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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Komân, a avut loc, 
marți, 13 ianuarie, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. La ședință au 
participat, ca invitați, conducătorii ministe
relor economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
MASURILE PENTRU REALIZAREA PLA
NULUI PE LUNA IANUARIE ȘI PREGĂ
TIREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA ÎN
DEPLINIRII SARCINILOR DE PLAN PE 
ÎNTREG ANUL 1987.

In cadrul ședinței, primul ministru al gu
vernului, viceprim-miniștri și miniștri au 
raportat în fața Comitetului Politic Executiv 
despre modul în care au fost realizate sar
cinile de plan pe prima decadă a lunii ia
nuarie și despre măsurile pe care le-au luat 
în vederea îndeplinirii integrale a planului 
pe luna ianuarie și pe trimestrul I al acestui 
an. în mod deosebit, au fost analizate mă
surile care s-au luat și modul în care s-a 
acționat pentru realizarea producției con
tractate la export și a exportului.

Luind cuvîntul în legătură cu aceste pro
bleme înscrise pe ordinea de zi, secre
tarul ,general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat că dispunem 
de tot ce este necesar pentru înfăptuirea, la 
un înalt nivel de calitate și eficiență, a pre
vederilor de plan pe primul trimestru și pe 
cel de-al doilea an al actualului cincinal.

Pornind de la rezultatele obținute în pe
rioada care a trecut de la începutul anului, 
de la experiența bună ca și de Ia neajunsu
rile care s-au manifestat in activitatea de 
anul trecut, secretarul general al partidului 
a subliniat necesitatea de a se acționa cu 
toată hotărîrea și răspunderea pentru a se 
asigura, chiar din prima lună a anului, în
deplinirea integrală, ritmică, a sarcinilor 
economice prevăzute în planul pe 1987. In 
acest scop, s-a cerut guvernului, ministere
lor, centralelor și întreprinderilor industria
le, organelor și organizațiilor de partid să 
ia toate măsurile tehnice și organizatorice 
pentru rezolvarea neîntirziată a tuturor pro
blemelor și pentru realizarea în bune con
diții a tuturor indicatorilor planului, pen
tru desfășurarea la un nivel superior a în
tregii activități din economie.

în mod deosebit, secretarul general al 
partidului a cerut să se ia toate măsurile 
pentru realizarea în cele mai bune condiții 
de calitate și la termenele prevăzute în con
tracte a producției de export și pentru li

vrarea ei la timp către beneficiarii externi. 
Realizarea producției de export constituie 
sarcina numărul unu a planului pe 1987 — 
și fiecare minister, fiecare centrală și între
prindere trebuie să pună pe primul plan 
îndeplinirea acestui obiectiv important, ho- 
tăritor pentru progresul întregii economii 
naționale.

Secretarul general al partidului a cerut, 
de asemenea, să se acorde o atenție spe
cială realizării prevederilor planului privind 
creșterea productivității muncii, reducerea 
consumurilor, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, ridicarea efi
cienței întregii activități economice. în mod 
deosebit s-a cerut să se ia toate măsurile 
pentru buna gospodărire a energiei și com
bustibililor, pentru reducerea consumului 
acestora, îndeosebi în sectoarele nepro
ductive.

Subliniind că înfăptuirea importantelor 
obiective prevăzute în planul unic de dez
voltare economico-socială a țării pe anul 
1987 impune o schimbare radicală a sti
lului și metodelor de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernului, mi
niștrilor, tuturor cadrelor de conducere din 
economie, activiștilor cu funcții de condu
cere în organele și organizațiile de partid să 
manifeste un înalt spirit de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin, să acțio
neze cu fermitate pentru buna organizare și 
desfășurare a producției, pentru soluționa
rea operativă a problemelor care apar în 
activitatea de realizare a planului, să asi
gure un climat de responsabilitate, ordine și 
disciplină în fiecare sector, în fiecare uni
tate economică.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că, răspunzind însuflețitoarelor 
chemări adresate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
muniștii, oamenii muncii din întreaga eco
nomie își vor intensifica eforturile și vor 
acționa cu hotărîre și spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea, în cele mai bune con
diții, a prevederilor planului de dezvoltare 
economică și socială pe 1987, astfel încît 
acest an să marcheze o etapă importantă pe 
calea înfăptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului privind 
trecerea României la un stadiu superior de 
dezvoltare, realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregului popor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat MANDATUL DELEGAȚIEI RO
MÂNE LA REUNIUNEA GENERAL-EU-

ROPEANA de la viena pentru secu
ritate ȘI COOPERARE PE CONTINENT. 
Delegația țării noastre a primit mandatul să 
promoveze activ poziția României, concepția 
și orientările președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea ca reuniunea de la Viena 
să dezbată și să adopte măsuri reale care să 
determine progrese efective in edificarea 
unui sistem trainic de securitate in Europa 
și, in mod deosebit, in realizarea unor înțe
legeri corespunzătoare pe calea înfăptuirii 
dezarmării nucleare și convenționale, a întă
ririi încrederii și colaborării pe continent. 
De asemenea, delegația va acționa pentru 
promovarea propunerilor României privind 
convenirea de noi căi și mijloace care să 
ducă la lărgirea schimburilor comerciale, a 
cooperării in producție, a conlucrării in do
meniile științei și tehnologiei, la extinderea 
colaborării între toate statele continentului. 
Pornind de la faptul că în prima fază a reu? 
niunii au existat încercări de a se abate 
atenția de la problemele reale care trebuiau 
dezbătute, prin ridicarea unor probleme 
imaginare, colaterale, inclusiv a așa-zisei 
probleme a drepturilor omului, a falsei pro
bleme a naționalităților, Comitetul Politic 
Executiv a cerut delegației române șă res
pingă cu fermitate asemenea încercări, să 
dezvăluie caracterul lor reacționar, diversio
nist, să arate că promotorii unor asemenea 
teorii, prin care se încearcă reeditarea unor 
practici naționaliste, șovine, folosite în tre
cut, urmăresc, de fapt, să sustragă atenția de 
la problemele grave? nesoluționate în pro
priile țări privind asigurarea de drepturi 
egale pentru toți oamenii muncii, a dreptu
rilor lor fundamentale la muncă, la educație, 
la existență liberă și demnă, la pace. în acest 
spirit s-a cerut, delegației române să militeze 
activ pentru ca reuniunea de la-Viena să se 
desfășoare in spirit constructiv, să dezbată 
problemele care preocupă efectiv popoarele 
continentului — dezarmarea, securitatea, co
laborarea și pacea.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat, și 
cu acest prilej, hotărîrea României de a-și 
aduce întreaga contribuție la desfășurarea 
cu rezultate pozitive a reuniunii de la Viena 
și, în general, la eforturile pentru promo
varea politicii de dezarmare, de încredere, 
securitate, colaborare și pace în Europa și in 
lume.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

IN ÎNTREAGA ECONOMIE, DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR

Maximă răspundere pentru asigurarea 
și economisirea severă a energiei electrice!

IN PAGINA A III-A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Finlandei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Osmo Kock, care

și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Fin

landei în tara noastră. < (Continuare 
în pagina a V-a).

Ambasadorul Suediei
Linder, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar

al Regatului Suediei in țara noas
tră. (Continuare in pagina a V-a).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți, pe Sven Gustaf

Din noul peisaj al Constanței

A gîndi economic, a acționa gospodărește

RESPECTUL FATĂ DE PLAN 
-OBLIGAȚIE PRIMORDIALĂ

O spunem răspicat, avînd la înde- 
mînă indubitabilele argumente ale 
practicii, că unul din avantajele so
cialismului și, totodată, una dintre 
legitățile sale fundamentale este 
conducerea planificată a întregii ac
tivități economico-sociale. Planul 
național unic este elaborat pe baza 
unei exigente și analitice evaluări, 
pe de o parte a necesităților con
crete ale unei etape de dezvoltare, 
în funcție de obiectivele complexe 
stabilite de partid, și, pe de alta, a 
posibilităților materiale și umane, 
tehnice, tehnologice și organizatorice 
de care dispune economia. In balan
ța planificării științifice nu pot in
tra utopii sau ambiții iluzorii, nu 
încap și nici nu trebuie să încapă 
vteodată excese de zel alimentate de 
entuziasmul de conjunctură. Planul 
este și trebuie să fie știința de a 
explora realitatea. Planul întreprin
derii, al ministerului, al județului sau 
la nivelul economiei este ca un me
canism complicat în care fiecare pie
să mai mare sau mai mică trebuie 
să fie amplasată la locul ei fix, a- 
vînd o funcționalitate precisă și si
gură, armonios articulată în ansam
blu. Chiar dacă un plan se înfăți
șează ca un lanț de cifre și obiec
tive, chiar dacă planul poate să pară 
pentru, un neavizat plin de abstrac
țiuni, el este, în fond — trebuie să 
fie în permanență ! — o sumă de 
realități prezente și viitoare, înde
lung și meticulos evaluate și. con
fruntate pentru a înfățișa, în final, 
un scenariu optim al pasului in 
perspectivă al unui colectiv sau al 
unei țări. Orice îndepărtare de rea
litate în fundamentarea planului, 
orice evaluare exaltată a necesități
lor sau a posibilităților ca și subeva
luarea lor nu ar putea avea decît

efecte nefaste asupra planului, care 
iși pierde în acest fel caracterul său 
mobilizator, funcția sa de directivă 
lucidă și' fezabilă, certă și stimula
tivă.

Cu toată limpezimea, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunea la Ple
nara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1986 : „Noi acordăm o mare insem- 
nătate planului național unic. Nici 
nu este posibil să asigurăm dezvol
tarea armonioasă a patriei fără a 
avea un plan general care să asigure 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ra
murilor și sectoarelor, ridicarea ge
nerală a patriei". Iar pentru a îm
plini această cerință majoră a pro
gresului economic și social al țării 
dispunem, în prezent, de toate con
dițiile necesare : directive limpezi 
stabilite de congresele partidului, 
programe speciale de lungă perspec
tivă elaborate în diverse ramuri și 
domenii de activitate, un riguros sis
tem al instituțiilor democratice ca
pabil să asigure o fundamentare 
științifică a prevederilor planului. 
Astfel, in cifrele de înaltă sin
teză ale planului național unic, fie
care colectiv se regăsește cu obiec
tivele și cu ambițiile sale, cu dorin
ța și hotărîrea sa de progres, cu ca- 
pacitateș sa de valorificare optimă 
a resurselor tehnice, materiale și 
financiare de care dispune. Planul 
este ferit — și trebuie în perma
nență ferit ! — de pericolul fetișiză
rii. Dezbătut cu maximă exigență și 
competență în consiliile oamenilor 
muncii, in adunări generale ale oa
menilor muncii, în toate forurile lo
cale și naționale ale democrației 
noastre muncitorești revoluționare, 
planul devine o operă comună a co
lectivelor muncitorești, a întregului

popor, după cum și înfăptuirea Iui 
este de neconceput fără această par
ticipare a tuturor celor ce muncesc.

Planul o dată elaborat și adoptat, 
planul devenit lege, aduce în atenție 
pasul următor, momentul decisiv 
pentru „viața" sa : mobilizarea tutu
ror forțelor pentru îndeplinirea lui 
neabătută. Pe scurt, concordanța 
dintre vorbă și faptă, dintre proieqt 
și realitate. Ce se întimplă în aceasta 
fază din „existența" planului!? 
Sînt, desigur, îmbucurătoare nume
roasele exemple (unele le prezentăm 
pe larg și acum la început de ari) 
din care se degajă seriozitatea și 
hotărîrea cu care colectivele de oa
meni ai muncii trec la înfăptuirea 
sarcinilor economice, a prevederilor 
planurilor anuale. Să realizezi exem
plar ceea ce singur ți-ai propus, e- 
valuînd realist, în spiritul sarcinilor 
stabilite de partid, cerințele econo
miei și propriile posibilități este o 
îndatorire elementară a cărei ono
rare trebuie considerată pur și sim
plu firească, absolut normală, și nu 
un prilej de aplauze. Să oferim, 
aprecieri alese celor care, printr-o 
exemplară dăruire în muncă, găsesc 
resurse suplimentare și le valorifică 
superior și prompt, scurtînd terme
nele prognozate, depășind substan
țial indicatorii. calitativi și canti
tativi.

Și totuși, la o/a bilanțului există 
incă un număr de unități care con
stată ba că timpul a zburat prea re
pede, ba că au existat neajunsuri, 
greutăți imposibil de depășit, ba Că 
sarcinile asumate ar fi fost nerea- 
liste. Și cite și mai cite, rind pe rîni 
sint invocate toate „defectele" d<5

Viorel SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. a Il-a)
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Activitate politico-organizatorică susținută
pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare

Ultimul număr al publicației „Tri
buna muncii politico-educative de 
masă", editată de Comitetul jude
țean de partid Timiș, menționînd că 
în 1986 s-a realizat cea mai mare 
producție de cereale din istoria me
leagurilor bănățene, prezintă un 
semnificativ „Panou al fruntașilor**.  
Este de remarcat faptul că pe locu
rile de cinste ale acestui panou fi
gurează multe unități din cadrul 
consiliului agroindustrial Lovrin și 
anume : la grîu — I.A.S. Tomnatic, 
cu 8 029 kg la hectar ; Ia porumb — 
C.A.P. Gotlob, cu 22 221 kg știuleți 
la hectar, C.A.P. Comloșu Mic. cu 
21 070 kg la hectar, I.A.S. Grabați cu 
20 100 kg la hectar ; la soia — C.A.P.' 
Comloșu Mare, cu 3 314 kg la hectar, 
C.A.P. Tomnatic, cu 3 077 kg la hec
tar și I.A.S. Grabați, cu 3 056 kg la 
hectar.

Timp'de zece ani_a funcționat aici, 
chiar pe strada 
pentru reparat 
foarte solicitat, 
față cerințelor. Cind ne așteptam ca 
treburile Să meargă mai bine, ne-am 
pomenit că atelierul a fost desfiin
țat. Acum mergem cu încălțămintea 
în plasă pentru reparat, căutind ate
liere prin alte cartiere. Sesizăm pe 
această cale și Uniunea cooperative
lor meșteșugărești din munici
piu! București sperînd să găsim- 
înțelegere. (Dumitra Ciurea, țesă
toare, cartfferul Pajura, sectorul 1).
• Cu cițiva ani in urmă, după repe
tate cereri trimise pină la ministerul 
de resort, am reușit să instalăm un 
telefon public și în satul Comănești- 
Mehedinți. Se folosesc de acest te
lefon in cazuri de urgență (incendii, 
cazuri grave de îmbolnăviri etc.) 
cetățenii din trei sate. De luni de 
zile însă postul 
mult defect. De ______ ___  ...__
țăm defecțiunea la Oficiul Baia de 
Aramă, dar mai 

pentru colectivele fruntașe, cît și 
pentru cele restanțiere, fiecare re- 
semnindu-se în fața unor decizii care 
nu au nimic comun cu practica unei 
conduceri științifice, exigente 
competente a producției.

Se constată, de asemenea, că, în 
mod inexplicabil, în unele unități, 
interesul față de pian nu este men
ținut la 
creatoare, 
rioadeîor 
tul lunii 
le urmează perioade de maximă mo
bilizare, la sfirșitul trimestrelor sau 

al anului. Statistic, o atare stare de 
inconsecvență se reflectă in nerit- 
micitatea producției, efect al unei 
concepții greșite in conducerea ope
rativă a producției. Aceasta este, in 
ultimă instanță, una din cauzele ma
jore ale nerealizării planului. Pen
tru că, oricîtă mobilizare ar exista, 
oricît entuziasm s-ar manifesta 
Utilajele — ca să nu mai vorbim de 
om ! — au limite fizice determina
te de o seamă de factori a căror in
fluență nu poate fi modificată. Iată 
de ce, acum, la inceput de an, revine 
ca □ îndatorire gospodărească ele
mentară a fiecărui consiliu al oa
menilor muncii să ia toate măsurile 
pentru ca planul fiecărei zile, al fie
cărui schimb de lucru să fie rea
lizat neabătut. în condițiile ritmu
rilor tot mai mari de creștere a pro
ducției, orice rămînere în urmă din 
aceste prime zile ale anului va fi 
greu de recuperat în perioada ur
mătoare.

Adeseori ignorată, cerința ritmici
tății producției este una dintre cele 
mai însemnate sarcini aflate, în fața 
colectivelor din economie. în fond, o 
activitate ritmică reflectă capacitatea

Explicația acestor realizări dobîn- 
dite in cadrul consiliului agroindus
trial amintit ne este dată de to
varășul Aurel Lăzureanu, . secretar 
al Comitetului județean de partid 
Timiș :

— Organizațiile de partid din ca
drul consiliului agroindustrial Lo
vrin desfășoară o susținută muncă 
politico-organizatorică pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții a- 
grare. Ele duc o adevărată luptă 
spre a realiza programele adoptate 
în vederea dezvoltării armonioase, 
intensive, a tuturor ramurilor de 
producție din unitățile agricole, spre 
a efectua un amplu și eficient schimb 
de experiență- în aplicarea regulilor 
agrozootehnice înaintate, spre a mo
biliza comuniștii, toți oamenii mun
cii la executarea exemplară a an
samblului lucrărilor. începînd cu în- 
sămînțatul ■ și terminînd cu recolta
rea și depozitarea întregii producții.

MASURI OPERATIVE, EFICIEN
TE. în raza de cuprindere a biroului 
de coordonare a activității ■ poli- 
tico-organizatorice de partid din 
acest consiliu agroindustrial își des
fășoară activitatea 9 comitete de 
partid și 62 organizații de bază ; ele 
au programat și desfășoară în fie
care unitate — în funcție de con
dițiile concrete — importante ac
țiuni pentru atingerea nivelurilor 
de producție care să asigure reali
zarea cerințelor n'oii revoluții agrare. 
Cîteva din aceste acțiuni ne sînt 
prezentate de tovarășul Ion Bota, 
organizator de partid, președintele 
consiliului agroindustrial Lovrin :

— în fiecare cooperativă agricolă

k - Ni

Afișele și tabloul
multe drumuri, ale- 
gîr.du-mă, în final, 
doar cu bonul de pre
dare. Gestionara de la 
centrul din bd. 1 Mai 
m-a sfătuit să revin 
după cîteva zile pen
tru a primi banii. Mo
tivul? Nu are bani(!)“: 
(Petre Ruse, strada 

■Compozitorilor nr. 13, 
ap. 29).

Despre dificultăți a- 
semănătoare (unități 
închise, absența afișe
lor de îndrumare pri
vind centrele de co
lectare mai apropiate, 
lipsa banilor pentru 
materialele recuperate 
etc.) ne-au relatat și 
alți cetățeni, dintre 
care amintim pe Vic
tor Muraru din MogO' 
șoaia. strada Parcului 
nr. 32, Radu Ionescu 
din șos. Iancului nr. 
39. bl. 103 A, ap. 87, 
Gheorghe Drăghilev, 
din strada Cetatea 
Histriei nr. 6, bl. A 4, 
ap. 55.

La sugestia . lor . 
ne-am deplasat și noi 
pe la cîteva centre de 
colectare din Capitală. 
Timp de o săptămînă, 
am verificat situația, 
la diverse ore, de la

cîteva 
la re-

preda

Cităm din 
scrisori primite 
dacție :

„Pentru a 
Cauciucurile uzate (in 
vederea cumpărării al
tora noi) am fost ne
voit să străbat într-o 
zi aproape... 100 km I 
Dacă ar fi să raportez 
suma primită pe cele 
patru cauciucuri la cei 
aproape 90 lei chel- 
tuiți pe benzină, fără 
a mai vorbi de timpul 
pierdut, v-ați putea 
da seama de prejudi
ciile aduse cetățenilor 
de către Întreprinde
rea de colectare a res
pectivelor materiale. 
Și aceasta numai da
torită indisciplinei ce
lor investiți să efec
tueze colectarea. Căc’ 
in drumul parcurs am 
intilnit numai și nu
mai centre de colecta
re cu porțile închise, 
bine ferecate, fără a 
se preciza măcar mo
tivul și fără a se 
afișa unitățile apro- 
piate“. (Ion Nedelcu 
din București, strada 
Emil Bodnaraș nr. 27).

„Pentru a preda o 
baterie auto am fost 
nevoit să fac mai

• „Cititorii sînt bucu
ria noastră — ne spu
nea o bibliotecară — 
ei ne dau un senti
ment de împlinire a 
datoriei. Și avem ci
titori iubitori de carte, 
care, în imensa lor 
majoritate, Împrumută 
și restituie ceea ce au 
împrumutat cu fireas
ca înțelegere și prețui
re a bunului obștesc**.  
Am reținut însă și a- 
mărăciunea cu care 
ni s-a vorbit despre 
acei cititori ce nu res
pectă nici cartea, nici 
prevederile regula
mentare referitoare la 
restituirea acestora în 
bună stare și la ter
menul stabilit.

Poate că cei vizați 
în aceste 
și-au trecut 
examenele la școală 
sau facultate și n-au 
fost restanțieri nicio
dată. Dar sînt acum ; 
restanțieri la un alt
fel de examen, cel de 
atitudine civică. La 
biblioteca de împrumut

însemnări 
cu bine

Reparații... cu paguba

re-
(dinnr.

Cu citva timp In 
urmă, un bucureștean 
(M. Carpen, din șos. 
Pantelimon 252) a so
licitat meseriașilor de 
la unitatea de 
parații nr. 7 
piața Socului) aparți- 
nînd de cooperativa 
meșteșugărească „Arta 
încălțămintei", execu
tarea unei banale cu
sături la o pereche de 
pantofi. Refuzîndu-i- 
se lucrarea, cetățeanul 
a cerut condica de re
clamații. Dar...

Si așa a inceput o 
poveste greu de ima
ginat.

Supărat 
drăzneala" 
pantofarul (pe numele 
său Chiorăscu Grigo- 
re — șef al unității) 
a început să țipe, să 
profereze cuvinte jig-

Restanțierii
Hasdeu", din 

de
„B. P.
Capitală, o sută 
restanțieri au depă
șit termenele de res
tituire cu trei, patru 
și chiar cinci luni. 
„Sînt restanțierii mici", 
cum Ie zice biblioteca
ra Maria Căpîlnășan. 
Pentru că există și 
o altă categorie de 
restanțieri.
li s-au 
peste două

Acestora 
expediat 

t____ sute de
cărți poștale, „spre 
aducere aminte**.  în 
total, in cursul anu
lui 1986 biblioteca a- 
mintită a expediat res- 
tanțierilor peste patru 
sute de cărți poștale, 
inclusiv somații, dar 
nu atit numărul aces
tora contează, cît fap
tul că prea puțini din
tre cei cu pricina s-au 
dovedit a fi cit de cît 
receptivi. ‘în două sute 
de cazuri de restan
țieri s-au trimis so
mații repetate, ajun- 
gîndu-se la ceea ce in 
termeni juridici se 
cheamă titlu executor.

nitoare, în final arun- 
cînd pur și simplu 
pantofii in capul cli
entului ; după 
l-a luat și de guler și 
l-a scos din atelier. 
Incredibil, dar acestea 
au fost faptele.

Clientul s-a 
dresat*  conducerii 
operativei, care.

care

a- 
co- 

_____  fi
rește, a dispus anche
tarea cazului. Dar... 
aici a apărut o nouă 
surpriză. Cel pus să 
cerceteze faptele (mai
strul Duculescu Ale
xandru) a întocmit 
un referat — la care 
anexează șl cîteva de
clarații (false) — prin 
care era scos drept 
vinovat (cine cre
deți?)... clientul.

Sesizată de „Scîn- 
teia'*.  conducerea foru
lui coordonator al coo-

de. „în- 
.clientului.

agri- 
meca- 
și în 

consi- 
partid

de producție și întreprindere 
colă de stat. în stațiunile de 
nizare a agriculturii, precum 
celelalte unități din cadrul 
liului nostru, organizațiile de . 
și-au alcătuit programe cu obiective 
limpezi, mobilizatoare, cu măsuri 
„la obiect1* *,  menite să pună cit mai 
deplin in valoare resursele mate
riale și umane, posibilitățile fiecă
rei palme de pămint, ale fiecărui 
soi de plante și rase de animale, 
îndeplinirea acestor programe este 
urmărită de biroul nostru de coor
donare pe bază de grafice și fișe 
rezultate din realitățile de pe teren 
și ținute întotdeauna Ia zi. Folosim 
larg comisiile pe probleme ale co
mitetelor de partid și comisiile per
manente ale consiliilor populare.

în consiliul agroindustrial Lovrin, județul Timiș Un schimb de experiența... itinerant
Pe un însemnat sprijin sînt și spe
cialiștii din cadrul Stațiunii de cer
cetări agricole Lovrin, care, desfă- 
șurind munca de cercetare, sînt, 
totodată, repartizați pe unități unde

Producția medie la ha (in kg)

Anul 1981 1985 1986

Griu 5 200 5 800 8 000

Porumb știuleți ■ 13 000 17 000 22 221

Chiar de la început, secretarul 
comitetului de partid, tovarășul Va- 
sile Boldică, ține să precizeze că în 
vreme ce pămintul cooperativei este 
același și condițiile climatice au fost 
asemănătoare, producțiile au crescut 
de la an la an.

— Așa-i 1 Atunci ce s-a schimbat?
— în primul rînd, felul de a 

munci al nostru, al comuniștilor, 
care avem răspunderi în comitetul 
de partid și în consiliul de condu
cere — ne răspunde președintele 
cooperativei agricole de producție, 
tovarășul loan Lezeu. Concret, in 
1985 nu am fost în toate cazurile 
destul de exigenți față de calitatea 
lucrărilor. Practic, nu am controlat 
cum s-a însămînțat porumbul pe sola 

■g

căruia i-am 
sesizările citi
și propriile 

constatări. De- 
interlo- 
asigurat

șase puncte (bd. 1 Mai 
nr. 168, Bujoreni, Po- 
lizu nr. 20, Piața Ori
zont, Calea Griviței 
nr. 307, șos. Chitilei 
nr. 219), fără a reuși 
însă să stăm de vorbă 
cu vreun gestionar sau 
achizitor. în schimb 
l-am găsit pe directo
rul adjunct al între
prinderii de recupera
re și valorificare a 
materialelor refolosi- 
bile, tovarășul Anton 
Peagu, 
relatat 
torilor 
noastre 
loc surprins, 
cutorul ne-a 
că nu i-am spus nici 
o noutate : „Aspecte
le sesizate le cu
noaștem".

— Și ce faceți pen
tru eliminarea lor ?

— Tipărim afișe prin 
care explicăm cetățe
nilor ce importanță 
are colectarea . imate
rialelor refolosibile.

...Incit, deși răspun
sul se referea la afișe, 
am rămas... tablou.

Dumitru 
MANOLE

restăhție- 
ca ciuper- 
ploaie", ni 
Pentru că

„Numărul 
rilor crește 
cile după 
se spune, 
la mai puțin de două
mii de cititori con
stanți proporția celor 

‘certați cu punctualita
tea. dar și cu etica și 
actul de cultură este 
mult prea mare.

Pe bună dreptate 
s-a ridicat întrebarea: 
nu cumva acele soma
ții trimise acasă ar 
trebui expediate la 
locul de muncă, acolo 
unde măsurile educa
tive sau de altă natură 
ar avea mai multă in
fluență ? Poate unora 
le pare un fapt mă
runt, dar fondul de 
aur al bibliotecilor pu
blice, acest neprețuit 
bun obștesc pus cu 
generozitate Ia dispo
ziția cetățeanului, poa
te și trebuie apărat, 
aplicindu-se prevede
rile legale.

C. BORDEIANU

perativei — U.C.M.M.B. 
— ramura confecții, 
încălțăminte, prestări 
neindustriale — a re- 
cercetat cazul, sco- 
țind adevărul la lumi
nă. Totodată, au fost 
hotărite măsuri dras
tice față de cei vino- 
vați : scoaterea din 
funcție a meseriașului 
certăreț și sancționa
rea administrativă a 
celui ce a „cercetat" 
inițial sesizarea (mu- 
șamalizînd faptele).

Aviz și altor ama
tori. căci mai sînt 
ateliere, chiar dacă nu 
de încălțăminte, unde 
lucrătorii par dispuși 
să procedeze la fel, 
uitînd că... își bat cuie 
In propria talpă.

Mihai IONESCU

nu 
preocuparea 

partid pentru inte- 
a specialiștilor în 
mod frecvent con- 
de sprijin. îndru- 
din care fac parte 

coordonare,

acordă asistehță tehnică de specia
litate în tot timpul desfășurării 
campaniilor agricole. Faptul că din 
cei 100 de ingineri și tehnicieni din 
cuprinsul consiliului nici unui 
este navetist vădește 
organizațiilor de 
grarea deplină 
viața satului. în 
Stituim colective 
mare și control, 
membri ai biroului de 
ai comitetelor de partid și donsilii- 
lor de conducere ale unităților agri
cole, activiști ai‘comitetelor 
nale de partid și specialiști. Aceste 
colective analizează la fața locului 
diferite stări de lucruri și — acolo 
unde se constată neajunsuri — pun 
efectiv umărul la lichidarea lor.

comu-

CONCRET, LA FAȚA LOCULUI. 
Discuția cu cîțiva membri ai co
mitetului de partid de la C.A.P. 
Gotlob pornește de la datele cuprin
se in. următorul tabel :

plante la prășit, 
densitatea norma- 

pe această solă

„Drumul Grabați**  care are 100 de hec
tare. Acolo, mecanizatorii Gh. Barbu 
și Nicolae Brașovan — împreună cu 
unii cooperatori care mai gîndeau 
în mod cu totul greșit că „rarul- 
umple carul**  — au semănat rar și 
au mai tăiat din 
nerespectîndu-se 
lă. Drept urmare, 
am obținut o producție -de numai 
10 500 kg porumb știuleți la hectar, 
care a influențat producția pe an
samblul cooperativei. Am fost aspru 
criticați intr-o analiză făcută în ca
drul biroului de coordonare al con
siliului agroindustrial și în cadrul 
comitetului de partid din coopera
tivă. Desigur, am tras învățăminte : 
am întărit munca de îndrumare și 
control, repartizind membrii comi
tetului de partid și ai consiliului de 
conducere să răspundă direct de 
calitatea lucrărilor in ferme. în plus, 
numeroși comuniști. printre care 
Gh. Nenadov, secretarul organizației 
de bază nr. 1. Nicolae Gratzony și 
Gheorghe Constantin, au făcut pro
puneri pentru asigurarea unei adîn- 
cimi uniforme Ia semănat, prin apli
carea de patine la fiecare brăzdar, 
pentru completarea golurilor prin 
plantarea cu sapa a boabelor de 
porumb înmuiate, gata de încolțire, 
și multe altele. Aplicarea acestor 
propuneri, acțiunea hotărîtă a orga
nizației de partid pentru întărirea 
răspunderii . comuniștilor, a tuturor 
cooperatorilor în respectarea regulilor 
agrotehnice explică în bună măsură 
sporurile de recoltă obținute în 
anul 1986.

AUTOCRITICA NU SUPLINEȘTE 
PRODUCȚIA NECORESPUNZA- 
TOARE. Faptele dovedesc că orice 
scădere a exigenței organizațiilor de 
partid, a comuniștilor față de înde
plinirea îndatoririlor este întotdeauna 

(Urmare din pag. I)

la Păltiniș Foto : Edmund Hofer

planificare pentru a justifica nerea- 
lizarea a ceea ce singure și-au pro
pus. în cauză se află, in ultimă in
stanță atitudinea față de sarcina de 
plan, atitudine care definește. în 
fond maturitatea profesională și po
litică a unui colectiv, competența 
cadreloț de conducere.

într-o economie dinamică, puter
nic ancorată in procesul de moder
nizare, in relațiile economice inter
naționale se discută, ■ adesea, despre 
suplețea, despre mobilitatea planului. 
In funcție de condițiile concrete, 
anumite prevederi pot fi ajustate, in 
scopul asigurării in permanență a 
concordanței între necesitățile eco
nomiei și posibilitățile de satisfacere 
a lor. Această practică insă nu tre
buie transformată in regulă. Pentru 
că, din păcate, se constată în unele 
întreprinderi o interpretare mult 
prea generoasă a cazurilor de modi
ficare a unor prevederi ale planului, 
chiar dacă aceasta ar putea să con- 
travină intereselor economiei națio
nale. Așa se ajunge la situații în 
care planul este realizat și chiar de
pășit la unele sortimente, fără să 
existe certitudinea desfacerii pro
duselor sau, in alte cazuri, sarcinile 
de plan nu sint realizate la anumite 
sortimente, generînd dereglări in
tr-un șir de unități beneficiare. Și 
într-un caz și in altul, planul ini
țial, planul dezbătut și adoptat 
colectivul de oameni ai muncii 
mine uitat într-un sertar și, ca 
tr-o metamorfoză bizară, pe lingă 
cifrele riguros fundamentate, Își fac 
loc variante și variante ale varian
telor la „planurile ad-hoc", reieșite 
din justificări, din informări, din 
lamentări care nu aduc nici un dram 
de cîștig nici colectivului și nici eco
nomiei. Aproape fără excepție in 
asemenea cazuri, „vina" este arun
cată asupra planului inițial. Inițial 
adică planul real, cel fundamentat, 
cel dezbătut, cel adoptat, cel pe baza 
căruia s-au stabilit o serie de indica
tori la nivelul centralei, al ministe
rului.

de 
ră- 
in-

ot

dăunătoare. în 1986, C.A.P. Comloșu 
Mic figurează pe panoul de onoa
re cu o producție de peste 20 000 
kg porumb știuleți la hectar. Pro
ducția din anul 1985 s-a situat 
cam Ia jumătate. Cauza ? Cei in
vestiți cu răspunderi in consiliul de 
condudere și, in primul rind; pre
ședintele Ion Ujupan și inginerul- 
șef Victor Opațchi nu-și făceau 
datoria. Lucrările agricole nu se în
cadrau în perioadele optime, erau 
executate necorespunzător. îndepli
nirea programelor stabilite de co
mitetul de partid se amina de la o- 
zi la alta. Criticați in mai multe 
rinduri in adunarea generală de 
partid, președintele $i inginerul-șef 
și-au făcut, de fiecare dată, auto
critica. Cind au fost sancționați 
sever pe linie de partid — din nou 
autocritică. Cu alte cuvinte, la ca
drele din conducerea cooperativei 
agricole autocritica era in. floare. 
O floare fără rod, fiind vorba de o 
autocritică formală : in plină cam
panie agricolă, președintele era văzut 
adesea la birt, iar inginerul-șef — 
mai mult pe drumuri. Cooperatorii 
au hotărît să-i schimbe pe cei doi. 
La rîndu-i, organizația de partid a 
decis să-și schimbe radical stilul de 
muncă. Deci, șe poate spune că în 
vreme ce autocritica formală nu a 
sporit recolta nici măcar cu un singur 
bob. promovarea de către comuniști 
a exigentei, a responsabilității, a 
ordinii și disciplinei, a inițiativei și 
simțului datoriei față de îndepli
nirea ‘ tuturor 
producția de 
losu Mic.

EXPERIENȚA

sarcinilor a dublat 
porumb la Com-

din comu- 
și Com- 
puternice 
care cu-

Mare activează

ÎNAINTATA
BUN COMUN. în fiecare 
nele Lovrin, Lenauheim 
loșu 
centre cultural-educative 
prind puncte de informare și do
cumentare, expoziții agricole, bi
blioteci ș. a. Biroul de coordonare 
a activității politico-orgapizatorice 
de partid din consiliul agroin
dustrial Lovrin se preocupă de 
asigurarea unui program de ma
nifestări cu un conținut cît mai 
bogat. O însemnătate deosebită în 
cadrul acestor preocupări are reali
zarea unui amplu schimb de expe
riență., Desfășurîndu-se in sălile 
expozițiilor agricole, ce prezintă nu
meroase date comparative privind 
dezvoltarea economică a unităților, 
pe loturile experimentale, pe tarlale 
sau în sectoarele zootehnice, fie
care schimb de experiență cuprinde 
informări, întrebări și răspunsuri, 
dezbateri etc. în anumite zile ale 
săptăminii, biroul de coordonare a 
statornicit acțiuni tematice speci
fice ; marțea, spre- exemplu, este in 
întreg consiliul ziua zootehniei și a 
invățămîntului agrozootehnic.

— Anul trecut, consiliul agroin
dustrial Lovrin a ocupat, locul al 
treilea pe țară în Întrecerea socia
listă — ne spune organizatorul de 
partid. Acum tindem mai sus. Așa 
cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și la Plenara 
Comitetului Central din decembrie 
anul trecut, trebuie să acționăm cu 
răspundere și pasiune revoluționară 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
actualului cincinal, ale noii revolu
ții agrare. Sîntem hotărîți ca acest 
mobilizator îndemn să-1 transformăm 
în faptă prin perfecționarea continuă 
a activității de conducere și politico- 
organizatorice.

Gh. ATANASIU 
Cezar IOANA

Nu, nicidecum, nu planul poartă in 
el germenele „imposibilității" reali
zării sale, ci aici se manifestă ati
tudinea tolerantă față de plan a unor 
cadre cu munci de răspundere din în
treprinderi, din centrale și chiar din 
ministere. Este suficient ca in sistemul 
relațiilor de strînsă colaborare care 
există intre întreprinderile noastre, o 
singură unitate să-și reașeze indica
torii de plan pentru ca lanțul de
reglărilor să se întindă aproape 
spontan intr-un șir de unități. Se 
constată însă că „schimbările din 
mers" nu vizează numai diminuarea

Respectul față de plan - obligație primordială
unor prevederi inițiale ale planului, 
ci. in unele cazuri, chiar diminua
rea unor realizări efective. Surprin
zător. incâlcîndu-se regulile cele mai 
elementare ale unor relații princi
piale care trebuie să existe intre în
treprinderi și centrale, prevalin- 
du-se de autoritatea pe care o au 
de titulare de plan, unele centrale 
recurg la sfirșitul de lună sau de 
trimestru, in mod arbitrar, Ia „re
distribuirea**...  realizărilor întreprin
derilor. Cu o asemenea practică vo
luntaristă nu mai poate surprinde pe 
nimeni că o intrepripdere, care a în
registrați la un moment dat, o de
pășire substanțială a planului tri
mestrial la producția-marfă sau la 
export, să se trezească, peste noap
te. că nivelul planului s-a modifi
cat, „a crescut**  și, in consecință, de
pășirea se transformă intr-o reali
zare „pe muchie", dacă nu chiar in
tr-o nerealizare. Automat, sarcinile 
altor unități, care s-au complăcut in 
sfera justificărilor și nu in aceea a 
eforturilor de îndeplinire a planului 
au fost diminuate, așa incit media 
să le fie ca o binefacere. Efectul 
este de-a dreptul demobilizator, atît

SCINTEIA

Din noile construcții ale municipiului Botoșoni Diciiiscanu

'Cititorii noștri, corespondenții noștri

Există la Consiliul popular al ju
dețului Botoșani o preocupare deo
sebită pentru îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă la consiliile 
populare subordonate. în acest scop, 
recent a fost organizat un intere
sant itinerar de lucru pentru schimb 
de experiență, cu o bogată tema
tică : valorificarea resurselor locale 
pentru dezvoltarea industriei mici și 
a prestărilor de servicii către popu
lație ; identificarea de surse noi de 
autofinanțare a orașelor și comune
lor ; modul în care se acționează in 
vederea înfăptuirii obiectivelor de 
interes obștesc ce se realizează prin 
contribuția bănească și în muncă a 
cetățenilor ; sistematizarea, gospodă
rirea și înfrumusețarea localităților 
etc.

Acest itinerar a fost organizat pe 
un traseu destul de lung și variat — 
Botoșani. Tg. Neamț, Vinători- 
Neamț, Bicaz, Gheorgheni, So va ta, 
Tg. Mureș, Cluj-Napoca, Turda, Baia 
Mare. Sighetu Marmației, Șiret, Bo
toșani. Participanții au avut posibi
litatea să facă un fructuos schimb 
de experiență. Așa de pildă, pri
marul din comuna Vînători-Neamț 
a înfățișat modul cum este organi
zată activitatea . de industrie mică și

La odihnă... și nu prea
Avîhd probleme cu sănătatea, am 

fost trimis pentru recuperare, in ve
derea unei- operații chirurgicale, la 
Casa de odihnă a sindicatelor din 
Slănic Moldova, stațiune balneocli
materică bine cunoscută. Dar trebuie 
să precizez că. deși cadrul natural 
oferă multiple satisfacții, nu același 
lucru pot să-l afirm despre serviciile 
oferite. în primul rînd, curățenia în 
cameră nu se făcea zilnic, cearșa
furile nu îmbiau deloc la odihnă.. 
Dieta alimentară nu a fost respee-*  
tată. De asemenea, fețele de masă, 
tacîmurile și vesela aveau o înfă
țișare cel puțin îndoielnică, în ce 
privește curățenia. Ținuta vestimen
tară a ospătarelor impresiona neplă
cut. în general comportamentul per

• Cartierul Pajura din București 
are o populație destul de numeroasă.

Pajura, un atelier 
încălțăminte. Era 

incit cu greu făcea

telefonic este mai 
fiecare dată anun-

devreme de 8—10

și

aceeași ridicată tensiune 
pe parcursul anului. Pe- 
de acalmie de la începu- 
sau a unui nou trimestru

de prestări de servicii. Din cele vă
zute a rezultat faptul că, în încă
peri modeste — valorificînd resurse 
locale — consiliul popular a reali
zat in 1986 o producție industrială 
(in cadrul industriei mici) de 75 mi
lioane lei, din care 20 milioane lei la 
export. Este o realizare care merită 
toată lauda, dovedind capacitatea de 
inițiativă in a organiza activități va
riate. in direcția amintită, inclusiv 
la domiciliul cetățenilor din comună.

în municipiul Sighetu Marmației, 
cit și in celelalte localități de pe 
traseul Străbătut, botoșenenii au luat 
cunoștință de aspecte privind auto
finanțarea, aplicarea Legii 1/1985, 
dezvoltarea punctelor de interes tu
ristic si alte probleme legate de ac
tivitatea fructuoasă a consiliilor 
populare.

La acest schimb de experiență, care 
a durat cinci zile, au participat șefi 
de secții sau locțiitori ai acestora de 
la nivelul Consiliului popular jude
țean Botoșani, vicepreședinți ai con
siliilor populare din Dărăbani, Roma, 
Stăuceni, precum și alți lucrători de 
la organele locale ale administrației 
de stat.

F. IAMSEC
Botoșani

cantinei și al casei 
caracteriza prin lipsă 

și disciplină. Faptul

de 
de

sonalului
odihnă se i 
solicitudine 
poate fi explicat prin aceea că nu 
se constată nici un control din par
tea unor foruri de conducere. în toa
te aceste trei săptămîni, cît am stat 
în stațiune, directorul nu s-a arătat 

^jiiciodată. Observațiile făcute (în 
. Condica de reclamații nu numai că

■ n‘u au fost luate de nimeni in sea- 
. rpă. dar s-au întors împotriva noas-

tră. fiind aproape siliți să ne facem 
bagajele. Dacă aici s-a uitat cine în 
slujba cui se află, ar trebui să inter
vină cît mai grabnic forurile compe
tente.

Comeliu MAXINO1U
Timișoara

Pe scurt, din scrisori
zile nu vine nimeni să-l repare. Aș
teptăm o intervenție mai operativă 
a direcției de poștă și telecomunica
ții a județului. (Alexandru Milo- 
șescu, satul Comănești). • O nouă 
premieră industrială. De pe banda 
de montaj a atelierului de proto
tipuri de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte pentru presare și forjare 
Tg. Jiu consemnăm in aceste zile, 
în filele de raport muncitoresc, asi
milarea unui nou produs — al 43-lea 
de la intrarea in funcțiune a unită
ții. Este vorba de presa multipozi- 
țională cu transfer de 1 000 KN tip 
PMP—100, produs ce satisface ne
voile economiei naționale, diminuind 
importul. Poate fi utilizată in sec
toarele industriale complexe și de 
serie mare, la execuția carcaselor și 
elementelor A.M.C., in industria de 
automobile, electrotehnică, electro
nică, fabricația rulmenților și obiec
telor de uz casnic. (Ion Tarbac, 
maistru la întreprinderea de mașini- 
unelte pentru presare și forjare 
Tg. Jiu). 0 Nu de mult, la Rm. Vilcea 
a avut loc concursul „Hermes 1986“, 
manifestare organizată de Consiliul

conducerii întreprinderii de a stăpîni 
din plin mecanismul producției, de a 
dirija forțele tehnice și umane ar
monios, de a asigura realizarea pro
ducției la timp și 'de bună calitate, 
de a se racorda, in acest fel, la me
canismul intregii economii. Pentru că 
este de. neconceput armonizarea in
tereselor contractuale dintre între
prinderile noastre, legate intre ele 
prin mii și mii de fire ale cooperă
rii interuzinale, fără funcționarea cu 
precizie de metronom a mecanismu
lui producției in fiecare întreprinde
re. Se poate spune că fără asigura-

rea condițiilor unei activități ritmi
ce pe parcursul fiecărei zile și deca
de, fără o eșalonare rațională a efor
turilor pentru realizarea planului pe 
fiecare lună și trimestru nu poate fi 
concepută înfăptuirea planului la ni
vel de centrală sau chiar de minister. 
Dereglările provocate de neritmicita- 
te in unități furnizoare capătă di
mensiuni nebănuite în unitățile be
neficiare, mai ales cind este vorba 
de întreprinderi specializate in pro
ducția pentru export. în spatele ci
frelor ritmicității producției se află, 
de fapt, atitudinea matură pe care 
proprietarii, producătorii și benefi
ciarii din economia noastră o au față 
de relațiile socialiste de colaborare 
instituite intre întreprinderile noas
tre, față de onorarea exemplară, la 
timp a tuturor contractelor încheiate 
cu beneficiarii interni și externi. în 
această lumină atitudinea față de 
ritmicitatea producției este deopotri
vă o atitudine profesională, politică 
și patriotică.

Multe neajunsuri privind îndepli
nirea planului sînt cauzate de vi
ziunea ingust departamentală asupra 
planului. Puse față în față, prevede-

H

z

de la Sol, că 
nu era mai 

cei cu bagaje 
treacă peste

„Asta-i situația., 
dar chiar așa?

într-una din zilele lunii trecute, în 
jurul orelor 12, mă aflam împreună 
cu niște rude la gara C.F.R.-Săhă- 
teni. județul Buzău, de unde urma 
să luăm trenul. Eu — spre Brașov, 
iar ei — spre Buzău. Văzind că li
nia I era ocupată de un mărfar, 
m-am îndreptat spre biroul de miș
care. rugîndu-1 pe tovarășul impie
gat să ia măsuri ca să se facă un in
terval intre vagoanele trenului de 
marfă pentru a putea trece călătorii 
la trenurile lor. Impiegatul mi-a în
șirat o serie de motive pentru care 
acest lucru nu era posibil și ne-a 
indicat să trecem peste platformele 
vagoanelor sau să ocolim 250—300 m 
pe la capătul trenului din fața noas
tră. neținînd seama că printre călă
tori erau femei cu copii mici, bătrîni, 
oameni cu bagaje grele. Nu a ținut 
seama nici de faptul că scările va
goanelor din fața stației aveau o 
înălțime de 70—80 cm 
lățimea platformelor 
mare de 30—35 cm. iar 
mai mari trebuiau să 
tampoane.

Nemulțumit de răspunsul impiega
tului. m-am adresat șefului de sta
ție, dar rezultatul a fost identic. Cu 
concluzia : „n-am ce face, asta-i si
tuația".

„Asta fiind situația" ne-am apucat 
degrabă să trecem bagajele cum ne-a 
„indicat" șeful stației, oferind un 
spectacol amuzant unor ceferiști 

„care, rezemați de zidul clădirii, fă
ceau hâzi de noi. Alături de mine se 
chinuia o femeie în vîrstă, care spu
nea : „Vezi. maică, trenul ăsta a 
fost și ieri aici, și tot așa am tre
cut..."

în sfîrșit. cu foarte mare greutate 
și cu multe peripeții am ajuns și 
noi la locurile noastre, la trenul 
pentru care aveam bilet. Și de ce ? 
Pentru că nimeni nu ,s-a străduit ■sft7!j-,. . 
găsească o soluție care să-i scu
tească pe călători de atîtea neplă
ceri.

Dacă „asta-1 situația" — chiar ' nil 
se poate găsi nimeni să-i învețe pe 
cei în cauză cum să rezolve o pro
blemă atît de „grea", care cere doar 
un strop de bunăvoință ?

Statle CONSTANTIN
Brașov

activității din comerț, 
turism privind buna 

populației, satirizînd

județean al sindicatelor Vîlcea în 
colaborare cu direcția comercială 
județeană. Au participat brigăzi ar
tistice. grupuri satirice, formații vo
cale, vocal-instrumentale și de dans - 
tematic din județele Dolj, Gori, 
Mehedinți, Olt și Vîlcea. Programele 
artistice prezentate, mult apreciate 
de public, au fost legate de diferite 
aspecte ale 
cooperație și 
servire a 
totodată unele neajunsuri sau aspec
te nedorite. (Alexandru Rezea, Rm. 
Vilcea). ® Ar fi binevenită și salu
tară o eventuală prelungire â tra
seului cursei I.T.A. intre Gura 
Humorului — Stulpicani. astfel incit 
să beneficieze și locuitorii satelor 
Slătioara și Gemenea de acest mij
loc de transport in comun, dinspre 
și spre acest oraș înscris într-o vi
guroasă dezvoltare economică și so- 
cial-culturală. Este o propunere 
la care așteptăm răspuns de 
la conducerea I.T.A. Suceava. (Mil
ton Cosmațchi, comuna Stulpicani, 
satul Gemenea. jud. Suceava).

rile planului in domeniile creșterii 
productivității muncii sau reducerii 
cheltuielilor materiale de producție, 
cu măsurile tehnico-organizatorice 
menite să asigure atingerea nivelu
rilor stabilite se constată o necon- 
cordanță. Rigorii științifice in fun
damentarea planului trebuie să-i ur
meze, peste tot, aceeași rigoare știin
țifică și in . fundamentarea strategiei 
realizării planului. Nu pot fi îm- 
părțiți oamenii unui colectiv în res
ponsabili cu planificarea și alții 
cu realizarea planului. Răspunderea 
față de plan nu poate fi divizată, ea 
este unică și aparține întregului co
lectiv, de la director și pină la mun
citor. Un plan cît ar fi de riguros, 
de științific fundamentat își pierde 
pină și cea mai vagă urmă de rea
lism dacă nu se acționează ferm 
pentru crearea tuturor condițiilor 
tehnice, organizatorice și profesiona
le pentru realizarea lui.

Avem sarcini de plan mobilizatoa
re in acest an, de a căror îndepli
nire depinde realizarea a încă unui 
pas în drumul României spre nivelul 
de țară cu dezvoltare 
cest obiectiv patriotic 
este pe deplin realist și 
lui depinde de hotărîrea 
care colectiv, fiecare om al muncii 
înțelege să-și facă datoria, să-și 
realizeze în cele mai bune condiții 
sarcinile concrete, zi de zi. Nu este 
suficient că am adoptat planuri și 
măsuri juste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este necesar să 
ne asumăm răspunderea, fiecare Ia | 
locul său de muncă, si să acționăm 
pentru realizarea lor. Să privim încă 
o dată, la acest început de an. la rea
litățile din jurul nostru, din între
prinderile noastre și vom constata 
că dispunem de tot ce este necesar 
pentru a realiza sarcinile de plan. Re
petăm, cu condiția ca fiecare om al 
muncii și fiecare colectiv să-și facă 
exemplar datoria : și minerul, și e- 
nergeticianul, și chimistul, și produ
cătorul de mașini, și metalurgistul, 
și omul de știință, și constructorul, 
și planificatorul.

medie. A- 
însuflețitor 
înfăptuirea 
cu care fle-
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ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE, DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATORMAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU ASIGURAREASI ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI ELECTRICE!
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In scopuri productive - fiecare kilowatt-oră
judicios gospodărit!

In întreaga țară se desfășoară o vie 
și susținută activitate pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a sarcinilor 
mobilizatoare din acest an, cel de-al 
doilea din actualul cincinal. Desigur, în 
acest efort pe care oamenii muncii îl 
depun cu însuflețire, avînd convingerea 
că pe această cale asigură progresul 
susținut al patriei, creșterea propriei 
bunăstări, o importanță deosebită are 
asigurarea ritmică a energiei necesare, 
precum și economisirea severă a tuturor 
resurselor energetice, pentru deplina sa
tisfacere a cerințelor activității produc
tive.

Trebuie subliniat faptul că răspunde
rea pentru asigurarea energiei necesare 
bunei desfășurări a producției revine 
atît unităților producătoare, cît și celor 
consumatoare. Deosebit de important 
este să se acționeze cu toată fermitatea 
pentru ca prevederile stabilite de con
ducerea partidului în acest domeniu să 
fie realizate exemplar, pentru ca în 
timpul iernii, cînd condițiile de exploa
tare a termocentralelor pe cărbune și

hidrocarburi sînt mai dificile, producția 
de energie necesară sectoarelor econo
mice și satisfacerii cerințelor populației 
sâ fie asigurată ritmic, pentru ca pre
tutindeni fiecare kilowatt-oră de energie 
să fie gospodărit cu maximă grijă.

In prezent, asigurarea resurselor ener
getice, cit și gospodărirea riguroasă a 
acestora constituie o problemă de im
portanță fundamentală și de interes 
general, impunîndu-se ca o preocupare 
majoră a tuturor. De la producător la 
consumator, trebuie să se dovedească o 
maximă răspundere pentru realizarea 
producției de energie electrică prevăzu
te și gospodărirea ei riguroasă.

Este necesar ca în toate unitățile eco
nomice să se ia măsuri operative, efi
ciente pentru încadrarea în normele pla
nificate prin cotele stabilite, în puterile 
aprobate pe schimburi și vîrfuri de sar
cină și eliminarea oricărei forme de ri
sipă. Energia electrică să fie destinată cu 
prioritate pentru sectoarele productive, 
iar eforturile de economisire să se ac
centueze îndeosebi în sectoarele nepro-

ductive, pentru ca fiecare kilowatt-oră să 
fie utilizat cu maximă eficiență.

Desigur, acțiunile concrete ce trebuie 
întreprinse diferă de la o unitate la alta, 
în funcție de specificul producției, însă 
un lucru trebuie subliniat că se impun 
eforturi ample și susținute pentru întro
narea unui spirit riguros de ordine și dis
ciplină în îndeplinirea prevederilor pri
vind gospodărirea resurselor energetice.

La nivelul întreprinderilor, aceste pre
vederi trebuie să constituie nu numai 
preocuparea compartimentelor de spe
cialitate, ci să se afle, zi de zi și ceas 
de ceas, în atenția întregului colectiv. 
De modul cum acționează fiecare la lo
cul său de muncă depinde utilizarea cît 
mai judicioasă a energiei. De pildă, în 
secțiile de producție nu trebuie admis 
nici o clipă ca un utilaj sau o instalație 
să funcționeze în gol sau la sarcină re
dusă.

Preocuparea pentru economii în acest 
domeniu trebuie privită ca o cauză a 
tuturor oamenilor muncii, pretutindeni 
trebuie limpede înțeles că economisirea 
este, în primul și în primul rînd, o mare 
sursă de energie I

î

I
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TOATE TERMOCENTRALELE 
si funcționeze la capacitatea maximă!

O cerință de prim ordin este ca toate termocentra
lele să funcționeze la capacitatea maximă, asigurind 
economiei naționale energia electrică necesară desfă
șurării unei activități ritmice și continue pe toată 
durata sezonului rece. în fiecare centrală au fost 
luate pentru perioada virfuiui de iarnă măsuri

tehnico-organizatoricc, astfel ca toate grupurile ener
getice să realizeze puterile stabilite, respectiv energia 
electrică planificată. Cum acționează colectivele de 
energeticieni de la termocentrale pentru sporirea 
producției de energie ? Iată tema prezentei anchete 
in diferite unități ale sistemului energetic național.

Consum echilibrat - pe întreaga durată 
a zilei și a săptămînii!

După cum se știe, solicitările de — ■
energie electrică sint diferite în pe
rioadele diferite ale zilei.

Graficul alăturat ilustrează evolu
ția orară a puterii programate și a 
consflmului pe ansamblul economiei 
naționale, urmărită zilnic la Dispe
ceratul energetic național. Intre 
curba programată și cea realizată 
se dbservă diferențe nedorite, care 
provoacă dificultăți în funcționarea 
normală a sistemului energetic.

Din analiza curbelor de consum 
zilnic rezultă că în această perioadă, 
îndeosebi între orele 7—10 și 17—23, 
se înregistrează vîrfuri de sarcină 
ridicate. în vederea aplatizării curbei 
de consum, sau altfel spus, a echi
librării consumului pe toată durata 
celor 24 de ore ale zilei, este nece
sar să se ia măsuri pentru reparti
zarea cît mai uniformă a consumului 
pe durata unei zile și a întregii săp- 
tămini, în vederea reducerii acestor 
vîrfuri de sarcină.

Deci, printr-o încărcare cît mai 
judicioasă a tuturor celor trei schim
buri de ’producție din întreprinderi, 
se poate realiza un consum relativ 
constant, contribuind astfel la echi
librarea balanțelor. în fiecare unitate 
economică se impune respectarea cu 
strictețe a programelor de lucru sta
bilite ; funcționarea utilajelor tehno
logice și desfășurarea celorlalte ac
tivități consumatoare de energie tre
buie realizate în așa fel încit vîrfu- 
rile de consum să fie reduse la mi-
S*  dl" LEGENDĂ: Cifrei*  reprezintă ORE ;....................curba progmmota ;------------------ curba realizată

controlat in permanență. ,

In producția de energie 
electrică și termică ponde
rea o dețin centralele ce 
utilizează hidrocarburi și 
cele pe bază de cărbuni. 
Așadar, in această perioa
dă de început de an. in 
care colectivele economice 
din industrie, din toate ra
murile economiei naționale 
au de îndeplinit mobiliza
toare sarcini de producție, 
este necesară o aprovizio
nare ritmică cu energie 
electrică. Pentru aceasta 
energeticienii au obligația 
să asigure exploatarea în 
cele mai bune condiții a 
fiecărui agregat, dar în 
egală măsură consumatorii 
au datoria să se încadreze 
cu strictețe în cotele alo
cate, în puterile reparti
zate pe palierele orare, 
astfel îneît în ansamblul 
său sist'emul energetic na
țional să funcționeze la pa
rametri optimi. Ne concen
trăm de astă dată atenția 
asupra acțiunilor ce se în
treprind în unitățile pro
ducătoare de energie. Pe 
ansamblu termocentralele 
pe hidrocarburi funcțio
nează Ia valori apropiate 
de cele planificate. Insă se 
constată menținerea unor 
indisponibilități destul de 
ridicate, fapt ce determină 
existența unei rezerve mi
nime în stare de funcțiune 
necesare pentru acoperirea 
corespunzătoare a diferite
lor solicitări ale sistemu
lui. In același timp, se în
registrează cazuri de func
ționare în schemă incom
pletă, cu consecințe di
recte atît asupra siguran
ței în. .exploatat;? a agre
gatelor energetice. cit . și a 
realizării puterii planifica
te. O altă cauză a dimi
nuării producției de ener
gie în unele din aceste 
centrale — București-Vest,. 

’Brăila, Galați — este de
terminată de neasigurarea 
ritmică cu combustibil li
chid sau gazos. Gradul de 
fluiditate extrem de redus 
al pă curii creează serioa
se dificultăți în alimenta
rea cazanelor, iar presiu
nea scăzută a gazelor con
duce Ia funcționarea agre
gatelor cu randamente și 
respectiv puteri reduse. 
Date fiind aceste dificul
tăți este necesară o maxi
mă concentrare pentru a 
se interveni cu operativi
tate, astfel încit fiecare 
grup să funcționeze la ca
pacitatea prevăzută. Tot
odată un rol important il 
•au intervențiile profilac
tice din centrale, care tre
buie făcute în afara vîrfu- 
lui de sarcină. în termo
centralele pe hidrocarburi 
trebuie să se asigure ca
pacități în perfectă stare 
de funcționare de 5000— 
5300 MW. Este o sarcină

SARCINI DE STRINGENTĂ 
ACTUALITATE

• Ministerul Energiei Electrice și comitetele 
județene de partid sînt obligate să ia măsuri 
pentru funcționarea centralelor electrice la în
treaga capacitate, astfel încit să se asigure ener
gia în conformitate cu prevederile planului.
• In toate centralele electrice să se organi

zeze asistență tehnică pe schimburi, de către 
personal de. specialitate, iar predarea și pre
luarea schimbului să se facă pe bază de sem
nătură.
• Pentru a asigura cărbunele necesar funcțio

nării în bune condiții a termocentralelor, Minis
terul Minelor, Petrolului și Geologiei și comite
tele județene de partid care au exploatări mi
niere pe teritoriul lor să ia măsuri pentru li
vrarea cărbunilor în cantitățile stabilite și de ca
litatea corespunzătoare.
• Se va întări controlul pe toate fazele tehno

logice în mine, cariere, precum și la operațiile de 
încărcare, transport, descărcare și depozitare în 
centrale. Cărbunele să fie livrat fără corpuri 
străine și la nivelul calitativ prevăzut.
• In toate centralele electrice, minele de căr

buni, unitățile de transport se vor întreprinde 
acțiuni hotărite pentru întărirea ordinii și disci
plinei, pentru folosirea intensivă a mijloacelor 
din dotare, pentru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii în vederea satisfacerii cerințelor produc
ției, asigurării funcționării în bune condiții a sis
temului energetic național.

mobilizatoare pe deplin 
realizabilă.

Din puterea ! medie zil
nică a sistemului energetic 
național o importantă par
te trebuie asigurată de că
tre termocentralele pe 
bâză de cărbune. însă, așa 
cum rezultă din datele 
puse la dispoziție de Cen
trala industrială de pro
ducere a energiei electrice 
și termice, acestea reali
zează o putere medie cu 
mult sub nivelul planifi
cat. Iată de ce este impe
rios necesar ca să se ac
ționeze neintirziat in ve
derea creșterii disponibili
tății agregatelor energetice 
de la centralele pe bază 
de cărbune. Această ce
rință este impusă și de 
faptul că. în momentul de 
față, economia națională 
trebuie să facă față unor 
greutăți în ce privește ali
mentarea cu energie elec
trică a consumatorilor in
dustriali și a populației. 
Cu deosebire, în centralele 
Turceni și Rovinari, unde 
se află instalate impor
tante capacități energetice.

sînt necesare acțiuni ho
tărite pentru creșterea a- 
portului acestor două mari 
termocentrale la producția 
de energie electrică. Aici 
se cantonează cele mai 
multe probleme. Unele din
tre ele au fost depășite, 
însă tot atît de adevărat 
este faptul că au rămas 
încă numeroase nesoluțio- 
nate. Au fost adoptate am
ple programe de mă
suri tehnico-organizatori- 
ce. Care este eficiența a- 
cestor acțiuni ? Firesc ar 
fi să ne convingă rezulta
tele. Acestea se lasă însă 
așteptate. Cum explică co
lectivul de energeticieni 
de la Turceni că cea mai 
mare termocentrală a țării 
funcționează în medie cu 
numai 300—400 MW ? De
sigur că se înregistrează 
și unele dificultăți tehnice 
cu privire la funcționarea 
echipamentelor sau la 
schema de exploatare, dar 
există încă serioase lacune 
în domeniul ordinii, disci
plinei și pregătirii profe
sionale a personalului. Or. 
in acest sector vital al

economiei naționale nu se 
poate admite nici o clipă 
diletantismul, lipsa de or
dine sau de răspundere. 
Este un domeniu de maxi
mă exigență și răspundere 
care impune o înaltă con
știință profesională și spi
rit de abnegație.

Dacă zăbovești numai 
cîteva ceasuri in camera 
de comandă a unei cen
trale sau a Dispeceratului 
energetic național te poți 
convinge de eforturile, stră
dania și încordarea ner
voasă și intervenția com
petentă a celor chemați să 
dea țării energie. Da! Pen
tru această profesiune îți 
trebuie chemare, dăruire. 
Iar în aceste zile energe
ticienii sint chemați să-și 
intensifice eforturile, să 
acționeze cu răspundere 
muncitorească pentru buna 
întreținere și exploatare a 
agregatelor, pentru punerea 
în valoare a tuturor resur
selor tehnice, organizatorice 
și profesionale în vederea 
realizării exemplare a sar
cinilor care le revin.

Există posibilitatea și 
obligația sporirii producției 
zilnice de energie electrică. 
La termocentralele Ișalnița, 
Mintia și Oradea, care anul 
trecut au obținut rezultate 
apreciabile, poate fi ridi
cat nivelul puterii disponi
bile. De asemenea, impor
tante rezerve se mențin la 
centralele Doicești, Paro- 
șeni, Giurgiu și Drobeta- 
Tr. Severin, unde producția 
de energie electrică și ter
mică realizată este cu 
mult sub nivelul planifi
cat. Fiecare agregat ener
getic are o contribuție bine 
stabilită în balanța ener
getică. Orice abatere de la 
programele de funcționare 
creează perturbâții în ali
mentarea corespunzătoare a 
consumatorilor.

Desigur că funcționarea 
In bune condiții a termo
centralelor pe cărbune este 
strîns legată de asigurarea 
ritmică și de calitate a 
cărbunelui. Stocurile de 
cărbune de la centrale se 
diminuează cu fiecare zi. 
în aceste condiții trebuie 
intensificate ritmurile de 
extracție din diferitele ba
zine carbonifere. Preocu
parea minerilor pentru spo
rirea cantității de cărbune 
trebuie conjugată cu cea 
pentru calitate. Să nu fie 
expediată nici o tonă de 
cărbune sub normele de 
calitate prevăzute.

In această perioadă, în 
care rigorile iernii își spun 
cuvîntul, nu trebuie pre
cupețit nici un efort pen
tru a se asigura energia 
necesară bunei desfășurări 
a întregii vieți economico- 
sociale.

Ion LAZA.R

In strategia înfăptuirii noii revoluții agrare, perfecționarea pregătirii 
profesionale a tuturor celor care lucrează in agricultură trebuie să ocupe 
un loc de primă însemnătate. Referindu-se in repetate rinduri la nece
sitatea creșterii pregătirii profesionale a cooperatorilor, mecanizatorilor, 
personalului muncitor din unitățile agricole de stat, a tuturor cadrelor 
din agricultură, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atrăgea pe bună dreptate atenția asupra unor rămi- 
neri in urmă în acest domeniu, ținînd seama de faptul că o agricultură 
intensivă, de înalt randament, folosirea unor mijloace tehnice de mare 
complexitate, aplicarea unor tehnologii moderne, a substanțelor chimice 
impun un nivel de cunoștințe tot mai înalt.

Alături de invățămintul liceal și de învățămîntul superior agricol, che
mate să formeze cadre tot mai bine pregătite, invățămintul agricol de 
masă, destinat tuturor lucrătorilor din agricultură, joacă și trebuie să 
joace în continuare un rol tot mai important. Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, pentru acest an, în agricultura s-au luat măsuri d.eose- 
bite de organizare diferențiată a invățămintului agricol de masă, de 
legare mai strînsă a acestuia de realitatea muncii și vieții din fiecare 
unitate, de participare a tuturor celor ce lucrează în agricultură la cercu
rile de învățămînt pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea experienței 
valoroase a unităților fruntașe. Modul in care a început și se desfășoară 
în cele mai multe locuri învățămîntul agricol în unitățile agricole, înțe
legerea cerinței de a se da acestuia un carqcter de masă tot mai 
profund constituie dovada cea mai elocventă a răspunderii cu care cei 
cărora li s-a încredințat o asemenea misiune acționează acum pentru a 
asigura acestei acțiuni o finalitate practică maximă. Sint insă și situații 
care arată că, așa cum subliniam într-o anchetă publicată cu cîtva timp 
în urmă, unii incă nu au învățat că trebuie să învețe. In săptămina 
5-10 ianuarie, corespondenții „Scînteii" din toate județele țării au parti
cipat la cercurile de învățămint, în zilele fixate pentru fiecare județ, și 
au avut discuții cu cadrele care au răspunderi in acest domeniu. Citeva 
din observațiile rezultate în urma acestei ample investigații le vom 
publica in articolul de față și în cîteva articole viitoare.

Participare bună, dar și absențe nedorite și
Prima condiție a bunei desfășurări 

a invățămintului agricol de masă este 
ca toți cei care trebuie să-și îmbo
gățească cunoștințele să participe nu 
numai cu prezența fizică, ci efectiv 
la desfășurarea lecțiilor.

O primă constatare îmbucurătoare 
este aceea a unei frecvențe mult îm
bunătățite față de alți ani. Pornin- 
du-se de la convingerea că toți cei 
care lucrează in agricultură trebuie 
să învețe, să fie cuprinși și să parti
cipe la unul din cercurile de invăță- 
mînt, satele au devenit acum o imen
să școală agricolă, in care cimpul cu 
întreaga lui complexitate este adus și 
studiat in fața catedrei. Aici, la scara 
planșelor, graficelor și schițelor ce 
prefigurează viitorul fiecărei unități, 
oamenii se apleacă cu răbdare pen
tru a vedea ceea ce au făcut bine 

nejustificate
sau mai puțin bine, dar mai ales 
pentru a învăța să facă și mai bine 
in acest nou an agricol. In județul 
Olt, bunăoară, toate cele aproape 
100 000 de persoane ce alcătuiesc for
ța de muncă activă a unităților agri
cole sint instruite in 1 376 cercuri 
constituite pe profile, pe principiul 
locului de muncă. întrunite joia tre
cută in toate localitățile județului, 
majoritatea cercurilor au dezbătut a 
șasea sau a șaptea temă din progra
ma prevăzută ; prezența la invăță- 
mînt fiind de peste 80 la sută pe an
samblul unităților agricole, media 
fiind trasă în jos de slaba participare 
la învățămînt a cooperatorilor de la 
unele cercuri din localitățile Stre- 
jești, Verguleasa și Dobroteasa, unde 
numărul celor ce absentau ajungea 
la 40—50 la sută. într-o altă unitate 

agricolă importantă din județul Olt, 
la Coteana, din cei 420 de coopera
tori cuprinși in cele 6 cercuri nu au 
fost prezenți la lecții decit 300 de 
oameni. Se dă drept explicație aces
tei slabe participări faptul că doi 
dintre lectori erau plecați în conce
diu, iar suplinitorii lor nu au fost în 
măsură să asigure frecvența cores
punzătoare la cursuri a tuturor oa
menilor. Este o scuză departe de a 
asigura rezolvarea problemei de fond 
a invățămintului agricol de masă din 
această comună.

Joia este zi de școală și pentru 
lucrătorii ogoarelor județului Ialomi
ța. Din multitudinea cercurilor în 

SATUL
- o imensă școală agricolă!

cadrul cărora oamenii învață să dea 
o altă dimensiune rodniciei pămînțu- 
lui sau să pună in valoare avantajele 
multiple pe care le au tehnologiile 
moderne de creștere a animalelm;, 
corespondentul nostru a fost prezent 
la dezbaterile din cadrul cercului de 
legumicultura de la C.A.P. Coșereni 
și la cercurile specializate pe cultura 
plantelor de cîmp din cadrul C.A.P. 
..Gheorghe Doja“. La Coșereni, unde 
din cei 110 cursanți lipseau nemoti
vat doar 6. el a apreciat expunerea 
foarte concisă și de ținută profesio
nală a inginerei Viorica Turiga, dar 
ceea ce l-a impresionat in mod plă
cut a fost dialogul pe teme de agro
tehnică legumicolă dintre lectorul 
cursului și membrii cooperatori, sau 
mai exact spus contribuția pe care 
legumicultorii au adus-o la îmbună
tățirea conținutului practic al lecției. 
Așa. bunăoară, cooperatorul Stan 
Rădoi a insistat asupra efectelor po
zitive pe care le prezintă aplicarea 
metodelor biologice de combatere a 
dăunătorilor. Cooperatorii Ion Mușat 
și Marin Sava, arătind că în funcție 
de cum se acționează acum pentru 
pregătirea . răsadurilor depinde de 
fapt reușita viitoarei producții legu

micole timpurii, au stăruit în inter
vențiile lor asupra cerinței stringente 
ca toți lucrătorii din legumicultura 
să-și sporească contribuția la ame
najarea paturilor biologice, transpor
tând cantități cît mai mari’ de gunoi 
din propriile gospodării.

Cu sălile pline s-a învățat joi 
dupâ-amiază și la C.A.P. „Gheorghe 
Doja“, unde celor 373 de cooperatori 
li s-a făcut o expunere deosebit de. 
interesantă în ce privește tehnologia 
intensivă de cultivare a florii-soare- 
lui. Lectorii, apreciind ca pozitiv fap
tul că de mai mulți ani la rind nive
lul producției medii la această cultu
ră depășește granița celor 3 000 kg la 

hectar, atingînd chiar 3 780 kg, au in
sistat asupra importanței pe care o 
prezintă respectarea de către toti 
cooperatorii a densităților stabilite 
prin tehnologia intensivă de cultivare, 
tehnologie care și aici, la Gheorghe 
Doja, în cadrul unor echipe a asigu
rat producții de peste 4 000 kg Ia hec
tar. Referindu-se mai ales la acest 
ultim nivel de producție, care poate și 
trebuie să fie . atins în acest an pe în
treaga suprafață cultivată, cooperato
rul Marin Dorobanțu a cerut ca incă 
prin angajamentele de muncă în acord 
global pe care urmează să le încheie 
conducerea cooperativei cu fiecare 
fermă în parte să fie nominalizate 
răspunderile materiale ce revin fie
cărei formații pentru respectarea cu 
strictețe a acelor elemente din teh
nologie care condiționează realizarea 
unor producții mari.

Pornind de la ideea că eficiența 
Invățămintului agricol este dată nu 
numai de frecvența ridicată a oame
nilor, ci, In primul rind, de partici
parea activă a tuturor cursanților la 
dezbaterea problemelor și elemente
lor agrotehnice puse în discuție, in 
tot mai multe locuri, lecțiile de agri
cultură se transformă într-un auten- 

•tic dialog între „catedră" și sala pli

nă de oameni. La un asemenea dia
log participă săptămină de săptămînă 
toți cei 840 de cooperatori din comu
na Vulturu, județul Vrancea, dor
nici să-și însușească elementele de 
tehnologie și de organizare specifice 
unei agriculturi intensive, tip de a- 
gricultură pe care sint hotăriți să-l 
generalizeze la nivelul tuturor sec
toarelor de activitate. Dialogul des
pre care aminteam este in fapt o 
confruntare de opinii intre activita
tea desfășurată de o echipă sau aLta 
și realizările de vîrf din cadrul uni
tății sau din unitățile vecine. Pen
tru că nu în toate cazurile au fost 
înlăturate acele mentalități specifice 

unei agriculturi tradiționale,- de pro
ductivitate și eficiență scăzute, lec
torii' caută și reușesc să-și impună 
punctul de vedere cu privire Ia noile 
tehnologii, apelînd la sprijinul coope
ratorilor fruntași care sînt puși să 
prezinte elementele de noutate1 prin 
prisma modului concret în. care lu
crează ei și a rezultatelor pe care le 
obțin.

Împletire firească 
a teoriei cu practica, 

forme diverse de dezbatere
Un asemenea mod de abordare a 

invățămintului agricol de masă pre
cum cel folosit la Vulturu aduce în 
discuție însăși cerința de a se asi
gura pretutindeni o mare diversitate 
formelor de instruire : de la practi
ca expunerilor și dezbaterilor pînă la 
demonstrații practice, grafice și cal
cule economice, prezentări de filme 
și diafilmq, organizarea de seminarii 
după predarea fiecărei teme. Astfel, 
în județul Olt, utilizîndu-se larg di
versele forme ale propagandei vizua
le în prezentarea corelațiilor intre 
tehnologiile moderne aplicate și re
zultatele obținute de unitățile a- 
gricole fruntașe, dezbaterile dobîn- 
desc un caracter practic, demonstra

tiv și comportă un plus de eficiență, 
prin argumentele folosite. Pentru a 
asigura noului o mai mare forță de 
pătrundere, comitetul județean de 
partid a stabilit ca pe parcursul des
fășurării actualului ciclu de învăță
mînt agricol, in fiecare localitate ru
rală să fie'prezentate cite 2—3 film'e 
documentare privind folosirea tehno
logiei intensive de cultivare a pă- 
mîntului și a plantelor, unul dintre 
acestea fiind intitulat în mod su
gestiv „Eroii de pe Olt“, adică acei 
oameni și acele fapte deosebite care 
au asigurat producțiile-record ale 
anului trecut.

A devenit o regulă în județul Ia
lomița ca, înainte de a se trece la 
prezentarea unor lecții, la dezbate
rea propriu-zisă a temei, să fie pre
zentat cursanților cîte un film care 
să redea amănunțit cea mai moder
nă tehnologie care se practică în țară 
în cazul culturii respective. Un ase
menea film, avind ca temă tehnolo
gia cultivării porumbului în regim 
intensiv, a fost prezentat și coopera
torilor din Gheorghe Doja, care vor 
trece, în acest an, Ia generalizarea a- 
cestei tehnologii, o dată cu darea în 
exploatare a noului sistem de irigații.

Trebuie spus insă că, deși în ce 
privește diversitatea formelor de 
instruire s-a înregistrat în acest an 
un salt autentic, există încă nume
roase cazuri în care inerția continuă 
să facă casă bună cu lipsa de ima
ginație, cu apatia ce caracterizează 
unele lecții. „In ce privește zooteh
nia — este de părere medicul vete
rinar Gheorghe Biciu, de la C.A.P. 
Pelinu, județul Călărași — chiar noi, 
la dispensar, avem o serie de diapo
zitive și diafilme. Le putem folosi 
cu bune rezultate împrumutînd de 
la școală, de la căminul cultural apa
ratele de proiecție necesare. Ar fi 

Fără îndoială că pe parcursul desfășurării cursurilor agrozootehnice șl 
mai cu seamă către sfirșitul acestui an de învățămint vor fi puse mai 
clar în evidență atit reușitele, cît și neajunsurile ce mai există, inclusiv 
în ceea ce privește asigurarea unor condiții pentru desfășurarea învăță- 
mîntului la un nivel cît mai înalt. Spunînd aceasta avem în, vedere între 
altele faptul semnalat de corespondenții noștri că în unele locuri nu sint 
asigurate spațiile corespunzătoare pentru ținerea lecțiilor, că nu există 
suficientă grijă pentru buna gospodărire și folosire a materialului didac
tic existent, ca și pentru înnoirea acestuia în sensul de a prezenta lu
crătorilor din agricultură tot ce este mai valoros, inclusiv din experiența 
anului trecut.

Despre alte aspecte ale invățămintului agricol de masă, într-un 
număr viitor al ziarului.

foarte instructiv, de pildă, ca oame
nii să vadă, „pe viu“, în imagini,’ 
evoluția unor boli parazitare sau in- 
fecțioase pentru a ști să le prevină 
și să le combată la animalele pe care 
le îngrijesc". Aveți perfectă dreptate, 
tovarășe medic veterinar, dar între
barea este : cine vă oprește să ape
lați la asemenea forme de instruire 
de o atit de mare eficiență practică ? 
Pentru că vorbele, intențiile, oricît 
ar părea ele de interesante, nu au 
nici o valoare practică dacă nu sînt 
urmate de fapte. Iar in cazul învăță- 
mîntului agricol de masă se cere în
lăturată și mentalitatea unora dintre 
cei care poartă răspunderea organi
zării acestuia, mentalitate- potrivit 
căreia trebuie apelat numai la meto
de vizuale moderne de expunere a 
unor tehnologii. Așa, de exemplu, in- 
ginera-șefă a C.A.P. Coșereni motiva 
lipsa unui film documentar în cadruț 
cercului legumicultorilor prin faptul 
că „la ora actuală nu există în cir
cuitul întreprinderii județene o astfel 
de peliculă". Ceea ce surprinde este 
că motiva acest lucru tocmai în fața 
împuternicitului direcției agricole, 
iar dumnealui nu a găsit de cuviință 
să o sfătuiască pe specialistă să se 
intereseze dacă nu cumva ar putea 
identifica numeroase asemenea peli
cule in rețeaua de propagandă a a- 
griculturii. Privite lucrurile în aceas
tă lumină, este de datoria organelor 
agricole, a comitetelor comunale de 
partid să acționeze mai ferm și efi
cient pentru a imprima o mai mare 
diversitate formelor de instruire, di
versitate care să permită fiecărui lu
crător din agricultură să înțeleagă 
esența fenomenelor supuse dezba
terii, ceea ce’ reprezintă o noutate 
absolută pentru el și care trebuie 
aplicată în mod obligatoriu pentru a 
obține rezultatele scontate.
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ACTUALITATEA PREGĂTIRII PRACTICE A STUDENȚILOR
Așa cum aminteam în ancheta 

noastră precedentă („Scînteia“ nr. 
13 785 din 16 decembrie 1986) cu pri
vire la inițiativa intreprinderii meca
nice de material rulant „Grivița Roșie" 
din București, orice demers spre 
soluționarea problemelor cu care se 
confruntă studenții seraliști este 
binevenit cită vreme nu se rezumă 
la un expedient local, ci se inte
grează unui sistem. întărind astfel 
unitatea și exigența pregătirii uni
versitare. Mai ales că. după cum 
bine se știe, formarea unui viitor 
specialist pe calea învătămintului 
serai are în vedere nu interesele 
uneia sau alteia dintre unitățile eco
nomice. ci cerințe de nivel național. 
Altminteri, procesul învătămintului 
superior ar coborî la nivelul facto
rului de moment, cînd. în realitate, 
prin însăși esența sa. este chemat să 
vizeze obiective de cea mai amplă 
perspectivă.

Cel mai relevant apare acest ra
port în legătură cu pregătirea prac
tică a studenților seraliști. Vreme 
îndelungată. în alcătuirea planurilor 
și programelor universitare s-a por
nit de la premisa că studentul sera
list, angajat nemijlocit în procesul 
muncii pe timpul studiilor, benefi
ciază prin chiar acest fapt de o 
amplă pregătire practică, ceea ce ar 
face neavenită preocuparea univer
sitară de adîncire a acesteia. In anii 
din urmă însă au apărut unele situa
ții care, de fapt, anulează premisa 
amintită : ponderea studenților se
raliști cu o- vechime de pină la 3 ani 
este din ce în ce mai mare. La Fa
cultatea de electrotehnică din Timi
șoara. procentul acestor studenți 
atinge 60 la sută, la alte facultăți el 
este și mai mare. In plus. între nu
meroasele unități de producție în 
care studenții seraliști își desfășoară 
activitatea (350 de unități la Facul
tatea de T.C.M. din București, peste 
100 la Facultatea de mecanică din 
Timișoara ș.a.m.d.). o mare parte o 
formează întreprinderile mici, une
ori cu caracter cooperatist, unde 
adîncirea si aplicarea noțiunilor mo
deme însușite la facultate nu se 
realizează ușor. Este o situație oare
cum explicabilă, din moment ce. cum 
bine se știe, candidații la studenție, 
absolvenți din anul respectiv ai li
ceului. mai întîi participă la. con
cursul de admitere și numai după 
aceasta se angajează în producție. 
Ba. mai mult încă.: însăși activita
tea de lăcătuș sau de strungar (me
serii curente printre seraliștii facul
tăților de mecanică sau de T.C.M.), 
chiar într-o întreprindere modernă 
și nu doar intr-un atelier de pro
ducție. nu echivalează întotdeauna 
cu cunoașterea tuturor problemelor 
practice specifice profesiunilor de 
metalurgist, de tehnolog sau de alt 
profil, din moment ce astăzi. în țara 
noastră, acestea includ procese com
plexe de automatizare, cu utilizarea 
pe scară din ce în ce mai largă a 
sistemelor tehnice, a mijloacelor 
moderne de calcul, asupra dezvoltă
rii cărora își concentrează cu deose
bire atenția învătămîntul superior. 
Și atunci ?

cinema
.. ■-------- -------------- i__ â--------
• Toate pînzele sus (seria I — Secre
tul epavei) : EXCELSIOR (65 49 45) — 
8,3^-4«t30; 12,30; 14,45; 17; 19,15, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11; 13; 
15; 17; 19, STUDIO (59 53 15) — 10; 
11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19
• Toate pinzele sus (seria a Il-a — 
Misterele mărilor) : LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19, FERO
VIAR (50 51 40) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 8,30; 11; 13; 
15; 17; 19
• Liceenii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii — 
8,45; 10,45; 12,45; 16,30; 19, Un oaspe
te la cină — 14,30: DOINA (16 35 38)
• Păcală : DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
15; 18, FLACARA (20 33 40) — 15,30; 18
• Răzbunarea haiducilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Acrobatele : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15,45; 17,15; 19,15
• Stagiunea cinematografică de iar
nă : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45

Atunci, pe baza tuturor acestor 
fapte, s-a ajuns la concluzia fireas
că după care și studentul seralist are 
acută nevoie de lărgirea și aprofun
darea cunoștințelor printr-o activi
tate practico-productivă sistematică, 
iar o asemenea concluzie își găsește 
acum reflectarea în planurile de în- 
vățămînt ale mai multor secții. Re- 
zumîndu-ne la aria investigațiilor 
noastre, prilejuite de ancheta de 
față, făcută la sfirșitul anului trecut, 
putem aminti că la facultățile 
de mecanică și de electrotehnică din 
Timișoara, la Facultatea de T.C.M. 
din București,.nu însă și la secția de 
subingineri, intre care și cea din 
Brăila, aparținînd Facultății de me
canică din Galați, seraliștilor li s-a 
prevăzut în programul de studiu un 
răstimp de activitate practică variind 
în jurul a două săptămîni (un total. 
de 68 de ore cu o medie de 6 ore pe 

însemnări despre învătămîntul superior seral

zi), urmată, firesc, de un colocviu de 
verificare pe această temă. Numai că 
în procesul de aplicare a unor ase
menea judicioase prevederi apar 
uneori atît de multe „variante" incit 
•prevederea ca atare se vede repede 
înecată in formalism.

Mai întîi că nu pretutindeni și nu 
Întotdeauna un astfel de colocviu își 
merită cu adevărat numele : așa 
cum am ilustrat in repetate rînduri 
cînd am adus in cuprinsul acestei 
rubrici problemele practicii studen
ților de la cursurile de zi. cel mai 
rodnic colocviu de acest gen este 
cel desfășurat chiar acolo, la locul 
practicii studenților, fie acesta o 
mare uzină reprezentativă sau o 
unitate agricolă model, in prezența 
nu numai a universitarilor (profe
sori și studenți), ci și a- specialiș
tilor producției. Schimbul larg de 
opinii^ dezbaterea amplă, fluxul de 
informații venit cu acest prilej 
dinspre invățămint spre producție Și 
din producție spre invătămint favo
rizează deopotrivă analiza aprofun
dată a pregătirii studenților, a sis
temului de predare și de însușire a 
cunoștințelor, cit și cristalizarea unor 
noi posibilități de conlucrare pe linia 
integrării. Paradoxul este că pe cînd 
toate aceste concluzii tind să dobîn- 
dească tot mai mult teren și, ca ata
re, colocviul de practică al studen
ților cursurilor de zi se desfășoară 
tot mai frecvent în unitățile de pro
ducție. tocmai in învătămîntul supe
rior seral, unde, cum am văzut, co
laborarea dintre facultăți și unitățile 
economice este uneori destul de sla
bă, tocmai aici, un asemenea coloc
viu se desfășoară exclusiv in facul
tăți și fără participarea specialiști
lor din producție.

Dar de ce se desfășoară asțfel 7 
Pentru că, în realitate, despre aceas
tă practică nu prea se știe cum și 
unde este efectuată. în principiu, 
perioada ei a fost fixată pentru lu

• La Fayette : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15 .. j.
• Acțiunea ^Topollno"* * : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oliver Twist : UNION- {13 49 04) -

• Teatrul Național (14 7171, sala ma
re) : Gaițele — 18; (sala amfiteatru) : 
Poveste din Hollywood — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Adagio 
— Adagiu — Poezie". Concertul or
chestrei de cameră „Quodlibet Musi-

9; 11; 13; 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17;. 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Gheața verde : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Pînă trece ploaia de toamnă : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19

teatre 

nile de vară ; în această perioadă, 
studenții seraliști din marile uzine 
ar urma să studieze amănunțit as
pectele practice din alte secții decit 
cele unde lucrează de obicei, res
pectiv din secțiile cu o problematică 
mai apropiată sau care să compli
nească disciplinele universitare stu
diate sau in curs de studiere. Cei ce 
lucrează în întreprinderi mai mici, al 
căror profil sau, mai ales, complexi
tate tehnică nu ating stadiul cerințe
lor universitare, sînt îndrumați spre 
unități economice corespunzătoare, 
unde ar urma să fie angajați in 
practică pe perioada celor două săp- 
tămini, Cel puțin, așa rezultă din in
strucțiunile date studenților seraliști 
de către decanate, pentru că, in rea
litate. despre cum se desfășoară acest 
proces de „practică" nimeni nu are o 
situație exactă, intrucit nimeni nu-l 
urmărește pînă la capăt. Destul doar

că la colocviile amintite, avînd ca 
principal element de referință caie
tele de practică ale studenților se
raliști. despre care însă nici un exa
minator nu știe cu siguranță cum și 
unde au fost întocmite, procentul de 
promovare e. de regulă, sută la sută.

Și nu se poate spune că nu există 
preocupări susținute, cel puțin din 
partea universitarilor, pentru norma
lizarea acestei situații. Prof. univ. 
dr. ing. Alexandru Rădulescu. deca
nul facultății bucureștene de T.C.M., 
ne-a relatat amănunțit, pe bază de 
documente, despre numeroasele de
mersuri în favoarea normalizării 
practicii studenților seraliști. demer
suri nesprijinite însă tocmai de uni
tățile economice, care își condiționea
ză acordul primirii studenților la 
practică de cerința ca aceștia să-și 
efectueze programul în schimbul 
întîi (fapt mai greu de realizat din 
moment ce marea lor majoritate își 
desfășoară în schimbul întîi propria 
lor activitate de producție ca anga
jați într-o întreprindere sau alta), 
dublată de cerința ca ei să fie înso
țiți de cadre didactice îndrumătoare 
(cerință, de asemenea, imposibil de 
respectat dat fiind numărul cadrelor 
didactice). De cele mai multe ori 
însă, un astfel de acord este refuzat 
din capul locului fără altă explica
ție decit aceea că „nu se poate". „Și 
totuși, eu cred că se poate sau. mai 
bine spus, este absolut necesar să se 
poată ca fiecare student seralist să 
efectueze anual o practică în alte în
treprinderi decît cele în care lu
crează cotidian — ne-a declarat ing. 
Gheorghe Olaru, șeful secției de me
canică de la I.M.M.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală. Și eu am absol
vit învătămîntul superior la seral, în 
1968. practica. între care și cea refe
ritoare la prelucrări • la cald. am 
efectuat-o în altă parte decît acolo 
unde eram angajat, respectiv la uzi
nele ..23 August", de unde puteam

cum“. Dirijor șl comentator : Aurelf- 
an-Octav Popa — 18
A Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului National) ; Silvia 
— 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) ; Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18

Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul șl... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
titoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" . (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" . (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 15; Muntele dra
gostei (recital cu Leopoldina Bălănu
ță și Victor Socaciu) — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) ; Puiul — 10; Guliver In 
țara păpușilor — 15; (sala Cosmonau
telor, 11 12 04) : Amnarul — 15
• Circul București (10 41 95) ; Aprin
deți stelele — 18,30 

învăța mai mult. Simpla „deslipire" 
de universul tău cotidian de lucru si 
cunoașterea altor structuri tehnice, cu 
alte dotări, cu alte probleme și. res
pectiv. cu alte soluții, iți oteră posi
bilitatea analizei prin comparație 
pentru a putea intui o soluție supe
rioară și aceasta înseamnă mult in 
formarea spiritului ingineresc". ,,De 
fapt, cerința ca studenții seraliști să 
efectueze anual o minimă activitate 
practică în unitățile economice cele 
mai reprezentative pentru profilul in 
care se pregătesc derivă din faptul 
că ei se formează ca specialiști capa
bili să lucreze nu doar intr-o anu
mită unitate de producție, ci oriunde 
o vor cere interesele economiei de 
profil — ne-a spus prof. univ. dr. 
ing. Iosif Groșanu. secretarul comi
tetului de partid al Institutului poli
tehnic „Traian Vuia" din Timișoara. 

' Iată de ce consider ca deosebit de 
importantă, pentru buna funcționare 
a invățămintului superior seral, re
glementarea definitivă a sistemului 
de practică, mai exact spus, antre
narea centralelor și ministerelor eco
nomice in stabilirea unităților celor 
mai reprezentative în care studenții, 
pe profile și pe ani de studii, să 
meargă la practică intr-o perioadă 
bine precizată, tocmai spre a fi ri
guros respectată, corespunzător în
drumată și fructificată la maximum".

Este o opinie larg împărtășită, in
clusiv pentru faptul că. o dată re
glementată rețeaua unităților celor 
mai reprezentative (sub raport teh- 
nrco-organizatoric, al structurii sorti
mentelor de producție, al fluxului de 
creație științifică etc.), programul de 
practică al studenților seraliști va 
putea fi în continuare îmbogățit și 
sub alte aspecte ; dintre acestea să 
reținem mai întîi necesitatea ca stu
denților seraliști, ajunși in anii su
periori, să li se repartizeze. în uni
tatea unde lucrează, sarcini noi, prin 
a căror împlinire să-și dezvolte ca
pacitatea de cercetare și de proiec
tare, indispensabilă specialistului de 
azi și de mîine. de utilizare pe scară 
largă și în mod creator a mijloace
lor moderne de calcul, să ia parte 
activă încă de pe acum la prospec
tarea și soluționarea problemelor 
științifice și tehnice de care depinde, 
azi și in viitor, creșterea indicatori
lor de calitate și de productivitate a 
muncii.

— Dintre cei circa 60 de studenți 
seraliști*  care lucrează aici, la dv., 
unii au ajuns in anii superiori și ar 
putea fi antrenați de comisia locală 
a inginerilor și tehnicienilor spre a 
li se repartiza spre soluționare, așa 
cum se procedează cu toți specialiș
tii. probleme științifice și tehnice 
ce-și așteaptă încă rezolvarea; cum 
vedeți o asemenea modalitate de va
lorificare & inginerilor chiar din sta
diul formării lor ?

întrebarea, adresată tovarășului 
Adrian Chistrugă. inginer-șef la 
I.M.M.R.. „Grivița Roșie" din Capi
tală. a prilejuit acest răspuns reve
lator : „Ar fi o idee, dar mărturisesc 
că noi n-am aplicat-o pînă azi. o vom 
aplica insă de aici înainte".

Iar „de aici înainte" își așteaptă 
soluționarea și alte aspecte legate de 
pregătirea viitorilor specialiști prin 
învătămîntul superior seral ; un ar
gument mai mult, am zice, ca întrea
ga problematică a invățămintului su
perior seral, în care, cum aminteam 
cu alt prilej, se pregătesc circa o 
treime din totalul studenților, să fie 
analizată cu participarea tuturor de
partamentelor economice, pentru so
luționarea ei operativă și eficientă, 
pe măsura exigentelor de calitate pe 
care dezvoltarea patriei noastre le 
răsfringe asupra întregului proces de 
pregătire si de perfecționare a ca
drelor.

Mihai IORDANESCU

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică. Experiența frun

tașilor s-o cunoaștem, s-o gene
ralizăm .*

20,35 Eminesciana (color). Emisiune de 
versuri

20,45 Tribuna TV (color). Epoca 
Ceaușescu. Teze și idei de excep
țională valoare cu privire la per
fecționarea conducerii societății. 
Documentar

21,00 Film serial (color). „Ambulanța4*.  
Producție a televiziunii cehoslova
ce. Episodul 8

21,50 Telejurnal

Examen de exigentă pentru 
podiumurile de divertisment

Relevam in articolul precedent va
loroasa zestre muzicală românească, 
tradiția muzicii românești, existența 
a numeroase manifestări artistice de 
largă accesibilitate, cu mare audien
ță la public, la cele mai diverse ca
tegorii de spectatori. Subliniam, de 
asemenea, lansarea unor experiențe 
pozitive, care nrtăresc pledoaria pen
tru calitate, demonstrind că muzica 
trebuie judecată, indiferent de gen, 
după puterea ei de a convinge, de a 
emoționa, de a pătrunde în inimile 
ascultătorilor. în același timp, scriam 
despre acele tendințe subiectivis
te, mercantile, care introduc in 
astfel de desfășurări (spectacole iti
nerante de vară, varietăți, divertis
mente, show-uri etc.) modele nefe
ricite, abătîndu-se de la menirea lor. 
Spre exemplu : cu citeva săptămini 

■in urmă, la barul hotelului „Unirea" 
din Iași, unde tocmai era pe termi
nate o nuntă, formația „Sui generis" 
(cu un repertoriu mult mai simplu, 
dar mai comercial decît a! colegilor 
lor — membrii formației „Columna") 
se străduia să fie pe placul oaspeți
lor cu „Mulțumesc, iubită mamă", 
„Trandafir de la Moldova", dar, ne- 
tiind de ajuns, a incins și povestea 
lui „Gheorghică, care vine de la 
ibovnică" și o horă „cu foloase" (vezi 
daruri) pentru miri. în fine, la dis
coteca de la Casa științei și tehnicii 
pentru tineret din Botoșani, intr-o zi 
de la sfirșitul acestui an se dansa 
rock pe o sirbă, pe o huruială de 
nedescris, în zornăiala unei așa-zise 
orchestre, „amuzîndu-se“ astfel peste 
400 de tineri ! Vorba cintecului : „De 
pe stradă te-am cules / Luîndu-te la 
mine / Nici acum n-am înțeles / De 
ce fugi de mine". La Athenăe Palace 
(București), exact în mijlocul pro
gramului s-au implantat un „șocant" 
dans fachirist „al focului" și o lan
guroasă mișcare de cadină... Prin 
I.A.P.L. „Aluniș" aflăm că unele 
formații nu s-au decis exact ce să 
cinte și amesțecă pe ritmurile muzi
cii ușoare melodii populare, mai 
„oferă" și la cerere diverse „șlagăre 
de mahala", revenind Ia o anume 
plutire doar dacă se anunță, cînd 
și cînd, vreun control. Regretabil, 
pentru că nici o manifestare ar
tistică nu ar trebui să se facă sub 
semnul îhtîmplării 1 Există dispozi
ții clare ale Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, care reglemen
tează organizarea tuturor programe
lor artistice, precum și cu privire la 
discoteci și reproducerea de fono- 
grame. Au fost stabilite norme ju
dicioase, răspunderi care țin seama 
de rigorile estetice și etice ce se cu
vin a fi respectate : îndrumarea, 
controlul unitar de către forurile și 
organizatorii culturali trebuie să se 
exercite constant, permanent, de la 
manifestările artistice de amploare, 
care urmează să aibă loc pe stadioa
ne sau în săli polivalente (a căror 
bună desfășurare și al căror conținut 
impun răspunderi inclusiv pentru co
mitetele județene de partid) pînă la 
programele artistice din unitățile de 

Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani

alimentație publică sau cele prile
juite de petreceri ocazionale : logod
ne, nunți, reuniuni familiale, baluri, 
serate etc. Impresarierea, îndruma
rea, susținerea acestora nu pot avea 
decît egida unor unități sau organi
zații socialiste autorizate. Nu există 
impresari particulari și nici manifes
tări artistice lăsate sub semnul „sur
prizelor". Unitățile socialiste îndrep
tățite să aibă colaboratori pot să so
licite sprijinul centrelor de îndruma
re a creației populare și a mișcării 
artistice de masă, comitetelor județe
ne de cultură și educație socialistă 
pentru selectarea unor cadre artisti
ce cu nivel corespunzător, respectiv, 
cu atestate, cu experiență. In această 
direcție sint prevăzute răspunderile 
forurilor de cultură, in ceea ce pri
vește controlul și îndrumarea per
manente, pentru' ca orice formă de 
desfășurare artistică să fie corespun
zătoare atit sub aspectul conținutu
lui, al interpretării artistice, cit și al 
ținutei scenice și comportamentu
lui interpreților. De aceea, nu poate 
fi tolerată, sub nici un motiv, neres- 
pectarea clauzelor contractuale, atît 
de către colaboratori, cit și de insti
tuțiile beneficiare. Asemenea situații, 
atunci cînd se ivesc, ca și orice ten
dință de poluare trebuie să fie sto
pate în numele exigenței cuvenita 
oricărui act artistic, cultural, educa
tiv, știindu-se că pot atrage sanc
țiuni administrative, contravenționa
le sau, după caz, penale, precum și 
retrogradarea artiștilor liber profe
sioniști sau ridicarea atestatelor. 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, comitetele de cultură și educa
ție socialistă, ceilalți factori educa
ționali centrali și focali au datoria să 
exercite un control riguros și per
manent, manifestind exigență spori
tă pentru respectarea cu strictețe a 
condițiilor ce asigură ținuta și nive
lul real al tuturor manifestărilor cul- 
tural-artisțice, trăgind la răspundere 
și sancționind corespunzător pe cei 
ce contribuie Ia degradarea actului 
artistic. In acest spirit, comitetele de 
cultură și educație socialistă sînt da
toare să ia măsuri ca toate manifes
tările artistice, indiferent de organi
zatori (teatre și instituții muzicale, 
inclusiv ansambluri și formații artis
tice profesioniste ; Agenția Română 
de Impresariat Artistic ; case de cul
tură. cămine culturale, cluburi cul
tural-educative, centre de îndrumare 
a creației populare și a mișcării ar
tistice de masă, școli populare de 
artă, instituții de invățămint artistic 
de toate gradele ; baruri și restau
rante etc.) — să aibă loc In prezența 
unor activiști învestiți cu responsa
bilitatea desfășurării acestora, în 
conformitate cu normele legale in 
vigoare, corespunzător programelor 
aprobate și în condiții de perfectă 
ordine și disciplină.

Fără îndoială, asemenea prevederi 
au izvorît din cerința legitimă ca 
spectacolul de divertisment să nu 
facă loc în nici o împrejurare im
provizației și diletantismului, pros- 

tulul gust și vulgarității, să nu ducă 
la poluarea și degradarea faptului de 
artă. Show sau discotecă, revistă sau 
cafe-concert, indiferent de genul 
abordat, toate manifestările artistice 
trebuie să aibă in permanență in ve
dere, fără nici o concesie, calitatea 
artistică, sporirea caracterului edu
cativ, a gradului de atractivitate, ati
tudinea demnă, ținuta scenică a- 
decvată, reînnoirea periodică a re
pertoriului, nivelul și diversitatea 
propunerilor repertoriale, apelind in 
acest scop la specialiști de reală com
petență. Publicul — principalul be
neficiar — apreciază acele programe 
de divertisment care — indiferent de 
locul unde se desfășoară — dovedesc 
preocupări clare pentru calitate. 
Acolo unde o orchestră „de doi 
bani", cum se obișnuiește a se spu
ne, înlănțuie în grabă două-trei acor
duri, și acelea false — saloanele în
cep să se golească. Acolo unde, cîn- 
tecul autentic lasă loc improvizații
lor și vulgarității se înregistrează 
prompt modificări tn ceea ce 
privește calitatea beneficiarilor. 
Există deci norme și dispoziții 
judicioase. Dar cei învestiți cu 
aplicarea și respectarea lor nu-și 
fac întotdeauna datoria. Astfel, deși 
este cunoscut că numai unități so
cialiste autorizate pot reproduce în 
scop lucrativ piese muzicale sau li
terare, iar reproducerea, vînzarea, 
răspindirea sau deținerea în vederea 
răspîndirii a unor fonograme cu ca
racter vulgar, obscen sint .interzise, 
cu toate acestea, asemenea programe 
sînt puse în „circuit public" de indi
vizi certați cu legile și morala, adu- 
cînd grave prejudicii artei, operei 
de educație artistică și morală... Dacă 
există răspunderi clare în această 
privință, ele trebuie riguros respec
tate, în practică, in rețeaua largă a 
tuturor formelor de activitate, în 
spectacole, pe. podiumurile de diver
tisment, in toate împrejurările.

In suita de articole și anchete pu
blicate in legătură cu păstrarea au
tenticității și purității folclorului, a 
muzicii noastre populare, cu respec
tarea ținutei spectacolului de orice 
fel, inclusiv a celui de divertisment, 
precum și a statutului artistic și etic 
ai interpretului, am semnalat nu
meroase exemple negative, abateri 
de la condiția calitativă necesară a 
unor manifestări, încălcarea flagran
tă a rigorilor firești in atari împre
jurări ; se înțelege că asemenea aba
teri au repercusiuni negative atît în 
ceea ce privește autenticitatea crea
ției prezentate publicului, cit și în 
privința calității ecoului lor în con
știința oamenilor, în gradul scăzut 
de contribuție la modelarea lor. Ele 
pun în discuție responsabilitatea, 
competența și promptitudinea cu care 
factorii responsabili își fac datoria, 
corespunzător sarcinilor pe care le ău 
în acest important domeniu al edu
cației, al elevării spirituale a oame
nilor. Iată de ce considerăm că este 
necesar ca. făcînd o analiză temeini
că și exigentă, manifestind combati
vitate și spirit critic, comitetele de 
cultură și educație socialistă să Su
pună unei examinări rigurdăăU’. fle
care abatere, fiecare tendință de; a 
nesocoti acuratețea, ținuta și conți
nutul de idei al manifestărilor cul- 
tural-artistice și să definească, in 
mod concret, cauzele acestor feno
mene, asigurind ca ele să nu se mai 
repete. Desigur, aceasta nu se poate 
face decit printr-o atitudine fermă, 
de respingere a încercărilor de po
luare. mergînd pînă la ridicarea, 
dacă este necesar, a atestatelor ace
lora care au dovedit că sint incom
patibili cu înaltul titlu de mesager al 
artei, al cintecului menit să înfru
musețeze viața oamenilor. Este ne
cesar, în același timp, să se intensi
fice procesul de perfecționare pro
fesională a tuturor lucrătorilor din 
acest sector, asigurarea cadrelor care 
prin pregătirea lor de specialitate și 
politică să ofere garanția că situa
țiile semnalate nu se vor'repeta și 
că în acest domeniu se va înregistra 
acel plus de calitate ce trebuie să 
caracterizeze întreaga activitate cul- 
tural-artisticâ desfășurată pretutin
deni, în toate lăcașurile de cultură.

Smaranda OTEANU 
Gh. PÎRVAN

încercările de urmărire a evolu
ției oricărei poezii fac necesare 
explorările în toate spațiile unde 
aceasta se manifestă. Precumpă
nește, îndreptățit, cercetarea asu
pra poeziei apărute in volume, 
pentru că aici dimensiunea poetică 
se relevă deplin în retrospectiva 
critică. Totuși, „etajele" lecturii se 
regăsesc nu numai în capacitatea 
intimă de asimilare a fiecărui ci
titor, individuală și variabilă,. 
ci și în modalitățile diferite de a 
pătrunde în intimitatea fenomenu
lui poetic. Lectorul parcurge nu 
doar volume de versuri, ci, poate, 
în primul rind, reviste de cultură 
care cuprind de regulă și poezii, 
iar gustul său operează în acest 
fel o primă și necesară selecție. 
Din această realitate evidentă re
zultă o concluzie de bun simț : 
poezia publicată în reviste nu se 
confundă cu un rezumat repetat 
și anticipat al acțiunii editoriale. 
Se pot oferi numeroase exemple 
de poezii al căror ecou a fost su
perior în conștiința publicului toc
mai prin faptul de a fi fost publi
cate mai întîi într-o revistă, adică 
într-un context cultural viu. alert, 
specific unui anumit moment și 
care scapă, din numeroase motive, 
procesului editorial. Mai mult, un 
număr bun de revistă, prin va
rietatea necesară, „dă samă" mai 
spontan și mai expresiv, totodată, 
despre un anume climat cultural, 
despre tendințele vii ale unui mo
ment sau altul. Toate acestea sint 
temeiuri, indicate și cu alte prile
juri, de mai atentă și consecventă 
implicare a criticii literare in pro
cesul de evaluare a creației lite
rare, prin actul critic de intimpi- 
nare în spațiul de ginduri și sen
sibilitate al poeziei.

Parcurgerea revistelor de cultură 
oferă un material liric din cel 
mai divers, dovadă peremptorie a 
unui susținut efort creator. Poeți 
de toate virstele, cu sensibilități și 
stiluri diferite, sînt reuniți într-o 
frescă policromă, într-o simfonie 
de sunete și lumini. „Aud adesea 
dansul muzelor în somn / pe- 
acorduri apolinice pe liră" — măr
turisește un stimabil poet octoge
nar, preocupat și acum să afle 
rostul dintotdeăuna al poeziei : 
„Gîndind neîncetat către Cunoaș
tere / eu am rămas sub pleoape cu 
chipul care-1 știu / amintitor de 
pînze din Renaștere / obraz să lu
mineze spre tîrziu" („România li
terară", 48/86, p. 6). Un altul, din 

aceeași generație, aduce un cînt de 
laudă spațiului natal, patriei de 
legendă și mit : „Tot caut pinul 
de rouă / Pe unde se plimbă pe 
rouă /Domnița desculță și crede / 
Că nimeni n-o vede // Pădurea 
vrăjită o caut / In care dormeam 
învelit./ Cu frunze și greeri in 
flaut, / Cu auzul de veri zăpușit. // 
Piriul de rouă pe unde / Se plim
bă domnița il caut / Ah, de o via
tă ii caut / Și el se ascunde". 
(„România literară" 51/86 p. 6).

Intr-o altă tonalitate, pe altă 
lungime de undă a sensibilității 
lirice răspund voci mai tinere, insă 
la fel de atașate marelui sentiment 
al iubirii de țară : „Lumină din 
lumină la fereastra / Anului Nou, 
sistolă caldă / patria păstrează in 
tine / mileniul de-o clipă..// Mult 
revăzută-i în toate / și fruct in 
pomul nețărmurit / bate sub coaja 
născindă / acvila renașterii // Ful
gerul trece, ploaia rămîne, / ni
mic nu spală mirarea / de-a fi în 
zăpada de azi / trandafirul de 
miine" („Luceafărul", 52/86 p. 1). 
Alteori, expresia se simplifică pen
tru a deveni cîntec : „Prieteni, / 
eu despre patrie voi scrie în cu
vinte simple / ca despre apele unei 
fîntîni / în care se răsfringe și 
cerul de-afară / dar și cerul lăun
tric / voi slăvi cîmpurile / voi 
binecuvînta lumina colinelor mele 
natale / voi slăvi păsările și voi 
iubi / curcubeul vegetal al pădu
rilor (...) Nevinovat voi scrie eu 
despre patrie / căci patria vine 
chiar din ființa mea / Și niciodată 
n-am scris despre ea / decît cu 
umila mea voie ! / Prieteni ai 
mei, / iată, vă trimit această scri
soare / in care despre patrie scriu / 
în cuvinte simple, ca despre buna 
mea mamă" („Transilvania", 10/86 
p. 28), O puternică legătură cu 
marea tradiție a poeziei patriotice 
îi dă creației contemporane con
știința propriei istoricități, aplecată 
asupra problematicii actuale. Le
gătura este firească și tonică : „E 
mult de cînd am spus : sîntem 
aici ! / Că de Carpații n-ar fi fost 
să fie / Din oase de părinți și de 
bunici / Am înălța alți munți, 
drept mărturie. (...) Și dorm fru
mos, dar cînd aicea, sus / Un vint 
de pace-și poartă-n zări solia / 
Din răsărit și pînă în apus / Ei 
se trezesc să vadă România" („Con
vorbiri literare" 11/86).

Peisajul liric Înfățișat de reviste 
cuprinde prin însăși natura lui o 
mare diversitate tematică și expre

sivă. Participarea poeziei la culti
varea sentimentului patriotic, la ce
lebrarea multor momente și perso
nalități reprezentative, profunzimea 
meditației constituie tot atîtea ade
ziuni ale poeziei autentice la sur
sele perene de inspirație, la marea 
tradiție a lirismului nostru, o tra
diție vie, în continuă înnoire, care 
își propune să fie contemporană 
timpului său. Poezia evenimentu
lui, a momentului aniversar ca
pătă noi impulsuri prin apropierea 
multor poeți de o problematică de 
mare actualitate. Astfel, participa
rea poeților la marile acțiuni de 
pace inițiate de țara noastră în

Mesaj și valoare lirica
însemnări despre poezia în reviste

ultimul timp, pentru a ne opri nu
mai la un domeniu de inserție in 
cotidian, s-a făcut remarcată prin 
apariția unor poezii cu viguros me
saj umanist, pline de sensibilitate 
și de adincă responsabilitate pentru 
viața omenirii. Intre apelul patetic 
și meditația gravă se desfășoară o 
întreagă sensibilitate poetică pusă 
în slujba înaltului scop al 
solidarității umane : „Noi tre
buie de aceea să adăstăm ve
ghind : / O gardă de onoare cu 
sacră misiune, / Pămîntul să 
fie viu și mereu viind / 
Printr-o profund umană și tandră 
rațiune". („România literară" 48/ 
86, p. 4). S-ar cuveni remarcate 
multe alte poezii de aceeași natu
ră, care prin valoarea lor intrinse
că fac din contingent, din faptul 
cotidian, autentic act estetic. Lite
ratura ocazională, „fiind singura 
posibilă" — cum observa cindva, 
cil binecunoscuta-i rigoare. Vla
dimir Streinu — „arată valori pe 
care cealaltă literatură — aceea cu 
scheme de rafinament și atempo
ralitate — nu Ie conține, deoarece 
ea nici nu există", dovedește încă 
o dată că nu apelul la faptul cu
rent, banal sau de excepție asigură 
drept de cetățenie artistică ver
sului, ci felul în care acesta se 
metamorfozează liric, convingător 
și sensibil. Dacă e de semnalat 

accentuarea unui lirism viguros, 
autentic, adus prin creațiile unor 
poeți reprezentativi sau numai la 
început de drum, trebuie adăugat 
în același timp că stăruie încă, 
uneori prea evident, tentația facilă 
de a face loc în asemenea momente 
unor versuri anoste și fără vlagă, 
aparținînd unor autori fără operă 
și, mai ales, fără chemare. Prea 
ușor își deschid unele reviste pa
ginile unor producții minore, fără 
acces la marile sentimente pe care 
evenimentele de seamă le produc 
tntotdeauna cînd sînt slujite de 
creatori dotați. Notele discordante 
în acest ansamblu generos, aduse 

de diletant! găzduiți fără discernă- 
mint, ne lac să ne intrebăm, incă 
o dată și nu fără temei, dacă nu 
se cultivă o confuzie a valorilor 
tocmai într-un domeniu în care 
vocația creatoare se cere asociată 
problematicii majore, poeziei de
plin angajate in contemporaneitate.

Varietatea tematică, punînd in 
valoare personalitatea fiecărui au
tor, se face remarcată în cea mai 
mare parte a revistelor, unde citi
torul poate găsi poezii intru totul 
reprezentative. De aceea, discre
panța intre calitatea remarcabilă a 
multor poezii și a altora cu va
loare îndoielnică sau mimînd ori
ginalitatea se face și mai mult 
simțită cu cit sint adăpostite in 
același număr al unor reviste. 
Unii autori se lasă atrași de 
gestul grav, definitoriu și oracu
lar, fără a avea și uneltele 
necesare cuprinderii acestuia; „Gă
sim între frunți tîrziul djn noi / 
Clepsidra sigilată in umărul golit / 
străini ne aflăm in ireversibilul 
timp / Și ne-ngropăm unul pe 
altul / în flacăra fîntînii" („Con
vorbiri literare" 4/86 p. 15), tn fapt, 
un tenebros facil rezultat din ob
scurități formale, ca și acestea din 
aceeași publicație : „Timpul meu 
se pulverizează sub mări, / Din- 
lăuntrul, / evii sorilor albi imi 
Izbesc / uneori fruntea, pămîntul. / 

Umblu singur ascUltîndu-mi / 
focuri albe din mîiPi. / Umblu 
singur prin timpul unei paseri 
uriașe / Și atit de încet sînt / 
încît in mine nu mai ajung / nu 
mai ajung" 10/86 p. 15). Cultiva
rea obscurului atrage discursul 
prozastic, apăsat neologistic cu 
rezultate bizare, aproape comice : 
„în ultimul timp țin milioane de 
ani / in mină, ca un divorț presă
rat / peste memoria scorțișoarei 
din palmă. / Mai gingașă nu știu 
să fi fost. / Un jilț in care se 
contopea vina bărbatului / cu pro- 
pria-i moarte, ./ aveam să-mi Ima
ginez" („Transilvania", 7/86 p. 42).

Poezia devine propria ei substan
ță : ...„cuvintele in retorta com
plicată a cintecului suie / frene
zia in cîmpul de. gheață canțonă / 
poemul canon / lustruind lemnul 
cum singele inima îndrăgostită a 
gheișei / cind umedul ram intil- 
nește frumusețea efemerului" (7/ 
86 — p. 30) pentru a se pierde 
printre sau dincolo de cuvinte. 
Sint citeva exemple care vădesc 
fără putință de Îndoială căile ne
fertile pe care, rătăcind, poezia iși 
pierde calea principală de acces 
către inima și mintea cititorului. 
Obnubilat de pînza metaforei 
absconse, mesajul liric rămine im
penetrabil, lipsit de reală forță de 
comunicare Rămîne doar să ne in
trebăm asupra rațiunii publicării' 
unor astfel de-rebuturi, cu atît mai 
mult cu cjt aceasta se face în dauna 
atîtor voci lirice autentice, care au 
ceva de spus și care bat, uneori 
zadarnic, la porțile consacrării. La
borator de creație, o revistă se 
cade a orienta mai ferm propria 
producție lirică, promovind cu mai 
multă consecvență valorile adevă
rate. multe și diverse, de care dis
pune poezia actuală. Sînt și destule 
alte exemple care arată o concep
ție piudată despre inovare și nou
tate în universul metamorfozelor 
poetice. Absentă din planul gindi- 
rii, al ideilor poetice, noutatea se 

caută in aranjamentul tipografic și 
in persiflarea cuvintului aruncat la 
voia intimplării pe pagină: „Jurnal, 
11 decembrie, marți, / cind pentru 
ochiul tău făceam .măsurători / 
pe burta cuvintului mă lovi ca la 
o Întretăiere de străzi noaptea 
colii albe : / în / decembrie / 
stăm / cum / pe / puntea / unui / 
vapor / două / săbii / țin / marea / 
intre / ele / ... („Steaua" 10/86 — 
p.' 23). Misterul cuvintelor mai 
atrage pe unii dintre autori, rezul- 
tind o bolboroseală, ce se dorește 
gravă : „Lasâ-mă in toamnă / 
lingă copacii despuiați / prin frun
ze diforme / să ruginesc cu ele / 
Nu mă-mbia cu tine, zîmbete, 
șoapte, / dulci adieri, / speranțe, 
primăveri policrome / zadarnic 1 / 
nimic nu-mi ajunge / nici tu" / 
(„Cronica" 45/86 — p. 5). De altfel, 
publicațiile ieșene par a cultiva, 
curios, o poezie cu vagi și nelămu
rite angoase subminate de un 
involuntar umor : „...spaima poa
te fi convertită în plăcere / și zbo
rul in spirală și rombul in vul
turi insă / pupilele ți se strepe
zesc (!s.n.) / de atita deschidere 
și de mirosul uniform și de culoa
rea uniformă..." („Convorbiri lite
rare" 11/86 p. 9).

Oricită înțelegere ar avea pentru 
„licența poetică", cititorul rămîne 
cel puțin sceptic în fața unei ima
gini ca aceea a pupilelor... „strepe
zite". Șocul produs de această 
absurditate poate fi real, dar in 
nici un caz de natură poetică.

In reviste pot fi intilnite și 
unele poezii de dragoste, gen cul
tivat cu mare succes de mulți 
din poeții noștri de seamă. Tona
litatea unora dintre poeziile de 
acest gen aflate in reviste — de
parte de a continua o direcție ma
joră, de mare bogăție în lirica 
românească — oscilează între 
romanța sentențioasă, săracă in 
duh, de genul „Rămine să în
dur cel mai mare blestem / 
Iubire, iubire, de tine mă tem. / 
Durerea la nimeni nu pot să i-o 
spun", sau languros vitejesc : „Te 
voi spăla cu mersu-mi înainte. / 
Ne-nchipuita mea intre cuvinte, / 
Făptura ta-n adîncul meu să 
cadă 1" („Transilvania" 7/86 p. 40). 
cînd nu e funambulescă cu iz de 
Irmos : „Săraca de ea / Inima 
mea / Făcea fețe-fețe / Cînd cu 
noblețe / cînd cu povețe / și dă
dusem să Învețe / Dragostea ta. // 
Săraca de ea / făcea fețe-fețe / 
Inima mea..." („Transilvania" 10/86

p. 24). Acestui ton „jucăuș", cum ’ 
spunea poetul atît de evident cul
tivat in revistele transilvane, co- 
borit pină la calamburul neaoș 
„ om trăi și ’om vedea, / ’om muri 
și ’om vedea", îi răspunde grav 
cite un „poem de dragoste" abrupt 
și agresiv : „Cu ajutorul cuvinte
lor am încercat să ridic un zid / 
Din vraja unei șoapțe de dragoste 
l-a năruit. Iubire — / șnur albas
tru cu care se chiamă vintul / — 
zimbesc iluminată de plita cu gaz 
a speranței / Dezinfectată cu ris. / - 
Funii / Resturi volatile de fraze / 
Exală din nămolul după-amiezii / 
Blana cite unui cuvînt / Slugărind 
cu onor și fanfară / Polenul obscur 
al rațiunilor suficiente. Mă auzi / 
iubitul meu, / Cruzimea ta, oare / 
M-a făcut atît de frumoasă" ? 
(„Vatra" 9/86 p. 8) — greu de
crezut a ajunge vreodată a fi an
tologat într-un volum al genului. 
Ironia groasă sau numai rostirea 
șugubeață nu au dat pină acum in 
acest domeniu o poezie capabilă să 
înfrunte timpul. Stăruie prea 
mult versul 'căutat, banalul îm
pins pînă la vulgaritate sau exo
tismul pretențios de evidentă fac
tură livrescă, ceea ce face să sune 
dezacordat o poezie ce și-a des
coperit matca in sinceritatea sim
plă, adine trăită.

Iată de ce ansamblul merituos, 
sprijinit pe creații de autentică 
valoare, prezente în numeroasele 
reviste culturale, impune o și mai 
mare grijă in selectarea și publi
carea constantă a acelor poezii 
demne de acest titlu. Cu atît mai 
mult cu cit multe dintre aceste 
poezii discutabile. unele evident 
rebutate. ajung frecvent in volume, 
lărgindu-și astfel nemeritat aria de 
răspindire în rindul publicului ci
titor. ale cărui așteptări se văd 
înșelate. Mai cu seamă autorii 
care bat la porțile consacrării 
trebuie să fie cu grijă îndru
mați de critici și poeți de pres
tigiu, cu reală autoritate, pentru 
a-și pune în valoare vocația și a 
nu se lăsa atinși de facil și efemer. 
De asemenea, colectivele redacțio
nale, mai ales sectoarele de critică, 
au sarcini sporite în ceea ce pri
vește creșterea calității Creației 
publicate în propriile reviste, pen
tru a face să ajungă Ia cititori nu
mai acele lucrări de real interes, 
care se ridică Ia nivelul superior 
pe care poezia noastră l-a atins.

Emil VASILESCU
y
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Finlandei

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEIT

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul OSMO KOCK a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Mauno 
Koivisto. calde urări de sănătate și 
fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul român.

în cuvintarea prezentată de amba
sador sînt evocate tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare din
tre Finlanda și România, eviden- 
țiindu-se rolul determinant al dialo
gului la cel mai înalt nivel în dez
voltarea continuă a acestora. Este 
relevată, de asemenea, convergența 
punctelor de vedere ale celor două 
țări într-o serie de probleme ale 
vieții politice internaționale, in spe
cial cele privind securitatea ,și coo
perarea în Europa.

(Urmare din pag. I)

Drumul spre performantă
de oe s-o împrumutăm
— au răspuns spe
cialiștii români. O pu
tem realiza si noi cu 
forțe proprii si Ia fel 
de bine". „Dar asta o 
să dureze un an. doi
— a spus partenerul
— iar eu am nevoie 
de ceasuri". „Cîte cea
suri contractați pe 
1986, dar pe 1987. dacă 
noi asimilăm această 
tehnologie în trei 
luni 7“ — a întrebat 
decis producătorul. 
„200 000 în 1986 si 
500 000 în 1987“ — a 
venit prompt si răs
punsul partenerului.

0 idee 
și valoarea ei

Ce simple par aces
te dialoguri I Știți insă 
cite eforturi a trebuit 
să facă colectivul 
„Victoriei" pentru a 
asimila într-un timp 
atit de scurt tehnolo
gia alămirii — o pre
mieră in țară 1 Nemă
surate I Dar cum în 
tehnică orice izbîndă 
trece prin antecamera 
altei lzbinzi. înaintea 
alămirii au trebuit re
zolvate alte două pro
bleme : realizarea ca
dranelor prin sitogra- 
fiere și eliminarea la
gărelor pe rubine. A- 
mîndouă asigurau 
reușita promovării 
oeasurilor deșteptă
toare pe piața ameri
cană. Amindouă solici
tau din nou investiție 
de inteligență proprie 
și nu importată. Doi 
ingineri tineri, doi co
muniști. Călin Frîncu 
și Gavrilă Mărcuș — 
ultimul e încă stagiar 
— au deschis drumul 
reușitei. Iar alți spe
cialiști. și ei comu
niști — Wolf Irmâ 
(chimistă). Tîrșin 
Francisc (brigadier ța 
atelierul de galvani
zare) și Balog Tereza

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Finlandei 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace și prosperitate pentru 
poporul finlandez prieten.

în cuvîntarea șefului statului ro
mân este exprimată satisfacția față 
de evoluția ascendentă a raporturi
lor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, subliniin- 
du-se posibilitățile existente pentru 
extinderea pe mai departe a aces
tora. îndeosebi a cooperării econo
mice și tehnico-științifice, precum 
și a schimburilor comerciale.

Este relevată, de asemenea, preo
cuparea României pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru instau
rarea unui climat de pace, înțelege

Ambasadorul Suediei
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis un cald salut și cele mai 
bune urări regelui Suediei, guver
nului și poporului suedez.

în cuvîntarea șefului statului ro
mân sînt evidențiate bunele relații 
dintre cele două țări și popoare, care 
cunosc o evoluție ascendentă, pe di
verse planuri, precum și posibilită
țile existente pentru dezvoltarea lor, 
îndeosebi pentru sporirea substan
țială a schimburilor comerciale și 
extinderea cooperării economice și 
tehnicorștiințilice.

în cuvîntare se arată că, în ac
tualele condiții internaționale, pro
blema fundamentală o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, în primul rînd la de
zarmarea nucleară, apărarea păcii și 
a vieții popoarelor. Avînd în vedere

(inginer la atelierul de 
proiectate) — au 
muncit zi și noapte 
sau noapte și zi. cum 
vreți s-o luați, trei 
luni, pînă cînd tehno
logia alămirii a primit 
atestatul partenerului. 
Și l-a primit cu... fe
licitări.

A doua condiție ca 
ceasurile de la „Victo
ria" să atingă in 1987 
și anii următori gra
nița de 0,5—1,5 milioa
ne pe piața america
nă (și nu numai ame
ricană) cere o „recti
ficare" în planul de... 
investiții. Pentru că 
investiții de inteli
gentă colectivul de aici 
a dovedit că știe să 
facă și va faoe și în 
oontinuare. Chiar asa 
i s-a spus parteneru
lui străin : „Noi sîn- 
tem o firmă care ne 
bazăm pe inteligenta 
proprie — și în dome
niul tehnologiei, și în 
domeniul materialelor. 
Executăm ce ne cereți, 
dar executăm pe baza 
gîndirii noastre si nu 
a altora. Competitivi
tatea cu noi înșine 
'aste cel dintîi examen 
ne care ne propunem 
să-1 trecem. Celelalte 
au apoi drumul des
chis spre reușită". 
Probă făcută din plin. 
Dar atingerea capaci
tății de producție, 
pentru asigurarea co
menzilor solicitate de 
partenerul străin ne
cesită „mutarea" de 
către centrală a unor 
investiții stabilite la 
sftrsitul cincinalului 
spre începutul lui. 
Ideal ar fi să fie adu
se chiar în anul 1987.

Ora exactă a activi
tății întreprinderii 
„Victoria" e „ora ex
portului". E de aștep
tat — și acesta este 
sensul ideii de fată — 
ca și ceasul centralei 
să fie racordat la a- 
ceastă oră. Chiar dacă 
face corecturi din 
mers în planificare.

Constantin 
PRIESCU

INFORMAȚII SPORTIVE

pe 1986 ai campionatelor de automo
bilism și karting vor fi premiați șl 
li se vor înmîna cupe și diplome de 
merit cu ocazia tradiționalei festivi
tăți ce va avea loc, în Capitală, 
sîmbătă, 31 ianuarie a.c.

• Campionatul mondial masculin 
de handbal (grupa B) se va desfășu
ra între 17 și 28 februarie în diferite 
orașe din Italia. Selecționata Româ
niei va evolua în seria preliminară 
A, în orașul Bolzano, alături de for
mațiile Finlandei, Poloniei și Italiei. 
Iată componența celorlalte serii : 
seria B — Norvegia, Japonia, Franța, 
U.R.S.S. ; seria C — Elveția, Tunisia, 
Danemarca, Bulgaria ; seria D — 
Cehoslovacia, Brazilia, R.F. Germa
nia, S.U.A. Primele trei clasate în 
fiecare serie se vor califica pentru 
grupele semifinale, iar cîștigătoarele 
acestora își vor disputa finala com
petiției.

• In cadrul concursului de patinaj 
viteză de la Innsbruck, contînd pen
tru „Cupa Mondială", olandezul 
Hein Vergeer a cîștigat proba de 
1 500 m, cu timpul de 2’03”57/100, 
fiind urmat de finlandezul Pertti 
Niitylae — 2’03’’61/100 și vest-germa- 
nul Markus Troeger — 2’03”80/100. 
Proba de 5 000 m a revenit tot unui 
olandez — Leo Visser (7’26”77/100) 

re și colaborare în Europa și în în
treaga lume. Evidențiindu-se buna 
conlucrare dintre România și Fin
landa pe plan internațional, în cu- 
vîntare este manifestată convingerea 
că și în viitor cele două țări vor 
colabora activ pentru afirmarea fer
mă a politicii de dezarmare, de co
laborare, securitate și pace în Eu
ropa și în întreaga lume.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut,o convor
bire cu ambasadorul finlandez Osmo 
Kock.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

gravitatea și complexitatea pro
blemelor dezarmării — se subliniază 
în cuvîntare — se impune ca toate 
statele lumii, toate țările europene 
să acționeze cu toată hotărîrea, să-și 
asume răspunderea directă pentru a 
determina realizarea unor înțelegeri 
și acorduri corespunzătoare în do
meniul dezarmării și asigurării păcii.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare președin
tele Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cu ambasadorul suedez 
Sven Gustaf Linder.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

SATU MARE : 
Volum record 

de lucrări hidroameliorative
Ca urmare a aplicării hotărîte a 

unui complex de măsuri politico- 
organizatorice și tehnice, a folosi
rii la întreaga capacitate a mași
nilor și utilajelor din dotare, co
lectivul întreprinderii de execu
ție și exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Satu Mare a 
realizat, în anul trecut, un volum 
record de lucrări de desecări, com
pletări de desecări, drenaje și 
regularizări de văi, care au asigu
rat eliminarea excesului de umidi
tate de pe 58 552 hectare. Totodată, 
s-au finalizat importante lucrări 
de combatere a eroziunii solului pe 
2 251 hectare. Harnicul colectiv 
sătmărean în prezent este angajat 
în acțiuni de pregătire a utilaje
lor, a altor lucrări pentru a asigura 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe 1987 și pentru a executa un 
important- volum de lucrări, peste 
prevederi, cum ar fi desecări pe 
1000 hectare, completări de dese
cări pe 11 000 hectare, regularizări 
de văi pe 15 km, în cadrul siste
melor hidroameliorative Valea 
Ierului, Someș—Crasna, Iojib—Se
ini, Gherța—Turulung. (Octav 
Grumcza).

IALOMIȚA : Piese 
recuperate 

prin recondiționare
Campania de reparații pentru 

punerea în funcțiune a întregului 
parc de tractoare și mașini agrico
le participante la lucrările agrico
le din anul 1987 se află in plină 
desfășurare și în județul Ialomița. 
Prin crearea centrelor specializate, 
cum sînt cele de la S.M.A.-urile 
Andrășești și Urziceni pentru trac
toarele de 65 CP, S.M.A. Țăndărei 
pentru motoarele de tractoare A- 
1 800 și combine, pentru reparațiile 
remorcilor la S.M.A.-urile Grivița 
și Movila și pentru echipamentul 
electric necesar tractoarelor și 
combinelor la S.M.A. Balaciu, s-a 
reușit o mai bună specializare pe 
frontul de lucru. Așa cum am fost 
informați de tovarășul ing. Alexan
dru Raicu, directorul Trustului 
pentru mecanizarea agriculturii 
Ialomița, în actuala campanie de 
reparații, prin aplicarea unor noi 
tehnologii ce și-au dovedit efi
ciența, prin folosirea de dispoziti
ve și scule, create de cei mai 
destoinici mecanici și specialiști, 
urmează să fie recuperate prin re
condiționare piese în valoare de 
22 milioane lei. (Mihai Vișoiu).

secundat de norvegianul Geir 
Karlstad — (7’26”89/100).

• Turneul internațional de hochei 
pe gheață pentru echipe de tineret 
de Ia Budapesta a fost cîștigat de 
selecționata R.D. Germane (6 punc
te), urmată în clasamentul final de 
formațiile Iugoslaviei, Italiei (cu 
cite 3 puncte). în ultima zi a com
petiției : Iugoslavia — Italia 8—8 
(1—2, 4—2, 3—4) ; R.D. Germană — 
Ungaria 11—1 (5—1, 2—0, 4—0).

• Concursul de sărituri cu schiu- 
rile (trambulină de 70 m) desfășurat 
în localitatea cehoslovacă Strbske 
Pleso a fost cîștigat de norvegianul 
Vegard Opaas, cu 226.6 puncte 
(sărituri de 91 m și 86 m). în cla
samentul „Cupei Mondiale" continuă 
să conducă Ernst Vettori (Austria) 
— 149 puncte, urmat de Opaas — 
147 puncte.

® Proba feminină de slalom uriaș 
desfășurată pe pîrtia de Ia , Schwitz 
(Elveția) a revenit suedezei Monika 
Aeijae, cronometrată în cele două 
manșe cu timpul de 2’21”14/100. Pe 
locurile următoare s-au situat 
coechipiera sa Camilla Nilson 
(2’21”83/100), austriaca Manuela Ruef 
(2’22”49/100) și canadiana Diana 
Haight (2’22”78/100).

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la ședința de bilanț a cadrelor de bază 
din procuratură și justiție

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
într-o atmosferă de înaltă responsabilitate comunistă și vibrantă anga

jare revoluționară, cadrele de bază din procuratură și justiție, întrunite în 
ședință de bilanț, au analizat cu profundă exigență activitatea desfășurată 
in anul 1986 în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin din istoricele 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, din orientările și indica
țiile dumneavoastră, de excepțională însemnătate pentru perfecționarea ac
tivității și statornicirea unui climat de legalitate, ordine și disciplină în 
toate domeniile vieții economico-sociale.

în cadrul lucrărilor ședinței au fost exprimate respectul profund, devo
tamentul nemărginit și dragostea fierbinte pe care întregul aparat al procu
raturii și justiției Ie manifestă fată de dumneavoastră, conducătorul înțe
lept și cutezător al partidului și statului nostru, patriot înflăcărat și re
voluționar încercat, ctitor al României moderne, al celor mai mărețe în
făptuiri din întreaga istorie națională, cuprinse in epopeea construcției so
cialiste din anii luminoși pe care-i numim cu aleasă mindrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", personalitate proeminentă a lumii contemporane ce se 
bucură de un imens prestigiu pe toate meridianele globului și care v-ați 
impus in conștiința omenirii ca un mare Erou al păcii, prieteniei și colabo
rării internaționale.

Lucrările bilanțului nostru au constituit un fericit prilej pentru a evi
denția incă o dată că înfăptuirea neabătută a legalității socialiste in Româ
nia, aplicarea înaltelor principii ale socialismului sînt strins legate de nu
mele, gîndirea și activitatea dumneavoastră, de militant consecvent pentru 
promovarea idealurilor de adevăr și dreptate, a drepturilor, libertății și 
demnității omului, intr-un climat de strictă respectare a legii. Este meritul 
dumneavoastră de a fi elaborat și așezat cu fermitate la baza întregii orga
nizări și conduceri a societății noastre concepția revoluționară potrivit că
reia promovarea neabătută a legalității socialiste, obligația respectării 
riguroase a legilor de către toți cetățenii și toate organele de stat constituie 
o cerință obiectivă pentru lărgirea continuă a democrației noastre muncito
rești revoluționare.

întregul aparat al organelor judiciare își exprimă profunda gratitudine 
pentru orientările și indicațiile dumneavoastră de inestimabilă valoare teore
tică și practică in vederea perfecționării activității, hotărîrea sa fermă de a 
acționa pentru traducerea lor în viață și Îndeplinirea în cele mai bune con-: 
diții a misiunii de apărare a cuceririlor revoluționare, a ordinii și liniștii pu
blice, a legalității socialiste.

Urmind neabătut luminosul dumneavoastră exemplu de muncă șl viață, 
de slujire cu inaltă dăruire și nemărginit devotament a intereselor poporului, 
a cauzei socialismului și păcii, ne angajăm solemn că vom acționa permanent 
in spirit revoluționar, cu toată capacitatea și hotărirea, pentru triumful ade
vărului și dreptății, că ne vom îndeplini exemplar misiunea încredințată de 
partid și popor, aducindu-ne astfel contribuția Ia înfăptuirea măreței opere 
de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul străbun al scumpei 
noastre patrii.

Exprimind gindurile și sentimentele noastre cele mai înălțătoare față de 
ilustra dumneavoastră personalitate, cu ocazia apropiatei aniversări a zilei 
de naștere șl a peste cinci decenii de eroică activitate revoluționară — săr
bătoare atit de scumpă întregului nostru popor — vă rugăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, să ne permiteți să vă 
aducem un respectuos și profund omagiu și să vă adresăm din adincul inimi
lor cele mai calde urări de viață îndelungată, în deplină sănătate, multă 
putere de muncă, în fruntea partidului și statului, împreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru binele și fericirea întregii națiuni, 
pentru gloria și măreția României socialiste.

(Jarnaii.ffipie. gemntâicatil
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,
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Călătorie pe al treilea inel de centură al Moscovei
— O. călătprie P£ inelul de cen

tură al Moscovei ? Perfect. Dar pe 
care dintre ele ?

întrebarea arhitectei Svetlana 
Iurievna Karpova ne află pe „picior 
greșit". Motiv pentru care soco
tește iță trebuie să ofere explica
ții lămuritoare :

— Un prim inel al orașului deli
mitează centura de bulevarde. Al 
doilea, mai mare, este „inelul 
verde". Al grădinilor. Al treilea, 
și mai larg, delimitează granițele 
Moscovei.

Pornim pe al treilea inel. Cerc 
mare, de asfalt. în interiorul lui 
.trăiesc și muncesc peste 8 milioane 
de moscoviți. Viață trepidantă în 
orașul care dă ora exactă a crea
ției materiale și spirituale a po
poarelor așezate pe marile întin
deri de la Vladivostok la Marea 
Baltică. Ziua e rece. A plouat, a 
fulguit, iar acum e soare. Auto
strada — obișnuită. Adică foarte 
aglomerată. Autoturisme, camioa
ne, autobetonifere. Ultimele cu rol 
foarte important în dezvoltarea 
edilitară. Să notăm că într-un 
cincinal, la Moscova, se constru
iesc în jur de 3 milioane metri 
pătrați de locuințe. E mult de lu
cru pentru fabricile de case, pen
tru constructorii care le asam
blează. Și va fi in continuare și 
mai mult de lucru. Pină in anul 
2000 programul sovietic de con
strucții de locuințe. aprobat de 
Congresul al XXVII-lea, trebuie să 
asigure un apartament său o casă 
separată fiecărei familii...

Kolea Maiorov, călăuză atotcu- 
noscătoare in „orașul furnicar", ne 
spune de anunțurile care apar 
săpțămînal în ziarele moscovite. 
Ele se adresează tinerilor dornici 
să participe la opera de restaurare 
a unor edificii vechi, de valoare. 
Și nu sînt puțini aceia care, în 
orele lor libere, dau o mină de 
ajutor la prelungirea vieții clădiri
lor socotite a face parte din 
patrimoniul cultural. Deci : Mos
cova construiește alert, dar și pro
tejează, conservă valorile arhitec
turii care-i dau o personalitate 
aparte.

Rulăm întins pe linia de cen
tură. cu soarele în față. Blocuri 
pe stînga. pădure în dreapta.

— Svetlana Iurievna, dacă ar fi 
să vă alegeți un cartier...

— ...tot pe cel în care stau l-aș 
. prefera.

— Adică ?
— Matveevskoe. Acolo, în 1965, 

era încă, un sat. în numai cinci 
ani s-au construit locuințe pentru 
55 000 de oameni. Cum arată 1 O 
să ajungem curînd și într-o 
margine a lui. Am lucrat la pro
iectele sale...

— Totuși, dacă ar fi să-1 re- 
proiectați ?...

— Oho, cite nu i-aș mal adău
ga I... Și noi bazine de înot, te
renuri de sport, cluburi. Nu uitați 
insă : el s-a născut prin anii ’60, 

cînd cerința de locuințe era extrem 
de acută...

Trecem prin dreptul unor străzi 
vechi. Cu nume noi. în unele 
locuri a început să se revină la 
vechile denumiri. Un oraș este o 
pagină deschisă de istorie. Iar 
faptul de istorie trebuie perpetuat, 
păstrat. Strada „Constructorii Me
troului" a revenit la numele ini
țial : „Ostojenka". Și nu-i singura, 
Locuitorii marii metropole își iu
besc locul lor de viață și de 
muncă, vor să-i ducă mai de
parte, „în comunism", atîtea și 
atitea din denumirile care au in
trat în monografia de aur și de 
secole a Moscovei...

Inelul al treilea, de- centură, 
trece ca o tangentă pe o latură a 
cartierului Strokino. E chiar pe 
rîul Moscova. O parte spre rîu, 
altă parte de clădiri spre un 
imens parc. Unul din nenumărații 

lnsemnărl din Uniunea Sovietică

plămîni de verdeață și oxigen ai 
metropolei. După ciți kilometri am 
străbătut pînă aici, Moscova 
pare... depare. în realitate este 
foarte aproape. O arteră subterană 
de metrou vine pînă în inima con
glomeratului de blocuri care urcă 
pînă la 22 de etaje. Cobori în sta
ție, iei primul tren și, în cîteva 
minute, te afli în inima orașului, 
lingă Kremlin...

Rulăm, rulăm întins pe inelul al 
treilea de centură.

— Pentru ce cromatică optează 
arhitecții, constructorii marelui 
oraș ?

Arhitecta răspunde cu prompti
tudine. Probabil nu-i prima dată 
cînd i se pune o asemenea în
trebare :

— Culorile predominante la noile 
blocuri sînt : albastru, roșu mai 
închis, ocrul și cenușiul.

— Cum se armonizează ele cu 
moștenirea veche ?

— Pictorii numeau vechea Mos
covă „albă". Noi căutăm să facem 
racordul cu albul. Și cu zonele 
verzi, ample, ca să nu mai adaug 
că ne luptăm pentru fiecare co
pac. pentru fiecare ochi de apă. 
Și, deopotrivă, ne preocupă soluțiile 
constructive adecvate pentru coli
nele orașului.

Ultimul argument se ivește, fi
resc, în raionul-cartier Krîlatskoe, 
unu! dintre cele mai moderne ale 
orașului. Și care înseamnă, de 
fapt, un oraș în oraș : circa 
100 000 de ■ oameni locuiesc aici in 
apartamente moderne. Blocuri de 
cîte 17 etaje. Dispuse într-un joc 
de volume ales cu fantezie. Baza 
de canotaj olimpic, unde nu o 
dată padelele și pagaele românești 
au triumfat. Velodromul. Sub ar
tera pe care ne aflăm circulă me-

AIUD : Utilaje tehnologice 
peste prevederi

Ritmul producției la întreprin
derea metalurgică din Aiud se si
tuează la cote superioare tn a- 
ceastă perioadă de început de an. 
Măsurile luate pentru pregătirea 
temeinică a activității de produc
ție, perfecționarea organizării 
muncii, introducerea in fabricație 
a unor produse și tehnologii noi, 
de mare productivitate, au asigu
rat, în perioada care a trecut din 
acest an, obținerea unor importan
te succese. Astfel, față de planul 
la zi au fost realizate suplimen
tar 20 tone utilaje tehnologice și 
10 tone oțel și piese de schimb. 
(Ștefan Dinică).

TlRNĂVENI : Construcții 
social-edilitare

în aceste zile, In „orașul chimiș- 
tilor" Tîrnăveni au fost finalizate 
lucrările noului cartier de locuințe 
„23 August", care însumează 360 de 
apartamente, 1 400 mp spații co
merciale, precum și alte dotări so
ciale. Totodată, prin construirea 
celui de-al 130-lea apartament, în 
zona întreprinderii de geamuri din 
localitate a prins contur un alt mare 
ansamblu de locuințe, care, în final, 
va număra peste 2 000 de aparta
mente, școli, creșe și grădinițe, pre
cum și numeroase unități presta
toare de servicii către populație. 
Dezvoltarea edilitară pe care a cu
noscut-o în ultimii ani această cita
delă muncitorească a făcut ca, în 
prezent, fiecare a doua familie a 
orașului să locuiască în casă nouă. 
De remarcat, de asemenea, că o 
bună parte din apartamentele date 
în folosință în ultima perioadă au 
drept sursă de încălzire și de asi
gurare a apei calde menajere 
agenți termici primari, recuperați 
de la instalațiile industriale, îndeo
sebi de la Combinatul chimic din 
localitate. (Gheorghe Giurgiu).

BACĂU : Economii 
de energie electrică

Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău acționează cu hotă-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 14 ianua
rie, ora 20 — 17 ianuarie, ora 20. tn 
țară : Vremea va fi închisă și se va 
Încălzi în prima parte a intervalului. 
Vor cădea precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ninsoare în regiu
nile nordice șl îndeosebi sub formă de 
ploaie în restul teritoriului. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat cu unele 
intensificări din, sectorul sudic, în sud- 
vestul șl estul țării. Temperaturile ml-

troul. Dincolo de Inelul de cen
tură ? Granița orașului.

— Nu, nu vom ataca zona 
verde. Cel mult vom face acolo 
garaje subterane. Krîlatskoe e un 
etalon a ceea ce dorim noi să 
construim de aici încolo in Mos
cova. Adică, un oraș în oraș, dotat 
cu absolut tot ceea ce este ne
cesar cetățeanului.

— Și cu... casă de mode ?
— Categoric...
Grupuri compacte de blocuri, 

între ele, ca într-o curte interi
oară — școli, grădinițe. Mai de
parte — oglinda de argint a Iacu
lui. Aici, magazinele sint scunde, 
cochete, din prefabricate frumos 
colorate, din material plastic. S-au 
montat repede. Școlile și grădini
țele au culoarea crem. Toate 
ușile lor dau în verdeață. Iarna, 
în albul zăpezii imaculate...

Rulăm cu soarele aproape ori

zontal pe vîrful mestecenilor din 
dreapta noastră. Pe stînga, blocu
rile inveșmîntate în albastru, ocru, 
roșu închis, cenușiu. Clădiri înal
te, cu peste 20 de etaje. Moscova 
construiește intens. în ritmurile 
alerte ale întregii țări. Numai anul' 
trecut orașele Uniunii Sovietice 
și-au îmbogățit zestrea cu peste 
110 milioane metri pătrați de lo- 
cutnțe. Mai mult de 10 milioane 
de persoane s-au mutat în casă 
nouă, in mediul urban.

Iată-ne ajunși și în cartierul 
Matveevskoe. Nu înainte de a tre
ce în revistă, într-un capricios 
sfîrșit de octombrie, puzderia de 
coșuri noi de fabrici, combinate 
chimice cu albele lor coloane să- 
getînd cerul. Mai în adincul marii 
metropole intuim răsuflarea vi
guroasă a orașului industrial „car
tierele vechi ale muncii". Locuri 
de unde. în urmă cu șapte decenii, 
izvora puterea proletară, clătinînd 
Rusia autocrată din temelii pentru 
a înfăptui Marea Revoluție din 
Octombrie...

Are dreptate Svetlana Iurievna : 
cartierul Matveevskoe te cîștigă 
de îndată ce-1 cuprinzi din priviri. 
Oprim lingă un bloc circular, cu 
diametrul de 180 de metri. Curtea 
lui interioară — invadată de ver
deață vara, cu bănci pe care 
vecinii stau de vorbă, într-o inti
mitate de netulburat, în vreme ce 
nepoții se joacă ocrotiți de privi
rile lor. între blocuri, și aici ca 
aproape pretutindeni pe unde ne-a 
dus al treilea inel de centură, o 
adevărată pădure de copaci. Tim
pul lor a măsurat trecerea arhi- 
tecților și constructorilor, vremea 
n-a stat în loc — iată înțelesul 
nerostit al mestecenilor înalți, cu 
trunchiurile îngroșate, fremătînd 
în adierea zilei de octombrie. 

rire pentru gospodărirea cit mai 
judicioasă a energiei electrice. La 
întreprinderea de postav Buhuși, 
de exemplu, prin introducerea 
unor noi tehnologii de lucru, îm
bunătățirea sistemului de iluminat 
în filatură și punerea in funcțiune 
a unui generator propriu s-a reali
zat într-o săptămînă o economie de 
272 000 kWh energie electrică, can
titate cu care unitatea poate pro
duce suplimentar circa 180 000 mp 
de țesături. La rindul lor, construc
torii de utilaj chimic din. Borzești, 
prin extinderea sudurii în mediu 
protector de bioxid de carbon și 
alte măsuri au redus consumul pla
nificat de energie electrică cu 20 la 
sută. însemnate economii au înre
gistrat și colectivele de muncă de 
Ia Combinatul de celuloză și hîrtie 
Letea, întreprinderea metalurgică 
etc. Zece întreprinderi industriale 
din județ au înscris la capitolul 
economii, după prima decadă a lu
nii ianuarie, mai mult de un mili
on kWh energie electrică, cantitate 
cu care pot funcționa timp de» a- 
proape o lună două unități de mă
rimea întreprinderii de încălțămin
te și pielărie „Partizanul" și între
prinderii de postav „Proletarul" 
Bacău. (Gh. Baltă).

BUZĂU : Sporește volumul 
prestărilor de servicii

Ca urmare a preocupării perma
nente pentru lărgirea și diversifi
carea gamei de prestări de servicii 
pentru populație. Uniunea județea
nă a cooperativelor meșteșugărești 
va asigura în acest an locuitorilor 
județului Buzău încă 25 de noi ser
vicii. ceea ce reprezintă o creștere 
cu 18.5 Ia sută a volumului față de 
1986. De asemenea, in cadrul celor 
9 cooperative meșteșugărești vor fi 
lansate în fabricație 4 783 de noi 
produse, care asigură o valorificare 
superioară a resurselor de materii 
prime și materiale, a celor recupe
rabile și refolosibile din industrie 
și sectoarele proprii de activitate. 
Punîndu-se un accent deosebit pe 
executarea unor produse de calita
te, competitive pe piața externă, în 
1987 se va asigura o creștere a vo
lumului exportului de 25 la sută 
față de anul trecut. (Stelian Chiper).

nlme vor fi cuprinse între minus 8 șl 
2 grade, mai coborîte în prima noapte 
în nord-estul și centrul țării, pînă la 
minus 12 grade, iar cele maxime vor 
fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, 
mal ridicate în sud. Pe alocuri, la în
ceputul intervalului, se va produce 
ceață și polei. La București : Vremea 
va fi Închisă și se va încălzi la în
ceputul intervalului. Vor cădea preci
pitații temporare, mal ales sub formă 
de ploaie. Vtntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 șl minus 2 
grade, iar cele maxime între zero și 4 
grade. La Începutul intervalului con, 
diții de producere ■ cețșl șl a pole
iului.

-• Care sint speciile de copaci 
mai frecvent intilnite la Moscova?

— Am făcut și noi un clasa
ment in această privință. El arată 
așa : teii, plopii, pinii, brazii, 
mestecenii și stejarii. Cei mai 
mulți sint plantați de către loca
tari. Cum se dă la cheie un 
bloc, oamenii pun mina pe hirleț, 
lopată și' greblă și desăvîrșesc 
munca constructorilor. Fiecare ține 
să-și aducă lingă noua casă copa
cul drag.

Și această margine a orașului de 
peste 8 milioane de oameni are 
legătură directă cu kilometrul zero 
din inima lui. Te sui în metrou 
și... „în 45 de minute sint in 
Piața Roșie", spune arhitecta. Noi 
ne continuăm călătoria pe al trei
lea inel și iată-ne în apropiere 
de Bulevardul Miciurin. Loc de 
coline, „mobilat" cu edificii so
ciale, blocuri de locuit. Denivelă
rile sînt ingenios exploatate. Nu 
departe de colina de pe care cu
prindem din priviri cit se poate 
se află fostul sat ■ olimpic. Aici 
fantezia a lucrat din plin. De la 
cromatică pînă la formele inedite 
ale volumelor. Pînă la rezolvările 
de ansamblu. Viața fierbinte a 
foștilor sportivi, de competiție, eu
foria performanței, tristețea de o 
clipă a înfrîngerii e înlocuită de 
viața-viață a locatarilor moscoviți 
care au luat in primire „satul", 
integrindu-1 și redindu-I definitiv 
orașului, sincronizîndu-1 la ritmu
rile sale dinamice.

Kilometrajul mașinii se apropie 
de înregistrarea cifrei 109. Atîția 
kilometri măsoară inelul de cen
tură numărul trei. Mai avem insă 
de traversat și cartierul SCnțevo. 
Loc cu zidurile încă foarte proas
păt strălucind în soare. Cartier 
nou, care a depășit granița ine
lului, întinzindu-se și pe dreapta 
arterei.

— Aici n-am mai avut încotro 
și am intrat în zona de pădure, 
explica arhitecta. Este o excepție 
pe care nu dorim să o repetăm. 
Nu am avut însă altă soluție. Cînd 
am proiectat această centură, noi, 
urbaniștii, credeam că Moscova nu 
va depăși 6 milioane de locuitori. 
Iată însă că Viața n-a ținut seama 
de părerile noastre și ne-a dat 
calculele peste cap. în mai puțin 
de trei decenii, populația orașului 
a crescut cu mai bine de 2 mili
oane.

Cotim la stingă și intrăm in 
clocotul marelui oraș. Trecem din- 
tr-un raion în altul, ocolind cîte 
o stradă „tabu". (Există în fiecare 
raion al Moscovei cîte o arteră 
dată definitiv în stăpinirea pieto
nilor. Circulația auto e interzisă 
acolo cu desăvîrșire. Așa cum e pe 
artera — vechea arteră — Arbat).

Intrăm în inima Moscovei și ea 
nc primește cu lumina limpede de 
octombrie, cu respirația puternică 
de viață, de muncă, de creație.

Iile TANASACHE

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Suediei, SVEN GUSTAF 
LINDER, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări din partea 
regelui Cari XVI Gustaf al Suediei, 
a guvernului și a poporului suedez.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt subliniate 
bunele relații statornicite între cele 
două țări. Sînt relevate, de aseme
nea. interesul și aprecierea de care 
se bucură în Suedia politica exter
nă a României, acțiunile și inițiati
vele președintelui Nicolae Ceaușescu 
consacrate cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării în lume.

Primind scrisorile de acreditare,

— Ce oră exactă a- 
rată ceasurile produ
se de întreprinderea 
dv. in acest început 
de an ?

Tovarășa Mirela 
Moraru. secretar al 
comitetului de partid 
Si președinte al consi
liului oamenilor mun
cii de la întreprinde
rea de ceasuri ..Victo
ria" — Arad, are un 
moment de ezitare 
înainte de a răspun
de. Vrea să știe dacă 
he referim la faptul 
că ceasurile merg 
bine sau la stadiul 
îndeplinirii planului 
pe anul trecut, al 
debutului pe 1987. 
Convenim că la amîn- 
două, și răspunsul este 
prompt : „Am încheiat 
anul precedent cu re
zultate bune, am. 
debutat bine și în acest 
an. Ceasurile noastre 
— oricum am privi 
lucrurile — arată „ora 
exportului". In luna 
octombrie a anului 
1986 am atins un 
adevărat record : a- 
proape 80 la sută din 
producție a luat dru
mul pieței externe, 
în acest an vom 
deveni al doilea furni
zor de ceasuri, după 
firma vest-germană 
„Europa", pe piața a- 
mericană. Iar dacă to
tul decurge bine — în 
sensul de a fi capabili 
să livrăm cantitatea 
cerută, de calitate, 
partenerul este de-â- 
cum convins — avem 
sansa să cîstfgăm o 
poziție și mai bună. 
Dar aoeasta depinde 
de două condiții : de 
păstrarea în continua
re Ia același nivel a 
calității ■ alămirii si de 
creșterea , rapidă a ca
pacității de producție".

Cele două condiții 
au fiecare istoria lor. 
Prima este cerința ex
presă a partenerului 
străin care a condițio
nat amplificarea cola
borării de împrumuta
rea de către întreprin
derea românească de 
Ia alte firme a tehno
logiei alămirii. „Dar

Federația Automobil Clubul Român 
a definitivat loturile naționale pen
tru sezonul competițional 1987. Ală
turi de binecunoscuții sportivi de la 
Dacia Pitești (între care „viteziștii" 
Nicu Grigoraș, Victor Nicoară, Ștefan 
Iancovici sau „raliștii" L. Balint—C. 
Zărnescu, Șt. Vasile — O. Scobai) în 
lotul de raliuri se află, între altele, 
echipajele M. Costinean—E. Roșea și 
Al Botezan—S. Popa (de la I.P.A. 
Sibiu). FI. Nuța—R. Dumitriu 
(de la Unirea tricolor Bucu
rești), precum și o serie de noi 
tineri și talentați piloți. Intre 
aceștia — doi debutanți : N. Andrei 
și M. Mina. Ultimul (apreciat ingi
ner la unitatea Dacia-Servlce din 
Șos. Pantelimon) face parte din 
secția de automobilism I.A.T.S.A. 
• începînd cu ediția din acest an, 
campionatul național de raliuri se 
va desfășura în cadrul a două divizii 
(A și B). Raliurile pentru divizia A 
— la care iau parte echipajele si
tuate pe locurile 1 — 75 in clasa
mentul general al campionatului de 
anul trecut — sînt următoarele : 
Brașov (10—11 aprilie). Delta (22—23 
mai), Dunării-Dacia (12—14 iunie), 
Harghita (17—18 iulie) și Bucovina 
(7—8 august). în divizia B sînt pre
văzute tot cinci raliuri, la acestea 
urmind să participe echipajele cu 
mai puțină experiență și clasate 
anul trecut după locul 75 • Fruntașii
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MESAJ AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.
pentru sprijinirea programelor vizînd construirea 

de locuințe pentru persoanele fără adăpost

Prețurile inechitabile la materiile prime agravează 
situația economică a țărilor Americii Latine I AGENȚIILE j

1 ---------:- I
| DE PRESĂ ,
I TRANSMIT: |
I LA BERLIN au avut loc marți I

convorbiri oficiale intre Erich Ho- • 
Inecker, secretar general al C.C. al

P.S.U.G., președintele Consiliului I 
de Stat al R.D. Germane, și Yasu- | 

Ihiro Nakasone, primul ministru al
Japoniei, aflat in vizită oficială in | 
R.D.G. După cum relatează agenția | 

IA.D.N., cei doi interlocutori au 
subliniat că, in actuala stare de 
tensiune pe plan mondial, dialogul I 
politic se impune ca o necesitate in | 

I eforturile de menținere a păcii și
pentru realizarea destinderii. S-a | 
exprimat, totodată, dorința ambelor I 

Ițări de a dezvolta cooperarea bila- 1 
terală pe toate planurile. .

VIZITA. Aflat într-o vizită ofi- I 
I cială la Roma, președintele Consi- 
I liului de Stat al R.P. Polone, I 

Wojciech Jaruzelski, a avut con- | 
■ vorbiri cu primul ministru al Ita

liei, Bettino Craxi. Au fost exami- ■ 
1 nate, potrivit agenției P.A.P., as

pecte ale vieții internaționale ac- • 
I tuale. O atenție deosebită a fost 
I acordată problemelor europene, in I 

special celor legate de necesitatea | 
■ dezarmării. Părțile au abordat, tot

odată. probleme ale cooperării eco- t 
1 nomice și culturale bilaterale.

I CONVORBIRI. La Beijing s-au 
I desfășurat marți convorbiri între 

premierul Consiliului de Stat al | 
I R.P. Chineze, Zhao Ziyang, și vice

președintele Siriei. Abdel Halim | 
Khaddam. aflat în vizită în R.P. | 

I Chineză. Cu acest prilej—relevă a- ' 
genția China Nouă— a avut loc un 
schimb de păreri asupra reia- | 
țiilor bilaterale și a situației din I 

I Orientul Mijlociu. China — a spus 
premierul Zhao Ziyang — sprijină I 

• propunerea privind organizarea | 
unei conferințe internaționale asu-

I pra Orientului Mijlociu. i

ȘEDINȚA. La Sao Paulo a 
Iavut loc o ședință a conduce

rii Partidului Comunist Brazi- I 
lian, care a. analizat situația | 

I din țară, strategia și tactica parti
dului in etapa următoare. Ședința | 

1 a dezbătut, de asemenea, rezulta- I 
tele recentelor alegeri în Adunarea 
Constituantă și poziția P.C. Brazi- 

I lian în acest context. Partidul și-a ' 
exprimat sprijinul față de măsuri- 

Ile luate de guvern, menite să con
solideze procesul de democratizare I 
și asigurare a stabilității în țară, | 

. anunță agenția T.A.S.S.
I CONSTITUȚIE. Presa din Ar- I 

gentina a publicat proiectul de • 
I lege guvernamental privind modi- 
I ficarea constituției, care să con- 1 

sfințească noile transformări sur- | 
■ venite in viața politică a țării, re

latează agenția France Presse. i
I Principale’e pronuneri, care con- I 

Stituie subiecte de intense dezba- ‘ 
Iteri în opinia publică și cercurile 

politico, se referă, la crearea furie- I 
ției de prim-ministru. ales de I 

I parlament, separarea totală a bi
sericii de stat, precum si institui- I 
rea unui alt sistem de alegeri pre- | 
zidențiale.

PENTRU PRF.INT1MPINARE4 |
DEZASTRELOR NATURALE. Spe- I 

Icialiști din numeroase țări vor 
lua parte, în perioada $7—30 ia- I 
nuarie. la lucrările primului Con- I 

Igres international privind prein- 
tîmpinarea și lichidarea urmărilor . 
dezastrelor naturale, care se va I 
desfășura in capitala Cubei. Con- I 

I greșul își va desfășura lucrările pe
comisii specializate in domeniile I 
meteorologiei, hidrologiei, seismo- | 

Ilogiei, sănătății populației in caz 
de dezastru și protecției civile. >

ANIVERSARE. La Lome au 
I avut loc manifestări consacrate 
I sărbătoririi a 20 de ani de la eli- | 

berarea țării. Luind cuvîntul, I 
I Gnassingbe Eyadema, președintele

Republicii Togoleze, a subliniat că I 
țara sa a reușit să asigure un cli- I 

. mat de pace, securitate și stabili
tate în limita hotarelor sale, ceea . 

I ce reprezintă principala realizare I 
a acestor ani. Succese remarcabile • 

Iau fost obținute în domeniile în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății, I 
energeticii și transporturilor..

NEGOCIERI. Reprezentanții gu- i 
1 vernului filipinez și cei ai Frontu- 
Ilui Național Democratic din Filipi- ’ 

ne s-au întilnit marți în cadrbl 
unei noi ședințe de negocieri. Con- I 
vorbirile vor continua joi.

MALAYEZIA a hotărît să înfiin- I 
' teze posturi permanente de obser

vare de-a lungul coastei sale vesti- ' 
Ice, pentru a preveni introducerea 

de stupefiante ne calea apelor, pro- I 
venind din regiunea strimtorii Ma- I 

Ilapca, și avînd ca destinație diver
se. țări din Occident, a anunțat Mi
nisterul malayezian de Interne.

POD PESTE CORNUL DE AUR. 
La Istanbul au fost inaugurate lu- 

Icrările de construire a unui nou 
pod peste Cornut de Aur. El va 
inlocui vechiul pod Galata care 

I leagă piețele Karakoy și Eminonu
de pe malurile Cornului de Aur. | 
Proiectul include și reconstruirea | 

I celor două piețe, ce vor fi legate
de noul pod in vederea facilitării | 
traficului in zonă.
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asemenea, se subliniază că numai o l 
anumită limitare a cercetărilor din '

NOI ACȚIUNI SUB SEMNUL IMPERATIVULUI OPRIRII 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, TRECERII EA DEZARMARE 

Experți americani se pronunță pentru un acord 
de interzicere a militarizării Cosmosului

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Experți economici americani se 
pronunță pentru încheierea unui 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. care 
să prevadă interzicerea tehnologii
lor de apărare antibalistică de ge
nul „războiului stelelor", apreciind 
că un astfel de tratat este verifica
bil și, în plus, ar determina eco
nomisirea a miliarde de dolari în 
Statele Unite — informează agen
ția United Press International.

Un studiu dat publicității la New 
York de Council on Economic 
Priorities — un grup independent de 
cercetători — subliniază, astfel, că 
este urgent necesar să se ameliore
ze Tratatul încheiat în 1972, între 
U.R.S.S. și S.U.A., privind apăra
rea antirachetă, prin, includerea 
unei prevederi referitoare la impu
nerea de restricții asupra cercetă
rilor din cadrul Inițiativei de Apă
rase Strategică (S.D.I.). Aminarea 
realizării acestui program — cu
noscut sub numele de „războiul 
stelelor" — ar determina, mai de
grabă, o îmbunătățire decît o di
minuare a echilibrului dintre cele

două mari puteri și ar conduce la 
reduceri majore ale armelor nu
cleare aparținînd celor două părți, 
au arătat, într-o conferință de pre
să, membri ai grupului. „Dacă vom 
opri S.D.I. vom avea, așa cum am 
văzut la întîlnirea (sovieto-ameri- 
cană — n.r.) la nivel înalt din Is
landa, posibilitatea reală de redu
cere a armelor strategice ofensive", 
a subliniat, astfel, autorul 
lui, prof. Betty Lail, de la 
sitatea din New York.

Potrivit documentului, 
nează agenția, respectarea 
cerii tehnologiilor de genul „răz
boiului stelelor", poate fi verificată 
cu mijloacele tehnice actuale. De

studiu- 
Univer-

mențio- 
interzi-

anunma limitare a cercetărilor uni . 
cadrul S.D.I. ar contribui la eco- ț 
nomisirea, în viitorii cinci ani, a 1 
circa 25.6 miliarde dolari, fără a 
mai vorbi de fondurile ce ar putea 1 
fi eliberate dacă se renunță la 
desfășurarea completă a acestui 
sistem de apărare antibalistică în 
spațiu.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— în baza unei rezoluții a Adunării 
Generale a O.N.U.,' 1987 a fost pro
clamat „An internațional pentru 
asigurarea de locuințe persoanelor 
fără adăpost".

într-un mesaj special adresat cu 
acest prilaj, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
reliefat actualitatea hotărîrii Adu
nării Generale a Națiunilor Unite, 
arătînd că situația locuințelor pe 
plan mondial este deosebit de gra
vă. „Lipsa de adăpost și condițiile 
mizere de locuit constituie o pro
blemă globală, care afectează deopo
trivă și statele bogate și cele să
race. situația fiind mai acută în 
centrele urbane din țările în curs 
de dezvoltare" — se menționează in 
mesaj.

Potrivit statisticilor O.N.U., un sfert 
din cei circa 5 miliarde de locuitori 
ai Terrei nu dispun de o locuință 
adecvată, iar aproximativ 100 mi
lioane de persoane sînt lipsite de

orice fel de adăpost. Se evidențiază, 
în același timp, că, in fiecare zi, 
circa 50 000 de oameni își pierd via
ța din cauza malnutriției și a ma
ladiilor provoaate, în mare măsură, 
de condițiile inadecvate de locuit. 
Agenția U.P.I., care difuzează aces
te date, subliniază că puține guver
ne promovează o politică națională 
care să satisfacă efectiv necesitățile 
de locuințe ale populației, îndeosebi 
ale săracilor.

Javier Perez de Cuellar a cerut 
guvernelor, organizațiilor neguver
namentale. grupurilor particulare și 
organismelor de specialitate „să mo
bilizeze resursele necesare pentru 
sprijinirea programelor vizînd con
struirea de locuințe pentru persoa
nele fără adăpost". „Să nu uităm că 
o societate este judecată nu atît 
după standardele atinse de membrii 
ei privilegiați, cit după calitatea vie
ții pe care este capabilă să o asi
gure celor mai săraci cetățeni" — a 
menționat secretarul general al 
O.N.U.

CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- 
gerpres). — Raportul strîns care 
există între prețurile la materiile 
prime exportate de către Americă 
Latină și datoria externă a țărilor 
din regiune va face. în principal, 
obiectul dezbaterilor Conferinței re
gionale asupra produselor de bază, 
ale cărei lucrări se vor desfășura în 
perioada 14—17 ianuarie la Ciudad 
de Guatemala. La reuniune, organi
zată de Sistemul Econoniic Latino- 
American (S.E.L.A.), vor participa 
miniștrii economiei sau comerțului 
exterior din 26 de țări membre ale 
organizației.

Un document pregătit de către 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare) 
pentru a fi analizat de țările din re
giunea latino-americană menționează

că pierderile țărilor din regiune, cal
culate prin căderea prețurilor la 
produsele de bază nepetroliere, s-au 
ridicat la 25 miliarde dolari în peri
oada 1980—1984.

Deși recunoaște că fenomenul de 
cădere a prețurilor la materiile pri
me nu constituie cauza principală a 
crizei datoriei externe latino-ameri- 
cane, documentul semnalează că 
această situație a grevat semnificativ 
asupra dificultăților financiare ale 
regiunii.

In aceeași ordine de idei, presiu
nile exercitate asupra țărilor debi
toare pentru sporirea la maximum a 
beneficiilor în devize străine au pro
vocat o creștere a volumului expor
turilor cu produse de bază care s-a 
tradus. în fapt, prin căderea prețu
rilor datorită supraofertei.

ORIENTUL MIJLOCIU

Dialogul regional - cale de soluționare a problemelor 
social-economice din America Centrală

Baraj uman în fața bazei de rachete nucleare 
de la Mutlangen

BONN 13 (Agerpres). — Poliția 
vest-germană a arestat 20 de juriști 

, (judecători și avocați), care au or- 
ț ganizat o manifestație de protest 
i la baza militară americană de la 
' Mutlangen care adăpostește rachete 
\ „Pershing-2“. După cum informează 

agenția U.P.I., ei au blocat intrarea 
la această bază timp de două ore, 
pînă la sosirea forțelor de poliție.

într-o declarație citată de aceeași 
agenție, manifestanții au spus că 
au blocat baza de la Mutlangen (si
tuată la 65 km est de Stuttgart) 
deoarece consideră staționarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune drept ilegală și periculoasă.

ț
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• Apel pentru intensificarea eforturilor consacrate soluțio
nării problemei palestiniene • Pentru o reglementare globală 

a situației din regiune
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Inaugurînd „Parcul păcii" din San 
Jose, președintele Arias a relevat 
necesitatea de a se găsi soluții paș
nice la problemele cu care se con
fruntă statele din regiune, atit pe 
plan economico-social, cit și al di
ferendelor existente în regiune.

SAN JOSE 13 (Agerpres). — Gu
vernul costatican insistă asupra po
ziției sale potrivit căreia dialogul 
regional constituie unica formă de 
soluționare a gravelor probleme so
ciale și economice cu care se con
fruntă America Centrală, a declarat 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias.precizat Hussein — Organizația pen

tru Eliberarea Palestinei constituie 
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian".

ALGER 13 ((Agerpres). — Pre
ședintele Algeriei, Chadli Bendjedid, 
a conferit cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflat la Alger. Agenția alge
riană de presă A.P.S. informează că 
au fost trecute. în revistă, cu acest 
prilej, ultimele evoluții privind pro
blema palestiniană.

HELSINKI 13 (Agerpres). — Aflat 
în vizită în Finlanda, șeful Depar
tamentului Politic al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Faruk 
Kaddoumi, a subliniat într-o decla
rație că ocuparea sudului Libanului 
de către trupele israeliene reprezin
tă principala sursă de încordare în 
Orientul Mijlociu. După cum relevă 
agenția China Nouă, el a criticat Is
raelul pentru atitudinea sa negativă 
față de inițiativele O.E.P.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că avioane 
de luptă israeliene au întreprins noi 
raiduri, marți, asupra ' Libanului, 
bombardînd zone din Valea Bekaa. 
După cum s-a anunțat, aparate mili
tare israeliene au efectuat luni 
incursiuni de bombardament împo
triva taberei de refugiați palestinieni 
Ain El Heiloweh și a unor poziții 
din apropiere de Saida. Postul de 
radio Beirut a precizat că în aceste 
atacuri, în care avioanele israeliene 
au lansat și bombe cu explozie în- 
tîrziătă, cel puțin cinci persoane 
și-au pierdut viața, iar 14 au fost 
rănite.

Corespondenții de presă, citați de 
agenția France Presse, transmit, pe 
de altă parte, că așa-zisa „Armată 
a Libanului de Sud" ridică, de mai 
multe zile, obstacole în calea de
plasării a peste 300 de angajați li
banezi ai Forței Interimare ‘ O.N.U. 
în Liban (UNIFIL).

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a lansat un 
nou apel pentru intensificarea efor
turilor consacrate soluționării pro
blemei palestiniene.

In cuvintul rostit în cadrul primei 
sesiuni din acest an a Comitetului 
Națiunilor Unite pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian, secretarul general al 
O.N.U. s-a pronunțat pentru adopta
rea urgentă a măsurilor necesare in 
vedefea respectării drepturilor po
porului palestinian, garantării păcii 
și securității pentru toate statele din 
regiunea Orientului Mijlociu și pre
venirea recrudescenței violenței în 
zonă.

Președintele acestui organism al 
O.N.U., Massamba Sarre (Senegal), a 
reamintit că în .1986 comitetul și-a 
intensificat eforturile în direcția con
vocării unei conferințe internaționale, 
pentru pace în Orientul Mijlociu. El 
a menționat, totodată, că recentele 
rezoluții adoptate în problema pales
tiniană de Adunarea Generală a 
O.N.U. constituie o nouă confirmare 
a extinderii solidarității internațio
nale cu poporul palestinian.

Intr-un mesaj adresat comitetului, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru con
vocarea, cit mai urgent posibil, a 
conferinței internaționale pentru pace 
în Orientul Mijlociu.

PARIS 13 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a exprimat 
optimismul în legătură cu posibilita
tea relansării dialogului vizind pacea 
în Orientul Mijlociu. Intr-un inter
viu publicat de ziarul „Le Monde", 
citat de agenția France Presse. suve
ranul hașemit s-a pronunțat, tot
odată, pentru o reglementare globală 
a situației din regiune „sub auspi
ciile membrilor permanență ai Consi
liului de Securitate și cu participa
rea tuturor părților implicate", in
clusiv cu reprezentanții poporului 
palestinian. „Pentru Iordania — a

„Desfășurarea de rachete violează 
garanția constituțională a dreptului 
la viață și a inviolabilității persoa
nei și, în egală măsură, suverani
tatea țării noastre și dreptul inter
național" — au spus ei, afirmînd, , 
totodată, că au organizat această \ 
blocadă în semn de solidaritate cu 1 
cei care au fost amendați pentru I 
acțiuni similare la sediul bazei mi- l 
litare americane. ’
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Baza de la Mutlangen a fost sce
na unui întreg șir de demonstrații 
de protest începînd cu anul 1982, 
cînd au sosit pe teritoriul vest- 
german primele rachete americane 
„Pershing-2“.

In sprijinul creării unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

HELSINKI 13 (Agerpres). — La 
Tampere s-a desfășurat conferința 
comitetelor de pace din întreprin
deri din Finlanda. în documentul 
adoptat de participant se adresea
ză un apel la intensificarea acțiu
nilor opiniei publice finlandeze în 
vederea interzicerii totale a arme
lor nucleare.

în cursul conferinței s-a subli
niat, de asemenea, importanța

creării de zone denuclearizate în 
nordul Europei și s-a propus con
stituirea unui grup de lucru în ve
derea traducerii în viață a acestei 
idei la următoarea reuniune a mi
niștrilor de externe din țările nord- 
europene. S-a hotărît ca la 16 ia
nuarie să fie organizată o zi de ac
țiuni împotriva experiențelor nu
cleare.

Apel Ia încetarea experiențelor nucleare
BONN 13 (Agerpres). — Cu pri

lejul unui colocvju internațional în 
problemele dezvoltării și securității, 
la care au participat conducători 
ai unor partide social-democrate 
din Europa, oameni de știință din 
R.F.G. și reprezentanți ai Comite
tului organizației „Medicii pentru 
preintîrppinarea unui război nu
clear', _Egon Bahr, expertul P.S.D. 

pentru proble- 
declarat că „în 
lor proprii, lo-

Participanții au exprimat deza
probarea tot mai' largă a opiniei 
publice față de cohtinuarea cursei 
înarmărilor, a experiențelor nu
cleare și încercărilor de a le trans
fera în spațiul extraatmosferic.

Iarna grea în Europa 
în diferite țări de pe continent — 

ninsori abundente, temperaturi scăzute la niveluri-record

preîntimpinarea u. 
clear", Egon Bahr, 
din R.F. Germania 
mele dezarmării, a 
interesul securității 
cuitorii Europei occidentale trebuie 
să militeze cu și mai multă perse
verență pentru încheierea unui tra
tat de interzicere a experiențelor 
cu armele nucleare".

VIENA 13 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la Viena 
de către Mișcarea austriacă a paf- , 
tizanilor păcii se arată că peste 70 ) 
de mii de oameni au semnat un 
apel pentru încetarea experiențelor 
nucleare. Mișcarea austriacă a par
tizanilor păcii se pronunță pentru 
o politică activă a păcii, scopul 
acesteia fiind eliberarea omenirii 
de amenințarea armamentelor nu
cleare, se arată.în document.

Pentru supraviețuirea umanității
DELHI 13 (Agerpres). — Sarcina 

cea mai importantă care se află în 
fața omenirii este propria supra
viețuire, a apreciat primul minis
tru al Indiei, Rajiv Gandhi. Luind 
cuvîntul la o reuniune organizată 
în capitala indiană, vorbitorul ta 
relevat că, în acest scop, trebuie să 
fie operate modificări atît în prio
ritățile statelor luate în parte, cit 
și în cele ale lumii în ansamblu.

Cu același prilej, Michael Foot, 
membru al Parlamentului britanic, 
fost lider al Partidului laburist, a 
relevat că, deși 1986 a fost desem
nat ca „An al păcii", vînzările și 
desfășurarea de arme nucleare au 
înregistrat anul trecut o creștere 
fără precedent. El s-a pronunțat 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare. ■

*

Atmosfera specifică unei campanii 
electorale — a cărei miză este vi
itoarea componență a Bundesta- 
gului și, implicit, cristalizarea ra
porturilor de forte între principalele 
partide politice — domină ansamblul 
activităților din capitala R. F. Ger
mania. Dezbaterile asupra bugetului 
pe anul 1987 au căpătat, astfel, ca
racterul unei aprinse dispute între 
partidele guvernamentale și cele ale 
opoziției. Cancelarul H. Kohl și de
putății partidului său — U.C.D./ 
U.C.S. — au dat expresie convinge
rii că bilanțul cu care se încheie 
actuala perioadă legislativă este su
ficient de atrăgător pentru reedita
rea victoriei electorale din 1983. 
Afirmație contestată de partidele de 
opoziție, care, referindu-se la noul 
buget, scot in evidență restringerile 
operate în mai toate domeniile. Cu 
excepțiile de rigoare, desigur, Bu
getul Ministerului de Interne, de 
pildă, a sporit cu 9,5 la sută, cel al 
Apărării 'cu aproape 2 la sută, la 
care s-au adăugat, sub titlu de chel
tuieli speciale, alte 2,6 miliarde 
mărci. Dezavantajate sînt mai ales 
sectoarele sociale, cum este, de 
pildă, capitolul „instrucțiune și ști
ință", ale cărui fonduri s-au redus 
cu 2,5 la sută.

Cum era de așteptat, deputății 
partidelor de opoziție — P.S.D. și 
ecologiștii („Verzii") au apreciat că 
situația prezentată de formațiile gu
vernamentale este zugrăvită in „cu
lori roz", întrucît reinviorarea con
juncturii — cu prețul măsurilor de 
austeritate adoptate — nu a dus la 
o reducere sensibilă a șomajului. 
Ultimele cifre oficiale avansate pen
tru luna noiembrie atestă existenta 
în continuare a peste 2 milioane de 
șomeri, adică 8,3 la sută din forța 
activă de muncă. Referindu-se la 
„atmosfera încinsă" din Bundestag, 
agenția vest-germană de presă 
aprecia : „Campania electorală și-a 
pus amprenta asupra dezbaterilor 
bugetare".

Un domeniu mai vast de confrun
tări și nuanțări rămîne politica ex
ternă și de apărare, unde delimită
rile de poziții nu se reduc la guvern 
și opoziție, ci traversează un peisaj 
politic mult mai complex. In acest

În 1986, în lume au avut loc 21 de experiențe nucleare
— anunță un institut specializat din Suedia

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Institutul național de cercetări în 
domeniul apărării (F.O.A.) al Sue
diei a anunțat că în 1986 au fost 
efectuate în întreaga lume 21 de ex
periențe nucleare subterane (S.U.A. 
•— 12, Franța — 8 și Marea Britanie 
— 1). Cifra reprezintă o reducere 
importantă față de situația din anii 
preced.enți (30 în 1985 și 55 în 1984),

dar ea se datorează în principal mo- 
ratoriului voluntar și unilateral apli
cat, din vara anului 1985, de Uniu
nea Sovietică — a precizat institutul.

F.O.A. strînge date cu acest ca
racter la stația sa seismică din Hag- 
fors, înființată în 1969 de fostul mi
nistru al dezarmării și laureat al 
premiului Nobel pentru pace, Alva 
Myrdal.

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
frigul neobișnuit și stratul relativ 
gros de zăpadă din Ungaria produc 
perturbări in buna ftmcționare a 
transporturilor pe întreg teritoriul 
țării. Luni, în prima jumătate a zi
lei, în Ungaria a fost înregistrată 
temperatura de minus 17,4 grade 
Celsius, cu zece grade mai scăzută 
decît temperatura medie din luna 
ianuarie, înregistrată în ultima sută 
de ani. Unele localități au rămas 
izolate din cauza zăpezilor abunden
te, fiind necesară intervenția unor 
detașamente speciale pentru apro
vizionarea populației și a pasageri
lor rămași în trenurile imobilizate. 
In unele localități, datorită zăpezii 
Si a gerurilor, s-au produs greutăți 
în buna desfășurare a activității în
treprinderilor. Marți, ninsorile și vis
colul au scăzut în intensitate. A 
fost reluat traficul spre Cehoslova
cia și Austria.

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Ge
rurile înregistrate în Polonia în ulti
mele zile au creat situații dificile in 
toate sferele de activitate, transmite 
agenția P.A.P. A fost limitată canti
tatea de energie electrică și s-au 
produs perturbații in buna funcțio
nare a transporturilor. Organizațiile 
comerciale au înregistrat dificultăți 
in aprovizionarea magazinelor cu 
alimente. Se fac eforturi pentru 
menținerea unui ritm normal in ac
tivitatea întreprinderilor industriale, 
precizează agenția.

BERNA 13 (Agerpres). — In ma
joritatea regiunilor din Elveția s-a 
instalat o vreme excesiv de frigu
roasă, mercurul termometrelor cobo- 
rind la minus 29 de grade Celsius, 
la Brevin inregistrindu-se un record, 
cu aproximativ minus 42 grade Cel
sius. Din cauza gerurilor s-au produs 
perturbări in funcționarea transpor
turilor. Marți dimineață au început 
și ninsori abundente. La Geneva, din 
această cauză, aeroportul internațio
nal a fost închis.

VIENA 13 (Agerpres). — In Aus
tria. se înregistrează geruri deosebit 
de puternice, temperatura coborînd 
pină la minus 27 de grade. Totodată,

vintul suflă cu o viteză de 110 kilo
metri pe oră. Au fost blocate nume
roase șosele și căi ferate, dnele din
tre acestea, îndeosebi in sudul ță
rii. fiind acoperite cu un strat de ză
padă gros de 1 metru. Au fost imo
bilizate numeroase automobile. A 
fost nevoie de eforturi, considerabile 
pentru salvarea a 5(1 d-> oameni, 
prinși in cancana zănezii. Situația se 
menține și in capitala țării, unde 
transportul de sunra<ață a fost prac
tic paralizat, iar metroul reușește să 
facă cu greu față afluxului neobiș
nuit de pasageri.

LONDRA 13 (Agerpres).. — Ninsori 
abundente, insotite de viscole, au dus 
la acumularea. în diverse regiuni din 
Marea Britanie, a unor troiene de 
circa 6 metri. Agenția Associated 
Press informează că temperaturile 
extrem de scăzute, pe alocuri atin- 
P’nd niveluri-record pentru ultimii 
25 de ani. au perturbat traficul ru
tier și feroviar. Mai. multe garnituri 
de tren au fost blocate timp de 10 
ore pe diverse tronsoane de cale fe
rată. Citeva localități din estn.l An
gliei au fost izolate de restul țării. 
La Westcliff. la nord de Dover, ovele 
mării au inghetat de-a lunnul țărmu
lui, iar in larg se semnalează 
sloiuri de gheață.

STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 
Peninsula Scandinavă continuă să fie 
serios afectată de rigorile iernii. La 
Stockholm, unde mercurul termome
trelor a scăzut sub minus 25 de gra
de. s-au înregistrat 10 morți. O mare 
parte a activității economice este pa
ralizată. Numeroase trenuri de măr
furi au fost blocate pe linie. Școlile 
din zonele rurale au fost închise.

PARIS 13 (Agerpres). — Vremea 
nefavorabilă care bîntule in Europa 
afectează din plin și Franța, unde 
s-au înregistrat temperaturi de vină 
la minus 42 de grade Celsius. După 
cum transmite agenția France 
Presse, in regiunile Rhone-Alpes, 
Auvergne și Bourgogne activitatea- 
a fost paralizată, marți, din cauza 
ninsorilor și frigului.

Pe ansamblul Franței, cel puțin 20 
de persoane și-au pierdut viața, ca 
urmare a condițiilor meteorologice 
grele.

(din ACTUALITATEA POLITICA) —————

context, agenția Associated Press 
considera că in problema înlăturării 
rachetelor atomice din Europa și în 
chestiunea politicii de dezarmare 
înseși partidele coaliției sînt divi
zate. în mare, presa vest-germană 
distinge, pe de o parte, orientarea 
U.C.D./U.C.S. favorabilă unei fideli
tăți automate față de N.A.T.O., de 
fapt față de linia Washingtonului 
imprimată alianței nord-atlantice, și 
orientarea liberalilor, care dețin por
tofoliul ministerului de externe încă 
din perioada cînd formau o coaliție 
guvernamentală cu social-democrații. 
In declarațiile lor și în programul 
lor electoral, liberalii și-au reafir
mat nu numai atașamentul lor față 
de politica de destindere, dar și do
rința de a o adapta cerințelor de
ceniului.

în adunările electorale, liderii 
P.L.D.' apreciază critic acele decla
rații publice în care disting, după 
opinia lor, pericolul tratării sim
pliste a problemelor internaționale 
și revenirii la „războiul rece". Mi
nistrul de externe, H. D. Genscher, 
a avertizat „mai ales pe aceia care 
aprind noi dispute despre chestiu
nea granițelor" și prin aceasta de
clanșează în permanență noi discuții 
cu țările vecine. Politica externă, a 
spus el la un miting al P.L.D., or
ganizat la Essen, nu trebuie să tre
zească nimănui nedumeriri, ci tre
buie să avanseze pe calea destinderii 
și colaborării cu toți vecinii în Est 
și Vest.

Poziția P.S.D. în aceste impor
tante probleme pornește de la fap
tul că noile tehnici și armamente, în 
special în domeniul armelor nuclea
re și cosmice, au imprimat „dinami
cii reciproce a cursei înarmărilor noi 
impulsuri care periclitează stabilita
tea politicii de securitate și irosesc 
resurse vital necesare popoarelor". 
în programul său electoral, P.S.D. 
se declară decis să continue politica 
de destindere și să contribuie la rea
lizarea unei a doua faze a acestei 
politici. Relevînd necesitatea ca fie
care țară să participe activ la solu
ționarea marilor probleme ale con
temporaneității, expertul P.S.D. în 
problemele dezarmării, E. Bahr, i-a 
îndemnat pe vest-europeni să În

treprindă demersuri pe lingă Wa
shington spre a nu da înapoi. de la 
pozițiile deja acceptate Ia întîlnirea 
sovieto-americană la nivel înalt de 
la Reykjavik.

în legislatura care acum expiră, 
gruparea ecologistă a participat 
pentru prima oară la lucrările Bun- 
destagului. Deși „verzii" au întrunit 
2,1 milioane voturi la precedentele 
alegeri parlamentare, deputății lor 
nu au fost acceptați cu ușurință de 
partidele tradiționale la ansamblul 
activităților Bundestagului, fiind 
chiar excluși, de pildă, de la con
trolul serviciilor secrete ale R.F.G. 
Această grupare, care formează o 
componentă importantă a mișcării 
populare pentru pace și dezarmare, 
apreciază că realitățile din țările 
capitaliste lipsesc de un fundament 
real afirmațiile despre pretinsa su
perioritate a „sistemului occiden
tal", care s-a dovedit incapabil să 
realizeze dezarmarea, să împiedice 
degradarea mediului ambiant, să pro
cedeze la o distribuire echitabilă a 
roadelor muncii și să promoveze re
lații de egalitate cu lumea a treia. 
Ecologiștii preconizează o Europă 
fără existența blocurilor militare 
antagoniste.

Evaluind critic poziția partidelor 
reprezentate în Bundestag, Partidul 
Comunist German a recomandat ale
gătorilor săi să acorde la alegerile 
din 25 ianuarie primul vot candi- 
daților care se pronunță categoric 
pentru pace și al doilea vot P.S.D. 
sau „Verzilor". (Potrivit sistemului 
electoral din R.F.G., fiecare buletin 
de vot este împărțit în două : în 
stingă este înscris numele candida- 
ților propuși în circumscripția res
pectivă de diferitele grupări poli
tice ; în dreapta, sînt trecute în or
dine partidele admise să participe 
la alegeri). P.C.G. consideră că pro
blema păcii trebuie să devină cri
teriul principal în decizia alegăto
rilor. Concomitent, P.C.G. desfășoară 
propria sa campanie electorală în 
scopul consolidării poziției forțelor 
progresiste din R.F.G.

Potrivit sondajelor preliminarii de 
opinie, principalele partide își vor 
menține, în linii generale, pozițiile,

ceea ce a determinat conducerile 
U.C.D. și P.L.D. să anunțe intenția 
de a continua colaborarea în cadrul 
unui guvern de coaliție. Perspectiva 
nu este privită cu prea mare en
tuziasm de U.C.S., care, pe baza 
rezultatelor înregistrate în alegerile 
regionale din Bavaria, nu exclude 
eventualitatea ca partidele „uniunii".

adică U.C.D./U.C.S., să obțină o ma
joritate absolută în Bundestag, ceea 
ce ar crea posibilitatea unui guvern 
monocolor.

în tabăra P.S.D., speranțele reve
nirii la putere au fost oarecum di
minuate de deznodămîntul consul
tărilor electorale regionale din Ba
varia șl Hamburg, unde social-de-

mocrații au pierdut multe voturi în 
favoarea U.C.S. și, respectiv. U.C.D.

Supozițiile sînt, evident, prematu
re, iar pronosticurile privind rezul
tatele alegerilor — riscante, expe
riența arătînd, nu o dată, că ver
dictul urnelor poate rezerva multe 
surprize.

Petre STANCESCU

marea britanie: 0 decizie controversată
Scena politică britanică a fost 

dominată în ultima parte a anului 
trecut de puternice controverse 
ca urmare a deciziei guvernului 
privind alegerea avionului american 
de observație „AWACS" în locul 
tipului „Nimrod", realizat de An
glia. „O hotărire cu grave implicații 
politice și economice" — scria ziarul 
„GUARDIAN", subliniind că prin 
această 'decizie este lovit nu numai 
„prestigiul britanic", dar sînt afec
tate și perspectivele Marii 'Britanii 
„de a-și convinge partenerii comer
ciali că poate să realizeze produse 
de înaltă tehnicitate", punîndu-se 
astfel sub semnul întrebării „creș
terea exportului".

Despre ce este vorba ? în cadrul 
măsurilor de modernizare a arma
mentului, aviația militară britanică 
urmează a fi dotată cu avioane de 
ultimul tip. de observație și supra
veghere. Pentru aceasta, guvernul 
avea de ales între tipul „Nimrod", ce 
se afla pe benzile întreprinderilor 
companiei britanice „General Elec
tric Company" (G.E.C.), și tipul 
„AWACS", produs de firma ameri
cană „Boeing". în final, după ample 
dezbateri și discuții aprinse, guver
nul a ales acest din urmă tip de 
avions împotriva acestei decizii, în 
parlament au votat chiar și o serie 
de deputați conservatori, inclusiv 
fostul prim-ministru, Edward Heath, 
și fostul ministru James Prior. An
terior adoptării deciziei, peste 100 
politicieni, între care 70 conserva
tori, au semnat o petiție cerînd gu
vernului „to buy British" — adică 
să cumpere produsul britanic.

Dar controversele nu sînt numai

de natură politică, ci și economico- 
financiară. „Anglia — transmitea 
agenția U.P.I. — a hotărît să sus
pende propriul său sistem de radar 
aerian și în schimb a decis să chel
tuiască 1,3 miliarde dolari (respec
tiv 860 milioane lire sterline) pen
tru a cumpăra avioane americane 
AWACS". Acest preț — continuă 
agenția — „este mult mai ridicat 
decît acela al celor 11 avioane 
„Nimrod" ce se construiau de către 
firma britanică „General Electric 
Company".

în timpul dezbaterii din Camera 
Comunelor s-au dezvăluit și alte 
aspecte ale acestei probleme. S-a 
arătat, printre altele, că în Anglia 
se lucrează din 1977 pentru acest 
„ochi, al cerului", cum a fost denu
mit proiectul. în această direcție se 
acționa la trei întreprinderi ale 
G.E.C.. fiind angajate în acest scop 
peste 5 000 persoane. Pentru realiza
rea acestui proiect, pînă în prezent, 
s-a cheltuit aproape un miliard de 
lire sterline. Acum totul ar fi pierdut 
— și banii cheltuiți, și locurile de 
muncă ale celor angajați. Presa bri
tanică relevă că această decizie a 
venit tocmai în ziua în care Minis
terul Muncii a anunțat o nouă creș
tere a numărului șomerilqf, care a 
ajuns la peste 3,2 milioane.

Presa britanică nu și-a ascuns 
dezamăgirea în această privință : 
„O hotărire tristă și regretabilă" ; 
„Un eșec pentru industria manufac
turieră britanică" ; „O zi dureroasă 
pentru capacitatea tehnologică brita
nică" ; „Cum să-i convingi pe străini 
să cumpere produse britanice, cînd

însuși guvernul le respinge 7". 
Ziarele scot în relief faptul că, în 
acest mod, exporturile britanice vor 
avea de suferit, tocmai într-un mo
ment în care balanța comercială a 
tării se îmbunătățise, creînd astfel 
posibilitatea unui „reviriment al eco
nomiei".

Pe scena politică britanică s-a 
înregistrat în aceste ultime zile o 
considerabilă creștere a acțiunilor 
populare pentru reducerea cheltuie
lilor militare și dezarmare, pentru 
pace, mase largi de cetățeni con- 
siderînd că aceasta este calea cea 
mai sigură pentru soluționarea pro
blemelor economice și sociale care 
confruntă țara. Un puternic ecou 
a avut în Marea Britanie și 
peste hotare poziția adoptată de 
partidul laburist referitor la renun
țarea — în cazul în care acest partid 
va veni la putere — la toate armele 
nucleare. Săptămînalul italian 
„Rinascita" sublinia astfel curajul 
„tentativei laburiștilor de a renunța 
la vechile scheme și prejudecăți 
atomice, care datează din perioada 
războiului rece, in favoarea alinierii 
Marii Britanii la curentele democra
tice și de stingă care luptă in Eu
ropa pentru dezarmare".

în conformitate cu această aspira
ție, pe tot cuprinsul țării au fost, de 
altfel, organizate, în ultimul timp, 
puternice demonstrații în vederea 
retragerii rachetelor nucleare ameri
cane de pe teritoriul britanic și tre
cerii la măsuri concrete de dezar
mare, ca o cerință indispensabilă pe 
calea păcii.

Nicolae PLOPEANU

PRIMUL REACTOR NUCLEAR |
I ÎN BANGLADESH. în R.P. Ban- I 

gladesh a fost inaugurat primul

I reactor nuclear din această țară. I 
Destinat cercetării, el are o putere I 
de 3 megawați. Reactorul a fost

Ipus in funcțiune în conformitate cu I 
prevederile programului național 1 
de folosire a energiei atomice in

| scopuri pașnice.

PROIECT PENTRU MEKONG.

ILa Vientiane s-a desfășurat o in- i 
tîlnire a experților laoțieni și thai- | 
landezi țn legătură cu realizarea

Iunui proiect-pilot de protejare a ■ 
malurilor fluviului Mekong, anunță | 
agenția K.P.L. Au fost convenite,

Icu acest prilej, măsuri pentru lu
crări de protejare a malurilor 
intre Vientiane și Nonghkai.

PURTĂTOR DE CUVÎNT. Marlin
Fitzwater a fost numit purtător de 
cuvint al Casei Albe, în locul Iui 
Larry Speakes, care a anunțat că 
părăsește această funcție.
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