
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12245 Miercuri 6 ianuarie 1982 6 PAGINI - 30 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Majhemout Diop, președintele 
Partidului African al Independenței din Senegal

RĂSPUNZlND chemărilor însuflețitoare din mesajul de anul nou

AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In fiecare întreprindere-muncă bine organizată, 
ordine și disciplină pentru îndeplinirea 

exemplară a planului!
Cu optimismul și încrederea ce ca

racterizează poporul nostru liber și 
stăpin pe destinele sale, am pășit 
praful unui nou an — 1982. începem 
acest an cu hotărirea fermă de a 
munci neobosit, strîris uniți in jurul 
partidului, al secretarului sau gene
ral. pentru realizarea exemplară a 
mobilizatoarelor programe de muncă 
pe care ni le-am propus, de a des
fășura mai energic ofensiva pentru 
o calitate nouă, superioară în toate 
dorșeniile activi-

rti economice.
a înfăptui nea- 

bî- <it hotâririle 
Congresului al 
Xll-lea al P.C.R. 
Intrăm în noul 
an cu dorința 
nestrămutată de 
a asiaura. prin 
izbinzile De care 
le vom dobîndi. 
progresul tot mai 
susținut al econo
miei naționale, 
centru a soori 
mai accentuat 
venitul national 
si avuția societă
ții. cu convinge
rea că. asa si numai asa. prin mun
ca noastră tot mai rodnică, mai 
eficientă, putem da certitudine În
făptuirii integrale a programului de 
creștere a bunăstării poporului in ac
tualul cincinal.

Avem incă proaspete în memorie 
îndemnurile insufletitoare adresa
te întregului popor de secretarul 
general al partidului, președinte
le Republicii. tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, în Mesajul de Anul nou : 
„Este necesar să acționăm cu toată 
hotărirea, in spirit revoluționar, 
pentru lichidarea lipsurilor, intărirea 
răspunderii și exigenței in intreaga 
viață economico-socială, făcind totul 
pentru dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice, pentru ridicarea 
continuă a calității și nivelului teh
nic al produselor. Aplicind neabătut 
noul mecanism economic, autogestiu- 
nea și autoconducerea muncitoreas
că, să asigurăm creșterea eficienței 
economice, a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de producție, 
sporirea continuă a venitului na
tional".

OAMENI Al MUNCII,
GOSPODĂRIT! CIT MAI RAȚIONAL 

ENERGIA ELECTRICĂ!
Economisind fiecare doar a suta parte din energia electrică folosită la 

locul de muncă,

TN ANUL 1982 ȚARA AR CIȘTIGA 600 000 000 KWH, ADICĂ ECHIVALEN
TUL PRODUCȚIEI PE DOI ANI A HIDROCENTRALEI DE LA BICAZ.

In cele 480 DE MINUTE ale unui schimb de lucru se distribuie :

UNUI STRUNGAR UNEI TEXTILISTE UNUI OȚELAR 4.

52 KILOWAȚI-ORA 96 KILOWAȚI-ORA 14 800 KILOWAȚI-ORA

Dacă un strungar, o textilistă și un oțelar de la cuptoarele electrice ar 
reduce consumul de energie electrică într-o lună cu numai UNU LA SUTĂ,

DIN ECONOMIILE OBȚINUTE S-AR PUTEA REALIZA :

• PRELUCRAREA A 3 PIESE DE TEHNICITATE SUPERIOARA

• PESTE 40 METRI PĂTRAȚI DE ȚESĂTURI

• APROAPE 6 TONE DE OȚEL ELECTRIC

Iată obiective concrete, pe deplin realizabile, pentru înfăp
tuirea cărora trebuie să acționăm stăruitor, zi de zi, cu pricepere și 
răspundere muncitorească !

Răspunzînd înflăcăratelor chemări 
ale secretarului general al parti
dului, să acționăm cu dăruire și 
abnegație, cu o înaltă exigență revo
luționară la fiecare loc de muncă. în 
fiecare întreprindere, peste tot unde 
se creează bunuri materiale, pentru 
a asigura un demaraj viguros întregii 
activități din acest an. astfel incit 
anul 1982 — anul in care va avea toc 
Conferința națională a partidului — 
să constituie o etapă importantă în 

„In anul 1982 sâ înscriem noi progrese în dezvoltarea 
neîntreruptă a patriei noastre, în ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregii națiuni, în întărirea independenței 
și suveranității României socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

realizarea planului cincinal, in dez
voltarea economico-socială a țării.

Fiecare colectiv muncitoresc cu
noaște bine obiectivele și sarcinile 
Pe care le are de îndeplinit in acest 
an. Ele au fost formulate cu o deo
sebită claritate in ampla expunere a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceâușescu. la ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
anui trecut — document programatic 
de excepțională importanță pentru 
activitatea întregului partid, a tutu
ror oamenilor muncii in realizarea 
planului pe acest an și a intre'gnlui 
cincinal. Ele au fost dezbătute cu 
exigență în , adunările generale ale 
oamenilor muncii. Dacă ar fi să des
prindem obiectivul central al muncii 
noastre din cel de-al doilea an al 
cincinalului, acesta este, fără îndo
ială, desfășurarea largă a bătăliei 
pentru accentuarea factorilor inten
sivi, calitativi ai dezvoltării econo
mice — caracteristică generală a în
tregului cincinal. O bătălie in care 
sîntem angajați cu toții, o bătălie in 
care putem și trebuie să ridicăm șta

cheta exigențelor la cote tot mai 
înalte. Aceasta cere ca în fiecare în
treprindere să se instaureze un cli
mat de ordine, disciplină și răspun
dere muncitorească, ca fiecare om al 
muncii să dea dovadă de înaltă con
știință profesională, dăruire și com
petență, să-și facă exemplar datoria, 
pentru ca incă din primele zile 
ale anului să se asigure indepli- 
nirea planului de producție, creș
terea puternică a eficienței economice.

Dispunem de toate condițiile pen
tru realizarea sarcinilor mari și com
plexe ale planului pe 1982. Esențial 
este ca în fiecare întreprindere sa. 
se asigure, din primele zile ale nou
lui an. o organizare riguroasă a pro
ducției. valorificarea superioară a 
potențialului tehnic, material și 
uman de care dispune, pentru reali
zarea ritmică, integrală și la toate 
sortimentele a planului producției 
fizice, m condiții de maximă efici
ență. în acest scop, in spiritul noilor 
reglementări legale adoptate recent 
de Mareâ Adunare Națională, pre
cum și al decretului pe care il publi
căm in ziarul de astăzi, este ne
cesar ca pretutindeni, in fiecare 
atelier, secție și întreprindere, să se 
ia măsuri hotărite pentru folosirea 
intensivă, Ia intreaga capacitate a 
mijloacelor tehnice, creșterea sigu
ranței in exploatare a utilajelor și 
instalațiilor, intărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă, astfel ca nici un 
minut din timpul productiv să nu se 
irosească. Sarcini deosebite revin in 
această privință colectivelor unități

lor din industria extractivă, care au 
mari răspunderi in dezvoltarea bazei 
de materii prime și energetice a ță
rii. Muncitorii și specialiștii din aces
te unități economice trebuie sâ fie 
conștienți' că . orice efort depus in 
scopul sporirii producției are o im
portantă deosebită pentru desfășura
rea in bune condiții a activității în 
întreprinderile prelucrătoare, pentru 
reducerea efortului valutar al țării. 
Așa cum a subliniat secretarul gene

rai al partidului, 
prevederile ne a- 
cest an la pro
ducția de cărbu
ne si petrol, la 
producția de mi
nereuri. in gene
ral de materii 
prime. trebuie 
considerate ca mi
nime, orice can
tități suplimen
tare fiind în folo
sul progresului e- 
cbnomic al țării, 

în ansamblul 
preocupărilor pen
tru îndeplinirea 
olanului oe acest 
an trebuie să se 

acorde prioritate realizării inte
grale. la termenele prevăzute în 
contracte și de cea mai bună ca
litate a producției pentru export. 
Exportul este o problemă esențială, 
fundamentală a dezvoltării generale 
a țârii și. de aceea, îndeplinirea 
exemplară a planului in acest dome
niu trebuie să' constituie un obiectiv 
de prim ordin pentru toate colecti
vele muncitorești, care trebuie urmă
rit zilnic, cu toată exigența și răs
punderea. de organele , și organiza- 
țiile, de partid, de .•Mteiliite oameni-. 
lor muncii din fiecare unitate econo
mică. de comitetele județene de 
partid. Fiecare colectiv de întreprin
dere trebuie să înțeleagă că numai 
realizarea integrală și in condiții de 
înaltă eficientă a producției destina
te exportului creează condiții pentru 
asigurarea resurselor valutare nece
sare importurilor de care are nevoie 
economia națională, pentru achitarea
(Continuare în pag. a V-a)

COPȘA MICĂ . Produse 

peste prevederi

Metalurgîștiî și chimiștii de pe 
platforma industrială Copșa Mică 
âu obținut in primele 5 zile ale 
noului an rezultate de prestigiu. 
La întreprinderea „Carbosin.", 
roadele hărniciei din aceste Zile 
ee concretizează într-o producție 
peste plan de 65 tone negru de 
fum, 25 000 kg acid formic, 
15 000 kg acid oxalic si peste 
14 000 kg polimetacrilat de me
til. Concomitent cu depășirea 
planului la producția marfă cu 
4,3 la sută, au fost realizate pro
duse pentru export in valoare 
de 3,1 milioane lei. o bună parte 
dintre acestea fiind expediate 
partenerilor externi. (Nicolae 
Brujari).

Disciplina 
față de

începutul unei noi zile de muncă 
la „Electrotehnica". Cu mult înainte 
de ora de începere a activității, mun
citorii și specialiștii s-au prezentat la 
locurile de muncă, și-au luat in pri
mire mașinile. Un exemplu, între 
atitea altele, de răspundere și disci
plină muncitorească.

Secvențe precum aceasta surprinsă 
In atelierul de variatoare al între
prinderii bucureștene „Electrotehni
ca" pot fi multiplicate de mii, de zeci 
de mii de ori. Pentru că. practic, în 
oricare din secțiile unităților indus
triale de pe cuprinsul patriei, la fel 
ca aici, cei mai multi muncitori 
sosesc la locul de producție cu mi
nute bune . înainte de intrarea in 
schimb. Sint momente in care se ve
rifică starea sculelor si dispozitive
lor. se soluționează ultimele proble
me privind aprovizionarea cu ma
terii prime si materiale. Toate aces
tea pentru ca atunci cind „sirena" 
uzinei va anunța începutul unei noi 
zile de lucru activitatea productivă 
să demareze in cele mai bune condi
ții.

— Nici nu se poate altfel — avea 
sa ne spună mai tîrziu tovarășul Ion 
Gruia, sosit, ca de obicei, printre 
cei dinții. Și nu se poate pentru 
că astăzi, cind beneficiem de o zes
tre tehnică de mare complexitate si 
înaltă productivitate, timpul a de
venit pentru noi mai prețios ca ori- 
cind, valoarea orelor si a minutelor 
s-a înzecit (Tovarășa Georgeta Mi- 
hdili de la serviciul personal—invd-

Tovarășul, Nicolae Ceaușescti, 
secretar general ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste Romania, a primit, marți; 
5 ianuarie. pe tovarășul Majhemout 
Diop. președintele Partidului African 
al Independenței din Senegal, care.

Amînarea vizitei ia țara noastră a generalului Kenan Evreu, 
stat al Republicii Turcia ■

să o efectueze in Republica Socialistă S-a convenit ca o nouă dată pen- 
Romănia la mijlocul lunii ianua- tru realizarea vizitei să fie stabilită 
rie a.c. ulterior, de comun acord.

Generalul Kenan Evren, șef de stat 
al Republicii Turcia. a rugat ca. din 
cauza îmbolnăvirii soției sale, să fie 
aminată vizita de stat pe care urma 

in spiritul preocupărilor constante ale conducerii partidului, ale tovarășuluiy

NICOLAE CEAUȘESCU pentru întronarea unei ordini și discipline desăvirșite in muncă,

a unei înalte răspunderi pentru desfășurarea neîntreruptă și cu eficie nță maximă

a producției, pentru buna gospodărire și dezvoltarea avuției socialiste—baza trainică

a creșterii puterii economice a patriei, a ridicării nivelului de trai al poporului

Consiliul de Stat a adoptat 

UN IMPORTANT DECRET 
pentru instituirea unor reguli privind exploatarea si întreținerea 

instalațiilor, utilajelor si mașinilor, intărirea ordinii 
si disciplinei in muncă in unitățile cu foc continuu sau care an

instalații cu grad ridicat
Prevederile noului decret izvorăsc din cerința de a 

se reglementa in mod unitar obligațiile ți răspunderile 
ce revin oamenilor muncii din aceste unități, centra
lelor industriale ți ministerelor pentru asigurarea func
ționării neîntrerupte ți in condiții de deplină siguranță 
a instalațiilor ți utilajelor in scopul realizării sarcinilor 
de plan și pentru preintîmpinarea ți înlăturarea ori
căror situații care ar pune in primejdie viața ți secu
ritatea oamenilor muncii ori bunul mers al instala
țiilor. Totodată, ele au menirea să asigure respectarea 
cu strictețe a disciplinei tehnologice, instaurarea unei 
ordini ți discipline riguroase in muncă in aceste uni
tăți, colectivele lor avind datoria de o da dovadă de 
dăruire ți înaltă răspundere in muncă.

de pericol in exploatare
ORGANELE SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID, CON

SILIILE OAMENILOR MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI SINT 
CHEMATE SA DEZBATĂ APROFUNDAT Șl CU EXI
GENȚĂ NORMELE STABILITE PRIN DECRET - CARE 
RĂSPUND UNOR NECESITAT! REALE ALE DEZVOLTĂ
RII ECONOMIEI NAȚIONALE, INTERESELOR DE PRO
GRES ALE ÎNTREGULUI POPOR - SĂ STIMULEZE PU
TERNIC OPINIA MUNCITOREASCĂ PENTRU RESPEC
TAREA LOR RIGUROASĂ, PENTRU ASIGURAREA FUNC
ȚIONARII NEÎNTRERUPTE A INSTALAȚIILOR Șl UTILA
JELOR IN VEDEREA ÎNDEPLINIRII EXEMPLARE A SAR
CINILOR DE PLAN, IN INTERESUL CREȘTERII AVUȚIEI 
SOCIETĂȚII Șl A BUNĂSTĂRII POPORULUI.

Publicăm in pagina a 111-a textul decretului.

muncii-examenul de fiecare zi
tine insufi, față de societate
tămint—retribuire confirmă cu citeva 
date spusele interlocutorului nostru. 
Astfel, valoarea producției realizate 
într-o singură oră a anului 1981 se 
cifrează la circa o jumătate de mi
lion lei. Iar creșterea cu un singur 
procent a indicelui fondului de timp 

Oameni ai muncii, participanți la ancheta noastră social* 
politică, susțin cu satisfacție reglementările privind întă
rirea ordinii și disciplinei, adoptarea de norme ferme, 
concrete în fiecare unitate economică, la flecare loc de 
muncă, în vederea desfășurării exemplare a procesului 

de producție

disponibil folosit ar adăuga o pro
ducție de 12 milioane lei. cîștigin- 
du-se, cu alte cuvinte, incă trei zile 
intr-un an). Iată primul lucru la care 
ne gîndim, noi, cei mai multi dintre 
ce; 65 de lucrători ai atelierului, a- 
tunci cind sosim în uzină mai de
vreme de începerea schimbului sau 
atunci cind ne străduim să valorifi
căm cu maximum de randament mi
nutele unei zile de lucru. Dar ne 
mai gîndim și la altceva. Știm prea 
bine câ pentru a progresa mai rapid, 
pentru a trăi mai bine nu avem de 
așteptat de nicăieri binefaceri ori ca
douri ; știm că sursa prosperității 

.la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în tara noastră.

La primire a. luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
ai P.C.R.

Oaspetele a adresat tovarășului 

tării și deci a bunăstării noastre se 
află in munca noastră, in rodnicia 
activității pe care o depunem. Iar 
cind ești conștient de toate acestea 
nu poți să nu fii corect fată de tine 
Însuți, fată de tovarășii tăi de mun
că. desfășurind o activitate conști

incioasă. pătrunsă de o înaltă răs
pundere. Ceea ce înseamnă înainte 
de toate ordine și disciplină rigu
roase ; iar acestea încep cu punctua
litatea exemplară la intrarea m 
schimb, cu folosirea integrală a tu
turor minutelor programului de lu
cru, cu stabilirea unor reglementări 
ferme, unor răspunderi precise pen
tru fiecare loc de muncă, pentru fie
care om al muncii, de la muncitor 
pîHBTa directorul unității economice.

— Disciplina muncii, intervine în 
discuție tovarășul Ion Vasile de la 
aceeași întreprindere, are pentru noi 

Nicolae Ceausescu un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
Partidului African al Independenței 
din Senegal și a militantilor parti
dului. însoțit de cele mai bune urări.
(Continuare in pag. a V-a) 

însă o accepție mai largă, mai cu
prinzătoare. Ea presupune si ■grijă 
permanentă pentru gospodărirea ma
teriilor prime si materialelor, pentru 
întreținerea utilajelor, pentru calita
tea produselor care ies pe poarta în
treprinderii. Această grijă are la te
melie conștiința faptului că produ
sele -.pe care le utilizăm noi se rea
lizează cu mari consumuri de ener
gie electrică, presupun adică mari 
eforturi din partea societății. A. nu 
le gospodări deci judicios, a nu res
pecta cu strictețe disciplina tehnolo
gică înseamnă a nu tine seama de 
aceste eforturi, de aceste cheltuieli. 
Iar aceasta înseamnă în fond ,.a ne 
fura singuri căciula", irosind bunuri 
care sint ale noastre, ale tuturor.

Așa gindesc cei mai mulți din
tre tovarășii mei de muncă, anga
jați intr-o permanentă bătălie pen
tru calitate, pentru reducerea greu
tății și gabaritului produselor noas
tre. Pentru a mă referi tot la ate
lierul de variatoare, a cărui pro
ducție este destinată aproape in ex
clusivitate unor parteneri externi, as 
vrea țâ vă spun că in anul care a 
trecut ei n-au primit nici o reclama-

Anchetă realizată de
Silviu A.CHIM
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare in pag* a IV-a)
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Coincidența 
fericita
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Alecu Munteanu, din Dragomi- 
rești. județul Vaslui, a împlinit, 
in pragul noului an 1982, exact 
82 de ani de viață. Coincidența 
a făcut ca revelionul ’82 să-l 
petreacă impreună cu... 82 de 
persoane. Cine sint „persoa
nele" respective 2 Sint cei 12 fii 
ji fiice ale sale, intre care 5 
muncitori și 7 țărani coopera
tori, plus 51 de nepoți — elevi 
și studenți — plus... strănepoți. 
De cind se știu, în casa Măriei 
și Alecu Munteanu se adună, 
cu toții, la cumpăna anilor, in 
casa care devine t„i —.' 
încăpătoare. Numai bucuria 
din ce in ce mai mare.

tot mai ne-
e

I
I
I
I
I
I

I
I
I

„Cerere . v 
personală"

Conducerea cooperativei

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Conducerea cooperativei meș
teșugărești „Prestarea" din Țul
cea a descoperit un nou sistem 
de efectuare a serviciilor la do
miciliu. In locul dispeceratului 
de comenzi (care 
între noi fie vorba, 
doar cu numele) s-a 
sistemul 
adresate
Dacă omului i se sparge o con
ductă 
ment,
scrisă și să se prezinte personal 
cu ea "... . '
bare. Cum sediul unității 
află la marginea orașului 
cum președintele np se 
afla acolo și ziua și noaptea, ca 
să aprobe cererea, există riscul 
ca, intre timp, conducta spartă 
să inunde nu numai apartamen
tul. ci și blocul. Este și motivul 
pentru care mulți cetățeni se 
lipsesc de astfel de „servicii" 
ale cooperativei prestatoare de 
servicii. Rezultatul 2 In 1981 
planul cooperativei „Prestarea" 
n-a fost îndeplinit decit pe... 
jumătate. Răspunderea revine 
întregime cooperativei.

dispecerat, 
funcționa 

introdus 
„cererii personale- 
direct președintelui.

de apă intr-un aparta- 
trebuie să facă o cerere

la președinte pentru apro- 
-■ - ....... se

f* 
poate

in
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Ca acasâ I
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I

cu
... ............. __ , ... și 

oceanele lumii, chiar în ajunul 
Anului nou, Eugen Buda. de 
profesie bucătar, și-a petrecut 
revelionul' acasă. în apartamen
tul de pe. strada Costache Bur
că din Constanța, împreună cu 
soția, cu. părinții, cu frații și 
cu fiul- stju venit pe lume anul 
trecut. Int.rebindu-l cum se simte 
după călătoria de... cursă lungă, 
Eugen Buda ne-a spus :

— Cum să mă simt 2 Ca acasă 
Adică mai bine decit oriunde pe 
lume.

De gustul bucatelor nu l-am 
mai întrebat, pentru că a parti
cipat personal la prepararea lor, 
impreună cu mama sa, care a 
fost tot... bucătar la un local 
de pe litoral „și de la care — 
ne spune el am învățat me
serie. nu glumă -

Reîntors după o călătorie 
cargoul „Fieni" de pe mările I
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I După miezul I
I

MĂSURILE STABILITE PRIN RECENTELE DECRETE ALE CIINSILIIILUIOE STAT - PUTERNIC STIMULENT 
PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGIIICIILF, A LIVRĂRILOR IA FONDUL DE STAT, 

i» INTERESOL INTENSIFICĂRII SCHIMBULUI DE MĂRFURI DINTRE SAT SI ORAȘ

Cît cîștigă în plus, ce venituri suplimentare 
pot obține producătorii agricoli
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Ț ÎN ACESTE ZILE OAMENII :
0 cooperativă agricolă care livrează la fondul 

de stat 26 500 kg sfeclă de zahăr la hectar va 
realiza, față de 1981, un venit de :

aie <_lxu.lu duc/Uilill iot rnc,

MUNCII DIN AGRICULTURĂ
O cooperativă agricolă care livrează la fondul 

de stat 2 100 kg floarea-soarelui la hectar va 
realiza, față de 1981, un venit de :

19151 1982 1981 1982

Valoarea producției la prețuț
de contractare — lei 9142 9 142
Sporul de venit pe baza acor
dării primei de producție — lei — 5 962

Valoarea producției la prețul
de contractare — lei 5 628 5 628
Sporul de venit pe baza acor
dării primei de producție — lei — 1 512

Venitul total realizat la hec
tar — lei 9142 15104

Venitul total realizat la hec
tar— lei 5 628 7 140

în cazul în care unitatea agricolă cultivă cu 
sfeclă de zahăr 100 hectare, pentru aceeași can
titate livrată la fondul de stat va realiza, față de 
1981, un venit suplimentar de 596 200 LEI. Dacă 
unitatea va livra la hectar cu 8 000 kg mai multă 
sfeclă, față de 1981, venitul său suplimentar va 
crește la peste 862 000 LEI.

în cazul în care unitatea agricolă cultivă cu 
floarea-soarelui 200 hectare, pentru aceeași can
titate livrată la fondul de stat va realiza, față de 
1981, un venit suplimentar de 302 400 LEI. Dacă 
unitatea va livra la hectar cu 500 kg mai multă 
floarea-soarelui, față de 1981, venitul său supli
mentar va crește la 416 000 LEI.

„Producătorii din 
vor livra mai 

și mai mult lapte
Măsurile cuprinse in Decretul Con

siliului de Stat privind contractările 
si achizițiile de animale, păsări și 
produse animale ii stimulează în mod 
deosebit și pe producătorii individuali

comuna noastră 
multă carne 

la fondul de stat"
din zonele de deal și de munte sâ 
crească mai multe animale și să li
vreze cantități-sporite de produse 
animale la fondul de stat.

Pentru a ilustra ce reprezintă aces

te stimulente pentru producătorii 
agricoli din comuna noastră voi fo
losi citeva exemple. Anul trecut, gos
podarii din comună au livrat la fon
dul de stat tineret taurin însumind 
283 tone. Potrivit calculelor pe care. 
Ie-am făcut, dacă și în 1982 vor livra 
aceeași cantitate, prin aplicarea noi
lor preturi și beneficiind de primele 
acordate, ei ar incasa în plus, față 
de 1981. un milion de lei. Mulți din
tre ei au realizat pe această cale ve
nituri substanțiale : Dumitru Bala- 
basciuc a vîndut stattdui 5 taurine in

greutate totală de 2 100 kilograme : 
Artimon Saghin — 4 viței în greutate 
de 1 746 kg ; Gheorghe Covalschi, tot 
patru viței in greutate de 1 800 kg. 
Elena Cohut — 3 tăurași în greutate 
de 1 312 kilograme. Și ca ei sînt mulți 
alții. Puternic stimulați de măsurile 
cuprinse in decret, cetățenii comunei 
au hotărît să contracteze cu statul și 
pentru anul 1982 un mare număr de 

„taurine, pentru care vor primi sume 
și mai mari. Dealtfel, precizez că in 
acest an vom livra la fondul de stat 
du 20 tone carne de bovine mai mult

decit în 1981. Creșteri substanțiale 
vor cunoaște și livrările de lapte — 
de Iă 7 800 hl in 1981 la 15 900 hl in 
1982. Toți gospodarii din-comună care 
au încheiat contracte pentru 1982 s-au 
angajat să livreze peste 1 000 litri 
lapte de la fiecare vacă, iar tineretul 
taurin să depășească greutatea de 
■400 kilograme fiecare.

Pentru realizarea efectivelor și 
cantităților de produse animaliere 
prevăzute se va intensifica activitatea 
sanitar-veterinară pentru combaterea 
bolilor, creșterea indicelui de natali
tate la peste 82 la sută la bovine și

reducerea sacrificărilor de necesitate. 
Alte măsuri luate privesc organiza
rea rațională a pășunatului. pentru 
că vara se realizează cel mai mare 
spor atit in greutate, cât și de lapte, 
executarea unor lucrări de defrișare 
a arboretelor de pe pajiști, suprain- 
sămințarea unor pășuni, buna între
ținere a acestora și fertilizarea lor cu 
îngrășăminte naturale.

Alexandru CRAIUT 
primarul comunei Moldovlța, 
județul Suceava

■.ș -■*-■;

ARGEȘ: Timpul bun să fie folosit 
pentru executarea lucrărilor 

de îmbunătățiri funciare
Profitînd de timpul bun din aceste 

prime zile ale noului an si stimulați 
de măsurile cuprinse în recentele 
decrete ale Consiliului de -Stat pri
vind contractările si achizițiile, oa
menii muncii din agricultura jude
țului Argeș continuă lucrările de 
îmbunătățiri funciare. Executarea lor 
este impusă atit de configurația te
renului. cit si de necesitatea obți
nerii de recolte mari în acest an. 
Dună cum se știe, suprafața arabilă 
a județului este formată. în bună 
parte, din soluri nodzolice ai smolni- 
te. nămînturi grele si reci. De ase
menea. județul este brăzdat de nu
meroase riuri' si nîraie care in pe
rioada Ploilor torențiale aduc pagu
be însemnate nrin revărsarea si băl
tirea anei. Pornind de la cerința 
creșterii producției, biroul Comite
tului județean Argeș al P.C.R. a 
întrenrins numeroase măsuri si ac
țiuni care s-au soldat, si oină acum, 
cu rezultate remarcabile. Pe mari 
sunrafete cu soluri nodzolice s-au 
executat lucrări de afinare adincă și 
au fost administrate amendamente " 
calcaroase. De asemenea, cu ajuto
rul unităților specializate si nrin 
narticinarea cetățenilor au fost exe
cutate lucrări de combatere a eroziu
nii solului si amenajări de ravene. 
Acum au cu totul altă înfățișare te
renurile din bazinele nurilor Doam
nei. Tirgului. Argeșului. Bratiei și 
Tooologului.

Ce se întrenrinde acum. în această 
perioadă a anului, cind timpul se 
menține foarte frumos, centru exe
cutarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare 2 „în momentul de fată se 
lucrează ne șantierele de desecare 
din zona Oaria. Căteasca. Rătesti ce 
circa 1 000 hectare, iar in zona Mă- 
răcineni-Micerți — pe încă 700 hec
tare. ne snune inginerul Alexandru 
Stănculescu. directorul întreprinderii 
.de utilai terasier. .îmbunătățiri fun
ciare. proiectare si execuția con

strucțiilor Argeș. Prin desfundarea 
canalelor existente si amenajarea 
altora noi se urmărește inlăturarea 
excesului de umiditate de ne însem
nate suprafețe de teren. Pentru în
locuirea cimentului la baraie. aces
tea se construiesc din nămint bine 
tasat. Se reduc astfel cheltuielile cu 
30 Ia sută, fără a avea vreo influ
entă asupra calității".

în județul Argeș, excesul de umi
ditate afectează peste 84 000 de hec
tare. situate in zona de cimnie si 
luncă. Pe baza unui program judi
cios. întocmit de comitetul județean 
de Partid, se află în nlină desfăsur 
rare importante actipni de desecăr 
si evacuare a anelor. Prin brăzduiri 
afînări si scarificări s-a redus in
tensitatea fenomenului ne 3 500 hec
tare. Există si alte ..puncte de lu
cru". De-a lungul arterelor de cir
culație s-au format ridicături de 
pămînt. care favorizează băltirea 
anelor ne sunrafete întinse. Cu aju
torul unor utilaie si prin participa
rea oamenilor, aceste ridicături sint 
nivelate, creindu-se pante de scur
gere spre șanțurile săpate de o parte 
si de alta a drumurilor. Se cîstigă 
astfel mult teren . si se înlătură efec
tul băltirii. Tocmai în această pe
rioadă se execută asemenea lucrări 
în zonele Recea. Mărăcineni. Izvoru, 
Teiu. care sînt mult afectate de ex
cesul de ană.

Sint doar cîteva din acțiunile În
treprinse în iudetul Argeș Pentru 
sporirea rodniciei nămintului. nen- 
tru asigurarea unor cantităti tot mai 
mari de produse agricole. Practica 
de nînă acum a dovedit cu prisosin
ță că acolo unde se denun eforturi 
sistematice nentru efectuarea lucră
rilor de îmbunătățiri funciare. 
mintul răsplătește ne agricultori SJ 
recolte îmbelșugate.

Florea CEAUȘESCU 
Gheorghe CIRSTEA

în spiritul democrației socialiste, potrivit principiilor autoconducerii

PROGRAMELE DE A LTOAPROVIZIONA RE TERITORTAT Ă IN DEZBATE REA 
ADUNĂRILOR GENERALE ALE CETĂȚENILOR
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nopții
In timpul obișnuitului 

de noapte, plutonierul

I
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rond 
_ ____r r major 
Vasile Tlea a dat roată și ma
relui magazin universal din Bra
șov, să vadă dacă totul e în 
ordine. Deodată a observat o 
umbră care se furișa printre 
mobilierul magazinului. Subofi
țerul a intrat și el în... umbră 
și a dat alarma, neuitind să-i 
telefoneze și responsabilului ma
gazinului. Intrlnd înăuntru, au 
dat peste un oarecare Petru 
Ciorba. Asupra, lui s-au găsit 
obiecte in valoare de peste 
30 000 lei. Abia ispășise o con
damnare pentru fapte asemă
nătoare. Urmează alta, mai 
usturătoare.

I Cu benzina 

I
I
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vopsită
In benzina de la depozitul de 

carburanți al secției de utilaj 
greu pentru transport construc
ții din Satu Mare, care aparține 
de Trustul de construcții indus
triale Oradea, s-au pus niște 
reactivi speciali, care au proprie
tatea de a o... colora, păstrin- 
du-i intacte insă caracteristicile. 
După această operație, a urmat 
un control al organelor de or
dine. Conducătorii auto Ioan 
Tripon și Nicolae Bălaj, gestio
narul de la depozitul de car
buranți Nicolae Ardeleana și 
însuși șeful de coloană, Ioan 
Polgar, au fost găsiți cu mași
nile proprietate personală avind 
rezervoarele pline cu benzină... 
vopsită. Adică furată.

I N-a mai nimerit 

I
acasâ

I
I
I
I

Cristea R. lucra ea tractorist in 
comuna Romanu. județul Brăila, 
lntr-una din zile a făcut un 
chef de pomină. Plecînd pe 
trei cărări, n-a mai nimerit... 
acasă. La un moment dat, vă- 
zirtd că picioarele nu-l mai 
ascultă, ' Cristea R. s-a așezat 
drept in mijlocul drumului, unde 
a adormit buștean. Și unde a 
fost găsit fără viață, călcat de 
o mașină.

I Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Sclnteii
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In întreaga țarâ au Ioc adunări 
cetățenești, cu prilejul cărora con
siliile populare pun in discuția ce
tățenilor din raza lor modalitățile 
optime de îndeplinire a sarcinilor 
dezvoltării economico-sociale in pro
fil teritorial pe anul 1982 și, în a- 
cest cadru, măsurile concrete ce 
trebuie întreprinse pentru înfăptu
irea programelor locale de cuto- 
aprovizionare. Aceste adunări con
stituie un moment deosebit de im
portant in generalizarea aplicării 
principiilor autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale, ca dezba
tere de masă a problemelor asigu
rării fondului local de consum și a 
contribuției 'la constituirea fondului 
centralizat, potrivit cuprinzătorului 
„Program privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea teritorială în pe
rioada 1982-1985".

Organizarea acestor dezbateri 
constituie o vie expresie a demo
cratismului consecvent al societății 
noastre, in acest cadru, adunările 
generale ale cetățenilor — care se 
convoacă de către comitetul sau 
biroul executiv al consiliului popu
lar — constituie un important instru
ment de antrenare nemijlocită a 
cetățenilor la realizarea obiectivelor 
dezvoltării multilaterale o județelor 
și localităților. Faptul că acum sint 
puse in dezbaterea ocestor adu
nări programele teritoriale de auto- 
aprovizionare duce mai departe a- 
plicarea principiului autoconduce
rii. Cetățenii și organele locale, ac- 
ționînd împreună, umăr la umăr, au 
sarcina să examineze îndeaproape 
ce au de făcut pentru a asigura 
soluționarea pe plan local, în con
diții cit mai bune, a tuturor as
pectelor și problemelor autoapro- 
vizionării.

Programele - care vor fi adop
tate de sesiunile consiliilor popu
lare respective, ce vor avea loc in 
perioada imediat următoare - tre
buie, de aceea, examinate cu deo
sebită grijă și responsabilitate, 
pentru că așa cum vor fi prevede
rile adoptate, așa va fi și nivelul 
autoaprovizionării locale. A nu aș
tepta pasiv, de la centru, a pune 
mina nemijlocit pentru valorificarea 
integrală, maximă, a tuturor posibi
lităților locale - aceasta este e- 
sența autoaprovizionării. A nu oș- 
tepta de la alții, ci a hotărî singuri, 
cetățenii înșiși, cit și ce să producă 
pentru satisfacerea propriilor lor ne
cesități — aceasta este una din ma
terializările esențiale ale cutocon-■. 
ducerii.

Este un adevăr confirmat de prac
tica statornică a democrației noas
tre socialiste că orice plan sau pro
iect nu are decit de cîștigat în 
exactitate, in realism prin confrun
tarea cu părerile și experiența celor 
mulți. Cu atit mai justificată este 
valorificarea acestor opinii cind e 
vorba de o problemă de un ase
menea interes cetățenesc cum este 
aprovizionarea. De aceea, în ca
drul acestor adunări generale, tre
buie privite cu cea mai mare a- 
tenție observațiile, părerile, propu
nerile, soluțiile oferite de cetățeni 
pe temeiul experienței cîștigate pi'nă 
acum ca gospodari, ca participant'! 
la viața și conducerea obștii.

In același timp, cetățenii trebuie 
să privească programele autoapro
vizionării supuse dezbaterii lor ca 
programe ale lor proprii, atit prin 
faptul că îi privesc pe ei înșiși, că 
se referă la una din laturile esen
țiale ale vieții lor de zi cu zi, cit și 
prin faptul că ei vor fi cei chemați 
că asigure realizarea in practică a 
obiectivelor adoptate.

In ultima parte a anului trecut cu 
fost adoptate acte normative de 
mare 'însemnătate, menite să co
intereseze in mai mare măsură pe 
producătorii agricoli în obținerea 
unor recolte superioare și în crește
rea unui număr sporit de animale. 
Avind in vedere avantajele sistemu
lui îmbunătățit de contractări și* 
achiziții, participanții la adunările 
generale ale cetățenilor pot reflec
ta la căile cele mai eficiente de în
făptuire a acestor măsuri stimula
tive, pentru creșterea potențialului 
de producție al fiecărei gospodării, 
al fiecărei unități agricole. Eviden
țiind un adevăr valabil pentru fie
care județ și fiecare localitate o 
țării — și anume că dispunem de 
tot ce este necesar pentru a asigu- 
ro producțiile stabilite și buna apro
vizionare o populației - adunările 
generale ale cetățenilor trebuie să 
se încheie cu cunoașterea de către 
fiecare om a sarcinilor precise ce-i 
revin pentru îndeplinirea programu
lui local de autoaprovizionore, ca și 
a sprijinului concret ce-i va fi 
acordat.

Anul 1982 poate și trebuie să 
marcheze un pas important inainte 
în creșterea producției agricole ve
getale și animaliere și. pe această 
bază, în ridicarea nivelului de trai 
al populației, în înfăptuirea hotărî- 
rilor stabilite in această direcție de 
Congresul al Xll-lea al partidului.

0 DISCUȚIE VIE, GOSPODĂREASCĂ Șl CONCRETĂ DESPRE: Dezbateri mobilizatoare pentru
Ce se consumă in sat să fie

produs pe pămintul satului
sporirea producției zootehnice 

in localitățile de munte
La adunarea generală a cetățenilor 

din comuna Mitreni. județul Călărași, 
au participat, ca la orice eveniment 
important pentru viata localității, un 
număr mare de cețăteni. deputății 
comunei, conducătorii instituțiilor si 
unităților economice locale. Pe baza 
cifrelor de plan pentru anul 1982. a 
fost pusă in discuția obștii problema 
autoaprovizionării cu legtime, carne, 
lapte, cereale și au fost stabilite con
tractele cu statul la toate aceste pro
duse. Ceea ce a atras din capul lo
cului atent ia a fost dezbaterea po
sibilităților mari de dezvoltare a pro
ducției pe care le are comuna, posi
bilități nefolosite pină acum.

— Desigur, aprovizionarea a ri
dicat unele pro
bleme, â spus pre
ședintele C.A.P., 
tovarășul Iulian 
Castache, dar so
cotesc că este in
admisibil ca in
tr-o comună ca a 
noastră, cu peste 
3 000 ha pămînt de 
cea mai bună calitate. să cumpărăm 
lapte, iar uneori carne și ouă de la... 
oraș. E drept, participăm cu canti
tăți mari de cereale la fondul sta
tului. dar. așa cum cunoaște fiecare, 
avem posibilitatea să ne autoaprovi- 
zionăm cu came, ouă și lapte din 
propria noastră comună si să și 
jivrăm la fondul de stat aseme
nea produse. După calculele specia
liștilor. nevoile de consum nentru 
lapte ale unui număr de zece locui
tori pot fi satisfăcute de o vară. Cîte 
vaci avem in comună 7 116 ! Deci, 
cîte să asigure consumul a 1 160 de 
locuitori. Dar populația comunei 
noastre e de peste 5 500 de oameni. 
De unde îsi procură restul lapte 2 
Firește, de la oraș. Ar trebui să 
avem 475 vaci cu lapte. Cred că este 
problema numărul unu pe cane va 
trebui s-o avem în vedere în acest 
an. Ne-am gindit. de aceea, să pu
nem la dispoziția populației încă 50 
hectare de izlaz, a cărui iarbă, im
preună cu cocenii pe care îi vor ob
ține prin muncă in acord global, vor 
satisface în condiții bune nevoia de 
hrană a unui număr de animale 
chiar mai mare decit ne este necesar.

Oamenii au chibzuit și au găsit 
bună propunerea președintelui. To
tuși. in privința creșterii animalelor, 
s-a incins o discuție în adevărata ou
ter© a cuvfntului. în cele din urmă 
adunarea a hotărit ca, încă din pri

ÎN COMUNA MITRENI, 
JUDEȚUL 
CĂLĂRAȘI

mele trimestre ale anului 1982. nu
mărul oilor să crească de la 2 100 la 
2 600, iar al porcilor să depășească 
cifra de 2 000.

— Cu ce vom hrăni atitea animale 2 
— a întrebat cooperatorul Marin 
Voicilă. Președintele consiliului 
popular a dat un răspuns olar si mul
țumitor pentru întreaga adunare : 
„Cu cîteva zile in urmă, primăria a 
luat legătura cu ocolul silvic si s-a 
perfectat înțelegerea ca finul din pă
durea de pe aproximativ 120 ha să 
fie acordat crescătorilor de animale, 
în plus, vom pregăti din vreme toate 
instalațiile pentru irigat, incit, ime
diat după secerișul orzului, să fie 
semănat porumb pentru siloz, Aces

tea vor reprezen
ta sute de tone 
de masă verde în 
plus".

Ton Năstase, co
operator, secreta
rul organizației de 
partid din satul 
Valea Roșie, a ți
nut să spună cîte

va cuvinte despre producția de legu
me : „Sint aproximativ 40 hectare te
ren in gospodăriile populației. Consă
tenii noștri sint pricepuți și harnici. 
Cunosc multe familii care, din culturi 
succesive, au reușit să obțină chiar 
peste 40 000 kg legume la hectar. 
Iată de ce socotesc că n-ar fi rău 
să organizăm un schimb de experien
ță. să generalizăm metodele bune de 
muncă, incit să obținem de pe cele 
40 ha, în cursul acestui an. cel puțin 
1 000 tone de legume, adică 25 de 
tone la hectar. Astfel, am putea sa
tisface din plin nevoile proprii de 
consum, livrind si cantităti importan
te fondului de stat".

Adunarea cetățenească de la Mi
treni a avut însă și unele... tăceri. 
De exemplu, nu s-a vorbit nimic 
despre faptul că unii cetățeni cum
pără Diinea de la București. Se 
poate totuși spune că a fost 
o adunare gospodărească, in care 
locuitorii comunei au analizat cu in
teres cum pot să contracteze cu 
statul mult mai mult decit pină 
acum și să respecte un deziderat e- 
șențial al autoaprovizionării : hrana 
satului să fie asigurată, integral, de 
pe pămintul și cu forțele satului.

Rodită S1M1ONESCU 
Gheorghe GRAURE

Adunarea generală a cetățenilor 
din comuna Zagra, județul Bistrița- 
Nășăud, a avut ca laitmotiv al dezba
terilor întrebarea : cum se pot în
deplini cerințele autoaprovizionării 
în condițiile unei zone de munte, 
puțin favorabile unor culturi diverse? 
Precizăm de la început că întreba
rea a fost pusă cu optimismul spe
cific oamenilor harnici și întreprin
zători. așa cum sînt zăgrenii. Urmau 
să-și afirme calitățile și în abordarea 
problemelor autoaprovizionării.

Si au făcut-o. Mai intii. prin discu
tarea posibilităților de a spori sub
stanțial livrările de produse specifice 
zonei, incit să compenseze unele li
vrări de produse de la cimple. care 
le vor fi asigura
te nrin fondul de 
stat. în principal 
au discutat si sta
bilit cum oot li
vra mai multă 
carne si lapte. 
Erau prezenti la 
dezbateri gospo
dari vrednici — 
de felul lui Ioan Bobol, care a livrat 
în 1981. oe bază de contract, nu mai 
nutin de 12.5 tone carne, adică peste 
1 006 kilograme in fiecare lună. Vasile 
Godău, Victor Bujor. loan Crișan, 
Dumitrii Drăgan, oameni care au avut 
ce impărtăși din experiența pro
prie, producători care sînt fruntașii 
obștii. Programul intocmit in confor
mitate cu principiile autoconducerii 
și autoaprovizionării și prezentat 
spre dezbatere de primarul comunei, 
tovarășul George Telcean. prevede 
pentru anul in curs participarea la 
constituirea fondului centralizat al 
statului cu 435 tone carne de bovine, 
ovine, porcine și păsări și cu aproape 
20 000 hl lapte de vacă și oaie. Aceste 
cantități reprezintă sporuri substan
țiale față de cele livrate in 1981.

Au fost stabilite efectivele de ani
male necesare realizării prevederilor 
programului, sursele de constitui
re a septetului. stabilindu-se cu 
exactitate ce se va putea obține din 
matca proprie și ce mai trebuie pro
curat prin cumpărări, au fost contu
rate atit acțiunile ce trebuie între
prinse imediat, cit si cele de perspec
tivă. S-ar putea nota exact, pentru 
fiecare familie, sarcinile și răspunde

ÎN COMUNA ZAGRA, 
JUDEȚUL BISTRIȚA- 

NĂSĂUD

rile stabilite. Adică, la Zagra, totu. 
a fost _ cîntărit și drămuit cu grijă, 
înțelegindu-se de către fiecare mem
bru al obștii răspunderea ce-i revine.

în anul 1981, la Zagra s-a asigurat 
prin autoaprovizionare numai 10 î; 
sută din necesarul de făină. Ar putea 
fi cultivate mai multe cereale? Unii 
participanti erau de părere că nu. 
Alții insă au reamintit experiențe 
mai vechi privind cultura griului de 
primăvară. După ce au chibzuit te
meinic. participanții Ia adunare au 
ajuns Ia concluzia că și la Zagra se 
pot obține producții de griu incit să 
se asigure prin autoaprovizionare 40 
la sută din necesarul de făină. In a- 
celași spirit, s-a conchis că poate 

fi acoperit inte
gral, din surse 
locale, necesarul 
de cartofi si cea
pă în ceea ce 
privește produce
rea De Plan local 
a legumelor, s-a 
evidențiat expe
riența țăranului 

Vasile Zimvelin. care a realizat in 
anul trecut legume în valoare de 
25 000 lei. dar. totodată, s-a cerut un 
soriiin mai DUternic din partea con
siliului popular pentru procurarea 
răsadurilor si a materialelor pentru 
solarii.

Nu au lipsit nici criticile, construc
tive. la adresa primăriei si a orga
nelor agricole județene. Astfel, s-a 
arătat că se simte încă nevoia unei 
mecanizări mai ample a lucrărilor, in 
special la transportul îngrășăminte
lor în cîmp și la arat ; că procurarea 
semințelor, in special de plante fura
jere valoroase și a soiurilor adecva
te de cereale și legume, se face cu 
dificultăți. S-a arătat că nici asocia
ția crescătorilor de animale nu a de
pus suficientă stăruință pentru ame
liorarea raselor, pentru satisfacerea 
tuturor cerințelor sanitar-veterinare.

Spiritul responsabil al dezbaterilor 
se conturează ca o premisă că anul 
1982 va fi un an agricol mai rodnic 
decît cel precedent, că sarcinile pro
gramului local de autoaprovizionare 
vor fi aduse Ia îndeplinire.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Sclnteii*

i
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru instituirea unnr reguli privind exploatarea si întreținerea instalațiilor, utilajelor 
si mașinilor, întărirea ordinii si disciplinei in muncă iu unitățile cu foc continuu sau care

au instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare
Dezvoltarea economico-socială a țării 

îrv condițiile promovării ferme a pro
gresului tehnic, corespunzător cuceriri
lor* revoluției tehnico-științifice contem
porane a determinat ridicarea continuă 
a nivelului calitativ și complexității pro
ceselor de producție, utilizarea în mai 
mare măsură a unor instalații, utilaje și 
mașini cu foc continuu sau cu grad ri
dicat de pericol în exploatare, a căror 
funcționare impune un regim special de 
folosire, supraveghere, verificare, între
ținere și reparare.

Muncitorii, maiștrii, tehnicienii, ingi
nerii, toți cei care lucrează sau conduc 
procesele de producție la instalațiile, 
utilajele și mașinile cu foc continuu sau 
cu grad ridicat de pericol în exploatare 
poartă întreaga răspundere pentru asi
gurarea funcționării neîntrerupte și în 
condiții de deplină siguranță a utilaje
lor, pentru preîntîmpinarea și înlătura
rea oricăror situații care ar putea pune

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Organizarea activității în 

țmitățile care au în dotare instalații, uti
laje și mașini cu regim de funcționare 
continuu sau cu un grad ridicat de pe- 
riițol în exploatare, din ramurile chimiei, 
mi welor. petrolului, metalurgiei, con
strucțiilor de mașini, energiei electrice 
și termice, materialelor de construcții, 
industriei lemnului, celulozei și hîrtiei 
și alVe sectoare, trebuie să asigure des
fășurarea neîntreruptă a proceselor de 
produlcție potrivit regimului de lucru 
aprobat, respectarea cu strictețe a dis
ciplinezi tehnologice, a tuturor regulilor 
de ordine și disciplină a muncii,. pre- 
venfltgt oricăror avarii, explozii, incen
dii sau .alte accidente tehnice.

Art. 2. — Personalul muncitor din uni
tățile cu foc continuu sau care au insta
lații, utilaje și mașini cu grad ridicat de 
pericol int exploatare răspunde direct, 
indiferent; de funcția îndeplinită, de 
desfășurarea procesului de producție în 
condiții, die deplină siguranță, de supra
vegherea, verificarea, exploatarea, în- 
treținenea și repararea instalațiilor, uti
lajelor și mașinilor, cu respectarea în
tocmai a prevederilor din documenta
țiile tehnice și a normelor pentru preve
nirea oricăror avarii, explozii, incendii 
sau alâo accidente tehnice.

Personalul prevăzut la alineatul 1 este 
obligat >să respecte cu strictețe ordinea 
și disciplina la locul de muncă, să urmă
rească și, să aplice cu fermitate normele 
și instrucțiunile referitoare Ia desfășura-

CAPITOLUL II

Obligațiile și răspunderile personalului 
muncitor din unitățile cu foc continuu 
sau care au instalații, utilaje și mașini 
cu grad ridicat de pericol în exploatare

Art. 5. — Conducerile unităților care 
au instalații, utilaje și mașini cu regim 
de funcționare continuu sau cu grad ri
dicat de pericol în exploatare răspund 
de funcționarea, utilizarea și exploata
rea sigură și fără întrerupere a acestora, 
de respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice și aplicarea tuturor norme
lor privind buna desfășurare a procesu
lui de muncă, în care scop au obligația 
să asigure :

a) recepționarea și punerea în funcțiu
ne a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, 
cu respectarea strictă a prevederilor din 
documentația tehnică de execuție ;

b) respectarea riguroasă a normative
lor tehnice privind exploatarea instala
țiilor, utilajelor și mașinilor, precum și 
echiparea acestora cu aparatură de mă
sură, control și automatizare ; verifica
rea și menținerea aparaturii în stare de 
perfectă funcționare ;

c) efectuarea operațiilor de întreținere, 
revizii și reparații cu respectarea rigu
roasă a normelor și normativelor teh
nice ;

d) repartizarea sarcinilor de producție 
pe sectoare, ateliere, șantiere, loturi, for
mații de lucru, astfel încît să se asigure 
In permanență desfășurarea procesului 
de producție în condiții de siguranță și 
eficiență ;

e) organizarea judicioasă a muncii în 
schimburi, a controlului și a asistenței 
tehnice în toate schimburile prin perso
nal calificat, în măsură să intervină ope
rativ pentru îndrumarea procesului de 
producție și prevenirea oricăror dere
glări, întreruperi sau avarii ; desemna
rea persoanelor care asigură asistența 
tehnică și a celor autorizate să dispună 
oprirea sau repunerea în funcțiune a in
stalațiilor, utilajelor și mașinilor ;

f) selecționarea și încadrarea persona
lului cu calificarea necesară pentru ex
ploatarea, întreținerea și repararea in
stalațiilor, utilajelor și mașinilor și or
ganizarea formelor de perfecționare a 
pregătirii profesionale, precum și a veri
ficării periodice a cunoștințelor și a apti
tudinilor acestuia;

g) luarea măsurilor pentru protecția 
muncii, prevenirea și stingerea incendii
lor, dotarea locurilor de muncă cu mij
loace de protecție a instalațiilor și cu 

în primejdie viața și sănătatea oame
nilor.

în întreaga sa activitate, personalul 
muncitor din unitățile care au asemenea 
instalații, utilaje și mașini trebuie să 
asigure respectarea strictă a disciplinei 
tehnologice, instaurarea unei ordini și 
discipline riguroase în muncă, să dea do
vadă de dăruire și competență profesio
nală, să combată cu fermitate orice aba
tere de la normele stabilite.

în scopul întăririi ordinii și disciplinei 
personalului muncitor din unitățile cu 
foc continuu sau care au instalații, uti
laje și mașini cu grad ridicat de pericol, 
precum și al reglementării unitare a 
obligațiilor și răspunderilor ce răvin mi
nisterelor, celorlalte organe centrale sau 
locale, întreprinderilor, centralelor, tutu
ror colectivelor de oameni ai muncii în 
legătură cu asigurarea continuității și 
siguranței producției în aceste unități,

Consiliul de Stat al Republicii Socia
liste România decretează ;

rea procesului de producție, să-și înde
plinească cu simț. de .înalță răspundere 
îndatoririle de serviciu, să manifeste 
intransigență față de orice abatere de la 
regulile stabilite.

Art 3. — Ministerele, celelalte organe 
centrale sau locale răspund împreună 
cu centralele și întreprinderile din 
subordine de asigurarea bunei exploa
tări. și întrețineri, a instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor cu regim de funcționare 
continuu sau care prezintă pericol ridi
cat în exploatare, în care scop sint obli
gate să ia și să aplice toate măsurile 
necesare pentru buna organizare și des
fășurare a activității de producție, cu 
respectarea riguroasă a normelor de ex
ploatare, întreținere și reparații, preve
nirea oricăror avarii, explozii, incendii 
sau altor accidente tehnice. întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă.

Art. 4. — Unitățile cu foc continuu sau 
care au instalații, utilaje Ori mașini cu 
grad ridicat de pericol în exploatare, 
respectiv fabricile, uzinele, secțiile, sec
toarele, atelierele sau alte compartimen
te de producție similare care au în do
tare astfel de mijloace se stabilesc de 
Consiliul de Miniștri la propunerea Mi
nisterului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe și Ministerului Muncii, îm
preună cu ministerele și celelalte organe 
centrale.

aparatura și materialele necesare în 
acest scop ;

h) asigurarea personalului muncitor cu 
echipament de protecție și de lucru spe
cific locurilor de muncă cu grad ridicat 
de pericol în vederea prevenirii acci
dentelor, exploziilor și incendiilor ;

i) folosirea, depozitarea și transportul 
materiilor explozive, inflamabile și a 
altor materiale ce prezintă pericol, în 
conformitate cu reglementările specifice 
în vigoare ;

j) stabilirea locurilor de muncă unde 
accesul sau circulația este interzisă sau 
permisă numai în anumite condiții, pre
cum și a locurilor de muncă unde este 
interzis fumatul sau introducerea de 
țigări, chibrituri, brichete, materiale ori 
produse care ar putea provoca incendii 
sau explozii ;

k) efectuarea serviciului de pază și or
dine în condițiile prevăzute de lege, sta
bilirea regulilor stricte privind intrarea 
și ieșirea din unitate ; interzicerea acce
sului în unitate a persoanelor care se 
prezintă la programul de lucru sub in
fluența alcoolului ;

l) respectarea și aplicarea riguroasă a 
tuturor reglementărilor privind sigu
ranța în funcționare a instalațiilor, uti
lajelor, mașinilor, cazanelor, instalațiilor 
sub presiune, instalațiilor de ridicat, 
aparatelor Consumatoare de combustibil, 
aparaturii de măsură, control și automa
tizare.

Art 6. — Conducerile unităților sint 
obligate să ia toate măsurile necesare 
pentru prevenirea avariilor, exploziilor, 
incendiilor și altor accidente, precum și 
eliminarea fără întîrziere a oricăror de
fecțiuni tehnice ivite în desfășurarea 
procesului de producție.

în cazul întreruperilor accidentale, 
conducerile unităților vor lua măsuri 
neîntîrziate pentru repunerea în func
țiune în cel mai scurt timp a capacități
lor de producție, vor analiza cauzele, vor 
stabili măsuri de prevenire a unor ase
menea evenimente și vor trage la răs
pundere pe cei vinovați.

Conducerile unităților sînt obligate să 
asigure evidența avariilor și oricăror ac
cidente tehnice în producție, precum și 
raportarea imediată a acestora, în con
dițiile legii.

Art. 7. — Șefii de secții, ateliere, insta
lații sau alte compartimente de produc
ție similare asigură și răspund de luarea 
tuturor măsurilor pentru ca instalațiile, 
utilajele și mașinile din dotare să fie ex
ploatate în condiții de deplină siguranță, 
în care scop au următoarele obligații :

a) organizează procesul de producție și 
repartizează sarcinile de muncă pe întreg 
personalul din subordine ;

b) iau măsuri pentru asigurarea fie
cărui loc de muncă cu instrucțiuni teh
nice specifice privind exploatarea în con
diții normale a instalațiilor, utilajelor și 
mașinilor ; stabilesc măsurile ce trebuie 
luate în caz de dereglări, întreruperi sau 
avarii;

c) asigură stabilirea și aducerea la cu
noștința fiecărei persoane a atribuțiilor 
și răspunderilor i ce-i revin la locul de 
muncă, verifică modul cum acestea au 
fost însușite și se îndeplinesc de întregul 
personal ;

d) elaborează programe de fabricație 
care să asigure funcționarea instalațiilor 
la parametrii nominali și in deplină 
securitate ;

e) repartizează personalul tehnic pe 
schimburi pentru a asigura asistența teh
nică necesară aplicării corecte a tehno
logiilor de fabricație ;

f) controlează și răspund ca la locu
rile de muncă cu pericol de explozie și 
incendii personalul muncitor să utilizeze 
echipamentul de protecție specific aces
tor locuri, de la începerea pînă la termi
narea programului de lucru ;

g) controlează zilnic starea tehnică a 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor, res
pectarea normelor de exploatare a aces
tora și a regimului de lucru stabilit;

h) asigură executarea reviziilor tehnice 
obligatorii și reparațiilor planificate ale 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor, po
trivit prevederilor documentațiilor teh
nice ; răspund de pregătirea instalației în 
vederea executării reparațiilor și contro
lează asigurarea tuturor măsurilor de 
securitate a acesteia ;

i) organizează instruirea periodică a 
personalului muncitor cu privire la func
ționarea, exploatarea și întreținerea in
stalațiilor, utilajelor și mașinilor în con
diții de siguranță, cunoașterea și apli
carea normelor de protecția muncii, de 
prevenire și stingere a incendiilor și a 
normelor de intervenție pentru preveni
rea dereglărilor, întreruperilor, avariilor, 
a accidentelor tehnice și uzurii pre
mature.

în caz de avarii sau alte accidente 
tehnice, șefii de secții, instalații, ateliere 
sau alte compartimente de producție 
similare sînt obligați să participe ne
mijlocit la lichidarea urmărilor acestora, 
la cercetarea cauzelor și stabilirea mă
surilor pentru repunerea în funcțiune a 
instalațiilor și la conducerea operațiilor 
pentru intrarea in regim normal de 
funcționare.
('Ari. 8.)— Maiștrii și ceilalți conducă- 

tori-ar-formațiilor de lucru răspund pen
tru organizarea și desfășurarea activită
ții de producție în deplină securitate și 
pentru realizarea integrală a măsurilor 
privind buna funcționare, exploatare și 
întreținere a instalațiilor,- utilajelor și 
mașinilor încredințate. în acest scop, 
sint obligați să ia măsuri pentru :

a) respectarea riguroasă a tehnolo
giilor de fabricație și a instrucțiunilor 
privind întreținerea instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor ;

b) funcționarea instalațiilor, mașinilor 
și utilajelor în condiții de deplină sigu
ranță ; prevenirea și eliminarea între
ruperilor sau deficiențelor în funcționa- 
reaace&teea-;- ——
țjJ5>rganizarea fiecărili Ioc de muncă 

și pregătirea condițiilor de fabricație, re
partizarea lucrărilor pe fiecare echipă, 
brigadă și pe muncitorii formației de 
lucru, supravegherea și îndrumarea fie
cărui muncitor în vederea însușirii cu
noștințelor și deprinderilor necesare exe
cutării în bune condiții a sarcinilor de 
producție, supravegherea executării ope
rațiilor pe întreg timpul desfășurării lu
crărilor ;

d) însușirea de către membrii forma
ției de lucru a reglementărilor privind 
ordinea și disciplina tehnologică și de 
muncă, a prescripțiilor de exploatare și 
întreținere a instalațiilor, utilajelor și 
mașinilor, precum și a regulilor de ma- 
nipulare, transport și depozitare a ma
teriilor prime și produselor ;

e) instruirea muncitorilor din forma
ție și supravegherea aplicării stricte a 
prescripțiilor privind protecția muncii, a 
regulilor de igienă a muncii și de pre
venire și stingere a incendiilor ; repeta
rea periodică a instructajului și verifi
carea însușirii acestuia de către membrii 
formației ;

f) asigurarea dispozitivelor de securi
tate a muncii și a utilizării echipamen
telor de protecție și de lucru prevăzute 
de normele specifice fiecărui loc de mun
că ; urmărirea realizării lucrărilor de 
protecție a muncii și de prevenire a in
cendiilor, dotarea locurilor de muncă cu 
prescripțiile tehnice de exploatare nece
sare ;

g) efectuarea la timp a operațiilor de 
întreținere ; participarea la reviziile teh
nice și reparațiile planificate ;

CAPITOLUL III

Obligațiile și răspunderile ministerelor, 
celorlalte organe centrale și locale
Art. 13. — Ministerele, celelalte organe 

centrale, comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al municipiu-

h) interzicerea participării la lucru a 
celor care nu sînt apți să îndeplinească 
sarcinile de serviciu, sesizarea șefului 
ierarhic pentru înlocuirea celor care lip
sesc ; urmărirea efectuării controlului 
medical stabilit pentru personalul în 
subordine ;

i) preluarea sarcinilor formației de la 
schimbul precedent și predarea sarcini
lor către schimbul următor, cu preciza
rea obiectivelor de urmărit.

Art. 9. —Conducătorii Unităților și 
celelalte persoane cu atribuții de condu
cere trebuie să-și îndeplinească în mod 
exemplar îndatoririle de serviciu, să ia 
măsuri pentru instaurarea ordinii și a 
unei discipline ferme a întregului per
sonal, să dezvolte în rîndul acestuia 
simțul datoriei și răspunderii, să sancțio
neze cu promptitudine și cu severitate 
orice încălcare sau nerespectare a nor
melor de exploatare și atribuțiilor de 
serviciu.

Art. 10. — Personalul cu funcții de 
conducere are obligația ca, în cadrul 
competenței sale, să dea dispoziții clare 
și precise, să asigure condițiile necesare 
pentru executarea lor și să controleze 
sistematic modul cum sînt aduse la în
deplinire.

Personalul în subordine este obligat 
să execute întocmai și la timp dispozi
țiile primite.

Art. 11. — Muncitorii și celălalt per
sonal operativ răspund nemijlocit de 
funcționarea, in condiții de siguranță și 
potrivit regimului de lucru aprobat, a 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor pe 
care le au în primire, în care scop au 
următoarele obligații :

a) să cunoască caracteristicile con
structive și funcționale ale instalațiilor, 
utilajelor și mașinilor la care lucrează, 
să aplice întocmai normele de funcționa
re și întreținere a acestora, de protecție 
a muncii și prevenire a incendiilor ;

b) să asigure, potrivit prescripțiilor 
tehnice, supravegherea permanentă a in
stalațiilor, utilajelor și mașinilor și a ce
lorlalte mijloace încredințate, să verifice 
buna funcționare a dispozitivelor de si-

, guranță, aparaturii de măsură și control;
c) să folosească și să păstreze, în con

formitate cu regulile stabilite, echipa
mentul de protecție și dispozitivele de si
guranță ;

d) să se prezinte la serviciu în deplină 
capacitate de muncă, pentru a putea exe
cuta în bune condiții sarcinile ce le re
vin ;

e) să aducă de îndată la cunoștința 
conducătorului locului dd muncă orice 
neregulă, defecțiune, anomalie sau altă 
situație de natură să constituie un peri
col, pe care le constată la locul de mun
că, precum și orice încălcare a normelor 
de protecție a muncii sau de prevenire 
a incendiilor ;

f) să nu părăsească locul de muncă fără 
aprobarea maistrului sau a altui condu
cător al formației de lucru, dată în con
dițiile prevăzute de lege ; în timpul ser
viciului să se preocupe permanent de 
buna desfășurare a activității ;

1 g) să ia măsuri urgente de lichidare a 
avariilor și accidentelor, atunci cînd se 
produc, potrivit programelor întocmite in 
acest scop, să stea la dispoziția unității 
sau să se prezinte în cel mai scurt timp 
la serviciu în caz de avarii ori alte nece
sități urgente ;

h) să respecte regulile de acces în uni
tatea în care lucrează și să nu primească 
persoane străine în incinta unității, de- 
cît în conformitate cu dispozițiile în vi
goare ;

i) să respecte cu strictețe dispozițiile 
referitoare la predarea-primirea organi
zată a schimbului ; la terminarea progra
mului nu poate părăsi locul de muncă 
pînă nu se prezintă înlocuitorul, iar în
cetarea activității se face numai după 
predarea instalației, utilajului sau ma
șinii de care răspunde, lucrătorului din 
schimbul următor, în prezența ingineru
lui de schimb, șefului de instalație, mais
trului sau altui conducător al formației 
de lucru din schimbul care preia activi
tatea ;

j) să asigure, cu respectarea strictă a 
prescripțiilor tehnice, instalația, utilajul 
sau mașina la care lucrează iu cazul în 
care, potrivit programului de lucru, aces
tea nu se predau altui schimb.

Muncitorii și celălalt personal operativ 
trebuie să-și îndeplinească întocmai în
datoririle de serviciu, să prevină orice 
faptă care ar putea pune în pericol secu
ritatea personalului și integritatea insta
lațiilor, utilajelor, mașinilor și altor bu
nuri, să înlăture operativ orice situații 
care ar putea constitui o sursă de pericol.

Art. 12. — Se interzice personalului 
muncitor să introducă sau să consume 
în unitate băuturi alcoolice ori să facili
teze săvîrșirea acestor fapte.

Persoanelor care se prezintă la progra
mul de lucru sub influența alcoolului li 
se interzice accesul în unitate și li se 
aplică sancțiunile prevăzute de lege.

Se interzice fumatul sau introducerea 
de țigări, chibrituri, brichete, materiale 
ori produse care ar putea provoca in
cendii sau explozii, în locurile de muncă 
în care fumatul sau introducerea aces
tora este oprită.

lui București răspund, împreună cu cen
tralele, de luarea tuturor măsurilor nece
sare pentru funcționarea în condiții de 

deplină siguranță a instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor, în care scop :

a) asigură, încă din faza de proiectare, 
ca executarea și punerea în funcțiune, 
precum și exploatarea instalațiilor, utila
jelor și mașinilor să se realizeze în con
diții de siguranță în funcționare și de eli
minare a pericolelor de avarie, explozie 
sau incendiu ; se interzice fabricarea în 
serie a instalațiilor, utilajelor și mașini
lor fără omologarea în prealabil a proto
tipurilor ; orice modificări constructive 
se pot face numai cu avizul proiectantu
lui și cu condiția asigurării cel puțin a 
parametrilor inițiali;'

b) iau măsuri pentru folosirea rațio
nală și în condiții de siguranță a insta
lațiilor, utilajelor și mașinilor, respec
tarea normativelor tehnice privind între
ținerea și repararea acestora ;

c) organizează și urmăresc introdu
cerea ordinii și a unei discipline ferme, 
precum și stabilirea de atribuții și răs
punderi precise, în vederea bunei func
ționări a unităților cu foc continuu sau 
care au instalații, utilaje și mașini cu 
grad ridicat de pericol în exploatare ;

d) organizează și controlează activita
tea de exploatare, întreținere și reparare 
a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, a 
aparatelor de măsură și control, de pro
ducție a sculelor, dispozitivelor și verifi
catoarelor, precum și a pieselor de 
schimb ;

e) organizează elaborarea și îndepli
nirea planurilor, programelor și grafice
lor de întreținere, revizii și reparații ale 
instalațiilor, utilajelor și mașinilor ;

f) elaborează și îmbunătățesc normati
vele tehnice privind exploatarea, între
ținerea și repararea instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor, specifice ramurii a că
rei activitate o coordonează.

Art. 14. — în cazul producerii unei 
avarii, explozii, a unui incendiu sau altui 
accident tehnic, ministerul, organul cen
tral sau local, împreună cu centrala în 
subordinea cărora funcționează unitatea 
unde s-a produs evenimentul sînt obli
gate :

a) să stabilească operativ cauzele acci
dentului tehnic, consecințele acestuia și 
să ia măsuri pentru repunerea în func
țiune, în termenul cel mai scurt, a capa
cităților de producție ;

b) să stabilească persoanele vinovate 
de producerea accidentului și răspunde
rea ce revine acestora potrivit prevede
rilor legale ;

c) să ia măsuri tehnice și organizato
rice pentru prevenirea unor accidente de 
aceeași natură, obligatorii în exploatarea 
tuturor instalațiilor, utilajelor și mașini
lor similare din unitățile in subordine.

Art. 15. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al muni
cipiului București trebuie să exercite un 
control permanent cu privire la aplicarea

CAPITOLUL IV

Sancțiuni
Art. 17. — încălcarea prevederilor pre^ 

zentului decret atrage, după caz, răspun
derea disciplinară, materială, civilă, con
travențională sau penală a celor vinovați.

Art. 18. — Constituie infracțiune și se 
pedepsește cu închisoare de la 3 luni Ia 
2 ani săvîrșirea uneia dintre următoarele 
fapte de către personalul muncitor care 
lucrează nemijlocit la instalații, utilaje 
sau mașini cu regim de funcționare con
tinuu sau cu grad ridicat de pericol în 
exploatare :

a) lăsarea fără supravegherea impusă 
de prescripțiile tehnice a instalației, uti
lajului sau mașinii la care lucrează ;

b) plecarea de la locul de muncă în 
timpul programului de lucru, fără apro
barea maistrului sau a altui conducător 
al formației de lucru ;

c) încetarea activității înainte de pre
darea instalației, utilajului sau mașinii, 
în condițiile legii, lucrătorului din schim
bul următor ;

d) neasigurarea, potrivit prescripțiilor 
tehnice, la terminarea programului de 
lucru, a instalației, utilajului sau mași
nii cu grad de pericol ridicat în exploa
tare. în cazul în care nu este prevăzută 
predarea către un alt schimb.

Constituie, de asemenea, infracțiune și 
se sancționează cu pedeapsa prevăzută în 
alineatul 1, săvîrșirea uneia dintre ur
mătoarele fapte de către personalul 
muncitor, indiferent de funcție, din uni
tățile care au instalații, utilaje sau ma
șini cu regim de funcționare continuu 
sau cu grad ridicat de pericol în ex
ploatare :

a) fumatul sau introducerea de țigări, 
chibrituri, brichete, materiale ori produ
se care ar putea provoca incendii sau ex

CAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 20. — Prevederile prezentului 

decret se aplică și unităților cu foc con
tinuu sau care au instalații, utilaje și 
mașini cu grad ridicat de pericol în ex
ploatare din cadrul organizațiilor coope
ratiste sau altor organizații obștești.

Art. 21. — Unitățile la care se referă 
articolul 4 se vor stabili prin hotărire a 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

București, 29 decembrie 1981

dispozițiilor prezentului decret și a celor
lalte prevederi legale referitoare la 
buna funcționare, exploatare, întreținere 
și reparare a instalațiilor, utilajelor și 
mașinilor și să acționeze pentru preve
nirea oricăror cauze care pot produce 
perturbări în desfășurarea procesului de 
producție.

Art 16. — Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe exercită, în în
treaga economie, controlul cu privire la 
folosirea, în condiții de siguranță, a in
stalațiilor, utilajelor și mașinilor cu re
gim continuu de funcționare sau grad 
ridicat de pericol în exploatare, Ia dota
rea acestora cu aparatura de măsură, 
control și automatizare prevăzută în do
cumentațiile tehnice, la respectarea tu
turor normelor tehnice de exploatare, în
treținere și reparații, la asigurarea cu 
personal calificat corespunzător și in
struirea periodică a personalului potrivit 
legii.

Prin inspecțiile sale de specialitate, 
Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe asigură verificarea tehnică și 
autorizarea funcționării, în condițiile le
gii, a instalațiilor, utilajelor șl aparate
lor, precum și coordonarea elaborării 
prescripțiilor tehnice privind siguranța 
in funcționare a acestora.

Inspectorul general de stat pentru con
trolul gospodăririi fondurilor fixe, com
bustibililor, energiei și pentru verifica
rea instalațiilor sub presiune și de ridicat 
din Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe are dreptul să dispună 
scoaterea temporară sau definitivă din 
funcțiune a instalațiilor care nu prezin
tă siguranță în exploatare, nu sînt do
tate cu aparatură de măsură, control și 
automatizare prevăzută în proiecte sau 
care generează risipă de resurse materia
le cu efecte importante în economia na
țională, în cazurile în care nu s-au adus 
la îndeplinire in termen măsurile de re
mediere stabilite, anunțînd cu 30 zile 
înainte organul central sau local în sub
ordinea căruia se află unitatea în cau
ză ; de asemenea, are dreptul să inter
zică, potrivit legii, producerea, livrarea, 
montarea și funcționarea cazanelor de 
aburi și similare, recipientelor sub pre
siune, a instalațiilor de ridicat, aparate
lor consumatoare de combustibil, dacă 
acestea prezintă deficiențe care pericli
tează siguranța funcționării sau pot pro
voca avarii și accidente.

Organele de control răspund de stabi
lirea de măsuri, potrivit legii, care să a- 
sigure înlăturarea neajunsurilor consta
tate, prevenirea producerii acestora în 
alte situații, tragerea la răspundere a 
persoanelor vinovate, îmbunătățirea per
manentă a activității.

plozii, în locurile de muncă în care fu
matul sau introducerea acestora este in
terzisă ;

b) introducerea sau consumarea de 
băuturi alcoolice în unitate ori prezența 
în unitate sub influența băuturilor al
coolice.

Dacă prin săvîrșirea uneia din faptele 
prevăzute la alineatele 1 și 2 s-a produs 
o tulburare bunului mers al unității sau 
o pagubă avutului obștesc, oricare ar fi 
valoarea acesteia, pedeapsa este închi
soarea de la 6 Juni la 5 ani.

în cazul în care fapta prevăzută în 
alineatul 1 sau 2 a avut ca urmare o 
perturbare deosebit de gravă a activită
ții unității ori a produs o pagubă impor
tantă economiei naționale sau vătăma
rea gravă a integrității corporale, a să
nătății ori moartea unei persoane, pe
deapsa este închisoarea de la 5 la 20 ani, 
interzicerea unor drepturi și confiscarea 
parțială a averii, iar dacă a avut ca ur
mare vătămarea gravă a integrității cor
porale, sănătății ori moartea mai multor 
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 
10 la 20 ani, interzicerea unor drepturi 
și confiscarea parțială a averii-

Fapta săvîrșită din culpă se pedep
sește ; in acest caz, maximul pedepselor 
prevăzute în alineatele 1—4 se reduce cu 
o pătrime.

Art. 19. — Săvîrșirea de către persoana 
încadrată în muncă, indiferent de funcție, 
a altor fapte decît cele de la articolul 
18, prin care se încalcă obligațiile pre
văzute în prezentul decret, dacă consti
tuie infracțiune, se sancționează în con
dițiile și cu pedepsele prevăzute de le
gea penală.

Consiliului de Miniștri pînă la data in
trării in vigoare a prezentului decret. 
Pentru noile capacități de producție sta
bilirea acestor unități se face cu cel pu
țin 30 de zile înainte de intrarea lor in 
funcțiune.

Art. 22. — Prezentul decret intră în 
vigoare pe data de 1 ianuarie 1982.
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Activitatea politico-educativă 
în pas cu cerințele și sarcinile actuale

Munca de Ia om Ia om - metodă simplă, eficientă 
de educație, dar insuficient pusă în valoare

CRITICĂ ȘI VALOARE

Ce poate fi mai firesc și. tocmai de 
aceea mai eficient, decît discuția 
personală cu un om sau altuL dialo
gul direct și deschis asupra proble
melor care-i preocupă ? O discuție 
purtată la timp, cu tact si pricepere, 
poate convinge și influenta mai 
mult decît citeva conferințe, decit 
oricare altă formă a muncii politico- 
educative. Iată de ce organiza
rea recentă de către Secția de 
propagandă a C.C. al P.C.R, a unui 
schimb de experiență privind con
tribuția muncii politice de la om la 
om la realizarea sarcinilor economi
ce — desfășurat la Tirgoviște. cu 
participarea șefilor sectoarelor mun
că politică de masă din toată tara. a 
altor factori de răspundere în acest 
domeniu — s-a dovedit binevenită, 
prilejuind cunoașterea unor metode 
bune folosite, un util schimb de 
opinii.

Operativitatea — prima condiție 
a eficienței. Participantii la schim
bul de experiență au putut observa, 
in atelierul de lămpi fluorescente al 
întreprinderii „Romlux" din Tirgo
viște. un panou ne care se menționau 
la fiecare oră a zilei numărul de 
lămpi bune și rebutate, stadiul în
deplinirii sarcinilor. Era într-un cu- 
vint o oglindă a calității muncii oa
menilor din atelierul respectiv. 
..Cifrele înregistrate pe panou — 
spunea tovarășul Ion Plăiașu. șeful 
secției lămpi cu gaze — sint punc
tul de plecare ăl majorității acțiu
nilor întreprinse în cadrul muncii 
de la om la om. De fapt, pentru 
aceasta a și fost creat. Căci ce se 
mai poate face cind în ultimele 
zile ale lunii oamenii află că stau 
rău cu planul ? Oricit ar munci, tot 
nu mai pot recupera mare lucru. 
Cu totul altceva este însă cind știi 
în fiecare oră care este stadiul rea
lizării planului. Ai posibilitatea unei 
intervenții rapide și. ceea ce este 
mai important, eficiente". Aflăm 
astfel că imediat ce apare o creș
tere a rebuturilor agitatorii inter
vin. discută cu oamenii asupra cau
zelor și măsurilor ce trebuie luate, 
acționează pînă cind lucrurile intră 
în normal. Așa se face că producția 
atelierului a fost mereu mai bună, 
luna trecută înregistrând un nivel 
record.

Indiferent că este vorba despre 
o problemă dc producție sau de o 
problemă socială sau umană, promp
titudinea Intervenției este prima 
cerință a unei munci politice rod
nice. Cu cit aceasta sesizează mai 
prompt neajunsurile sau diferitele 
abateri, și ia atitudine mai fermă 
fată de ele. eu atit climatul moral 
este mai sănătos, spre binele colec-

Școala, mai profund implicată 
in educarea tinerei generații!

împreună cu interlocutorii noștri. 
25 de educatori — profesori și Învă
țători, inspectori școlari, activiști ai 
organizațiilor U.T.C. și de pionieri, 
din București și din județele Alba și 
Brașov — am încercat să conturăm 
cadrul și condițiile implicării mai 
profunde a școlii in educația revolu
ționară a tinerei generații a tării. 
Dialogul a avut ca punct de plecare, 
cum era și firesc, răspunderile spo
rite conferite școlii de conducerea 
partidului și statului nostru, recoman
dările secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
plenara C.C. ai P.C.R. din noiembrie 
1981.

— Creșterea rolului scolii în edu
cația revoluționară a tinerei generații 
— a exprimat o opinie unanimă prof. 
Elena Cândea Szappanyos, director 
adjunct la Liceul industrial nr. 1 din 
Cugir — presupune in primul rind o 
analiză profundă, responsabilă a cau
zelor care au determinat unele insuc
cese înregistrate in activitatea noas
tră, depistarea acelor „puncte nevral
gice" care determină ca opera educa
tivă a școlii să nu aibă întotdeauna si 
pretutindeni eficienta dorită.

Care ar fi asemenea „puncte ne
vralgice". după părerea interlocutori
lor noștri ? ..Preocupați de volumul 
mare de cunoștințe pe care trebuie 
să-l transmitem elevilor, am rămas în 
urmă cu tratarea problemelor de or
din educativ, pe care ne-am obișnuit 
să lc ..rezolvăm* numai prin comenzi: 
purtați-vă așa, invățați așa. salutați 
așa !...“ (prof. Ionel Cărcoană, direc
torul Liceului de matematică-fizică 
din Sebeș) ; „Ne străduim să moder
nizăm prin toate mijloacele procesul 
instructiv, dar nu întotdeauna am in
vestit același efort de inteligentă și 
competentă în perfecționarea pro
cesului educativ, pentru că educația 
este prin excelentă o știință care ope
rează cu concepte și legi specifice" 
(praf. Mioara Stanca, directoarea Ca
sei personalului didactic din Brașov); 
„-Dispersarea- unei tradiții a poporu
lui nostru privind rolul educativ pre
ponderent al familiei, prin dislocarea 
unui mare număr de copii din preaj
ma familiei tocmai la virsta cînd au 
mai mare nevoie de îndrumarea ex
perimentată, plină de afecțiune a pă
rinților. Mă refer la acei elevi care 
urmează liceul in alte localități decit 
cea natală. în această optică este 
deosebit de salutară măsura înființă
rii claselor a IX-a și a X-a în școli 
din mediul rural" (prof. Elena Cândea 
Szappanyos).

Nu se poate spune că școala noastră 
de toate gradele, cadrele didactice nu 
au acumulat o bună experiență în or
ganizarea unor acțiuni cu profund 
conținut educativ, in valorificarea sub 
i-aport emoțional-afectiv a lecțiilor de 
la fiecare disciplină de studiu, a ore
lor de muncă tehnico-productivă din 
atelierele-școală. în discuția noastră, 
educatorii ne-au relatat o multitudine 
de asemenea activități : de la simpo
zioane si sesiuni de comunicări și re
ferate științifice pe tema educației 
revoluționare, patriotice a elevilor, cu 
participarea unor activiști de partid 
și de stat, oameni de știință și cul
tură, veterani ai războiului antifas
cist, fruntași în întrecerea socialistă, 
1* serbări cultural-artistice de muzi- 

tivului și al fiecărui membru al 
său.

Fiecare acțiune — să răspundă 
unei situații precise. Participan
tii la schimbul de experiență au 
insistat si asupra necesității ea 
munca de la om la om să porneas
că de Ia o situație reală, să aibă o 
adresă precisă, să răspundă preocu
părilor colectivelor de oameni si mun
cii. Este demnă de atenție în acest 
sens experiența acumulată la între
prinderea de mecanică fină din Si
naia. Așa cum arăta secretarul co
mitetului de partid, tovarășul Ion 
Grama, la un moment dat s-a obser
vat că aici se consumau multe SDV-urt 
care încărcau considerabil nota chel
tuielilor de producție. Agitatorii au 

Pe marginea unui schimb de experiență 
organizat la Tirgoviște

taitiat o serie de discuții cu oamenii 
privind această situație. S-a ajuns 
la concluzia că multe SDV-uri pot ti 
recondiționate. S-a format o comisie 
ce analizează calitatea SDV-urilor 
predate si stabilește care dintre ele 
pot fi recondiționate și folosite în 
continuare. Rezultatul : numai anul 
trecut s-au economisit scule in 
valoare de peste 1.5 milioane lei. în 
mod asemănător s-a- procedat și în 
cazul unor piese și utilaje aduse 
din import. S-au expus piesele res
pective și s-au organizat dezbateri 
cu specialiști, cu muncitori de înaltă 
calificare asupra avantajelor deose
bite și căilor de acțiune pentru rea
lizarea lor cu forte proprii. S-a creat 
o atmosferă de emulație, de căutăr i, 
la care au fost antrenați tot mai multi 
oameni. Despre dimensiunile acestui 
proces de creație tehnică, despre uti
litatea sa ne vorbește grăitor faptul 
că s-au obținut economii de valută 
în valoare de circa 2,5 milioane lei.

Cu toate acestea nu puține sint 
locurile unde acțiunile plutesc încă 
in sfera generalităților. Iată, de Pil
dă. la întreprinderea de strunguri 
S.A.R.O. din Tirgoviște, urmărim 
sarcinile care revin colectivelor de a- 
gitatori. așa cum sînt ele menționata 
la gazetele de perete. Nu fără sur
prindere constatăm că la organiza
țiile de partid nr. patru, cinci, șase 
și unsprezece aceste sarcini apar 
identice, formulate extrem de gene
ral ; de pildă : „munca cu tinere
tul". „pregătirea profesională" etc. 
Situație cu atît mai greu de înțeles 
cu cit în fiecare din aceste domenii 
se ridică o serie de sarcini specifice.

că și poezie patriotică-revoluționară : 
de la excursii și drumeții pentru cu
noașterea trecutului de luptă al po
porului și partidului nostru, a fru
museților și bogățiilor patriei la 
participarea la muncă patriotică pe 
șantierele construcției socialiste sau 
la acțiuni pe plan local de real in
teres cetățenesc ; de la ore de diri- 
genție „model" la intilniri și dezbateri 
cu uteciștii și pionierii, in cadrul or
ganizațiilor de tineret etc. O sumară 
statistică. întocmită pe baza relatări
lor celor 25 de educatori cu care am 
stat de vorbă, relevă, semnificativ, 
citeva direcții preferențiale de acțiune 
în opera educativă, dar și „omisiuni", 
la fel de semnificative. Așa bunăoară:

— toți interlocutorii consideră că o 
„cheie" a succesului este reunirea și

Concluziile unui amplu 
dialog cu cadre didactice 

despre căile de îmbogățire 
și diversificare a formelor 

muncii educative

valorificarea potentelor formativ-edu- 
cative ale familiei, ale organizațiilor 
de tineret, ale celorlalți factori edu
cativi din societate cu care școala tre
buie să conlucreze in realizarea aces
tei opere educative fundamentale — 
formarea profilului moral-politic, a 
conștiinței revoluționare a tineretu
lui ;

— un singur interlocutor. învăță
toarea Georgeta David, de la Școala 
generală nr. 11 din Brașov, și-a argu
mentat intervenția cu exemple din 
lecțiile pe care le predă elevilor (ilus- 
strind astfel situația, autocritic for
mulată de unii participanți la discu
ție, că in activitatea școlară latura 
educativă a lecțiilor nu este valori
ficată in măsura cuvenită) ;

— doar cinci educatori, din cei 25, 
s-au referit la necesitatea cunoașterii, 
a testării interesele»- și preferințelor 
elevilor in alcătuirea programelor de 
activități politico-educative, făcînd 
propuneri concrete ce vizează spriji
nul efectiv, prin îndrumări metodice 
științific alcătuite, al tinerilor din 
conducerea organizațiilor U.T.C. și de 
pionieri din școală, transformarea ani
lor de școală in ani de reală „uceni
cie revoluționară" ;

. — exemplul moral-politic «1 educa
torului de Ia catedră, realizarea unei 
unități de cerințe educative din 
partea tuturor membrilor fiecărui co
lectiv didactic, critici la adresa plani
ficărilor rigide, formale din progra
mele de acțiuni educative au făcut o- 
biectul intervenției a 12 participant! 
la discuții. „Orice acțiune și metodă 
e bună și adecvată — sublinia prof. 
Dorina Radu, director adjunct la Li
ceul de filologie-istorie nr. 1 din 
București — atunci cind duce la re
zultatul educativ necesar. Pentru a- 

Am încercat să aflăm ce se ascunde 
in spatele acelei formulări generale : 
..pregătirea profesională", de pildă la 
atelierul 11, dar nu ni s-a putut răs
punde nimic precis, pentru că nu 
s-a avut nimic precis în vedere cînd 
s-a formulat un asemenea obiectiv.

Combativitatea — izvorul forței 
formative. De cea mai mare impor
tanță este ca acțiunile să nu se li
miteze la prezentarea neutră a unor 
date, oricit de interesante ar fi ele, 
ci să stimuleze oamenii să gîndească, 
să ia atitudine, să participe la solu
ționarea problemelor. Este conclu
dent ceea ce declara în acest sens in 
cadrul schimbului de experiență to
varășul Romeo Dobrin, secretarul 
comitetului de partid de la între

prinderea de organe de asamblare 
din Rîmnicu Sărat : „Noi am 
schimbat într-o secție propaganda 
vizuală, adueînd-o la zi cu tot felul 
de date interesante și sugestive 
privind disciplina muncii, economi
sirea materiei prime, a energiei etc. 
6i intenționat nu am organizat nici o 
dezbatere în jurul noilor date afișate. 
După citeva zile am făcut un sondaj 
în rîndul oamenilor : 80 la sută din
tre cei întrebați nu sesizaseră conți
nutul nou al propagandei vizuale. De 
unde ne-a apărut clar necesitatea de 
a nu limita funcțiile propagandei vi
zuale, ale muncii politice în general 
doar la a informa, a comunica ceva 
în mod pasiv".

Esențial pentru îndeplinirea scopu
lui său educativ este a-î imprima un 
caracter activ, spirit militant. Fie că 
sint inspirate de rezultatele obținute 
in producție sau de unele neajunsuri, 
de diferite manifestări de egoism, de 
sustragere de la îndeplinirea sarcini
lor, de atitudini de încălcare a nor
melor eticii și echității socialiste — 
acțiunile politice trebuie să fie pă
trunse de o înaltă combativitate — 
aceasta reprezentînd garanția ecou
lui educativ, a forței lor de inrîurire.

Sfera de cuprindere — Întregul co
lectiv. „Circa 80 la sută din produc
ția unității noastre este destinată ex
portului — spunea tovarășul Ion Ba
dea de la întreprinderea „Flacăra 
roșie* din București. Aceasta ne-a 
făcut să acordăm o atenție deosebi
tă, și in cadrul muncii politice de la 
om la om, calității produselor si. mai 
ales, să antrenăm in această acțiune 
toți oamenii, din toate fazeie de pro- 

ceasta. evident, trebuie să se tină sea
ma de particularitățile de virstă și de 
preocupările specifice ale colectivului 
de elevi Dar atunci cind concepem 
o acțiune trebuie să pornim nu de la 
elevi, ci de la noi înșine, să fim con
vinși de necesitatea ei, sa ur
mărim realizarea obiectivului educa
tiv propus și să transformăm perma
nent noțiunile și convingerile moral- 
politice in atitudini politice, pa
triotice, cetățenești". în același con
text, al sporirii competenței persona
lului didactic în ridicarea calității ac
tului educativ, mai mulți profesori, 
criticând formalismul sistemelor de 
reciclare și perfecționare a personalu- 
lili didactic, au propus completarea 
acestor programe cu teme vizind îm
bogățirea cunoștințelor in pianul mun
cii educative. „La un sondaj, în acest 
sens, întreprins în cadrul Casei per
sonalului didactic din Brașov — a 
precizat prof. Mioara Stancu — toa
te cadrele didactice au solicitat 
expuneri și dezbateri pe teme de pe
dagogie și psihologie a copilului și 
adolescentului".

Am reținut, din discuția cu oamenii 
șoolii, opinia că „formalismul, rutina, 
planificările rigide, lipsa de senti
ment. de participare afectivă sînt 
dușmani principali ai actului educa
tiv, ai aderării lui profunde la inima 
și conștiința elevilor". Discuțiile pro 
și contra privind lipsa de timp, su
praîncărcarea elevului și profesorului 
in procesul instructiv s-au finalizat 
cu concluzii unanime : o mai activă, 
și profundă apropiere a educatorului 
— fie el profesor sau părinte — de 
copil, de tinăr (prof. Cornel Danciu, 
directorul Liceului de matematică-fi
zică „Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba lulia) ; conceperea operei de 
educație revoluționară a copiilor și ti
nerilor intr-un sistem coordonat ferm 
si condus de organizația de partid din 
școală (prof. Ana Paliu, secretarul or
ganizației de partid de la Liceul de 
filologie-istorie nr. 1 din București) : 
un dialog permanent cu uzina, cu co
lectivul de muncă in care se va în
cadra tinărul, pentru formarea sa in 
spiritul revoluționar, al disciplinei 
muncitorești (ing. Vasilc Ursu, direc
torul Liceului industrial nr. 4 din 
Alba lulia).

— Trebuie să ne amintim în orice 
moment — releva prof. Nicolae Ota, 
directorul Casei personalului didactic 
din Alba lulia — că, așa cum spunea, 
pe bună dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „copiii și tineretul, șoimii 
patriei, pionierii, uteciștii reprezintă 
garanția dezvoltării națiunii noastre 
socialiste, viitorul socialist și comu
nist al României. Dc felul cum sînt 
crescuți și educați azi depinde felul 
cum vor acționa în viitor în viată și 
muncă". Și să ne străduim in orice 
moment să dăm profunzime și stră
lucire operei noastre educative.

îmbogățirea și diversificarea for
melor muncii educative rămin, așa
dar. deziderate mereu actuale. Înscri
se cu majuscule in planul de lucru al 
fiecărui colectiv didactic, al organiza
țiilor U.T.C. și de pionieri, ca și in 
preocupările familiei.

Florlca DINUIESCU 
ti corespondenții „Scinteii* 

ducție. Iată, de pildă, pentru liniile 
de tras — tălpuit — finisat am orga
nizat concursul „Ștafeta calității". 
Pe baza unui punctaj care are în ve
dere realizarea sarcinilor de plan, re
ducerea numărului de respingeri din 
partea beneficiarilor, a respingerilor 
de la cap de linie ete se stabilește 
un clasament. De menționat că 
nu ne mulțumim să afișăm cîtiva- 
fruntași, ci inițiem discuții active, 
permanente cu toti membrii colecti
vului. mai ales cu cei care lucrează 
mai slab, care ne fac în general 
necazuri.

Este un aspect care se cere cu atît 
mai mult reținut cu cit, așa cum au 
arătat participant!! la schimbul de 
experiență, nu sint puține cazurile 
cînd acțiunile din domeniul muncii 
politice beneficiază cam de același 
auditoriu, de regulă oamenii conștiin
cioși, care iși fac datoria. Rămin. ast
fel. în afara sferei lor de influentă cei 
care sint certați cu disciplina, adică 
tocmai cei asupra cărora ar trebui 
să se concentreze cu deosebire munca 
politică de Ia om la om. în general, 
participant» au subliniat că lărgirea 
sferei de cuprindere a manei! politice 
de la om la om, pătrunderea sa la 
nivelul microgrupurilor, al fiecărui 
om al muncii reprezintă în momentul 
de fată o condiție de bază a sporirii 
tortei de înrâurire, a capacității sale 
mobilizatoare.

Schimbul de experiență de care 
ne-am ocupat a prilejuit cunoașterea 
unor metode bune, dar și a unor 
neajunsuri, care încă grevează munca 
politico-educativă. Așa cum s-a su
bliniat cu îndreptățire, se pot trage 
din toate acestea multe concluzii uti
le. acționind deopotrivă pentru pre
luarea si generalizarea experienței 
valoroase, pentru extinderea sferei 
de acțiune a acestei activități, pentru 
legarea ei strînsă de realitățile fie
cărui loc de muncă, pentru accentua
rea combativității, a spiritului ei mi
litant.

Paul DOBRESCU 
Gheorqhe MANEA

Predeal. Cu telescaunul pe Clăbucet

(Urmare din pag. I)

ție la calitate. Și aș mai adăuga că 
prin eforturile conjugate ale munci
torilor și specialiștilor greutatea 
unor variatoare s-a redus cu zeci și 
zeci de kilograme, ceea ce la pro
ducția totală a întreprinderii înseam
nă importante economii de metal.

Ceea ce făurim noi aici repre
zintă părți ale unor mașini și utilaje 
care se asamblează in întreprinderi 
din muite părți ale tării. De munca 
noastră depinde, deci, realizarea in 
condiții optime a producției in alte 
unităti economice. Este o realitate 
care ne mobilizează, ne determină 
în permanentă să ne sporim efortu
rile pentru calitate. După cum. avind 
in vedere ca o bună parte a pro
ducției noastre se exportă, grija pen
tru calitate se întemeiază pe dorința 
de a arăta si in acest fel lumii imen
sele resurse de creație. înalta com
petentă tehnică a muncitorimii noas
tre. Or. toate acestea nu sînt de ima
ginat fără o bună organizare a acti
vității productive, fără ordine și dis
ciplină. Iată de ce in colectivul nos
tru au fost primite cu deplină satis
facție modificările aduse unor im
portante legi la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale, prin care 
se propun noi și binevenite reglemen
tări tocmai in sensul stabilirii unor 
răspunderi precise, al unor masuri 
drastice față de orice încălcare a dis
ciplinei muncii. Adoptarea in acest 
spirit a unor hotăriri ferme, a unor 
norme de lucru precise, a unor sanc
țiuni severe față de cei ce aduc 
daune producției se impun cu nece
sitate pentru fiecare colectiv. Decre
tul de care am luat cunoștință vine 
in întîmpinarea unor asemenea legi
time cerințe ale producției indus
triale.

— Dealtfel, ne spunea tovarășul 
Marian Avram de la întreprinderea 
„23 August" din Capitală, disciplina, 
ordinea, pasiunea lucrului bine făcut 
au caracterizat încă de la începutu
rile sale clasa noastră muncitoare. 
Se știe că încă din veacul trecut pe 
steagurile sale de luptă ea a înscris 
deviza „Nici piine fără muncă, nici 
muncă fără piine". Cu alte cuvinte, 
chiar în condițiile exploatării capi
taliste. muncitorii români au pretuit 
munca, luptind ca rodul muncii să 
aparțină celor ce trudeau din greu 
în fabrici si uzine. în disciplină. în 
unitatea rîndurilor a stat întotdeauna 
forța clasei muncitoare, ele i-au 
dat puterea uriașă de care s-au 
temut asupritorii. Acționind unită, 
ca un singur om. clasa noastră mun
citoare a purtat eroice bătălii impo-

Nu există critică fără directio
narea anumitor criterii. Altfel ea 
se execută cu totul arbitrar, tră- 
dindu-si. prin aceasta. adevărata 
rațiune a ființării ei. Principalul 
criteriu, de care depinde insăși 
existenta criticii, este acela al va
lorii. Un asemenea obiectiv mai 
poate fi susținut, desigur, și de alte 
criterii, să le spunem secundare. în 
ultima vreme insă — cum o arată 
unele opțiuni teoretice din diverse 
literaturi, fiecare din acestea tinde 
să se substituie rolului dominant, 
pe care. în mod necesar, este che
mată să-l obțină valoarea. S-a 
mers, chiar, si mai departe decit 
la o simplă substituire a funcțiunii. 
Adesea criteriul valorii văzindu-se 
complet eliminat din analiza cri
tică a unei opere.

Să fie. oare, o criză a creației 
literare sub aspectul contribuției ei 
artistice, solicitind numai alte in
terese. eare nu cer din partea .cri
ticii" actul apreciativ ? Un fapt care 
poate fi urmărit pretutindeni a și 
provocat încă dinainte ideea lui 
Ortega Y Gasset despre o „noapte 
a artei". în acest sens s-a mers și 
mai departe, ajungîndu-se oină la 
ipoteza de „moarte a artei", de care 
foarte aproape am luat cunoștință 
Si noi. fiindcă s-a formulat ca o- 
biect de discuție și în cadrul Con
gresului international de estetică 
din 1972. ținut la București. într-o 
atare eventualitate s-ar dovedi tot 
atît de legitimă si ideea de „moar
te a criticii", lipsită de obiectul a- 
supra căruia să se aplice. Noi nu 
credem însă în decesul nici uneia 
din ele.

Atunci de ce nu o dată se oco
lește cu teamă judecata axiologică? 
De ce un curajos calificativ de a- 
preciere se vede compromis în ochii 
„prudenților"? Marii noștri critici 
din trecut nu erau nici pe departe 
grevați de o asemenea teamă. 
George Călinescu, bunăoară, a în
drăznit să afirme, cu toată răspun
derea că. în crearea frescei rurale. 
Rebreanu este „genial". Nu numai 
un asemenea termen, dar si altele 
cu mult mai modeste, se tolerează 
astăzi — adesea fără convingere — 
doar pentru unele din personalită
țile literare defuncte.

Să ne situăm insă un moment 
pe poziția adversă pentru a căuta 
să o înțelegem. Există. astfeL unele 
argumente cu aparentă de solidă 
întemeiere împotriva ideii de va
loare în critică. Primul ar fi ca
racterul cu totul relativist al aces
tei idei. Stabilirea incidentelor de 
ordin social, psihologic sau lingvis
tic s-ar dovedi cu mult mai certă. 
Intr-adevăr, antecedentele exclusi
viste. legate de ..bătălia" pentru 
anumite stiluri si curente literare 
sau artistioe. par să îndreptățească 
învinuirea de fluctuație nesigură si 
de relativism. îndreptată împotriva 
ideii de valoare. în special, clasi
cismul si romantismul, prin nega
rea lor reciprocă, au prilejuit o ase
menea convingere. întărită apoi si 
de alte fenomene similare. Ceea ce 
se întimolă cu întregi curente sti
listice are loc și în cazul unor fi
guri individuale de scriitori sau ar
tiști. care se arată apreeiati la gra
dul cel mai înalt într-o perioadă 
dată si cu totul desconsiderați in 
alta.

La această obiecție împotriva 
ideii de valoare se poate răspunde 
din primul moment. Ea se vede fo
losită îndeosebi de criticii care 
n-au reflectat suficient la datele 
esențiale a ceea ce am numi cul
tură literară si artistică. Ei nu în
țeleg că acele curente și stiluri 
amintite mai sus. precum si altele 
similare, șe neagă între ele nu pe 
baza unei mai mari sau mai reduse 
valori artistice — deși in mod su
perficial așa pare — ci în virtutea 
a oeea ce Tudor Vianu numise 
componența bantonomică a artei. 
Este adică factorul care indică o 
obișnuită receptivitate generală — 
în mare parte contingență — pro
prie unui anumit mediu de epocă.

Natural că Homer ne apare străin 
de climatul pe cane ni l-am format 
din deprinderi si intuiții cotidiene.

DISCIPLINA MUNCII
triva asupririi capitaliste, a fost 
forța, hotărâtoare în lupta pentru o 
lume mai bună si mai dreaptă. Da
torită muncii ei disciplinate, pline 
de dăruire, clasa noastră muncitoare 
a putut infringe greutățile uriașe din 
primii ani postbelici, manifestîn.du-se 
ca avangardă a luptei pentru înnoi
rea democratică, revoluționară a so
cietății românești.

Cu atit mai mult astăzi, cînd cla
sa noastră muncitoare este. împreu
nă cu întreg poporul. proprietar, 
producător si beneficiar al muncii, 
disciplina riguroasă reprezintă unul 
din izvoarele tăriei clasei muncitoa
re. ale afirmării rolului său condu
cător in societatea noastră. Fără dis
ciplină sint de neimaginat producti
vitatea înaltă, calitatea și competiti
vitatea. aportul hotărîtor al clasei 
noastre muncitoare la progresul ac
celerat al patriei, la înfăptuirea ma
rilor obiective ale construcției socia
liste. Tocmai prin disciplina sa ri
guroasă clasa muncitoare isi consoli
dează în permanentă prestigiul si 
autoritatea de care se bucură in fața 
întregului nostru ponor, rolul său 
de tortă conducătoare a procesului 
de edificare socialistă multilaterală 
a țării. Prevederile cuprinse in De
cretul Consiliului de Stat sint o ilus
trare concretă și necesară a unor ase
menea cerințe. Ele reflectă ceea ca 
vrem cu toții : ordine și disciplină, 
pentru a ne îndeplini exemplar sar
cinile, a ne spori contribuția la pro
gresul general al economiei.

Făcîndu-se ecoul felului de a fi și 
a gîndi al muncitorimii noastre, in
terlocutorii noștri au tinut să subli
nieze că Ia locurile lor de muncă e- 
xistă incă serioase rezerve de spori
re a producției tocmai prin întări
rea disciplinei muncitorești, prin 
crearea unui climat de muncă res
ponsabilă in fiecare unitate economi
că. Pavel Groza, cunoscut ca unul 
dintre cei mai destoinici muncitori 
ai atelierului de reparații utilaje al 
Întreprinderii de strunguri din Arad, 
ne-a declarat în acest sens :

— La noi, problema problemelor, 
ca să zic așa. o constituie calitatea 
reparațiilor. în anul ce l-am încheiat, 
spre bucuria noastră, lucrările exe
cutate de atelierul nostru au fost 
totdeauna apreciate. Si. vă rog să 
notati că nu e vorba de orice fel de 
reparații, d de lucrări de mare com
plexitate și care presupun un grad 
înalt de calificare, disciplină rigu
roasă. Aș zice însă că. la nivelul în
treprinderii. din acest punct de ve
dere. mai sînt încă multe de făcut. 
Spre exemplu, pe primele 11 luni în
treprinderea noastră a înregistrat 

Aceasta însă nu înseamnă că nu 
i se poate stabili astăzi valoarea 
artistică, legată de acea subtilă de
cantare a lucrurilor. în măsură a 
dăinui peste milenii. Or. criticul 
care nu știe să privească axiologic 
un scriitor din trecut, care nu știe, 
cu alte cuvinte, să facă abstracție 
de inexistenta la acela a ..micilor 
perceptiuni" care-i alcătuiesc exe
getului o atmosferă familiară, nu 
va ști să-1 considere ca atare nici 
pe literatul actual. Respectivul cri
tic va fi atras exclusiv de panto- 
nomia unei creații prezente, adică 
tocmai de un aspect cu totul inope
rant pentru stabilirea valorii artis
tice cuprinse în acea creație. Desi
gur că rezultă unele analize de oa
recare finețe, in asemenea cazuri, 
dar care nu pot ascunde că tocmai 
ceea ce trebuia spus a fost acolit. 
Ne întîmpină aci calea comodă a 
minimei rezistente sub aspectul a- 
devăratei îndatoriri a criticului.

Aoeasta nu înseamnă că n-ar tre
bui scrutat pe plan artistic ansam
blul vieții actuale ce ne înconjoară. 
Ba este chiar indiscutabil necesară 
o asemenea orientare în actualitate, 
de care criticul urmează să tină 
seama. însă nu oricum. Indicat ar 
fi ca ei să aprecieze privirea în

Opinii de Edgar PAPU

esență a acestei vieți din jurul 
nostru, iar nu în aspectele ei mă
runte și nesemnificative, care fără 
a răspunde la exigentele valorii ar
tistice încurajează in receptivita
tea cititorului doar o pasivă înre
gistrare pantonumică.

Numai datorită unor confuzii de 
această natură s-a putut ai unse la 
ideea unui presupus „relativism" 
în stabilirea valorilor literare si ar
tistice. Nici diferitele curente sau 
stiluri pe care le cunoaștem nu se 
negau între ele decît în virtutea 
unei diferențieri pantonomice. iar 
nu valorice. Atîtea din „reconside
rările" actuale au făcut si ele să 
rezulte o asemenea concluzie. Dar 
însuși principiul cuprinzător pe 
care se întemeiază orice istorie li
terară modernă, concepută științi
fic. este acela de a releva, dincolo 
de perimatele opoziții contingente, 
valoarea deopotrivă de îndreptățită 
a atîtor direcții rivale în ordinea 
creației. Există, așadar, un relati
vism al contingentelor care trece, 
în mod eronat drept relativism 
axiologic. Este bine ca si criticii să 
reflecteze la distincția dintre ele.

Pe lingă relativism, mai există 
însă si o altă obiecție opusă ideii 
de valoare : subiectivismul în afa
ra consacrării pe care o aduce 
timpul, judecata axiologică în cri
tica literară si artistică se consi
deră a fi in general o aserțiune a- 
proximativă. daca nu chiar arbi
trară si diletantă. într-adevăr. ori
cine se crede autorizat — după cum 
îi dictează propria subiectivitate — 
să declare că o lucrare, fie ea be
letristică sau teoretică. este bună 
sau „proastă*. La rîndul său. cri
ticul are și el. ca orice om. pre
ferințele si idtosincrazille sale. Este 
o constatare de toată evidenta care 
nu se mai cere a fi demonstrată. 
Neputînd. deci, nici el să-și depă
șească propria subiectivitate ur
mează. drept corolar, să aleagă alte 
căi de cercetare al căror punct fi
nal ar prezenta o superioară garan
ție obiectivă în raport cu actul a- 
preciativ.

Si la această a doua obiecție se 
poate răspunde. Natural că primul 
contact cu creația literară sau ar
tistică declanșează pentru oricine 
la început o reactiune subiectivă. 
Aceasta insă nu se poate converti 
în judecată critică decât în cazul 
unor încercări literare de o prea 
patentă nulitate. Altfel însă, pri
ma emoție trebuie trecută prin fi
liera unei serii întregi de reflecții 
care să umple judicios golurile lă
sate de inițiala fulgurație recepti
vă. Desigur că unii critici prea în-

128 504 ore-om absente nemotivote. 
un fond de timp imens, echivalent 
cu manopera necesară pentru pro
ducerea a 115 strunguri SNA-500. Si 
în ce privește indicele de utilizare a 
mașinilor-unelte lucrurile nu stau 
mai bine : în aceeași perioadă el a 
fost realizat în proporție de 80,8 la 
sută fată de 86.4 la sută planificat 
Și un ultim exemplu : depășirile la 
consumul de metal pe întreprindere 
se ridică la 1 170 tone, din care, re
țineți, rebutului îi revine „partea 
leului", adică 736 tone. De toate a- 
cestea trebuie să fie cineva direct 
răspunzător. Fiindcă disciplina mun
cii nu trebuie limitată doar la pre
zentarea la serviciu la ora stabilită. 
Din acest punct de vedere sint foarte 
importante prevederile Decretului 
Consiliului de Stat, de care am luat 
cunoștință cu deplină aprobare. Un 
decret în ale cărui prevederi isi gă
sesc exprimate convingerile, voința 
de a se întrona ordine și disciplină 
pretutindeni ale tuturor celor care 
știu prețui munca și roadele ei. Deci, 
imensa majoritate a celor ce muncesc.

Tocmai din perspectiva unor ase
menea situații interlocutorii noștri 
au ținut să sublinieze că recentele 
modificări la Legea 5/1978 adoptată 
de Marea Adunare Natiopală. regle
mentările cuprinse in decretul ce se 
dă publicității azi sint binevenite, 
răspund unei cerințe reale — aceea 
ca să existe, pe lingă mijloacele de 
influențare politico-ideologică, norme 
și reglementări care să nu permită 
nimănui să irosească timpul, să reali
zeze lucrări de slabă calitate, ori să 
pună în primejdie, prin neglijentă și 
lipsă de răspundere, viața tovarăși
lor lor de muncă, întreprinderile ri
dicate și înzestrate cu serioase efor
turi de societatea noastră.

Ca o adevărată concluzie se impun 
deci spusele tovarășului Alexandru 
Bărboșii de la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb din Suceava :

— Avem în anul in care am intrat 
sarcini mari Ele pot fi îndeplinite 
și chiar depășite numai printr-o ri
guroasă disciplină, printr-o bună or
ganizare a muncii. Iar aceasta pre
supune ca organele si organizațiile 
de partid sâ-și intensifice activita
tea organizatorică si politico-educa
tivă, să manifeste intransigentă fată 
de orice abateri de la disciplina 
muncii, să aplice măsurile cu putere 
de lege adoptate recent. Cu alte cu
vinte, să facă larg si pe deplin înțeles 
adevărul că disciplina este marele 
examen pe care orice muncitor îl 
trece în fiecare zi. Un examen fată 
de sine însuși și fată de societate. 

crezători in intuițiile lor imediate 
și — de ce să n-o spunem ? — prea 
indigenți refuză să practice o ase
menea metodă absolut necesară, 
dai- care cere efortul unei aplicări 
serioase asupra obiectului. A apre
cia cu justețe o creație literară se 
arată, astfel, a fi o operație difi
cilă. Deși propulsată de emoția ini
țială. judecata de valoare nu este o 
premisă, ci o concluzie, rezultată 
numai după o laborioasă și convin
gătoare demonstrație. în felul a- 
cesta adevăratul critic știe să trans
greseze orice ingerință subiectivă a 
propriului temperament.

Mai rămîne o ultimă obiecție îm
potriva ideii de valoare. Cum se 
face că si cei mai serioși critici, 
care au atins supremul grad de 
obiectivitate, se intimplă să si gre
șească in aprecierile lor ? Iarăși si 
iarăși se invocă aci „Direcția nouă* 
a lui Maiorescu. în care criticul il 
situează pe Aleâfandri cu mult dea
supra lui Eminescu. Nu se tine sea
ma că acel amplu comentariu da
tează din 1872, și că mai tîrziu co
mentatorul și-a revizuit opinia. Ne 
aflăm in momentul cînd Alecsandri. 
cu pastelurile publicate recent in 
„Convorbiri". atinsese apogeul 
creației sale poetice, in vreme ce 
Eminescu. prin puținul ne care îl 
publicase oină la acea dată, nu era 
încă Eminescu. Cine ar avea astăzi 
imensul curaj, cu deplină acoperi
re. să situeze imediat după cei pa
tru sau cinci mari lirici interbelici 
pe un tînăr de 22 de ani. incă 
neformat, dar în care să vadă pro
misiuni pe care nimeni altul nu le 
vede ?■

Dar să lăsăm cazul Maiorescu. La 
alti critici, care au făcut, de ase
menea. epocă, nu se poate găsi nici 
o justificare in felul celei expri
mate mai sus. Cu toată obiectivita
tea lor. unanim recunoscută, ei 
s-au înșelat categoric in unele ca
zuri. Nu le mai reamintim, fiindcă 
sint prea cunoscute. Constatarea 
rămine. totuși, negrăitoare. De ce 
să situăm excepția deasupra regu
lii sau accidentul deasupra substan
ței ? Pînă și științele exacte fac 
adesea observații aproximative sau 
de-a dreptul eronate. Aceasta chiar 
fără să ținem seama de vestita re
lație de incertitudine a lui Heisen
berg. punct de plecare al noii ..me
canici cuantice", inițiate de el. Cu 
atît mai motivabile pot fi anumite 
abateri în investigațiile umaniste. 
Să punem însă în cumpănă unele 
neînsemnate erori de apreciere, 
făptuite de marii noștri critici din 
trecut, cu întregul ansamblu, pozi
tiv pentru literatura noastră, al ju
decăților lor de valoare. Am vedea 
atunci cit de necesare ni s-ar im
pune si astăzi asemenea judecăți. 
Constatăm astfel că nici una din 
obiecțiile împotriva ideii de valoa
re nu se poate susține.

Este adevărat — trebuie să re
cunoaștem — că in momentul de 
fată pare mai greu a se detecta ra
țiunea de existentă axiologică a 
creațiilor literare si artistice. Pas
tișa și impostura, adăpostite -sub 
masca „originalității", care sălăș
luiește in umbra densă a diferite
lor „incifrări* si ..-conotatii". se pot 
ascunde acum mai bine decit înain
te vreme, cind se surprindea ime
diat monotonul epigonism al clișee
lor cunoscute. Totuși, reala dificul
tate. care se ivește astfel, nu se 
confundă în nici un caz. cu o efec
tivă interdicție în exercitarea actu
lui apreciativ. Și apoi o asemenea 
dificultate ii grevează numai pe 
profani, singurii care Isi pot afla 
o justificare pentru incapacitatea 
lor. Criticul însă, asemenea biju
tierului. este chemat a se obișnui 
să discearnă aurul de strălucirea 
falsă, oricit de abilă ar fi imitarea 
metalului prețios.

într-un cuvint. caracterul stîrni- 
tor de întrebări și de amb'guităti 
cu care o însemnată parte din poe
zia nouă se prezintă in fata unei 
receptivități ezitante face ca o 
onestă- si adine penetrantă critică 
de valoare să devină astăzi mai 
prețioasă si mai urgentă decit 
ori-eînd.

Dicționare 
și enciclopedii
Din cele aproape 200 de lucrări 

apărute, în 1981, în Editura științifică 
și enciclopedică rețin atenția, între 
altele, citeva volume de largă infor
mare — dicționare și enciclopedii •— 
intrate de curind in librării, origi
nală prin tematica și modul de sin
tetizare a informațiilor este „Enciclo
pedia conducerii întreprinderii", lu
crare de referință în acest domenii 
atit de actual, tratarea problematici 
fiind axată pe teoria sistemelor. En
ciclopedia este structurată pe cîtevt 
mari secțiuni : conducerea generală 
cadrul organizational, metodele ș 
tehnicile de conducere, resursele în
treprinderii, gestiunea economică 
proiectarea dezvoltării întreprinderii 
conducerea previzională la nivelul în
treprinderii.

Peste 2 300 de scriitori contempo
rani din literaturile lumii fac obiec
tul unui „mic dicționar", realizat d< 
un colectiv de autori, sub egida ace 
leiași edituri bucureștene. Intitula 
„Scriitori străini", volumul prezinți 
date esențiale, precum operele prin
cipale, anii de apariție, aprecieri cri
tice privind personalitatea și creații 
scriitorilor reuniți in dicționar. Sin 
trecute in revistă literaturile roma 
nice, anglo-saxone, slave, asiatice ș 
africane.

Inedită prin conținutul său este ș 
mica enciclopedie „Limbile lumii1' 
Această primă lucrare de gen din li 
teratura de specialitate oferă citito 
rului informații lingvistice și cultu 
ral-istorice asupra a circa 2 200 d< 
limbi și familii de limbi de pe glob 
prezentate in ordine alfabetică. Fie 
care articol din enciclopedie cuprin 
de, astfel, date privind apartenenț; 
fiecărei limbi la o anumită familie 
răspindirea ei geografică, numărul d- 
vorbitori, elemente referitoare 1 
structură, principalele variante regio 
nale și stilistice, etapele istoriei lim 
bii și cele mai vechi sisteme de scrie 
re, contribuția la îmbogățirea alto 
idiomuri. Lucrarea este completat 
de un bogat indice, in care au fos 
cuprinse diferitele denumiri ale lim 
bilor tratate și ale dialectelor lot 
limba română constituind un perma 
nent element de raportare.

(Agerpres
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Primire la primul ministru al guvernului ii
i primit pe tovarășul Majhemout Diop, președintele

Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii' Socia
liste România, a primit, marți, pe 
Yuzuru Murakami, ambasadorul Ja-

poniei la București. în vizită de ră
mas bun. în legătură cu încheierea 
misiunii sale in tara noastră.

(Agerpres)
R. P. BULGARIA

Partidului African al Independenței din Senegal t
Urmare din pag. I)

satisfacție de 
un schimb de

a relevat deosebita 
fi primit și a avea.

aderi cu conducătorul partidului și 
atului român. Totodată, a expri
mat întreaga gratitudine tovarășului 
icolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
eaușescu pentru ospitalitatea de 
ire s-a bucurat in timpul șederii în 
ira noastră, pentru posibilitatea ofe- 
tă de a vizita România si de a 
moaște nemijlocit din realizările 
imarcabile obținute de ponorul 
ân, sub conducerea Partidului 
lunist Român, a secretarului 
meral. în edificarea societății 
aliste multilateral dezvoltate. Pre- 
>din tele Partidului African al Inde- 
îndentei din Senegal a subliniat 
îternicul prestigiu de care se bucu- 
i România socialistă, președintele 
icolaie Ceaușescu pe plan interna- 
onal pentru activitatea neobosită 
usâ în slujba păcii, securității și 
idependentei naționale. înțelegerii 
cooperării intre națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, mul- 
imind pentru sentimentele expri- 
ate, a’ adresat din partea Comite- 
ilui Central al Partidului Comunist 
oman și personal un cald salut și 

7 e mai bune urări de succes Co
tețului Central al Partidului Afiri- 

<n al Independenței din Senegal, 
ituror militantilor partidului.
în timpul întrevederii s-a procedat 
o informare privirid preocupările 

ituale și de perspectivă ale celor 
>uă partide și au fost examinate u- 
île aspecte ale situației politice in- 
srnationale.
S-a apreciat cu satisfacție că re-

ro- 
Co- 
său
so-

latiile de prietenie, solidaritate si co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul African al Inde
pendenței din Senegal cunosc o e- 
volutie ascendentă si a fost afirmată 
dorința de a extinde în continuare 
aceste legături în spiritul stimei și 
respectului reciproc. în interesul po
porului român sf poporului senega- 
lez, al cauzei păcii, cooperării și în
țelegerii internaționale.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a scos in evidentă 
preocuparea celor două partide ’față 
de încordarea existentă pe plan mon
dial. ca urmare a manifestării poli
ticii de forță și dictat, de dominație 
și asuprire, a intensificării fără pre
cedent a cursei înarmărilor, care 
creează grave pericole la adresa in
dependentei si suveranității popoa
relor. a păcii mondiale. S-a subliniat 
că. în aceste condiții complexe, șe 
impune ca statele, indiferent de sis
temul .lor social și politic, popoarele, 
toate forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste să acționeze pentru oprirea 
agravării situației internaționale, 
pentru reluarea cursului spre des
tindere și promovarea unei politici 
noi. democratice, de respect al inde
pendentei naționale, de colaborare si 
pace, pentru solutionarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor stă
rilor conflictuale pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța din 
viata internațională.

în timpul convorbirii a fost releva
tă importanta vitală a opririi cursei 
înarmărilor și adoptării urgente de 
măsuri eficiente de dezarmare gene
rală, și îndeosebi de dezarmare nu
cleară, pentru oprirea amplasării și

înlăturarea rachetelor nucleare din 
Europa, pentru stoparea producerii 
armei cu neutroni.

Președintele Partidului African al 
Independenței din Senegal a dat o 
înaltă apreciere noilor acțiuni 
pace și dezarmare promovate 
România și președintele Nicolae 
Ceaușescu. care au avut și au un larg 
ecou in întreaga lume.

De ambele părți a fost subliniată 
însemnătatea realizării unor măsuri 
reale în direcția lichidării subdezvol
tării și făuririi unei noi ordini econo
mice internaționale, care să asigure 
progresul țărilor rămase în urmă, sta
bilitatea economică mondială.

în legătură cu situația din Africa 
s-a evidențiat importanța deosebită 
pe care o reprezintă întărirea solida
rității și unității popoarelor africane 
în lupta pentru lichidarea deplină și 
definitivă a colonialismului, a orică
ror forme de dominație și asuprire 
imperialiste, pentru o dezvoltare eco
nomică și socială independentă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Partidului African al Independenței 
din Senegal au reafirmat dorința 
celor două partide de a întări colabo
rarea cu partidele comuniste și mun
citorești. cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate forțele progresis
te. democratice, in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru dezvol
tarea liberă a tuturor statelor, pentru 
asigurarea păcii, securității și inde
pendentei naționale, pentru o colabo
rare rodnică între popoare.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

de 
de

Programul 1
16,00 Telex.
16,05 Telescoală 
17,00
17.K

17,35
17.55
18.20

șah.
Aspecte de la cea de-e Vin-a edi
ție a Festivalului folcloric „Mln- 
dru-i cîntecu-n Bihor".
Omul și sănătatea.
Revista Clntării României.
Forum politico-ideologic. Calitatea 
vieții social-politice ; conducerea 
științifică șl participarea maselor 
ia conducerea societății.
1001 de seri.18.50

19.00 Telejurnal.
19.30
19.50
30,00

Actualitatea economică, 
înflorești pămint al bucuriei.
Telecinemateca. Ciclul ..Dosarele 
ecranului". „Ecaterina Teodo- 
roiu". o producție a Casei de fil
me Unu.

21.45 Telejurnal.
22,10 Arii și scene din opera „Carmen" 

de Bizet. Interpretează Orchestra 
Filarmonică din Viena.

Programul 2
19.00 Telejurnal.
19,30 Buletinul rutier al Capitalei,
19.45 Muzică de jâz.
20.35 Din țările socialiste.
21.00 Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim...
21,20 Opereta ride, cîntă și dansează.
21.35 Pentru curtea și grădina dumnea

voastră.
31.45 Telejurnal. »
22,10 La puterea cutezanței revoluțio

nare — reportaj.

Ștafeta pionierilor
Ieri s-a inaugurat faza

„Porumbelul păcii"
pe municipiul București vremea

CRONICA
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Emil Bobu se numește in funcția de 
viceprim-ministru al guvernului.

(Agerpres)

In orașul de pe

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prtm-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste Romania, a primit o telegramă 
din partea primului ministru al Noii 
Zeelande. Robert David Muldoon, in 
care sînt exprimate mulțumiri pentru 
felicitările adresate cu prilejul rein- 
vestirii demnitarului neozeelandez in 
funcție.

Cronica zilei
Marți, ministrul afacerilor . externe 

al Republicii Socialiste România. 
Stefan Andrei, a primit pe Joseph 
Muchemi, secretai- permanent al mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Kenya, aflat in vizită în tara 
noastră. Au fast discutate aspecte 
ale dezvoltării raporturilor de priete
nie și conlucrare dintre cele două 
țări, de extindere a comerțului si 
cooperării lor economice si au fast 
abordate unele probleme 
nale de interes comun.

internatio-
(Agerpres)

Semnalul trompetelor si al tobelor 
! deschide frumosul ceremonial 
onieresc a marcat, marți la amiază, 
augurarea fazei pe municipiul 
ucurești a ștafetei intitulate „Po- 
imbelul păcii", acțiune ce face par- 

din amplul program de manifes- 
ri al purtătorilor cravatelor roșii 
i tricolor dedicat păcii.
în cadrul adunării organizate cu 
iest prilej la Muzeul de istorie a 
xrtidului comunist, a mișcării revo- 
tionare si democratice din Rornâ- 
a, au fost prezentate din partea 
■lor sase sectoare bucurestene si a 
actorului agricol Ilfov mesaje și al- 
ime cu fotografii, desene, proză si 
>eme ce relevă dorința arzătoare 
î pace, de prietenie a copiilor din 
ipitala României cu toți colegii lor 
? generație de pe toate meridianele 
anetei.
într-o atmosferă de puternic en- 
iziasm tineresc, participantii la a- 
înare au adresat tovarășului Nicolae 
eaușesci} « telegramă în care se 
>une. printre altele :
Noi. pionierii Capitalei și cadrele 
ire ne îndrumă, exprimîndu-ne a- 
•ziunea fetă de Apelul Frontului 
emocratiei și Unității Socialiste, 
anifest al cărui inițiator strălucit 
nteti. dăm glas sentimentelor de 
'agoste și Fespect ce ne animă, 
ultumindu-vă in același timp pen- 
u neintrecuta dumneavoastră ome- 
e. afirmată atît de pregnant in ac- 
vitatea neobosită pe care o desfă- 
irati ca militant activ pentru 
ăneta noastră să fie un spațiu 
vilizatiei si progresului, al vieții 
•eatiei.
Crescînd în lumina dragostei 
.Ijii dumneavoastră, stimat prieten 

îndrumător, noi, cei peste 200 000 
s purtători ai cravatelor roșii cu 
icolor și cei 89 000 șoimi ai patriei 
in București, actionind pentru for
țarea noastră ca oameni demni de

ca 
al 
si

Si

era comunistă pe care o construim, 
ne-am angajat în frontul muncii și 
învățăturii spre a obține si în acest 
an școlar rezultate bune si foarte 
bune in însușirea cunoștințelor teo
retice și practice. în activitatea teh- 
nico-aplicativă.

Sub semnul păcii, în lunile noiem
brie și decembrie ale anului 1981. 
acțiunile și glasurile noastre, ale tu
turor copiilor mari și mici, s-au ală
turat întregii națiuni pentru a spune 
NU hotărit pregătirilor de război, 
armelor de distrugere în masă- pen
tru că noi dorim certitudinea trans
punerii în viată a viselor, a ideilor, 
a cunoștințelor pe care azi le însușim.

Crescuți în spiritul prieteniei, al 
profundei democrații, vom milita cu 
ardoare și hotărire pentru ca minuna
tele versuri ale „Horei păcii" prezen
tate de dumneavoastră la marea adu
nare populară pentru pace și dezar
mare să conducă la unitatea popoare
lor sub flamura imaculată a păcii.

Căci vrem, pe Terra numai Pace 
De aceea azi depunem jurămint 
Ca viitor mai bun și mai frumos 

să-i facem
De aceea vrem noi Pace pe Pământ.
în încheierea manifestării, membrii 

formației vocal-instrumentale „Cire- 
șarii" de la Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din sectorul I, precum si 
pionieri recitatori, laureați ai Festi
valului național „Cintarea României", 
au prezentat un frumos program ar
tistic dedicat luptei pentru pace.

★
Ștafeta „Porumbelul păcii" s-a des

fășurat între 22—25 decembrie 1981 
— «etapa pe detașament și unitate — 
iar intre 26—27 decembrie — faza pe 
localitate și. respectiv, pe sector.

în aceste zile, acțiunea „Porumbe
lul păcii" se finalizează în întreaga 
țară prin ample manifestări politico- 
educative pionierești. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 7. 
8 și 9 ianuarie. In țară : vremea va ii 
în general caldă, deși temperatura ae
rului va marca o scădere. îndeosebi în 
regiunile din nardul țării. Cerul «a fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ploaie și 
lapoviță, mal frecvente In vestul și 
nordul țării. Vîntul va sufla moderat 
cu intensificări temporare. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 5 grade. Izolat mai cobortte 
în depresiuni, iar maximele intre zero 
și 10 grade. Ceață, dimineața si seara, 
în București : vremea va fi in gene
ral caldă. Cerul temporar noros. favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor os
cila între minus 2 și plus 2 grade, iar 
cele maxime între 4 și 6 grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

Tragerea extraordinară 
Pronoexpres 
a noului an

După cum s-a mai anunțat, in 
aceste zile se pot procura bilete 
pentru tradiționala tragere ex
traordinară Pronoexpres a nou
lui an. care va avea loc dumi
nică 10 ianuarie 1932. Formula 
tehnică, deosebit de avantajoa
să (13 extrageri cu un total de 
72 de numere), oferă participan- 
tilor posibilități sporite de a 
ciștiga autoturisme „Dacia 1 300“ 
și „Skoda 120 L“, mari sume de 
bani variabile și fixe, precum și 
excursii în U.R.S.S. sau R. P. 
Bulgaria. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de cîștiguri la 
toate extragerile. Se poate parti
cipa pe variante simple, varian
te combinate și combinații „cap 
de pod", achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută. Con
sultați prospectul tragerii și 
jucati din vreme numerele pre
ferate. Agențiile Loto-Prono
sport continuă vinzarea biletelor 
pină simbătă 9 ianuarie inclusiv.

La Ploiești și București

Cursuri internaționale 
postuniversitare

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Meciurile optimilor de finală ale „Cupei 

României" la fotbal
La sediul Federației române de 

fotbal a avut loc marți tragerea la 
sorti a meciurilor din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei României", 
competiție ce se desfășoară in cadrul 
„Daciadei". S-a hotărit ca aceasta 
fază a competiției să se desfășoare 
la 31 martie, pe terenuri neutre. Iată 
programul întilnirilor : Universitatea 
Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare : 
F.C. Argeș Pitești — Steaua Bucu
rești ; Chimia Km. Vîlcea — Carpati

Pentru îndeplinirea exemplară a planului
Urmare din pag. I)

Mîrșa r ' F.C.M.' -'B'rașov — Corvtnul 
Hunedoara ; Gloria Buzău — Rapid 
București ; Minerul Certei — Uni
versitatea Craiova ; F.C. Constanta — 
Dinamo București ; C.S. Tîrgoviște — 
Gloria Bistrița.

Conform regulamentului. în caz de 
egalitate, după 90 de minute, vor 
urma două reprize de prelungiri a 
cite 15 minute, iar dacă egalitatea se 
menține, vor fi executate serii de 
lovituri de la 11 m pentru depar
tajare.

Echipele românești în cupele europene 
la handbal

Jot la Ia$i, într-un ipeci tur con
tînd pentru „Cupa cupelor** la hand
bal feminin, echipa locală Terom în- 
tilnește formația Spartakus din Bu
dapesta. Jocul va începe La ora 13. 
Duminică, la Brașov, in cadrul „Cu
pei campionilor europeni1* (joc tur), 
echipa feminină Rulmentul va juca 
în compania formației cehoslovace 
Iskra Partizanke. Partida se va des
fășura cu începere de La ora 11.

din anii

devansa' 
în tune

eptată a datoriei externe 
nteriori.
Respectarea riguroasă și 
;a termenelor de punere 
nne Ia noile capacități productive
ianificate pentru acest an constituie, 
iră a diminua importanta deosebită 
laturilor de eficiență, obiectivul 

mdamental al aotivității din dorne- 
iul investițiilor. Din acest punct de 
edere primul trimestru al anului, 
ind sfiit prevăzute să fie puse în 
metiune un număr însemnat de ca- 
acități productive, se detașează ca o 
erioadă de eforturi susținute și bine 
prelate pentru accelerarea ritmului 
icrărilor de construcții-montaj. 
.ceasta impune pe toate șantierele 
sigurarea tuturor condițiilor pentru 
esfășurarea neîntreruptă a lucrări- 
>r pe timp friguros, rezolvarea in- 
"grală a problemelor legate de apro- 
Izionarea tehnico-materială. o bună 
rganizare a lucrărilor, întărirea or- 
inii și disciplinei in muncă, sporirea 
ăspunderii fată de folosirea cu ran- 
lament maxim a timpului de lucru 
.1 oamenilor și a utilajelor de exe- 
■utie.
Să asigurăm o calitate nouă, supe- 

ioară a muncii, o înaltă eficientă in 
iecare întreprindere, în toate sectoa- 
eie producției materiale ! Acesta 
ste un obiectiv fundamental al in- 
regii noastre activități in noul an. 
5i pîrghia hotăritoare a mobilizării 
■olectivelor de oameni ai muncii în 
înfăptuirea acestui obiectiv o consti-

Astăzi, în Sala sporturilor de la 
Floreasca, cu începere de la ora 16.30. 
într-o partidă tur contind pentru 
„Cupa cupelor" la volei masculin.

și volei
echipa Steaua va intilni formația spa
niolă Real Madrid.

Tot astăzi, în sala Dinamo, echipa 
bucureșteană Dinamo, deținătoarea 
„C.C.E.", va primi replica formației 
olandeze V. V. Verbunt, intr-un meci 
tur contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" (masculin). Partida va în
cepe la ora 18,30.

în cadrul competiției „C.C.E." (fe
minin), simbătă, de. la ora 18. în sala 
Dinamo, echipa Dinamo va juca cu 
redutabila formație sovietică Uraio- 
cika Sverdlovsk. Meciurile retur sint 
programate la 13 ianuarie.

Marți dimineață, la Institutul de 
petrol si gaze din Ploiești, s-a des
chis ediția 1982 a cursului interna
țional postuniversitar de specializare 
in rafinarea petrolului și industria 
petrochimică, organizat de Comisia 
națională română pentru UNESCO, 
Ministerul Educației și învâțămintu- 
lui și institutul ploieștean.

Timp de 11 luni, cursanți din Egipt, 
Grecia. India, Maroc, Mexic și Spania 
vor participa la prelegeri și conferințe 
privind rafinarea și chimia petrolu
lui, noi metode de cercetare și ana
liză folosite in industria petrolului, 
extinderea sistemelor automate și or
dinatoarelor in această ramură in
dustrială. în completarea lucrărilor 
teoretice, ei vor lua parte la lucrări 
de laborator și seminarli. la aplicații 
practice în rafinării și combinate pe
trochimice, centre de calcul, institute 
de cercetare și proiectare.

în același cadru se înscrie cursul 
postuniversitar internațional de in
formatică și matematici aplicate pen
tru cercetare, ce a inceput — de ase
menea sub egida UNESfcO — la 
Universitatea din București. Aflat la 
cea de-a noua ediție, el se bucură 
de participarea unor tinere cadre di
dactice și cercetători in materie din 
Bulgaria. Columbia, Egipt, India, Ne
pal, Pakistan, Peru, Siria și din țara 
noastră.

Ca și în anii precedenți. cursanții 
au posibilitatea să aprofundeze pro
bleme privind știința conducerii, lim
baje de programare, teoria probabili
tăților și statistica matematică, stu
dii operaționale, rezultate obținute 
prin intermediul aplicării metodelor 
matematice în științele sociale și eco
nomice.

Prin aportul în domeniile citate, 
cele două cursuri postuniversitare.or
ganizate de tara noastră confirmă 
valorile școlii românești de industrie 
petrochimică și matematică.

(Agerpres)

Interlocutorul nostru. Nedko Nad- 
kov, ne vorbește despre noul renume 
al orașului Gabrovo, al cărui primar 
este de mai multi ani. . Gabrovo, 
orașul de pe malurile Iantrei. era 
înainte cunoscut mai ales pentru pro
dusele industriei 
confecțiilor. Iar acum a devenit și 
centru al chimiei bulgare, „ajunsă la 
maturitate", după cum a ținut să 
precizeze primarul.

— De ce la maturitate?
— Din mai multe considerente, dar 

mai ales dintr-unul — ne-a răspuns 
gazda. Aici, la Gabrovo, chimia bul
gară s-a împlinit in ceea ce are ea 
mai esențial ca știință. Adică in a 
nu lăsa nimic să se piardă, in a 
transforma totul in util. Mai concret, 
la. combinatul chimic din localitate 
a intrat in funcțiune prima instalație 
care excludea reziduurile. Produce 
țevi din policlorură de vinii. Și-n 
felul acesta, aici 
la Gabrovo, chi
mia bulgară a 
inaugurat campa
nia națională, care 
avea să capete 
denumirea „antireziduu".

Această „maturizare a chimiei" se 
bazează, in primul rind. pe intensifi
carea acțiunii „retortelor vii" — gindi- 
rea chimiștilor. La Sofia, inginera E- 
locika Vlaeva, de la Institutul de teh
nologie chimică, avea să ne dezvăluie 
cîteva din momentele de vîrf ale ac
tivității în domeniul chimiei, in ul
timii 30 de ani, respectiv din 1950, de 
cind la Dimitrovgrad a intrat în func
țiune prima întreprindere modernă a 
industriei chimice. Treptele tinerei 
industrii s-au succedat cu repezi
ciune. în 1954, în orășelul Devnia 
intra in funcțiune o mare fabrică de 
sodă. Rind pe rind, harta economică 
a țării s-a îmbogățit cu marile com
binate chimice de la Burgas. Vidin, 
Sviștov, Vrața, Sofia. lambol. Și fie
care combinat a însemnat apariția de 
noi subramuri ale chimiei : industria 
petrochimică, cea a maselor plastice, 
a lacurilor și coloranților, cosmetică, 
farmaceutică. în ultimii 25 de ani, vo
lumul producției chimice a crescut de 
peste 40 de ori. în prezent, chimia 
bulgară produce aproape toate pro
dusele de bază, organice și anor
ganice, necesare economiei naționale.

Exigențele pe care actualul plan 
cincinal le imprimă dezvoltării eco
nomiei bulgare au conferit chimiei 
valențe noi. „Implantarea chimiei" in 
toate ramurile de activitate a deve
nit 
La__________ _____ „_________
din Sofia ni s-ă relatat, de pildă, des
pre 
talurgie. Astfel, datorită unei tehno
logii originale, se aplică pieselor me
talice un strat anticoroziv de poliure- 
tan, care le prelungește viata. Rezul
tatul — o 
tone de 
domeniul 
siderurgic 
dus in circuitul economic 1000 tone 
de zinc, considerate pină nu de mult

sale textile și a

reziduuri. Este vorba de o nouă me
todă de rafinare, prin care din con
centrat se extrage zincul in proporție 
de 94,5 la sută, in loc de 85 la sută. 
Lupta „antireziduu" cuprinde însă în 
aceeași măsură și propriul domeniu 
al chimiei. Unul din reziduurile cele 
mai poluante ale combinatelor chi
mice, fosfogipsul, s-a dovedit a fi o 
valoroasă materie primă pentru in
dustria cimentului. La fabrica de ci
ment „Vulkan" din Dimitrovgrad a 
intrat în funcțiune prima linie tehno
logică din Bulgaria pentru granularea 
acestui reziduu, care se adaugă clin- 
cherului, in locul gipsului naturaL 
Din 2 000 000 tone de fosfogips se 
obțin 300 000 tone de gips.

Spre a netezi și mai mult pătrun
derea chimiei în diferite sectoare de 
activitate, s-au creat forme institu- 
ționalizate, care 
proces. Astfel, a

Însemnări de călătorie

o adevărată campanie națională, 
institutul de tehnologie chimică

„simbioza" dintre chimie și me-

economie anuală de 400 000 
metal. Si. rămînînd in 
metalelor, la Combinatul 
din Plovdiv, chimia a rea-

ȘAH fFestivalul de la Băile Herculane

ta t r

beneficii cit mai mari 
o eficientă cit mai înaltă in 

activitate economică. Pe 
bază, fiecare colectiv își 
contribuția la dezvoltarea

Festivalul șahist „Hercules ’82“ a 
debutat marți la Băile Herculane cu 
turneele rezervate juniorilor, studen
ților și copiilor.

în continuare, în programul acestei 
manifestări de amploare a șahului 
din țara noastră, ce se va încheia la 
7 februarie, figurează două turnee 
internaționale (masculin și feminin) 
și alte opt concursuri pentru maeștri, 
candidați de maeștri, jucători și ju
cătoare de categoria I și a II-a.

Festivalul va culmina cu turneul 
zonal pentru campionatul mondial 
masculin de șah. primul de acest gen 
organizat în România, ce se va dis
puta în perioada 9 ianuarie—7 fe
bruarie, cu participarea a 22 de mari 
maeștri și maeștri internaționali. Țara 
noastră va fi reprezentată de marii 
maeștri Florin Gheorghiu, Mihai 
Șubă. Victor Ciociltea si maeștrii in
ternaționali Mihai 
Pavlov.

Ghindă și Mircea

să faciliteze acest 
luat ființă centrul 
pentru introduce
rea maselor plas
tice în industria 
constructoare de 
mașini. Prin înlo
cuirea pieselor 

de mase plasticemetalice cu cele
s-a realizat numai in cursul unui an. 
economii în valoare de 13 000 000 leva.

în agricultură, această „implan
tare", materializată în elaborarea a 
peste 500 tehnologii de prelucrare a 
materiilor prime fără reziduuri, în
seamnă anual o economie de 
25 000 000 leva. Un amănunt semnifi
cativ : din porumb se pot obține în 
prezent peste 1000 produse alimen
tare și chimice. Rezultate notabile au 
fost obținute și in industria prelu
crării lemnului, de asemenea, cu ex
cluderea practic totală a reziduurilor.

La 30 de ani de la apariția ei pro- 
priu-zisă. chimia bulgară reprezintă 
16.4 la sută din producția industrială, 
contribuind cu 20 la sută la formarea 
venitului național al tării. Ea pro
pulsează anual pe magistralele pro
gresului economic peste un milion 
tone de îngrășăminte chimice, 
1 450 000 tone carbonat de sodiu an- 
hidru, 235 000 tone mase plastice, 
95 000 tone fire și fibre sintetice, 
194 000 tone uleiuri minerale.

Dezvoltarea acestei ramuri econo
mice de vîrf a creat Bulgariei posi
bilități pentru o largă colaborare cu 
numeroase țări ale lumii. In prezent, 
produsele chimice bulgare se exportă 
in aproape 60 de state. Numeroși in
terlocutori au ținut să sublinieze rod
nicia colaborării dintre Bulgaria și 
România in domeniile petrochimiei, 
industriei farmaceutice, utilajelor 
chimice, să exprime aprecieri 
gioase la adresa dezvoltării 
miei românești, a succeselor 
seamă dobindite de oamenii de 
ință români din această ramură de 
virf a industriei moderne, să releve 
posibilitățile largi de extindere con
tinuă a conlucrării, in interesul ope
rei de construire a socialismului în 
cele două țări vecine și prietene.

elo- 
chi- 

de 
ști-

Laurențiu DUȚA

Aniversări UNESCO pentru anul 1982
In spiritul unei frumoase tradiții, 

în fiecare an se aniversează în în
treaga lume, la inițiativa Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură — UNESCO, 
numeroase personalități ale vieții po
litice. sociale și cultural-artistice. 
precum și o seamă de evenimente 
importante. în cursul acestui an vor 
fi aniversate o serie de personalități 
românești : Nicolae Tituleșcu. nume 
de primă mărime al diplomației ro
mânești și universale. Aurel Vlaicu, 
aviator, inventator, constructor si pi- 
lot, Vasile Pârvan, istoric, arheolog, 
filozof și eseist. Ion Agârbiceanu,

prozator, Traian Lalescu, matemati
cian. Constantin Mănescu. militant 
al mișcării muncitorești — 100 de ani 
de la naștere — Vasile Conta, poet 
și filozof. Ion Andreescu, pictor — 
100 de ani de la moarte.

Xn suita evenimentelor aniversate 
în acest an de UNESCO figurează și 
împlinirea a 400 de ani de la tipări
rea Paliei de la Orăștie — cunoscut 
monument de limbă veche româneas
că — de către meșterul tipograf 
Șerban, fiul diaconului Coresi, și de 
diacul Marian.

(Agerpres)

tuie aplicarea neabătută a principii
lor noului mecanism economico- 
financiar, afirmarea puternică a au- 
toconducerii și autogestiunii munci
torești. Aceasta face necesar ca fie
care colectiv să-și gospodărească în 
așa fel unitatea, mijloacele materia
le și financiare încredințate de so
cietate spre administrare, incit să 
realizeze producția fizică la an înalt 
nivel tehnic, calitativ și competitiv, 
cu consumuri de materii prime, ma
teriale și de energie cit mai reduse, 
să asigure o productivitate substan
tial sporită, 
— adică 
întreaga 
această 
sporește
generală a societății, la ridicarea ni
velului de trai al poporului.

Ne-am convins de-a lungul anilor 
că sporirea avuției naționale, viata 
noastră mereu mai bună își au izvo
rul, temelia sigură in munca noas
tră mai spornică, mai eficientă, de 
inaltă calitate. Iată de ce, răspunzind 
însuflețitoarelor chemări din Mesajul 
de Anul nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu toții avem înalta înda
torire patriotică de a munci cu dă
ruire și abnegație, de a acționa din 
primele zile ale lunii ianuarie cu 
spirit revoluționar, muncitoresc pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor de plan pe 1982. asigurând înain
tarea fermă a patriei noastre pe ca
lea progresului și civilizației socia
liste.

De la Inspectoratul
Inspectoratul General al Miliției 

face cunoscut deținătorilor de auto
turisme proprietate personală că în 
zilele de duminică ale lunii ianuarie 
1982 vor avea voie să circule, in 
funcție de oaracterul par sau impar 
al numerelor de înmatriculare, după 
cum urmează :

— 10 și 24 ianuarie 1982 : autotu
rismele cu număr de înmatriculare 
fără soț:

— 17 și 31 ianuarie 1982 : autotu
rismele cu număr de înmatriculare 
cu sot.

Pentru desfășurarea in deplină si
guranță a traficului rutier se solicită 
conducătorilor >auto să circule în li
mitele unor viteze care să le asi
gure păstrarea controlului asupra

General al Miliției
condițiile meteo- 
dificile ale aces- 
predomină caro-

autovehiculelor în 
rutiere variabile si 
tui sezon, in care 
sabilul umed, alunecos, afectarea vi
zibilității din cauza cetii, precipita
țiilor ori a Întunericului din primele 
ore ale dimineții și celei de-a doua 
jumătăți a după-amiezii. Subapre
cierea necesității corelării vitezei 
autovehiculului cu cerințele stării 
carosabilului, fenomenelor atmosfe
rice. vizibilității, configurației dru
mului și intensității circulației con
stituie cauza cea m.ai frecventă de 
accident, generind, în medie, unul 
din patru accidente grave si una din 
două tamponări datorate culpei con
ducătorului auto.

• Teatral National (sala mică) : 
Examenul — 15; Comedie de modă 
veche — 20; (sala Atelier) : Ifigenia
— 19.
• Opera Română : Flautul fermeca*
— 19.
• Teatral de operetă : Vinzătorul de 
păsări — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O zi de 
odihnă — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Judecată în noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Înaintea pensionării
— 19,30.
• Teatral Foarte Mic : Miriiala — 20.
• Teatrul de comedie : Sentimental 
tango — 19,30.
• Teatrul „Nottaia” (sala Magheru) : 
Karamazovll — 18,30; (sala Studio) : 
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie la Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
După datina străbună — 19.
• Teatral „Țăndărică" : Unde zbori, 
Sperie-Ciorl 7 — 10; (la Casa de cul
tură „înfrățirea între popoare") : Bu- 
All — 10.
• Circul București : Fantastic circ — 
19,30.

i n a
• Maria Mirabela : CENTRAL — 9; 
11; 13: 16; 18; 20, GRIVITA — 11,30: 
13,30: 16; 18; 20, FLOREASCA — 11: 
13; 15,30: 17.45 ; 20.
• Mopdo umano : PACEA — 15,30;
17,30; 19,30, VIITORUL -r 15.30; 17,30: 
19,30. /

• SaltimbancU : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, AURORA — 9;
11,15; 13,.30; 15,45; 18; 20. FLAMURA
— 11,15; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Întoarcere la dragostea dinții :
PROGRESUL ------
• Ultima vînătoare
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
• Aventurile ursuleților 
LA — 9,30; 11,30; 13,30;
19.30.
• Povestea lui Buddy
TRIA — 9; 11,30; 14.30; 17; 19.30. FES- 
TIVAT. — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FAVORIT — 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Hangar 18 : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20. LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, BUCUREȘTI — 9; 11,15: -----
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Aii Baba și cei 40 de hofi 
TORIA — 9.30; 12,30; 16; 19.
• Intîlniri tirzii : BUZEȘTI — 
17.45; 20.
a Caseta Măriei de Medici : LIRA — 
15.30; 17,45; 20. FLACĂRA — 17,30; 
19.30.
• Acum douăzeci de ani : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18: 20.
• Răsunetul fluviului : COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Inspectorul Mc.Q în acțiune — 14, 
Cidul — 17,30 : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURIL
• Călăuza : STUDIO — 10; 13: 16; 19.
• Echipajul : POPULAR — 15.30; 19.
• Nici măcar n-ați visa* : COSMOS
— 15,30; 17,30; lfi.30.
« Un taxi pentru Tobrilk : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
a Program de vacanță — 9; 10,45; 
12,30; 14,15; 16, Confidențe — 17,45; 
30 : DOINA.
• Provinciala : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, MELODIA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15.
« Călărețul electric EFORIE — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Piedone în Egipt : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iubirea are multe fețe s FEREN
TARI — 15,30; 19.

15,30; 17,30; 19,30. 
TIMPURI ‘ 

18; 20. 
polari: 
15.30;

NOI

SCA- 
17,30;

Holly :

13,30
11,15

VIC-

15,30;

(Aserwes)

• Pasărea de foc spațială: GIULEȘTI
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Copie la indigo : MIORIȚA — 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Capitolul al doilea
11,15; 13,30; 15,45; 18; 
9; 11,15; 13,30; 15,45;
• Yankeii : MUNCA ____  ...
• Polițist sau delincvent : ARTA 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Kagemusha : CULTURAL — 
16: 19.
• Program de vacanță : GRrvTTA — 
9,30. FLOREASCA — 9, PACEA — 11, 
VIITORUL — 9.30; 11,30: 13.30. FAVO
RIT — 9, BUZESTI — 9, LIRA — 10, 
FLACĂRA — 15,30, COSMOS — 10; 
12, FERENTARI — 10.30. CIULEȘTI
— 9. MIORIȚA — 9. GLORIA — 9. 
MUNCA — 9,30; 11; 12,30. CULTURAL
— 9.

: GLORIA — 
20,15, TOMIS — 
18; 20.15.
— 15.30; 19.

12;

expoziții
• Galeria Orizont : Vasil lea Mari
nescu, sculptură; (atelier 35) : Ma- 
riiena Preda Sânc, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter): 
Rodica Xenia Constantin, pictură; 
(etaj) : Grafică din Republica Popu
lară Polonă.
• Galeria Simeza: Ion Bănulescu, 
desen-ceramică.
• Muzeul de istorie a partidului : 
Constantin Pacea, pictură.
• Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Șerbaaa Drăgoescu, 
tapiserie.
• Galeria „Hanul cu tei" (sala Cena
clu) ; Expoziție de modă.
• Galeria
cu, modă.
« Galeria 
nografie.
• Galeria ........... _ __________
Salonul de pictură, grafică si sculp
tură al municipiului.
• Muzeul satului : Expoziția „Alesă- 
turi — tehnici de ornamentare a țe
săturilor".

Galateea : Ștefan Bădules.

Eforie : Ion Netlefcu, sce-

rminicipiulul București

® TURBINĂ CU GAZE 
SILENȚIOASĂ. s=‘ 
turbina cu gaze este cea mai 
compactă sursa de energie, dar 
ea este, totodată, și mașina care 
produce cel mai mare zgomot 
dintre toate mașinile create de 
om. De aceea, nu întimplător 
tocmai turbina cu gaze s-a aflat 
în centrul preocupărilor savan- 
tilor englezi, care și-au propus 
să reducă la tăcere „mugetul" 
ei pe baza principiului creării de 
„antizgomot". Din punct de ve
dere fizic, zgomotul este o osci
lație a aerului. Două sunete nu 
se amestecă dacă maximele și 
minimele undelor unuia cores
pund exact cu maximele și mi
nimele undelor celuilalt. în 
schimb, ca urmare a îmbinării 
lor, se creează liniște, întrucît

unul este „negativul" celuilalt. 
Acesta este principiul utilizării 
„antizgomotului". Compania 
„Național researche develope- 
ment corporation" a efectuat 
timp de peste zece ani cercetări 
în acest domeniu. Noua metodă 
elaborată se bazează pe prelu
crarea rapidă, cu mijloace elec
tronice, a sunetelor și suprapu
nerea exactă a timpurilor zgo
motelor și antizgomotelor. Ea 
anihilează vuietul turbinei fără 
să aibă nici un efect negativ 
asupra funcționării acesteia.

• ATOMUL ÎNCĂL
ZEȘTE CASELE.In
re de orașul Gorki, pe Volga, se 
construiește prima centrală ato
mică de termoficare din U.R.S.S., 
care va furniza energia termi

că necesară încălzirii aparta
mentelor unui număr de 350 000 
locuitori ai orașului și va 
asigura, totodată, căldura nece
sară întreprinderilor industriale. 
Intrarea in funcțiune a centralei 
va permite economisirea anuală 
a aproximativ un milion de tone 
de combustibil convențional.
• CENTRALĂ ELEC

TRICĂ CICLONICĂ.
Spania a început construcția 
experimentală a unei centrale 
electrice, denumită ciclopică, cu 
o putere de 100 000 kW. în com
ponența instalației intră un turn 
cu o înălțime de 15 metri desti
nat să capteze energia eoliană și 
solară. Principiul de funcționare 
a instalației constă in faptul că 
în interiorul turnului circulă un 
curent ascensional de aer cald

RETUTIMDE
care, amestetindu-se cu un cu
rent de aer rece, produce un 
ciclon in măsură să pună în 
funcțiune o turbină ; aceasta, 
la rindul ei, acționează un ge
nerator. Conform calculelor, 
costul energiei electrice ast
fel produse va fi considerabil 
mai scăzut detit al celei obținu
te cu ajutorul centralelor solare.

• NAVIGATORI TE
MERARI. Soții Triplet din 
S.U.A. au încheiat recent o că
lătorie în jurul lumii, la bordul 
unei mici ambarcațiuni cu pînze 
denumite „Moming Star". Că

lătoria a durat opt ani. în cursul 
ei cei doi temerari navigatori 
străbâtind o distanță de 75 000 
de km înainte de a reintra in 
rada portului San Francisco, pe 
care o părăsiseră în anul 1973. 
Primul popas a fost în insulele 
Hawaii; au străbătut apoi ocea
nele Pacific și Indian, mările 
Roșie și Mediterană. Tretind 
prin strimtoarea Gibraltar, au 
ieșit la țărmul vestic al Africii, 
au străbătut Atlanticul, au tre
cut prin Canalul Panama, intrînd 
din nou în Pacific. Soții Triplet 
au. suportat nu o dată furtuni 
violente, s-au împotmolit in 
bancuri de nisip, au avut de-a

face cu pirați lingă țărmurile 
Sumatrei. dar. pină la urmă, au 
trecut cu bine prin toate aceste 
încercări.

• COMBATEREA MA- 
REELOR NEGRE. Cazurile 
tot mai frecvente de maree ne
gre. provocate de avarierea 
tancurilor petroliere, îi silește 
pe specialiști să caute mijloace 
eficiente de luptă împotriva a- 
cestor calamități. O soluție in
teresantă propune inginerul sue
dez Hans Eriksson și anume a- 
runcarea deasupra „petei" de ți
ței de pe suprafața mării a unor 
perne poroase din material plas
tic care au proprietatea de a ab
sorbi imediat țițeiul. Experien
țele efectuate in apropiere de 
Gfiteborg au demonstrat că a-

ceste perne absorb practic țițeiul 
sută Ia sută. în plus, soluția per
mite și recuperarea integrală a 
țițeiului, care este stors din per
ne și trimis spre rafinare, in 
timp ce pernele pot fi reutili- 
zate de circa 200 de ori.
• PROTEJAREA UR

SULUI PANDA. Populația 
de ursi panda, amenințată cu 
pieirea în anii 1970. se află in 
curs de stabilizare. La aceasta 
a contribuit. în primii rind. 
faptul că savantii chinezi au 
descoperit un înlocuitor al hra
nei de predilecție a acestor a- 
nimale rare specifice Chinei — 
o anumită varietate de bambus 
care a dispărut in anul 1975. 
ceea ce a provocat moartea unui 
număr de 150 de exemplare. Au

fost luate, de asemenea, si alte 
măsuri de salvare a acestor a- 
devărate „fosile vii", printre care 
o mai bună supraveghere me
dicală. inseminări artificiale pen
tru cei ce trăiesc in captivi
tate. Se apreciază că în prezent 
trăiesc in libertate circa o mie 
de exemplare în partea de sud 
si în zona de centru a tării, iar 
in captivitate se află aproxi
mativ 60.

• CIT 3 500 DE SORI.
Cea mai mare stea descoperită 
oină in prezent in Univers a 
fost înregistrată de către astro
nomii americani. Dimensiunile 
ei sînt egale cu 3 500 de sori, 
iar energia oe care o răspîrtdes- 
te este de 40 de ori mai mare 
detit a celor mai puternice sur
se casmice de lumină.



„România aduce o contribuție importantă 
Ia cauza păcii44

Aprecieri la adresa politicii externe a țării noastre in presa 
italiană

ROMA 5 (Agerpres). — Revista 
Italiană „Patria Indipendente", organ 
al mișcării de rezistență și foștilor 
luptători antifasciști, publică, in ul
timul său număr, o pagină sub titlul 
„Din România, o contribuție impor
tantă la cauza păcii". Unul din artico
le relevă „poziția de avangardă a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cunoscut prin propunerile de pace 
avansa te in decursul anilor‘la O.N.U., 
care, scrie revista, nu numai că a 
suscitat un larg interes in întreaga 
lume, dar a contribuit la întărirea 
speranțelor in rindul celor care au în
credere în acțiunea convergentă a 
tuturor popoarelor pentru a cuceri ca 
un drept fundamental pacea, condiție 
primordială a vieții".

Reproducind apoi in întregime Ape
lul Frontului Democrației și Unității

Economia occidentală - perspective pesimiste pentru W
IN tarile pieței comune, 

30 milioane de oameni 
trăiesc în sărăcie

LONDRA 5 (Agerpres). — In ță
rile Pieței comune există 30 milioa
ne de oameni care trăiesc în sărăcie, 
și numărul lor crește, a declarat, po
trivit ziarului britanic ..Times", Ivor 
Richard, comisarul vest-european 
însărcinat cu problemele sociale, care 
a prezentat un amplu raport cu pri
vire la sărăcie, aprobat de Comisia 
Economică (vest) Europeană. Rapor
tul, elaborat după cinci ani de stu
dii. definește săracii ca fiind „acei 
indivizi sau familii ale căror resurse, 
bunuri, venituri in bani și servicii 
din partea sectoarelor public și par
ticular sint atit de mici incit nu le 
asigură nivelul de trai minim ac
ceptabil in statele in care trăiesc".

Existența atit de multor oameni in 
categoria sărăciei, a subliniat Ri
chard. este dovada faptului că. după 
30 de ani de dezvoltare economică, 
sărăcia nu a fost eliminată. Decala
jele intre nivelul de trai, sănătate 
sau educație nu par să se fi dimi
nuat. Richard a afirmat că încetini
rea creșterii economice după 1974 a 
adăugat șomeri la săracii tradițio
nali. Povara crizelor economice a 
căzut disproporționat asupra tineri
lor, asupra celor necalificați, imi
granților și celor cu deficiențe psihi
ce și fizice, a declarat el, menționind 
că, in 1982, speră că va putea propu
ne căi de ușurare a problemei, dar 
cea mai mare parte a eforturilor vor 
trebui depuse de fiecare stat mem
bru. „A tergiversa acțiunea înseamnă 
a periclita eșafodajul social". De 
aceea este necesar ca acțiunilor îm
potriva sărăciei să li se acorde prio
ritate politică, a subliniat Richard.

S.U.A. Politica monetară 
restrictivă și recesiunea 

economică
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Recesiunea economică — foarte pu
ternică in Statele Unite in cursul 
ultimelor trei luni ale lui 1981 ca 
urmare a politicii monetare restricti
ve — urmează să continue pină in 
semestrul al doilea al anului in curs, 
după cum prevede, potrivit buleti
nului agenției France Presse. Orga
nizația pentru Cooperare Economica 
și Dezvoltare (O.E.C.D.). în ..Per
spectivele economice" date publicită
ții. O.E.C.D. consideră că produsul 
național brut al Statelor Unite ar 

Socialiste, ilustrat cu. imagini de la 
marile manifestări pentru pace îm
potriva armelor nucleare, ce au avut 
loc în țara noastră, în articol se scrie : 
„Luarea de'poziție atit de fermă, 
clară și bogată în conținut, a forțelor 
politice române, reprezintă, fără în
doială, un inestimabil aport de noi 
energii la problema păcii și dezarmă
rii de care depinde soluționarea altor 
grave probleme care preocupă po
poarele — lichidarea foametei, asigu
rarea democrației, a locurilor de 
muncă, a învățămîntuțui și progresu
lui in general. Aceasta reprezintă o 
demonstrație clară a faptului că pro
blema păcii și dezarmării este comu
nă tuturor — in Vest ca și in Est — 
și acesta este un element care dă în
credere in succesul acțiunii români
lor în apărarea umanității".

urma să continue să scadă (minus 2 
la sută în nivel anual) în primul se
mestru din 1982.

Tot potrivit O.E.C.D., impactul po
liticii bugetare va rămîne aproape 
neschimbat in 1982. Cu toate ca se 
prevede o încetinire a creșterii in
flației, aceasta va fi totuși de 7.25 
la sută in semestrul al doilea. Nive
lul șomajului va crește de la 7.5 la 
sută în 1981 la 9 Ia sută în 1982. Se 
prevede, totodată, o înrăutățire a 
balanței comerțului exterior. Volu
mul importurilor de produse manu
facturate urmează să crească cu 7 la 
sută în 1982. iar al exporturilor să 
se reducă cu 7,5 la sută. Deficitul 
comerțului exterior s-ar putea ridica 
la 15 miliarde dolari in primul se
mestru 1983.

R.F.G. — Șomajul în creștere
BONN 5 (Agerpres). — în R.F. Ger

mania sint in prezent inregistrați 
oficial aproximativ 1,7 milioane șo
meri. Potrivit opiniilor exprimate de 
oficialitățile R.F.G., în anul in curs 
numărul șomerilor va oscila în per
manență în jurul cifrei de două mi
lioane.

BONN 5 (Agerpres). — A dat fa
liment. din cauza dificultăților eco
nomice, cunoscuta firmă vest-germa- 
nă „Dual", specializată în producerea 
de aparatură electronică muzicală. 
Conducerea firmei a anunțat con
cedierea a 700 de salariați de Ia prin
cipala întreprindere a societății, din 
Sankt-Georgen. S-a făcut cunoscut 
că vor fi închise, de asemenea. în
treprinderile firmei din Meskirch și 
Hornberg.

FRANȚA : Consecințe ale 
deiicitului comercial

PARIS 5 (Agerpres). — în ultimii 
cinci ani, deficitul comerțului exte
rior al Franței cu Japonia, S.U.A. și 
R.F.G. a urcat de Ia 16 Ia 48 mili
arde de franci — a anunțat Centrul 
francez pentru comerțul exterior. în 
relațiile comerciale cu cele trei sta
te. Franța realizează 80 la sută din 
totalul deficitului comerțului ei ex
terior. Potrivit opifiiei exprimate de 
ziarul „L’Humanite", politica de co
merț exterior promovată de guver
nele precedente pe parcursul mai 
multor ani a plasat Franța într-o si
tuație de dependentă crescindă față 
de Japonia, S.U.A. și R.F.G.

Președintele Egiptului 
despre necesitatea 

asiguram stabilității 
țarii

CAIRO ' 5 (Agerpres). — în cursul 
primei reuniuni cu membrii noului 
cabinet format sub conducerea Iui 
Fuad Mohieddin, președintele Egip
tului, Hosni Mubarak, le-a cerut a- 
cestora să-și concentreze eforturile în 
viitoarea etapă in direcția asigurării 
stabilității politice, economice și so
ciale a tării, informează agenția 
M.E.N.

Șeful statului a cerut guvernului să 
acorde prioritate problemelor econo
mice, în special sporirii producției, 
raționalizării consumului și importu
rilor. rezolvării radicale a probleme
lor alimentației și locuințelor, pre
cum și întăririi sectorului public, 
precizează sursa citată.

în cursul reuniunii, președintele 
Mubarak a declarat că politica ex
ternă a țării sale, in special atitudi
nea față de procesul de pace în 
Orientul Mijlociu, rămîne neschim
bată.

Obiective ale guvernului 
portughez în noul an

MADRID 5 (Agerpres). — Obiecti
vul oolitic prioritar pentru Portuga
lia în 1982 î] constituie reforma Con
stituției. a declarat primul ministru 
al acestei țări. Francisco Pinto Bal- 
semao. aflat într-o scurtă vizită Ia 
Madrid, in cursul căreia a conferit 
cu șeful guvernului spaniol. Leopol- 
do Calvo Sotelo.

Un alt obiectiv maior îl reprezin
tă reformarea actualului sistem so
cial si economic, a menționat, de 
asemenea, primul .ministru lusitan.

Referitor la această declarație, 
observatorii politici remarcă faptul 
că asupra acestor două probleme 
există deosebiri de fond în ceea ce 
privește atitudinea principalelor for
te politice din Portugalia.

Situația din Ghana
ACCRA 5 (Agerpres). — Consiliul 

Național Provizoriu al Apărării din 
Ghana își propune ca obiectiv în
făptuirea unor transformări democra
tice în tară — a declarat căpitanul 
John Jerry Rawlings, președintele a- 
cestui organism, care a preluat pu
terea în țară.

într-o declarație radiodifuzată, ci
tată de agențiile T.A.S.S. și France 
Presse, el a arătat că „scopul schimbă
rilor revoluționare din republică 11 
constituie garantarea drepturilor ce
tățenești și a condițiilor necesare 
pentru viața și munca normală a ce
tățenilor".

Sursele menționate adaugă că Raw
lings a adresat populației apelul de 
a crea „comitete locale ale apărării" 
în orașe, așezări rurale, în întreprin
deri și instituții. Aceste comitete ar 
urma să acorde ajutor Consiliului Na
țional Provizoriu al Apărării în eradi
carea corupției din țară.

ACCRA 5 (Agerpres). — Fostul 
președinte al Ghanei. Hilla Limann, 
Înlăturat de la putere in ai unul 
Anului nou in urma unei lovituri 
militare, a fost arestat, la 4 ianuarie, 
la periferia orașului Koforidua, în 
apropierea capitalei — a anuntat 
postul de radio Accra, citat de agen
ția Reuter.

Oamenii de știință americani avertizează 
asupra consecințelor unui război nuclear

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Pe lingă milioanele de morți, un 
atac nuclear asupra Statelor Unite 
ar genera o serie de maladii con
trolate în prezent — aceasta este 
concluzia, consemnată de agenția 
U.P.I., a reuniunii anuale a Asocia
ției americane pentru promovarea 
științei, care a avut loc în cadrul 
unui forum asupra consecințelor 
unui război, nuclear.

Studiile întreprinse asupra supra
viețuitorilor bombardamentelor a- 
tomice la Hiroshima și Nagasaki au 
arătat că unul dintre cele mai per
sistente efecte medicale este cance
rul provocat de iradiere, iar femeile 
și copiii sint. mult mai vulnerabili, 
a declarat dr. Stuart Finch, de la 
Colegiul de medicină din New 
Jersey. La rindul său, dr. Herbert 
Abrams, de la Școala de medicină 
Harvard, a relevat că in condițiile 
imposibilității asigurării unor îngri

ILE DE PRESA 
e scurt

PACEA - PRINCIPALA PREOCUPARE. Intr-o declarație făcuta cu pri
lejul preluării mandatului de secretar general al Organizației Națiunilor 
Unite, lavier Perez de Cuellar a subliniat că menținerea păcii mondiale 
va constitui principala sa preocupare. El a arătat, totodată, că „aspira
țiile țărilor in curs de dezvoltare sint in concordanță cu interesele statelor 
industrializate și, prin urmare, cu progresul comunității internaționale in 
ansamblul ei“ - relatează agenția Taniug.

INTRE R.P. CHINEZĂ SI R.S.F. 
IUGOSLAVIA au fost semnate, la 
Beijing, două contracte de coope
rare economică. Semnarea docu
mentelor — relatează agenția China 
Nouă — a intervenit la încheierea 
sesiunii Comitetului mixt chino- 
iugoslav de cooperare în domeniile 
agriculturii și industriei alimentare.

CONVORBIRI AMERICANO— 
VEST-GERMANE. Cancelarul R. F. 
Germania. Helmut Schmidt, aflat 
într-o vizită oficială la Washing
ton, a avut, mărfi, convorbiri cu 
vicepreședintele S.U.A., George 
Bush, și cu secretarul de stat, A- 
lexander Haig. în aceeași zi. can
celarul vest-german a avut o întîl- 
nire cu membrii Comitetului pen
tru relații externe al Senatului ame
rican.

RESTRICȚII IN TERITORIUL 
OCUPAT GAZA. Pentru a doua 
zi consecutiv, autoritățile militare 
israeliene au menținut, luni, inter
dicțiile totale de circulație în orașul 
Rafah, cu o populație de 80 000 lo
cuitori. situat în sudul teritoriului 
ocupat Gaza — relatează agenția 
France Presse. citind surse militare 
israeliene. Interdicțiile de circulație 
în această localitate, a cărei popu
lație majoritară o formează refu- 
giații palestinieni, au fost impuse 
duminică. 

jiri medicale adecvate, a apei ji 
hranei contaminate, supraviețuitorii 
Unui război nuclear vor fi victime
le epidemiilor de holeră, variola, 
febră tifoidă și ale altor maladii era
dicate in prezent. Totodată, un răz
boi nuclear va afecta compoziția 
atmosferei terestre „intr-un număr 
de moduri periculoase". Potrivit ți
nui studiu prezentat de Bernard 
Feld, de la Institutul de tehnolo
gie Massachusetts, exploziile nu
cleare vor degaja elemente ionizan
te in stratosferă, care vor fi trans
portate în jurul globului de curenta 
de înaltă altitudine, ceea ce va dis
trage stratul superior de ozon, 
perdeaua, de protecție terestră îm
potriva radiațiilor în ultraviolete. 
La rindul său, Robert Jay Lifton, 
de la Universitatea Yale, a evocat 
consecințele psihologice ale teme
rilor generate de perspectiva unui 
război nuclear.

DEMISIE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a acceptat, luni, de
misia lui Richard Allen din func
ția de consilier prezidențial pentru 
problemele securității naționale si a 
numit în acest post pe William 
Clark, secretar de stat adjunct — 
informează agențiile U.P.I. si A.P., 
citind surse ale Casei Albe. Richard 
Allen — acuzat inițial de corupție 
Si apoi găsit nevinovat de ancheta 
ordonată de președinte — va ocupa 
un post de consultant al președin
telui și va organiza. în această ca
litate. activitatea unui grup însăr
cinat să-I sfătuiască pe Ronald 
Reagan în probleme privind infor
mațiile.

CEREREA DE PETROL. într-un 
raport al Ministerului venezuelean 
al Energiei, citat de agenția I.P.S., 
se arată că în 1981 cererea de pe
trol pe plan mondial a fost inferi
oară cu 2 la sută nivelului din 
anul precedent. Se precizează că 
anul trecut cererea medie zilnică, 
venită din partea statelor industria
lizate occidentale si a celor în curs 
de dezvoltare, a fost de 47.6 mili
oane barili. în raport se subliniază 
că. în baza datelor existente, nive
lul cererii va fi în 1982 de 48.5 mi
lioane barili pe zi.

INTR-O NOTA DE PROTEST 
TRIMISA COMISIEI C.E.E. de la 
Bi-uxelles, Norvegia declară că In

R.F.G.

Bilanțul tragic al 
atentatelor neofasciste
BONN 5 (Agerpres). — Amploarea 

activităților neofasciste din R. F. Ger
mania este recunoscută de datele 
oficiale publicate în această tară. 
Astfel, ministrul vest-german al jus
tiției, Jurgen Schmude, a anunțat că, 
în perioada 1 septembrie 1978—1 oc
tombrie 1981. în urma atentatelor cri
minale săvîrșite de grupările și or
ganizațiile fasciste și neofasciste, în 
R.F.G. și-au pierdut viața 19 persoa
ne, iar alte 223 au fost rănite. Ele
mentele fasciste din R.F.G. au comis 
în această perioadă atacuri cu arme 
de foc. atentate cu bombe, au pro
vocat incendii și alte acte criminale.

Ministrul vest-german a fost ne
voit să recunoască faptul că in legis
lația din R.F.G. „există breșe" care le 
permit neofasciștilor să scape de pe
depsele ce li se cuvin pentru aseme
nea acte.

cepind de la 1 ianuarie interzice 
tuturor vaselor aparținind țărilor 
membre ale Pieței comune să pes
cuiască în interiorul celor 200 de 
mile marine ale zonei sale econo
mice. Această măsură va rămîne in 
vigoare pină la semnarea unui a- 
cord, care presupune drepturi in 
domeniul pescuitului pentru Norve
gia in apele țărilor C.E.E., se pre
cizează in notă.

PRACTICI MONOPOLISTE. în
tr-o declarație făcută la Kuala 
Lumpur, primul ministru al Mala- 
yeziei, Mahathir Mohamad, a de
nunțat practicile monopoliste ale 
marilor companii petroliere trans
naționale în țările membre ale 
A.S.E.A.N.. arătînd că prin diferite 
metode acestea obțin profituri în
semnate fără a contribui la dezvol
tarea statelor în care acționează. 
Totodată, premierul a declarat că 
statele din A.S.E.A.N. trebuie să-și 
coordoneze in mai mare măsură 
eforturile pentru a valorifica în 
propriul interes zăcămintele de pe
trol și pentru a-și crea o industrie 
proprie de rafinare.

CONVORBIRI JAPONO-SAUDI- 
TE. Primul ministru al Japoniei, 
Zenko Suzuki, a avut convorbiri cu 
șeicul Ahmed Zaki Yamani, minis
trul saudit al petrolului și resurse
lor minerale, care a efectuat o vi
zită la Tokio, informează agenția 
Kyodo.

AGRAVAREA SUBDEZVOLTĂRII. Intr-un interviu acordat Radiotelevl- 
ziunii italiene, fostul președinte al Senegalului, Leopold Sedar Senghor, 
a atras atenția asupra consecințelor nefaste pe care le au asupra țărilor 
sărace agravarea subdezvoltării și adîncirea decalajelor economice. „Măr
furile și bunurile de consum pe care noi le cumpărăm din țările indus
trializate — a spus el - ne costă din ce în ce mai mult, în timp ce mărfu
rile și bunurile noastre înregistrează o scădere a prețurilor. Aceasta se 
datorează in principal refuzului unor state occidentale de a aborda, în 
cadrul dialogului Nord-Sud, problema materiilor prime".

Un raport al O.I.M. 
relevă :

Exploatarea muncii 
a 75 milioane de copii

CIUDAD DE MEXICO 5 (A- 
gerpres). — Aproximația 75 de 
milioane de copii din țările in 
curs de dezvoltare — respectiv 
între 8 și 15 ani — sint nevoiți 
să muncească pentru a-și ciștiga 
existența, se arată intr-un ra
port al Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.). difuzat 
la Ciudad de Mexico. Forța de 
muncă a copiilor este utilizată 
atit in activități ușoare, cit și in 
munci periculoase și prost re
munerate — in mine, pe plan
tații, în fabrici. Această situație 
alarmantă, se arată in raport, 
își are explicația in sărăcia cro
nică in care se află țările res
pective și in menținerea unor 
inegalități sociale — cauze care 
își au originea iri dominația co
lonială îndelungată exercitată 
asupra acestor țări.

GUVERNUL UGANDEI va desfă
șura în noul an o politică ce va 
corespunde interesului Întregului 
popor, a declarat președintele Mil
ton Obote in cadrul unui miting 
care a avut loc la Djindja. Vorbi
torul a apreciat că unitatea tării 
constituie factorul determinant jn 
domeniul construcției economice.

1N CAPITALA KUWEITULUI au 
început convorbirile ‘oficiale dintre 
emirul acestei țări, șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al-Sabah, și președintele 
Republicii Togoleze, Gnassingbe 
Eyadema. Au fost examinate rela
țiile bilaterale, precum și coopera
rea arabo-africană, relatează agen
ția Kuna.

IN PRIMELE OPT LUNI ALE 
ACTUALULUI EXERCIȚIU FI
NANCIAR, întreprinderile de stat 
din India au produs mărfuri in va
loare de 8.7 miliarde rupii. cu 24 
la sută mai mult decit în aceeași 
perioadă a anului financiar trecut 
— anunță ziarul indian ..States
man". în prezent. în India funcțio
nează peste 300 de mari întreprin
deri industriale de stat, cu un ca
pital global de 160 miliarde rupii.

VALUL DE FRIG care s-a abă
tut, incepind de la mijlocul lunii 
decembrie, asupra Suediei este pe 
cale să bată toate recordurile stabi
lite în ultimii 10 ani, informează 
agenția France Presse. In nordul 
țării, temperatura aerului a variat 
intre minus 25—35 de grade Celsius, 
iar la Stockholm, unde căderile de 
zăpadă^int mult mai abundente 
decit în anii trecuți, mercurul ter
mometrelor a scăzut, luni, la minus 
16 grade Celsius. Sint afectate în
deosebi transporturile rutiere și fe
roviare — a sporit numărul acci
dentelor de circulație. trenurile 
circulă cu mari întîrzieri, iar curse
le aeriene interne nu mai respectă 
orarul stabilit.

AGENDĂ ENERGETICĂ
ÎN ȚĂRILE 

OCCIDENTALE
Încă din primele zile ale lui 1982, pe diferite meridiane ale lumii au 

avut loc noi și numeroase acțiuni de masă — mitinguri, demonstrații, 
marșuri și alte manifestări — in sprijinul păcii, destinderii și dezarmării. 
Participanta au dat expresie dorinței unanime ca noul an să aducă o 
cotitură radicală în lupta generală pentru apărarea dreptului fundamen
tal al oamenilor și popoarelor la viață, la dezvoltare, liberă și pașnică, 
la progres și bunăstare.

Aceleași preocupări și deziderate își găsesc ecoul in diverse articole 
Si comentarii ale presai internaționale. Semnificative in acest sens sint 
considerentele cunoscutelor publicații „Le Monde" și „Newsweek", din 
care redăm extrasele de mai jos.

le monde ; |n Peninsula Scandinava creste. .  .. . . . . . ........ . . « 
împotrivirea față de înarmările nucleare

Fostul premier suedez Olof Palme 
declara anul trecut la cel de-al 
XXVIII-lea Cbngres al Partidului So
cial-Democrat : „Militanții pentru 
pdee nu sint un grup de femei sau 
bărbați visători. Nu este absolut nici 
un motiv să marginalizăm o opinie 
populară care ne exprimă in întreaga 
Europă de nord în favoarea unei zone 
denuclearizate. Dimpotrivă, conducă-, 
torii politici drebuie să vină in întâm
pinarea opiniei publice și să se stră
duiască să găsească soluții la proble
mele legate de crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea noastră. 
Această mobilizare populară joacă un 
rol determinant în procesul de frinare 
a cursei înarmărilor".

Aceste cuvinte reflectă faptul că 
mișcarea pacifistă cîșfigă teren în 
întreagă Scandinavie. Scandinavii 
descoperă, in număr din ce în ce mai 
mare, că echilibrul nordic este foarte 
fragil și că. fără îndoială, teritoriile 
Iot respective nu vor fi scutite în ca
zul unei noi conflagrații. Acest sen
timent se manifestă sub forme dife
rite la Oslo, la Copenhaga sau la 
Stockholm.

Danemarca șl Norvegia sint mem
bre ale N.A.T.O.. dar în timp de pace 
nu autorizează staționarea de trupe 
străine și armamente nucleare pe te
ritoriile lor. în aceste două țări scan
dinave asistăm la un val de antiame- 
ricani6m. Acest sentiment a fost ge
nerat de decizia N.A.T.O. din decem
brie 1979 de a instala noi rachete în 
Europa occidentală și a fost ampli
ficat mai tîrziu prin anunțarea fa
bricării bombei cu neutroni. Aparte
nența la alianța atlantică este con
testată. Țările mici, afirmă pacifiștii, 
sint ostatici și pioni, aflați la bunul 
plac al blocurilor militare.

SEMNIFICATIVE MĂRTURII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

în Danemarca, unii socîal-demo- 
crați s-au regrupat in Asociația so- 
cial-democratilor antimilitaristi. Al
ții au format mișcarea „Niciodată 
război". Unul dintre animatorii aces
tei mișcări, d-na Jytte Hylden. de
putat. declară că singurul mijloc de 
a evita un război, mai ales în cazul 
statelor mici, este de a realiza o mai 
bună cooperare între popoare.

în Norvegia, un fost ministru și di
plomat laburist, Jens Evensen. a cri
ticat cu asprime. în primăvara anului 
1980, decizia guvernului de Ia Oslo 
de a accepta stocarea de material mi
litar american pe solul norvegian. 
„Trebuie să terminăm odată cu acest 
lucru, a spus el. Marile puteri nu au 
dreptul să hotărască viitorul nostru. 
Guvernele noastre trebuie să le ex
plice clar ce așteptăm de la ele. Noi, 
statele mici, avem o responsabilitate 

„Stop înarmărilor atomice 1“ Sub această lozincă, la Neu-Ulm, în R.F.G., 
a avut loc zilele trecute o amplă demonstrație împotriva proiectelor de am

plasare in Europa a noilor tipuri de rachete nucleare

deosebită. Trebuie să creăm un Cli
mat care să permită inițierea unor 
noi dialoguri".

Organizațiile de femei au jucat. în 
ultimii ani. un rol esențial in dezvol
tarea sentimentelor pacifiste în Eu
ropa de nord. în iulie 1980. un ma
nifest in favoarea păcii, semnat de 
peste 520 000 de femei, a fost remis 
la Copenhaga secretarului general al 
Națiunilor Unite. în școli și la locu
rile de muncă s-au distribuit ilus
trate cu porumbelul păcii. La che
marea mai multor organizații scandi
nave. mii de femei au participat în 
vara acestui an. între 22 iunie si 6 
august, la „Marșul pentru pace 1981", 
Copenhaga—Paris.

Astăzi. în Suedia se desfășoară pa
ralel patru campanii pentru pace. 
„Adunarea populară suedeză centru 
dezarmare" cere reducerea cu 5 Ia 
sută a cheltuielilor militare. „Asocia
ția suedeză pentru pace" cere recon- 
versiunea imediată a apărării mili
tare în apărare civilă. „Femeile pen- 
tru pace" denunță lupta pentru su
premație militară. „Apelul pentru 
pace și supraviețuire", cea de-a patra 
mișcare susținută de unele secții ale 
Partidului Muncitoresc Social-Demo
crat, cere inițierea unui proces de 
dezarmare si condamnă politica 
agresivă.

Majoritatea acestor mișcări g-au 
născut și s-au dezvoltat în afara 
partidelor existente. Dar astăzi ele 
au luat o asemenea amploare, 
ideile lor au un ecou atit de puternic 
în mijloacele de comunicare de masă. 
Incit partidele politice sint obligate 

să tină seama de ele pentru a nu fi 
depășite. Un prim rezultat : conducă
torii social-democrați declară în pre
zent că singata să discute serios po
sibilitatea de a crea o zonă denuclea- 
rizată în Europa de nord — princi
pala revendicare comună tuturor or
ganizațiilor pacifiste.

După părerea generală, mișcarea 
pacifistă va căpăta amploare in ur
mătorii ani. De asemenea, discuțiile 
în cadrul stingii, in cazul Norvegiei 
și Danemarcei, asupra relațiilor eu 
N.A.T.O. se vor intensifica fără în
doială. Partidele social-democrate din

newsweek : fet8 celelalte probleme devin fără sens 
dacă nu-și va găsi rezolvare problema dezarmării

Umbra unpi război, care nu ar mai 
lăsa în urmă veterani, a plutit asu
pra demonstrațiilor care au marcat 
recent in S.U.A. sărbătorirea „Zilei 
veteranilor", in cadrul cărora apro
ximativ 100 000 de persoane au ma
nifestat împotriva pericolului unui 
război nuclear. întruniți în 150 de 
universități și colegii, de la Harvard 
pină la Wayne State University din 
Detroit, ei au vizionat filme despre 
ororile de la Hiroshima, au urmărit 
expuneri despre accelerarea cursei 
înarmărilor nucleare și au ascultat 
cuvîntări, ca aceea a astronautului 
Carl Sagan, de la Universitatea Cor
neli. Acesta a spus : „A refuza să ne 
gindirn la asemenea probleme, deoa
rece sint prea cutremurătoare. în
seamnă a contribui la declanșarea 
viitorului holocaust".

Mișcarea în favoarea dezarmării 
înregistrează astfel o nouă amploare in 
Statele Unite. Nu este vorba de o re
luare a protestelor antirăzboinice din 
„era vietnameză". Forța ei se bazează 
în primul rind pe comunitățile știin
țifică și medicală și pe biserică.

Principalul promotor al acțiunii 
este UNIUNEA OAMENILOR DE 
ȘTIINȚĂ ANGAJAȚI, cu sediul la 
Boston. Ea urmărește să facă cunos
cut adevărul brutal că in cazul unui 
război atomic și-ar pierde viata 150 
milioane de americani, în timp ce su
praviețuitorii ar avea toate motivele 
să-i invidieze pe cei morți : sistemul 
lor imunitar fiind slăbit de radiații, 
numeroși ar cădea victimă unor boli 
fatale. Asistenta medicală ar fi doar 
un gest simbolic : 80 la sută din doc
tori ar pieri și ei în urma unui ase
menea conflict. Pe de altă parte, ca
zurile de răniri provocate de o sin

Europa de nord au hotărît ca 1 mai 
1982 să fie o zi de manifestații pentru 
pace și dezarmare. în Suedia, parti
dul lui Palme și puternica centrală 
sindicală „LO". cu 2 milioane de 
membri, au creat recent „Forumul 
păcii".

în concluzie, țările scandinave par 
să considere că războiul este o ame
nințare reală. Opinia publică reac
ționează cu tărie împotriva bombei cu 
neutroni și a instalării rachetelor 
,,Pershing-2“ și a rachetelor de croa
zieră. se pronunță pentru o autentică 
Și unanim dorită dezarmare.

gură explozie de o megatonă într-un 
mare oraș ar depăși capacitatea de 
spitalizare cu cel puțin 50 la sută.

Pe bună dreptate, vorbitorii. în ca
drul manifestațiilor amintite, au 
transmis unul și același mesaj : „Toa
te celelalte probleme ale lumii devin 
fără sens dacă nu o rezolvăm pe 
aceasta — și repede".

Mulți au criticat conceptul războiu
lui nuclear limitat, alții și-au expri
mat îngrijorarea în legătură cu pro
liferarea nucleară. . Unii au respins 
teoria așa-numitei „ferestre de vul
nerabilitate", conform căreia S.U.A. 
6-ar găsi într-o poziție de inferiori
tate în ce privește rachetele nucleare, 
ca o variantă a teoriei decalajului ra
chetelor lansate de John F. Kennedy 
în 1960.

Mișcarea care se conturează de 
mai multe luni, precizează fizicia
nul Henry W. Kendall, președintele 
Uniunii Oamenilor de Știință Anga
jați, se datorează „doctrinei război
nice promovate in ultimul timp in 
S.U.A.". Recentele declarații privind 
posibilitatea unui război limitat și re
feririle la eventuala explozie „de
monstrativă" a unui focos nuclear au 
contribuit, de asemenea, la această 
evoluție. Uniunea afirmă că are in 
prezent 110 000 de aderenți. Alte 
grupuri promotoare ale păcii afirmă 
că au ciștigat. de asemenea, influen
ță ; astfel, „Pax Christi", organizație 
romano-catolică internațională cu 
sediul în Europa, numără in rindurile 
sale nu mai puțin de 45 de episcopi- 
americani. Episcopi din San Francis
co, Seattle și Amarillo au condamnat 
viguros cursa înarmărilor. în lunile 
următoare se va organiza o confe
rință internațională pe această temă.

BEIJING 5 (Agerpres). — La sfîrși- 
tul anului trecut au fost date în ex
ploatare primele două grupuri ener
getice ale barajului Gezhouba. de pe 
fluviul Yangtze. Cele două genera
toare, cu o capacitate proiectată de 
170 000 kW fiecare si care urmează să 
producă 1 800 milioane kWh energie 
electrică pe an. au fost proiectate și 
construite în China.

în zona în care se ridică barajul 
Gezhouba — prima construcție de 
acest gen pe Yangtze —, marele flu
viu formează trei brațe — Dajiang, 
Erjiang și Sanjiang. Centrala, ce a În
ceput să producă la sfârșitul anului 
1981, se află pe brațul Erjiang și va 
dispune în final de șapte agregate 
energetice, cu o putere totală de 
965 000 kW. Celelalte cinci agregate 
(de 125 000 kW fiecare) vor fi date in 
funcțiune în următorii doi ani.

BELGRAD 5 (Agerpres). — Uzina 
constructoare de mașini „Ohridska 
elektromontaja" din localitatea iugo
slavă Ohrid a realizat 6 proiecte de 
stații de biogaz. Una din aceste stații 
va fi montată la Combinatul agroin
dustrial „Krasnaia Zvezda" din Stipe. 
Specialiștii iugoslavi au calculat că 
doar o singură stație, care funcțio
nează pe bază de gunoi de grajd ob
ținut Ia o fermă cu 10 000 porci, va 
permite economisirea a 5 500 tone 
păcură.

Substratul remanierii cabinetului sud-coreean
SEUL 5 (Agerpres). — Confruntat 

cu grave probleme De Dlan economic 
si cu o nemulțumire mereu crescîn- 
dă a maselor, actualul „președinte" 
al Coreei de Sud. Chun Du Hwan
— militar venit la putere‘dună un 
sir întreg de acțiuni de forță, cu
noscut pentru brutalitatea cu care a 
reprimat revoltele tineretului studios
— a găsit că este momentul să pro
cedeze la o remaniere a guvernului 
sud-coreean. Asa cum relatează a- 
gențiile de presă, remanierea, menită 
să creeze impresia unei . schimbări, 
• început chiar cu primul ministru:

Dale acuzatoare privind politica agresivă a R. S. A.
LUANDA 5 (Agerpres). — în pri

mpie 11 luni ale anului 1981. Repu
blica Sud-Africană a efectuat peste 
1 600 de zboruri de recunoaștere Și 
100 de bombardamente asupra An- 
golet a declarat Jose Eduardo dos 
Santos, șeful statului angolez — in
formează agenția ANGOP. De ase
menea, regimul rasist de la Pretoria 
a procedat la 67 de concentrări și 53 
de debarcări de trupe. în special in

ABU DHABI 5 (Agerpres). — Po
trivit unui raport al Ministerului Pe
trolului și Resurselor Minerale, pro
ducția de țiței a Emiratelor Arabe 
Unite a fost, anul trecut, de 1,4 mill- I 
oane barili pe zi.

TOKIO 5 (Agerpres). — în cadrul 
eforturilor pentru reducerea consu
mului și, în consecință, a dependen
tei de petrolul importat aproape in 
întregime, in Japonia se are in ve
dere trecerea la utilizarea pe scară 
largă, în termocentrale, a unui nou 
combustibil, rezultat dintr-un ames
tec. în suspensie, de praf de cărbune 
și petrol. Un purtător de cuvint al 
societății „Electric Power Develop
ment Co." (E.P.D.C.) a anunțat că • 
firma „Tokyo Power Co.", una dintre 
cele mai mari din sectorul energetic, 
a hotărît să construiască o uzină pen
tru producerea noului combustibil, 
care va livra, în 1984, 900 000 tone de 
combustibil, iar începînd din 1988 — 
5 milioane tone anual. Purtătorul ițe 
cuvint a precizat că noul combustibil 
a fost testat. Incepind de anul trecut, 
la termocentrala de la Takehara, din 
vestul Japoniei, dovedindu-se efi
cient. Se speră că acest combustibil 
va asigura valorificarea superioară a 
resurselor de cărbune ale Japoniei, 
lipsită de petrol, și va constitui com
bustibilul principal pentru termocen
trale pină la generalizarea utilizării 
energiei atomice pentru producerea 
de energie electrică.

în locul „omului- de încredere" da 
acum numai un an si jumătate. Nam 
Duck Woo. șeful regimului de la 
Seul a numit ca premier pe Yoo 
Chang Soon. Lista noilor titulari cu
prinde pe viceprerhier și o serie de 
miniștri prezentați ca „specialiști" in 
problemele ce li s-au încredințat spre 
dirijare.

Rezultatele unei asemenea rema
nieri sint îndoielnice atîta vreme cit 
natura regimului rămine aceeași, cit 
dependenta fată de sprijinul capita
lului străin este absolută, iar drep
turile elementare ale populației sint 
grosolan încălcate.

provinciile meridionale angoleze Cu- 
nene si Kuanda Kubango.

Președintele Angolei a precizat că 
în cadrul celei mai grave agresiuni 
comise de trupele Sud-africane îm
potriva tării sale. în cursul anului 
1981. si care a debutat la 23 august, 
R.S.A. a folosit peste 11 000 de mi
litari. 90 de avioane Si elicoptere Șl 
106 blindate, la care s-au adăugat 
Piese de artilerie si rachete.
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