cărarea unde va 
păși în vreun secol viitor 
sandala unui Platon ro
mân".

...Mă întorc la noua și 
animata platformă de în- 
vățămint — cercetare — 
producție a lașiului, reali
zare monumentală a anilor 
noștri. Proporțiile și relie
furile ei reflectă o nouă 
gindire și o concepție mo
dernă despre irfvățămint — 
cercetare — producție. La 
Iași se învață temeinic. Se 
creează. Se construiește în 
spirit și se rezolvă proble
me acute ale civilizației 
contemporane. Și la Ipși, 
așadar, se pregătesc cinci
nalele viitorului.

Constantin COROIU

Lăsasem în urmă comu
na Flăminzi (oraș — am 
putea scrie, după înfățișa
re și putere economică), a- 
poi Prăjenii și incă un sat. 
Iar dacă n-am fi știut dru
mul din alte peregrinări ga
zetărești, dacă n-am fi cu
noscut că între domiciliul 
„de iarnă" al mecanizato
rilor din aceste localități și 
cel al perioadei „din pri
măvară pină-n toamnă" (in 
fapt un fel de cămine pen
tru nefamiliști in care me
canizatorii dispun de tot 
ce le trebuie) este o dis
tanță de cîteva zeci de ki
lometri de.,, cîmpuri rodi
toare. ne puteam socoti ră
tăcitori pe o mare sidefie, 
învăluită de ceață. Dar 
poate tocmai acest senti
ment ne făcea ca. din cind 
în cind, să-l întrebăm pe 
cel alături de care rulam, 
ing. Caius Achimescu, di
rector al S.M.A. Frumuși
ca, județul Botoșani : „Mai 
este mult ?“. „Ceva, ceva 
tot mai e“, răspundea de 
flecare dată.

înainte să fi intilnit insă 
prima dintre casele pe care 
le reținusem ca puncte de 
reper (unele și aceleași cu 
cantoanele mecanizatorilor 
pe durata lucrărilor a- 
gricole), am zărit sub pîcla 
lăptoasă o fișie de arătu
ră ce îmbina culoarea cer
noziomului cu cea a fulgi
lor căzuți peste noapte. 
„Lucrează bine băieții", 
I-am auzit pe specialistul 
director, intuindu-i și ne
răbdarea de a se convinge 
de-a binelea. $i cum, in

tre timp, ajunsesem primul 
dintre tractoarele aflate în 
brazdă, inginerul opri ma
șina, cobori, măsură adin- 
cimea arăturii, iși aruncă 
privirea în lung și-n lat, 
după care afirmă : „Chiar 
și in condiții de iarnă se 
poate lucra fără reproș".

„Băieții" s-au adunat re
pede, cu toții, cam două
zeci de mecanizatori ia nu
măr, a urmat o dezbatere 
operativă din care am re
ținut că mai aveau de ră
mas acolo, în cimp — o 
pustietate ne părea — vreo 
două-trei zile și 'nopți. Lu
crurile păreau lămurite, di
rectorul făcu semn că ne 
puteam continua drumul, 
cind din mulțime s-a au
zit : „Dar cărțile ?“. Pe 
moment am crezut că-i o 
glumă sau o paroiă. Dar 
cel ce pusese întrebarea a 
revenit : „Cărțile ni le-ați 
adus „Cum să nu ? a 
răspuns directorul. Sint 
colo, in mașină. Bine că 
mi-ați amintit de ele..." ; și 
coletul voluminos cu care 
s-a înțors specialistul a 
fost fnmînat cu un aer a- 
parte, oarecum ceremo
nial.

— Mai au timp și pen
tru citit ? l-am întrebat pe 
director, imediat după ple
care.

— Au. cum să nu ? Sint 
cite doi pe fiecare tractor, 
lucrează în schimburi, Ideea 
de a constitui în cadrul 
S.M.A.-ului o bibliotecă 
volantă a fost a lor. Și S-a 
ivit o dată cu mutarea ,in 
casele pe care le-am con

struit și unde locuiesc mai 
bine de jumătate de an. 
In sat vin cu rindul, doar 
ca să-și vadă familiile. Dar 
vară și toamna, pină ter
minăm culesul, se intimplă 
și invers : se mută fami
liile la ei, lucrind împreu
nă pe ogoare. Citesc mult, 
orice fel de literalură,- o- 
bligindu-ne intr-un iei să 
o facem și noi, specialiștii. 
Pentru că, in răstimpul unor 
pauze, ne tot solicită 
lămuriri, ne angajează in 
dialoguri la care nici nu te 
aștepți. Dar nu-i normal să 
fie așa ? Mecanizatorul de 
azi nu mai este cel de a- 
cum trei decenii. Și nici 
măcar cel ce minuia trac
torul cu numai 10 ani in 
.urmă. Marea lor majorita
te au absolvit prima treap
tă de liceu, iar alții, chiar 
întreg liceul cu profil agro
industrial. Nu-i firesc să 
se preocupe și de citit ?

După-amiază, la sediul 
S.M.A. am înțeles și mai 
profund cit de important a 
devenit rostul cărții in 
rosturile actuale ale agri
cultorilor. Cursurile invă- 
țămîntulul agricol in care 
au fost cuprinși toți me
canizatorii vor amplifica 
preocupările lor întru ale 
cititului. Nu doar prin 
lecturi cu conținut strict 
profesional, căci în biblio
grafiile întocmite, in dez
baterile ce vor avea loc pe 
seama acestora, dar mai cu 
seamă în manifestările 
complementare au fost in
cluse, alături de lucrări de
dicate agrotehnicii avansa

te, și cărți de proză, poe
zie ori altele, consacrate is
toriei, vieții social-politice 
contemporane.

„Avem nevoie de oameni 
cu inaltă pregătire de spe
cialitate, tehnică și profe
sională in toate domeniile, 
cu un inalt nivel de 
cultură generală" — 
sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 
la recentul Congres al 
științei și invățămintului. 
Și asta, deoarece „socialis
mul — a reluat și de aceas
tă dată secretarul general 
al partidului — il con
struim cu oamenii și pen
tru oameni".

A folosi toate mijloace
le ce pot contribui eficient 
la înfăptuirea acestui insu- 
flețitor obiectiv, a deschi
de noi căi pentru pătrun
derea cărții in rindul agri
cultorilor — cum ne-am 
convins într-una din zone
le Botoșaniului — se con
stituie acum, poate mai 
mult decit oricind, intr-o 
misiune de mare însemnă
tate pentru organizatorii 
actului de cultură și edu
cație. Și nu In ultimul rind, 
pentru înșiși autorii ue 
cărți. Căci, iată, pe plaiu
rile botoșănene, și nu nu
mai pe ele, agricultura nu 
mai inseamnă doar „munci 
și zile", cum socotea de
mult, poetul, ci implică tot 
mai decis nobilul gest al 
lecturii.

Silvestri A1LENE1



SCINTEIA - miercuri 11 decembrie 1985 PAGINA 5

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii 
Președintele Republicii Populare Angola

Dragă tovarășe,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră in inalta funcție de președinte al M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola și vă urez noi succese in ihdeplinirea misiunii încredințate, spre 
binele și fericirea poporului angolez prieten.

îmi exprim și cu acest prilej Încrederea că bunele relații stabilite intre 
partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și 
întărire pe multiple planuri, spre binele poporului rom^n și poporului ango
lez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele

Republicii Socialiste România

ÎN COLECȚIA DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

NICOLAE CEAUSESCU
In Editura politică a apărut, in limba spaniolă, volumul 
DREPTURILE OMULUI IN LUMEA 

CONTEMPORANĂ

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.S. CEHOSLOVACĂ : Rezultate în întrecerea 
socialistă

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Bel
giei, Wilfried Martens, cu ocazia re- 
investirii in această funcție și a for
mării noului guvern belgian, prin 
care îi adresează sincere felicitări,

împreună cu cele mai bune urări. In 
telegramă a fost reînnoită invitația 
de a efectua o vizită oficială in 
România și se exprimă convingerea 
că relațiile tradiționale de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări 
vor cunoaște o continuă dezvoltare.

Cronica zilei
Ultimul film realizat de regizorul 

Ingmar Bergman, „După repetiție1', 
a deschis, marți, la cinematograful 
„Studio" din Capitală „Săptămîna 
filmului suedez", organizată la Bucu
rești și Sibiu (în perioada 16—22 de
cembrie), în cadrul relațiilor de co
laborare cultural-artistică dintre cele 
două țări. Manifestarea programează, 
de asemenea, filmele artistice „Ce
rul spart", „Zborul vulturului", „Ras
mus și vagabondul" și „Casa lui 
Kristoffer".

La spectacolul de gală au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public;

Au fost, de asemenea, prezențl Per 
Bertil Kollberg, ambasadorul Sue
diei la București, și membri ai am
basadei, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul sărbătoririi < 
„Zilei drepturilor omului*

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei drep
turilor omului", marți a avut loc, in 
Capitală, o adunare festivă organizată 
de Asociația pentru Națiunile Unite 
din România (ANUROM), Aso
ciația Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, 
Asociația de drept internațional și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.).

Cu acest prilej, prof. univ. Ale
xandru Bălăci, președintele ANUROM, 
a evidențiat faptul că țelul suprem 
al întregii politici a partidului și 
statului nostru, al vastei opere de 
construcție socialistă îl constituie 
omul, satisfacerea plenară a cerin
țelor sale de viață, afirmarea neîn
grădită și înflorirea continuă a 
personalității umane. A fost relie
fată preocuparea constantă a parti
dului și statului nostru pentru lăr
girea democrației socialiste, prin 
perfecționarea continuă a cadrului 
legislativ, instituțional, a mecanis
melor de conducere menite să asigu
re participarea efectivă a maselor 
largi, a tuturor membrilor societății, 
fără deosebire de naționalitate, la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a statului. Subliniindu-se pu
ternica amenințare la adresa omului 
pe care o constituie cursa înarmă
rilor, acumularea în arsenalele lumii

a noi și tot mai perfecționate mij
loace de distrugere, au fost relevate 
conceptele țării noastre cu privire la 
dreptul fundamental al oamenilor, 
al popoarelor la viață, la pace, la 
existență liberă și demnă. S-a dat 
expresie hotăririi ferme a poporului 
român de a activa, alături de cele
lalte națiuni ale lumii, pentru 
apărarea dreptului popoarelor la 
viață, Ia existență liberă și indepen
dentă.

Mesajul secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
prilejul „Zilei drepturilor omului" a 
fost prezentat de Noel D. Eichhorn, 
director ad-interim- al Centrului de 
informare al O.N.U. la București.

Au participat cadre de conducere 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Comitetului Central 
al U.T.C., Ministerului Educației și 
învățămintului, ANUROM, A.D.I.R.I., 
un numeros public.

(Agerpres)

în întrecerea pentru a întimpi- 
na cu noi rezultate in muncă Con
gresul al XVII-lea al P.C. din Ce
hoslovacia, care va avea loc in mar
tie 1986, oamenii muncii își în
dreaptă eforturile spre îndeplinirea 
cu succes a planului pe acest an 
și, implicit, pe întregul cincinal, la 
toți indicatorii. Printre obiective
le întrecerii se află accelerarea dez
voltării economiei naționale pe 
baza factorilor intensivi, înnoirea 
producției și tehnologiei, atingerea 
unor parametri tehnici la nivel 
mondial.

Aflindu-se printre întreprinderi
le fruntașe în întrecere, uzinele 
„Dukla" se apropie de îndeplini
rea angajamentului de a depăși 
prevederile de plan cu 1,5 milioa
ne de coroane. La rindul lor, uzi
nele „Skoda", unde se construiesc 
reactoare pentru centrale atomo-

electrice, sint preocupate de spo
rirea vitezei de lucru: dacă pri
mul reactor nuclear a fost con
struit în 40 de luni, acum, pentru 
executarea acestei instalații com
plexe este nevoie de numai 26 de 
luni. în această realizare își gă
sește expresie intensul proces de 
reutilare și modernizare a uzine
lor, paralel cu perfecționarea ca
lificării specialiștilor și muncitori
lor.

Pe de altă parte, presa ceho
slovacă face cunoscut un succes de 
seamă în domeniul economisirii e- 
nergiei și combustibilului : pro
gramul privind economisirea a 12 
milioane de tone de combustibil 
convențional în actualul cincinal va 
fi depășit pînă la sfîrșltul anului 
atit datorită raționalizării consu
mului, cit și introducerii unor teh
nologii noi, îndeosebi in indus
triile metalurgică și chimică.

U.R.S.S. : Complexul termoenergetic 
din ținutul Krasnoiarsk

In ținutul Krasno
iarsk, din Siberia ră
săriteană, funcționea
ză complexul termo
energetic Kansko- 
Acinsk, unde se extrag 
anual, la suprafață, 25 
milioane tone de căr
bune brun. Pe locuri
le acestea decopertate. 
între localitățile Ni-

kolskoe și Dubinino, 
unde utilaje de mare 
capacitate scot necon
tenit uriașe cantități 
de cărbune energetic, 
cu două decenii in 
urmă se excavau pri
mii metri cubi de pă- 
mînt de deasupra ză
cămintelor. De fapt, 
este vorba de un lanț

de zăcăminte de căr
bune pe o distanță de 
800 kilometri. Aflat 
încă in construcție, 
complexul termoener
getic include puternice 
centrale electrice, u- 
zine pentru lichefie
rea și gazelficarea 
cărbunelui.

CARNET CULTURAL

PE TEME DE SEZON

Aprovizionarea de iarnă a unităților comerciale
Ancheta „Scînteii" în județele Constanța, Mehedinți, Vrancea $1 municipiul București

Pe baza prevederilor din Programul 
de autoconducere și autoaproviziona
re pentru perioada 1 octombrie 1985
— 30 septembrie 1986, adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. și votat ulte
rior de Marea Adunare Națională, 
în fiecare județ și localitate consilii-, 
ic populare au elaborat programe te
ritoriale de autoaprovizionare.

Cum. se îndeplinesc prevede
rile din programele teritoriale de 
autoaprovizionare ? — iată subiectul 
anchetei de față cu referiri la situa
ția concretă din județele Constanța, 
Mehedinți, Vrancea și municipiul 
București.

Stocuri sporite 
de mărfuri

Din datele furnizate de factorii de 
răspundere ai direcțiilor comerciale 
teritoriale rezultă că stocurile de 
produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum specifice sezo
nului rece pregătite pentru iarna a- 
cestui an sint superioare celor de a- 
nul trecut. Bunăoară, in CAPITALA 
a fost pregătit un stoc de legume cu 
34 la sută mai mare decit cel de anul 
trecut. Stocurile sint mai mari decit 
în 1984 și la cartofi, fasole, rădăcl- 
noase, ceapă, fructe, conserve de le
gume și fructe. Tot pe baza progra
mului întocmit de Consiliul popular 
al municipiului București au fost 
prevăzute la desfacere cantități su
perioare anului trecut și la produsele 
industriale specifice sezonului fri
guros : paltoane, fulare, căciuli, mă
nuși, tricotaje, cizme, bocanci etc.

Ca măsură de prevedere pentru 
cazurile de ingreunare a transportu
rilor (din cauza ninsorilor), in Capi
tală s-a prevăzut constituirea unor 
stocuri de griu și făină pentru pro
ducția curentă de piine, iar în maga
zinele alimentare s-au constituit 
stocuri-tampon la 13 grupe de pro
duse agroalimentare de bază, mai re
zistente din punct de vedere al pe
risabilității : orez, zahăr, ulei, con
serve, paste făinoase ș.a.

în județul CONSTANȚA, ca urma
re a preocupării sporite manifestate 
de consiliile populare pentru înfăp
tuirea măsurilor de autoaproviziona
re, pentru creșterea producției agro
alimentare locale, a fost posibil ca, pe 
lingă asigurarea cantităților necesa
re aprovizionării curente, să se con
stituie stocuri de iarnă care depășesc 
nu numai nivelul de anul.trecut, dar 
și nivelul prevăzut inițial pentru a- 
cest an.

Rolul stimulativ al autoaprovlzlo- 
nării in profil teritorial s-a concreti
zat și în județele MEHEDINȚI și 
VRANCEA in sporul considerabil al 
cantității de produse pregătite pentru 
desfacere in sezonul rece. In județul 
Mehedinți, de exemplu, prin valori
ficarea mai bună a resurselor locale 
de producție s-au putut constitui 
stocuri de legume, fructe și conserve 
de legume și fructe care sint în mă
sură să asigure depășirea cu peste 50 
la sută a desfacerilor de anul trecut.

Ca un fapt pozitiv trebuie remar
cată preocuparea consiliilor popu
lare de a pregăti pentru sezonul rece 
stocuri mal mari de produse agroali
mentare și pentru unitățile de con
sum colectiv.

Produsele depozitate
- judicios repartizate

în paralel cu măsurile de constitui
re a stocurilor de iarnă — atit in re

țeaua de magazine, cit și in unități
le de consum colectiv — consiliile 
populare au in vedere in această pe
rioadă asigurarea condițiilor necesa
re pentru buna păstrare și repartiza
re pe magazine a mărfurilor depo
zitate. Astfel, in fiecare județ, în fie
care întreprindere comercială au 
fost constituite și funcționează comi
sii speciale, însărcinate ou urmărirea 
condițiilor de păstrare a mărfurilor, 
treeîndu-se — atunci cind este cazul 
— la resortarea produselor depozi
tate (in vederea prevenirii deprecie
rilor). De altfel, încă din vară au 
fost date în folosință noi spații de 
depozitare, iar cele existente au 
fost igienizate și modernizate, dota
te cu aparatură de măsură și control, 
în legătură cu depozitarea produselor 

agroalimentare se cuvine să subli
niem și un alt fapt : în acest an con
siliile populare au mărit ponderea 
stocurilor depozitate centralizat, in 
comparație cu proviziile făcute indi
vidual de cetățeni in propriile lo
cuințe. Această măsură a fost luată 
ca ur are a experienței anilor din 
urmă, cînd o bună parte din mărfu
rile stocate de cetățeni (în balcoane, 
cămări etc.) s-au depreciat datorită 
condițiilor improprii de păstrare. Or, 
întreprinderile comerciale dispun in 
prezent de un număr sporit de silo
zuri și depozite moderne, care asigu
ră microclimatul necesar bunei păs
trări a produselor — și este firesc câ 
mărfurile să fie depozitate în aseme
nea spații.

Importantă pentru buna satisface
re pe timpul iernii a cerințelor de 
consum ale populației este nu numai 
păstrarea corespunzătoare a mărfu
rilor de sezon, ci șl distribuirea lor 
judicioasă la desfacere. Este vorba, 
pe de o parte, de eșalonarea în timp 
a desfacerilor — în funcție de evo
luția specifică a cererii de consum 
din această perioadă, iar pe de altă 
parte, de repartizarea judicioasă a 
produselor pe cartiere și magazine — 
pentru ca fiecare cumpărător să gă
sească mărfurile de sezon cit mai 
aproape de domiciliul său.

Ce măsuri concrete s-au luat în a- 
cest sens ?

în Capitală, ca și în județele în 
care s-a întreprins ancheta de față, 
factorii de răspundere din comerț au 
dat asigurări că s-au stabilit grafice 
de distribuire in teritoriu a mărfuri
lor pe fiecare magazin, prevăzindu-se 
cantitățile și sortimentele de produ
se destinate aprovizionării și, totoda-

tă, rutele de transport. în plus, in 
Capitală, venindu-se in intimpinarea 
solicitărilor cumpărătorilor, s-a ex
tins sistemul desfacerii legumelor și 
fructelor de sezon pe bază de co- 
menzi-contract. Tot in Capitală, în
treprinderile de legume și fructe au 
luat măsura livrării majorității pro
duselor de sezon sub formă pream- 
balată.

Atenție specială 
locurilor izolate, 

centrelor mai greu 
accesibile

în programele județene de autoa
provizionare s-a acordat mai multă 
atenție asigurării stocurilor necesare 
de mărfuri in localitățile mai greu 
accesibile pe ti p de zăpadă, în co
munele de munte, in zonele fores
tiere. în județul Vrancea, de exem
plu, au fost nominalizate 42 de ma
gazine din 15 comune in care, din 
experiența anilor trecuți, circulația 
este mai dificilă pe timp de iarnă, 
în aceste locuri au fost constituite 
stocuri-tampon pentru toată durata 
iernii, atit la produsele agroalimen- 
lare, cit și la cele industriale. în 
plus, în eventualitatea unei ierni 
prelungite, s-au stabilit depozite in
termediare (în apropierea localități
lor respective), de unde mărfurile să 
fie transportate cu săniile.

Și in județul Mehedinți s-a încheiat 
acțiunea de constituire a stocurilor - 
tampon în localitățile supuse izolării 
pe timp de iarnă.

★
Sint create, așadar, condiții pentru 

ca pretutindeni aprovizionarea 
populației să se desfășoare corespun
zător in această iarnă, in conformita
te cu prevederile programelor teri
toriale de autoconducere și autoapro
vizionare. î portant este ca acum, in 
fiecare județ, în fiecare localitate, 
consiliile populare și întreprinderile 
comerciale — utilizînd din plin 
timpul favorabil, temperatura aces
tui „decembrie blind" — să pună la 
punct, să completeze, să verifice 
și să urmărească finalizarea măsuri
lor stabilite, astfel incit, la venirea 
propriu-zisă a iernii, mărfurile să 
poată ajunge operativ și in bune con
diții la dispoziția cumpărătorilor.

Mlhat IONESCU
și corespondenții „Scînteii"

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL • îeri, la stadionul „Di

namo" din Capitală, lotul reprezen
tativ de fotbal al României a întil- 
nit o selecționată olimpică, de care 
a dispus cu scorul de 3—2 (2—2), 
prin golurile marcate de Hagi (min. 
26), Rednic (min. 39) și Pițurcă (min. 
68), respectiv Cireașă (min. 20) și 
Damaschin I (min. 33). • Azi se 
vor desfășura meciurile retur din op
timile de finală ale „Cupei U.E.F.A." 
(in paranteză sint trecute rezultate
le înregistrate in prima manșă) : F.C. 
Nantes — Spartak Moscova (1—0) ; 
Legia Varșovia — Internazionale Mi
lano (0—0) ; Real Madrid — Borus
sia Moenchengladbach (1—5) : A.C. 
Milan — Waregem (1—1) : Hajduk 
Split — Dnepr Dnepropetrovsk 
(1—0) ; F.C. K61n — Hammarby 
(1—2) ; Neuchâtel Xamax — Dundee 
United (1—2) ; Sporting Lisabona — 
Atletico Bilbao (1—2).

ȘAH. în prima rundă a finalei 
campionatului republican feminin de 
șah, care se desfășoară la Băile 
Herculane cu participarea a 24 de 
jucătoare, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Margareta Mure- 
șan — Margareta Teodorescu 1—0 ; 
Mariana Nechifor — Marina Pogo- 
revici 1—0 ; Iudit Chiricuță — Dana 
Nuțu remiză ; Gabriela Olărașu — 
Edit Cosma 1—0 ; Emilia Chiș — Eli- 
sabeta Polihroniade 0—1 ; Gertrude 
Baumstark — Mădălina Stroe 1—0 ; 
Nadejda Mitescu — Viorica Ionescu 
0—1 ; Ligia Jicman — Angela Ca- 
bariu remiză ; Eugenia Ghindă — 
Luminița Radu 1—0 ; Cristina Stan
ca — Smaranda Boicu 0—1 ; Ma
riana Ioniță — Liliana Șușnea 1—0 ; 
Mălina Nicoară — Gabriela Olteanu 
remiză.
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• DIAGNOSTICARE DIN A- 
VION Av. RECOLTELOR. Un si8* 
tem special, pe bază de laser acționat din 
avion, pentru „consultarea" viitoarelor
colte, a fost pus la pupet de specialiști in 
teledetectle din cadrul Institutului de bo
tanică „N. G. Holodnîi", de pe lingă Aca
demia de Științe a U.R.S.S. în esență, este 
vorba de producerea și înregistrarea, cu 
ajutorul laserului, a unei lumlniseențe a 
plantelor, care interpretată prin interme
diul unui calculator, oferă informații pre
cise despre starea culturilor. Principalul 
indiciu î Starea frunzelor. Se știa că aces
tea, ca răspuns la condițiile nefavorabile, 
cum ar fi insuficiența substanțelor nutri
tive din sol 
registreazâ o 
acest semnal 
dar sistemul 
zează cu ușurință. In funcție de modifica-

ori poluarea atmosferică, in- 
modificare lentă. Ce-i drept, 
de alarmă este foarte slab, 
de diagnoză cu laser il sesi-

rea parametrilor luminiscenței. se poate 
afla dacă plantele au asigurate în sufi
cientă măsură principalele elemente 
nutritive. Supravegherea ot>erativă a cultu
rilor permite furnizarea unor utile reco
mandări specialiștilor din agricultură, 

în curînd. vor beneficia însă de acest sis
tem de Investigare cu laser nu numai agri
cultorii, ci și geologii. Șl aceasta, deoa
rece el este de natură să sporească proba- 
bllitatea depistării mai rapide și mai efi
ciente a zăcămintelor minerale.

• BETON CU CALITĂȚI INE
DITE. Printre noile tipuri de beton au 
calități superioare realizate In ultima vre
me in lume se remarcă și cel elaborat, cu 
ajutorul unor microsfere din polimer, de 
cercetători ai Universității tehnice Chal
mers din Goteborg, Suedia. Ce-i drept, 
polimerii au mal fost folosiți și înainte ca 
aditivi la prepararea betonului, dar în pro-

CLUJ. La Cluj-Napoca s-a des
fășurat cea de-a doua ediție â ma
nifestării interjudețene de creație 
și interpretare muzicală „Gheorghe 
Dima", organizată în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" de comitetul județean al 
U.T.C., Conservatorul de muzică 
din localitate și colegiul criticilor 
din cadrul A.T.M. Au fost prezen
tate concerte și recitaluri cu parti
ciparea corului și orchestrei sim
fonice a Filarmonicii clujene, re
citaluri de muzică contemporană. 
Manifestarea s-a încheiat cu re
citalul laureaților și cu un concert 
susținut de formațiile de cameră 
ale liceelor de artă din București 
și Cluj-Napoca. (Marin Oprea).

GALAȚI. In județul Galați con
tinuă să se desfășoare amplul pro
gram de manifestări politico-edu
cative. tehnico-științifice și cultu- 
ral-artistice „Danubius ’85“. in ca
drul celei de-a Vl-a- ediții a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". în prezent, se desfășoară 
..Săptămîna culturală a orașului 
Berești", care a programat, între 
altele, soectacole susținute de for
mații artistice renumite din jude
țul Galați, precum si dtrj citeva ju
dețe vecine. De asemenea, cetățe
nii orașului Beresti, iubitori de 
frumos, au participat la vernisa
jul expoziției ..Arta populară — 

.tradiție și actualitate". (Ștefan Di
nii triu).

VRANCEA. „Știință-tehnică-pro- 
gres" este genericul manifestărilor 
cultural-stiintifice organizate iimn 
de o âăptămînă în orașul Adjud. 
Programul a debutat cu simpozio
nul „Eooca Nico'ae Ceausescu — 
epoca de afirmare plenară a știin
ței românești. Congresul științei și 
învățămintului — eveniment cu im
plicații majore în dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării". Sint or
ganizate expuneri, dezbateri, expo
ziții de carte, concursuri ale ga
zetelor de perete, schimburi de ex
periență. (Dan Drăgulescu).

IALOMIȚA. In organizarea con
siliului județean de educație po
litică șl cultură socialistă, la ca
se!-- de cultură și căminele cultu
rale au loc bogate manifestări 
politico-edudțitive și cultural-ar- 
tistice. Dintre acțiunile desfășu
rate în ultimele zile rețin aten
ția expozițiile fotodocumentare 
de la căminele culturale din co
munele Sfîntu Gheorghe și Adîn- 
cata. cu tema „Ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu" și „Pagini de 
istorie nouă". Cu acest prilej, au 
fost prezentate expuneri despre 
realizările obținute în cei 20 de 
ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. 
(Mihai Vișoiu).

VASLUI. în moderna sală „Arta" 
a muzeului județean a fost verni
sată, in prezenta unui numeros pu
blic, expoziția de pictură, grafică 
și sculptură „Anuala ’85“ a mem
brilor cenaclului județean al Uniu
nii artiștilor plastici. Cuprinzind 
lucrări reprezentative pentru crea
torii profesioniști vasluieni, expo
ziția oglindește marile transfor
mări înnoitoare petrecute în anii 
socialismului, chipuri de oameni si 
locuri din această parte a țării. 
(Petru Necula).

TELEORMAN. La clubul între
prinderii de rulmenți din munici
piul Alexandria a fost organizat 
un medalion literar cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la nașterea 
poetului Nicolae Labiș. Au parti
cipat muncitori și specialiști, cadre 
didactice si elevi ai liceului care 
funcționează pe lingă întreprin
dere, membri ai cenaclului, li
terar „Zaharia Stancu", scriitori. 
(Stan Ștefan).

porție mare, de circa 10 la sută din volumul 
betonului, ceea ce sporea considerabil pre
țul acestuia. Specialiștii suedezi au consta
tat insă că, utilizindu-se microstore de po
limer, cu un diametru de numai doi mi
croni, proporția din beton a noului material 
poate fi redusă la doar unu la sută. Cit ’ 
privește modul de utilizare a minusculelor 
sfere de polimer, ele se introduc pur si sim
plu în apă. înainte de amestecarea cu ce
lelalte ingrediente ale betonului. întrucît 
polimerul etanșează capilarele din struc
tura betonului, acesta devine mai rezistent 
la apă. absorbția fiind cu 20—30 la sută mai 
redusă decît a betonului standard. Mai re
duse sînt și densitatea, cit și conductibili- 
tatea termică a noului beton, care, in plus, 
se poate și tăia ori bate in cuie, precum 
cheresteaua.

Greutatea redusă si întărirea rapidă. în 
timpul iernii, a noului beton conduc la 
Importante economii. Folosit la fabricarea 
planșeelor, la o clădire de patru etaje,

Foto : A.P.N.

R.S.F. IUGOSLAVIA :
Se extinde rețeaua 

de transporturi
In cadrul amplului proces de dez

voltare armonioasă a întregii eco
nomii naționale a R.S.F. Iugosla
via, sectorul transporturilor dobin- 
dește o importanță deosebită, be
neficiind de alocații pentru extin
derea și modernizarea tuturor com
ponentelor sale — rețele feroviare 
și rutiere, porturi, linii aeriene etc. 
Pînă la sfîrșitul anului în curs se 
prevede extinderea considerabilă a 
tronsoanelor de căi ferate electri
ficate, sporirea parcului de vagoa
ne de marfă și pasageri, de loco
motive diesel electrice și de ma
nevră. Numărul trenurilor care vor 
circula zilnic în Iugoslavia va de
păși 5 000 garnituri.

O atenție deosebită se acordă, 
totodată, extinderii activității din 
porturile țării, modernizării infra
structurii și dotării lor cu echipa
mente de mare randament Portul 
Koper, de exemplu, dispune în pre
zent de un modern terminal de 
containere, cu o capacitate de sto
care de circa 135 000 unități. Pe 
țărmul iugoslav al Adriaticli, por
tul Rieka cunoaște un important 
proces de modernizare și extindere, 
preconizîndu-se o capacitate ame
najată pentru primirea a peste 
60 000 de containere și a 50 000 tone 
cereale anual.

R.D.G. : Mișcarea 
inovatorilor — acțiune 

de amplă însemnătate 
economică

Numărul inovatorilor din econo
mic națională a R. D. Germane a 
atins aproape două milioane, se 
arată intr-un articol publicat de 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
în urmă cu două decenii, numărul 
acestora era de numai 566 000. „în 
prezent, 34,9 la sută din oamenii 
muncii se numără in detașamentul 
inovatorilor, iar cota tinerilor este 
deosebit de mare — 47,7 la sută", 
se relevă în articol.

Ziarul arată că in 1984 in econo
mia R.D.G. au fost aplicate peste 
o jumătate de milion de inovații. 
Economia națională a înregistrat 
astfel o creștere valorică suplimen
tară cu aproximativ 5.6 rpiliarde 
mărci. Datele pe primele șase luni 
ale anului 1985 indică o nouă creș
tere a numărului inovațiilor, pre
cum și a beneficiilor obținute prin 
aplicarea lor in economie, care sint 
estimate pentru semestrul respectiv 
Ia 3.1 miliarde mărci.

Romantici... pentru mileniul trei
(Urmare din pag. I)
tă. este înalt, șaten și um
blă drept de parcă ar dori 
să concureze verticalitatea 
firului cu plumb. .Vreau să 
mă conving dacă știe și-l 
întreb ce cuprinde o fișă 
tehnologică. Răspunde rar. 
limpede, ca... la școală : 
„Exact ceea ce trebuie : 
lista de materiale, schița 
sau desenul piesei de exe
cutat, procesul tehnologic, 
operațiile, sculele și dispo
zitivele verificatoare și 
normarea lucrării. Asta-i 
tot. insă nu trebuie uitat 
că orice fișă tehnologică 
trebuie să fie însoțită de 
una tehnico - economică. 
Pentru că. dacă tot pro
duci. nu trebuie să-ți fie 
indiferente cheltuielile, 
dar... de ce mă întrebați 
tocmai pe mini»?"

— Pentru că am auzit că 
ești redactorul-responsabil 
al revistei „Năzuințe", e- 
ditată de cenaclul literar 
al liceului' și pentru că. 
pare-mi-se. ai publicat 
poezie în „Cutezătorii", 
prin alte părți... Cum se 
împacă literatura cu teh
nica ? De ce faci poezie ?

— Am să răspund în or
dinea inversă a întrebări
lor. 1. Pentru că așa simt 
și așa-mi place. 2. Se îm
pacă excelent, dovadă că 
fastul redactor-responsabil. 
Livius Șoldan — absolvent 
din acest an al liceului — 
este acum student la Fa
cultatea de fizică din Iași. 
Să știți că nu vad nimic 
rău in faptul că eu sau 
oricare altul — și am să 
vă mai dau cîteva nume : 
Anca Toader, Cristina 
Goage, Oana Nica, Dece- 
bal Armașu, Etna Pîrvu- 
lescu, dar sint mult mai 
multi... — „facem" lite
ratură. Ne întîlnim perio
dic cu cenaclul literar al 
poeților țărani, participăm 
și ne întoarcem cu premii 
de pe Ia concursurile ju
dețene și republicane. 
Avem și colegi care fac 
și traduceri din franceză, 
germană.

Avem profesori foarte

buni. La limba română pe 
prof. dr. Ion Bălu — cu
noscutul critic literar —, 
iar la matematică pe pro
fesorii Maria Ștefănescu și 
Policarp Gane, redactorul- 
responsabil al revistei „Ca
iet de informare matema
tică și fizică". Și aflați că 
publicația cercurilor de 
matematică — că sint două 
în lideu — este mai bună 
decit a noastră....

Știu. E bine cunoscută în 
țară. Primul număr a apă
rut în 1979. iar nr. 14 
acum, de curînd. în octom
brie 1985. Președintele co
lectivului redacțional este 
academicianul Nicolae Teo
dorescu, însuși președin
tele Societății de Științe 
Matematice. Și mai știu că 
distinsul nostru academi
cian, împreună cu aca
demicianul Calus lacob, 
onorează cu prezența lor 
anuala sesiune de referate 
și comunicări științifice a 
liceului „Nicolae Grigo- 
rescu" din Cimpina. L-am 
întrebat pe profesorul Po
licarp Gane cum își ex
plică dumnealui că perso
nalități științifice de o ase
menea ținută vin. ascultă 
și vorbesc in fata unor 
elevi de liceu. Practic. în 
fața unor copii... Mi-a răs- 
pus cu o întrebare :

— Vă amintiți ce scria 
academicianul Moisil prin 
1972 ? Mă refer la tableta 
aceea «De vorbă cu co
piii-.. Zicea așa : „Și des
pre folosirea matematicilor 
se interesează copiii. Și le 
spun : dacă vreți să ajun
geți istorici învățați mate
matică. Și le spun de ce. 
Și dacă vreți să ajungeți 
medici, invățati matema
tică. Și le spun de ce. Și 
dacă vreți să ajungeți pic
tori. sculptori, muzicanți, 
critici literari. Și le spun 
de ce. Și copiii înțeleg..."

— Bine... înțeleg. Dar 
Grigore Moisil n-a spus 
și... dacă vreți să ajungeți 
strungari. lăcătuși, sudori, 
frezori...

— Păi n-a spus-o pentru 
că astea sînt meserii... teh
nice. Iar tehnică fără ma

tematică nu se poate. Am 
să vă răspund totuși de ce 
cred eu că vin la noi. Pen
tru că știu foarte bine că 
a-i învăța pe alții e sin
gura risipă care sporește 
avuția.

...Cînd am ieșit pe poarta 
liceului m-am intilnit cu 
un fost coleg. Ningea fru
mos, ne-am plimbat înde
lung pe strada care ne 
văzuse de mii de ori cu 
ghiozdanul în mină și... 
ne-am adus aminte de anii 
cînd eram elevi.

— A fost greu, dar a 
fost frumos, de-a dreptul 
romantic, spunea fostul co
leg. Și-ăștia de azi sint 
buni. învață bine, dar — 
cum să-ti spun — cred că 
sint intoxicați de atita teh
nică. de practică, toată- 
ziua-bună-ziua fiare, mo
toare. formule... Și-au pier
dut romantismul, asta e ! 
Eu mă uit la fiu-meu. e 
elev tot aici, la „Grigo- 
rescu" intr-a XII-a A...

N-am mai rezistat. Am 
izbucnit in hohote de ris. 
Fostul coleg m-a privit 
contrariat. El nu știa că o 
rugasem pe profesoara 
Mariana Preda, directoarea 
liceului, să-i îndemne pe 
elevii dintr-a XII-a A să 
răspundă in scris, timp de 
cinci minute, la întrebarea: 
Ce știți despre orașul în 
care trăiți ? Au răspuns 
toți. Fiul fostului - meu co
leg a scris printre altele : 
„în prezent Cîmpina este 
orașul unor mari construc
ții. Este o veritabilă forță 
industrială. Centrul înflo
rește pe zi ce trece. Acum 
ninge cu fulgi mari, care 
îmbracă totul într-o albă 
haină d.e sărbătoare..." 
N-am să-i 6pun numele. 
Iar ceilalți : „Cîmpina... la 
poalele ei curge Prahova 
cea limpede și rece. în ul
timul timp orașul meu s-a 
schimbat mult, în locul ca
selor vechi. înnegrite de 
vreme, s-au înălțat blocuri 
frumoase, albe..." (Violeta 
Trandafir) ; „Aici am vă
zut lumina zilei, aici am 
făcut primii pași in viată, 
aici am invătat împreună

cu prietenii mei profesia 
de om. Știți ce dor imi e 
de oraș cînd plec undeva, 
fie și pentru o zi ? Noi, 
tinerii de astăzi, vom face 
orașul și mai frumos,- iar 
urmașii noștri îl vor face 
și mai frumos..." (Crina 
Miloș) ; „Dacă nu ești de 
aici n-ai să vezi mare lu
cru. Dacă vrei să vezi 
Cîmpina cu adevărat tre
buie să-i aparții cu totul, 
pentru că locul natal il 
vezi mai mult cu sufletul 
decit cu ochii..." (Mugur 
Popescu) ; „Eu am crescut 
odată cu orașul, deoarece 
acum 17 ani Cimpina nu 
era decît un tirg prăfuit..." 
(Alexandru Dincă) î „îmi 
place foarte mult faptul că 
în fiecare zi orașul se face 
tot mai frumos și mă min- 
dresc că învăț in cel ma: 
bun liceu. După facultate 
mă întorc tot aici. Sigur !“ 
(Denis Mihai) ; „Eu . nu 
sint un sentimental, dar 
afirm că iubesc orașul..." 
(Tiberiu Henegar) „Aici 
am învățat să prețuiesc 
munca și omul" (nesemna
tă) ; „O mîndrie nemăsu
rată mă cuprinde cînd pri
vesc ultimele construcții. 
Arhitectura respectă spe
cificul acestor ’locuri și-1 
păstrează romantismul din- 
totdeauna" (Corina Flo- 
rea) ; „Aș putea să spun 
că este orașul cel mai în
sorit. cel mai frumos, că 
s-a industrializat enorm — 
dar astea le poate consta
ta oricine. Știu foarte 
multe despre el, ce să 
scriu ? Asta : il iubesc și 
gata" (Valentina Iancu) : 
„E iarnă. Ninge... Ninge cu 
fulgi mari și orașul se 
mută în basm. Totul ema
nă tinerețe și fericire, totul 
se îmbracă in speranță și 
bucurie, totul mă incintă. 
Acesta, totul, este orașul 
meu..." (Mugur Vaida). Șl 
tot așa...

Tinerii aceștia cu mintea 
doldora de formule, de 
schite, de procese tehno
logice. de citate, de orașul 
lor... au acum 17 ani. Iar 
la începutul mileniului trei 
vor împlini 32.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul li decembrie, ora 20 — 14 
decembrie, ora 20. în (ară : Vremea 
în răcire ușoară, îndeosebi în partea a 
doua a intervalului. Cerul va fi varia
bil, cu înnorfiri mai accentuate la în

ceput în regiunile din nord-est, unde 
vor cădea precipitații locale sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. In 
partea a doua a intervalului, înnoră- 
rlle se vor accentua în regiunile sudi
ce, unde vor cădea precipitații locale 
sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări la începutul interva
lului în nord-estul țării și la munte 
din sectorul nordic, apoi în sudul ță
rii din est. Temperaturile minime vor

fi cuprinse între minus 8 și plus 2 gra
de, iar maximele între minus 2 și plus 
8 grade. în București : Vreme în ră
cire ușoară. Cerul va fi variabil, cu 
înnorfiri mai accentuate în partea a 
doua a intervalului, cînd vor cădea 
precipitații sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vînt slab pînă la moderat cu 
intensificări tn ultimele zile din secto
rul estic. Temperatura minimă minus
4 la zero grade, maximă un grad la
5 grade.

încărcsrea totală a fost redusă cu circa 
1 930 tone, micșorîndu-se astfel și solicita
rea fundației, a întregii structuri de re
zistență.

• „OGLINDĂ" DE 940 KMP. 
Unul din cele mai mari baraje din lume 
și cel mai mare din Turcia este în curs 
de construcție p« fluviul Eufrat. Lucrările 
noului baraj ce poartă numele lui Atatiirk, 
fondatorul statului modern turc, se vor fi
naliza în 1994. Lacul de acumulare, ce pre
supune mutarea din regiune a circa 50 mii 
persoane, 
și va fi 
doi ani.

Barajul 
Ii arde de 
a 726 mii _ __ ____  .
Harran și Siverek. Realizarea marelui ba
raj va permite Turciei, mare importatoare 
de energie electrică șl de combustibili, 
să-șl îmbunătățească simțitor situația ener-

va ocupa o suprafață de 940 kmp 
umplut cu apă pe parcursul a
va permite producerea a 8.1 ml- 
kWh energie electrică și irigarea 
hectare de teren arid din cimpiile

geticâ. De notat că. in prezent, resursele 
hidraulice ale acestei țări sint exploatate 
doar in proporție de 10 la sută.

• CALCULATOR ECONOMI
COS. Celulele fotoelectrice sint tot mai 
frecvent utilizate pentru alimentarea calcu
latoarelor de buzunar. Este si firesc să fie 
așa, de vreme ce ele valorifică, in principal, 
o sursă de energie gratuită si regenerabilă, 
respectiv energia solară. Printre ultimele 
modele de calculatoare de buzunar extra- 
plate alimentate cu asemenea celule se re
marcă si cel lansat de curind pe piață in 
Japonia. Dotată cu un nou tip de celule ie 
înaltă sensibilitate, respectiv de trei ori 
mai mare decit a celulelor clasice, bateria 
solară poate fi încărcată la o lumină foarte 
slabă, fie și de numai 20 lueșt, ceea ce 
permite funcționarea calculatorului la lu
mina unei luminări sau a unui iluminat 
electric redus. Mai precis, bateria se poate

încărca normal la 2,5 metri de un- tub 
fluorescent de 15 wați sau la 4 metri de 
un bec electric obișnuit de 100 wați.

• OȚEL CU. LONGEVITATE 
SPORITĂ. Specialiști ai Institutului de 
mecanică de precizie din Varșovia au rea
lizat o nouă marcă de otel aliat cu crom și 
aluminiu caro prezintă rezistență sporită la 
coroziune, ceea ce il recomandă ca material 
ideal pentru fabricarea țevilor de eșapa
ment ale automobilelor. Confirmarea cali
tății superioare a noii mărci de oțel este 
oferită de rezultatele testărilor efectuate pe 
diferite tipuri de automobile, longevitatea 
noilor țevi de 
150 000 km de 
profilează insă 
zent studiindu-se comportarea sa ia fabri
carea de coșuri industriale și a unor schim
bătoare de căldură pentru termoficarea ur
bană.

eșapament atingind peste 
trafic. Pentru noul oțel se 
și alte întrebuințări, in pro

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

i
*
*
*

î<



Schimb de mesaje la nivel înalt 
românn-snvietic

Schimb de mesaje la nivel înalt 
românn-chinez

Tovarășul Gustav Husak a primit 
delegația U.G.S.R.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise tovarășului 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și tovarășului A. A. 
Gromiko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cele mai calde salutări, sin
cere urări de sănătate și succese in 
activitatea pe care o desfășoară in 
fruntea P.C.U.S. și statului, iar co
muniștilor sovietici, popoarelor Uniu
nii Sovietice succese tot mai mari in 
opera de construire a socialismului 
și comunismului, in întîmpinarea 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și succese în acti
vitatea pe care o desfășoară în frun
tea partidului și statului român, îm
preună cu cele mai sincere urări de 
noi și mari succese poporului român 
in înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al XlII-lea al P.C.R. și în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Schimbul de mesaje a avut-loc cu 
prilejul primirii de către A. A. 
Gromiko, membru al Biroului Politic 
al C.C. âl P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al

Sesiunea Comisiei mixte România-C.E.E.
BRUXELLES 10 (Agerpres). — în 

perioada 9—10 decembrie s-au des
fășurat, la Bruxelles, lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
Ronjânia — Comunitatea Economică 
Europeană (C.E.E.).

Cele două delegații au examinat 
stadiul acfual al schimburilor comer
ciale dintre România și țările mem
bre ale C.E.E. și au convenit noi 
măsuri care să contribuie, în conti
nuare, la creșterea acestora. O aten
ție deosebită s-a acordat ameliorării 
condițiilor de acces ale produselor 
românești pe piețele C.E.E. Ambele 
părți și-au manifestat voința pentru 
diversificarea schimburilor econo
mice.

Delegația română a fost condusă 
de Vasile Pungan, ministrul comer

BEIJING

Dezvoltarea relațiilor externe ale R.P. Chineze
BEIJING 10 (Agerpres). — Prezen- 

tînd evoluția relațiilor internaționale 
ale R.P; Chineze in 1985, ministrul de 
externe Wu Xueqian a apreciat, in
tr-un interviu acordat agenției China 
Nouă, că solidaritatea și prietenia cu 
România s-au consolidat in conti
nuare. A crescut considerabil comer
țul Chinei cu celelalte țări socialiste, 
a relevat ministrul chinez. Relațiile 
cu Uniunea Sovietică au cunoscut 
creșteri notabile, între cele două țări 
încheindu-se un acord de schimburi 
și plăți pe termen lung, avind loc vi
zite reciproce de delegații parlamen
tare și in alte domenii.

întîlnirile dintre oamenii de stat 
chinezi și conducătorii a numeroase 
state de pe diferite continente — a 
arătat el — au contribuit la o mai 
bună înțelegere de către fiecare par
te, soldîndu-se cu încheierea de do
cumente privind cooperarea mai 
strînsă pe plan economic, tehnico- 
științific și cultural dintre China și 
alte națiuni.

însemnate realizări' au fost înre
gistrate în dezvoltarea și consolida
rea relațiilor cu statele in curs de

OLANDA

Instalarea rachetelor de croazieră 
-decizie viu contestată

Șocată și contrariată în urma 
deciziei guvernului de la Haga de 
a accepta amplasarea celor 48 ra
chete de croazieră pe teritoriul țării, 
mișcarea antinucleară olandeză, de
parte de a se demobiliza, își reîn
noiește opoziția prin acțiuni și for
me noi de luptă împotriva cursei 
înarmărilor.^ După cUm se știe, cu o 
săptămină înainte de hotărirea ca
binetului, comitetul „Kruisraeketen 
Nee" („Nu rachetelor de croazieră !“) 
a transmis oficialităților cele 3 743 445 
semnături colectate pe cărți poștale 
de la cetățenii olandezi cu drept de 
vot, care și-au proclamat deschis 
împotrivirea față de instalarea noilor 
rachete. Dacă electoratul din aceas
tă țară este evaluat la aproximativ 
opt milioane alegători, acțiunea ini
țiată de adversarii rachetelor nu
cleare s-a constituit intr-o veritabi
lă consultare populară, care înlătură 
orice îndoială asupra atitudinii opi
niei publice. •

Tocmai această stare de spirit ex
plică dificultățile întîmpinate de 
proiectul de lege guvernamental in 
chiar incinta parlamentului, deși in 
prealabil s-a stabilit că el poate fi 
ratificat doar cu o majoritate sim
plă și nu de două treimi, cum s-ar 
fi cuvenit intr-un asemenea caz care 
afectează destinele întregii națiuni. 
Votul propriu-zis a fost strîns. iar 
rezultatele — discutabile. 80 de de- 
putați au votat pentru proiectul de 
lege guvernamental, 69 contra. Din 
cei 79 parlamentari ai partidelor 
coaliției guvernamentale, șase s-au 
pronunțat contra amplasării rachete
lor, toți fiind membri ai Partidului 
Apelul creștin-democratic (C.D.A.) al 
primului ministru Ruud Lubbers. 
..Voturile a patru mici partide de 
dreapta — nota agenția France 
Presse — au făcut să incline balan
ța in favoarea instalării rachetelor". 
Liderul Partidului Muncii (P.V.D.A.), 
Joop den Uyl, care a inițiat o mo
țiune de respingere a deciziei gu
vernamentale, a subliniat ulterior că 
dacă gruparea sa va cîștiga alegerile 
legislative din luna mai 1986, va re

U.R.S.S., a tovarășului general
colonel Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, care efectuează o vizită oficială 
de prietenie în Uniunea Sovietică, la 
invitația guvernului sovietic.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a subliniat că, 
în spiritul înțelegerilor convenite în 
cadrul înțilnirilor și convorbirilor 
româno-sovietice la nivel înalt, rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică cunosc o dezvol
tare continuă, pe multiple planuri și 
s-a exprimat dorința reciprocă și 
hotărirea de a se acționa pentru 
adîncirea și diversificarea lor în in
teresul popoarelor celor două țări, al 
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării internaționale.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a fost 
prezent Traian Dudaș, ambasadorul 
țării noastre la Moscova..

★
La Moscova au avut loc, de ase

menea, convorbiri între general
colonel Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale, și mareșalul Uniunii Sovie
tice S. L. Sokolov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul apărării al U.R.S.S., în 
cursul cărora au fost examinate pro
bleme de interes reciproc.

țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, iar delegația Co
misiei C.E.E. de Willy de Clercq, 
ministru, membru al Comisiei C.E.E., 
responsabil cu relațiile externe.

* ■
Cu ocazia prezenței în capitala 

Belgiei, ministrul român al comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale a avut, de aseme
nea, întrevederi cu Herman de Croo, 
ministrul comerțului exterior, și Phi
lippe Maystadt, ministrul economiei, 
în cadrul cărora au fost abordate 
probleme interesînd relațiile econo
mice bilaterale, scoțîndu-se în evi
dență posibilitățile concrete de adîn- 
cire a cooperării economice dintre 
România și Belgia.

dezvoltare, promovindu-se prietenia, 
sprijinul și respectul reciproc, cola
borarea și dorința de a progresa in 
comun.

Cu Statele Unite, relațiile s-au dez
voltat constant, realizindu-se contac
te și schimburi de păreri între oa
menii de stat, constatindu-se unele 
progrese în cooperarea economică, 
comercială, tehnico-științifică, . cul
turală și de invățămînt. Dar s-au 
manifestat și anumiți factbri nega
tivi, problema Taiwanului și restric
țiile americane asupra unor exporturi 
constituind principalele obstacole in 
dezvoltarea relațiilor bilaterale. Sa- 
lutînd decizia S.U.A. de a reduce 
restricțiile privitoare la transferul ide 
tehnologie către China, ministrul de 
externe chinez și-a exprimat spe
ranța că S.U.A. vor continua să-și 
modifice politica discriminatorie față 
de China. ,

Wu Xueqian a arătat, totodată, că 
țara sa acordă o importanță deosebi
tă consolidării relațiilor economice și 
tehnice cu Japonia, pe baza egalității 
și avantajului reciproc.

considera actuala orientare a cabi
netului privind amplasarea pe teri
toriul țării a celor 48 de rachete de 
croazieră cu încărcătură nucleară. 
Moțiunea prezentată în parlament de 
șeful opoziției socialiste a întrunit 
sprijinul tuturor reprezentanților 
partidelor de stînga.

Se știe că amplasarea noilor ra
chete urmează să aibă loc, cu înce
pere din 1988, la baza de la Woens- 
drecht, din sud-vestul țării, aproape 
de granița cu Belgia. Este un oraș 
eu 10 000 de locuitori, care ă devenit 
în ultimii ani centrul și simbolul 
impresionantei mișcări de masă 
antinucleare. Consiliul orășenesc a 
hotărit să refuze aprobarea proiec
telor de pregătire a bazei pentru 
instalarea rachetelor. De fapt, cum 
nota agenția Reuter, locuitorii dețin 
doar informații foarte sumare des
pre ce se va întîmpla în următorii 
ani pe meleagurile lor. Se știe doar 
că vor .fi construite o nouă șosea 
de legătură cu regiunea respectivă, 
clădiri și instalații pentru cazarea a 
1 200 de militari americani, care ur
mează să sosească in 1987. Consiliul 
orășenesc nu intenționează să aban
doneze lupta. Primarul orașului a 
anunțat că se vor adresa Consiliului 
de Stat, cel mai înalt forum legal 
din Olanda, pentru a obține amî- 
narea acestei amplasări. Protestele 
antinucleare, sublinia agenția Reuter, 
au devenit o componentă de zi cu 
zi în viața orașului. în afara celor 
care participă la mișcarea locală 
pentru dezarmare, demonstrațiile au 
atras mii de persoane din toate re
giunile țării.

Confruntat cu o mișcare de îm
potrivire a cărei amploare e departe 
de a se diminua, cabinetul de Ta 
Haga a cerut aliaților săi din 
N.A.T.O. o reducere a sarcinilor 
Olandei in domeniul nuclear. Este 
vorba de dotarea forțelor militare 
olandeze cu mine atomice, bombe 
antisubmarine amplasate pe avioane 
„Orion", bombe tactice pentru avioa
nele „F-16“ și alte tipuri de arma
mente nucleare. Guvernul olandez a

BEIJING 10 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist' 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, și tovarășul Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a avut 
loc la Beijing. Tovarășul Hu Yaobang 
a primit cu deosebită plăcere urările 
de sănătate și de noi și însemnate 
succese în activitatea de edificare 
socialistă a Chinei populare și a ru
gat, la rîndul său, să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un cald 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate, mari și noi succe
se, în continuare, în activitatea de 
edificare a socialismului, pentru 
bunăstarea și prosperitatea poporului 
român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu

Cu prilejul Congresului 
Partidului Comunist din Israel

TEL AVIV 10 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise 
tovarășului Meir Vilner, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Israel, un 
cald salut, urări de sănătate și 
succese în activitatea pe care o des
fășoară pentru îndeplinirea hotări
rilor adoptate de cel de-al XX-lea 
Congres al P.C. din Israel, care și-a 
încheiat lucrările la Haifa.

Mulțumind pentru prezența unui 
reprezentant al Partidului Comunist 
Român la congres și apreciind a- 
ceasta ca o manifestare de solidari
tate, tovarășul Meir Vilner a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut, 
cele mai bune urări de sănătate, fe
ricire și noi succese în activitatea 
de mare răspundere în fruntea parti

După alegerile din Cipru
NICOSIA 10 (Agerpres). — După 

anunțarea rezultatelor finale ale 
alegerilor desfășurate ‘duminică în 
Cipru, Partidul Democratic al pre
ședintelui Spyros Kyprianou a dat 
publicității o declarație prin care 
cere celorlalte formațiuni politice 
din țară să coopereze cu el, pentru 
crearea unei politici comune și a 
unei unanimități asupra problemelor 
naționale. Declarația subliniază, de 
asemenea, că este necesar să se 
pună capăt „crizei inutile și pericu

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri iordaniano-siriene • Negocierile dintre Israel 

și Egipt privind zona Taba
AMMAN 10 (Agerpres). — ^Regele 

Hussein al Iordaniei l-a primit marți 
pe primul ministru al Siriei, Abdel 
Rauf al-Kassem, care a sosit in 
aceeași zi într-o vizită la Amman, 
în fruntea unei delegații guverna
mentale.

Vizita premierului sirian in Ior
dania, care survine la scurt timp 
după vizita întreprinsă de Zeid Ril’ai, 
luna trecută la Damasc, va prilejul 
evaluarea situației pe plan arab și 
examinarea problemelor legate de 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Surse citate de agențiile interna
ționale de presă au afirmat că vizita 
primului ministru al Siriei consti
tuie o etapă pregătitoare a unei in- 
tilniri la nivel înalt siriaqo-iorda- 
niană. ,

TEL AVIV 10 (Agerpres). — O 
nouă rundă de negocieri egipteano- 
israeliene în problema zonei de 
frontieră Taba, din Sinai, au început 
marți în orașul Herzliya do lingă 
Tel Aviv. Delegația israeliană este 
condusă de Avraham Tamir, direc
tor general al Oficiului primului 

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ) .........
anunțat că intenționează, de aseme
nea, să reducă din 1988 participarea 
aviației militare olandeze la asa-nu- 
mitele „misiuni nucleare tactice ale 
N.A.T.O.". Dacă o reconsiderare si
milară a fost anunțată in urmă cu 
cîțiva ani de Canada, decizia Olan
dei este evaluată ca prima de acest 
gen printre membrii vest-europeni 
ai alianței nord-atlantice, ceea ce 
explică nemulțumirea și chiar iri
tarea stirnite în comandamentul 
N.A.T.O.

Cu toate aceste reconsiderări, fon*- 
dul problemei privind amplasarea 
rachetelor de croazieră in Olanda 
rămîne nemodificat, confirmînd ne
liniștea opiniei publice din țară și 
de peste hotare. Exprimînd opinii 
larg răspîndite în cele mai diverse 
sectoare ale opiniei publice olande
ză, liderii Partidului Muncii apreciau 
că amplasarea rachetelor americane 
este „un act indezirabil" atît din 
punct de vedere politic, cit și din 
rațiuni militare și nu reprezintă o 
contribuție la securitatea Europei. 
Evident, dezbaterea asupra rachete-

FRANȚA

în perspectiva alegerilor parlamentare
Alegerile legislative și regionale,, 

programate în luna martie anul vii
tor, concentrează de pe acum aten
ția tuturor partidelor politice din 
Franța. Deși mandatul președintelui 
Franțois Mitterrand, reprezentant al 
Partidului Socialist de guvernămînt, 
expiră, cum se știe, in 1988, compo
nența parlamentului va fi reînnoită 
în primăvara viitoare, aplicîndu-se 
pentru prima oară reforma electo
rală inițiată de Partidul Socialist — 
reformă care înlocuiește vechiul 
scrutin majoritar in două tu
ruri, in vigoare din 1958, prin scru
tinul proporțional departamental, 
cu o singură etapă de desfășurare 
și cu o cotă obligatorie de 5 la sută 
din sufragii necesare unui candidat 
spre a fi ales.

Problemă, desigur, de ordin strict 
intern, alegerile prezintă, in mod o- 
biectiv, un șir de particularități care 
au fost reliefate de observatorii vie
ții politice internaționale.

Astfel, se consideră că problema- 

prilejul primirii de către tovarășul 
Hu Yaobang a delegației Consiliu
lui Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste condusă de 
tovarășa Tamara-Maria Dobrin. pre
ședintele executiv al Biroului Exe
cutiv al F.D.U.S., care a efectuat o 
vizită in R.P. Chineză la invitația 
Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare.

Cu acest prilej au fost evocate 
recentele întîlniri care au avut loc 
la Beijing la cel mai înalt nivel, 
moment de importanță majoră in 
cronica relațiilor prietenești dintre 
partidele, statele și popoarele celor 
două țări, colaborarea prietenească 
in spiritul hotăririlor și înțelegerilor 
adoptate în' luna octombrie anul 
acesta.

La intîlnire au luat parte membri 
ai Comitetului Național al Confe
rinței Consultative Politice Populare.

A fost prezent AngelO. Miculescu, 
ambasadorul țării noastre la Beijing.

dului și statului, în opera de con
struire a socialismului în România. 

Schimbul de saluturi a avut loc 
cu prilejul primirii de către tova
rășul Meir Vilner a tovarășului 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.,' care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al P.C. din 
Israel.

★
Schimburi de saluturi și mesaje 

între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
conducerile Partidului Muncii din 
Israel și Partidului Muncitoresc 
Unit din Israel — MAPAM §u avut 
loc cu prilejul primirii la secretarul 
gpneral al Partidului Muncii din 
Israel, Uzi Baram, și Elazar Gra- 

-not, secretar generai al Partidului 
Muncitoresc Unit din Israel —• 
MAPAM, a tovarășului Mihai Gere.

loase" provocate de partidele de 
opoziție, care au contestat maniera 
în câre guvernul a abordat chestiu
nea incheierii unui acord privind 
soluționarea problemei Ciprului.

Reamintim că în alegerile de 
duminică Partidul Democratic a ob
ținut 16 locuri în parlament, situîn- 
du-se după Alianța Democratică —■ 
19 mandate. Partidului AKEL i-au 
revenit 15 mandate, iar deputaților 
EDEK — 6 mandate.

ministru, și David Kimche, director 
general in Ministerul Afacerilor 
Externe, iar cea egipteană, de Abdel 
Halim Badawi, adjunct al, ministru
lui afacerilor externe. După ședința 
de dimineață au fost constituite 
două comitete de lucru.

într-o declarație citată de agen
țiile U.P.I. și A.P., Avraham Tamir 
și-a exprimat optimismul in legătu
ră cu desfășurarea negocierilor, 
precizind că s-au înregistrat pro
grese în toate problemele.

RIAD 10 (Agerpres). — Miniștrii 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Organizației Conferinței Islamice 
urmează să se întrunească în ca
drul reuniunii lor anuale, între 6 și 
10 ianuarie, în Maroc.

Pe ordinea de zi sînt înscrise, între 
altele, situația din Orientul Mijlociu, 
problema palestiniană, conflictul 
iraniano-irakian. Participanții vor 
aborda, de asemenea, lupta impotri- 
va terorismului și. in acest cadru, 
modalitățile dei frîna pirateria ae
riană, informează agenția M.A.P.

lor se va prelungi inevitabil asupra 
campaniei electorale, în condițiile în 
care se consideră că problemele eco
nomice și sociale (șomajul afectează 
16 la sută din populația activă) con
tinuă să se agraveze ca urmare di
rectă a sporirii cheltuielilor militare. 
Un sondaj de opinie inițiat de re
țeaua de televiziune VARA, efec
tuat în luna octombrie, arăta că, în 
momentul de față, chemarea la urne 
a alegătorilor s-ar solda cu pierderea 
majorității partidelor guvernamenta
le in parlament în favoarea Parti
dului Muncii, care ar înregistra un 
mare avans.

Intre timp, forțele care se pronun
ță pentru pace și dezarmare, adver
sarii olandezi ai eurorachetelor, ai 
escaladei nesăbuite a înarmărilor 
nucleare își amplifică și intensifică 
eforturile pentru a determina, îm
preună cu mișcările pentru pace din 
alte țări, cu toate popoarele încer
catului nostru continent, oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă ireparabilă.

tica și miza mare a alegerilor le
gislative au dominat atît congresul 
P.S.F., ce a avut loc între 11 și 13 
octombrie, cît și reuniunea mai re- 
strînsă din 9 și 10 noiembrie, în 
cadrul căreia liderii și strategii a- 
cestui partid și-au definitivat pro
gramul și listele electorale.

După primii doi ani de guverna
re. cu un cabinet ce includea și 4 
miniștri comuniști, socialiștii, care 
au contat pe o încetare sau dimi
nuare a crizei economice mondiale 
si a repercusiunilor ei pe plan na
țional, au procedat la o reevaluare 
a promisiunilor preelectorale și ău 
instituit in 1983 o politică de auste
ritate economică, apreciind că re
zultatele și progresele acesteia vor 
fi evidente după o anumită perioa
dă de timp.

In cei peste patru ani de la pre
luarea puterii, la activul guvernului 
socialist sînt menționate de către 
susținătorii acestuia naționalizarea 
unor societăți industriale și finan

PRAGA 10 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
tovarășului Gustav Husak, secretar 
general ' al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, un salut cordial și 
cele mai .bune urări de pace, progres 
și prosperitate poporului cehoslovac 
prieten.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Gustav Husak a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut tovă
rășesc, cele mai bune urări de să
nătate și multă putere de muncă în 
ampla activitate pe care o desfășoa
ră în fruntea partidului și statului, 
iar poporului român prieten urări de 
noi succese pe calea progresului și 
dezvoltării multilaterale a României 
socialiste. De asemenea, și-a expri
mat satisfacția pentru vizita pe care 
urmează să o facă în țara noastră și 
convorbirile pe care le va avea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășei Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre

Cu prilejul aniversării tovarășei 
Dolores Ibarruri

MADRID 10 (Agerpres). — în nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-au transmis tovarășu
lui Gerardo Iglesias, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Spa
nia, un salut cordial și cele mai bune 
urări.

Tovarășul Gerardo Iglesias a mul
țumit și a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele mai 
cordiale salutări și urări de noi suc
cese în activitatea de inaltă răspun
dere pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului nostru.

Schimbul de mesaje a avut locala 
Madrid, cu prilejul primirii de că
tre tovarășul Gerardo Iglesias a 
delegației P.C.R., condusă de tova
rășul Miu Dobrescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al

SESIUNE. Timp de două zile, la 
I Praga s-au desfășurat lucrările se

siunii Adunării Federale a R. S. 
I Cehoslovace. Deputății forului le- 
I gislativ suprem au dezbătut și a- 

probat proiectele planului econo- 
Imic și bugetului de stat pe anul 

1986, precum și alte proiecte de 
legi, relatează agenția C.T.K.

j REUNIUNE. în orașul columbian 
I Cartagena de Indias au luat sfîrșit 

lucrările sesiunii Adunării Ggnera- 
I le a Organizației Statelor America

ne (O.S.A.). Sesiunea a adus mo-
1 dificăli Cartei O.S.A. Modificările 
I Cartei, în cazul în care vor fi ra

tificate de cel puțin 22 de țări 
membre ale O.S.A., vor permite ca 
problema intrării in organizație să 

I. fie tratată separat de considerente 
de ordin social-politic, ceea ce per
mite, practic, ca Republica Cuba 

Isă poată reveni în rindurile sta
telor membre ale organizației, pre
cizează agenția Taniug.

PENTRU PROTEJAREA MEDIU- 
I LUI. La Cairo s-au desfășurat lu- 
Icrările unei conferințe a Progra

mului Națiunilor Unite pentru pro
tejarea mediului înconjurător 

. (U.N.E.P.). In cadrul dezbaterilor, 

ciare (ceea ce a sporit ponderea 
sectorului de stat în economie), îm
bunătățirea situației unor categorii 
de cetățeni cu venituri mici, insti
tuirea unui proces de descentralizare 
a aparatului de stat, reducerea trep
tată a ratei anuale a inflației, de la 
15 .1a sută Ia 5,5 la sută. Nu este mai 
puțin. adevărat că măsurile drastice 
de austeritate, masiva restructurare 
a unor sectoare din industrie, consi
derate necesare de către guvern, au 
sporit tensiunile pe plan social. Da
tele comunicate de Instituțiile spe
cializate semnalau, in luna septem
brie, existenta a nu mai puțin de 
2 383 000 șomeri. Chiar zilele trecute, 
președintele Mitterrand, intr-un in
terviu radiodifuzat, declara că dacă 
socialiștii vor pierde majoritatea 
parlamentară la viitoarele alegeri, 
aceasta se va întîmpla tocmai din 
cauza nivelului ridicat al șomajului.

în ceea ce privește o altă compo
nentă a guvernului format în 1981 
— Mișcarea Radicalilor de Stînga 
(M.R.S.), cu 10 deputați în Aduna
rea1 Națională și trei miniștri în ca
binet — ea dorește menținerea ali
anței cu socialiștii. Preocupată de 
asigurarea unei majorități parlamen
tare, M.R.S. preconizează o orien
tare de centru-stînga, prin ralierea, 
la cele două partide aflate în pre
zent la putere, a gaulliștilor de stingă 
și a altor forțe dispuse la formarea 
unei asemenea configurații politice.

Pregătirii alegerilor parlamentare 
i-a' fost consacrată și Conferința 
Partidului Comunist Francez, ținută 
în octombrie la Nanterre. După cum 
se știe, miniștrii comuniști au ieșit 
in iulie 1984 din guvern, apreciind 
că nu au fost concretizate promisiu
nile preelectorale ale P.S.F. pe baza 
cărora s-a realizat • înțelegerea de 
colaborare. La Conferința de la 
Nanterre, P.C.F. s-a declarat dis
pus să conlucreze cu alte forțe poli
tice din țară în vederea depășirii 
crizei economice și înfăptuirii de 
transformări reale în societatea 
franceză, prezentînd, în documentul 
adoptat cu acest prilej, propuneri 
care vizează asigurarea dezvoltării 
economice, rezolvarea problemei șo
majului, ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale întregului 
popor. P.C.F. declară că rămîne 
partizanul uniunii de stînga. 

ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care a efectuat o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
R.S. Cehoslovacă, la invitația Consi
liului Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare din această țară. La 
primire a participat tovarășul Karel 
Hoffmann, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului Co
munist' din Cehoslovacia, președinte
le Consiliului Central al Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Ceho
slovacia.

♦
Delegația sindicatelor din țara 

noastră, condusă de Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care întreprinde o vizită 
în Cehoslovacia, a avut convorbiri 
cu o delegație a sindicatelor ceho
slovace, condusă de Karel Hoffmann, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Con
siliului Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare Cehoslovace.

De asemenea, delegația U.G.S.R. a 
avut o întrevedere cu Ibrahim Zac- 
karia, secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale.:

P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de Partid, care participă la ma
nifestările prilejuite de aniversarea 
tovarășei Dolores Ibarruri.

în cadrul convorbirilor purtate cu 
acest prilej s-a procedat la o infor
mare reciprocă asupra preocupărilor 
celor două partide, subliniindu-se 
dorința dezvoltării relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania. în folosul 
celor două partide, țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, âu 
participat Simon Sanchez Montero, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C. din Spania, și 
Vasile Șandru, ambasadorul Româ
niei la Madrid.

la care au fost prezenți experți din 
26 de țări, atl fost examinate pro- I 
bleme privind combaterea extinde
rii zonelor de deșert in țările afri- I 
cane, combaterea eroziunii Soiului | 
și dezvoltarea resurselor naturale 
de apă. Participanții au relevat t 
pericolul efectelor experiențelor I 
nucleare asupra mediului inconju- ' 
rător.

ȘEDINȚA. Conducerea Partidu- | 
lui Comunist Brazilian a exami
nat, in cadrul unei ședințe, situa- | 
ția din țară și rezultatele alegeri
lor municipale desfășurate luna 
trecută. S-a subliniat că P.C.B. a . 
obținut succese deosebite in ca- I 
drul scrutinului, demonstrîndu-și | 
prestigiul crescind în rîndul popu
lației. A fost reafirmat sprijinul I 
comuniștilor brazilieni față de e- I 
forturile guvernului civil al pre- * 
ședintelui Jose Sarney vizînd a- . 
dincirea și consolidarea procesului 
de transformări democratice ini- I 
țiat în țară.

REZULTAT. Vinicio Cerezo — | 
candidat din partea Partidului De
mocrat Creștin — a fost proclamat i 
oficial președinte ales al Guatema- I 
lei de Tribunalul Suprem Elec- ' 
toral din această țară.

în tabăra opoziției conservatoare 
sînt în plină desfășurare negocierile 
între principalele două formații po
litice : Adunarea pentru Republi
că (R.P.R.), de orientare neogaullis- 
tă, al cărei lider este fostul premier 
și actualul primar al Parisului, Jac
ques Chirac, și Uniunea pentru De
mocrația Franceză (U.D.F.), de 
orientare liberală, din care fac parte 
gruparea republicană, condusă de 
fostul președinte Valery Giscard 
d'Estaing, și Centrul Democraților 
Sociali (C.D.S.), avindu-1 ca lider 
pe fostul prim-ministru Raymond 
Barre. Considerîndu-se incutajați de 
rezultatele alegerilor cantonale și ale 
unor sondaje de opinie in care 
au devansat sensibil Partidul Socia
list, liderii opoziției pregătesc febril 
campania pentru scrutinul parla
mentar, deși nu au reușit să a- 
planeze rivalitățile și divergențele 
care-i separă în unele probleme. In 
linii mari, programul partidelor de 
opoziție este axat pe retransferarea 
în sectorul particular a întreprinde
rilor etatizate, anularea unor mă
suri sociale adoptate de actualul gu
vern. stimularea asa-zisei ..initiative 
individuale" etc. Domeniile apărării 
și politicii externe nu au generat 
diferențieri pronunțate între guver
nul socialist și partidele de opoziție, 
temele evoluției economice și socia
le pe plan național p!asindu-se în 
avanscena campaniei electorale.

Marea problemă care preocupă în 
egală măsură atit partidul guverna
mental. cît si forțele opoziției este 
eventualitatea unei dualități a pute
rii — perspectivă inedită pentru 
peisajul politic francez — în cazul 
cînd învingătoare în alegeri vor ieși 
forțele opoziției. Intr-adevăr, se știe 
că mandatul actualului președinte 
Mitterrand expiră în 1988. Or, dacă 
partidul său va pierde majoritatea 
— ipoteză pe care chiar cercurile 
conducătoare ale Partidului Socialist 
o iau în considerare — președintele 
va trebui să conlucreze cu o echipă 
guvernamentală formată din repre
zentanți ai partidelor de altă orienta
re politică.

Se va putea dovedi viabilă o ase
menea formulă ? Aceasta este în
trebarea care domină intensele pre
gătiri în curs de desfășurare pentru 
scrutinul din primăvara viitoare.

Petre STANCESCU

PRAGA

Deschiderea expoziției 
de grafică românească 

contemporană
PRAGA 10 (Agerpres). — La 

Biblioteca de Stat a R.S. Cehe, 
„Klementinum", s-a deschis ex
poziția de grafică românească 
contemporană, care reunește lu
crările a peste 40 artiști români.

Relațiile de prietenie tradițio
nală dintre România, și Ceho
slovacia au fost evidențiate de 
Jaroslav Beranek, adjunct al 
ministrului culturii al R.S. Cehe, 
care a subliniat importanța a- 
propiatelor convorbiri de la 
București dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak; secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președinte
le Republicii Socialiste Ceho
slovace, in aprofundarea acestor 
raporturi, in dezvoltarea pe cele 
mai diverse planuri a colaboră
rii dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

La vernisaj au participat acti
viști ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Culturii al R.S. Cehe, 
iin alte instituții centrale, alte 
persoane oficiale, un numeros 
public.

SESIUNEA O.N.U.
• Adoptarea unei rezoluții de 
condamnare a acțiunilor tero
riste • Mesaj al secretarului 
general al O.N.U. cu prilejul 

„Zilei drepturilor omului"
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres)

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o rezoluție care „condamnă 
fără echivoc, ca fiind criminale, toate 
actele, metodele și practicile teroris
te, indiferent de locul unde se produc 
și de către cine sînt comise, inclusiv 
pe cele care aduc atingere relațiilor 
între state și securității acestora".

Rezoluția deplînge profund pierde
rile de vieți omenești inocente re- 
zultînd din actele teroriste și cheamă 
toate națiunile să respecte conven
țiile internaționale existente asupra 
terorismului. Totodată, țările mem
bre ale O.N.U. sint invitate să adop
te măsuri adecvate în vederea eli
minării terorismului internațional, 
cerîndu-le să coopereze mai strins.

După adoptarea rezoluției, secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a declarat că adopta
rea acestui document constituie „o 
realizare importantă a Națiunilor 
Unite, care reflectă o mutație majoră 
în direcția soluționării unei proble
me cu largi implicații".

Adoptarea rezoluției a fost, de ase
menea, salutată de către președintele 
în exercițiu al Adunării Generale, 
Jaime de Pinies,

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Cu prilejul „Zilei drepturilor omu
lui", secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a dat publi
cității un mesaj in care se pronunță 
pentru lichidarea urgentă a discrimi
nării rasiale și sistemului de apart
heid. Discriminarea rasială, a arătat 
el, nu-și are loc în societatea noas
tră, iar menținerea sistemului de! 
apartheid în R.S.A. nu duce decit 
la sporirea umilințelor. Relevînd că 
în acest an „Ziua drepturilor omului" 
coincide cu cea de-a 40-a aniversare 
a creării Națiunilor Unite, secretarul 
general al O.N.U. a chemat la res
pectarea prevederilor celor mai im
portante documente ale forumului 
mondial în acest domeniu.

R.S.A.: Noi victime 
în rîndul demonstranților 
împotriva politicii rasiste

PRETORIA 10 (Agerpres). — In 
R.Ș.A. continuă să se înregistreze 
noi victime ale represiunilor poliție
nești. In cursul demonstrațiilor an- 
tirasiste care au avut loc luni- in lo
calitatea africană Manziville, situată 
la vest de Johannesburg, poliția a 
ucis două persoane, au anuntat a- 
gențiile internaționale de presă ci
tind un comunicat oficial.

Sentințe pronunțate 
de Tribunalul Federal 

din Buenos Aires
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 

Tribunalul Federal din Buenos Aires 
a pronunțat sentințele in procesul 
intentât membrilor juntelor militare 
de guvernămînt din Argentina, care, 
potrivit unui comunicat oficial, poar
tă responsabilitatea dispariției — in 
perioada lor de guvernare — a apro
ximativ 9000 de persoane și se fac 
vinovate de moartea în timpul abu
zurilor comise în acțiuni represive 
a peste 1 500 de civili — relatează 
agențiile de presă.

Sentințele prevăd pedepse cuprinse 
între condamnarea la închisoare pe 
viață — generalul Jorge Videla și 
amiralul Emilio Massera— și priva
rea de libertate intre 4 și 17 ani. Pa
tru acuzați au fost achitați.

Tribunalul Federal a precizat că 
împotriva condamnaților au fost re
ținute capetele de acuzare privind 
crimele și întregul arsenal de abu
zuri comise din ordinul lor de către 
unii subordonați. S-â hotărit, de a- 
semenea, ca tribunalele militare lo
cale să deschidă acțiuni judiciare 
împotriva tuturor celor suspectați de 
organizarea și conducerea acțiunilor 
represive desfășurate pe plan local.

★
In centrul capitalei argentinieni? a 

fost organizată o amplă manifestație 
populară, la care au luat parte ru
dele persoanelor date dispărute in 
perioada regimurilor militare — 
transmite agenția France Presse. De
monstranții au protestat împotriva 
clemenței manifestate de autoritățile 
judiciare argentiniene in procesul 
membrilor juntelor militare de gu
vernămînt, acuzați de violarea 'drep
turilor omului în perioada 1976—1982.'
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