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ENERGIA ELECTRICĂ
Șl GAZELE NATURALE 
-economisite la maximum!

Realizarea integrală a sarcinilor 
economice, crearea tuturor condi
țiilor materiale și organizatorice 
necesare în vederea desfășurării 
normale a Întregii activități pro
ductive au o importanță deosebită 
pentru. înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-șocială a ță

rii. Pornind de la 
această cerință 
majoră, ținînd 
seama în mod re
alist de greutăți
le existente în a- 
sigurarea ener
giei electrice si a 
gazelor naturale, 
ca și de unele 
neajunsuri serioa
se manifestate în 
domeniul gospo
dăririi judicioase 
a resurselor ener
getice. PRIN DE
CRETUL CONSI
LIULUI DE STAT 
PUBLICAT IERI 
S-AU STABILIT 
O SERIE DE MA
SURI DE MAXI
MI IMPORTAN
TA PENTRU RA
ȚIONALIZAREA
C o N S U M U- 
L U I DE GAZE 
NATURALE SI 
ENERGIE ELEC
TRICA. Așa cum 
se prevede în de
cret. aceste mă
suri sînt menite 
să asigure, deo
potrivă. desfășu
rarea normală a 
activității econo
mi co-sociale. un
regim sever de 
economisire a e- 
nergiei electrice 
si a combustibi
lilor, introduce
rea unei disci

pline riguroase la toate locu
rile de muncă șl eliminarea 
oricăror forme de risipă, aplicarea 
cu fermitate a unor sancțiuni se
vere împotriva tuturor celor care 
depășesc consumurile normate, 
care nu respectă reglementările In 
domeniul gospodăririi energiei și 
combustibililor.

Economisirea lă maximum a ga
zelor naturale și energiei electrice 
constituie o cerință prioritară, o 
îndatorire patriotică a fiecărui om 
al muncii, a fiecărui cetățean. Un 
lucru trebuie subliniat : SE IM
PUN PRETUTINDENI. ÎN ÎNTRE
PRINDERI, ÎN SECTOARELE 
NEPRODUCTIVE, ÎN DOMENIUL 
CASNIC. EFORTURI AMPLE SI 
SUSȚINUTE PENTRU ÎNTRO

NAREA UNUI SPIRIT RIGUROS 
DE ORDINE ȘI DISCIPLINA IN 
ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR 
PRIVIND GOSPODĂRIREA RE
SURSELOR ENERGETICE. La ni
velul întreprinderilor, aplicarea 
măsurilor menite să asigure eco
nomisirea severă a energiei elec

Citeia măsuri practise care trebuie aplicate imediat
© Conducerile centralelor industriale, între

prinderilor, tuturor unităților economice sînt 
obligate să ia fără întîrziere măsuri tehnice și 
organizatorice, la fiecare loc de muncă, pentru 
încadrarea strictă în normele de consum apro
bate și eliminarea cu desăvîrșire a oricăror forme 
de risipă.

® în toate unitățile socialiste de stat, coope
ratiste și obștești, în toate imobilele să se scoată 
din funcțiune orice aparat consumator de energie 
electrică folosit pentru încălzirea spațiilor.

• Toți cetățenii au datoria să gospodărească 
cu maximă grijă gazele naturale și energia elec
trică, reducînd cît mai mult consumul casnic.

• în toate gospodăriile populației, aparatele 
electrocasnice să fie folosite cît mai puțin cu pu
tință sau chiar să se renunțe la utilizarea lor.

trice și gazelor naturale nu tre
buie să constituie numai preocu
parea unor compartimente de spe
cialitate, ci să se afle, zi de zi și 
ceas de ceas, în atenția întregului 
colectiv. De modul cum acționează 
fiecare la locul său de muncă de
pinde 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 
redusă. Aceasta este obligația nu 
numai a celor care exploatează 
echipamentele respective, ci și a 
personalului din alte sectoare de 
activitate, care asigură aprovizio
narea cu materiale, elaborarea teh
nologiilor de uzinare, întocmirea 
programelor de fabricație ș.a. Așa

dar. preocuparea în acest domeniu 
trebuie privită ca o cauză a tutu
ror oamenilor muncii.

Necesitatea reducerii la minimum a 
consumurilor energetice dobîndește 
în prezent calitatea de reper pri
mordial în dimensionarea și eva
luarea oricărei activități atît la. 

. nivel macro, cit 
și microeconomic. 
Un lucru este 
cert: posibilitățile 
de a acționa în 
vederea reducerii 
consumurilor e- 
nergetice nu sînt 
nici pe departe 
epuizate. în în
treprinderi. în 
toate sectoarele 
economiei națio
nale existînd încă 
rezerve importan
te. care trebuie 
să fie valorifica
te prih eforturi 
permanente, sus
ținute.

în această pe
rioadă trebuie să 
se acȚoneze cu 
fermitate pentru 
încadrarea stric
tă în cotele pla
nificate de ener
gie electrică și 
de gaze naturale. 
Totodată, se im
pune luarea unor 
măsuri eficiente 
pentru realizarea 
unui consum e- 
chilibrat pe în
treaga durată a 
zilei și a săptă- 
mînii. în scopul 
aplatizării .vîrfu- 
lui de sarcină.

Măsurile ' stabi
lite Prin decret 
sint menite să a- 

. sigure întronarea 
unui riguros spirit gospodăresc în fo
losirea energiei electrice și a gazelor- 
naturale, să determine eliminarea 
oricăror forme de risipă, să întă
rească spiritul de intoleranță față 
de practica unor consumatori de a 
încălca reglementările existente, 
consumînd în exces și risipind cu 
iresponsabilitate energia și com
bustibilii.

Fiecare om al muncii, fiecare ce
tățean trebuie să înțeleagă că de
pinde în măsură hotărâtoare de 
atitudinea pe care o manifestă la 
locul de muncă și acasă în privin
ța economisirii severe a energiei 
electrice și combustibililor ca acti
vitatea productivă, întreaga viață 
economico-socială să se desfășoare 
normai.

IH SPIRITDL PREVEDERILOR RECENTDLDI DECRET, | 
pentru desfâsurarea normală a activității economico-sociale! 
Consumurile de gaze ’
naturale și energie 

electrică pentru
activități

neproductive — 
reduse cu cel puțin

icrwnrâjfd* socialista*
• reportaje • însemnări •

noiembrie—'adegeri le de deputați
în consilii le pojsulare
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A vota înseamnă a exprima 

prin vot părerea asupra unei can
didaturi, a unei hotărîri, a unei 
propuneri, iar prin vot — adeziunea 
dată in acest scop. Prin urmare, 
duminică, 15 noiembrie a.c„ voturile 
noastre vor însemna adeziunea noas
tră. Pentru cel

Răspunsul la această întrebare este 
acum îndeobște cunoscut, pentru că 
el este conținut în Apelul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, dar 
nu numai. Răspunsul este cunoscut 
și pentru că a fost dezbătut, în 
special. în cele peste 60 000 de întîl- 
niri dintre alegători și candidați. 
Desfășurate sub semnul implicării 
și răspunderii civice, aceste întîlniri 
au fost principalele momente ale 
actualei campanii electorale, o ade
vărată școală a, civismului activ, a 
democrației noastre muncitorești re- 
voluțidnare. Bucurindu-se de o largă 
participare, ele au fost veritabile sin
teze ale experienței personale și, 
prin extensie, sumum al experienței 
colective — de la comunele situate 
pe, vîrfuri de munte și pînă, la car
tierele din oricare oraș sau muni
cipiu.

Au dovedit aceste întîlniri, toate 
aceste dezbateri faptul că fiecare 
dintre noi trăim, cu toată puterea 
sufletului nostru, epoca în care res
ponsabilitatea personală se manifes
tă plenar ca parte integrantă a res
ponsabilității colective față, de mă
rețele opțiuni ale socialismului și 
comunismului. Șl au subliniat un 
adevăr : construirea lumii noi — 
operă nobilă la a cărei plămădire 
sîntem angajați cu toții, <?u- întreaga 
noastră ființă, cu întreaga noas
tră capacitate creatoare, indife
rent de compartimentul societății în 
care ne desfășurăm activitatea — ne 
obligă-permanent la un profund exa
men de evaluare și reevaluare a 
propriului efort în cadrul. efortului 
general, pentru a-i adăuga acestuia 
noi și noi rezerve de energie. Cu 
deosebire energia faptei.

Au fost aceste dezbateri auten
tice examene ale înțelepciunii co
lective, examene in care consultarea 
maselor largi ale oamenilor muncii 
din toate categoriile sociale s-a 
constituit într-o realitate revoluțio
nară proprie orînduirii noastre so
cialiste. metodă curentă de lucru 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, datorită concepției și spiritu

lui imprimat în întreaga viață so
cială de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost aceste dezbateri exemple 
vii, edificatoare ale spiritului colec
tiv gospodăresc mereu în acțiune 
transformatoare spre mai bine pen
tru prezentul și viitorul tuturor lo
calităților țării. Dominat de franche
țea și luciditatea cuvîntului rostit de 
aproape 240 000 de cetățeni, care au 
formulat pește 100 000 de propuneri 
vizînd toate sectoarele vieții epono- 
mico-sociale, acest uriaș, fructuos 
dialog dintre candidați și alegători iși 
dezvăluie plenar adevărata sa sem
nificație — aceea a dialogului dintre 
cetățeanul egal în drepturi și înda
toriri cu cetățeanul egal în drepturi 
și îndatoriri. Practic, în adunările 
acestei campanii electorale, țara s-a 
aflat într-un viu și fructuos dialog 
cu țara. Stau mărturie opțiunile 
exprimate.

Exemple splendide ale acestei 
sincerități s-au dezvăluit în nenu
mărate fațete adine grăitoare prin 
semnificațiile lor în aceste forumuri 
ale democrației noastre socialiste, în 
tot acest sistem unic în felul său, de

manifestare a voinței poporului nos
tru, sistem creat de gîndirea avintată 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. 
Franchețea discuțiilor, spiritul critic 
ascuțit al celor care au luat cuvîntul, 
analiza în amănunt a problemelor și 
stărilor de lucruri privind propria lor 
muncă și munca celorlalți, dezvălui
rea cu intransigență a deficiențelor, 
a stagnărilor — acolo unde a fost 
cazul — neocolirea numirii persoa
nelor vinovate, indiferent de poziția 
lor. dar și propunerea de soluții de 
îndreptare, de mai bine, oferindu-se 
să pună umărul la aplicarea acestor 
soluții în practică au făcut proba 
acestei sincerități. Candidații de 
deputați și alegătorii, deopotrivă, 
s-au dovedit interesați în cel mai 
mare grad în eradicarea deficiențe
lor și în promovarea unor inițiative 
de anvergură, menite să conducă la 
o viață din ce în ce mai productivă, 
mai prosperă, în deplin acord cu 
civilizația acestor ani. Și nu de pu
ține ori. din sălile de desfășurare a 
acestor întîlniri, cetățenii, în frunte 
cu viitorii deputați, s-au deplasat

împreună în locuri care le permiteau 
să transforme imediat în fapte da 
muncă propunerile unanime îmbră
țișate. Pentru că și acesta este un 
adevăr : pe lingă optimism, cetățenii 
au probat și un realism pe măsură 
— semn al unei înalte maturități 
politico-cetățenești. Strîns legate de 
viața zilnică și de problemele de 
perspectivă ale fiecărei localități, 
dezbaterile au vădit o bună cunoaș
tere a problemelor. „Nici un anga
jament fără acoperire practică" — a 
fost fraza cel mai des auzită în 
această campanie electorală.

Sint toate acestea un bun cîștigat 
care trebuie continuat și dezvoltat 
la aceeași școală a democrației 
noastre muncitorești revoluționare. 
Școală atît pentru cetățeni, care iși 
consolidează — participînd la acțiu
nile ei — sentimentul că în acest fel 
iau parte direct Ia actul de decizie, 
cît și nentru consiliile populare, care 
astfel simt exercitîndu-se asupra 
lor controlul obștii, exigențele în
dreptățite. mereu mai mari ale . tu
turor alegătorilor.

Mircea BUNEA

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE l
I-------------------------------------------------------------------------

î Chipul nou al orașului, 
J Inspirata arhitectură a noilor blocuri de locuințe la 

parterul cărora au fost deschise numeroase măgazi- 
, ne, un amplu pasaj pietonal, cu arbori ornamentali 
> și jardiniere, cu bănci și taburete mozaicate, cu „pa- 
l viment" in culori vii, de curînd definitivat, fac din 

■ noul centrirtăl municipiului' Alexandria una din reali- 
ț zările urbanistice remarcabile' ce poartă pecetea ani- 
i lor acestei legislaturi. Emblematic pentru chipul de 
’ azi al orașului de pe Vedea, noul ansamblu de lo- 
l cuințe, ce deține și atributele unui reprezentativ loc 
, de promenadă și destindere, ale unui căutat vad co- 
j mercial, constituie și o ilustrare convingătoare a înal- 
l telor exigențe sub care se desfășoară complexul pro- 
’ ces de dezvoltare și sistematizare a orașelor Româ- 

niei socialiste.
i Știm cu toții : asemenea imagini ale noilor con- 
' strucții înălțate sub semnul duratei, cerințelor func- 
i ționalității, frumosului și bunului gust sint pretutin-

----------------------- r  ț

însemn al prezentului !
deni în țară. La Alexandria și la Zalău, la Satu Mare | 
și la Constanța, la Miercurea-Ciuc ori la Botoșani, in ț 
orice colț de țară și mai cu seamă în centrul său l 
spiritual, economic și politic, în tot mai înfloritoarea * 
noastră Capitală. întilnim mereu noi și noi creații i 
edilitare și urbanistice impresionante, ansambluri de ! 
locuințe, cartiere, edificii destinate sănătății ..și re- » 
creării, culturii și învățămîntului, comerțului și servi- l 
ciilor — toate realizate intr-o concepție modernă, uni- .’ 
tară, de perspectivă, pusă în slujba oamenilor, a bu- ț 
năstării lor. în noua legislatură,, astfel de înfăptuiri > 
definitorii pentru anii pe care-i trăim vor fi și mai > 
numeroase — încununare a eforturilor creatoare de- l 
puse de toți cetățenii țării, a muncii lor unite și în- J 
crezătoare, rezultat al politicii profund patriotice a ' ț 
partidului de ridicare a tuturor localităților tării la i 
cele mai înalte cota ale civilizației socialiste. (Ion I 
Marin). i

Alexandria, 1967 Foto : S. Cristian

Proba de foc a meseriei a 
trecut de mult în amintire ; 
este încorporată in arterele 
ce leagă punctele luminoa
se aprinse pe harta hidro
energetică a țării : Lotru, 
Riu Mare. Valea Sebeșului, 
Remeți, Siriu, Poiana Mă
rului, Clăbucet... Așa că, 
astăzi, a executa țevi de 
forță pentru hidrocentrale 
nu ridică probleme și nici 
emoții tehnice pentru Sec
ția cazangerie grea a În
treprinderii „Independența" 
din Sibiu.

Și totuși...
în ziua cind ne-am aflat 

în. uzină, secretarul comite
tului' de partid pe între
prindere, Ștefan Vasiu, a- 
runca o ultimă privire pe 
panoul cu „realizări de 
prestigiu in cinstea Confe
rinței Naționale a partidu
lui", unde un set de 12 fo
tografii color, tocmai afișat, 
recompunea un drum teh
nologic scurt ca întindere, 
dar nu lipsit de emoț'i. 
Iată, descifrată, povestea 
acestui drum.

Cu puțin timp în urmă, 
întreprinderea a primit din 
partea unui beneficiar din 
Columbia o comandă deose
bită : executarea unui tron
son de țevi de forță pentru 
un mare obiectiv hidro
energetic. Și chiar dacă la 
licitație au participat firme

v_____________

de prestigiu din lume, a fost 
preferată întreprinderea si- 
biană.

— Pe ce s-a bazat aceas
tă opțiune 1

timpul trecut, și timpul 
prezent.

Condițiile tehnice foarte 
severe. puse de parteneri 
cereau să se lucreze in re-

cut de referință" despre 
care ni Se vorbește ? Cum 
arată drumul parcurs pînă 
acum ? Importanta între
prindere constructoare de

„Marca" morală 
a unei mari uzine:

RĂSPUNDEREA
LA „INDEPENDENTA"SIBIU, SECVENȚE DIN BĂTĂLIA 

PENTRU CALITATE LA REALIZAREA UNEI COMENZI DEOSEBITE

— Pe referințele tehnice 
bune pe care le avem — 
răspunde întrebării noastre 
inginerul Teodor Mugur, 
șeful atelierului de proiec
tare sudură și tratamente 
termice. Aceasta, continuă 
el, nu înseamnă doar „pot 
face", ci „am făcut, func
ționează bine, se pot vedea 
acolo și acolo...". Cu alte 
cuvinte, demonstrația tre
buie să aibă în vedere și

gim de asigurare a calită
ții de sută la sută.

— Nu v-a fost teamă ?
— Teamă ? — se miră in

ginerul Ionel Modoianu, 
șeful secției cazangerie. Re
ferințele tehnice bune pen
tru o întreprindere în
seamnă referințe profesio
nale bune pentru oamenii 
ei. Pe ele ne-am bazat cind 
am preluat comanda.

Ce înseamnă acest „tre-

mașini „Independența" din 
Sibiu a avut onoarea să 
primească in mai multe rîn- 
duri vizita secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

— în dialogul pe care l-a 
avut cu noi de fiecare 
dată, secretarul general al 
partidului ne-a cerut, îna
inte de orice, calitate, ca
litate și iarăși calitate — 
ne spune Ștefan Vasiu.

Ceea ce nu e deloc întim- 
plător, pentru că a face lu
cru de calitate înseamnă a 
avea referințe tehnice bune, 
înseamnă să te bucuri de 
o carte de vizită care iți 
dă acces la competitivitate.

în secția cazangerie grea, 
Ioan Vecerdea, șeful de a- 1 
telier, aduce la zi graficul 
de derulare a comenzii 
pentru export, grafic de
taliat pe fiecare operație și 
schimb de lucru.

— Am recuperat întirzie- 
rile, zice, insă pentru a- 
ceasta am depus eforturi 
mari. Dimensiunile agaba- 
ritice ale comenzii ne-au 
obligat la reorganizarea în
tregului flux tehnologic. Cu 
toate acestea, am reușit să 
reducem pregătirea fabrica
ției cu o lună. Strinsă in
tre malul Cibinului. calea 
ferată și două străzi, sec
ția duce o acută lipsă de 
spațiu, chiar dacă produc
tivitatea pe metru pătrat 
este dublă față de cea a 
altor întreprinderi similare 
din tară. Reperele supra
dimensionate pe care le 
produce au creat, adeseori, 
o imagine de dezordine, o 
imagine care ne nedreptă-

Ion Onuc NEMEȘ 
corespondentul „Scinteiî”

(Continuare în pag. a II-a)

PREGĂTIREA TINEREI GENERAȚII
— la nivelul celor mai noi cuceriri

ale științei și tehnicii
îndeplinirea obiectivelor înscrise 

în Programul partidului nostru, între 
care la loc de frunte se situează 
modernizarea mijloacelor de muncă 
și. a structurii producției, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, introducerea continuă a pro
gresului tehnologic etc., reclamă cu 
necesitate realizarea noii revoluții 
ș.tiințifico-tehnice și a noii revoluții 
agrare pe baza celor mai moderne, 
mai valoroase cuceriri ale cunoaște
rii umane. Iar înfăptuirea acestora 
presupune drept condiție esențială 
o adevărată cotitură in pregătirea 
cadrelor : formarea multilaterală a 
acestora solicită tocmai de aceea 
spațiul unei vaste sinteze, în con
sens cu cele mai inalte exigențe 
științifico-profesionale și cu vocația 
revoluționară a autoperfecționării 
necontenite, realizată in' procesul 
perfecționărilor multiple social-eco- 
nomice. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Specia
listul trebuie să fie un bun cunos
cător a tot ce este mai nou in do
meniul său, dar, in același timp să 
aibă și un nivel general de cunoș
tințe, să înțeleagă sensul dezvoltării 
lumii, a societății. Pentru a fi revo
luționar trebuie, intr-adevăr, să stă- 
pînești multilateral tot ceea ce este 
nou in toate domeniile — și noi

avem nevoie de un inginer, de un 
chimist, de un medic cu inalte cu
noștințe tehnice, dar și politico- 
culturale, ideologice, de un revolu
ționar in adevăratul sens al cuvîn
tului". Este meritul secretarului ge
neral al partidului de a fi subliniat 
astfel cu consecvență, în mai multe 
rinduri, bogăția implicațiilor științi
fice și sociale, complexitatea și am
plitudinea proprii activității din 
școli și facultăți, de a fi asigurat 
acestei activități un cadru propice de 
desfășurare, intr-o linie valorică 
mereu ascendentă, prin inițierea din 
timp a unor măsuri adecvate, intre 
care la loc de frunte se situează 
conlucrarea organică între învăță- 
mînt, cercetare științifică și pro
ducție.

în această perspectivă, învățămîn- 
tul românesc de toate gradele este 
preocupat in cel mai înalt grad de 
asigurarea unui vast Orizont de cul
tură pentru tofi absolvenții, laolaltă, 
cu un nivel ridicat de cunoștințe 
tehnico-știintîfice, economico-organi- 
zatorice și politico-ideologice, nece
sare integrării fertile, la cote supe
rioare de înțelegere și de acțiune, 
în sistemul economico-social și or
ganizatoric al unităților in care vor 
lucra după repartizarea in produc
ție. Subordonindu-se acestui coman

dament strategic, cei ce muncesc In 
sectorul învățămîntului superior, 
bunăoară, iși materializează exigen
ța și responsabilitatea în formarea 
tinerilor specialiști ca organizatori 
și dinamizatori ai producției, în pri
mul rind prin antrenarea studenți
lor în ..miezul fierbinte" al conlu
crării dintre invațămînt, cercetare 
științifică și producție. Se apreciază, 
și pe bună dreptate, că cea mai 
fertilă școală de conducere, in mod 
creator, a producției, de pregătire a 
specialiștilor de miine pentru între
prinderile viitorului o constituie 
școala creației științifice, a partici
pării tinerilor de astăzi, împreună'și 
sub călăuzirea cadrelor didactice, la 
soluționarea nu numai teoretică, ci 
și in fapt, în practică, a celor mai 
importante probleme ale întreprin
derilor industriale. Așa se face 
că, în prezent, Institutul politeh
nic din București — spre a mă 
referi la exemplul pe care, evident, 
îl cunosc cel mai bine — a devenit

Prof. univ. dr. inq.
Voicu TACHE
rectorul Institutului politehnic din 
București

(Continuare în pag. a V-a)
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CONSECVENTA Șl OPERATIVITATEA 
ÎN APLICAREA MĂSURILOR ADOPTATE
- la temelia rezultatelor superioare constante

în pregătirea Conferinței Naționa
le a partidului, organizațiile comu
niștilor din întreprinderile indus
triale ale municipiului Buzău, ca de 
altfel toate organizațiile de partid 
din unitățile economice din întreaga 
țară, au fost chemate să-și intensi
fice activitatea politico-organizatori- 
că pentru mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii spre a încheia cu 
rezultate bune planul pe anul in 
curs și a pregăti temeinic producția 
anului 1988. Adunările generale ale 
organizațiilor de bază, plenarele co
mitetelor de partid au supus unei 
analize profunde, critice, activitatea 
politico-organizatorică desfășurată 
pentru realizarea sarcinilor de plan, 
modul in care comuniștii și-au ono
rat sarcinile încredințate și răspun
derile în diferite organisme ale con
ducerii colective și, pe această bază, 
au stabilit măsuri de perfecționare a 
muncii de partid, noi sarcini colecti
ve și individuale în raport cu com
plexitatea problemelor pe care între
prinderile le au de rezolvat in pe
rioada următoare. în însemnările de 
față ne vom referi la citeva aspec
te din activitatea organizațiilor de 
partid din două unități ale tinerei 
industrii buzoiene — filatura de lină 
pieptănată și fabrica de ulei — ale 
căror remarcabile rezultate atestă 
creșterea maturității politice a co
muniștilor de aici.

Pînă în prezent, ambele întreprin
deri și-au îndeplinit și depășit prin
cipalii indicatori de plan : producția 
fizică, exportul, producția-marfă și 
productivitatea muncii. Aceste rezul
tate au fost posibile datorită faptu
lui că întreaga activitate politico- 
organizatorică a fost concentrată 
ferm, perseverent spre soluționarea 
problemelor realizării planului, în 
spiritul orientărilor și exigențe
lor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In acest sens. Ia 
filatura de lină pieptănată se remar
că preocupările pentru înfăptuirea 
prevederilor cuprinse în programe
le de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, lansarea 
din timp in fabricație, pe sortimen
te, a producției potrivit contractelor 
economice încheiate, livrarea la ter
men a produselor destinate exportu
lui și beneficiarilor din țară, asigu
rarea aprovizionării tehnico-materia- 
le, utilizarea intensivă a capacități
lor de producție și folosirea judici
oasă a forțelor umane, întărirea or
dinii și disciplinei în toate sectoare
le de activitate ale întreprinderii. în 
plus, la fabrica de ulei se urmăreș
te cu mai multă insistență sporirea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei, efectuarea la timp a re
parațiilor la instalații și utilaje, re
ducerea stocurilor supranormative, 
desfășurarea acțiunii de recuperare 
și refolosire a materialelor — dome
nii in care rezultatele sint superioare 
celor obținute Ia filatura de lină 
pieptănată. ...... ,

Fără a subaprecia rezultatele bune, 
obținute, dezbaterile din adunările 
comuniștilor de lâ filatura de lină 
pieptănată s-au caracterizat prin 
afirmarea puternică a ț;șpifitiiltiî cfi- ,

tic în reliefarea lipsurilor care s-au 
făcut simțite în desfășurarea proce
sului de producție și, îndeosebi, prin 
discernămîntul în a găsi căile și mij
loacele pentru înlăturarea lor. Au 
fost relevate cu acest prilej preocu
pările insuficiente în ce privește re
ducerea cheltuielilor materiale, lipsa 
de fermitate și exigență de care au 
dat dovadă birourile organizațiilor 
de bază pentru educarea tuturor oa
menilor muncii în spiritul ordinii și 
disciplinei tehnologice, pentru întări
rea asistenței tehnice în schimburile 
doi și trei. Deși numărul reclamații- 
lor a scăzut, comuniștii nu au trecut 
insă cu vederea faptul că uneori ca
litatea produselor nu reprezintă pen
tru toate compartimentele o preocu
pare constantă. Astfel, la adunarea 
organizației de bază din secția fila
tură s-a pus un deosebit accent pe 
îmbunătățirea calității firelor in ve-

VIAȚA DE PARTID

în întreprinderi 
din municipiul Buzău

derea eliminării neuniformităților de 
filare, evitării amestecurilor de par- 
tizi, în general pentru preîntîmpina- 
rea pe cit posibil a defectelor de fi
latură. Comuniștii din secția vopsi- 
torie-bobinat au cerut laboratorului 
să intensifice acțiunea pentru per
fecționarea rețetelor de vopsire îna
inte de extinderea lor pe scară in
dustrială. Drept urmare, planurile 
adoptate au prevăzut printre altele 
măsuri pentru creșterea răspunderii 
față de calitatea reparațiilor și revi
ziilor la mașini și utilaje, pentru 
asigurarea bunei funcționări a apara
telor de vopsit, pentru intensificarea 
acțiunilor de reducere a cheltuielilor 
materiale și elaborarea de noi teh
nologii în scopul diversificării pro
ducției. Totodată, adunările comuniș
tilor au cerut să se acționeze prin 
toate formele muncii politico-educa
tive pentru a menține la cote ridicate 
și a dezvolta conștiința muncitoreas
că a întregului colectiv, pentru anga
jarea plenară, responsabilă a fiecă
rui comunist, a fiecărui muncitor în 
realizarea exemplară, la un înalt ni
vel calitativ a producției, îndeosebi 
a celei destinate exportului.

Bilanțul realizărilor colectivului de 
Ia fabrica de ulei este cu atît mai 
relevant cu cit în urmă cu cîțiva ani 
această unitate se confrunta cu greu
tăți care, la un moment dat, păreau 
de nesurmontat. Lăsau de dorit ordi
nea și disciplina, fluctuația forței de 
muncă era ridicată, utilajele și in
stalațiile funcționau sub capacitatea 
lor, specialiștii ..unității invocau , tot 
felul de justificări (dotare tehnică 
necorespunzătoare, forță de muncă 
insuficient calificată, lipsă de sprijin 
din partea forurilor de resort). Acti
vitatea organizației de partid se li

mita doar la adunări generale care 
aveau loc cu neregularitate și 
adoptau adesea planuri de măsuri 
formale, în multe cazuri ineficiente. 
Astăzi — de la propaganda vizuală, 
prima „carte de vizită" a unei orga
nizații de partid la nivelul ridicat al 
dezbaterilor din adunările comuniști
lor, din organele de conducere co
lectivă și pină la munca de zi cu zi 
a comitetului de partid, a birourilor 
organizațiilor de bază — situația 
este cu totul alta față de anii tre- 
cuți. Iată un exemplu concludent 
care ilustrează eficiența activității 
politico-organizatorice. în industria 
uleiurilor vegetale, a obține un ran
dament de 43 la sută la prelucrarea 
materiei prime înseamnă o perfor
manță deosebită. în luna octombrie, 
colectivul de aici a reușit să ridice 
acest randament la 44 la sută. Posi
bilitatea menținerii acestei perfor
manțe a reprezentat tema principală 
a recentelor adunări de partid. Reți
nem cîteva din măsurile preconiza
te : îmbunătățirea parametrilor teh
nologici la presele de extracție a 
uleiului, asigurarea funcționării la 
capacitatea nominală a tuturor insta
lațiilor, continuarea omogenizării 
formațiilor de lucru prin creșterea 
nivelului de calificare profesională a 
tuturor oamenilor muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei la toate locu
rile de muncă.

Ceea ce se cuvine remarcat în 
mod deosebit, este faptul că toate 
transformările prin care a trecut fa
brica de ulei se datorcsc punerii in 
valoare a dotării tehnice de care 
dispune întreprinderea și, mai ales, 
schimbării mentalității oamenilor 
prin creșterea conștiinței muncito
rești, prin înțelegerea clară a răs
punderii lor pentru buna gospodă
rire a părții din avuția națională în
credințate de societate spre adminis
trare, și dezvoltare. Dar, in același 
timp* aceste schimbări sint o conse
cință directă a afirmării in activita
tea organizației de partid a unui stil 
de muncă dinamic, eficient, caracte
rizat prin abordarea și soluționarea 
cu operativitate a problemelor eco
nomice, promovarea cu îndrăzneală 
a noului, repartizarea judicioasă a 
forțelor, aplicarea riguroasă a prin
cipiilor muncii colective paralel cu 
creșterea răspunderii personale, or
ganizarea temeinică a controlului în
deplinirii sarcinilor.

Răspunderea și exigența cu care 
comuniștii au dezbătut problemele 
esențiale ale producției, realismul 
măsurilor adoptate de adunările ge
nerale în vederea încheierii cu re
zultate cit mai bune a planului pe 
acest an și asigurării încă din pri
mele zile ale anului viitor a îndepli
nirii la un nivel superior a obiecti
velor economice, dar mai ales activi
tatea concretă desfășurată zi de zi 
pentru aplicarea acestor măsuri — 
toate acestea sint tot atîtea garanții 
că organizațiile de partid din cele 
idouă unități îți vor afirtria și măi 
puternic rolul politic conducător în 
întreaga activitate economică.

Constantin VARVARA

în zona industrială de Est a Sibiului Foto : Fred Nuss

„Marca'1 morală a unei mari uzine
(Urmare din pag. I)
tea, dacă ne gîndim, dar ea 
a făcut ca, ani de-a rin- 
dul, secția să nu poată de
păși bariera locului II in 
cadrul întrecerii socialiste 
dintre secții. Acum, după 
reorganizarea fluxului teh
nologic, linia e ordonată, 
traseul e conceput riguros, 
economic și eficient.

— Aici, în mijlocul sec
ției — îmi arată maistrul 
Alexandru Opreanu — era 
așezată instalația de debi
tat cu jet de plasmă. De 
doi ani de zile s-a tot dis
cutat reamplasarea ei. Și 
ceea ce n-am făcut în a- 
tîta vreme am reușit a- 
cum, în trei zile și trei 
nopți de muncă continuă. 
Astăzi, întregul flux curge 
în cascadă, fără nici un 
timp mort. Ce am învățat 
din aceasta 7 Că ordinea, 
prin ea însăși, este resur
sa cea mai ușor de obți
nut. dar și cea mai gene
roasă pentru creșterea pro
ductivității muncii.

Dar execuția comenzii 
depășea nu numai prin di
mensiuni agabaritice tot 
ceea ce produsese pînă a- 
cum cazangeria, ci mai a- 
Ics prin gradul de comple
xitate tehnică. Tabla din 
care se execută virolele 
este de o compoziție spe
cială în privința granula
tei și impune condiții spe
ciale de sudare cu preîn- 
călzire și eu respectarea

unui ciclu termic foarte 
precis. Și chiar dacă ca
zangeria este recunoscută 
drept cea mai bună școa
lă de sudură din județ, cei 
mai buni sudori au trebuit 
să dea un examen de a- 
testare, prin probă prac
tică.

Vasile Haidău, unul din
tre sudorii de frunte ai 
uzinei, tocmai încheie o 
sudură peste care așază 
marca sa : 20.

— Ce reprezintă cifra a- 
ceasta 7

— Un fel de amprentă 
digitală cu care te iden
tifici și prin care poți 
fi Identificat. Poanso- 
nul, cum il numim 
noi, sudorii, nu e o cifră, 
ci o mare răspundere față 
de tine însuți, față de pro
pria ta muncă.

Sudura deține un procent 
mare în volumul lucrărilor 
din cazangerie. De aici 
decurge și preocuparea co
lectivului pentru extinde
rea sudurii semiautomate 
și automate. In acest scop 
a fost elaborată o tehnolo
gie de mare productivitate 
— sudarea în mediu pro
tector de argon — sau a fost 
introdusă sudura automată 
la conductele cu diametru 
sub 300 mm, prin concepe
rea unui procedeu și dis
pozitiv special prin care 
productivitatea crește cu 20 
la sută.

în cazangerie, contrastul 
e izbitor. Tuburi, virole cu

diametru de 1 800 mm prin 
care un om se poate plim
ba in voie, macarale puter
nice, polizoare automate, 
zgomotul tipic pentru acest 
loc de muncă. Și în acest 
amfiteatru al metalului, cî
teva aparate mici, fragile, 
sensibile fotografiază, ci
tesc și reproduc pe ecran 
orice vibrație, pulsațiile 
metalului. Sint aparate 
pentru control cu raxe X 
și control cu ultrasunete.

— E un lei de electro
cardiogramă — imi explică 
inginerul Dan Nicolae Mir
cea, șeful cazangeriei in
termediare. Citesc totul 
exact și nu iartă nimic. Ca
litatea nu mai poate fi pă
călită. După probele noas
tre, beneficiarul nu mai 
trebuie să facă probe spe
ciale în șantier. Cum am 
reușit 7 Printr-o severă 
disciplină tehnologică.

— Reorganizarea fluxu
lui de producție, moderni
zările aduse, toate realizate 
prin autodotare — preci
zează maistrul Nicolae 
Trif, secretarul comitetului 
de partid pe cazangerie — 
urmăresc tocmai acest lu
cru : să nu dea posibilita
tea vreunui rebut să se 
strecoare pe flux.

Lista modernizărilor adu
se e lungă : modernizarea 
cabinei de cablaj și a la
boratorului cu raze X, exe
cutarea de dispozitive spe
ciale de rotire a virolelor, 
conceperea unui procedeu

nou pentru proba hidrau
lică care, față de cel vechi, 
reduce volumul de apă de 
o sută de ori, iar cel de 
metal — numai la această 
comandă — cu 60 de tone. 
Alte tehnologii noi se află 
pe planșetă sau in fază de 
experimentare, cum ar l'i 
introducerea operației de 
remediere a pieselor tur
nate prin metalizare, ceea 
ce conduce la o reducere a 
consumului de metal cu 30 
la sută și Ia o creștere a 
productivității muncii de 
două ori.

Cumulată, echivalența 
ideilor noi se regăsește și 
in creșterea producției des
tinate exportului, care, în 
acest an, față de ultimii 
cinci, a crescut de șase ori, 
existînd premise certe pen
tru dublarea ei în anul vii
tor.

Dar, și mal exact, echi
valența acestui salt se re
găsește in referințele teh
nice bune ciștigate de co
lectivul de muncă al între
prinderii, preocupat mereu 
de creșterea prestigiului 
tehnic al uzinei, printr-o 
exigență maximă manifes
tată față de propriile lui 
referințe profesionale și 
morale, mai cu seamă, se 
regăsește în orizontul me
reu mai larg, în cotele tot 
mai înalte cucerite pe dru
mul unei industrii moder
ne, pe drumul afirmării u- 
nui colectiv muncitoresc 
exemplar.

ENERGIA ELECTRICĂ Șl GAZELE NATURALE

- ECONOMISITE LA MAXIM!
Normele de consum - respectate fără excepție 

în toate sectoarele de activitate!
Ziarul „Scînteia* îșî propune sâ urmâreascâ 

sistematic, la nivelul județelor și ramurilor eco
nomice, pe baza datelor furnizate de Centra
la industriala de rețele electrice, cum evoluea
ză consumurile de energie electrica și cum se

asigura încadrarea în repartițiile planificate, lata 
SITUAȚIA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRI
CĂ ÎNREGISTRAT IN PRIMA DECADĂ DIN LUNA 
NOIEMBRIE.
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<

In județele :
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Pentru a asigura o alimentare normală cu 
energie a tuturor sectoarelor sint stabilite pen
tru fiecare întreprindere în parte, pe ansamblul 
fiecărui județ și fiecărei ramuri, cote defalcate 
pe ore și zile. Aceste cote nu pot fi depășite 
sub nici un motiv, in același timp, este obli

gatoriu să se respecta puterea stabilită pe pa
liere. Pretutindeni este necesar să se înțeleagă 
că sarcinile de plan trebuie să fie realizate prin 
încadrarea strictă în cotele repartizate de ener
gie electrică.

Reduceți la minim 
consumul casnic!

Rețineți aceste 

calcule și procedați 

in consecință:

Un bec de
40 W consumă 

in 10 ore 
400 Wh

Un frigider 
consumă zilnic 

1000 Wh

0 mașină 
de spălat rufe 
consumă timp

de 2 ore 
1400 Wh

Un aspirator 
consumă timp 

de o oră 
000 Wh

Cîteva măsuri practice 
care trebuie aplicate 

neintirziat
Pentru economi

sirea energiei elec
trice :
• In fiecare încăpere 

să rămină în funcțiune un 
singur bec, aprins doar 
atît timp cît este necesar.

® Becurile mari să fie 
înlocuite cu becuri de pu
tere redusă.

® Trebuie redus Ia stric
tul necesar spațiul ilu
minat din fiecare locuință.

® Să nu se folosească 
aparate de uz casnic care 
pot fi înlocuite prin munci 
gospodărești.
• Să se renunțe cu de- 

săvirțire la iluminatul din 
fața locuințelor, balcoa
nelor, curților, garajelor, 
magaziilor.

® Să se reducă la mi
nimum iluminatul holurilor, 
scărilor, prin micșorarea 
numărului de becuri și să 
se monteze automate de 
scară.

Pentru economi
sirea gazelor natu
rale

® Să se reducă la stric
tul necesar timpul de func
ționare a arzătoarelor ; să 
se excludă funcționarea 
lor în gol.
• Arzătoarele neecono- 

micoase să fie înlocuite.
• Se interzice folosirea 

gazelor de la bucătărie 
pentru încălzirea came
relor.
• Să fie verificate și 

refăcute izolațiile termice 
ale cazonelor și conduc
telor.

® Gorj (Combinatul minier Ro- 
vinari,» Combinatul minier Motru, 
Trustul de foraj și extracție Tg. Jiu, 
Tracțiune electrică Gorj, termocen
tralele Rovinari și Turceni)

• Municipiul București(In" 
treprinderea de anvelope „Danubia
na", întreprinderea de cabluri și ma
teriale electroizolante, întreprinde
rea de articole de sticlă, Combi
natul de industrializare a lemnului 
Pipera)
• Teleorman (combinatul de 
îngrășăminte chimice Tr. Măgurele, 
Trustul de foraj și extracție Bolin- 
tin, I.E.E.L.I.F. Teleorman)
® Constanța (Combinatul pe
trochimic Midia, întreprinderea de 
construcții navale, Combinatul de 
lianți și azbociment Medgidia)
• Olt (întreprinderea de anve
lope Caracal. I.E.E.L.I.F. Olt, Trac
țiune electrică Olt)

Mehedinți (Tracțiune elec
trică Mehedinți, I.E.E.L.I.F. Mehe
dinți, Centrala electrică și de ter- 
moficare Drobeta-Tumu Severin)

mu LIMITĂ

mii kWh

10 505

3 540

2 060

1 162

959

900

în județele : IALOMIȚA, BUZĂU, SATU 
MARE, CARAȘ-SEVERIN.

Rezultate bune, 
dar încă nu la nivelul 

posibilităților
întreprinderea mecanică din Alba 

Iulia se situează in rindul marilor 
consumatori de energie electrică din 
județul Alba. Este firesc deci ca în 
această unitate să existe o preocupa
re majoră pentru reducerea continuă 
a consumurilor și încadrarea lor 
strictă în cotele repartizate. „In 
această privință — ne spune, jng. Pe
tre Deceanu, directorul tehnic al în
treprinderii — am acționat atît pen
tru îmbunătățirea organizării produc
ției. cît și pentru respectarea teh
nologiilor de lucru. Consumurile au 
fost defalcate pe secții și ateliere, a 
fost sectorizat iluminatul halelor și 
s-a .instituit un dispecerat energetic 
pe schimburi. Urmărim în perma
nență evoluția consumurilor de ener
gie electrică, îndeosebi de la turnă
toria de piese 
din fontă pen
tru mașini-unel- 
te, principalul 
nostru consuma
tor".

Preocupările ce
lor de la turnă
torie pentru re
ducerea consu
murilor de energie electrică ne sint 
înfățișate de ing. Petru Nistor, șef de 
secție pentru problemele producției, și 
ing. Valentin Mînăscurtă, șef de secție 
cu problemele de întreținere. Astfel, 
pentru reducerea duratei de în
cărcare a cuptoarelor electrice și a 
timpului de elaborare a șarjei s-au 
luat măsuri de pregătire a materia
lelor de șarjare. Prin punerea in 
funcțiune a unei prese de 800 tf de 
pregătire a materialelor de șarjare, 
debitarea acestora făcindu-se la di
mensiunea maximă de 30 cm, se
asigură o încărcare mai bună și mai 
rapidă a cuptoarelor. Durata de
elaborare a șarjelor a fost diminua
tă cu 10 minute, ceea ce echivalează 
cu o reducere a consumului de ener
gie electrică pe un cuptor cu 
448 kWh. A fost elaborat un pro
gram de corelare a liniilor de tur
nare cu producția de fontă topită 
pentru a se evita staționarea îndelun
gată a metalului în cuptoarele de 
menținere. înainte, turnarea se efec
tua, de regulă, către finalul schim
burilor, situație în care fonta topită 
stătea cite 3—4 ore în cuptoarele de 
menținere. Acum se realizează o 
turnare ritmică, in raport cu produc
ția de fontă topită. Au fost stabili
te măsuri de respectare strictă a dis
ciplinei tehnologice, ceea ce asigură, 
la elaborarea șarjelor și la turnare, 
încadrarea în consumurile energeti
ce minime stabilite. Alte măsuri se 
referă la decuplarea cuptoarelor de 
sudură în perioada în care nu se su

La întreprinderea mecanică 
din Alba Iulia

dează, oprirea filtrelor tehnologice 
cind nu se sablează.

Sint măsuri judicioase, care au asi
gurat încadrarea consumurilor în co
tele repartizate în perioada care a 
trecut din acest an. Au fost oare 
epuizate astfel toate căile de redu
cere a consumurilor 7 S-au luat pre- 
tutindeni■, cele HWi ferme măsuri de, 
evitare a consumurilor inutile 7 
Există Ia fiecare loc de muncă- o 
atitudine responsabilă, fermă față de 
economisirea, .energiei electrice 7 îm
preună cu responsabilul energetic al 
întreprinderii, subinginerul Nicolae 
Beldean, căutăm răspuns la aceste 
întrebări în secțiile și atelierele în
treprinderii. O primă constatare la 
atelierul eboș. Strungarul Traian 
Dan părăsise locul de muncă, lăsind 

utilajul să func
ționeze în gol și 
deci să consume 
inutil energie e- 
lectrică. în biroul 
maistrului Vasile 
Onac, becul ardea 
în încăperea goa
lă. De ce arde be
cul? „L-am uitat" 

— ne spune maistrul. Neglijențe care 
împovărează consumul de energie 
electrică al întreprinderii. La secția 
turnătorie, pe linia I de turnare, la 
miezuire, un bec de mare putere, de 
400 W, strălucea la amiaza mare, un 
reper al risipei șl nepăsării. într-o 
magazie de la atelierul de cromare 
din cadrul fabricii de unelte și scule 
ard nu mai puțin de 9 becuri în mod 
inutil. De ce? Maistrul Mircea Mihăl- 
țan nu poate să ofere un răspuns 
valabil. Este vorba despre o negli
jență supărătoare și dăunătoare. 
Aruncîndu-ne privirea către tavan, 
pe sticla unul luminator descifrăm 
semnătura cuiva : Sever. Era proba
bil un avertisment... sever adresat pe 
această cale factorilor de răspundere 
din această fabrică pentru curățirea 
luminatoarelor murdare, devenite tot 
din nepăsare complet opace.

Responsabilul energetic al între
prinderii notează surprins aceste 
constatări și stabilește pe loc măsu
rile ce se impun. Ne asigură că a 
tras învățăminte serioase și pentru 
activitatea proprie : consumurile 
energetice nu se urmăresc din birou, 
ținînd telefonic legătura cu furnizorii 
de energie electrică. în hale, pe 
fluxuri de producție sînt încă multe 
posibilități de economisire a energiei 
electrice. Depistarea și punerea în 
valoare a acestora constituie o sar
cină deosebit de importantă, o obli
gație pentru asigurarea bunului mers 
al producției.

Stefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii"

Măsuri pentru economisirea energiei
în cadrul efortului general pen

tru economisirea energiei electrice și 
a combustibilului se înscriu și mă
surile întreprinse de colectivul de 
muncă de Ia întreprinderea de re
parații auto Cluj. Dintre acțiunile șl 
măsurile adoptate menționăm : do
tarea mașinilor-unelte cu dispoziti
ve de decuplare în condițiile mer
sului in gol, măsură ce va condu

ce la o economisire anuală de 100 000 
kWh ; încărcarea la capacitate a tu
turor mașinilor și utilajelor, stabi
lirea de programe de funcționare pe 
perioade limitate, de regulă în afa
ra vîrfului de consum pentru utila
jele mari consumatoare. Totodată, 
generatoarele de sudură vor fi do
tate cu aparate de decuplare auto
mată pentru evitarea funcționării în 
gol. (Agerpres).
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EXPORTUL-OBIECTIV PRIORITAR! ARĂTURILE
Onorarea la timp a contractelor deiMe, deopotrivâ, si de înîrepMerile Kl laboratoare

Mai multă promptitudine din partea furnizorilor 
de materii prime

Sini bine cunoscute rațiunile pentru care realizarea 
integrală și la un înalt nivel calitativ a producției 
pentru export și a exportului reprezintă prioritatea 
numărul unu a economiei naționale. în acest sens, la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv s-a 
subliniat faptul că trebuie să se ia măsuri hotărite 
pentru buna desfășurare a muncii in toate întreprin
derile, pentru organizarea activității în trei schimburi, 
acolo unde necesitățile impun acest lucru, pentru asi
gurarea forței de muncă în vederea realizării la ter
menele stabilite a producției de export.

Așadar, este nevoie de o angajare deplină a tu
turor resurselor materiale și umane în vederea înde
plinirii exemplare a planului, cu deosebire a sarcinilor 
la export. Investigațiile efectuate arată că, in cele 
mai multe situații, întreprinderile și-au asigurat 
portofoliul de comenzi la export, uneori chiar cu o 
depășire a prevederilor de plan, ceea ce demonstrează 
atît calitatea produselor românești, capacitatea aces
tora de a face față concurenței mari de pe piața 
externă, cit și potențialul economiei naționale de 
a răspunde chiar unor cereri suplimentare ale parte
nerilor de peste hotare. Aceasta contribuie, evident, 
nu numai la majorarea încasărilor valutare — atît de 
necesare — ci și la creșterea prestigiului pe piața 
externă, cu un impact favorabil asupra viitoarelor 
acorduri și contracte.

Din păcate. însă, in unele situații datele problemei 
se inversează : întreprinderile încheie contracte la 
export, dar, din diferite cauze, întîmpină dificultăți 
serioase în onorarea obligațiilor asumate. Ceea ce 
înseamnă deci că nu se realizează încasările valutare 
prevăzute, chiar, mai mult, se plătesc penalități de 
întirziere și se compromite renumele ciștigat. se pierd 
poziții pe piața externă. Iată de ce. prioritatea priori
tăților trebuie să o constituie onorarea exemplară a 
tuturor contractelor de export fără intîrzieri, în con
dițiile calitative stabilite. Obligațiile cele mai mari 
revin, fără îndoială, unităților care realizează produ
sele destinate partenerilor externi. cele care, fie 
direct, fie prin intermediul întreprinderilor de comerț 
exterior, derulează efectiv exportul. Nu mai puțin 
important este însă ca eforturile acestora să fie susți
nute sistematic și complet de furnizorii de materii 
prime, piese și subansamble care sint înglobate în 
producția de export. Conlucrarea între unitățile care 
participă la realizarea unui produs trebuie să se des
fășoare ireproșabil, fără sincope, in interesul econo
miei in ansamblul său.

Tocmai de aceea. în cele ce urmează ne vom referi 
la două situații care arată ce consecințe asupra efec
tuării exporturilor le aii neindeplinirea de către furni
zorii de materii prime a sarcinilor asumate prin con
tracte : întreprinderea de utilaj minier din Filipeștii 
de Pădure și întreprinderea metal-Iemn din Craiova.

Experiența dobîndită
Cu numai doi ani în urmă, ex

portul de utilaj minier al întreprin
derii specializate din Filipeștii de 
Pădure reprezenta mai puțin de 10 
Ia sută din totalul producției. Trep
tat, ca urmare a îmbunătățirii cali
tății, a introducerii în fabricație a 
unor produse competitive, întreprin
derea s-a impus pe piața externă, 
lista partenerilor crescînd continuu, 
ceea ce a făcut ca astăzi mai bine 
de 30 la sută din producție să facă 
obiectul exportului. Cîteva dintre 
măsurile tehnico-organizatorice care 
au condus la acest salt ne sînt 
prezentate de directorul unită
ții, inginerul Constantin Ciocoiu : 
„In primul rind s-au organizat secții 
și travee specializate pentru produc
ția de export. In al doilea rînd, prin 
arlicarea prevederilor programului 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
In întreprindere au fost introduse 
mașini-agregat specializate — care 
au condus la creșterea productivității 
muncii cu mai mult de 50 la sută — 
instalații mobile de sudură, alte ma
șini de înaltă complexitate, care au

să nu fie irosită
contribuit în același timp la ridicarea 
nivelului calitativ al produselor. Un 
loc important l-au ocupat, de ase
menea, perfecționarea pregătirii pro
fesionale, care a cuprins practic toa
te cadrele tehnice, întregul personal 
muncitor al unității".

Toate acestea au condus la reali
zarea și chiar depășirea pe primele 
luni ale anului a planului la export, 
unitatea livrînd în avans parteneri
lor externi peste 75 tone agregate 
hidraulice și subansamble componen
te ale susținerilor mecanizate. Din 
păcate, începutul bun ce se contura 
nu s-a menținut ; mai mult chiar, 
întreprinderea înregistrează acum o 
restanță de nu mai puțin de 993 tone 
utilaje contractate cu partenerii ex
terni. Care sînt cauzele care au 
determinat situația dificilă prin care 
trece întreprinderea 1

Pe de o parte. în unitate se face 
simțită o anumită slăbire a ordinii 
și disciplinei, ilustrată de un număr 
mare de absențe nemotivate. Este 
adevărat, adunarea generală a oame
nilor muncii desfășurată de curînd a 
analizat cu exigență, în spirit critic

întreprinderea „1 Mai" Ploiești : noi instalații de foraj 
sint pregătite pentru export

Foto : S. Cristian

și autocritic, modul în care fiecare 
își face datoria la locul său de mun
că. adoptind măsuri ferme de reve
nire la un climat corespunzător de 
răspundere muncitorească.

Numai că, pe de altă parte, între
prinderea se confruntă cu serioase 
probleme privind aprovizionarea teh- 
nico-materială, în special din cauza 
a doi furnizori : Combinatul side
rurgic Galați și Combinatul chimic 
din Piatra Neamț. Primul are o res
tanță de aproape 1 700 tone tablă 
groasă și mijlocie, iar al doilea —, 
de peste 90 tone bioxid de carbon li
chid, produse fără de care nu se 
pot executa utilajele atît de solici
tate de partenerii externi. Merită să- 
arătăm faptul că, în fața acestei si
tuații, a fost trimis un delegat per
manent la Combinatul siderurgic Ga
lați, iar membri ai consiliului oame
nilor muncii din unitate au făcut nu
meroase deplasări la Piatra Neamț, 
care din păcate nu s-au soldat însă 
cu reducerea restanțelor. S-a ajuns 
chiar să se apeleze la sprijinul unor 
întreprinderi din județul Prahova și 
din alte județe, acoperindu-se parțial 
deficitul. Dar este oare aceasta o so
luție 7

Ioan MARINESCU

întreprinderea metal-lemn din 
Craiova exportă mobilier de cam
ping în exclusivitate pe relația de
vize convertibile. O acțiune începută 
timid prin 1983, dar amplificată ra
pid, a făcut ca in prezent jumătate 
din producția întreprinderii să fie 
exportată în Franța, Austria, Olan
da, Italia și în alte țări deosebit de 
exigente in acest domeniu. Așadar, 
premise favorabile pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan, pentru reali
zarea unor încasări valutare de care 
economia are nevoie, pe care s-a 
contat in balanța noastră comercia
lă. Și totuși, rezultatele sînt depar
te de a satisface aceste cerințe. De 
ce 7 Să urmăm firul faptelor.

In ultimele luni ale anului 1983, în
treprinderea craioveană a început 
să producă mobilier de camping pen
tru export. In anul următor, exportul 
ajunsese deja la 15 milioane lei. Cam 
tot atît cît în două luni din 1987 ! 
Acești ani au fost o adevărată „școa
lă comercială" pentru oamenii mun
cii din unitate : nu numai cum și ce 
să producă, dar și ce anume să facă 
pentru a spori competitivitatea pro
duselor și. concomitent. încasările va
lutare. La început, partenerul extern 
livra unele accesorii și punea la dis
poziție modelele care urmau să fie 
executate. Treptat, acesta accesorii 
au fost asimilate în țară (cea mai 
mare parte chiar la unitatea craio
veană).' imfeunătățindu-se simțitor 
rezultatul valutar net și, mai mult, 
eficienta de ansamblu a exportului. 
Apoi. întreprinderea a propus mode
le originale, acoperind în special sec
toare ale pieței unde cererea era 
superioară ofertei — fiind deci asi
gurate atît desfacerea mărfurilor, cit 
și obținerea unor prețuri mai bune.

— Sînt eficiente exporturile pe 
care le faceți ? — îl întrebăm pe e- 
conomistul Doru Murgan. directorul 
comercial al întreprinderii.

— Da, pentru că încorporăm mate
riale care, altfel, nu le-a exportat 
pînă acum țara noastră. Da, pentru 
că am obținut condiții de decontare 
extrem de favorabile. Da, pentru că 
ne îmbunătățim poziția pe piața ex
ternă și obținem prețuri mai bune, 
deși — merită reținut acest fapt — 
prețurile mondiale ale componente
lor de bază au scăzut în 1987.

— Cum a fost posibil 7
— Printr-o adaptare promptă la 

cerințele partenerilor, prin diversifi
carea ofertei. Iată un exemplu : am 
început prin a livra la export mobi
lier zincat. Ni s-a cerut mobilier vop
sit în cîmp electrostatic, dar în piră nu 
exista decît o singură instalație de 
acest gen, care oricum nu ar fi putut 
asigura toată producția solicitată. A- 
tunci s-a proiectat în țară o aseme
nea instalație, noi am' executat în 

în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv, îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale la export 
este o cerință de prim ordin, iar aceasta nu se poate realiza decît prin- 
tr-o mobilizare exemplară a tuturor întreprinderilor ce participă — direct 
sau indirect — la realizarea produselor destinate partenerilor externi. 
Fiecare unitate are datoria să înțeleagă că nici un ansamblu, nici un 
accesoriu — cît de mic — nu poate lipsi, nu trebuie să se transforme in... 
buturuga mică din fața carului mare 1

Eugen RADULESCU 
Nicolae BABALĂU

scurt timp — prin autodotare — trei 
bucăți, rezultatul fiind creșterea de 
cinci ori a livrărilor.

— Actualul nivel al eficienței vă 
mulțumește 7

— Nu, încă mai putem reduce cos
turile de fabricație și obține prețuri 
mai bune, in special prin creșterea 
ponderii produselor desfăcute prin 
relații directe cu mari rețele de ma
gazine, așadar prin reducerea trepte
lor „intermediare". Nu e mai puțin 
adevărat însă că un sprijin mai sub
stanțial pentru creșterea eficienței ar 
trebui să-l aducă industria orizonta
lă, în special printr-o mai bună co
relare a prețurilor interne cu cele de 
pe piața internațională. Așa cum in 
repetate rînduri a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, industria noas
tră produce scump, iar acest fapt se 
repercutează negativ și se resimte 
cel mai exact atunci cînd ieșim pe 
piața externă cu produse care încor
porează materii prime cu un preț 
excesiv.

— Cum este organizată activitatea 
de producție pentru export 7

— Pentru a putea» satisface cererea 
partenerilor, am construit o nouă 
secție in care lucrează circa 709 
muncitori și tehnicieni, in exclusivi
tate pentru export. Formula aceasta 
ne permite să stăplnim mai bine flu
xul de producție și să respectăm în
tocmai calitatea produselor. în plus, 
reușim să asimilăm rapid noi mo
dele, dintre cele mai solicitate de 
parteneri.

Deci a fost cîștigată o bună expe
riență, s-au depus eforturi pentru 
creșterea capacității de producție, se 
reușește încheierea de contracte la 
nivelul necesar. Există totuși o serie 
de cauze care duc la nerealizarea 
integrală a obligațiilor asumate, la 
neindeplinirea integrală a producției 
planificate pentru export. Mai întîi 
s-au înregistrat restanțe la țeava de 
oțel, la spume poliuretanice. chiar și 
la... polietilena necesară ambalării, 
în acest din urmă caz, s-a adoptat 
formula înlocuirii foliei cu saci pro
duși de industria locală, Ceea ce, 
evident, a însemnat un plus nejus
tificat de cheltuieli. Dificultăți se
rioase sînt generate de nelivrarea 
în cantitățile contractate a stofei 
produse de întreprinderea textilă 
Buzău, folosită la confecționarea 
saltelelor și pernelor. Din luna 
iunie și pînă în prezent, unitatea 
buzoiană a livrat mai puțin de un 
sfert din cantitatea contractată. Poa
te următorul calcul va da de gîndit 
și vi) țndemna la acțiune pe furnizo
rii de stofe din Buzău : produse ale 
acestora în valoare de o mie de lei 
contribuie la realizarea unui export 
de 130 dolari. Iar restanța actuală de 
stofă este de peste 2,5 milioane de 
lei !

- de bună calitate, pe toate 
terenurile prevăzute!

Pînă in seara zilei de 10 noiembrie, 
în unitățile agricole din județul Con
stanța au fost efectuate arături 
adînci de toamnă pe 125 570 hectare, 
reprezentînd 48 la sută din supra
fața prevăzută. Că lucrările ar pu
tea fi mai avansate o demonstrează 
atît experiența unităților fruntașe, 
cît și situațiile critice consemnate in 
unele locuri. Să demonstrăm.

La întreprinderea agricolă de stat 
Cernavodă au fost arate 83 la sută 
din suprafețele prevăzute. întrucit 
lucrarea se va încheia în avans față 
de termenul stabilit, in cadrul ac
țiunilor de redistribuire a forțelor 
organizate pe județ, o parte din 
tractoare au fost trimise la I.A.S. 
Stupina.

In unitățile agricole din centrul ju
dețului, pe măsură ce s-au încheiat 
lucrările de recoltare, s-a intensi
ficat activitatea la arat, pentru ca lu
crarea să se încadreze in termenul 
stabilit. Așa se face că, in ziua de 9 
noiembrie, pe ansamblul județului 
s-a atins viteza zilnică de 12 000 hec
tare, superioară celei realizate în zi
lele precedente. In consiliile agroin
dustriale Valu lui Traian. Mihai VI- 
teazu, Cobadin și Dorobanțu, reali
zările la arat sint superioare mediei 
pe, județ.

Unitățile cooperatiste din consiliul

In județul Suceava continuă efec
tuarea arăturilor adînci pentru însă- 
mînțările de primăvară. Peste tot, 
acestea se execută sub supraveghe
rea reprezentanților stațiunilor de 
mecanizare a agriculturii și a spe
cialiștilor din cooperativele agricole. 
In șcest fel se realizează arături de 
calitate bună, la adincimea stabilită. 
Dacă adăugăm și faptul că pînă in 
seara zilei de 10 noiembrie s-au a- 
plicat sub brazdă peste 177 000 tone 
gunoi de grajd, se poate spune, fără 
putință de tăgadă, că lucrătorii o- 
goarelor sucevene pun de pe acum 
baze trainice pentru recoltele anului 
viitor. Trebuie precizat insă că rit
mul arăturilor nu este corespunză
tor. Pînă în seara zilei de 10 noiem
brie au fost efectuate arături pe 55 
la sută din suprafețele prevăzute. Si 
aceasta atît din cauza lipsei moto
rinei, cît și unor neajunsuri în or
ganizarea muncii. Tovarășul Con
stantin Bahrinceanu. directorul Trus
tului S.M.A.. ne spunea că există 
forte suficiente și posibilități de or
ganizare a activității pentru a atinge 
ritmul zilnic planificat și a termina 
arăturile într-un timp cît mai scurt, 
cu condiția ca județul să primească 
motorină în cantitățile prevăzute. 
Lucrarea se efectuează acum ceva 
mai greu și din cauza ploilor căzute 
în ultimele zile, care au înmuiat so
lul la suprafață. Pentru a-și realiza 
totuși norma stabilită, mecanizatorii 
încep lucrul dimineața, foarte devre
me. In ziua raidului nostru, tracto
riștii Gheorghe Rotaru, Gheorghe 

Sava BEJINAR1U
corespondentul „Scînteii*

agroindustrial Topraisar sint răma
se în urmă la arături. Mai exact, au 
fost arate doar 16 la sută din supra
fețe.' Ce se face pentru grăbirea lu
crărilor? Ne răspunde inginerul Con
stantin Popescu, directorul S.M.A. 
„Pe măsura încheierii recoltării po
rumbului, am repartizat 40 de combi
ner! care lucrează acum pe tractoa
re la arat, in schimbul doi, schimbul 
întii fiind asigurat printr-un număr 
corespunzător de mecanizatori deta
șați din unitățile economice ale ju
dețului în cadrul măsurilor stabilite 
de comandamentul județean pentru 
agricultură. în felul acesta, în pre
zent, în cele 8 cooperative agricole 
din consiliu lucrează zi și noapte, în 
două schimburi, aproape 200 de trac
toare la arat, organizate în formații 
mari".

După cum ne spune tovarășul 
Gheorghe Anghel, director al direc
ției agricole județene, asemenea mă
suri de intensificare a lucrărilor la 
arat, pentru încadrarea în termenele 
stabilite, s-au luat in toate unitățile, 
prin redistribuirea forțelor disponi
bile după recoltarea porumbului și a 
legumelor.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scîntefi”

Pomparu, Mihai Hrițuc, Gheorghe 
David și Mihai Stan au intrat în 
brazdă, pe o tarla a cooperativei a- 
gricole Dumbrăveni de la ora 4 di
mineața și au lucrat pină la ora 18. 
De altfel, la această unitate, munca 
este astfel organizată încit cu 15 
tractoare, din care 6 au fost folosite 
și în schimbul II. în ziua de 11 no
iembrie s-au arat 80 hectare.

La cooperativa agricolă Verești se 
efectuau arăturile pe o tarla ce va 
fi cultivată în primăvară cu car
tofi timpurii. Sub îndrumarea spe
cialiștilor terenul era fertilizat cu 
cîte 60 tone îngrășăminte naturale 
la hectar, iar din urmă 12 tractoare 
cu pluguri, echipște cu scormonitori, 
arau.

în județ se aplică șl alte măsuri 
In scopul accelerării ritmului lucră
rii. De exemplu, chiar în ziua raidu
lui nostru, la cooperativa agricolă 
Salcea veniseră în ajutor 8 tractoa
re de la cooperativa agricolă Burdu- 
jeni. Alte tractoare sînt redistribuite 
de la cooperativele Fălticeni. Margi
nea. Satu Mare. Botoșana, Cașvana, 
Pîrtești de Jos, Todirești, Pătrăuți. 
Mitoc, care au terminat sau sînt pe 
terminate cu arăturile. în aceste zile 
se vor face și alte redistribuiri de 
mijloace mecanice între consiliile a- 
groindustriale. Trebuie asigurată 
însă motorina necesară.

Dezbateri 
pe teme 

economice

Optimizarea activității de conducere
suport al optimizării eficienței economice

Etapa pe care o parcurgem — marcată de eforturi perseverente pen
tru obținerea unor rezultate superioare în economie, de preocupări in
tense pentru perfecționarea tuturor laturilor activității economice și so
ciale — reprezintă o etapă de mare avînt politic și creator, generată de 
apropierea Conferinței Naționale a partidului. Dezbaterea inițiată de zia
rul „Scînteia" pe tema perfecționării activității centralelor industriale, ca 
unități de bază ale autoconducerii și autogestiunii din cadrul economiei 
noastre naționale, se înscrie în sfera problematicii generale, a orientă
rilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
formulate la plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie a.c., vizînd perfec
ționarea, în continuare, a activității de planificare și conducere a în
tregii activități economice.

Relatarea de față, ilustrînd interesul declanșat de acțiunea inițiată 
de ziar, are ca punct de plecare 
ce este vorba 7

0 invitație 
pentru autoexaminarea 

propriei activități
„Mă numesc Grigorie Gugu. Sînt 

de profesie economist și îndeplinesc 
funcția de șef al serviciului perso
nal, pregătirea muncitorilor și mai
ștrilor. perfectionarea cadrelor, re
tribuire din cadrul Centralei mate
rialelor de construcții.

Am urmărit cu interes — arată în 
continuare autorul scrisorii — arti
colele publicate de ziarul ..Scînteia" 
la rubrica „Centrala industrială — 
titulară de plan" și am reflectat asu
pra multora dintre concluziile rele
vate. în mod deosebit mi-au reținut 
atenția cele referitoare la strategia 
de personal a centralei — ca suport 
al competenței și eficienței. De 
aceea îmi îngădui să vă propun or
ganizarea unei mese rotunde la cen
trala noastră, cu participarea si a 
unor specialiști in știința conducerii, 
care să ofere posibilitatea desprin
derii unor concluzii și propuneri 
menite să conducă la perfecționarea 
activității în acest domeniu. Ia sen
sibilizarea factorilor de decizie față 
de strategia de personal și poate 
chiar la îmbunătățirea unor acte nor
mative care in prezent se dovedesc 
a fi in unele cazuri depășite față de 
cerințele atît de dinamice ale strate
giei de personal, ale proceselor de 
conducere."

Aveam să aflăm de la primul con
tact cu centrala că autorul scrisorii 
deținea și acordul directorului gene
ral. ing. Romul Marta, pentru ini
țierea mesei rotunde care, operind 

o scrisoare sosită la redacție. Despre 

cu elemente concrete din respectiva 
centrală, se transforma de fapt în- 
tr-o autoexaminare a propriei acti
vități.

Punerea în Iernă 
spune multe, 

dar nu spune totul
Orice dezbatere începe — și, cea 

de față a respectat și ea această re
gulă — cu o punere în temă cu si
tuația „la zi" a activității de produc
ție. Ca o oglindă a activității desfă
șurate de colectivul de muncă al cen
tralei, de colectivele de muncă ale 
unităților ce fac parte din cadrul 
acesteia, din „punerea în temă" 
făcută de directorul economic al 
centralei am aflat că aceasta are 
în componenta sa 47 de întreprin
deri, care produc o gamă largă, di
versificată de materiale de con
strucții. pentru a satisface cît mai 
bine cerințele complexe ale econo
miei naționale. întreprinderile cen
tralei realizează o producție extrem 
de eterogenă, care ar putea fi struc
turată in 8 grupe mari — de la rea
lizarea de prefabricate din beton de 
tot felul pînă la unități producă
toare de elemente de construcții 
din mase plastice. ■

Cum se prezintă situația realizării 
sarcinilor de plan pe 10 luni — uni
tate de măsură a eforturilor oricărui 
colectiv — în cadrul Centralei ma
terialelor de construcții 7 Aceeași 
„punere în temă" relevă că există 
multe rezultate bune. Ele sint ex
primate de realizarea și depășirea 
producției valorice, a producției fi

zice, de depășirea sarcinii de crește
re a productivității muncii, încadrarea 
în normele de consum și reducerea 
substanțială a acestora, realizarea 
programelor de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției, 
asimilare de materiale noi de con
strucții ș.a. Dar faptul că peste 10 la 
sută din întreprinderi au încheiat 
bilanțul pe 9 luni cu nerealizarea 
integrală a principalilor indicatori 
cantitativi și calitativi, că planul la 
export pe ansamblul centralei nu 
s-a realizat decît în proporție de 
70 la sută, că asimilarea unor pro
duse noi și promovarea unor teh
nologii noi nu decurg în ritmul 
solicitat de necesitățile economiei 
naționale arată că această im
portantă centrală se confruntă cu o 
serie de probleme, de deficiențe, 

■ unele aparținind exclusiv centralei 
și întreprinderilor, altele generate de 
alte cauze. care, așa cum vom 
vedea, sînt legate de necesitatea 
perfecționării activității de planifi
care și conducere.

De aici, de la acest tablou marcat 
atît de rezultate pozitive evidente, 
cit și de neajunsuri la fel de evi
dente. am propus participanților la 
dezbatere să abordeze următoarele 
probleme :

1. Se asigură fn cadrul centralei o 
îmbinare judicioasă intre problemele 
curente ale conducerii proceselor de 
producție și cele de perspectivă 7 
Care sint principalele trei probleme 
de perspectivă aflate in atenția cen
tralei 7

2. Cum ajută centrala întreprind.e- 
rile in soluționarea problemelor cu 
care se confruntă 7 Dispune ea de 
toate pirghiile pentru a le acorda 
acest sprijin 7 Are capacitate de de
cizie in cazul tuturor problemelor 
importante pentru bunul mers al 
producției 7

3. Ce strategie are centrala pentru 
perfecționarea activității de condu
cere și implicit a activității de per
sonal 7

Spațiul tipografic nu ne permite 
o „stenogramă" completă a tuturor 
răspunsurilor. Pentru a da un ca
racter de lucru dezbaterii, vom pro
ceda la punctarea unora mai impor
tante, și îndeosebi a propunerilor 

formulate de participanții la dezba
tere și comentarea tuturor — sub 
forma unor concluzii generale.

Din cuvîntul participanților 
la masa rotundă

loan Răvar, director general eco
nomic al centralei : „In cadrul cen
tralei noastre există cadre cu o vas
tă experiență in munca de condu
cere. Știm și teoretic, știm și practic 
ce trebuie să facem. Cunoaștem cit 
de important este să se asigure o 
îmbinare permanentă între proble
mele curente și cele de perspectivă, 
în practică, această cerință a unei 
conduceri eficiente se manifestă 
ideal mai mult in faza de elaborare 
a programelor noastre de muncă. 
Duoă care problemele curente sînt 
atît de presante, devin atît de prio
ritare încit, oricît te-ai strădui să 
fii mereu atent la perspectivă, se 
produce o neglijare mai mare sau 
mai mică a acesteia. De ce ? Pentru 
că mecanismul aprovizionării tehni- 
co-materiale, contractele încheiate 
cu furnizorii nu se derulează nor
mal și atunci cea mai mare parte 
din timp — peste 60 la sută — ca
drele de conducere din centrală, 
aparatul acesteia sînt obligate s-o 
consacre rezolvării acestor probleme. 
Iar atunci cînd analizăm problemele 
de perspectivă o facem tot cu gin- 
dul la nesoluționarea corespunzătoa
re a celor curente.

înțelegem de aceea foarte bine 
cerința formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din 5 octombrie a.c. că 
pentru îndeplinirea in bune condiții 
a planului pe acest an și pe întregul 
cincinal se impune perfecționarea 
întregii activități de planificare și 
conducere. Nu punem in discuție 
rolul deosebit de important al orga
nelor centrale de planificare, dar 
orientările recente date de secreta
rul general al partidului sînt de na
tură — o spun în deplină cunoștin
ță de cauză — să sporească efectiv 
capacitatea de decizie a centralelor, 
să le angajeze cu toată răspunderea 

șl competența în exercitarea calității 
de titulare de plan.

întrebați, pe bună dreptate, care 
sînt cele trei probleme abordate in 
ultimul an pentru perfecționarea ac
tivității centralei 7 Ca să fiu sincer, 
nici nu știu la care să mă opresc 
mai întîi sau căreia i-am acordat 
cea mai mare atenție : programele 
de creștere a productivității muncii, 
de modernizare a producției, de pro
movare a tehnologiilor noi, de re
ducere a cheltuielilor materiale 7 
Toate sînt de maximă importanță 
pentru activitatea centralei. Cert este 
că trebuie să facem mai mult pentru 
a cuprinde mai bine, pentru a inter
veni mai eficient în soluționarea 
problemelor curente și de perspec
tivă in activitatea de conducere. 
Altfel vom fi mereu tributari per
spectivei".

Dumitru Dumitrescu, șeful servi
ciului plan-dezvoltare al centralei : 
„Cred că centrala nu-și exercită în 
bune condiții principalul său atri
but. de titulară de plan, atîta vreme 
cit nu are cuvîntul hotă.itor in fun
damentarea planului. Se spune că 
centrala este titulară de plan. In 
această calitate ar trebui să aibă 
dreptul de a așeza planul în funcție 
de cerințele economiei naționale și 
de capacitățile de care dispune. în 
prezent, propunerile de fundamen
tare a planului pornesc de la între
prinderi, se definitivează la centra
lă, se Înaintează la C.S.P. și se 
reîntorc la centrală nu într-o formă 
apropiată de cea înaintată — per- 
f.-ționări sînt necesare, sîntem de 
acord, în orice domeniu — ci, nu o 
dată, cu totul alta, pe care sîntem obli
gați s-o transmitem întreprinderilor. 
Rezultatul 7 întreprinderile se încar
că cu planuri mai mult sau mai pu
țin fundamentate, care atrag după 
sine toate consecințele cunoscute. 
Pot aduce în discuție si două exem
ple concrete, din multe posibile. Ca
zul producției de prefabricate din 
beton. Avem în stoc cantități mari, 
iar C.S.P. ne cere să producem în 
continuare asemenea prefabricate din 
betoane și materiale de zidărie. In 
schimb, la mase plastice avem capa
cități disponibile, avem cerințe de 
produse, dar nu ni se asigură baza 
materială. Ce fel de titulară de 

plan este, în aceste condiții, cen
trala 7 In loc să ne dea posibili
tatea să ne așezăm producția pe 
baza unor cifre de control, orienta
tive, C.S.P. planifică producția de 
fabricate pe toate tipurile de sor
timente și, în plus, o planifică tri
mestrial, lunar și decadal. Cum 
să-ți organizezi producția după un 
asemenea „sistem de planificare “7 
Dacă vrem să mutăm un sortiment 
de la o întreprindere la alta, în 
funcție de anumite cerințe, ur
gente. necesități, avem nevoie de 
aprobarea C.S.P. Statutul centralei 
ca titulară de plan se cere, după 
opinia mea, mult îmbunătățit.

Orientările date recent de secre
tarul general al partidului ca cen
tralele să acorde o atenție deosebită 
dimensionării planurilor lunare și 
trimestriale și ca această dimen
sionare să fie făcută numai pe bază 
de contracte ferme ale pieței interne 
și externe constituie o premisă 
nouă, fundamentală, pentru perfec
ționarea activității de conducere și 
planificare a centralelor".

Ing. Nicolae Pascu, directorul în
treprinderii de materiale izolatoare 
Vaslui : „Dacă s-ar analiza pe eco
nomie modul in care se realizează 
indicatorul „planul de tehnică nouă", 
s-ar constata o nefirească nereali- 
zare în raport cu importanta aces
tuia. Cauza 7 Sistemul de planifi
care. întreprinderilor li se solicită 
propuneri de către centrală și mi
nister pînă la începutul lunii iulie, 
iar aprobarea fondurilor se face 
practic la sfîrșitul anului si nici 
atunci întotdeauna. Or, toată lu
mea știe sau ar trebui să știe — 
apropo .de tema dezbaterii inițiate de 
„Scînteia" — ce rol important joacă 
promovarea tehnicii noi pentru acti
vitatea de perspectivă a oricărei în
treprinderi. Cînd să te mai aprovi
zionezi. cînd să te mai organizezi 
pentru realizarea planului de teh
nică nouă dacă-1 primești abia la 
sfîrșitul primului trimestru al anu
lui în care trebuie materializat în 
practică 7 Așa se face că unele lu
crări de tehnică nouă — chiar și 
dintre cele mai simple — durează 
și doi ani. Centrala noastră înre

gistrează anual, din această cauză, 
pierderi de producție de ordinul a 
zeci de milioane. Personal, cred că o 
asemenea problemă ar trebui s-o de
cidă, ca titulară de plan, centrala". 

Lucian Dumitru, directorul între
prinderii de prefabricate din beton 
București-Militari : „Cunosc bine 
capacitatea cadrelor de conducere 
din centrală. Avem cadre competen
te si de aceea cred că ar fi necesar 
să se manifeste mai puternic in 
practică, in calitate de titulară 
de plan, capacitatea de decizie 
a centralei. în ce privește nu
mărul de sortimente, nivelul pro
ducției anuale, trimestriale și luna
re, întreprinderile in care acestea 
pot fi realizate, nimeni nu poate de
cide mai obiectiv și mai eficient de
cît centrala. Acest lucru ar trebui 
să-1 înțeleagă și ministerul, și orga
nele de planificare. Nu intru în 
amănunte spre a arăta ce s-a în- 
timplat nu o dată, datorită actualu
lui sistem de „planificare", cu rea
lizarea producției de prefabricate și 
cu încasarea banilor necesari pen
tru decontarea ei".

Constantin Rotaru, economist. în
treprinderea de materiale de con
strucții Iași : „O spunem deschis : 
noi simțim ajutorul centralei în 
probleme generale, în cele care asi
gură și determină realizarea planu
lui mai puțin. De pildă. în 1987, 
I.M.C. Iași i se repartizează prin 
plan o producție-marfă de 254 mi
lioane lei. Această valoare nu are 
însă integral acoperire cu produse 
fizice, urmînd ca pe parcursul anu
lui unitatea să-și completeze porto
foliul de comenzi oină la acoperirea 
planului valoric. Dar această neaco- 
perire in cazul unității noastre se 
ridică la peste 40 milioane lei. Am 
solicitat și solicităm de atunci me
reu soluționarea acestei probleme, dar 
fără nici un rezultat. Și ați înțeles 
că e o problemă efectiv de funda
mentare a planului".

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom publica partea a doua a acestei 
dezbateri consacrate perfecționării 
activității Centralei materialelor de 
construcții.

Constantin PRIESCU
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Democrația burgheză» 
sau „excesul de inegalitate"

In prima parte a articolului cu acest titlu, publicați in numărul de 
ieri al ziarului nostru, s-a evidențiat că intensificarea dezbaterilor de 
idei din lumea contemporană, privitoare la tendințele și procesele social- 
economice majore ale zilelor noastre, prilejuiește exprimarea unei mari 
diversități de poziții teoretice și practice asupra viitorului omenirii. Pe 
acest fond, se constată chiar în literatura occidentală o multiplicare a ple
doariilor pentru înlăturarea inegalităților sociale, ca și sublinierea tot mai 
directă a relației ce trebuie să existe intre democrația politică și egali
tatea. economică.

Publicăm in continuare partea a doua a acestui articol.

Proprietatea privată sub tirul criticii
Atacînd unul dintre pilonii con

cepției care consideră proprietatea 
privată un drept „sacrosanct" (și, in 
acest sens, poate nu ar trebui scă
pat din vedere faptul că mulți din
tre exponenții actuali ai funda- 
mentalismului religios — important 
cap de pod al ofensivei ideologice 
neoconservatoare — încearcă să re- 
acrediteze ideea facturii „divine" a 
acesteia), Robert Dahl, politolog a- 
merican. autorul cărții A Preface to 
Economic Democracy, apărută în 
1985. relevă că ea nu este nici 
măcar un drept „natural". Res- 
pingind — cu argumente — a- 
ceastă teză a liberalismului (care 
avea, in perioada cristalizării sale, 
finalități progresiste — căci viza să 
legitimeze lupta burgheziei in ascen
siune împotriva „dreptului divin" al 
aristocrației în general, al monarhi
lor, in special), autorul demon
strează implicit fragilitatea edificiu
lui teoretic al neoconservatorlsmu- 
lui, care a preluat-o spre a o pune 
in slujba unor finalități total opuse
— in speță, menținerea și perpetua
rea ordinii sociale burgheze într-o 
etapă istorică in care aceasta nu mai 
favorizează, ci împiedică afirmarea 
cerințelor progresului social. X

In consens cu filonul progresist al 
tradiției politice americane, autorul 
volumului amintit insistă asupra ideii 
că „dreptul la proprietate este mai 
mult social decit natural, că proprie
tatea nu este anterioară societății, 
ci dependentă de ea". Altfel spus, 
proprietatea privată nu este nici o 
însoțitoare „fatală", nici una „eter
nă" a societății. Este demn de sem
nalat faptul că un gînditor care nu 
se revendică in nici un moment de 
la marxism ajunge, totuși, — pe 
baza examinării modului de^ struc
turare și funcționare efectivă a so
cietății capitaliste — la concluzii 
apropiate de cele ale marxismului 
atunci cind încearcă să dea răspuns 
uneia dintre cele mai disputate pro
bleme ale confruntărilor de idei con
temporane. Aceea a legitimității 
istorice a capitalismului într-o epocă 
in care tot mai numeroase probleme
— ale fiecărei societăți in parte și 
ale omenirii in ansamblul ei — își 
așteaptă răspunsuri sociale și poli
tice pe măsura marilor cuceriri știin- 
țifico-iehnitje ale geniului uman.

Considerind că „un sistem de în
treprinderi economice care să fie 
proprietatea colectivă a celor care 
lucrează in cadrul lor și care să fie 
conduse în mod democratic de către 
aceștia" ar oferi, mai degrabă decit 
actualul mod de articulare a vieții 
economice americane, premise via
bile unor răspunsuri adecvate la ase
menea probleme, Robert Dahl nu are 
în vedere simple ajustări organiza
torice. El precizează că proiectul 
său nu se înscrie în seria acelor 
„scheme pseudo-democratice de con
sultare a angajaților de către ma
nageri sau de participare limitată a 
celor ce muncesc la luarea decizi
ilor. scheme care lasă toate deciziile 
cruciale în seama unor conduceri 
alese de acționari..., fără a determi
na schimbări semnificative în ce 
privește exercitarea controlului". Mai 
mult, setul de propuneri avansate 
pe parcursul volumului A Preface to 
Economic Democracy se bazează pe 
o serioasă analiză comparativă intre 
sistemul de autoconducere a între
prinderilor (autorul neavind în ve
dere doar unele încercări de acest 
gen. realizate pe scară restrînsă în 
citeva țâri occidentale, ci și expe
riența — acumulată la nivelul sis
temului social global — a unor țări 
socialiste) și cel dominat de existen
ța proprietății private. Criteriile 
majore in funcție de care este 
evaluată dezirabilitatea lor sînt : 
productivitatea, eficiența, adecvarea 
producției la nevoile sociale, calita
tea relațiilor interumane. Concluzia 
lui Dahl este că presupusa „su
perioritate" a sistemului proprietății 
private nu se confirmă. Căci, la pa
rametri egali de productivitate și

CONSEMNĂRI

Cum va arăta literatura de 
miine ? Așa cum sint „cei 
ce vin", cei aleși, multi necu
noscuta care se ignoră sau 

se rezervă, unii dintre ei insă dind 
semne că există și, încă, aducind 
un talent căruia se cuvine să-i fa
cem o primire sărbătorească : ta
lentul face parte din avuția unui 
popor, din puterea lui morală si 
intelectuală, din resursele sau ma
teriile prime cu care se clădesc va
lorile menite să fie mai trainice 
decit bronzul...

De aceea, risipa de energie : a 
bucuriei și atenției nesfirșite este 
aici, in domeniul căutării, descope
ririi și primirii noilor talente, nu 
doar îngăduită, ci obligatorie. Și 
nu pentru ca „cei ce vin" să vină 
gata împovărați de greutatea recu
noștinței datorate generoșilor lor 
„descoperitori", ci fiindcă, pur și 
simplu, ei sint moneda „forte" a 
viitorului nostru cultural și artis
tic. în logica firească a lucrurilor 
prezentul este dator să-și descopere 
și prepare propriul său viitor. Ger
menii acestui viitor există pretu
tindeni : e nevoie de ochiul ager 
in stare să-i vadă acolo unde sint, 
de sufletul generos șt dezinteresat 
al descoperitorului de noi pămin- 
turt, de mintea ascuțită, capabilă ca, 
prin disociere, să aleagă griul de 
neghină sau, dimpotrivă, să înțelea
gă ciudata posibilitate — existentă 
numai și numai în acest domeniu 
— ca neghina să fie ea însăși, la 
un moment dat, griul cel adevărat, 
ca agurida sau mărul pădureț să 
întreacă in valoare, prospețime și 
vigoare orice alt fruct mai no

eficiență, proprietatea comună si 
controlul colectiv ale producă
torilor favorizează afirmarea unor 
relații economico-sociale ce conso- 
nează mai substanțial cu valorile 
democratice decit cele generate de 
acesta.

Este demn de remarcat faptul că, 
pe tot parcursul demonstrației, poli
tologul american respectă un princi
piu metodologic de indiscutabilă 
acuratețe științifică. Anume acela că, 
în timp ce „putem compara in mod 
rezonabil performantele ideale sau 
teoretic posibile ale unui sistem cu 
performanțele ideale sau , teoretice 
ale altuia, nu putem compara in 
mod rezonabil performanțele efec
tive ale unuia cu performanțele 
ideale ale celuilalt". El nu ideali
zează virtuțile sistemului de orga
nizare a Întreprinderilor pe care il 
propune ; din contră, examinează 
lucid posibilele surse ale funcțio
nării sale imperfecte — așa cum se 
conturează ele din experiența acu
mulată pină în prezent. Dar întru- 
cît nu opune performanțelor acestuia 
„modelul ideal" al sistemului exis
tent — așa cum fac cel mai adesea 
apologeții capitalismului atunci cind 
clamează „superioritatea" relațiilor 
economice care îl definesc —. ci re
zultatele efective ale funcționării 
sale (ce se concretizează in șomaj, 
disparități enorme intre venituri, 
între autenticele nevoi sociale și

De la inegalitatea economică la 
inegalitatea participării la viața politică

Judecat din unghiul de vedere al 
profunzimii și amplorii transformă
rilor pe care le propune, acest de
mers este inconsecvent și contradic
toriu. Insă comparativ cu pozițiile 
anterioare, autorul lucrării A Pre
face to Economic Democracy face 
dovada unui vizibil efort de racor
dare a reflecțiilor teoretice Ia pulsul 
real al vieții. între poziția exprima
tă cu peste trei decenii in urmă (in 
volumul A Preface to Democratic 
Theory, publicat în 1956), cînd pri
vea democrația aproape exclusiv 
prin prisma respectării anumitor re
guli procedurale, și cea' actuală »» 
caracterizată de punerea sub reflec
torul judecății de valoare a înseși 
temeiurilor economice ale exercitării 
drepturilor politice — este o mare 
distanță. După cum se poate vorbi 
de o sensibilă schimbare de optică 
față de concluziile celebrei sale lu
crări — Polyarchy : Participation 
and Opposition (1971) —, în care a- 
precia că, intr-o manieră sau alta, 
fiecare grup social își poate pro
mova interesele în contextul „demo
crației pluraliste americane".

Ecouri ale actualelor sale îndoieli 
cu privire la deplina acoperire fap
tică a unei atare afirmații încep să 
se facă auzite abia în cursul anilor 
’80. Astfel, in cartea semnificativ in
titulată Dilemmcs of Pluvalist De
mocracy: Autonomy vs. Control (1982), 
renumitul politolog american sem
nalează cu pertinență că dreptul egal 
la vot iși pierde mult din greutatea 
sa specifică dacă nu este consolidat 
și de alte resurse ale participării 
la viața politică. Pentru că, preci
zează Dahl in paginile respectivului 
volum : „Inegalitatea în planul re
surselor financiare și organizatorice 
generează, de asemenea, inegalități 
in ce privește șansele de a influen
ta convingerile și acțiunile altor ce
tățeni".

Această schimbare de perspectivă 
este deosebit de simptomatică. Căci 
raportarea critică — nu numai im
plicită, ci și explicită — față de unele 
teze neoconservatoare vine din par
tea unui gînditor care, fără a se fi 
circumscris respectivului curent de 
idei, împărtășea, tacit, anumite con
vingeri specifice acestuia. Ro
bert Dahl nu a exprimat, vre
me îndelungată, „nici cele mai

bil și mai altoit... E nevoie, 
in fine, de experiența și conști
ința profesională ale celor maturi, 
precum și de mărturia etern vala
bilă a muncii înaintașilor pentru 
dezvoltarea literaturii românești. E 
nevoie de cuvintul plin de greutate 
și autoritate morală și profesională, 
de seriozitatea și responsabilitatea 
pe care o pot imprima, stimula ori
care forme de activitate ce-și pro
pun să lucreze cu viitorul : cena
cluri, rubrici, reviste, volume de 
debut etc.

Un cenaclu, se știe, nu este o 
fabrică de poeți. Aici poet devine 
doar acela care este. Insă un ce
naclu poate fi, trebuie să fie ne
apărat, un factor de climat spiri
tual, un mediu de cultură, o formă 
de a învăța fără profesori și 
cursuri, • un mod de existență de
mocratică in care singurul arbitru 
îl constituie cultul valorii și al 
competenței, singurele in fața că
rora supunerea nu ne apare ca o 
umilință, ci este o formă a victo
riei, a demnității spirituale. De-ar 
fi numai atit și este imens. Dar 
nu-i numai atit : un cenaclu adevă
rat atrage, mai devreme sau mai 
tîrziu, talentele necunoscute, le 
propune atenției și chiar le con
sacră.

Un astfel de cenaclu ni se pare 
că este „Confluențe" al „Suplimen
tului literar-artistic" al „Scinteii ti
neretului". Să notăm in primul 
rind că organizatorii lui. tineri, dar 
cunoscuți poeți, prozatori și critici 
literari, sint oameni care știu să 
„organizeze" frumos însăși bucuria 
de a-i semnala pe „cei ce vin" cu 
adevărat, le fac, cu alte cuvinte, o 
primire sărbătorească ; pe lingă 
obișnuita, dar mereu emoționanta 
și emoționanta lectură a versuri
lor și prozei noilor autori, pe 
lingă discuțiile, în genere se
rioase, temeinice, la obiect care 
au loc, pe lingă elegantele șl 

structura producției și. nu mai puțin, 
intr-un acces profund inegalitar la 
acele resurse care condiționează 
exercitarea de facto a drepturilor 
politice), autorul relevă — în mod 
convingător — că el este, în toate 
privințele, preferabil „capitalismu
lui corporatist".

Conștient că schimbări, de genul 
celor sugerate de el impun o serie 
de transformări de ordin macroso- 
eial, fără de care sînt improbabile 
atit cristalizarea, cit și menținerea 
noului sistem de organizare a între
prinderilor. autorul american nu se 
apleacă, totuși, asupra acestora. Este 
cert însă că respectivul sistem nu 
are — în viziunea sa — contururile 
acelor „oaze" utopice, situate în a- 
fara societății, pe care le-au imagi
nat, de-a lungul secolelor, diferiți 
ginditori. El însuși ține să precizeze, 
în acest sens, că un atare sistem 
„nu va reduce rolul guvernului cen
tral la simplul rol al unui paznic de 
noapte, ce va practica o politică de 
laissez-faire. El nu va fi nici echi
valentul funcțional al unei societăți 
anarhiste, precum aceea pentru care 
pleda Proudhon..., nici al unei so
cietăți alcătuite din comune total in
dependente șl autarhice". Pe de altă 
parte, nu este mai puțin adevărat că 
el consideră că sistemul in cauză ar 
fi ..dintr-o anumită perspectivă, so
cialist. iar din altă perspectivă, ca
pitalist". Nu este, desigur, surprin
zător că un teoretician care împăr
tășea pină nu de mult convingerea 
că ordinea social-economică ameri
cană oferă un cadru satisfăcător a- 
firmării egalității și democrației nu 
trece automat pe poziții total opuse. 
Si dacă este corect să se semnaleze 
înclinația sa spre o „cale de mijloc", 
între socialism și capitalism, este la 
fel de important să nu se treacă cu 
vederea că poziția sa actuală repre
zintă, totuși, o distanțare sensibilă 
față de pro-capltalismul mai mult 
sau mai puțin declarat pe care il 
vădeau analizele sale pină acum.

mici rezerve față de tezele po
trivit cărora un anumit grad de in
diferență și de apatie «consensuală» 
are consecințe fericite pentru flexi
bilitatea și stabilitatea sistemelor 
politice și facilitează ghidarea lor 
de către elitele politice" (Cf. G. La- 
vau și O. Duhamel, La democrație, 
in Trăite de science politique, vol. 2. 
P.U.F.", Paris, 1985). Pledînd în pre
zent pentru transformări menite să 
consolideze posibilitățile de partici
pare politică și să activeze energiile 
celor care produc nemijlocit avuția 
națională, el iși consemnează cate
goric distanțarea 1‘ață de atare mo
dalități de „protejare" a democrației 
americane. Prin chiar aceasta — și 
cazul său nu este singular — se in
firmă de facto pretenția că anii 80 
ar putea fi caracterizați ca „deceniu 
al neoconservatorismului".

★
Translația spre o viziune globală 

asupra democrației — incluzînd nu 
numai articulațiile ei formal-juridice, 
ci și pe cele economice — nu s-a 
produs instantaneu ; ea a fost rodul 
unei sinuoase și contradictorii con
fruntări a propriilor idei cu realita
tea pe care încercau să o reflecteze. 
Asemenea eforturi — tot mai frec
vente în cadrul universului ideatic 
nemarxist al acestui tensionat sfîrșit 
de secol XX — merită nu numai să 
fie sesizate, ci. și interpretate în ade
vărata lor lumină de pe pozițiile 
teoriei revoluționare. Tocmai de 
aceea se impune respectat cu sus
ținută consecvență principiul meto
dologic de a se face disocierile ne
cesare între ideile și curentele de 
gindire ostile socialismului și cele 
care, deși aflate în afara cîmpului 
de iradiere al gîndirii revoluționare, 
exprimă totuși căutări autentice, 
consonante cu aspirația spre schim
bare și progres social. Căci punerea 
în relief — atunci cind este cazul — 
a mutațiilor intervenite in viziunea 
social-politică a unui autor sau a al
tuia este dovada vie a profundei 
deschideri și contemporaneități a 
concepției revoluționare, a capacită
ții sale de a stabili un dialog efec
tiv, nemarcat de prejudecăți și ver
dicte definitive, cu tot ceea ce apare 
nou în lumea ideilor.

Elena ZAMFIRESCU

atit de necesarele Încrucișări de 
spade polemice, ei aduc in acest 
cadru valori excepționale ale artei 
românești, cum a fost, la ședința de 
săptămina trecută, tinărul violo
nist Gabriel Croitoru, deținător al 
unui impresionant palmares de 
premii naționale și internațio
nale, a cărui vioară traduce un 
temperament vibrant și plin de 
distincție. Sărbătoresc a fost șl mo
mentul realizat de corul de came
ră „Preludiu" al Ansamblului ar
tistic al U.T.C., cor care, in cei 15 

„CEI CE VIN...
ani de existență, dirijat de Voicu 
Enăchescu, a atins perfecta stă- 
pinire a unui repertoriu bogat, de 
la cel preclasic pină la cel contem
poran, formație de amatori căreia 
dirijorul i-a imprimat o disciplină 
artistică de invidiat.

întrebarea pe care e legitim să 
și-o pună oricine ar fi aceasta ; 
meritau tinerii invitați să citească 
din creațiile lor, doi dintre „cei 
ce vin", această frumoasă sărbă
toare, este ea, cu alte cuvinte, 
echivalentul de artă și înaltă bucu
rie sufletească al talentului cu 
care vin cei doi tineri, elevi lamln- 
doi, ea, Olga Ghițescu din Bucu
rești, clasa a Xl-a, el, Dan Lungu, 
din Botoșani, clasa a Xll-a ? Opi
niile au fost, cu nuanțele de ri
goare, unanime în a susține, de
monstra și analiza două talente ve
ritabile, voci autentice care au și 
mai ales vor avea un cuvînt de 
spus în poezia și proza anilor ce 
vin. Olga Ghițescu nu este „un co
pil talentat", ci un poet în toată

«In creația mea, „Epo
peea jertfei1* ocupă un loc 
important. în cele 25 de 
lucrări de opere, balade și 
oratorii, pornind de la mi
tul cosmogoniei, am par
curs întreaga istorie a ome
nirii pentru libertate, ade
văr, dreptate și fericire. în 
acest ciclu sînt cuprinse și 
miturile și istoria neamu
lui românesc și a eroilor 
care s-au jertfit pentru 
binele lui. Prototipul erou
lui, care s-a jertfit primul 
pentru binele și fericirea 
omului, este titanul „Pro- 
metheu'1, eroul operei mele 
„Prometheu11. Această ope
ră deschide ciclul de lu
crări care formează „Epo
peea jertfei". Prin crearea 
operei „Prometheu" și a 
întregului ciclu al jertfei, 
am căutat să contribui și 
eu la lupta pentru binele 
și fericirea omenirii» — 
spune compozitorul Gheor- 
ghe Dumitrescu.

Și. cu opera „Prome
theu" s-a deschis stagiunea 
formațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunii române. 
Un efort deosebit din par
tea celor două ansambluri 
(corul — instruit de Aurel 
Grigoraș — și orchestra), 
din partea soliștilor (Sanda 
Șandru, Pompei Hărăștea- 
nu, Dan Zancu, Emil Iu- 
rașcu, Nicolae Andreescu. 
Ruxandra Donose, Paul 
Basacopol, Mihnea Lama- 
tic, Nicolae Raiciu. Gabriel 
Năstase, Sever Barnea) — 
care, sub bagheta lui Paul 
Popescu, au împlinit cu vi
brație. cu multă conștiin
ciozitate această partitură 
de amplitudine. Am putea 
vorbi despre sugestivitatea 
citorva momente (..Prome
theu răpind focul din soare 
pentru a-1 dărui oameni
lor", „Pedepsirea lui Pro
metheu și salvarea lui de 
către Iîefaistos, de către 
oameni"...), • 'despre pro
funzimea, sobrietatea, sub
stanța acestei fresce sono
re (din care am ascultat 
actele I și IV) și, în același

Demnitatea scenei
Am considerat Întotdeauna teatrul 

ca o tribună de la inălțimea căreia 
comunicăm oamenilor adevărurile 
propriei lor vieți, adevăruri consti
tuite în modelele către care aspiră în 
nestinsa lor sete de perfecțiune.

Colectivul nostru n-a uitat nicioda
tă că Teatrul Giulești s-a născut, s-a 
constituit ca un teatru muncitoresc. 
De aceea, misiunea artei teatrale, de 
a contribui la formarea unei noi con
științe, inaintate, a oamenilor zilelor 
noastre, a stat întotdeauna la baza 
alcătuirii programului, a repertoriu
lui. Străduindu-se să-și îndeplinească 
menirea sa formativă, in cei peste 
patruzeci de ani de la înființare, 
Teatrul Giulești a considerat că dra
maturgia originală răspunde cel mai 
bine acestei cerințe. De aceea, pe 
■scenele noastre publicul a putut în- 
tilni in piesele, românești o diversi
tate de probleme, de personaje, de la 
cele istorice, care vorbeau de exis
tența noastră milenară pe aceste me
leaguri sau lupta pentru a le păs
tra, pînă lă eroii comuniști care au 
luptat, s-au jertfit pentru o nouă 
orinduire, la cei care astăzi făuresc 
socialismul. Acțiunile legate de de
mocratizarea cuîturii n-au fost nici
odată pentru teatrul nostru doar 
„sarcini" care trebuie îndeplinite. Noi 
n-am uitat niciodată că însăși înfiin
țarea teatrului • nostru a fost una 
din măsurile care veneau să contri
buie la democratizarea acestei com
ponente esențiale a existenței noas
tre. Incercînd să-și fixeze și să-și 
păstreze caracterul său distinct, 

puterea cuvintului, iar în pagini
le „Suplimentului", care a publi
cat-o cu o generozitate pe deplin 
meritată, poezia ei stă gata să de
pună mărturie. Impresionează prin 
curajul de a-și purta și numi cu 
rară prospețime adevărul propriilor 
sentimente, viguroase și delicate, 
fragede și supuse in același timp 
unei abia simțite discipline artis
tice. Cum sint ei ? Desigur, așa 
cum s-a spus : tineri sufletește și 
plini de prospețime, cu mari resur
se, atit de mari incit, credea cineva 

intr-un generos elan de Încredere 
necenzurată de prea mult spirit 
critic, sint capabili să „schimbe 
fața scrisului românesc de miine" ; 
sînt mai emancipați, nu seamănă 
cu nimeni și, probabil, prin talen
te ca ale lor, vom ajunge mai 
cunoscuți în Europa și mai apre- 
ciați la justa noastră valoare. Fi
rește, sint și opinii de cenaclu, me
nite, adică, să nu treacă de pereții 
cenaclului : mai emancipați, cu 
siguranță că sint „cei ce vin", dar. 
din această pricină, aducind un fel 
de „ruptură" sau provocînd o 
„fractură" pe coloana generațiilor ? 
Ironia face ca in versurile poetei 
Olga Ghițescu să se poată distinge 
un răsunet ce le-a amintit multo
ra de lirica Măriei Banuș din 
neuitata ei „Țară a fetelor", iar 
proza lui Dan Lungu a fost înscrisă 
în „familia" lui Anton Holban : 
chip de a numi, în locul „rupturii", 
menite să ne facă mai „cunoscuți", 
spiritul continuității, al consolidă
rii prin înnoire a unor tipologii

timp, despre preocuparea 
susținută a formațiilor mu
zicale ale Radioteleviziunii 
de a promova creația mu
zicală românească, de a 
aduce in prim plan pagini 
de anvergură. într-adevăr, 
„un efort considerabil", cum 
aprecia și cunoscutul muzi
colog Octavian Lazăr Cos- 
ma în convorbirea pe care 
am purtat-o :

— Asistăm in această 
stagiune, ca și în anul tre
cut. la un efort considerabil

pe care tine!e instituții li
rice le-au prezentat in fi
nala Festivalului național 
„Cintarea României", pre
cum premiera baletului 
„Ciuleandra" de Carmen 
Petra Basacopol.' la Opera 
Română din Cluj-Napoca 
— o admirabilă realizare 
din toate punctele- de ve
dere, opera cu tematică 
inspirată din lupta clasei 
muncitoare și intitulată 
„Fluviul revărsat" de Adal
bert Winkler ș.a.m.d.

acest caz cu prime și unice 
audiții, cu „audiții de ser
viciu" sau cu acele re
luări la intervale de luni 
de,zile — privind opusurile 
românești ?

— Nu se poate accepta 
ideea de minimă rezisten
ță ca partiturile compozi
torilor noștri de primă mă
rime să nu figureze con
secvent în repertoriu. Prin 
aceasta vreau să susțin că 
o înscriere, o dată la zece 
ani, este inoperantă pentru

Promovarea creației muzicale românești

Lucrările reprezentative
- în repertoriul permanent

pe care instituțiile noastre 
muzicale îl depun în favoa
rea creațiilor românești 
prezentate in primă audi
ție, in premieră, fapt care ' 
răspunde imperativului 
susținerii cu dăruire a 
creației autohtone con
temporane. în acest sens 
poate fi evidențiat recen
tul concert al formațiilor 
muzicale ale Radiotelevi
ziunii, care au făcut cunos
cută opera lui Gheorghe 
Dumitrescu, „Prometheu". 
lucrare de ample . dimen
siuni, cu implicații este
tice, filozofice. De aseme
nea. opera lui Nicolae 
Brinduș, „Arșița", care a 
dezvăluit talentul teatral 
și dramatic al autorului, 
într-o prospectare îndrăz
neață a soluțiilor artei 
muzicale țpodeme, cu certe 
și surprinzătoare reușite 
în plan psihologic. în ace
eași ordine de idei ar pu
tea fi invocate spectacolele

— Totuși, nu aveți și ob
servații asupra unor „go
luri" din repertoriile in
stituțiilor muzicale privind 
literatura muzicală româ
nească ?

— Bineînțeles, se poate 
spune că repertoriul națio
nal nu-și găsește incă de
plina susținere pe afișele in
stituțiilor lirice. în primul 
rind. „Oedip" este înscris 
doar în repertoriul Operei 
Române din București. A- 
ceastă genială operă a lui 
George Enescu ar trebui 
să figureze pe afișele per
manente ale operelor din 
Cluj-Napoca. Iași. Timi
șoara, cu toate dificultățile 
pe care le presupune.

— După cum este știut, 
majoritatea instituțiilor 
muzicale de prestigiu din 
lume, și practica o dove
dește, susțin cu multă dra
goste și perseverentă va
lorile naționale reprezenta
tive. Ne putem mulțumi in

Intrarea în conștiința pu
blicului, care mereu se pri
menește și care are nevoie 
de repetate audieri, vizio
nări ale unor lucrări. Sint 
multe opere, ca să reve
nim la acest gen, pe care 
le-am putea considera cla
sice, datorate lui Paul 
Constantinescu, Sabin Dră- 
goi, Marțian Negrea, care 
ar fi firesc să se afle in 
repertoriul permanent. 
Dar în această categorie 
ar trebui incluse și lucră
rile lui Caudella. Alexan
dru’ Zirra. G. Cosmovici. 
bimitrie Cuclin, Marcel 
Mihalovici, pină la Anatol 
Vieru. Șerban Nichifor etc. 
— necunoscute publicului, 
dar despre care se poate 
susține, fără nici o reține
re, că ar oferi surprize da
torită valențelor artistice 
pe care le conțin. Evident, 
nu credem că poate fi sa
tisfăcătoare situația cînd 
compozitorii contemporani

popular, teatrul și-a ales <1 își alege 
acele lucrări dramatice care, prin 
mesajul lor ideologic, educativ și 
formativ, prin valoarea lor estetică, 
răspund menirii sale.

Artiști de frunte ai scenei noastre 
au obținut numeroase și importante 
premii la toate edițiile Festivalului 
național „Cintarea României", cea 
mai amplă manifestare artistică pe 
plan național, inițiată de secretarul 
general al partidului, și care de
monstrează marea bogăție a geniului 
creator al poporului nostru. An de 
an, activitatea de creație s-a reflec
tat printr-un număr important de 
spectacole, prezentate la sediu și în 
deplasare, în centre muncitorești. Un 
rol important il au pentru noi spec
tacolele cu discuții și întilniri dintre 
creatori și cei care vin să ne vadă 
și care ne dau posibilitatea să sim
țim mai bine „pulsul" publicului.

Acordăm, un sprijin substanțial, ar
tistic și tehnic, multor formații de 
amatori din Capitală și avem satis
facția că trei dintre ele au fost ca
lificate in etapa finală a recentei 
ediții a Festivalului național „Cîn
tarea României".

Sîntem într-o etapă în care coman
damentul politico-educativ a dobîndit 
un rol preponderent, datorită orien
tărilor de excepțională însemnătate 
date Ia Congresul al XIII-lea al 
partidului și la Congresul al III-Iea 
al educației politice și culturii socia
liste de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care au fundamentat direcțiile do 

creatoare cu tradiții considerabile. 
Desigur, nu vom spune, sceptici, 
„nimic nou sub soare", ci numai că 
nimic nu se naște pe loc gol, iar 
„cei ce vin", urmindu-și drumul 
propriu, se regăsesc totodată intr-o 
comunitate și comuniune spirituală 
eu întreaga noastră literatură, 
după o dialectică mai complexă, 
plină de nuanțe, a raporturilor din
tre parte și întreg. Evoluția unei 
literaturi nu cunoaște, decit la rare 
intervale, și atunci discutabil, ma
rile rupturi, momentele de coti
tură radicală și absolută menite să 
schimbe total substanța și drumu
rile creației. Există, pe de altă 
parte, o actualitate eternă a tutu
ror valorilor cărora fiecare epocă 
le dă chipul său, etern în- 
noindu-le.

Ceea ce ni se pare important în 
privința cenaclului „Confluențe" 
este acea seriozitate tinerească și 
însuflețită cu care se ridică, por- 
nindu-se de la creațiile celor ce 
vin. probleme ale literaturii de azi 
și de miine. curajul întrebărilor di
ficile și respectul față de opinia 
celuilalt, accentul etic, al responsa
bilității pe care il sporesc aici in
vitații fiecărei ședințe. în aceea la 
care ne-am referit, confesiunea de 
credință a poetului Ion Horea a 
fost o impresionantă pledoarie 
pentru înaltă conștiință lite
rară. pentru disciplină și mun
că artistică asiduă, fără de care 
„cei ce vin" ar continua să vină 
mereu fără a ajunge vreodată, pen
tru cunoașterea și respectarea e- 
xemplului marilor spirite ale scri
sului românesc, a căror izbîndă este 
legată de munca asupra lor înșlle 
indisociabil împletită cu adîncirea 
căilor de acces către spiritualita
tea națională, spre rădăcinile nea
mului lor. Aceeași pledoarie adre
sată tinerilor scriitori o face cri
ticul și istoricul literar Șerban 
Cioculescu în coloanele „Suplimen

dezvoltare ale creației artistice, au 
dat o nouă dimensiune locului ocupat 
de cultură și artă în ansamblul vieții 
social-politice a țării. De aceea, tea
trul este dator să promoveze o poli
tică repertorială prin care să valori
fice piesa românească de actualitate. 
Dramaturgi, astăzi reputați, și-au 
găsit la Începutul activității lor con
firmarea la public prin spectacole 
de referință pe scena teatrului nos
tru. Urmărită cu consecvență, prin
tr-un veritabil program al teatrului, 
această opțiune repertorială a stat 
la baza unei evoluții profesionale 
constante și solide a colectivului 
artistic.

Ca slujitori al artei socialiste, noi, 
cei ce muncim în Teatrul Giulești, 
ne străduim ca, înscriindu-ne în 
mersul ascendent al întregii mișcări 
artistice românești, să aducem, prin 
mesajul spectacolelor noastre, bogă
ția de idei sociale, politice, filozofice 
pe care gîndirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a relevat-o cu 
atîtea prilejuri, constituindu-se în
tr-o mare sursă de inspirație pentru 
o artă militantă, profund angajată 
în edificarea patriei, a omului nou, 
a conștiinței sale înaintate. Trebuie 
să facem ca arta și creația noastră 
să se inspire și mai convingător din 
elanul revoluționar, din activitatea 
neobosită a oamenilor muncii, din 
viața clocotitoare a patriei.

Elena DELEANU
directoarea Teatrului Giulești

tului literar-artistic" al „Scinteii ti
neretului", privind către cei care vin 
dinspre mai ii clasici ai literaturii 
noastre : „Am recurs la exemplul 
celor trei mari clasici ai literatu
rii noastre, pînă astăzi neîntrecuți 
(Eminescu. Creangă, Caragiale — 
n.n.), al căror geniu nu s-a altoit 
pe inspirație, ci pe munca spor
nică. pe travaliul artistic, pe con
știința profesională. Talentul lite

rar. implicat în noțiunea de vo
cație, se cere și el cultivat cu stră
duință. cu răbdare, cu metodă. Sint 
convins că tinerii colaboratori ai 
„Scinteii tineretului" nu află ni
mic nou în aceste rînduri, ci în- 
tîlnesc doar un stimulent în de
prinderile lor, adesea descurajatoa
re. cind rezultatul sforțărilor lor 
nu-i satisface. împotriva acestei 
eventuale slăbiri a încrederii in 
sine am recurs la exemplul ce
lor trei stilpi ai'creației noastre 
literare, care n-au pregetat sâ 
lupte cu dirzenie contra neînțele
gerii oficiale și să persevereze in 
munca lor creatoare după ce și-au 
însușit, fiecare, cunoașterea intus 
ei in cute a limbii naționale, in 
acel moment încă așteptătoare a 
fixării (efectuată prin activitatea 
lor). Datorăm marilor clasici șle
fuirea unui tezaur pînă la ei în sta
re brută. Și tot lor le sintem da
tori să nu-1 devalorizăm".

Puse sub semnul acestor exigen
te si răspunderi, manifestările ce
naclului „Confluențe" și paginile 
„Suplimentului", dedicate generos 
și sărbătoresc „celor ce vin" (să 
mai observăm că volumele tineri
lor autori sint recenzate, la cro
nica literară, de Al. Piru), vădesc 
o frumoasă și adecvată ținută de 
întîmpinare și alcătuiesc cadrul fe
ricit al acelei tinereți mature cu 
care se cuvine să fie mereu și 
peste tot pregătit viitorul literatu
rii și artei.

M. COSTEA 

sint .prezenți numai cu 
„prime audiții". în acest 
fel nu este posibilă lansa
rea acelor creații, partituri, 
opere care, intr-adevăr, se 
detașează prin întreaga 
creație a unui anumit au
tor. Așadar, firesc ar fi '’a 
instituțiile să fie mai aten
te și să programeze opusu
rile mari ale muzicii con
temporane românești pen
tru ca astfel realizările 
din ultimii ani să repre
zinte entități definitorii.

— Cum priviți formula 
colaborării directe dintre 
instituțiile muzicale și 
creatori ?

— Sint sigur că este im
perios necesară. inclusiv 
pentru cei mai tineri com
pozitori. Astfel s-ar cu
noaște reciproc necesită
țile ideatice, tematice, pre
cum și posibilitățile fie
cărei instituții in parte. 
N-ar mai sta atitea lucrări 
în sertare și nici n-ar mai 
circula acele chestionare 
care vin din partea insti
tuțiilor, solicitind titluri 
noi. deci necunoscind ce 
se întîmplă in planul crea
ției.

— Este știut că Uniunea 
compozitorilor trimite pe
riodic buletine informati
ve și organizează intllnirl 
cu directorii și secretarii 
muzicali pentru a-i pune in 
temă asupra „noutăților" 
din șantierele de creație.

— Cu atit mai mult, dacă 
ar fi întărită colaborarea 
directă, probabil că s-ar 
ajunge la mai multe expe
riențe fericite, precum cea 
a compozitoarei Carmen 
Petra Basacopol, care a 
scris pentru Opera Româ
nă din Cluj-Napoca. sau a 
Lianei Alexandra, care 
compune pentru Opera din 
Timișoara. Aceasta înseam
nă garanții in plus din 
care, in cele din urmă, pu
blicul, marele public are 
de ciștigat, bucurindu-se 
de valorile muzicii con
temporane.
Smaranda OTEANU

Amplasată in noua zonă de agre
ment loșla Nord din Oradea, Casa 
de cultură, a științei șl tehnicii 
pentru tineret se prezintă cu o 
carte de vizită proprie unei insti
tuții cu o activitate conțplexă. Ar
gumente sint numeroasele acțiuni 
politfco-educative, cultural-artis- 
tice, de creație și propagandă teh- 
nico-științifică, la care se adaugă 
desigur o lurgă gamă de activități 
menite să asigure petrecerea plă
cută a timpului liber. Deși tinără. 
instituția din municipiul de pe Cri- 
șul Repede s-a impus atenției mi
ilor de tineri nu numai prin ca
litatea și diversitatea activităților 
din cele 15 cercuri de educație 
estetică, tehnico-aplicative și spor
tive, ci și prin valoarea formați
ilor culturale proprii — ansam
blurile folclorice „Lioara" și „Șoi
mii Bihorului", formația de estra
dă, grupul folcloric și cel vocal- 
instrumental de muzică ușoară, 
colectivul „de satiră și umor,, for-, . 
mațlilă de dans de societate, și ' 
dans modern — multe dintre ele 
laureate ale Festivalului național 
..Cintarea României". (loan I.aza. 
foto : Sandu Cristian).

cinema
• Cetatea ascunsă: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
• Vară sentimentală : PATRIA
(11 86 25) — 9: 11; 13; 15: 17; 19
• Secretul lui Nemesis : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8.30; 10.30: 12.30: 
14,45; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11,30; '14; 16.30; 19. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11.30; 14: 16,30; 19
• Saffi — 9: 10,45; 12.45, Cuibul de
viespi — 14.30; 16.43; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Orașul văzut de sus t TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Figurantii : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 16; 18,30, GRIVIȚA (17 08 58)
— 9: 12: 16; 19
• MorometH : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17, POPULAR (35 15 17)
— 15; 18
• Inspector fără armă t VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17: 19
• Acțiunea Edelstein : PACEA
(71 30 85) — 9; 11: 13: 15: 17; 19
• Jandarmul șl jandarmerițele : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Divorț in stil englezesc, 
(Spectacol susținut de Teatrul de stat 
Pitești) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Ion Baciu, 
Solist : Dmitri Bașkirov (U.R.S.S.)
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Cocoșa- 
tui de la Notre-Dame — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bâlcescu nr. 2) : O noapte la Ve
neția — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
CIntec despre mine insuml — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina si hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sflntul Mitică Blajinii — 18
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Scapino — 18: (sala 
Studio) : Craii de Curtea Veche — 
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 18.30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : MI se 
pare că mă-nsor — 19; (sala Victo
ria. 50 58 65) : Varietăți pe portativ
— 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 9; Albă ca Ză
pada — 15; 18
• Circul București (10 41 95) : A so
sit circul ! — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Badc-Bade
— 10: 15; (sala Cosmonautllor.
11 12 04) : Trei iezi cuculeti — 15

t V
20,00 Telejurnal
20.20 viața ecpnomlcă
20,30 Alegeri 1987. Sub semnul înfăp

tuirii exemplare a sarcinilor eco
nomico-sociale, al Înaltei răspun
deri cetățenești

20,55 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României" (color)

21,10 Mari actori, mari regizori, Da
nielle Darrieux

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului
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Tovarășa Elena Ceausescu 
a primit pe ministrul învățămîntului

public din R. 0. Germană
Tovarășa Elena Ceaușescu, prim 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, a primit, 
miercuri, pe tovarășa Margot Ho
necker. ministrul învățămîntului pu
blic din R.D. Germană, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej au fost transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a sa personal, 
un cald salut și cele mai bune urări 
tovarășului Erich Honecker.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate rezultatele obținute de cele 
două țări în domeniile dezvoltării și 
modernizării învățămîntului de toa
te gradele, perfecționării procesului

instructiv-educativ de formare a ti
neretului în concordanță cu cerin
țele revoluției tehnico-științifice 
contemporane, cu obiectivele planu
rilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială ale României și 
R.D. Germane. în același timp, au 
fost reliefate realizările înregistrate 
în promovarea continuă a colaborării 
în aceste importante sectoare de acti
vitate.

A fost relevat faptul că înțelege
rile convenite în cursul întîlnirilor 
și convorbirilor la cel mai înalt 
nivel creează premise deosebit de 
favorabile pentru extinderea în con
tinuare a conlucrării in sfera edu
cației și învățămîntului. a cercetării 
științifice și tehnologice, în ansam
blul relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

S-a subliniat rolul deosebit al 
științei, al învățămîntului în socie
tatea contemporană, în pregătirea 
multilaterală pentru muncă și viață 
a tinerei generații, în educarea a- 
cesteia în spiritul păcii și înțelege
rii între națiuni.

A fost prezent Herbert Plaschke, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

LA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE RE DEPUTAT1 IN CONSILIILE POPULARE
PARTICIPAREA LA ALEGERI - MOMENT IMPORTANT

Ce trebuie să știe
fiecare alegător

BULETIN RUTIER z*

Iniormații de la Inspectoratul General al Miliției — 
' circulație

suprafeței carosabile, oferind în a- 
celași timp posibilitatea ca autovehi
culul respectiv să poată' fi sesizat de 
la distanță de către pietoni, bicidiști 
ori conducătorii celorlalte autovehi
cule. La fel trebuie procedat și în 
zorii zilei, avîndu-se in vedere pe
rioada de adaptare a ochiului la noi
le condiții de iluminare.

în condiții de ceață sau ninsori 
abundente ori în alte situații in care 
vizibilitatea este mult diminuată, fo
losirea fazei de întilnire a farurilor 
este obligatorie. De reținut faptul că 
pe timp de ploaie sau burniță, cind 
farurile autovehiculelor se stropesc 
cu noroi și nu mai au luminozitatea 
corespunzătoare deplasării în sigu
ranță, automobiliștii trebuie să o- 
prească și să le curețe. Curățirea și 
reglarea corectă a luminii farurilor 
contribuie în mare măsură la asigu
rarea unor deplasări» lipsite de 
riscuri. Automobiliștii trebuie să țină 
seama și de faptul că supraîncărca
rea autoturismelor determină modi
ficarea centrului de greutate și 
schimbă ținuta de drum a acestora, 
provocînd adeseori orbirea partene
rilor de drum ca urmare a modifi
cării unghiului fasciculului luminos 
al farurilor. Un control efectuat re
cent după lăsarea serii pe două arte
re de penetrație în Capitală a evi
dențiat faptul că 23 de automobiliști 
circulau cu luminile farurilor dere
glate, iar în două cazuri becurile 
farurilor erau montate greșit, stinje- 
nind pe ceilalți parteneri de drum. 
De reținut că in condiții de vizibili
tate redusă, deosebit de periculoase 
devin staționările pe suprafața caro
sabilă a drumurilor. Autovehiculele 
staționate constituie obstacole greu 
de sesizat și ocolit. De aceea, în ca
zul în care pe parcursul deplasări
lor survin defecțiuni, autovehiculele 
vor fi scoase în afara părții carosa
bile și semnalizate corespunzător. Pe 
timp de ceață densă, chiar și opririle 
mai scurte pe carosabil devin pericu
loase. De aceea, atunci cind pentru 
remedierea unor defecțiuni autovehi
culele nu pot fi scoase complet in 
afara drumului, se vor folosi, pentru 
a atrage atenția celorlalți conducă
tori auto, luminile intermitente de 
avarii, iar in față și în spate se 
vor așeza, la o distanță corespunză
toare, triunghiuri reflectorizante.

Direcția 
Drumuri alunecoase

Scăderea temperaturilor în majori
tatea regiunilor țârii, precipitațiile 
sub formă de ploaie, lapoviță și 
chiar ninsoare marchează începutul 
sezonului rece. Pentru automobiliști, 
această perioadă inseamnă readapta
rea Ia condițiile de aderență redusă 
a unor artere rutiere, care prezintă 
frecvent porțiuni umede și alunecoa
se. O atenție deosebită se cere din 
partea conducătorilor auto începă
tori, care au intrat in posesia permi
sului de conducere în sezonul cald și 
nu au încă formată deprinderea ne
cesară pilotării mașinilor în condiții 
meteorutiere mai dificile. Aceștia 
trebuie să evite pe cit posibil depla
sările pe distanțe lungi, iar în situa
ția în care sint confruntați cu ase
menea sectoare de drum să foloseas
că trepte inferioare de viteză, să evi
te acționarea bruscă p comenzilor 
autovehiculelor, mai ales la cobori- 
rea pantelor, la efectuarea virajelor 
in curbe, precum și la pătrunderea în 
intersecții. Periculoasă este mai ales 
alternanța unor porțiuni de carosabil 
cu aderență relativ bună cu altele 
deosebit de alunecoase.

Folosirea luminilor 
în timpul mersului 

și in staționare
Instalarea mai devreme a întune

ricului in acest anotimp, prezenta 
ceții pe multe trasee, chiar și in 
cursul zilei, necesită o folosire corec
tă a luminii farurilor. Potrivit preve
derilor legale, conducătorii de auto
vehicule au obligația de a utiliza lu
minile farurilor în permanentă, chiar 
și ziua, dacă.,plouă torențial, ninge 
abundent, este ceață densă ori in 
alte condiții meteorologice însoțite 
de o reducere substanțială a vizibi
lității. Unii automobiliști confundă 
insă lăsarea serii cu instalarea de
plină a întunericului și se deplasează 
numai cu luminile de poziție aprinse, 
creind confuzii pentru partenerii de 
drum, deoarece luminile de poziție 
se folosesc de regulă noaptea, in 
timpul opririi ori staționării.

Așadar, aprinderea fazei de intîl- 
nire a farurilor se impune de îndată 
ce lumina zilei nu mai oferă posibi
litatea observării corespunzătoare a

(Urmare din pag. I)
o puternică citadelă a învățămîntu
lui tehnic superior din țara noastră. 
El pregătește pentru muncă si prin 
muncă peste 26 000 de studenți și 
doctoranzi în 10 facultăți. Urmare a 
indicațiilor directe primite din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a în
drumărilor formulate de către to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, au avut loc per
fecționări in structura organizatori
că a catedrelor 
consolidindu-se 
tivele didactice 
același imbold 
analize ale programelor de invăță- 
mint în toate catedrele și facultăți
le. în așa fel incit conținutul pro
gramelor să țină seama in mai mare 
măsură de mutațiile calitative din 
economia țării, de dezvoltarea pu
ternică a bazei tehnico-materiale, de 
noile cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane. Semnificativă este in 
acest sens și participarea studenți
lor, sub Îndrumarea cadrelor didac
tice, la rezolvarea, la nivelul anului 
1986. a 652 teme de cercetare, cu o 
depășire valorică de aproape 20 la 
sută in raport cu anul anterior. Pe 
această bază, la nivelul anului 1987, 
contribuția școlii politehnice bucu- 
reștene in procesul de autofinanța
re urcă la peste 60 la sută. Fără a 
minimaliza aspectul cantitativ al 
acestor realizări, importante se do
vedesc a fi mai cu seamă eficiența, 
calitatea, nivelul aplicării cercetări
lor universitare în economie.

De altminteri, activitatea de cer
cetare științifică din întregul invâ- 
țămint superior, concepută și desfă
șurată drept componentă de bază a 
pregătirii moderne a tinerei genera
ții. a fost și este subordonată direc
țiilor de cercetare științifică, de 
dezvoltare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic în țara 
noastră pină in perspectiva anului 
2000, urmărindu-se ca, simultan eu 
rezolvarea unor probleme imediate 
ale producției, să fie abordate cu 
prioritate cercetările fundamentale 
menite să asigure, prin colaborare 
interuniversitară și cu celelalte in
stitute de cercetare, o largă perspec
tivă dezvoltării științei și tehnicii 
românești. In acest sens, consiliile 
și senatele universitare, sub condu
cerea organizațiilor de partid, îndru
mă concentrarea eforturilor spre 
abordarea interdisciplinară a progra
melor prioritare, urmăresc Încheie
rea și desfășurarea în practică a 
protocoalelor de colaborare pe ter
men lung cu mari întreprinderi și 
institute de cercetare din întreaga 
țară. Iar acest proces al conlucrării 
organice dintre învățămînt, cerceta
re și producție generează, firesc, 
consfătuiri, schimburi de experiență 
și de informații, dezbateri ample, ca 
tot atîtea surse de modernizare care

Au mai rămas puține zile pînă la 
15 noiembrie, data stabilită prin 
Decret al Consiliului de Stat pen
tru desfășurarea alegerilor generale 
de deputați pentru consiliile popu
lare ale localităților.

Caracteristicile esențiale ale sis
temului nostru electoral exprimă și 
garantează modul de desfășurare a 
alegerilor de deputați în concor
danță cu principiile democrației 
socialiste, climatul statornic al vie
ții politice și sociale din România 
de azi. Ele reflectă, de asemenea, 
trăsătura definitorie a drepturilor 
electorale, exprimind — așa cum 
arată legea — MANIFESTAREA 
PUTERII UNICE ȘI SUVERANE A 
POPORULUI, ÎN FRUNTE CU 
CLASA MUNCITOARE. A PARTI
CIPĂRII NEMIJLOCITE A CETĂ
ȚENILOR LA CONDUCEREA STA
TULUI.

Moment sărbătoresc și, totodată, 
de profundă responsabilitate si an
gajare socială. actul votării 
incumbă cunoașterea principa
lelor reglementări legale cate 
transpun în fapt și garantează pe 
deplin exercitarea drepturilor elec
torale.
Deputății ce vor fi aleși

tărîte a adeziunii tuturor cetățeni
lor la platforma electorală a Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, a unității indestructibile a în
tregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cine are drept de vot

în conformitate cu normele de 
drept, care stabilesc durata legisla
turii consiliilor populare ale locali
tăților la 2 ani și jumătate, in a- 
ceastă toamnă se încheie mandatul 
deputaților aleși la 17 martie 1985 
pentru CONSILIILE POPULARE 
ALE COMUNELOR. ORAȘELOR. 
MUNICIPIILOR ȘI SECTOARE
LOR CAPITALEI. Pentru' compo
nența acestor organe locale ale 
puterii de stat în următorul inter
val de 2 ani și jumătate sînt or
ganizate alegerile de la 15 noiem
brie. Așa cum prevede Legea elec
torală. votarea are loc în termen 
de 3 luni de la expirarea manda
tului precedent.

Așadar, duminică alegătorii vor 
primi la secțiile de votare CÎTE UN 
SINGUR BULETIN DE VOT. Sem
nificația fiecărui buletin de vot va 
privi Alegerea unui deputat 
IN CONSILIUL POPULAR AL 
LOCALITĂȚII în care alegătorul 
își exercită dreptul electoral — co
mună, oraș, municipiu ori sector al 
municipiului București, după caz.

Corespunzător procesului de con
tinuă lărgire și perfecționare a de
mocrației socialiste, IN 92 LA 
SUTA DIN CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELECTORALE AU FOST DEPUSE 
DOUA SAU CHIAR TREI CANDI
DATURI. Așadar, pe cele mai mul
te buletine de vot vor fi înscrise 
două sau chiar trei nume, însă 
participarea la scrutin privește cite 
un singur mandat de deputat. Exis
tența mai multor candidaturi este 
de natură să mărească posibilitatea 
alegătorilor de a alege cu adevă
rat pe cei mai buni cetățeni pen
tru înalta răspundere de a-i repre
zenta in organele locale democra
tice ale puterii de stat.

Mai presus decît opțiunea pentru 
unul ori altul dintre candidații pro
puși, prezentarea și participarea la 
vot au semnificația exprimării ho-

Esența garantării drepturilor elec
torale ale cetățenilor patriei noas
tre rezidă în faptul că ele sînt sta
bilite prin legea fundamentală a 
țării — Constituția Republicii Socia
liste România — nici un alt act nor
mativ sau administrativ neputîn- 
du-le îngrădi sau limita. în con
formitate cu articolul 25 al Consti
tuției, „VOTUL ESTE UNIVER
SAL, EGAL, DIRECT ȘI SECRET". 
Aceasta înseamnă că toți cetățenii 
majori, aflați în deplinătatea capa
cității de a-și exercita drepturile 
civile, sint chemați la urne și op
tează în mod direct, nemijlocit, fără 
intermediari, pentru alegerea viito
rilor deputați, că statul, legea, 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste — ca organizator al alege- 
rilor — asigură și garantează exer
citarea liberă a votului, secretul 
său deplin. Fiecare buletin de vot 
are aceeași forță la aprecierea re
zultatelor alegerilor cu toate cele
lalte buletine, ale tuturor celorlalți 
alegători, afirmarea dreptului de a 
alege făcîndu-se cu respectarea 
principiului de neclintit ai egalității 
tuturor cetățenilor țării, fără nici o 
deosebire de naționalitate, rasă, sex, 
religie sau altă natură.

Au dreptul de a alege cetățenii 
care au împlinit vîrsta de 18 ani 
pînă in ziua alegerilor inclusiv, ex
cepție făcind — așa cum este și fi
resc — numai cazurile aparte de 
gravă incapacitate psihică sau ale 
celor decăzuți temporar din exer
citarea acestui drept prin hotărire 
judecătorească de condamnare pro
nunțată ca urmare a unor grave 
încălcări ale legilor.

Cum se asigură
exercitarea dreptului

de vot
Principala garanție a prezentării 

la urne este afișarea din timp, in 
locuri foarte accesibile, grupat pe 
circumscripții electorale, a listelor 
de' alegători. Toți cetățenii cu drept 
de vot au dreptul și îndatorirea ci
vică de a verifica înscrierea co
rectă a numelui lor în aceste liste, 
cuprinderea lor in circumscripțiile 
electorale în care iși au domiciliul.

In cazul unor eventuale erori sau 
omisiuni, cetățenii în cauză se a- 
dresează cu. întîmpinare biroului 
(comitetului) executiv al consiliului 
popular al localității (respectiv al 
sectorului municipiului București) 
în care se află circumscripția. Ape
lul la decizia luată de comitetul (bi
roul) executiv al consiliului popu
lar se poate adresa judecătoriei 
teritoriale, care este obligată să se 
pronunțe cu maximum de urgență.

Toamna. cînd dealurile 
ce împresoară Baia Mare se 
colorează in ruginiu, de 
acolo de sus panorama ora
șului ți se deschide in față, 
parcă mai frumoasă ca ori- 
cind. Magistrale largi, croite 
după principii moderne, o 
arhitectură originală, ce-și 
are obirșia in tradițiile bă- 
trinului Maramureș. Muni
cipiul de pe Săsar constituie 
o mărturie a forței con
structive, înnoitoare a so
cialismului, a politicii în
țelepte a partidului nostru 
de a ridica toate zonele 
țării la o viață nouă, de a 
oferi oamenilor condiții de 
muncă și de trai cit mai 
bune. O atestă cele 36 000 
apartamente, noile cartiere, 
adevărate „orașe" înălțate 
pe verticala prezentului — 
„Săsar", „Traian", „Dece- 
bal", „Bogdan Vodă", ori 
cel care se conturează 
acum și va fi cel mai 
mare cartier al municipiu
lui — cartierul ** " 
lecsandri". O 
presionantă l 
85 la sută 
municipiului 
case noi.

Dincolo de 
fistici, un tur de orizont 
prin municipiu, in aceste 
zile premergătoare alege
rilor de la 15 noiembrie, 
zile cu adevărat pline de 
emulație, este mai mult de- 
cit edificator. împreună cu 
arhitecta Oxana Florescu, 
șef adjunct al secției siste
matizare la Consiliul popu
lar al județului Maramu
reș, care și-a legat activi
tatea de multe construcții 
băimărene, ne oprim in 
cartierul „Traian", conturat 
în ultima legislatură. Ne 
vorbește cu pasiune despre 
devenirea acestui cartier, 
despre etapele pe care le-a 
parcurs. Notăm cîteva date: 
este al doilea cartier, ca 
mărime, din municipiul 
Baia Mare ; are o suprafa
ță de 46,8 ha și o arie lOș 
cuibilă de 201 734 mp. Este 
dotat cu toate cele necesa
re unei așezări urbane mo
deme, confortabilf. Cele 
două mari bulevarde ale 
cartierului — Unirii și Tra
ian, avind de o parte și de 
alta blocuri de locuințe și 
magazine cu o înfățișare 
plăcută, ce se încadrează 
armonios in peisajul dealu
rilor din jur — sint min- 
dria locuitorilor. Despre ul
timul se spune că este cel 
mai frumos bulevard din 
Baia Mare.

Este realizarea unui timp

„Vasile A- 
altă cifră im- 
astăzi, peste 
din populația 
locuiește în
cifre și sta-

glorios, în care cifrele în
scrise in programele de 
dezvoltare se traduc in 
fapte, in luminoase edificii 
din beton și sticlă, în care 
schițele de sistematizare se 
transformă in realitate, de
venind noi. și elegante car
tiere. In ultima legislatură, 
în acest perimetru băimă- 
rean — cartierul „Traian" 
— constructorii și-au pus, 
de asemenea, semnătura pe 
cîteva obiective remarcabi
le — eleganta clădire a ho
telului „Mara" și Casa 
culturii, științei și teh
nicii pentru tineret, a- 
depărate izbînzi ale meș
terilor, dovezi ale in-

plin 
care 
ni tiv 
sub 
Nicolae Ceaușescu".

Este o realitate pe care 
constructorii o recunosc și 
ei : la înflorirea acestei 
frumoase așezări din nor
dul țării au contribuit 
in mare măsură, cu 
dragoste și entuziasm, pro
priii locuitori — tineri și 
virstnici ; dornici să gră
bească progresul localității, 
ei-nu au pregetat să pună 
umărul la efectuarea mul
tor lucrări, probîndu-și 
priceperea, spiritul gospo
dăresc. Tinărul Teodor

cerințelor epocii pe 
o trăim, intrată defi- 

in istoria patriei 
numele de „Epoca

BAIA MARE
la ceasul marilor 

împliniri
geniozității arhitectonice. 
S-a construit trainic și fru
mos. Ei. arhitecții și con
structorii, au legat cap la 
cap două „poduri" ale isto
riei din acest oraș, arhitec
tura veche cu vigoarea 
construcției contemporane.

Pe constructorii din bri
gada nr. 1 a Trustului de 
antrepriză generală de con- 
strucții-montaj, „autorii" 
principali ai acestui superb 
cartier, l-am aflat lucrînd 
la pavilionul expozițional, 
un alt obiectiv, o altă min- 
drie a ansamblului arhitec
tonic „Traian". Inginerii 
Kocsis Arpad, Ioan Mezei, 
pricepuții meșteri Iosif Wi- 
land, Ion Andreescu, Mihai 
Nuser, Ion Pocol ori Vasile 
Pop ar putea fi insă ghizi, 
pină la detaliu, in deslu
șirea scurtei istorii — dar 
atit de dense — a noilor 
construcții băimărene. De 
la ei am aflat că numai cu 
15—20 ani in urmă aici 
fusese un cimp de piping 
in care erau presărate 
doar cîteva case mici, 
răzlețe, un loc socotit in 
afara orașului, unde vara 
pășteau vitele mărginași
lor. Acum, această zonă a 
devenit centrul municipiu
lui, un ansamblu de con
strucții ce răspund pe de-

Bota, pînă acum deputat în 
circumscripția nr. 36, ne 
vorbește despre eforturile 
tinerilor pentru a da în fo
losință această veritabilă 
bijuterie a arhitecturii băi
mărene care este Casa 
culturii, științei și teh
nicii pentru tineret : peste 
2 500 tineri din unitățile 

■economice și instituțiile 
municipiului au lucrat 
peste 10 000 ore muncă 
patriotică.

Printre miile de cetățeni, 
participanți la treburi
le gospodărești specifice 
toamnei — curățirea parcu
rilor și aleilor — l-am intil- 
nit pe tovarășul Vasile Lă- 
pușan, prim-vicepreședinte' 
al Consiliului popular mu
nicipal Baia Mare. L-am 
rugat să ne vorbească mai 
pe larg despre contribuția 
cetățenilor la ridicarea pe 
verticală a orașului.

— Să încep cu un exem
plu : din cele 136 milioane 
lei. cit reprezintă valoarea 
lucrărilor executate prin 
muncă patriotică de cetățe
nii orașului, peste 30 mili
oane sînt efectuate aici în 
cartierul „Traian". Am pu
tea adăuga că tot ce s-a 
făcut fn acest cartier din 
punct de vedere arhitecto
nic a fost trecut printr-un

filtru exigent, cel al cetă
țenilor municipiului, a că
ror opinie a fost consem
nată in cadrul unor expo
ziții, dezbateri, adunări ce
tățenești. Si putem spune 
că am ținut seama de mul
te din propunerile lor. Cînd 
am început construcția au 
fost aici munți de pămlnt. 
Pentru a fi mutați a fost 
nevoie de un mare volum 
de muncă. Deputății din 
toate circumscripțiile au 
fost in fruntea cetățenilor 
Si au lucrat la deplasarea 
a peste 30 000 mc de pă
mlnt. amenajindu-se cu el 
12 hectare de teren în îm
prejurimile 
Bineînțeles, 
participat și 
Concomitent ....... 
le de locuințe s-au extins 
rețelele de străzi (in lungi
me de 200 km), conducte de 
apă potaMiă (229 km), de 
canalizare (132 km), rețele 
electrice subterane (154 
km), cabluri telefonice (313 
km) ș.a.

Tot în acest nou cartier 
facem cunoștință cu mine
rul Ion Nâltu, unul din 
fruntașii mineritului mara
mureșean. tl întrebăm cum 
apar aceste noi frumuseți 
în ochii unui om care și-a 
petrecut o bună parte de 
viață in subteran.

— Mă simt tot timpul ca 
tntr-o casă nouă. O casă 
ridicată cu dragoste si ffri- 
jă pentru noi, cei ce mun
cim în adincuri. Tot aici 
locuiesc mulți alți ortaci de 
la minele din bazinul băi- 
mărean. Dacă noi căutăm 
filoanele de preț in a- 
dincuri, aici, la suprafață, 
constructorii s-au intrecut 
pe ei înșiși. Pot să spun 
din toată inima : e un car
tier minunat ! Si trebuie 
să-l îngrijim ca pe o li
vadă.

Așa si este. După cum 
am văzut în aceste zile de 
intensă participare cetățe
nească, locuitorii Băii Mari 
iși îngrijesc orașul intr-a
devăr „ca pe o livadă", în 
care s-au plantat mii și 
mii de flori, arbori orna
mentali, s-au amenajat 
parcuri pentru copii.

...Da, se poate spune cu 
adevărat, ~ ' 
o așezare a acestui timp. 
O așezare cu rădăcini a- 
dinci in istorie, dar care 
și-a înălțat și înnoit contu
rurile in consonanță cu rit
mul înalt al înnoirilor în
tregii țări.

Gheorghe PARJA 
corespondentul „Scinteii"

municipiului, 
oamenii au 

la alte lucrări, 
cu construcții-

Baia Mare esta
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valorificării intr-un 
a roadelor muncii
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economice, ale 
grad mai inalt 
poporului nostru in circuitul mon
dial de valori. Trebuie avută insă 
în vedere, intr-o mai mare măsură, 
întreaga problematică privind îmbu
nătățirea parametrilor tehnico-eco- 
nomici și calitativi ai produselor, 
creșterea durabilității și sporirea si
guranței în funcționare a echipa
mentelor. eficiența economică a so
luțiilor tehnice, alegerea variantelor 
optime in proiectarea si realizarea 
proceselor tehnologice etc.

Dominanta pregătirii politico-eco- 
nomice a tineretului, prezentă in 
toate domeniile și formele activită
ții educative, de la prelegerile di
dactice pină la practica productivă, 
de la învățămîntul politico-ideologic 
pînă la munca de cercetare și pro
ductivă din laboratoare și ateliere, 
o constituie cultivarea necesității de 
a apăra și dezvolta prin muncă pro
prietatea socialistă, de a-i forma pe 
tineri in spiritul înțelegerii faptului 
că numai proprietatea socialistă asu
pra avuției naționale, numai dezvol
tarea acesteia prin creație, prin ac
tivitate înalt calitativă constituie 
temeiul tuturor realizărilor poporu
lui, fundamentul împlinirii omului 
ca personalitate, al edificării și în
tăririi independenței patriei socia
liste.

Unitățile învățămîntului românesc 
de toate gradele au beneficiat, în 
frecvente și importante momente, de 
prezența nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de gîndirea clar
văzătoare. de sarcinile și orientările 
sale privind sectoare vitale ale mun
cii educative, orientări a căror per
manentă traducere in practică s-a 
realizat prin desăvîrșita competență 
științifică și înalta forță mobiliza
toare a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național al Științei 
și învățămintului, eminent om po
litic și savant de largă recunoaștere 
internațională, cărora le exprimăm 
și cu acest prilej prinos de recunoș
tință și calde mulțumiri.

în preajma Conferinței Naționale 
a partidului, comuniștii, cadrele di
dactice, studenții și elevii României 
socialiste, cu profund respect și 
neprețuită dragoste, retrăiesc amin
tirea numeroaselor vizite de lucru 
cu care a fost onorat invățămîntul 
nostru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Dialogul 
viu, constructiv, prețioasele indicații 
și orientări formulate de 
dată atestă grija deosebită, 
nentă acordată de ctitorul 
niei moderne, t o v a r 
Nicolae Ceaușescu, de 
Elena Ceaușescu perfecționării, mo
dernizării șl ridicării pe o treaptă 
calitativ superioară a întregului în
vățămînt românesc, îmbunătățirii 
continue a condițiilor de pregătire 
și da viață ala tinerei generații.

și a unor facultăți, 
in acest mod colec- 
și de cercetare. Sub 
au avut loc umple

se răsfrîng pozitiv asupra pregătirii 
noilor generații de specialiști, în 
consens cu exigențele actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării științifice 
și economice a României, ale pro
gresului mondial.

Caracterul complex și de durată 
al pregătirii tinerei generații la ni
velul celor mai înalte exigențe ale 
epocii noastre, urgența imperative
lor educative formulate de societa
tea românească pe adresa școlii de 
toate gradele evidențiază și mai 
pregnant rolul social de însemnăta
te maximă al educatorului. Adre- 
sîndu-se cadrelor didactice ce ve
ghează la nașterea celei mai impor
tante bogății a țării — forța de 
muncă a viitorului —, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, afirma în cuvin- 
tarea la deschiderea acestui an șco
lar : „Aveți o nobilă misiune — cea 
mai nobilă misiune posibilă, aceea 
de a forma oameni, conștiința oa
menilor, viitori cetățeni și construc
tori ai socialismului, viitorul patriei 
noastre. Faceți totul pentru a răs
punde acestei înalte misiuni nobile 
de făuritori ai conștiinței revoluțio
nare !“ Acționîndu-se in acest spirit, 
in invățămîntul românesc s-a făurit 
tradiția utilizării unui larg evantai 
de mijloace și procedee educative 
pentru formarea tineretului in cul
tul muncii, al creației, al performan
ței șl competitivității. Astfel, de 
pildă, în sectorul învățămîntului su
perior, pregătirea și susținerea pro
iectelor de diplomă pe marile plat
forme industriale, in strinsă colabo
rare cu specialiștii din industrie și 
cercetare, antrenarea, în număr din 
ce in ce mai mare și cu rezultate 
tot mai semnificative, a studenților 
in activitatea cercurilor științifice, a 
concursurilor profesionale și de crea
ție tehnico-științifică, exigenta și 
responsabilitatea cadrelor didactica 
in depistarea și valorificarea poten
telor creative ale fiecărui student, 
strădania neobosită în lupta împotri
va mediocrității, a soluțiilor facile, 
de minimă rezistență constituie — 
toate acestea și încă altele — mo
dalități prin care toți factorii edu
caționali acționează pentru contura
rea și armonizarea profilului, a con
științei. a competenței profesionale 
și calităților morale necesare viito
rilor specialiști.

Din ideile formulate de secretarul 
general al partidului, atit cu prile
jul analizei la fața locului a activi
tății desfășurate în unitățile de in- 
vățămînt, cit și de Ia tribuna eveni
mentelor cu semnificație națională, 
se desprinde necesitatea ca întregul 
proces, de pregătire și de perfecțio
nare a cadrelor in lumina celor mai 
noi cuceriri ale gîndirii științifice și 
tehnice de pretutindeni să fie între
git armonios cu un fond substanțial 
de gîndire economică. Numai astfel 
se poate asigura creșterea răspunde
rii pentru păstrarea și dezvoltarea

avuției naționale, pentru sporirea 
rolului factorilor calitativi, intensivi, 
de eficiență, fapt ce determină rigori 
de mare complexitate pentru munca , 
de educație, de modelare politică și 
profesională a oamenilor, a tinerilor 
cu deosebire. „Eficiența muncii po
litico-educative — arăta în acest 
sens tovarășa Elena Ceaușescu in 
cuvintarea la încheierea lucrărilor 
Congresului educației politice și cul
turii socialiste — nu poate fi jude
cată și apreciată în afara rezultate
lor concrete obținute in producția 
materială și spirituală. Nu poate fi 
vorba i" 
muncii 
cînd. in 
suri, se 
urmă în 
pese materia 
se fac lucruri de slabă calitate 
Drept consecință a acestor rigori, 
pregătirea economică a elevilor și 
studenților, îndeosebi a viitorilor 
specialiști tehnici, a reprezentat și 
reprezintă o preocupare constantă a 
cadrelor didactice, a conducerii tutu
ror școlilor și facultăților. La aceas
tă pregătire participă nu numai 
unele discipline, cum sint. bunăoa
ră, cele de economie politică și de 
organizare și conducere industrială, 
ci. practic, totalitatea disciplinelor 
din planul de învățămînt. în învăță
mîntul superior, de pildă, componen
ta economică este tot mai mult pre
zentă în cadrul activităților practice 
de la disciplinele de profil, fapt ce 
se resimte pozitiv, de cîțiva ani, in 
pregătirea absolvenților și din punc
tul de vedere al formării lor ca or
ganizatori competenți ai producției 
moderne. Aceasta se vede în modul 
de elaborare a proiectelor de an și 
de diplomă, dar și in faptul că, la 
o bună parte a disciplinelor de spe
cialitate și de cultură generală teh
nică. s-au făcut pași importanți in 
direcția însușirii problemelor de 
bază ale specialității prin prisma 
criteriilor de eficiență economică, 
socială și ecologică.

In acest context, o atenție deose
bită reclamă, de asemenea, cunoaș
terea aprofundată a principalelor 
fenomene economice, atit pe plan 
național, cit și pe plan mondial, cu
noașterea cadrului economico-lcgis- 
lativ de desfășurare a activității 
viitoare, stăpinirea metodelor și teh
nicilor de măsurare a eficientei eco
nomice, dezvoltarea spiritului gospo
dăresc și a grijii permanente pentru 
valorificarea superioară și economi
sirea resurselor ce le sînt și Ie vor 
fi încredințate tinerilor de azi, mun
citorilor și specialiștilor de miine. 
Disciplinele economice, tehnice și 
tehnologice, întreaga muncă educa
tivă pun acum accentul pe cunoaș
terea problemelor economisirii re
surselor de materii prime și de e- 
nergie, ale creșterii productivității 
muncii șl căilor reducerii costurilor 
de producție, sporirii rentabilității

de eficiență in domeniul 
politico-educative atunci 
producție, persistă neajun- 

: înregistrează rămineri in 
realizarea planului, se risi- 

primă și materialele.

fiecare 
perma-
Româ- 

ă ș u 1 
tovarășa

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. Finala campionatului re

publican feminin de șah se va des
fășura între 15 noiembrie și 1 de^ 
cembrie la „Șah Club I.T.B.“ din 
Capitală. La turneu vor participa, 
intre altele. Margareta Mureșan, 
Gabriela Stanciu, Ligia Jicman, 
Gertrude Baumstark, Smaranda 
Boicu, Cristina Bădulescu, Eugenia 
Ghindă, Mădălina Stroie.

HANDBAL. • în sferturile 
nală ale cupelor europene de 
bal masculin, echipa Steaua 
rești va întîlnl, în „Cupa campioni
lor europeni”, formația vest-germa- 
nă Tusem Essen, iar formația H.C. 
Minaur Baia Mare va evolua, în 
„Cupa federației internaționale”, în 
compania echipei daneze Hellerup 
IK. Meciurile tur se vor disputa în 
perioada 15—21 februarie 1988, iar 
partidele retur vor avea loc in pe
rioada 22—28 februarie. Echipele 
noastre susțin primele meciuri în 
deplasare. • în cadrul turneului in
ternațional masculin de handbal de 
ia Pecs, reprezentativa U.R.S.S. a 
intrecut cu scorul, de 27—20 (14—9) 
formația Bulgariei, iar selecționata 
Ungariei a 
de echipa

de fi- 
hand- 
Bucu-

dispus cu 19—12 (12—5) 
Austriei.

FOTBAL.
torul” din , . .. __ _
meciul dintre selecționatele Româ
niei șl Austriei, contînd pentru pre
liminariile campionatului european 
de fotbal rezervat echipelor de ju
niori. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (1—0) in favoarea fotbaliști
lor români. Au marcat Răducioiu 
(min. 25), Stănici (min, 74, din lovi
tură de la 11 m), respectiv Ștefă- 
nică (min. 57 — în propria poar
tă). • în preliminariile Campio
natului european de fotbal re
zervat echipelor de tineret : Iugo
slavia — Anglia 1—5 (1—3), Portuga
lia — Elveția 2—0 (1—0). • Dispu
tat la Limassol în cadrul grupei a 
5-a a preliminariilor Campionatului 
european de fotbal, meciul dintre 
formațiile Ciprului și Poloniei s-a 
încheiat cu victoria oaspeților, cu 
scorul de 1—0 (0—0). • La' Dublin, 
In meciul internațional amical de 
fotbal dintre reprezentativele Irlandei

• Pe stadionul „Trac- 
Brașov s-a disputat ieri

și Israelului, jucătorii irlandezi au 
obținut victoria cu scorul de 5—0 
(2—0), prin golurile înscrise de 
Kelly (min. 41. 56 și 71, ultimul din 
penalty), Byrne (min. 13) și Quinn 
(min. 83). • Miercuri, la Belgrad, in 
meci pentru preliminariile Campio
natului european de fotbal (grupa a 
4-a). echipa Angliei a întrecut cu 
scorul de 4—1' (4—0) formația Iu
goslaviei. Fotbaliștii englezi sint 
virtual calificați in turneul final.
• In grupa a 7-a a aceleiași com
petiții echipa Scoției a întrecut, în 
deplasare, cu 1—0 (0—0) formația
Bulgariei, în timp ce selecționata 
Belgiei a învins cu 3—0 (1—0) for
mația Luxemburgului. Din această 
grupă s-a calificat echipa Irlandei.
• Echipa Cehoslovaciei a întrecut 
cu scorul de 2—0 (1—0) reprezenta
tiva Țării Galilor într-un meci pen
tru preliminariile Campionatului eu
ropean de fotbal (grupa a 6-a) dis
putat la Praga. Din 
la turneul final s-a 
ționata Danemarcei.

ceasta la Berlin.
patinatorii noștri ___  _ ______
și Codruța Moiseanu, iar la tradițio
nala întrecere de la Moscova, orga
nizată de ziarul „Nouvelles de Mos- 
cou“, vor concura Marius Negrea și 
Baetrisz Korczeakovski. Patinatoare
le de viteză vor debuta în actuala 
ediție a „Cupei mondiale” in zilele 
de 21 și 22 noiembrie, cînd, la Ber
lin (pe pistă acoperită). Ileana Cle- 
teșteanu, Mihaela Dascălu și Ce- 
rasela Hordobețiu vor lua startul 
în probele de 500 m, 1 000 m, 1 500 
m și 3 000 m. Aceleași sportive vor 
fi prezente și la „(Jupa Dynamo 
Berlin”, programată în zilele . de 5 
și 6 decembrie.

vor participa și 
Cornel Gheorghe

această grupă, 
calificat selec-

RUGBI. în cadrul 
european de rugbi, 
disputat la Agen 
dintre selecționata Franței și echipa 
României. Victoria a revenit rugbiș- 
tilor francezi cu 
(15-3).

Campionatului 
miercuri s-a 

(Franța) meciul

scorul de 49—3

PATINAJ. La concursul Interna
țional de patinaj artistic „Săbiile 
albastre”, programat săptămîna a-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 12 noiembrie 
ora 20 — 15 noiembrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi in general închisă. Vor 
cădea precipitații sub formă de burni
ță și ploaie, local, la începutul inter
valului în majoritatea regiunilor. In 
ultima zi un nou front de precipitații 
va afecta cea mal mare parte a țării 
Incepind din vest. Acestea vor fi sub 
formă de ploaie eu transformări tre
cătoare in iapovită și ninsoare in re
giunile. nordice. în zona montană pre-

BOB. Concursul internațional de 
bob-2 persoane desfășurat pe plrtia 
de la Altenberg (R. D. Germană) a 
revenit primului echipaj al R. D. 
Germane (Wolfgang Hoppe — Diet- 
mar Schauerhammer). înregistrat în 
două manșe cu timpul de 1’59 48/100. 
Pe locul secund s-a situat echipajul 
U.R.S.S. (Ianis Kipurs — Vladimir 
Kozlov) — 2'00’29/100.

CICLISM. Campionatul mondial de 
ciclobal, disputat in orașul danez 
Herning, a fost cîștigat de echipa 
fraților Jindrich și Jan Pospisll 
(Cehoslovacia), care cucerește pen
tru a 19-a oară titlul suprem. Pe 
locurile următoare s-au situat for
mațiile R. F. Germania, Austriei, 
Elveției și Franței.

clpitațllle vor fl mal ales sub formă 
de ninsoare. Izolat vor fl condiții 
pentru cantltăti de ană peste 15 litri 
pe metrul pătrat, iar ln regiunile nor
dice șl centru șl pentru polei. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat cu unele 
intensificări intre 40—60 kilometri pe 
oră în partea de est a tării. Tempe
raturile minime vor fi, în general, 
între zero și 8 grade iar cele maxime 
între 4 și J4 grade. Local vor fl con
diții pentru ceață mai ales in zonele 
depresionare. La București : Vremea 
va fi în general închisă. Va ploua sau 
va burnița în prima parte a interva
lului șl din nou in ultima zi. Vîntul 
va prezenta Intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 4 șl 1 grade îar cele 
maxime Intre 10 și 13 grade.



Vizita tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în Iugoslavia
așteptată cu sentimente de prietenie și înaltă prețuire

BELGRAD (Agerpres. — Cores
pondență de la Ion Ivanici). Vi
zita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o va 
efectua, începind de astăzi, în Iugo
slavia, la invitația tovarășului 
Lazar Moisov, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, și a tovarășului 
Boșko Krunici, președintele Prezi
diului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, este 
așteptată cu deosebit interes la 
Belgrad. în capitala iugoslavă se 
apreciază că noul dialog la nivel 
înalt, care continuă bogata tradiție 
a întîlniriior dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
se va înscrie ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor de 
prietenie și conlucrare multilate
rală dintre România și Iugoslavia, 
dintre popoarele noastre.

într-o declarație făcută pentru 
presa română, tovarășul NENAD 
KREKICI, secretar federal pentru 
comerțul exterior, a declarat : „Aș
teptăm cu mult interes vizita ofi
cială de prietenie a tovarășului 
Nicoiae Ceausescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, in Iugo
slavia. Intilnirile anterioare la nivel 
înalt au avut o contribuție deter
minantă asupra dezvoltării in an
samblu a relațiilor dintre țările 
noastre pe toate planurile, și în spe
cial in domeniul economic. Avem 
convingerea că vizita, înțelegerile 
la care se va ajunge cu acest pri
lej vor conferi noi dimensiuni le
găturilor de prietenie dintre Iugo
slavia și România, promovării mai 
susfinute a colaborării noastre eco
nomice.

Iugoslavia și România — a con
tinuat interlocutorul — sint două 
fări socialiste vecine, care intrețin 
excelente relații de prietenie si co
laborare. Cele două țări sint carac
terizate printr-o dezvoltare accele
rată a economiilor lor, ceea ce oferă 
condiții favorabile pentru lărgirea 
necontenită a colaborării noastre 
economice. Ținind seama de poten
țialul economic actual al țărilor 
noastre, aș dori să subliniez că sint 
o serie de ramuri industriale in care 
această colaborare se poate dezvolta 
și mai mult. Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică 
și tehnico-științifică, care și-a des
fășurat lucrările anul acesta la 
Bucureștii a stabilit-o bază foarte 
bună pentru dezvoltarea colaborării 
economice intre cele două țări, in 
prezent, sîntem angajați cu toate 
forțele pentru a pune in aplicare 
prevederile protocolului semnat cu 
acest prilej. Cred că există posibi
lități pentru extinderea colaborării 
noastre in domenii cum ar fi con
strucția de mașini, chimia și petro
chimia, ca și in industria de auto
turisme. Dispunem deci de o bază 
largă pentru dezvoltarea și mai 
puternică a colaborării noastre bi
laterale. Sint, de asemenea, condiții 
pentru intensificarea cooperării 
intre institutele de cercetări în ve
derea realizării de noi produse, de 
noi programe de colaborare".

La rîndul său, tovarășul MILAN 
MARINKOVICI. director la Secre
tariatul federal pentru aface
rile externe, a declarat : „Vizita 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

la Belgrad, care urmează la 
scurtă vreme după vizita tova
rășului Boșko Krunici in Româ
nia, continuă șirul frecvente
lor intilniri româno-iugoslave, de
venite tradiționale. Desfășurate pe 
pămintul României sau al Iugosla
viei, aceste intilniri s-au dovedit de 
o importanță hotăritoare pentru 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
dintre țările noastre, conferindu-le 
trainice și largi perspective.

Intre Iugoslavia și România — a 
continuat interlocutorul — s-au 
statornicit și se dezvoltă relații 
foarte bune, de strinsă prietenie. 
Aceasta constituie, de altfel, carac
teristica de .bază a raporturilor din
tre țările noastre. Nenumărate sint 
mărturiile care atestă această .fruc
tuoasă colaborare. Aș aminti doar 
de valorificarea in comun a 
potențialului hidroenergetic al Du
nării. Desigur, sint posibilități pen
tru dezvoltarea și mai puternică a 
conlucrării economice, a colaborării 
pe tărirn tehnico-științific și cul
tural. Toate acestea vor fi exami
nate, cu siguranță, cu prilejul nou
lui dialog la nivel înalt, stabilin-

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD

du-se, totodată, direcțiile de acțiune 
pentru valorif icarea lor deplină. Ță
rile noastre dezvoltă o foarte bună 
conlucrare atit pe plan bilateral, cit 
Ș,i pe arena internațională. Con
lucrăm strins la Națiunile Unite și 
în cadrul organizațiilor sale specia
lizate, luptăm împreună pentru 
realizarea dezarmării și asigurarea 
păcii in lume, pentru soluționarea 
problemelor subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

România și Iugoslavia acordă o 
atenție deosebită zonei geografice in 
care trăiesc, militind pentru o lar
gă colaborare intre toate statele 
balcanice, pentru transformarea 
Balcanilor intr-o regiune a păcii și 
cooperării. Susținem inițiativele 
care pot contribui la dezvoltarea 
colaborării și întărirea încrederii în 
Balcani și, in acest sens, susținem 
propunerea României privind orga
nizarea unei intilniri la nivel înalt 
a șefilor de stat și de guvern din 
țările balcanice. La rîndul nostru, 
am propus organizarea la Belgrad 
a unei intilniri la nivelul miniștri
lor de externe.

In încheiere, • aș dori să subliniez 
că, așezînd ferm la baza raporturi
lor dintre ele principiile de drept 
internațional, relațiile dintre Iugo
slavia și România constituie un 
exemplu de relații între două țări 
socialiste, vecine și prietene".

La rîndul său, agenția TANIUG a 
difuzat un comentariu semnat de 
Djordje Miloșevici, redactor politic 
al agenției, în care se arată : „Pre
ședintele României, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
Nicoiae Ceaușescu, sosește joi în
tr-o vizită oficială de prietenie în 
Iugoslavia, la invitația președinte
lui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Lazar Moisov. Vizita președintelui 
României vecine marchează conti
nuitatea dialogului la cel mai înalt 
nivel și constituie o expresie a co
laborării prietenești dintre cele 
două țări, ca și a eforturilor reci
proce pentru dezvoltarea pe mai 
departe a acestei colaborări in toa

te domeniile. Bazele acestei colabo
rări au fost puse prin frecventele 
intilniri dintre președinții I.B. Tito 
și Nicoiae Ceaușescu. Ea se dez
voltă pe baza principiilor cunoscute 
ale egalității in drepturi, neames
tecului, suveranității și integrității 
teritoriale, a respectării poziției in
ternaționale diferite și a propriilor 
căi de dezvoltare internă.

Apropiatul dialog va fi consacrat 
dezvoltării pe mai departe a co
laborării bilaterale, care, potrivit 
aprecierii reciproce, ar putea fi 
mai amplă. îndeosebi pe plan eco
nomic. dar și in alte domenii. Avirid 
in vedere că relațiile dintre cele 
două țări au o tradiție îndelungată 
și sint caracterizate printr-o pro
nunțată prietenie — continuă co
mentariul — aceste indicii vor con
stitui fără îndoială un semnal pen
tru adoptarea de măsuri de către 
ambele părți in vederea îmbunătă
țirii colaborării economice și pe 
alte planuri.

In calitatea sa de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
Nicoiae Ceaușescu urmează să aibă 
convorbiri cu președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I.. Boșko Kru
nici, despre colaborarea dintre cele 
două partide și evoluția situației în 
cadrul mișcării muncitorești și co
muniste internaționale.

Dintre temele internaționale se 
așteaptă să predomine colaborarea 
interbalcanică, in contextul pregă
tirii intilnirii miniștrilor de exter
ne ai statelor balcanice. Românii 
a fost printre primele țări care au 
răspuns pozitiv la această inițiativă 
iugoslavă și și-a exprimat hotă- 
rirea de a contribui la succesul 
deplin al reuniunii. Schimbul de 
păreri va cuprinde) și procese mai 
largi din Europa, contribuția țărilor 
mici și mijlocii la îmbunătățirea 
climatului politic in lume, precum 
și alte probleme internaționale in 
legătură cil care cele două țări au 
păreri identice sau similare. In 
cercurile politice iugoslave — con
chide autorul — această vizită este 
apreciată ca importantă in contex
tul continuității dialogului la cel 
mai inalt nivel și al eforturilor re
ciproce pentru consolidarea pe mai 
departe a colaborării prietenești in 
toate domeniile".

Toate mijloacele de informare in 
masă anunță apropiata sosire la 
Belgrad a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu,: Ziarele „BOR- 
BA“, „POLITICA", celelalte' cotî- 
diane iugoslave subliniază că în 
cadrul dialogului bogat și intens, 
deja tradițional, , la cel maj înalt 
nivel, vor fi analizate? stadiul și 
perspectivele raporturilor româno- 
iugoslave, posibilitățile de dezvol
tare în continuare a acestora, pre
cum și probleme actuale ale vieții 
politice internaționale, ca și cele 
privind mersul construcției socia
liste in cele două țări.

Este unanimă aprecierea că noul 
dialog româno-iugoslav la nivel 
înalt va da un puternic imnuls co
laborării multilaterale prietenești 
dintre cele două țări, dintre po
poarele noastre, înscriindu-se în 
același timp .ca o contribuție de 
seamă la afirmarea politicii de 
bună vecinătate, înțelegere și con
lucrare în Balcani, la cauza secu
rității și păcii pe continentul nostru.

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Pentru crearea unei zone a păcii și cooperării 

in Atlanticul de Sud
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu 122 de voturi pentru, unul 
împotrivă (S.U.A.) și opt abțineri o 
rezoluție chemînd la promovarea u- 
neî „zone a păcii și cooperării în 
Atlanticul de Sud“. Prezentat de 
Brazilia și alt? 21 de state coautoare, 
documentul cere „tuturor țărilor să 
se abțină de la orice acțiune incom
patibilă cu Carta și rezoluțiile perti
nente ale O.N.U. care ar putea crea 
situații de tensiune sau conflicte po
tențiale în regiune".

Chemînd toate statele din regiunea 
Atlanticului de Sud să promoveze 
cooperarea regională pentru dezvol
tarea economico-socială, protejarea 
mediului înconjurător, conservarea 
resurselor vitale, pentru pacea și 
securitatea întregii regiuni, rezoluția 
cere, totodată, statelor din alte re
giuni, în special celor cu un poten

țial militar ridicat, să reducă și In 
cele din urmă să elimine prezența 
lor militară în regiune, să nu intro
ducă arme nucleare și să nu extindă 
rivalitățile și conflictele în această 
parte a lumii.

Rezoluția reafirmă, de asemenea, 
că eliminarea apartheidului și înfăp
tuirea autodeterminării și indepen
denței de către poporul Namibiei. în
cetarea tuturor actelor de agresiune 
și subversiune împotriva statelor din 
regiune sint esențiale pentru pacea 
și securitatea regională. în acest 
sens, organismelor competente din 
sistemul O.N.U. li se cere să acorde 
întreaga asistență necesară țărilor 
din regiune în cadrul acțiunii lor co
mune pentru a transpune in practică 
„Declarația referitoare Ia zona de 
pace și cooperare a Atlanticului de. 
Sud", adoptată la sesiunea a 41-a a 
Adunării Generale.

Securitatea statelor se poate asigura 
nu prin acumularea de arme, ci prin înfăptuirea 

dezarmării
Participanții la dezbaterile din 

Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate au adoptat un pro
iect de rezoluție privind dezarmarea 
și încetarea cursei înarmărilor nu
cleare. Competiția nucleară — se 
spune în document — nu contribuie 
la .întărirea securității statelor, ci — 
dimpotrivă — o diminuează, sporind 
pericolul declanșării unui război nu
clear.

Delegații statelor membre cheamă 
la activizarea eforturilor Conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva

în vederea începerii unor tratative 
multilaterale pentru încetarea per
fecționării calitative și încetarea 
proiectării de noi sisteme de arme, 
încetarea producției tuturor tipurilor 
de arme nucleare și vectorilor pen
tru transportul acestora, pentru re
ducerea considerabilă a stocurilor de 
arme nucleare și lichidarea lor, în 
cele din urmă.

Comitetul a aprobat, de asemenea, 
un proiect de rezoluție privind în
ghețarea arsenalelor de arme nu
cleare.

Sînt necesare eforturi comune pentru apărarea
valorilor

In Comisia juridică a Adunării 
Generale a O.N.U. au luat sfîrșit 
dezbaterile asupra problemei elabo
rării unui cod al crimelor imnotriva 
păcii și securității omenirii. In luă
rile lor de cuvînt pe această temă, 
reprezentanții unui mare număr de 
state au apreciat că elaborarea sub 
egida O.N.U. și adoptarea unui ase
menea document ar avea o deosebită 
însemnătate.' contribuind la întărirea 
păcii mondiale și la materializarea 
principiilor și scopurilor nobile în
scrise în Carta Națiunilor Unite. De 
asemenea. în dezbateri s-a apreciat

civilizației umane
că elaborarea unui cod al crimelor 
Împotriva păcii și securității ome
nirii dobindeste o semnificație deo
sebită în condițiile internaționale 
actuale, caracterizate printr-o mare 
complexitate și gravitate. S-a evi
denția! că in actualele circumstanțe 
sînt necesare eforturi comune pentru 
apărarea valorilor civilizației umane., 
printre, care figurează la loc de frun
te pacea, și pentru combaterea unor 
asemenea acte nocive cum sînt 
agresiunea, apartheidul, genocidul si 
altele, care periclitează grav pacea, 
securitatea și cooperarea internațio
nală.

Colonel ALI SEIBOU
Președinte interimar al Consiliului Militar 'Suprem 

al Republicii Niger, Șef al Statului

NIAMEY
In legătură cu încetarea din viață a președintelui Republicii Niger, 

general Seyni Kountche, adresez Consiliului Militar Suprem, guvernului și 
poporului Republicii Niger, precum și familiei celui dispărut, sincere 
condoleanțe și sentimente de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

In
MANAGUA 11 (Agerpres). — Adu

narea Națională nicaraguană — par
lamentul — a inițiat dezbaterile pe 
marginea proiectelor de lege privind 
amnistia generală și ridicarea stării 
de urgență în unele zone ale țării 
unde acționează forțele mercenare 
contrarevoluționare, transmite agen
ția Prensa Latina. Documentele au 
fost elaborate de puterea executivă, 
la inițiativa președintelui Nicaraguei, 
Daniel Ortega, în baza prevederilor 
Acordului de pace în America Cen
trală, semnat Ia 7 august, la Ciudad 
de Guatemala.

MANAGUA 11 (Agerpres). — La 
Managua a avut loc o întîlnire între 
reprezentanți ai guvernului sandinist 
nicaraguan și Margaret Hayes Daly, 
fost consilier în cadrul Departamen
tului de Stat și Ministerului Apără
rii. consilier al Comitetului pentru 
relații externe al Senatului S.U.A.. 
consacrată sondării posibilităților 'de 
reluare a dialogului oficial nicara- 
guano—nord-american urmărind nor
malizarea relațiilor dintre cMe două 
țări — transmite agenția EFE, ci

tind surse locale. La încheierea con
vorbirilor nu a fost dat publicității 
un comunicat oficial, dar surse ni- 
caraguane au menționat că „există 
un climat favorabil inițierii unui 
schimb de vederi intre Nicaragua și 
S.U.A." — precizează agenția EFE.

HAVANA 11 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Havana, la în
cheierea vizitei sale în Cuba, minis
trul de externe suedez. Sten Anders
son, s-a pronunțat pentru continua
rea eforturilor de pace în America 
Centrală — transmite agenția Pren
sa Latina. El a evidențiat necesita
tea de a se acționa ferm, de către 
toate statele și forțele democratice 
din regiune, pentru asigurarea unui 
climat real și durabil de pace, secu
ritate și cooperare în America Cen
trală, în genere, în America Latină 
și zona caraibiană. Totodată, el s-a 
pronunțat pentru soluționarea tutu
ror litigiilor internaționale prin mij
loace pașnice, pe calea dialogului po
litic, fără amestec străin și fără folo
sirea sau amenințarea cu folosirea 
forței în raporturile dintre națiuni.

Ripostă acțiunilor neocolonialiste
ACCRA 11 (Agerpres). — Situația 

economică a țărilor in curs de dez
voltare este agravată de activitatea 
corporațiilor transnaționale care ex
ploatează bogățiile naturale ale tine
relor națiuni independente — a de
clarat. la Accra. Aanaa Enin. mem
bru al Consiliului Național Provizo
riu al Apărării din Ghana. Statele 
occidentale reduc continuu preturile 
,1a materiile prime importate din ță
rile în curs de dezvoltare si livrea
ză acestora produse industriale la 
preturi tot mai ridicate, care le asi
gură profituri fabuloase — a spus 
el. Aanaa Enin a chemat tinerele 
state independente din Asia, Africa 
și America Latină să dea o ripostă

hotărîtă încercărilor statelor occiden
tale de a perpetua dependenta țări
lor în curs de dezvoltare de sistemul 
mondial al economiei capitaliste.

ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul unei reu
niuni a experților africani în dome
niul comerțului, care se desfășoară 
la Addis Abebâ. reprezentantul etio
pian a subliniat că discriminările 
la care recurg statele occidentale in 
relațiile economice cu Africa, precum 
și penetrația corporațiilor transna
ționale pe piețele africane împiedică 
statele continentului să aplice mă
surile cerute pentru depășirea crizei 
economice.
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Acțiuni și luări de poziție pentru
„Bancnota verde“ î i continuă căderea

Încheierea reuniunii
AMMAN 11 (Agerpres). — La 

Amman s-au încheiat lucrările Con
ferinței extraordinare arabe la nivel 
înalt. Comunicatul final al reuniunii 
subliniază importanta întăririi unită
ții și solidarității țărilor arabe.

Participanții s-ati pronunțat pen
tru convocarea, sub egida O.N.U., a 
unei Conferințe internaționale . con
sacrate păcii în Orientul Mijlociu, 
cu participarea tuturor țărilor im
plicate în conflict, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, sin
gurul reprezentant legitim al po
norului palestinian, precum și a ce
lor cinci membri permanent! ai Con
siliului de Securitate, relatează agen
ția KUNA. Documentul subliniază 
că o asemenea conferință este sin
gura modalitate de instituire a unei 
păci trainice, echitabil? și cuprinză
toare în regiune. Se arată, de ase
menea. că prob’ema palestiniană este 
principala problemă a conflictului

arabe la nivel inalt
arabo-israelian și că pacea nu poate 
fi instaurată fără eliberarea tuturor 
teritoriilor arabe ocupate și reali
zarea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian.

Conferința și-a exprimat sprijinul 
față de lupta poporului libanez pen
tru suveranitatea și integritatea te
ritorială a tării, pentru depășirea 
crizei și normalizarea situației in
terne.

Șefii de stat șl de guvern partici
pant s-au pronunțat totodată pentru 
traducerea in viată a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al O.N.U 
care prevăd încetarea conflictului 
iraniano-irakian.

Comunicatul menționează că resta
bilirea relațiilor diplomatice între 
oricare stat membru al Ligii Arabe 
și Egipt constituie un act de suvera
nitate, pe care flecare tară îl va 
întreprinde conform Constituției și 
legilor sale.

In interesul accelerării 
reunificării independente 

și pașnice a Coreei
PHENIAN 11 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Frontului De
mocratic pentru Reunificarea Patriei 
și Comitetul pentru Reunificarea 
Pașnică a Patriei din R.P.D. Co
reeană s-au reunit la Phenian pen
tru a examina măsurile ce se im
pun a fi luate de urgentă pentru 
accelerarea reunificării independen
te și pașnice a Coreei. In cadrul re
uniunii — transmite agenția A.C.T.C. 
— a fost adoptată o scrisoare adre
sată diferitelor partide și grupări 
ale populației din Coreea de Sud, 
care conține un proiect de înțele
gere națională.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 11 (Agerpres). — Activi

tățile cotidiene din Liban și-au re
luat cursul obișnuit, după încetarea 
grevei generale declanșate săptămî- 
na trecută de Confederația sindica
telor libaneze. Instituțiile publice și 
administrative, școlile și universită
țile au fost redeschise, ca și Aero
portul Internațional Beirut. Greva a 
fost organizată in semn de protest 
față de situația deosebit de gravă 
pe plan economic și social. Agenția 
China Nouă relevă că rata anuală 
a inflației a ajuns la 200 la sută, 
ca urmare a deprecierii într-un ritm 
foarte rapid a monedei naționale. 
Paritatea lirei libaneze a ajuns la 
700 la 1 în raport cu dolarul S.U.A., 
față de 2,5 la 1 în momentul de

clanșării războiului civil în urmă cu 
12 ani.

BEIRUT 11 (Agerpres). — în re
giunea sudică a Libanului, forțele 
israeliene de ocupație au confiscat 
noi terenuri in scopuri militare, fă- 
cind astfel să crească nemulțumirea 
populației locale și să se intensifi
ce mișcarea de rezistență împotriva 
ocupației. O suprafață de 500—1 000 
de metri pătrați, situată intre sec
torul Al-Naqoura și extremitatea es
tică a regiunii, a fost transforma
tă în zonă militară, aici fiind plan
tate mine în tentativa de a împie
dica acțiunile luptătorilor libanezi 
din rezistență, au anunțat posturile 
de radio locale.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 11 (Agerpres).- — Po

trivit unui comunicat militar citat 
da atenția IRNA. forțele iraniene au 
lansat un atac împotrivă unor uni
tăți mTitare irakiene din provincia 
Erbil și asupra unor concentrări de 
trupe irakiene de la Sharhani șl 
Zobeldat. Agenția precizează, tot
odată. că forțele iraniene au bom
bardat obiective economice si mili
tare irakiene de la Halabja. Al-Daj- 
bala, Seyyed Sadeq. Chwarta șl 
Sulaimaniyah.

BAGDAD 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția INA. avioane 
de luptă irakiene au efectuat un 
raid asupra cîmpurilor petrolifere 
iraniene de la Maroun și 89 de mi
siuni de luptă împotriva unor po
ziții Iraniene din diferite zone ale 
frontului. In sectorul de operațiuni 
de la est de Basra — arată INA — 
au fost distruse fortificații iraniene 
șl a fost aruncat în aer un depozit de 
muniții. Avioane militare iraklem- 
au atacat un mare obiectiv naval 
aflat în apropierea coastelor iraniene.

Spre lichidarea dictaturii 
în Coreea de Sud

SEUL 11 (Agerpres). — Alegerile 
prezidențiale din Coreea de Sud au 
fost stabilite pentru data de 16 de
cembrie — relatează agenția T.A.S.S.. 
citind informațiile apărute în presa 
din Seul. Se menționează că opozi
ția nu a obiectat împotriva desfășu
rării scrutinului la această dată.

Principalii candidați la funcția su
premă a statului sint liderii cunoscuți 
ai opoziției, Kim Dae Jung și Kim 
Yong Sam, și reprezentantul partidu
lui de guvemămint, Roh Tae Woo. 
Pentru alegerile prezidențiale și-a 
anunțat candidatura și Hon Suk Cha, 
reprezentanta Partidului Social-De
mocrat, formațiune politică mai mică.

După cum se știe, inițierea de ale
geri prezidențiale directe constituie 
rezultatul largii mișcări lansate de 
cele mai diferite pături ale popu
lației sud-coreene. care au cerut li
chidarea dictaturii, modificarea con- 
stituției și restabi’irea democrației în 
această, parte a Coreei, la conduce
rea căreia s-a aflat, vreme îndelun
gată. un număr de generali. Actua
lele autorități, temîndu-se de o răs
coală generalizată, au acceptat, după 
lungi tergiversări, schimbarea legii 
fundamentale a tării și desfășura
rea de alegeri la care să participe 
întreaga populație.

BONN 11 (Agerpres). — Pe toate 
piețele monetare occidentale deviza 
americană și-a continuat căderea 
„implacabilă", pe fondul unor nego
cieri cvasisterile intre Congresul și 
Administrația S.U.A. în ce privește 
reducerea deficitului federal. La 
aceasta se adaugă și lipsa de acord 
la reuniunea de la Basel a guverna
torilor băncilor centrale occidentale, 
precum și unele speculații furnizate 
de presă americană referitoare la 
intențiile administrației în legătură 
cu actuala situație a monedei ame
ricane. '

La Frankfurt pe Main, unde do
larul s-a apropiat de bariera, consi
derată psihologică, a 1,6 mărci, se 
fac auzite tot mai frecvent afirma
ții privind necesitatea convocării 
de urgență a șefilor finanțelor din

principalele șapte state industria
lizate.

Moneda S.U.A. a atins la Tokio cel 
mai scăzut curs din anii postbelici, 
situindu-se la niveluri deosebit de 
scăzute și pe alte piețe.

GENEVA 11 (Agerpres). — Repre
zentantul special al S.U.A. pentru 
probleme comerciale. Clayton Yeut- 
țer, a ‘declarat la Geneva Că „banc
nota verde" va continua să piardă 
din valoare pe piețele internaționale 
cit timp'nu se vor corecta actualele 
dezechilibre din comerțul mondial.

Aceste corecții ar putea fi făcute 
intervenind fie in politica fiscală și 
comercială a Statelor Unite sau in 
cea a principalilor săi parteneri co
merciali, fie în politică impozitelor 
sau printr-o ajustare a ratelor do- 
binzilor, a afirmat el.
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franceză „Apelul celor 100". I
iții antirăzboinici francezi
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încetarea cursei înarmărilor
„Să acționăm pentru a deschide noi perspective 

în direcția dezarmării!"
< PARIS 11 (Agerpres). — înche- 
) ierea unui tratat privind lichidarea 
i rachetelor cu rază medie de ac- 
’ țiune și operativ-tactice ar deschi

de noi perspective în direcția 
dezarmării generale și ar confirma 
eficienta acțiunilor mișcărilor pen
tru pace din întreaga lume — se 
arată într-o declarație dată publi
cității la Paris de mișcarea pentruI
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pace i
Militanții ---------------- ---------
sint chemați să se reunească în 
piața Notre Dame din Paris în ziua 
începerii intilnirii sovieto-america- 
ne la nivel înalt în cadrul unei 
manifestații pentru pace, pentru 
participarea Franței Ia procesul de 
dezarmare, de eliminare a perico
lului nuclear de pe planeta noastră.

„Eliminarea rachetelor nucleare din Europa 
ar influența pozitiv întreaga viață internațională"

NEW DELHI 11 (Agerpres). —
La încheierea unui seminar naț’o- 

i nai avind drept temă securitatea în 
) Asia și Pacific, desfășurat timp de 
; două zile la New Delhi, s-a sub- 
/ liniat necesitatea urgentă a întări- 
! rii păcii in lume ca o condiție prin- 
i cipală pentru progresul social și 

economic al țărilor în curs de dez- 
ț voltare. In cadrul seminarului, Ia 
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I
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î 
I 
I

care au participat aproximativ 100 
de oameni politici, oameni de ști
ință, diplomați și ziariști, s-a ■ 
preciat 'că realizarea și semnarea (’ 
acordului sovieto-american pentru 
eliminarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune ar in
fluenta pozitiv situația din regiu
nea Asiei și Pacificului.

ILE DE PRESA
e scurt

1

I PRIMIRE. La Moscova, Andrei 
Gromiko, membru al Biroului Po- 

* litic al C.C. al P.C.U.S., președin- 
. tele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S., a primit delegația Aso- 
I ciației de prietenie a poporului 

chinez cu străinătatea, condusă de 
I Zhang Wenjin, președintele asocia

ției, care a participat la manifestă
rile prilejuite de cea de-a . 70-a

I aniversare a Revoluției Socialiste 
din Octombrie — informează agen
țiile T.A.S.S. și China Nouă. în 
timpul convorbirii care a avut loc

Ia fost exprimată dorința celor două 
țări de a dezvolta relațiile bila
terale. '

CONVORBIRE. Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 

(președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, l-a primit la Ber
lin pe John Whitehead, adjunct al 
secretarului de stat al S.U.A. Au 

Ifost discutate probleme ale rela
țiilor bilaterale, precum și aspecte 
majore ale situației internaționale 

. actuale, transmite agenția A.D.N.
PLENARA. La Budapesta au 

început, miercuri, lucrările plenarei 
I C.C. al Partidului Muncitoresc So- 
I cialist Ungar. Pe ordinea de zi a 

plenarei — informează agenția 
IM.T.I. — se află dezbaterea unor 

probleme actuale ale situației in
ternaționale și ale politicii externe 
a R.P. Ungare, precum și proble- 

î me actuale ale activității ideo- 
j logice.
I DECLARAȚIE. Intr-o declarație 

făcută presei, primul ministru al
I guvernului tunisian, Hedi Bac- 

couche, a afirmat că. în curînd. în

Ițară va avea loc o dezbatere publi
că asupra Constituției. Pe de altă 
parte, el a spus că Tunisia își va

I menține și dezvolta relațiile cu 
toate țările, o atenție specială ur- 
mînd a fi acordată impulsionării

I raporturilor cu statele maghrebie- 
ne, transmite agenția KUNA.

ANACRONISM. Intr-o declarație

I făcută la Madrid, ministrul spaniol 
al afacerilor externe. Francisco 
Fernandez Ordonez, consideră

I drept anacronic și absurd faptul ca 
în , Europa să mai existe colonii, 
cum se întîmplă cu Gibraltarul. 
Dună cum informează anen'la

IEFE, Ordonez a făcut această de
clarație in parlament, răspunzînd 
unei interpelări formulate de un

I senator al opoziției conservatoare 
referitoare la negocierile hispano- 
britanice asupra Gibraltarului.

SEMINAR. La Montreuil s-a 
desfășurat un seminar consacrat 

i modului în care sînt respectate

drepturile sindicale în Franța, 
participanții conștatînd că se in- I 
registrează numeroase violări ale 
acestor drepturi. Organizat din ini- I 
țiativa Confederației Generale a | 
Muncii, seminarul a reunit oameni 
de știință, ecologiști, sociologi și i 
juriști, precum și reprezentanți ai 
sindicatelor și ai unor formațiuni ’ 
politice. Participanții au subliniat 
necesitatea creșterii capacității de I 
acțiune a sindicatelor.

BUGET. Adunarea Națională a j 
Franței a adoptat bugetul militar 
pe exercițiul financiar viitor, care 
se ridică la 176,6 miliarde franci, , 
fiind cu 4,42 la sută mai mare de- I 
cit în acest an. Buget 1 face parte I 
din programul militar al Franței 
pe următorii cinci ani, care prevede I 
in principal sporirea potențialului 
nuclear, cu prioritate a forțelor nu- • 
cleare strategice. Deputății unor 
partide de opoziție, în frunte cu I 
cei comuniști, au votat impotriva I 
bugetului militar.

REVIZUIRE. Camera Superioară 1 
a Parlamentului Filipinelor a adop- 
tat, la 10 noiembrie, o rezoluție . 
privind crearea unui comitet special I 
care va revizui toate tratatele în- I 
cheiate de Filipine cu S.U.A. în do
meniul militar, inclusiv acordul re- I 
feritor la bazele militare ale S.U.A. 
din Filipine.

REUNIUNE. La Haga s-a înche- I 
iat reuniunea ministerială a sta- I 
telor membre ale Agenției Cosmi
ce Europene, care se ocupă de rea- I 
lizareâ programelor cosmice știin
țifice. Miniștrii celor 13 țări mem
bre ale agenției au discutat pro- j 
blema alocării unor fonduri supli
mentare pentru realizarea de pro- 1 
iecte comune. între care crearea, ■ 
în anii 1988—2000, a unei rachete I 
purtătoare grele „Ariane-5". a unei I 
navete spațiale „Hermes" și coo
perarea cu S.U.A. în construcția I 
stației orbitale „Columbus".

PROGRAM. Edouard Saouma, i 
reales director general al F.A.O., 
a declarat în cadrul conferinței or- ■ 
ganizației, care se desfășoară la 
Roma, că omenirea trebuie să-și I 
intensifice eforturile împotriva | 
foametei. Referindu-se la progra
mul de acțiune al F.A.O.. vorbi- | 
torul a subliniat, in același timp, 
necesitatea dezvoltării agriculturii, • 
a eliminării malnutriției și îmbu
nătățirii aprovizionării cu alimen- I 
te. De asemenea, el a arătat că, I 
din cauza secetei, unele țări din 
Africa au nevoie de noi ajutoare I 
alimentare. Saouma a atras aten- I 
ția că, pe plan global, numărul 1 
celor care suferă de foame a eres- > 
cut în cifre absolute.
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evoluției spre progres a umanității l
— au subliniat vorbitorii. J

înlăturarea nedreptăților sociale și naționale 
condiție a păcii

BRASILIA 11 (Agerpres). — Mo
bilizarea opiniei publice pentru 
dezbaterea problemelor legate de 
necesitatea dezarmării nucleare si 
folosirii energiei nucleare exclusiv 
în scopuri pașnice, eliminarea foca
relor de tensiune de pe planeta 
noastră, lupta pentru echitate so
cială constituie teme ale reuniuni
lor, simpozioanelor și conferințelor 
ce se desfășoară în Brazilia în ca
drul unei „săptămîni pentru pace", 

î organizată din inițiativa Societății 
? braziliene pentru progresul științei 
1 și a Universității din Brasilia.
i In cadrul dezbaterilor s-a relie- 
I fat‘ că pacea nu trebuie înțeleasă 
* doar ca ..antonim" al războiului.

nuLupta pentru pace presupune 
numai activizarea unei largi miș
cări împotriva armelor nucleare, 
pentru lichidarea uriașelor arsena
le de arme atomice. Acest aspect 
este foarte important, dar este 
doar o componentă a noțiunii de 
pace. Apărarea păcii presupune 
lupta împotriva inechităților socia
le. împotriva foametei și maladii
lor. pentru independenta popoare
lor nu numai pe plan politic, ci și 
pe plan economic, pentru apărarea 
drepturilor lor de a-și hotărî de 
sine stătător destinele. Toate aces
te probleme, ca și armele nucleare, 
reprezintă o amenințare la adresa

Unități, militare sud-africane își extind acțiunile 
agresive împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Președintele Angolei. Jose Eduar
do Dos Santos, l-a informat pe secre
tarul general al O.N.U. în legătură 
cu agravarea situației din sudul 
teritoriului angolez. Intr-o scrisoare 
difuzată ca document oficial al Con
siliului de Securitate al O.N.U. se 
relevă că în ultimele zile forțele ar
mate sud-africane au organizat noi 
acțiuni armate de mare amploare în 
provincia Cuando-Cubango din sud- 
estul Angolei și se pregătesc să des
fășoare armament greu și tehnică 
de luptă în provincia Cunene. Con
tinuarea confruntării militare in re
giune creează o serioasă amenințare 
la adresa păcii și securității interna
ționale. se arată in scrisoare.

Președintele angolez a cerut secre
tarului general al O.N.U. să adopte 
măsurile necesare pentru a se pune 
capăt a-'estor acțiuni, care contravin 
Cartei Națiunilor Unite și normelor 
dreptului internațional.

LUANDA 11 (Agerpres). — Forțele 
armate ale R.S.A.. care au pătruns 
pe teritoriul Angolei. înaintează in 
interiorul tării. încercînd să extindă 
zona operațiunilor militare — a a- 
nunțat Antonio dos Santos Franca, 
prim-adjunct al ministrului apărării.

șeful Statului Major al forțelor ar
mate populare angoleze de eliberare, 
în cadrul unei conferințe de presă 
organizate la Luanda.

în prezent, a subliniat Santos 
Franca, trei batalioane ale armatei 
regulate sud-africane desfășoară o 
ofensivă împotriva orașului Quinto- 
Cuanavale din provincia Cuando-Cu
bango. La frontierele angoleze au 
fost dislocate, de asemenea, unităti 
mecanizate ale regimului de la Pre
toria, iar rezerviștii sud-africani sint 
chemați sub arme.

Actele de agresiune ale Pretoriei 
împotriva Angolei — a subliniat 
șeful Statului Major al armatei — 
sint menite să salveze și să impulsio
neze activitatea elementelor contra
revoluționare lansate in Angola si 
finanțate de autoritătle rasiste sud- 
africane. Forțele armatei populare 
angoleze dau o ripostă energică ac
telor de agresiune săvîrșite imno
triva țării. Potrivit comunicatelo- 
militare. în cursul ultimelor două 
Iun! forțele armate angoleze au dis
trus 11 tancuri și 24 de alte vehicule 
blindate, au doborît 35 de avioane si 
elicoptere și au provocat forțelor ar
mate intervention Iste sud-africane 
pierderi in oameni.
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