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înfăptuiri istorice, fundamentale
1 ale politicii partidului

afirma cu îndreptățită mîndrie că am realizat în România o 
egalitate deplină între toți cetățenii, fără nici o deosebire de naționali
tate. Aceasta se reflectă în dreptul la muncă, în dreptul la activitate po
litică, în participarea la conducerea țării, în dreptul la învățămînt și în 
realizarea condițiilor materiale pentru desfășurarea învățământului în lim
bile naționalităților, în asigurarea cadrului necesar pentru activitatea cul- 
tural-artistică în limbile naționalităților... Am realizat și vom continua să 
promovăm cu fermitate această politică națională, considerînd că ea co
respunde principiilor socialiste de umanitate și egalitate, creării unei 
societăți a egalității și dreptății sociale și naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU *>*naționale - operă istorică a Partidului Comunist Român
întreaga realitate a vieții noastre, 

practica construcției socialiste au 
doyedit că problema națională nu 
are altă soluție decit cea socialis
tă. revoluționară — ca parte inte
grantă. organică a transformării în
tregii societăți, a bazelor sale ma
teriale, a relațiilor sociale, a con
cepțiilor. a ideologiei dominante.

Problema națională constituie, pe 
plan mondial, una din cele mai 
complexe probleme social-politice, 
economice si culturale ; există o 
seamă de forte politice care nu-și 
propun să o soluționeze, ci doar 
profită de’ pe urma' existentei sale, ■ 
agravînd-o în mod conștient ; alte
le, mă refer la formațiuni politice 
burgheze, chiar dacă și-o propun, 
nu șînt în, stare să o rezolve. Pre
cum mai toate problemele majore 
ale omenirii din lumea împărțită 
pe clase — exploatarea, inegalita
tea socială și națională, mizeria, șo
majul — problema națională nu 
poate să cunoască o sblutie bur
gheză. precum nu poate să cunoas
că o soluție în sine, localizată nu
mai pe propria sa arie, mai ales 
pentru că în realitate ea se con
turează într-un sistem complex de 
interdependente economice, politice, 
ideologice si. desigur, și de men
talitate. tradiție, istorie, psihologie 
etc. Este motivul pentru care nici 
formațiunile politice progresiste, 
sv ir democratice, chiar ajunse la 
Di\ . re și doritoare să stingă focul 
tei inilor și inegalităților de acest 
or th;., nu sînt în stare să o facă 
în profunzime si pînă la caoăt. Cele 
mai democratice reforme burgheze 
privind minoritățile naționale nu 
pot aduce mutații esențiale în a- 
ceastă privință, de vreme ce nu

■ ating bazele și structura societății, 
temeliile ei materiale, relațiile so
ciale. de proprietate, adică sfera

mocratic și popular al puterii, in 
tendințele fundamentale și conștien
te ale întregii societăți. Conștient 
de caracterul. complex al proble
mei, partidul, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicblae 
Ceausescu, a clarificat in mod stră
lucit adevărul fundamental con-

mai profundă, de clasă, care gene
rează în ultimă instanță, dincolo de 
problema națională, toate fenome
nele de inegalitate și inechitate 
care sînt inerente societății împăr
țite în clase antagonice.

Meritul istoric al partidului nos-
,tru constă în faptul că. precum in- ___  __  .
construirea întregului edificiu al so- form căruia edificarea noilor baze
cialismului multilateral dezvoltat. materiale, a noului cadru institu

tional și a legiferării de înaltă ti-
ciclismului multilateral dezvoltat, 
tot astfel în rezolvarea prdblemei

GERE Mihoi
membrii ’supleant of Comitetului Politic Executiv' al C.C. at P.C.R., 

președinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă România

naționale, parte organică a acestui 
edificiu, nu a avut si nu are o vi
ziune simplistă, a fost conștient de 
complexitatea deosebită a ei si nu 
a preluat in mod mecanic formu
le de-a gata. ci. tinind cont de cele 
mai bune experiențe pe acest plan, 
a găsit' modalitățile proprii realită
ților noastre, factorilor obiectivi si 
subiectivi ce acționează la noi. tra
dițiilor. spiritului, faptelor ce ca
racterizează aceste realități. 'De- 
terminind modificarea fundamenta
lă a societății, rezolvînd pe cale re
voluționară contradicțiile antagoni
ce. desfiintînd clasele care au ge
nerat si întreținut tensiunile sau 
inegalitățile de orice fel. inclusiv de 
factură națională, si edificînd noua 
societate, partidul a clădit si clă
dește un sistem global al dreptății 
pe acest pămint. făurind un nou și 
complex cadru instituțional al e- 
chitătii și egalității în drepturi, a- 
sigurînd garanțiile constitutionale 
noi. revoluționare, care au o aco
perire profundă în caracterul de-

I

nută etică a egalității în drepturi, 
asigurarea profund democratică a 
reprezentării, a participării maselor 
la elaborarea politicii interne și ex
terne a partidului și la exercitarea 
puterii, a asigurării înfloririi perso
nalității spirituale a națiunii și a 
naționalităților, a constituit sistemul 
de condiții indispensabil rezolvării 
depline a problemei naționale. Con
știent fiind că problema națională 
trebuie să-și găsească o deplină 
limpezire și în gîndirea oamenilor, 
că sechelele unor mentalități re
trograde din trecut trebuie extir
pate. combătute pe calea unei 
munci politico-educative și cultura
le vaste și profunde, partidul a lan
sat și conduce o activitate de ex
traordinare proporții pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, o ac
țiune permanentă de educație în 
spiritul adevăratului patriotism. în 
spiritul frăției din ce' în ce mai 
strînse, al solidarității active si 
calde a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate. La

baza acestei educații socialiste de 
mare anvergură stă ideea unității 
de interese a tuturor cetățenilor tă
rii, români, maghiari, germani și 
de orice naționalitate. Partidul nos
tru s-a bizuit pe tradițiile comu
ne de luptă ale oamenilor muncii 
români si de alte naționalități, pe 
faptul istoric că de la înființarea 
sa a pus la temelia tuturor acte
lor sale ideea unității revoluționa
re de luptă a tuturor, fiilor patriei. 
Politica noastră națională nu a a- 
vut niciodată caracterul unui obiec
tiv .tactic, de moment, ci făcea și 
face parte din dezideratele sale 
strategice, izvorăște din ' însăși e- 
senta ideologiei sale marxist-leni- 
niste. militant umaniste.

Meritul istoric incontestabil al 
elaborării întregii baze teoretice și 
a activității practice în domeniul 
procesului de rezolvare a proble
mei naționale este al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La temelia po
liticii naționale a partidului stau te
zele de adîncă semnificație filozofice 
si politice ale secretarului general al 
partidului, teze ce depășesc prin 
importanța lor sfera noastră în 

• timp și spațiu. Ne referim la ela
borarea profundei analize, de înal
tă ținută principială, privind rolul 
istoric peren al națiunii și. în or
ganică legătură cu aceasta, rolul și 
perspectiva durabilă în timp a na
ționalităților. O deosebită pondere 
teoretică — cu majore implicații 
practice — are.j de asemenea, teza 
privind relația dialectică dintre na
țional și internațional, dintre dato
ria patriotică și îndatoririle în do
meniul solidarității internaționale. 
Am enumerat doar cîteva din te
zele elucidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — puncte nodale ale
(Continuare în pag. a II-a)
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Wilhelm Hafer- 
kamp. vicepreședinte al Comisiei 
executive a C.E.E. și responsabil cu 
relațiile externe, care a participat la 
lucrările sesiunii a II-a a Comisiei 
mixte România—Comunitatea Econo
mică Europeană (C.E.E.).

La primire a luat parte Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

Oaspetele și-a exprimat gratitudi
nea pentru primirea acordată, pentru _ 
posibilitatea de a vizita România și" 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai cordiale salutări 
din partea președintelui Comisiei exe
cutive a C.E.E.. Gaston Thorn.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări președintelui C.E.E.

în cadrul convorbirii a fost analizat 
ansamblul relațiilor de colaborare

dintre România și C.E.E.. evidentiin- 
du-se evoluția pozitivă a acestor ra
porturi, în conformitate cu acordurile 
stabilite la prima sesiune a Comisiei 
mixte România—C.E.E. De ambele 
părți s-a relevat faptul că există po
sibilități largi de extindere și diversi
ficare a cooperării dintre România și 
C.E.E. și s-a exprimat dorința de a 
valorifica cît mai deplin aceste posi
bilități. în avantajul reciproc, al cau
zei înțelegerii, destinderii și păcii în 
Europa și întreaga lume. în acest 
context, au fost examinate domenii 
noi de cooperare și s-au stabilit ac
țiuni de conlucrare între România și 
țările membre ale C.E.E.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale, subli- 
niindu-se că. în actualele condiții ale 
crizei economice și financiare mon
diale. se impune să se acționeze pen
tru extinderea relațiilor de cooperare 
și colaborare între state, pentru in- 
tensificarea schimburilor comerciale, 
folosirea de noi forme și modalități

de conlucrare economică. S-a relevat 
necesitatea promovării unei politici 
financiare mondiale care să stimuleze 
cooperarea dintre state, să înlăture 
practicile dobînzilor înalte, ce con
stituie o piedică în calea comerțului, 
a dezvoltării economice a tarilor. în 
special a celor în curs' de dezvoltare.

în același context, s-a apreciat că 
actuala cursă a înarmărilor — care a 
luat, proporții uriașe — reprezintă o 
amenințare directă la adresa dezvol
tării economice a statelor, a nivelu
lui de trai al ’ maselor, agravînd șl 
mai mult situația economică mondia
lă. S-a subliniat că se impun oprirea 
acestei .curse, trecerea la măsuri 
utgente de dezarmare, și in primul 
rînd de dezarmare nucleară, reduce
rea bugetelor militare și utilizarea 
fondurilor astfel obținute pentru dez
voltarea economico-socială a statelor, 
pentru ridicarea standardului de via
tă al popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Ministrul reconstrucției, ministru de stat al locuințelor 
și îmbunătățirilor funciare din Egipt

Vineri, 3 decembrie, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Hassaballah Mohamed El Kafrawy, 
ministrul reconstrucției, ministru de 
stat al locuințelor și îmbunătățirilor 
funciare al Republicii Arabe Egipt, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice Interna
tionale.

A fost de fată Mohamed Wafik 
Hoșny,. ambasadorul , Egiptului la 
București.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri 
pentru onoarea de a fi primit; pen
tru sprijinul permanent și substan
țial pe care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu îl acordă rezolvă
rii ■ juste și durabile a problemelor 
existente în Orientul Mijlociu.

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate Cu satisfacție bunele raporturi 
de prietenie srcolaborare rodnică sta
bilite între România și Egipt, rele- 
vindu-se însemnătatea dialogului la

politicii de destindere, pace și respect 
al independentei tuturor popoarelor, 
pentru solutionarea, prin mijloace 
pașnice, a tuturor problemelor liti
gioase între state, pentru măsuri ur
gente de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

în timpul întrevederii s-a acordat 
o atenție deosebiță' situației din Ori
entul .Mijlociu. de ambele părți rele- 
vîndu-se necesitatea de a se utiliza 
mijloacele politico-diplomatice pen
tru găsirea unei soluții globale, dura
bile și juste; a problemelor din zonă. 
S-a reliefat că o pace justă si dura-

15 unități economice 
din județul 

Bistrița-Năsăud
Pînă 'în prezent, 15 colective 

muncitorești, printre care figu
rează hidrotehnicienii de la Coli- 
bița și constructorii de obiective 
industriale și de locuințe din Bis
trița raportează îndeplinirea sar
cinilor anuale de plan la producția- 
marfă. în răstimpul rămas din 1982, 
în cadrul acestor 15 unități econo
mice se va obține o producție su
plimentară în valoare de 110 mi
lioane lei. (Gheorghe Crișân).

14 unități economice 
din județul Vaslui

Colectivele muncitorești din 14 
unități economice raportează în
deplinirea planului la produc- 
țialmârfâ industrială pe între
gul an 1982. De subliniat că aces
te destoinice colective, intre care 
se numără cele de la între
prinderea ,,Moldotex“-Huși și în
treprinderea de ulei Bîrlad, au rea
lizat in același timp și importante 
economii de energie electrică, iar 
pînă la finele lunii vor livra supli
mentar economiei naționale produ
se în valoare de peste 150 milioa- 

^jie lei. (Petru Necula).

De la întreprinderea 
de utilaj chimic „Gri
vița roșie" din Capi
tală am primit vestea 
că la 1 decembrie co
lectivul unității a în
deplinit planul anual 
la export. Producția la 
export a înregistrat o 
creștere de 25,3 la sută 
față de realizările din 
primul an al cincina
lului, ponderea aces
teia ajungînd la 30 la 
sută in ansamblul pro
ducției uzinei.

Adăugind că în to
talitatea lor comenzile 
la export au cuprins 
nu mai puțin de. 8 000 
tone utilaje de înaltă 
tehnicitate, destinate 
să echipeze rafinării 
și combinate chimice 
din Uniunea Sovieti
că, R.D. Germană, 
Turcia. Siria. Iugosla
via sau Cehoslovacia, 
intuim efortul tehnic 
și organizatoric deDUS 
în toate comoartimen- 
tele uzinei, de la con- 
cenție și pregătirea' 
fabricației pînă la ca- 
zangerle și sectorul 
mecanic — pentru asi
gurarea unei calități 
ireproșabile a fiecărui 
produs purtînd marca 
„GRIRO".

Așadar, cum s-a cîș- 
tigat o lună in realiza
rea planului de .ex
port ? Interlocutorii 
noștri, fie ei șefii unor 
secții sau comparti-

mente tehnice. fie 
muncitori specialiști, 
au pus succesul pe 

■seama a trei factori — 
îmbunătățirea organi
zării procesului de fa
bricație, introducerea 
și extinderea tehnolo
giilor moderne, de 
mare randament și, nu 
în ultimul rînd. mun
ca plină de abnegație

La întreprinde
rea de utilaj chi
mic „Grivița ro
șie" din Capitală

a întregului colectivi 
hotărît să-și onoreze 
prin fapte exemplare 
angajamentele ' asu
mate prin chemarea la 
întrecere pe care a 
adresat-o la începutul 
acestui an constructo
rilor de mașini din în- 

. tseaga țară.
Inteligența tehnică 

a muncitorilor și spe
cialiștilor de la ..Gri
vița roșie" a constituit 
un puternic suport în 
realizarea în avans a 
planului de export. 
Sau, în cazul concret 
al reactoarelor pentru 
procese chimice, co
manda partenerului 
extern nu s-ar fi pu
tut onora fără investi-

ția de gindire și com
petență materializată 
într-o invenție aplica
tă la placarea cu oțel, 
inoxidabil a reactoa
relor. Semnificativ, in
tre autorii invenției, 
alături de inginerul 
Iulian Anghel și teh
nicianul Gheorghe Fiț 
se numără și inginerul 
Stelian Necula. direc
torul întreprinderii.

Cum un succes oda
tă obținut obligă în 
continuare la realizări 
de prestigiu, muncito
rii, tehnicienii și ingi
nerii „Griviței roșii" 
pregătesc prin munca 
lor neobosită viitoare
le vești ale hărniciei. 
Prin executarea in a- 
vans a unor comenzi 
la export, .planul la 
acest important indi
cator va fi depășit în 
acest an cu circa 12 
milioane lei.

— Depășirea sub
stanțială a planului la 
export face parte din 
raportul muncitoresc 
al colectivului 
„Grivița roșie" 
stea apropiatei 
rințe Naționale 
tidului, ne-a spus -in 
încheierea vizitei în 
uzină unul dintre 
fruntașii întrecerii so
cialiste — șeful de 
brigadă Aurel Drum- 
cea.
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de la 
în cin- 
Confe- 
a par-

Dan 
CONSTANTIN

Pentru ieșeni, orașul 
lor a avut și va avea 
totdeauna un ce fasci
nant : cu cît îl cunoști 
mai bine, cu atit con- 

, stați că știi prea puți- 
’ ne despre zidirile, ă- 

mintirile și însăși per
sonalitatea acestei a- 
șezări unice ca vocație 

i și destin in întreg spa
țiul românesc. Autorul 
acestor însemnări, năs
cut la Iași, școlit aici 
și trăind de-un sfert de 
veac în totul viața 
orașului, încă mai are 
momente de uimire, 
aceeaș'i întrebare reve
nind mereu : cînd 2 
Cînd, adică, s-au îm
plinit intr-atit noile 
cartiere din lunca Bah- 
luiului, cînd s-a ridi
cat și ultima hală ă 
Combinatului de utilaj 
greu, cînd s-a deschis 
cutare arteră, cînd 
s-a isprăvit noul hotel, 
cînd... cinci... Totul se 
petrece, desigur, la ve
dere. sub ochii noștri, 
incitîndu-ne și impli- 
cîndu-ne la modul ce
tățenesc cel mai di
rect; cu toate acestea,

nivel înalt în evoluția ascendentă a 
acestor raporturi pe plan economic, 
politic, cultural și în alte domenii de 
activitate. în același timp, s-a apre
ciat că economiile celor două țări 
oferă largi posibilități de extindere și 
adinclre a legăturilor economice, a 
cooperării în producție între Româ
nia și Egipt și s-a manifestat hotă- 
rîrea de înfăptuire a înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului ro- 
mâno-egiptean la cel mai înalt nivel, 
în acest context au fost examinate 
noi căi și domenii care să permită 
aprofundarea conlucrării româno-

bilă poate fi asigurată pe baza retra- 
” „ « .. gerii totale a Israelului din teritoriile

arabe ocupate, realizării drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv la autodetermi
nare și constituirea unui stat propriu 
independent, precum și prin respec
tarea dreptului la existentă liberă al 
tuturor statelor din regiune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

șl întărirea acestei conlucrări ser
vesc intereselor ambelor țări și po
poare, cauzei păcii, destinderii și în
țelegeri între națiuni.

Abordîndu-se probleme actuale ale 
situației politice internaționale, s-au 
subliniat preocuparea României și 
Egiptului față de accentuarea în
cordării relațiilor din d'ferite zone 
ale globului, necesitatea de a se ac
ționa pentru reluarea și continuarea

Tovarășul Jacques Nagels, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Belgia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe tovarășul Jacques . 
Nagels, membru al Biroului Politic 
al C.C.. al P.C, din Belgia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele și-a exprimat întreaga 
gratitudine pentru întrevederea acor
dată, satisfacția deosebită pentru 
posibilitatea de a vizita Româ
nia și a adresat . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și cele mai bune urări din partea 
C.C. al P.C. din Belgia, a tovarășuluj 
Louis Van Geyt, președintele parti
dului. ■ . ..

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, din partea C.C. 
al P.C.R. și a sa, personal, C.C. al 
P.C. din Belgia, tovarășului Louis 
Van Geyt un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

în cadrul întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor de prietenie, colaborare

și solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Belgia, exprim îndu-se dorința co
mună de a întări aceste raporturi în 
folosul celor două țări și popoare, al 
cauzei generale a păcii și progre
sului.

în cursul întrevederii s-a procedat . 
. la un schimb de vederi în probleme 
ale vieții politice mondiale, evlden- 
țiindu-se preocuparea celor două 
partide comuniste față de creșterea 
încordării in relațiile internaționale. 
S-a apreciat necesitatea sporirii 
eforturilor tuturor statelor, ale for
țelor progresiste și democratice din 
întreaga lume, ale opiniei publice 
pentru oprirea deteriorării situației 
internaționale, pentru reluarea poli
ticii de pace,, destindere și colabo
rare, pentru așezarea la baza relații
lor dintre state a principiilor egali
tății depline in drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, rieamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța.

A fost exprimată îngrijorarea față 
de intensificarea , fără precedent a 
cursei înarmărilor, fapt ce constituie

{m pericol grav și permanent la 
adresa civilizației, a vieții însăși. S-a 
apreciat că se impun măsuri hotărîte 
și eficiente de oprire a cursei înar
mărilor, pentru trecerea la măsuri de 
dezarmare, și' în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru o politică 
de destindere și pace.

Convorbirea a prilejuit exprimarea 
hotărîrii. Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Belgia de 
a-și aduce în continuare contribuția 
la întărirea prieteniei, colaborării și 
solidarității dintre partidele comu
niste și muncitorești, pe baza res
pectării dreptului fiecărui partid de , 
a-și elabora și înfăptui de sine stă
tător, fără nici un amestec din afară, 
propria linie politică, tactica și ștra- ■ 
tegia revoluționară, în conformitate 
cu realitățile concrete, istorice, na
ționale și sociale în care acționează. 
S-a exprimat, de asemenea, hotă- 
rîrea de a dezvolta conlucrarea tot 
mai strinsă între toate forțele demo
cratice, antiimperialiste, care se pro
nunță pentru pace, securitate/ dezar
mare, independență, înțelegere și co
laborare între națiuni.
.Convorbirea s-a desfășurat intr-a 

atmosferă caldă, tovărășească.

TREPTELE DEVENIRII
pur si simplu n-ai cum 
urmări întreg efortul, 
de ctitorire a lașiului 
nou. De unde și even
tualitatea unor perpe
tue surprize. De pildă: 
orașul avea, prin tra
diție, anumite puncte 
de priveliște. Le-am 
utilizat nu o dată pen
tru filmarea unor pla
nuri generale ale ora
șului. Prin 1960. turnul 
Goliei, vestitul și vene
rabilul turn, permitea 
obiectivului camerei de 
luat vederi să investi
gheze aproape întreg 
spațiul urban, tn anii 
’70 se utiliza în același 
scop terasa de la eta
jul XII al hotelului 
„Unirea", întrucit noul 
cartier Tătărași rămi- 
nea inaccesibil pentru 
panoramicele luate din 
turnul Goliei. De prin 
75 încoace, ne urcam 
tocmai sus, la monu
mentul eroilor de la 
Galata : abia de acolo 
izbuteam a cuprinde 
lașiul in mereu noile 
sale granițe urbane. 
Curînd, nici acel punct 
nu mai permitea decit

panoramări parțiale. A 
urmat Cetățuia, cea 
mai înaltă zonă de in
vestigare; ei bine', nici 
de' acolo nu mai sînt 
posibile, astăzi, decit 
filmări parțiale : car
tierele Dacia, Alexan
dru cel Bun, Mircea 
cel Bătrîn rămînînd, 
ca și Combinatul de u-

■ a lașiului de astăzi re
prezintă un ultim și 
hotăritor argument în
tr-o veche dezbatere, 
publicată de presa ie
șeană a anilor ’48—50. 
Cu deplină bună cre
dință, ieșenii se între
bau, atunci, cînd zorii 
industrializării abia se 
arătau, dacă orașul lor

Mircea Radu IACOBAN *

tllaj gPeu, in afara ca
drului. lașiul a crescut 
impresionant deci, in 
pofida prezicerilor ul- 
trapesimiste de odi
nioară (prin 1925, geo
graful Simionescu, in 
cartea „Orașe din 
România", așeza lașiul 
in rindul așezărilor 
care „au fost, și atit", 
pronosticind orașului o 
agonie tristă. înceată și 
implacabilă); simpla 
extindere impetuoasă 
pe orizontală și. verti
cală semnifică insă 
mult mai mult decit o 
creștere și atit. Ființa 
multilateral împlinită

se cuvine ori nu să în
cerce a-șl afla o posi
bilă vocație industria
lă. Altfel spus, exista 
temerea că emblema 
de , cetate a culturii. 
dobîndită • cu trudă 
prin veac, ar păli și 
s-ar pirde intr-un Iași 

'puternic industrializat;
s-au auzit chiar voci 
sollcitînd cu vehemen
tă abolirea oricărei in
tenții de amplasare a 
uzinelor pe cele șapte 
coline Ieșene. Înțeles 
ca, un Weimar româ
nesc, destinul lașiului 
s-ar fi cuvenit așezat 
numai și numai sub

zodia cărții și-a lirei 
(in paranteză fie spus, 
și Weimar-ul și-a fău
rit, în ultimele decenii, 
o zestre industrială). 
Vechea dispută a pri
mit, astăzi, un răspuns 
absolut elocvent. în
temeiat pe fapte : nu 
numai că lipsește orice 
urmă de incompatibili
tate intre termenii in 
discuție (industrie-cul- 
tură), ci, dimpotrivă, 
ei se află într-o perpe
tuă relație de cataliza
re reciprocă. Orașul 
ce-și propune să pro
ducă mai mult oțel de
cit întreaga Românie 
antebelică, o va face 
și cu ajutorul inteli
genței tehnice pregăti
te în marile institute 
de invățămînt supe
rior și datorită soluții
lor oferite de. cerceta
rea științifică, și — să 
nu uităm nici o clipă 
— cu oameni al căror— 
nivel politic, cultural, 
cetățenesc s-a consti
tuit prin aportul con
jugat al prestigioaselor 
instituții de artă și 
cultură ieșene. Datori-.

tă uzinelor ridicate In 
fosta capitală a Moldo
vei, a fost posibilă (Și 
necesară) înnoirea ur
banistică (imensa ma
joritate a ieșenilor lo
cuiesc in case noi); o- 
dată cu noile fabrici 
(și in relație cu creș
terea puterii economi
ce a orașului) s-au în
ființat o editură, re
viste, muzee, asociații 
ale creatorilor, se con
struiesc teatre, școli și 
facultăți. Pentru toate, 
părindu-mi emblema
tică cifra inscrisă pe 
frontispiciul săptămâ
nalului „Cronica" ; 
ANUL XVII. Un ade
vărat memento pentru 
cei 17 ani hotăritori in 
noua istorie a lașiului. 
Anii unei adevărate 
renașteri : cetatea cul
turii, devenită și ceta
te industrială, a izbutit 
să-și păstreze ctitorii
le spiritualicești ale 
înaintașilor, adăugin- 
du-le caratele și di
mensiunile propr.i con
temporaneității socia
liste.
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EGALITATEA ÎN DREPTURI A TUTUROR CETĂȚENILOR)
- o măreață cucerire a socialismului în România
— .. ■ ■•'     

„Aplicînd concepția revoluționară a deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de națio
nalitate, partidul nostru a știut să rezolve în mod just și să asigure deplina egalitate în drepturi pentru toți oamenii muncii, să 
creeze condiții ca aceasta să nu fie declarativă, ci reală - atît în domeniul forțelor de producție, al relațiilor sociale, cit și în ce pri
vește participarea la activitatea de conducere a tuturor domeniilor, posibilitatea asigurării condițiilor de folosire a limbii proprii 
în învățămînt, în activitatea culturală și în alte sectoare. Putem spune că și aceasta este una din realizările cu care societatea noastră 
socialistă, partidul nostru comunist se pot mîndri. Am fi mulțumiți dacă naționalitățile de pretutindeni s-ar bucura de aceleași drep
turi, ar trăi în aceleași condiții în care trăiesc naționalitățile din România". NICOLAE CEAUȘESCU

r ..... . ~.—Rezolvarea științifică/ marxist-leninistă
a problemei naționale

(Urmare din pag. I)
acestei problematici complexe. Dar 
cea mai însemnată teză, și în cele 
din urmă decisivă, care se’ referă 
la miezul problemei, este cea pri
vind edificarea bazei materiale, 
condiție esențială, de neînlocuit a 
oricărui concept de dreptate, ega
litate, echitate socială și națională.

Industrializarea echilibrată si ar
monioasă a tării, a tuturor zonelor 
Ronaâniei constituie factorul de 
cea mai mare forță dinamică in 
viata societății, capabil să influen
țeze pe toate planurile, inclusiv pe 
plan social și cultural, ridicarea lari 
un nivel superior de calitate a în
tregii noastre vieți. Această operă 
de înălțare economică a conferit în 
mod concret șanse egale de afir
mare și de ridicare nu numai a tu
turor județelor și localităților pa
triei, ci și a tuturor oamenilor 
muticii, a întregului popor munci
tor.

naționalităților conlocuitoare cu un 
efectiv de aproape un sfert de mi
lion de membri.

Statul nostru acordă o deosebită 
grijă și atenție asigurării condiții
lor de propășire a personalității 
spirituale a fiecărei naționalități, 
asigură condițiile de învățămînt in 
limba maternă, înflorirea literatu
rii, artei, culturii naționalităților. E 
suficient să ne referim la _ bogata 
activitate a Editurii „Kriterion" și a 
altor edituri, care îmbrățișează o 
multitudine de domenii ale crea
ției spirituale a naționalităților. în

a multitudinii de aspecte esențiale- 
— România se numără printre pu
tinele țări care au realmente cu ce 
ise mîndri în domeniul rezolvării* 
democratice, umaniste, marxist-le- 
niniste a problemei naționale.

Un mobil al succeselor noastre il 
constituie instituirea unui sistem 
democratic socialist al consultării 
maselor largi, al dezbaterii tuturor 
problemelor cu întregul popor, 
participării tuturor cetățenilor, in
clusiv a celor aparținînd diferite
lor naționalități, la elaborarea și 
realizarea politicii noastre.

lor celor mai reacționare din lume, 
interesele dușmanilor socialismului, 
interesele dușmanilor oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, înfrățiți în 
muncă și idealuri.

Nu vom permite nimănui să de
nigreze politică națională a parti
dului nostru ; cuceririle acestei po
litici ne sînt prea scumpe, înfăptu
irile noastre revoluționare comune 
ne-au cerut prea multe jertfe, ex
trem de mari eforturi, pentru ca 
să admitem lezarea lor.

Vom milita ferm și ne vom adu-

Politica noastră de industrializare 
a dus la creșterea numerică a cla
sei muncitoare. Procesul intens de 
profesionalizare, adîncirea nivelu
lui de cunoștințe sub imboldul exi
gentelor industriei moderne au avut 
un rol imens în ridicarea a sute de 
mii de oameni, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, la 
un nivel superior de cultură și ci
vilizație, dețerminînd mutații de 
inimaginabilă anvergură în modul 
lor de viată, în orizontul și în sta
tutul lor social. Au crescut puternic 
ponderea, rolul, maturitatea poiiti- 

ri ' că, nivelul de conștiință socialistă 
și forța dinamică a Clasei munci
toare, clasa conducătoare a socie
tății. Fenomenul .și. tpiidinta' aces-' 
tuia au implicații extrem de com
plexe și binefăcătoare și asupra 
procesului revoluționar de rezolva
re a problemei naționale. Dincolo 
de crearea a zeci și zeci de mii de 
locuri noi de muncă în fiecare ju
deț. inclusiv în cele In care trăiesc, 
alături de români, fii maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționa
lități ai patriei, dincolo de bararea 
migratiunilor tragice de odinioară 
în căutarea mijloacelor de existen
ță, dincolo de restructurarea socio- 
profesională radicală produsă ds 

• acest proces, ' împreună cu toate 
efectele sale asupra nivelului cul
tural și de civilizație —, sîntem be
neficiarii morali și ai unei influen
te directe pe care această nouă cla
să muncitoare o exercită asupra 
adîncirii prieteniei și. frăției. Spiri
tul colectiv, coeziunea cea mai in
tensă se manifestă în mediul mun
citoresc, nu numai datorită tradi
țiilor revoluționare ale unității, atît 
de puternice în sinul clasei munci
toare, dar și datorită specificului 
muncii în industrie : adevărată 
școală-atelier a frăției.

Noua industrie a creat si cadrul 
cel mai propice activității culturale 
de masă șl în limbile materne ale 
naționalităților, cultivării și păs
trării folclorului, a tradițiilor spe
cifice, a obiceiurilor populare. De
sigur, în hala modernei filaturi fe
tele nu mai cîntă lingă utilajul lor 
precum cînta bunica la tors. Dar 
corul, echipa de dansuri *sau de 
teatru a întreprinderii își face apa
riția pe scena imensă a tării, pe 
scena micului ecran, pe scena Festi
valului ..Cîntarea " României", la 
care au participat. în ultima sa 

iție, peste 9 000 de formații ale

Potru imagini din albumul împlinirilor socialiste ale județului Covasna

limba română și în limbile acestor 
naționalități. Se cuvine să amintim, 
deopotrivă, * larga paletă a vieții 
teatrale, muzicale, plastice, ziarele, 
revistele, emisiunile de radio și te
leviziune în limbile naționalităților 
conlocuitoare — toate acestea la un 
loo reprezentînd o convingătoare 
demonstrație a bogăției vieții spi
rituale a acestora și implicit a con
dițiilor de care se bucură în Româ
nia

Naționalitățile conlocuitoare sînt 
reprezentate în toate forurile con
ducerii colective — de la Organele 
autoconducerii muncitorești pină la 
organele superioare de conducere 
ale partidului și statului. în care 
alături de frații lor români, oame
nii muncii maghiari, germani și de 
alte naționalități își pot afirma și 
dezvolta pe deplin capacitatea, per
sonalitatea. puterea creatoare. Toa
te acestea sînt bine cunoscute de 
toti cetățenii tării, din propria lor 
experiență cotidiană.

în ceea ce privește profunzimea 
și originalitatea conceptuală, forța 
de cuprindere a totalității laturilor, 
cit și în privința rezultatelor prac
tice. a evoluției extrem de pozitive.

Ritmul intens al mutațiilor din 
societatea noastră, pe calea ridică
rii la o treaptă superioară de dez
voltare, ne cere mereu noi soluții 
în cursul optimizării generale a 
structurilor, a modului de funcțio
nare a democratismului nostru so
cialist. Nici o noțiune social-paliti- 
că nu este statică ; în iureșul de
terminat de energicul nostru partid, 
fenomenele sînt dinamice și au un 
caracter profund dialectic. Aceasta 
înseamnă că în procesul de creș
tere a societății șl concomitent a e- 
xigențelor generale vom mai avea 
întotdeauna ce perfecționa. Trebuie 
să ridicăm mereu nivelul muncii 
de educație politică, patriotică, 
culturală și științifică a maselor. 
Să facem totul pgntru a nu permite 
reînvierea unor manifestări națio- 
nalist-burgheze. de oriunde ar în
cerca să apară. Sîntem ferm hotă- 
rîți să combatem naționalismul, șo
vinismul de orice fel. Nu sîntem 
adepții falsei și scolasticei dileme : 
care dintre naflonalisme este mai 
periculos. Periculos este întotdea
una cel care se manifestă. Din orice 
parte s-ar manifesta, el slujește 
numai și numai interesele cercuri-

ce contribuția și în viitor la per
fecționarea pe mai departe a între
gii noastre societăți, la întărirea 
prieteniei și frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare. Istoria a dovedit că numai 
trăind și muncind împreună, ca 
niște adevărați frați, oamenii .mun
cii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități pot asigura 
înflorirea patriei comune, își pot 
realiza visurile și aspirațiile fun
damentale. Aceste idei fundamen
tale ale politicii naționale a 
■partidului nostru le sintetiza tova
rășul Nicolae Ceaușescu cînd sub
linia că „dezvoltarea continuă și 
perfecționarea democrației noastre 
socialiste, participarea tot mai ac
tivă a tuturor categoriilor de cetă
țeni ia conducerea societății vor 
contribui la crearea condițiilor ea 
toți să simtă că nu există nici o 
deosebire, că intr-adevăr societatea 
noastră socialistă asigură partici
parea în fapt a întregului popor Ia 
făurirea propriilor sale destine, a 
viitorului său fericit ! Aceasta în
seamnă rezolvarea cu adevărat 
marxist-leninistă a problemei na
ționale".

u odată mi s-a în- 
tîmplat să întilnesc 
acasă sau peste ho
tare străini care 

să-șl manifeste uimirea
că în România există o 
populație germană cu o 
conștiință a identității ei 
naționale deosebit de 
pronunțate, profund ata
șată trecutului ei isto
ric pe acest pămînt, 
unde s-a constituit ca na
ționalitate și care și-a 
păstrat și își cultivă în- 
tr-o asemenea măsură 
graiul ei natal ca popu
lația conlocuitoare ger
mană din patria noastră. 
Această uimire se explică 
prin faptul că România 
nu este singura tară cu o 
populație germană, că în 
numeroase țâri de pe con
tinentul nostru, că pe te
ritoriul ambelor Americi 
și chiar și în Africa și în 
Australia trăiesc popu
lații de origine și limbă 
germane. în Europa, de 
exemplu, aceste colectivi
tăți cqre .sălășluiesc in 
afara granițelor țărilor 
germane însumează peste 

12,5 milioane suflete.
Dar nicăieri, în niciuna 

din țările cu naționalități 
conlocuitoare germane, 
populația de această lim
bă nu dispune de un ase
menea sistem extins de 
învățămînt in limba de 
predare maternă de la 
grădiniță și pină la ab
solvirea liceului (și chiar 
și unele forme ale învă- 
țămintului superior) ca 
cea din România, învăță- 
mînt în care, în afara 
limbii române, a istoriei și 
geografiei patriei, toate 
disciplinele se predau și 
se învață in limba ger
mană.. >

în 'nici o' Șlță țară in 
care se află cetățeni de 
naționalitate germană nu 
există ca in' România un 
întreg sistem de presă in 
limba germană, constînd 
în 8 publicații tipărite, în 
emisiuni zilnice la postu
rile de radio și o emi
siune săptămânală la te
leviziune.

în care dintre statele cu 
populație de această et- 
nicitate există teatre pro
fesioniste de stat în aceas
tă limbă (în cazul Româ
niei. la Timișoara șl la 
Sibiu) și un teatru de pă
puși (tot la Sibiu) si chiar 
și o formă de învățămînt 
superior pentru pregăti
rea cadrelor de artiști și 
regizori sub forma orga
nizării periodice a unor 
clase germane la Institu- 
tul de Teatru „I. L. Cara- 
giale" din București ? Că 
urmare, * Timișoara • este 
probabil singurul oraș din 
lume în care funcționează 
teatre profesioniste în\3 
limbi (română, maghiară, 
germană), la fel șl Cluj- 
Napoea, unde-și desfă
șoară activitatea în para
lel un ansamblu de operă 
român și unul maghiar. 
In același context ar fi de 
adăugat și faptul la fel de 
singular al apariției în 
orașul Timișoara de zia
re în 4 limbi diferite (ro
mână, maghiară, germa
nă și sîrbă).

Zilele trecute, biroul 
Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
germană din Republica 
Socialistă România a 
dezbătut într-o ședință 
anume problemele crea
ției literare în limba 
germană. Deși numărul

populației germane de 
la noi nu este mare 
(cu ocazia recensămintu- 
lui din 1977 —.și-au de
clarat apartenența la a- 
ceastă naționalitate 353 000 
de cetățeni români), nu 
puțini istorici și critici li
terari de peste hotare nu
mesc producția literară in 
limba germană din Româ
nia drept, „a cincea lite
ratură germană din Eu
ropa", după cele din 
R.D.G. și R.F.G., din 
Austria, și Elveția.

în cadrul ședinței amin
tite s-a consemnat cu sa
tisfacție că în ultimii 5 
ani această literatură s-a 
îmbogățit cu încă 109 lu
crări de beletristică, de 
proză, poezie, de critică 
și- istorie literară. Uniu
nea Scriitorilor din Româ
nia numără în rîndurile 
sale 30 de membri de 
naționalitate germană. 
Dacă adăugăm la aceste

nă. de la Începuturi și 
pină în zilele noastre, că 
tinerii noștri au citit și 
au studiat efectiv' practic 
toate lucrările de seamă 
ale acestei literaturi, de 
la Walther von der Vo- 
gelweide și pin^ la Ger
hart Hauptmann si Tho
mas Mann, și că sînt la 
curent și cu literatura 
contemporană din R.D.G.' 
și R.F.G.. din Austria și 
Elveția. Aici ar fi de a- 
dăugat că școlarii noștri 
au studiat cu aceeași se
riozitate și literatura ro
mână, precum șl literatu
ra germană scrisă în 
România. Și nu mai mică 
le-a fost mirarea să afle 
că în același învățămînt 
de limbă germană din 
România, în acest caz in- 
cepind cu anii de grădi
niță, copjii germani își 
învață cînt'ecele și dansu
rile lor populare, își cul
tivă și practică .obiceiuri
le și datinele strămoșești.

V 8 V V5a tasam 
faptele 

să vorbească
Ernst BREITENSTEIN 

vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană 

din Republica Socialistă România

109 titluri și celelalte lu
crări în limba germană 
apărute în această peri
oadă pentru nevoile popu- 
litției .germane^ numărul 
titlurilor depășește .300. 
Pentru că este bine 
să mai relevăm în a- 
ceastă ordine de idei 
că avem în vedere în 
primul rind numeroasele 
studii de istorie și etno
grafie a acestei populații, 
că în această perioadă au 
văzut lumina tiparului 
lucrări fundamentale pe 
aceste teme și că au fost 
pregătite pentru editare 
și tipar noi volume ale 
Dicționarului enciclopedic 

' al graiurilor săsești și a 
' Culegerii de documente 

de istorie medievală a 
sașilor transilvăneni. Ele 
reprezintă rodul unei ac
tivități de cercetare in
tensă, îndelungată și de 
lungă perspectivă, de im
portanță pentru întreaga 
activitate de cercetare fi
lologică și istorică româ
nească și chiar și pentru 
cea a popoarelor înveci
nate.

Am asistat de curind in 
mod întîmplător la o dis
cuție purtată intr-un grup 
de tineri germani, elevi 
din ultima clasă de liceu 
și studenți din R.F.G., și 
din țara noastră. Acești 
tineri își împărtășeau re
ciproc informații despre 
viața de școală. La un 
moment dat, s-a făcut un 
fel de trecere in revistă. 
a cunoștințelor reciproce 
dobîndite în anii de liceu 
cu privire la literatura 
germană. Mare le-a fost 
surpriza tinerilor vest- 
germani să afle că, spre 
deosebire de ei, elevii din 
școlile românești cu lim
bă de predare germană 
cunoșteau în profunzime 
marea literatură germa-

Dar am văzut și oameni 
maturi venit, i din afară 

•și care au avut ocazia să 
viziteze instituții de in» 
vățămint din țara noas
tră, jnișcați pină la las- 
crimi de seriozitatea cu 
care se desfășoară la noi 
procesul de învățămînt, 
de felul în care aceste u- 
nități își ințeleg rolul și 
rostul educativ, de con
tribuția pe care școlile de 
limbă germană o aduc la 
prezervarea ființei etni
ce, a identității specifice 
a populației germane. 
Să-mi fie îngăduit să a- 
mintesc aici și de vizita 
din toamna trecută la Li
ceul de matematică-fizi- 
că numărul 1 cu limbă 
de predare germană din 
Sibiu a președintelui Re
publicii Federale Germa
nia, Karl Canstens, și a 
suitei sale. Fac acest lu
cru pentru că atit înaltul 
oaspete, cit și toți cei care 
l-au însoțit s-au declarat 
profund impresionați de 
existența unui așezămînt 
școlar în care se îmbină 
atit de fericit activitatea 
de instruire cu cea ob
ștească și culturală, de 
felul în care această școa
lă se îngrijește și con
tribuie la păstrarea și 
dezvoltarea spiritualității 
proprii populației de na
ționalitate germană din 
tara noastră. Și trebuie 
sous că această instituție 
de învățămînt sibiană, 
veche de peste 6 secole, 
nu constituie un exemplu 
izolat, cazuri asemănătoa
re pot fi întîlnite și la 
Timișoara și Brasov, la 
Sighișoara și Mediaș și 
chiar și în așezări mai 
puțin cunoscute.

Șirul exemplelor ar 
putea și poate că ar tre
bui să continue. Astfel 
măcar în treacăt vrem să

amintim faptul că nu 
există in România socia
lista așezare uroană sau 
rurală în care să trăias
că și oameni ai muncii 
germani și unde să. nu se 
desfășoare activități cul- 

. turale in graiul și potri
vit obiceiurilor și datine- 
lor acestei populații. In 
cadrul acțiunii de dimen
siuni naționale a ..Cîntă- 
rii României" sînt pre
zente, de multe ori 
în primele rînduri, și mul
te din sutele de coruri, 
formații de dansuri popu
lare, echipe de teatru, 
fanfare în care activează 
sașii transilvăneni și șvabi 
bănățeni.

Egalitatea în drepturi a ■ 
unei naționalități nu se 
exprimă firește numai pe 
planul activității cultural- 
artistice, spirituale, su- 
portul ei îl reprezintă de 
fapt egalitatea în sfera 
materială, pe care se în
temeiază în fond toate 
celelalte drepturi care 
să-l facă pe cetățean, in
diferent de naționalitatea 
de care aparține, să se 
considere cetățean in 
întreaga accepțiune a cu- 
vintului și să-i ofere con
dițiile afirmării întregii 
sale personalități. „In 
fond, egalitatea in drepturi 
—’ declara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ca
drul expunerii făcute în 
februarie 1971 la plena
ra Consiliului oamenilor 
piuncii de naționalitate 
germană — se realizează 
numai atunci ci nd sint 
create condiții egale de 
muncă și de trai, cînd se 
acționează pentru a se 
făuri o puternică bază 
materială care să asigure 
oamenilor muncii o viață 
cu adevărat liberă și in
dependentă... Egalitatea in 
drepturi poate fi realiza
tă in mod real numai 
atunci cîud se acționează 
în mod ferm pentru 
crearea condițiilor mate
riale și spirituale ca omul 
să se poată bucura din 
plin de toate binefacerile 
civilizației, ale socialis
mului".

Este' cunoscută pretu
tindeni preocuparea Parti
dului Comunist Român, a 
științelor sociale româ
nești în deslușirea locu
lui și rolului viitorului 
națiunii și ale statului na
țional în epoca in care 

. trăim, precum și conclu
zia la care s-a ajuns aici 
în România că lumea 
noastră va continua să fie 
încă multă vreme o lume 
a națiunilor și a statelor 
naționale independente și 
suverane. .în același spi
rit de răspundere pentru 
viitorul tării a fost releva
tă și teza ridicată la ran
gul de politică de partid 
și de stat și care a fost 
formulată în Programul 
Partidului Comunist Ro
mân : „Naționalitățile vor 
continua să existe timp 
îndelungat, atit în perioa
da edificării socialiste, cit 
si în aceea a construcției 
comuniste, ceea ce va ne
cesita o preocupare con
tinuă pentru asigurarea 
deplinei egalității în 
drepturi și a condițiilor 
de afirmare nestingherită 

, a fiecărei naționalități, 
fără nici o deosebire". Va
loarea acestui concept 
constă în faptul că el a 
devenit de mult parte in
tegrantă a practicii poli
tice și sociale de fiecare 
zi. Faptele vorbesc de la 
sine.

ALBUMUL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Două imagini grăitoare : Bistrița de acum 15 ani și B Două mărturii despre justețea politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor patriei
• ' Foto : Alexandru ANDRON
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MUNCĂ INTENSĂ PENTRU TERMINAREA
IN 1NDUSTRIE - MARELE CONSUMATOR DE ENERGIE

Cum sînt utilizate grupurile

UNOR LUCRĂRI DE MAXIMĂ URGENȚĂ!
SFECLA DE ZAHĂR— transportată și pusă grabnic la adăpost

energetice ale întreprinderilor?

BUZĂU. Odată cu încheie
rea arăturilor adinei pe întreaga 
suprafață prevăzută, în unitățile 
agricole din județul Buzău lucrările 
agricole din campania de toamnă 
au intrat în stadiul final. Există 
totuși o rămînere in urmă la trans
portul sfeclei de zahăr din cîmp la 
locurile de depozitare. Din datele 
existente la direcția agricolă jude
țeană rezultă că în dimineața zilei 
de 2 decembrie mai erau de trans
portat circa 26 000 tone. Trebuie să 
menționăm că din această cantitate 
20 000 tone se află în bazele de re
cepție de la Grindu, Pogoanele, 
Zoița și Balta Albă ale Fabricii de 
zahăr Buzău, unde sfecla de zahăr 
este recepționată și depozitată în 
condiții bune. Inginerul Ion Marco- 
șanu, directorul fabricii de zahăr, 
ne-a precizat că sfecla din bazele 
proprii urmează a fi transportată 
pe calea ferată în mod eșalonat, 
astfel incit ritmul prelucrării să se 
mențină la 3 000 tone în 24 de ore. 
Dovada că această sfeclă este de 
bună calitate o constituie randa
mentul de extracție a zahărului, 
care se menține constant la peste 
13 la sută.

Probleme deosebite se ridică în 
legătură cu transportul sfeclei' de

| întocmit de direcția agricolă jude- 
I țeană în această toamnă. în jude

țul Dolj trebuiau executate arătu-
I rile adinei pe 273 620 hectare. încă 

la sfîrșitul lunii noiembrie s-a ra
portat încheierea lucrării pe întrea
ga suprafață prevăzută in program, 
în consiliile agroindustriale Filiași, 
Bechet, Măceșu. Zănoaga și Amâ- 
răstii de Jos au fost arate suprafețe 
cuprinse intre 7 000 și 12 000 hec
tare. La o analiză amănunțită a 
rezultat că îndeplinirea programu
lui stabilit s-a datorat faptului că 

’ în unele Consilii agroindustriale au 
fost arate suprafețe mai mari decit 
erau planificate, în timp ce altele 
nu au realizat integral sarcinile 
prevăzute. Astfel, la 1 decembrie, 
în consiliul agroindustrial Moțăței 
mai erau de arat o suprafață de 
300 hectare, Băilești — 500 hectare, 
Bratovoiești — 300 hectare. Plopșor

zahăr aflate în cîmp. Este vorba de 
o cantitate de 6 000 tone care se 
găsește pe terenurile cooperative
lor agricole Cochirleanca, Bobocu, 
Ghergheasa, Lunca, Largu și Să- 
poca. Este adevărat că toată această 
cantitate de sfeclă a fost transpor
tată cu atelajele la drumurile de 
acces și depozitată în grămezi mari. 
Comandamentul județean pentru a- 
gricultură, analizind situația, a 
stabilit măsuri ferme pentru grăbi
rea transportului sfeclei de zahăr, 
astfel ca această acțiune să se în
cheie cel tîrziu pină duminică. în 
acest scop. în unitățile sus-mențio- 
nate au fost suplimentate mijloacele 
de transport cu 50 de autocamioane 
șl 20 de tractoare cu remorci. Ca 
urmare, in cursul zilei de joi au 
fost transportate la fabrică sau în 
bazele de recepție peste 2 000 tone 
sfeclă de zahăr.

La C.A.P. Cochirleanca era o 
mare concentrare de forțe. Zeci de 
oameni, constituiți în echipe, încăr- 
cau sfecla de zahăr în 12 autocami
oane și 6 tractoare cu remorci. La 
o singură cursă se transportă peste 
200 tone sfeclă. Zilnic se fac cite 
4—5 curse. Se apreciază că pină 
duminică vor fi transportate toate 
cele aproape 3 000 tone de sfeclă 
care se află depozitată la marginea 
solelor. Și în celelalte unități au 
fost luate măsuri pentru mobiliza
rea unui număr mai mare de coo
peratori la încărcarea sfeclei, astfel 
incit mijloacele de transport să 
poată efectua cite 4—5 curse pe zi.

Timpul este înaintat și vremea se 
poate înrăutăți de la o zi la alta. 
Tocmai de aceea se impune să se 
acționeze cu toate forțele și mij
loacele, astfel îneît întreaga canti

ARĂTURILE ADÎNCI— încheiate pe toate suprafețele
—• 175 hectare, Catane — 183 hec
tare etc. Cu toate restanțele înre
gistrate, în unitățile din amintitele 
consilii încă nu se acționează cu 
întregul potențial pentru intensifi
carea ritmului de lucru, arîndu-se 
zilnic suprafețe mici, cuprinse in
tre 15 și 28 hectare. încet se lu
crează și în unitățile din consiliile 
agroindustriale Moțăței și Plopșor.

Comitetul județean de partid a 
luat măsuri ferme ca pină la sfîr
șitul acestei săptămîni să se mai 
efectueze arături pe circă 5 000 
hectare peste prevederile progra
mului inițial. în acest scop, au fost 
stabilite măsuri și sarcini precise 
pentru conșiliile agroindustriale A- 
mărăștii de Jos, Dăbuleni, Măceșu 
ș.a. Cu toate acestea, conducerile 
unor consilii agroindustriale nu 
respectă indicațiile date. Astfel, in 
t’mp ce în consiliul Amărăștii de 
Jos în ziua de 1 decembrie s-au 
arat 220 hectare, consiliile agroin
dustriale Bechet. Dăbuleni și Bra
tovoiești n-au raportat nimic. Uni
tățile agricole din aceste consilii 
agroindustriale, fiind situate în su
dul județului, dispun de terenuri 
în majoritate nisipoase, deci de 
condiții de lucru mult mai bune 
decit cele din unitățile, aflate în 
centrul sau nordul județului. De 
asemenea, trebuie intensificate ară

tate de sfeclă de zahăr ce se mai 
află în cîmp să fie urgent trans
portată la fabrică sau în bazele de 
recepție, pentru a se evita orice 
pierderi. (Steiian Chiper, corespon
dentul „Scinteil").

TELEORMAN. Timpul recea 
surprins pe ogoarele județului 
Teleorman importante cantități de 
sfeclă de zahăr aflate în grămezi. 
Este și aceasta o consecință a fap
tului că nu toate unitățile agricole 
au respectat graficele zilnice de re
coltare și transport. Pentru că cine 
a fost harnic, cine și-a organizat 
bine munca, a încheiat de mult 
strîngerea întregii producții și livra
rea ei la bazele de recepție. Ne re
ferim la cooperativele agricole 
Moșteni — Videle, Drăgănești-Vlaș- 
ca. Izvoarele. Bujoru, Pietroșani și 
Troianu, unde s-au folosit eficient 
mijloacele mecanice, atelajele și 
forța de muncă.

în ultimele zile, ca urmare a mă
surilor energice întreprinse de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. stocurile de sfeclă de zahăr 
din cîmp s-au redus de la circa 
32 000 tone la aproape jumătate. 
Cantități mai mari se află. în con
tinuare, în consiliile agroindustriale 
Purani. Traianu, Tumu Măgurele, 
Slobozia Mindra, Zimnicea. Aici 
au fost concentrate autocamioane, 
autobasculante și cupluri de re
morci. Cu atelajele se aduce sfecla 
de- zahăr în apropierea căilor de 
acces pentru mijloacele de trans
port.

turile pe loturile aflate în folosința 
personală a cooperatorilor, lucrare 
executată pină acum pe 16 500 hec
tare din cele 35 000 hectare deținu
te de gospodăriile populației.

Iată" de ce acum, cind în.', Dolj 
timpul permite incă efeqțujtrea ară
turilor adinei, se impune să . fie 
utilizate din plin forțele mecanice, 
astfel ■ îneît nici un hectar să nu 
rămînă nearat. (Nicolae Petolescu, 
corespondentul „Scînteii").

BRĂILA. Pînă în seara zilei de
2 decembrie. îri județul Brăila au 
fost executate arături de toamnă 
pe o suprafață de 202 000 hectare, 
față de 212 947 hectare cit. era pre
văzut. Așadar, și la această dată 
mai sînt de arat circa 10 000 hec
tare. Au încheiat arăturile unită
țile agricole din consiliul agroin
dustrial Bărăganu și sînt pe ter
minate cele din consiliile agroin
dustriale Dudești și Măxineni. Așa 
cum ne spunea directorul trustului 
județean S.M.A., ing. Gheorghe 
Ilie, pentru încheierea arăturilor 
adinei intr-un timp cit mai scurt 
(practic pînă la sfîrșitul acestei 
săptămîni este pe deplin posibil) 
sînt folosite 3 400 de tractoare în 
două schimburi, iar dintre acestea 
peste 800 de tractoare lucrează și

Probleme au apărut în ce pri
vește preluarea producției din ba
zele de recepție și de pe rampele 
gărilor. Neasigurarea numărului de 
vagoane la’ nivelul cerut a dus 
la supraaglomerarea acestora cu 
sfeclă de zahăr. Iată cantitățile 
aflate în stoc : Alexandria — 4 000 
tone. Plosca — 3 530 tone. Șoimu — 
2 300 tone. Turnu Măgurele — 4 800 
tone, Furculești — 7 570 tone. Uda 
Clocociov — 5 900 tone. Segarcea 
Vale — 4 340 tone. ..Din a doua 
parte a lunii noiembrie — ne spune 
Gheorghe Săndulescu. șeful centru
lui pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr Tumu Măgurele — receoțio- 
năm zilnic circa 1 200 tone sfeclă 
de zahăr, dar nu am reușit să expe
diem spre fabrica din Corabia mai 
mult de 400—500 tone. în luna tre
cută C.F.R.-ul nu ne-a asigurat va
goane însumind o capacitate de 
transport egală cu 3 500 tone“.

Și la toate aceste dereglări pe 
drumul sfeclei de zahăr de la uni
tățile agricole spre fabricile prelu
crătoare se adaugă încă una de 
ultimă oră : Fabrica de zahăr din 
Giurgiu, unde se transportă o mare 
parte din sfecla cult'ivată în județul 
Teleorman, a anunțat printr-un 
telex că in perioada 2—5 decem
brie nu poate primi materie primă. 
Avînd în vedere rămînerile' în 
urmă, ca și certitudinea înrăutățirii 
timpului, devine imperios necesară 
urgentarea transportului sfeclei de 
zahăr din cîmp la fabricile de pre
lucrare. obligații de mare răspun.- 
dere revenind tuturor factorilor 
implicați în această importantă 
acțiune. (Stan Ștefan, coresponden
tul „Scînteli")./

în timpul nopții. Totodată, au fost 
luate măsuri pentru ca din unită
țile aflate in faza de încheiere a 
arăturilor' tractoarele să fie trimi
se în altele, unde mai sînt de arat 
suprafețe mari. Astfel, din consi
liile agroindustriale Bărăganu, Du
dești și Măxineni au fost reparti
zate 210 tractoare care să lucreze 
în consiliile agroindustriale Cireșu, 
Gropeni și Traian.

O mare atenție se acordă calității 
arăturilor, șefii de fermă. și ai sec
țiilor de mecanizare urmărind în 
mod nemijlocit efectuarea arături
lor. Se manifestă o grijă deosebită 
și în privința folosirii cu spirit 
gospodăresc a motorinei, evitîn- 
du-se deplasările inutile. în acest 
scop, tractoarele sînt alimentate di
rect în cîmp. Tot in scopul economi
sirii motorinei, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat mă
sura ca terenurile din curțile cetă
țenilor, ca și alte loturi în folosință 
să fie arate cu plugurile tractate 
de animale. în această direcție tre
buie acționat cu măi multă hotă- 
rire. Spunem aceasta întrucît din 
cele 12 445 hectare deținute de gos
podăriile populației, au fost arate 
doar 395 hectare, adică 3 la sută. 
(Cornelia Ifrim. corespondentul 
..Scînteii").

Există în prezent în economia na
țională un mare număr de unități 
industriale care sînt nu numai con
sumatoare de energie electrică din 
sistemul energetic național, ci și 
producătoare de energie — cunoscute 
sub numele de .„autoproducători". în 
momentul de fată puterea totală in
stalată la această categorie de con
sumatori. dotați cu centrale electrice 
proprii. însumează circa 900 MW. O 
putere mare, aproape cit cea exis
tentă in termocentrala de la Ișal- 
nita. i

Cum este utilizată această impor
tantă capacitate energetică, in ce mod 
poate contribui ea la aplatizarea 
curbei de sarcină în sistemul ener
getic national în această iarnă ?

Dintr-un recent studiu realizat de 
către un colectiv de specialiști din 
Institutul de cercetări si moder
nizări energetice — ICEMENERG 
— al cărui obiectiv a fost tocmai 
evaluarea cit mai corectă și precisă 
a contribuției pe care o pot aduce 
..autoproducătorii" la sporirea pro
ducției de energie, de la bun început 
desprindem o, constatare de larg in
teres : functionînd rational, la întrea

Ministerul
Putere 

instalată

— în MW —

Putere indisponibilă

- în MW — în pro
cente —*

Ministerul Industriei Chimice 
Ministerul Industrializării Lemnu-

426,8 1184 28

lui și Materialelor de Construcția 300,60 94,95 32
Ministerul Industriei Metalurgice
Ministerul Agriculturii si Indus-

108,60 28,20 26

triei Alimentare 65,70 21,50 33
Ministerul Industriei Ușoare 12,70 6,20 49

Deci aproape 30 la sută din puterea 
instalată în grupurile energetice ale 
„autoproducătorilor" este indisponibi

Intreprinderea „23 August" din Capitală, secția mecanică I, a fabricii de 
utilaje complexe : Pentru prima dată se danturează un arbore-pinion de 
asemenea dimensiuni — 4,760 m lungime si o greutate de 23 131 kg. Piesa 

'este destinată Combinatului siderurgic Galați

ga capacitate instalată, „autoprodu- 
cătorii" de energic electrică — ce nu 
intră sub directa tutelă a Ministeru
lui Energiei Electrice — pot sprijini 
simțitor sistemul energetic national, 
îndeosebi în perioadele de vîrf de 
sarcină, cînd orice spor de putere, cit

Supunem atenției unor 
ministere o problemă 

economică de o 
deosebită actualitate 

de mic, poate contribui la echilibrarea 
sistemului. Ceea ce se realizează doar 
în parte, deci nu pe măsura posibilită
ților existente. Pentru că. așa cum 
reiese din analiza efectuată, in pre
zent din puterea instalată a „auto- 
producătorilor" circa 270 MW sint 
indisponibili. Iată mai jos situația 
centralizată pe citeva ministere : 

lă ! Cauzele ? Atît de ordin obiectiv, 
cit si subiectiv. Bunăoară, aproxima
tiv 59 MW din acest total sint indis- 

oonibili datorită avarierii parțiale sau 
totale a turbinelor, nefiind luate din 
timp măsuri de remediere sau fiind 
intirziată această operație. Situații 
de acest gen găsim la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Piatra Neamț 
(10 MW), combinatele de celuloză și 
hîrtie Brăila (25 MW) și Suceava 
(22,8 MW), întreprinderea „Carbosin" 
Copșa Mică (6 MW) etc. De aseme
nea. o serie de defecțiuni ale caza- 
nelor de produs abur au determinat, 
implicit, fie oprirea funcționării tur
binelor. fie diminuarea puterii aces
tora — la Fabrica de hîrtie Bușteni, 
C.C.H. Brăila. C.C.H. Letea etc., di- 
minuindu-se cu 12,6 MW aportul de 
putere in sistemul energetic national. 
Alti 14 MW nu pot fi de asemenea 
debitați în sistemul energetic deoa
rece generatoarele grupurilor prezin
tă defecte de izolație electrică fie la 
stator, fie la rotor, așa cum este ca
zul la C.I.C. Năvodari. întreprinderea 
..Moldova“-Botoșani. Combinatul chi
mic Victoria ș.a.

Dar dacă indisponibilitățile prezen
tate pînă acum se referă la acele 
grupuri energetice care sint inutili
zabile datorită unor defecțiuni mai 
grave sau mai puțin grave, există 
însă un marc număr de „autoprodu- 
cători" cu instalații in perfectă stare 
de funcționare — a căror putere to
talizează circa 90 MW — care nu pot 
fi utilizate fie din cauza lipsei de 
consum de abur — ceea ce face ca 
la multe grupuri prizele turbinelor 
sau contraor'esiunea acestora să fie 
incomplet utilizate — fie datorită 
faptului că unele întreprinderi (Com
binatul de fire și fibre sintetice Să- 
vinești — 25,7 MW. Combinatul de 
prelucrarea lemnului Turnu Severin 
— 12 MW. Rafinăria Dărmănești — 
4 MW) au fost supradotate cu turbi
ne. Asemenea situații considerăm că 
trebuie să fie analizate cu mare a- 
tentie si responsabilitate — eventual 
chiar de către Consiliul de coordo
nare a dezvoltării bazei energetice și 
funcționării sistemului energetic na
țional — pentru a vedea care sint 
posibilitățile și a( decide racorda
rea de noi consumatori de abur la 
prizele acestor turbine, pentru a le 
rentabiliza și pentru a furniza cit 
mai multă putere. Totodată, se impun 
măsuri dintre cele mai riguroase 
pentru diminuarea cotei de energie 
electrică din sistem — în acele uni
tăți (îndeosebi din metalurgie) do
tate cu grupuri în bună stare de 
funcționare, dar care, dintr-o politică 
energetică „de casă". îngust departa
mentală, sînt menținute în rezervă în 
eventualitatea unei „alimentări insu
lare". in cazul unei avarii în siste
mul energetic. Măsuri similare ar 
trebui adoptate și pentru unele în
treprinderi care caută să producă 
(deși ar putea mai mult) doar' atita 
energie electrică cit să-i acopere con
sumurile proprii și preferind chiar 
(întreprinderea „Carbosin" Copșa 
Mică, de exemplu) în situația opririi? 
unui grup, să absoarbă putere din. 
rețea. în loc să o utilizeze pe cea 
proprie.

Enumerarea cauzelor indisponibili
tății puterii de 270 MW instalate in 
grupurile energetice ale „autoprodu- 
cătorilor" ar putea continua. Ne 
oprim aici, cu mențiunea că. așa cum 
dealtfel s-a putut vedea mai sus, pu
ține sînt acele cauze care nu pot fi 
soluționate intr-un timp relativ 
scurt, toate celelalte putînd să-și gă
sească rezolvarea in mod operativ.

Pentru aceasta este necesar ca in 
unitățile industriale, în centrale și 
ministere, cu concursul întreprinde
rilor teritoriale de rețele electrice, al 
furnizorilor de piese de schimb, să 
fie luate măsuri grabnice, cel puțin 
acum, in această perioadă de maximă 
solicitare a sistemului energetic, pen
tru repararea grupurilor și cazanelor 
de abur defecte, asigurînd funcțio
narea continuă. încărcarea corectă și 
la întreaga putere a instalațiilor e- 
nergetice. Numai în acest fel; pon
derea puterii energetice a „autopro- 
ducătorilor" va crește, constituind un 
real și efectiv sprijin în echilibrarea 
și acoperirea curbei de sarcină in 
sistemul energetic național.

Vlaicu RADU

■ ■■■■■■ ■■■■■■
Ne-am oprit în articolul precedent 

(„Scînteia" din 10 noiembrie a.c.) 
asupra contribuției esențiale pe care 
trebuie s-o aducă' proiectarea la 
reducerea duratei de execuție a 
noilor investiții, la sporirea și reali
zarea producției nete in unitățile de 
construcții-montaj. atît prin calitatea 
soluțiilor adoptate, cit și prin res
pectarea cu strictețe a termenelor 
stabilite pentru predarea documenta
țiilor tehnico-economice. De această 
dată, fixăm centrul de greutate al 
investigațiilor chiar pe șantiere, pen
tru a analiza eforturile proprii ale 
constructorilor legate de aplicarea 
noului mecanism economic.

Preocuparea pentru MODERNI
ZAREA TEHNOLOGIILOR DE E- 
XECUȚIE constituie. în acest ca
dru. o sursă apreciabilii de redu
cere a cheltuielilor materiale și de 
creștere rapidă a productivității mun
cii pe șantiere. într-un cuvint. o teh
nologie de lucru care promovează 
materiale moderne, ușoare și ieftine 
ți folosește într-o măsură sporită 
mijloacele de mecanizare din dotare 
va avea întotdeauna. în modul cel 
mai hotărît. o pondere de primă mă
rime in creșterea producției nete. 
Un exemplu concludent: pe șantierul 
întreprinderii de construcții de ma
șini și utilaje grele din Giurgiu a 
fost utilizat. în premieră pe țară, un 
sistem perfecționat de montaj al a- 
coperișului la hala de utilaj petrochi
mic. Diferitele elemente ale acope
rișului — ferme, pane, contrafișe. 
luminatoare și instalații electrice — 
au fost asamblate la sol. vopsite și 
complet finisate, într-o piesă monolit 
d.e aproape 60 tone. Ridicată apoi 
cu ajutorul unei macarale. d.e mare 
capacitate pe poziția ei. Avantajele 
acestei tehnologii? în primul rînd. 
productivitatea muncii a sporit cu 
peste 50 la sută: nu mai puțin! im
portant este și efectul economic in
direct — reducerea duratei lucrării 
cu mai multe luni de zile. Toate 
acestea au avut o influență substan
țială asupra creșterii producției nete.

O performanță izolată? Nicidecum. 
Lucrătorii Trustului de montaj pen
tru utilaj chimic din București au 
efectuat, nu demult, tratamentul ter
mic al uneia dintre camerele de 
cocsare, montate de Combinatul pe
trochimic Brazi, după o tehnologie 
proprie și complet nouă. Prin inter
mediul unei instalații, alcătuită din 
două’ arzătoare de tip special, a fost 
obținută în camera de cocsare o tem

peratură uniformă, cuprinsă între 
600--650'1 C, pe toată durata încălzirii 
acesteia, răcirea camerei fiind, de a- 
semenea, strict controlată. Si tehno
logia și echipamentul necesare au 
fost elaborate și realizate în întregi
me de către specialiștii trustului. A 
fost eliminat pe această cale un în
semnat efort valutar, întrucît pînă 
nu demult acest gen de lucrări era 
realizat de către firme din străină
tate.

Cum pot coexista totuși aceste re
zultate notabile cu metodele de lucru 
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Eficiență sporită pe șantiere 

prin mai buna folosire a utilajelor

învechite și fără randament, cu de
ficiențele calitative intilnite pe alte 
șantiere? De pildă, pe șantierul Com
binatului petrochimic Teleajen. in 
cursul acestui an au fost destul de 
frecvent semnalate cheltuieli de ma
teriale și consumuri de manoperă, 
suplimentare și nejustificate, datorate 
tocmai nefespectării nici măcar a 
tehnologiilor tradiționale. Despre teh
nologii moderne nici vorbă, atita 
vreme cit betoanele. prefabricatele si 
monolitizările acestora, ca să dăm un 
exemplu, au fost executate necores
punzător. La instalația de pirotol a 
fost încurcat chiar și amplasamentul 
stabilit în proiecte. O nedorită ex
cepție? -Nu. Pe șantierul întreprin
derii „Precizia" din Capitală, o buna 
parte din eforturile actuale, acum în 
prag de iarnă și de punere in func
țiune au fost concentrate asupra reme
dierilor la acoperișuri, lucrare făcută 
de mîntuială. Sînt. din păcate, des
tule șantierele unde betoanele pre
parate nu se înscriu în marca pre

cisă. confecțiile metalice au abateri di
mensionale inacceptabile, iar sudurile 
nu prezintă siguranță. Descoperite 
mai devreme sau mai tîrziu, aceste 
greșeli de execuție necesită pentru 
înlăturarea lor cheltuieli neprevăzute 
și deloc neglijabile de materiale, 
consumuri neraționale de manoperă 
și utilaje. Deci, timp și bani irosiți, 
care se răsfring matematic și inevi
tabil asupra nivelului producției nete 
realizate. Cauzele unor asemenea ne
ajunsuri?

— Prima dintre ele constă în faptul 

că. pentru o serie de conduceri de 
șantiere sau de trusturi, aspectul can
titativ — rezultatele fizice și valorice 
înregistrate cu orice preț — rămîne 
preponderent, în detrimentul calității 
lucrărilor și al eficienței, superioare 
ce ar putea fi obținute pe seama 
aplicării unor tehnologii de lucru 
moderne, ne-a precizat ing. Dumitru 
Panait, secretar de partid al Trus
tului de izolații pentru lucrări indus
triale din București.

Este un adevăr îndeobște cunoscut: 
interesul pentru calitate nu se ma
nifestă. pe unele șantiere, nici măcar 
la nivelul reglementărilor în vigoa
re existente în domeniul investițiilor. 
Ce să mai vorbim, atunci, de exi
gențele suplimentare cerute de pu
nerea la punct a unor tehnologii su
perioare de execuție? Specialiștii cu 
care am discutat pe parcursul do
cumentării noastre sînt unanim de 
acord: o metodă avansată de lucru 
nu se „naște" dintr-o dată și de la 
sine. Ea presupune căutare răbdă

toare și sistematică, deci crearea unui 
cadru corespunzător materializării 
unor asemenea preocupări. Ne refe
rim la perfecționarea permanentă a 
activității de proiectare proprie, a 
celorlalte compartimente funcționale 
ale trusturilor, chemate să sintetize
ze, printr-un stăruitor efort comun, 
experiența acumulată pe parcursul 
executării lucrărilor cu o largă docu
mentare de specialitate. în tehnologii 
originale. Concomitent, se impune un 
efort neobosit pentru ridicarea con
tinua a calificării muncitorilor și a 

celorlalte cadre tehnice. Cu cunoștin
țe profesionale vechi de 5—10 ani, 
vag și ocazional Împrospătate, este 
greu de presupus că cineva, oricîtă 
bunăvoință ar dovedi, poate să-și 
aducă contribuția la elaborarea unor 
metode de lucru cu adevărat moder
ne, ieftine și rapide. După cum nici 
documentarea la care au acces spe
cialiștii. redusă și de scăzută valoa
re tehnică, nu poate avea în nici un 
caz darul să stimuleze aceste e- 
forturi de cercetare științifică pro
prie.

— Totodată, pentru creșterea pro
ducției nete, ne-a spus ing. Aurel 
Crăinicescu, din Trustul de construc
ții industriale și agrozootehnice Bucu
rești. este absolut necesară o pre
ocupare mai susținută pentru centra
lizarea unui număr cit mai mare de 
activități în bazele proprii de pro
ducție ale trusturilor și grupurilor de 
șantiere, adică acolo unde acestea pot 
fi realizate în condiții de eficiență 
sporită. Mă refer îndeosebi la pro-
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ducerea unor prefabricate, construc
ții și confecții metalice, la care di
ferența dintre prețul lor de achizi
ționare din industrie și prețul efectiv 
obținut in baza de producție deter
mină. intr-o măsură importantă, creș
terea producției nete și a beneficii
lor. Precizez că profilul, unei baze 
de producție nu trebuie stabilit după 
principiul „facem ce putem", deci pe 
linia minimei preocupări, ci dim
potrivă.

O ultimă problemă: în sectorul de 
construcții-montaj, schimbul de ex

periență și, implicit, generalizarea 
rezultatelor valoroase nu păstrează 
în permanență un caracter sistema
tic și organizat. Preocuparea pentru 
popularizarea și extinderea unor teh
nologii de certă eficiență economică 
înregistrează „pauze" inadmisibile. 
Formalismul, iar pe alocuri chiar ig
norarea acestei posibilități reale de 
„transfer tehnologic" între unitățile 
de constructii-montaj nu fac decit să 
reducă contactele dintre specialiști, 
cu efecte bineînțeles negative. Dintre 
care primul constă în lipsa de con
tinuitate a eforturilor de moderniza
re a tehnologiilor de execuție.

Prin faptul că. după materialele de 
construcții, miiloacele de mecaniza
re implică cheltuielile cu ponderea 
cea mai ridicată în bugetul unităților 
de construcții-montai. FOLOSIREA 
INTENSIVA A MAȘINILOR ȘI 
UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII 
are un rol major în creșterea 
producției nete, sporirea productivi
tății muncii și reducerea duratelor ds

execuție. Este un fapt pozitiv că pe 
multe șantiere se acționează stărui
tor pentru scăderea substanțială a 
cheltuielilor determinate de utilaje 
prin programarea atentă și urmărirea 
prioritară a grupelor de utilaje cu 
pondere mare in. costuri: macarale, 
buldozere, excavatoare. Transporturi
le, care necesită cheltuieli ridicate — 
beton, agregate, pămînt — trebuie să 
constituie obiectul unei atenții spo
rite. De asemenea, reducerea stațio
nărilor datorate organizării fronturi
lor de lucru și întreruperilor tehno
logice reprezintă o altă direcție prio
ritară de acțiune.

Din păcate, pe șantiere pot fi in
tilnite numeroase excepții păgubitoa
re de la aceste norme firești in acti
vitatea de mecanizare. Bunăoară, 
subunitatea din județul Mehedinți a 
întreprinderii „Energoutilaj" din Ca
pitală nu folosește, in mod curent, 
aproape o treime din parcul auto si 
de utilaje de care dispune. La lucră
rile de la noua moară din Slobozia 
a fost repartizată o macara MT-125. 
care luni de zile a stat practic fără 
folos. Un „lux" care, fără îndoială, 
cîntârește destul de mult în balanța 
producției nete realizate. Pe alte 
șantiere, realizarea coeficientului de 
schimb la nivelul planificat rămîne. 
în pofida măsurilor stabilite, in sta
diul de deziderat. Cauzele sînt. de
sigur. multiple: calificarea uneori 
scăzută a personalului de întreținere 
și exploatare, organizarea sporadică 
și întimplătoare a schimbului II pe 
șantiere, neasigurarea spatiilor de 
întreținere și reparare a utilajelor 
slaba aprovizionare a unor puncte de 
lucru, lipsa acută a unor piese de 
schimb, anvelope și combustibili.

După cum se vede, nu este vorba 
de neajunsuri noi. Dimpotrivă, ele 
sînt binecunoscute. Lichidarea lor 
impune Insă reconsiderarea hotărîtă. 
în toate trusturile și pe toate șantie
rele. a activității de mecanizard: re- 
vitalizarea acestora. Efort care cere, 
înainte de orice. întărirea răspunde
rii individuale și colective în acest 
compartiment. întronarea unui climat 
dg desăvîrșită ordine si disciolină in 
muncă, programarea riguroasă a fie
cărui utilaj și controlul permanent 
asupra modului în care este . între
buințat. Cerințe absolut firești pentru 
o activitate eficientă pe șantierele de 
constructii-montaj.

Cristian ANTONESCU

BOTOȘANI : O nouă 
capac.tâte de producție 

Un remarcabil succes dedicat Con
ferinței Naționale a partidului și ce
tei de-a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii raportează colectivul 
Grupului de șantiere pentru construc
ții industriale din Botoșani. Printr-o 
strînsă conlucrare cu beneficiarul 
acest colectiv a pus in funcțiune, cu 
aproape o lună mai devreme, o nouă 
capacitate de producție în cadrul în
treprinderii mecanice din localitate, 
unde se vor realiza anual peste 5 000 
tone organe de asamblare. De remar
cat că pentru probele tehnologice, ca 
și pentru producția ce urmează a se 
obtine_ pină la sfîrșitul anului in 
această nouă capacitate nu au fost ' 
solicitate consumuri suplimentare de 
energie electrică, unitatea înregistrînd 
o economie de aproape 15 la sută față 
de cota alocată pe 1982. (Silvestri 
Ailenei).

MUREȘ ; însemnate 
economii de energie 

și combustibil
Preocupați in permanență de gă

sirea și aplicarea unor soluții tehnice 
care să contribuie la reducerea con
sumurilor de energie și combustibil, 
la creșterea întregii activități de pro
ducție, oamenii muncii din industria 
județului Mureș au obținut, de la 
inceputul anului și pină în prezent, 
importante economii de energie și 
combustibil. Ei au economisit, între 
altele, 47 000 MWh energie electrică și 
4,2 milioane metri cubi gaze naturale, 
cele mai insemnate economii înre- 
fiistrindurle întreprinderea „Electro- 
centrale", Combinatul chimic din 
Tirnăveni. întreprinderea chimică 
„Prodcomplex" și întreprinderea de 
sticlărie și faianță din Sighișoara. De 
remarcat că aceste economii au fost 
realizate în condițiile in care 48 de 
unități economice din județ au înde
plinit înainte de termen planul 
producției marfă pe 11 luni din acest 
an, livrînd suplimentar economiei 
produse in va'oare de 470 milioane 
lei. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul ,,Scinteii“).

y
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„Noi realizăm o societate nouă, bazată 
pe lichidarea asupririi omului de către 
om, pe proprietatea socială asupra mijloa
celor de producție, pe repartiția în spiri
tul principiilor eticii și echității socialiste. 
Trebuie să demonstrăm cu putere superio
ritatea societății noastre socialiste, să 
demascăm manifestările anticomuniste ale 
cercurilor celor mai reacționare din dife
rite țări, care, pentru a masca politica de 
asuprire a altor popoare, creșterea puter
nică a inegalităților sociale, a șomajului, 
au dezlănțuit din nou propaganda fascistă, 
anticomunistă, de învrăjbire a popoarelor, 
de ponegrire a țărilor care au pornit pe 
calea socialismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Trista învestitură

a propagandei

anticomuniste :

justificarea

structurilor

inegalitare

Preocupările și acțiunile susținute ale 
partidului și statului nostru pentru dezvol
tarea economică a țării, a tuturor județelor 
rămase în urmă răspund cerințelor unui 
umanism autentic, real, care asigură con
dițiile sociale pentru afirmarea multilate
rală a personalității umane. Toate acestea 
nu implică în nici un fel însă neglijarea 
unor garanții politico-juridice ale acestor 
drepturi. Subliniez acest lucru pentru că a 
existat cu mulți ani în urmă, înainte de 
Congresul al IX-lea, o concepție, pe care 
noi am depășit-o, potrivit căreia ar fi su
ficientă garantarea materială a drepturilor 
pentru a se manifesta superioritatea istori
că a socialismului față de capitalism ; or, 
așa cum se subliniază în constituția țării 
noastre din 1965, garanțiile politico-juridice 
nu pot fi eliminate, ci, dimpotrivă, conso
lidate în adîncirea procesului revoluționar 
socialist.

CE URMĂREȘTE 
„STRATEGIA 
IDEOLOGICĂ"

A ANTISOCIALISMULUI
PROMOVATĂ 

DE CERCURILE 
REACȚIONARE 

DIN OCCIDENT:
Demobilizarea maselor

Constantin Vlad : In ultima vreme, con
fruntarea dintre socialism și capitalism cu
noaște accente noi și chiar anumite orien
tări noi. Am putea examina evoluția acestor 
confruntări prin prisma caracterului din ce 
in ce mai complex al dezvoltării lumii con
temporane, . al realităților și relațiilor ei 
profund contradictorii. Este achiziția de 
bază a gîndirii noastre că una dintre con
tradicțiile fundamentale ale lumii de azi 
este aceea dintre socialism și capitalism, 
alături de care se adincește, devenind o 
altă contradicție fundamentală, cea dintre 
țările bogate și cele sărace. Precizarea 
făcută de tovarășul Nicolae Ccaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie pri
vind înțelegerea necesității coexistenței 
pașnice între sisteme social-politice diferite 
este, după părerea mea, de o mare impor
tanță, pentru că dezamorsează o tendință 
de a identifica contradicția intre socialism 
și capitalism cu o contradicție intre blocuri, 
aceasta din urmă avînd propria logică, sti- 
mulînd confruntarea și tensiunile, alimen- 

-tînd pericolul grav al unei conflagrații mi
litare care ar pune sub semnul întrebării nu 
numai capitalismul și socialismul ca orîn- 
duiri sociale, ci însăși existența omenirii 
ca specie. Cînd e vorba de capitalism și so
cialism avem în vedere orînduirile care pe 
plan istoric coexistă și se confruntă in 
primul rînd pe planul unei întreceri isto
rice. Cred că unul dintre accentele noi care 
apar în ultima vreme în confruntările ideo
logice privind capitalismul și socialismul 
este tentativa ideologiei burgheze de a sus
ține că socialismul ar fi eșuat ca ideolo
gie, că socialismul s-aij fi dovedit neviabil 
ca proiect de reorganizare :a societății pe 
baze noi, ca orînduire socială concretă. 
Ideea de „criză a socialismului'1 este din ce 
în ce mai mult vehiculată. In încercarea 
de a acredita ideea crizei se neagă realiză
rile țărilor socialiste, se denaturează anu
mite .procese care au loc în socialism, se 
folosesc și se speculează o serie de dificul
tăți care apar în țările socialiste, și nu în 
ultimul rînd dificultățile în relațiile dintre 
unele țări socialiste.

Atacurile furibunde împotriva socialismu
lui au loc simultan cu o propagandă susți
nută și abilă in favoarea rînduielilor care 
permit menținerea pozițiilor dominante ale 
burgheziei, în favoarea capitalismului. 
Dacă pînă nu de mult în Occident era foar
te la modă așa-numita „teorie a conver- 

l genței", Care considera că societatea viito
rului va rezulta dintr-un fel de sinteză ce 
va înmănunchea ceea ce este mai avansat 
atît în capitalism, cît și în socialism, în pre
zent această teză este măi puțin vehiculată. 
„Societatea postindustrială", teoretizată cu 
insistență în Occident, ar avea menirea să 
ridice pe o treaptă mai înaltă virtuțile cele 
mai adînci ale societății capitaliste, care 
s-ar fi negat pe ea însăși și ar fi dat naș
tere unui alt tip de orînduire socială. Ase
menea orientări ale ideologiei burgheze 
arată că țelul principal al criticilor la adre
sa socialismului este acela de a nega rolul 
socialismului ca alternativă istorică la so
cietatea capitalistă și, totodată, de a susți
ne perspectivele societății capitaliste, care 
ar fi în măsură să dea răspunsuri la pro
blemele dezvoltării contemporane.

Mobilurile 

apologetice ale 

unei propagande

mistificatoare

de la lupta pentru egalitate 
și dreptate socială 

Escamotarea adîncilor 
inechități sociale

X * *

Ascunderea gravelor 
consecințe ale crizei■

generale a capitalismului

De cite ori de-a lungul timpului socialismul ca teorie, socialismul 
ca proiect de organizare socialâ și ca orînduire social-politică 
nu a făcut obiectul atacurilor critice ale ideologiei burgheze ? 

S-ar putea chiar spune că antisocialismul reprezintă o permanență a 
acestei' ideologii, una din rațiunile ei de a fi. Deci nimic surprinză
tor, nimic nou în atacurile tot mai vehemente la adresa socialismului 
din zilele noastre ; numai poate constatarea că virulența criticilor 
respective este invers proporțională cu „performanțele” pe care însăși 
societatea capitalistă le înregistrează în plan economico-social. De în
dată ce aceastq orînduire este confruntată cu probleme dificile, cum 
se întîmplă lucrurile în zilele noastre, în condițiile crizei generalizate a 
capitalismului, de îndată ce cunoaște reculuri evidente - ceea ce în 
mod firesc orientează atenția specialiștilor, a mișcărilor politice, a ce
tățenilor și către alte proiecte de organizare socială, către alte va
riante de evoluție — tirul propagandei burgheze este intensificat și în
dreptat împotriva socialismului, pentru a dovedi ceea ce este de ne
dovedit : că „orînduirea capitalistă ar fi singura ce ar asigura pro
gresul societății", că „socialismul ar fi inapt de a constitui un model 
demn de urmat". Prin urmare, aceste critici nu se reduc la invective, la 
afirmații nefondate, ci se pretind și un răspuns, care prelucrează din- 
tr-o perspectivă mistificată, subsumată unor interese politice înguste, 
reacționare, asemenea probleme teoretice de o cardinală impor
tanță cum ar fi sensul istoriei, direcțiile de evoluție ale mișcării isto
rice, ale progresului social.

Dezbaterea de față își propune să răspundă la următoarele 
probleme :

Care sînt astăzi trăsăturile noi ale propagandei anticomuniste 
și cauzele intensificării criticilor la adresa socialismului ? Ce se 
ascunde în spatele teoriilor apologetice cu privire la democrația 
capitalistă, la așa-zisa ei superioritate? Care sînt elementele de 
superioritate ale socialismului in confruntarea istorică cu capitalismul?

Participă : prof. univ. dr. CONSTANTIN VLAD, directorul Insti
tutului de științe politice și de studiere a problemei naționale ; prof, 
univ. dr. OVIDIU TRASNEA ; dr. ELENA ZAMFIRESCU.

Ovidiu Trăsnea : Putem constata, spre 
deosebire de variantele anterioare ale unor 
critici indirecte la adresa socialismului, 
apariția, și aș zice chiar generalizarea, unui 
mod de a critica socialismul prin raportare 
nemijlocită la capitalism. Există aici mo
dalități diferite care să servească propul
sarea ideii superiorității și perenității capi
talismului. De pildă, modul acesta de a.cri
tica socialismul în bloc, desconsiderînd 
orice diferențiere, tocmai în momentul în 
care socialismul, chiar ca orînduire, se pre
zintă ca unitate în diversitate ; mai mult 
ca oricind, modalitatea aceasta vrea să su
gereze, speculînd și o serie de neajunsuri 
reale din cadrul socialismului, că altfel nici 
nu se poate, că asemenea deficiențe ar con
stitui o fatalitate pentru socialism.

Este foarte interesantă o dezbatere apă
rută recent în revista engleză „Commen
tary" cu privire la legătura dintre capitalism 
și democrație, ca fiind o legătură organică. 
Participau 26 de personalități deosebit de 
reprezentative, majoritatea dintre ele cu 
vădită orientare conservatoare. Se susținea 
că socialismul nu poate fi despărțit de o 
așa-numită tentație totalitară. Se făcea 
mult caz de decalajele economice, dintre 
statele 'capitaliste dezvoltate și unele țări 
socialiste, uitindu-se că țările socialiste au 
pornit de la un nivel de dezvoltare foarte 
precar — datorat în bună măsură tocmai 
perioadei îndelungate în care au fost su
puse dominației coloniale — trebuind să 
rezolve în cîteva zeci de ani sarcini istorice 
pe care țările capitaliste dezvoltate le-au 
rezolvat în cursul cîtorva secole, avînd și 
posibilitatea exploatării restului lumii. In 
ceea ce privește sistemul politic și democra
ția socialistă, se confrunta socialismul cu 
modelul pluripartidist și competiția liberă 
a partidelor pe baze constituționale. Era 
aceasta o modalitate tipică de extrapolare 
ilegitimă a unui model de sistem politic, ca
pitalist, generat de condiții istorice speci
fice și răspunzînd unor structuri sociale, de 
asemenea specifice, întemeiate pe proprie
tatea privată și pe interese sociale funda
mentale conflictuale, antagoniste, la alte 
tipuri de societăți, care nu sînt caracteri
zate prin asemenea structuri fundamentale 
și care nu pot fi judecate prin prisma unor 
asemenea criterii. Prin urmare, perspectiva 
rămine aceeași în optica unor asemenea teo
reticieni : confruntarea cu capitalismul ca 
un model istoric care nu poate fi depășit. 
De aici și aserțiunea, rostită clar sau numai 
implicit, privind incapacitatea socialismu
lui de a realiza ceea ce capitalismul a reali
zat deja în anumite domenii.

Aceeași este direcția de atac și in pro
blema drepturilor și libertăților omului : 
denigrarea și denaturarea realităților so
cialismului se face de pe pozițiile și prin 
prisma concepției și practicii burgheze a 
drepturilor și libertăților, care înțeleg liber
tatea intr-un sens negativ și individualist, 
și nu într-unul pozitiv, în sensul de capa
citate care implică neapărat și asigurarea 
de către societate a condițiilor economico- 
sociale de exercitare efectivă a respective
lor drepturi și libertăți.

Viața arată că drepturile omului fără ga
rantarea lor materială rămîn simple afir
mații, fără nici o acoperire, fără nici o va
loare. Realitățile din țările capitaliste sînt 
deosebit de ilustrative : tinerii absolvenți al 

1 cursurilor universitare sînt în căutare de 
slujbă, pentru a nu mai vorbi de cei cu 
pregătire medie, de femei care îngroașă 
rindurile milioanelor de șbmeri.

Elena Zamfirescu : Trebuie, este nece
sar să cercetăm mai îndeaproape cauzele 
care au declanșat această critică împotriva 
socialismului, a partidelor comuniste, 
a gîndirii revoluționare. Pentru că, 
amploarea și intensitatea propagandei an- 
tisocialiste desfășurată în ultimii ani de 
mijloacele de comunicare în masă din Oc
cident, și nu numai de acestea, ridică în 
mod firesc întrebarea : este acesta un fe
nomen „spontan" ? Un posibil răspuns tre
buie să aibă în vedere perioada concretă 
în care sint preluate și actualizate o serie 
de teme larg vehiculate în anii „războiu
lui rece" — așa-zisul „totalitarism" al so
cietăților socialiste, presupusa „incompati
bilitate" dintre socialism și democrație — 
cărora li se adaugă, într-o avalanșă fără 
sfîrșit, „reflecții" mai noi privitoare la „e- 
șecul" și „criza" socialismului. Actuala 
„canonadă" îndreptată împotriva socialis
mului — ca realitate istorică, precum și ca 
ideal social — a fost inițiată in condițiile 
manifestării noii faze a crizei capitalismu
lui ; ea reprezintă nu numai un mijloc de 
diversiune, de distragere a atenției mase
lor de la dificultățile cc confruntă siste
mul economic și social-politic occidental, 
ci și o formă de apologie indirectă a so
cietății burgheze care — după cum se afir
mă tot mai frecvent — ar antrena o serie 
de inconveniente, dar ar evita, în același 
timp, „inconveniente și mai grave" (cele 
pe care le-ar implica chipurile „fatalmen
te" organizarea socialistă a societății). Fra
zeologia privitoare la „eșecul", „criza", 
„lipsa de viabilitate" a socialismului este 
menită să semene în conștiința maselor 
din țările capitaliste convingerea că ordi
nea existentă acolo ar fi „cea mai bună 
dintre cele posibile", să ridice obstacole 
în calea luptei forțelor democratice, pro
gresiste, revoluționare din; respectivele- țări, 
să creeze — prin dezinfonnare și denigrări 
— o stare de spirit nefavorabilă actualizării 
strategiei de depășire democratică a crizei 
capitalismului.

Drept urmare se accentuează fenomenul 
de „administrare și control al informați
ilor", în legătură cu care politologul en
glez Ralph Miliband semnala : „cu cit este 
mai mare criza, cu atît mai atent este con
trolul, cu atît sint mai frecvente omisiuni
le, jumătățile de adevăr și minciunile".

Criticile la adresa statu quo-ului sînt, mai 
mult ca oricînd, împinse la marginea flu
xului informațional. Căci, după cum releva 
Robert Dahl, un politolog american ce nu 
poate fi bănuit de simpatie față de forțele 
stîngii, în studiul „Opoziția politică în de
mocrațiile occidentale" : „Mass media acor
dă o cantitate de timp și un spațiu'negli
jabil vederilor deschis ostile ideologiei do
minante. Un american ce dorește să gă
sească critici ale structurilor sociale, eco
nomice și politice fundamentale le va găsi, 
dar el trebuie să le caute in afara mijloa
celor de comunicare in masă... Astfel, e- 
fectul general al activității acestora este de 
a consolida instituțiile și ideologia exis
tentă".

Faptul că atacurile Ia adresa socialismu
lui au devenit, dacă putem spune așa, o 
„sarcină de producție" a presei occidentale, 
învestitură executată, dealtfel, cu „promp
titudine", devine perfect inteligibil dacă 
avem în vedere că numeroase ziare, reviste, 
posturi de radio și televiziune sînt proprie
tatea unor mari companii sau obțin im
portante avantaje financiare de pe urma 
publicității făcute produselor marilor mo
nopoluri. Orice abatere de la linia „propu
să" sau impusă de deținătorii puterii eco
nomice se transformă pentru majoritatea 
acestor reprezentanți ai „presei libere" în
tr-o amenințare la adresa propriei existen
țe. O dovadă în acest sens o oferă și difi
cultățile financiare majore pe care le 
parcurg o serie de publicații de orientare 
democratică, ce nu s-au „aliniat" tendinței 
generale a propagandei orchestrate de cer
curile dominante. Unele dintre ele, ajunse 
la faliment, au fost „achiziționate", aseme
nea oricărei alte mărfi, și, nu de puține ori, 
și-au schimbat în mod considerabil orien
tarea.

Rezultă deci în mod clar că antisocialis- 
mu! virulent diseminat de mijloacele de 
comunicare în masă din țările capitaliste 
nu este un rezultat „spontan" al exprimă
rii „libere" a opiniilor, ci o componentă in
destructibilă a strategiei de reabilitare a 
imaginii capitalismului aflat in criză, de 
re-demonstrare în noi forme și cu noi mij
loace a „viabilității" și chiar „superiorită
ții" orînduirii bazate pe proprietatea priva
tă, generatoare de inegalități sociale, de 
exploatare, de alienare.

care o trăim, într-o epocă de cotitură is
torică cum este epoca pe care o parcurgem, 
sensul istoriei este o problemă care are 
o importantă cardinală, teoretică si prac
tică. Cum problema sensului istoriei ridi
că implicit problema progresului .istoric, a 
inevitabilității pieirii capitalismului. dezba
terea în jurul acestui concept a încetat să. 
fie o dispută pur teoretică, ci are o miză 
politică esențială.' Vreau să subliniez că 
indeterminismul se manifestă în zilele noas
tre pe un front mai larg și mai plin de 
implicații politice nemijlocite ca oricînd. 
Indeterminismul a devenit. în diferitele lui 
forme de manifestare, o platformă comu
nă de negare a caracterului necesar și le
gitim al socialismului și lucrul acesta îl 
putem constata la foarte multe curente 
ideologice. Sigur că această amplă si bo
gată paletă de manifestări ale indetermi- 
nismului e facilitată și de anumite condi
ții obiective, ținind de faptul că relațiile 
de determinare sint mult mai complexe în 
societățile dezvoltate. Dar aceasta nu jus
tifică in nici un fel abandonarea pozițiilor 
istoriste și deterministe în interpretarea 
vieții sociale.

De pildă, la „noii filozofi", nu numai din 
Franța, istoria pur și simplu nu există. 
B. H. Levy arăta că singura „lege" de 
a cărei dominație nu poate scăpa nimeni 
este universalitatea puterii ; prin identifi
carea nediferențiată a puterii cu abuzul pu
terii. cu totalitarismul, autorul a putut servi 
denunțării socialiștilor pentru „credința lor 
în istorie" și a putut servi, de asemenea, noi
lor filozofi la înlocuirea progresului ca lege 
cu ceea ce spunea tot Levy, „o progresie 
uniformă șl lineară spre rău. un poziti
vism organic de factură nihilistă". Toate 
aceste critici sînt implicit critici și la a- 
dresa marxismului, a societății socialiste ca 
treaptă a progresului uman. Caracterul lor 
nestiintific. tendențiozitatea, dorința de a 
apăra astfel sistemul capitalist perimat de
vin evidente.

Elena Zamfirescu : Relansarea lait
motivelor „crizei" marxismului se înscrie și 
ea în aceeași logică a contracarării aspi
rației spre schimbări sociale și politice a 
maselor populare- din țările capitaliste. Căci 
în ciuda răstălmăcirilor efectuate de mar- 
xologi de cele mai diverse orientări, mar
xismul continuă să rămînă o prezentă vie, 
prin spiritul său deschis și creator, prin me
todologia pe care a impus-o în interpre
tarea vieții sociale și a perspectivelor e- 
voluției .acesteia. Această prezentă este cu 
atît mai obsedantă si iritantă cu cît tot 
mai mulți cercetători din Occident subli
niază că punctul de vedere marxist este 
unul dintre cele mai fertile, că el nu poa
te fi „marginalizat", constituind un punct, 
major de reper al eforturilor de înțele
gere și transformare a lumii contemporane. 
Vorbind despre fascinația marxismului. Ro
bert Heilbroner preciza că' „ea a supra
viețuit sutelor de falsificări, -infirmări- și 
deziluzii, pentru a se afirma ca marea în
cercare intelectuală cu care trebuie să se 
măsoare oricare dintre cei care caută să în
țeleagă condiția umanității".

Chiar atunci cînd criticile la adresa mar
xismului au în vedere tendințele de re
ducere a acestuia la un simplu economism, 
tezele depășite cu privire la „modelul unic" 
al revoluției si construcției socialismului, 
ideile „prăbușirii spontane' și catastrofale" 
a capitalismului etc., nu se poate vorbi to
tuși de o „criză" a marxismului, ci. cel 
mult, de criza acestor unilateralizări me
caniciste apărute pe corpul concepției re
voluționare. dialectice, ca urmare a abso
lutizării literei unor scrieri ale clasicilor, a 
extrapolării anumitor teze dincolo de gra
nițele de spațiu și de timp ale valabilității 
lor.

Răspunsul istoriei

la problemele

dezvoltării

contemporane:

. SOCIALISMUL

Contracararea

aspirațiilor maselor

pentru prefaceri

sociale — o cauză

pierdută a unor

teze perimate

Ovidiu Trăsnea : Ar merita, in con
tinuare. să detașăm o altă cauză a acestui 
..apetit critic" la adresa socialismului. în- 
tr-o -lume in schimbare, cum este cea pe

Constantin Vlad : Repet, este evi
dent și din cele spuse aici că una din direc
țiile de bază ale propagandei anticomuniste 
este denigrarea socialismului ca orînduire 
socială. Or, viața arată că. în ciuda greu
tăților pe care le presupune edificarea unei 
noi societăți, în ciuda condițiilor care de 
multe ori au fost vitrege, socialismul aduce 
în toate planurile vieții sociale cuceriri cu 
adevărat istorice : lichidarea exploatării, a 
inegalităților de clasă, a celor sociale, a 
asupririi de orice fel, garantarea unor drep
turi fundamentale ca dreptul la muncă, la 
retribuție potrivit muncii depuse, la învă
țătură etc. Iată, dacă ne-am referi la Româ
nia, în cele peste trei decenii de construc
ție socialistă potențialul nostru economic a 
crescut de circa 55 de ori ; dintr-o țară în 
care numărul analfabeților se cifra la cîteva 
milioane am ajuns astăzi să legiferăm în- 
vățămîntul obligatoriu de 10 clase ; și ase
menea transformări de largă anvergură, de 
dimensiuni istorice ar putea fi menționate 
în toate domeniile sociale. Dar ele sînt igno
rate cu bună știință de adversarii noștri 
ideologici.

Elena Zamfirescu s Atunci cînd ss 
vorbește despre „eșecul" socialismului în 
plan economic, pare să se uite faptul că 
actualele dificultăți economice din țările so
cialiste sînt în mare măsură determinate de 
criza economică mondială, pentru declan
șarea căreia răspunderea principală revine 
țărilor capitaliste dezvoltate, relațiilor ine
chitabile promovate de acestea. Totodată, 
cînd se fac analize comparative între per
formantele economice ale țărilor capitaliste 
și ale celor socialiste se iau în considerație , 
numai țările capitaliste dezvoltate, ignorîn- 
du-se stările de lucruri existente în așa- 
zisa „lume a treia", profund marcată de 
consecințele subdezvoltării generate de în
delungata dominație colonialistă și neocolo- 
nialistă. Disocierea lumii dezvoltate — „lu
mea întîi" — de cea subdezvoltată, diso- 

- ciere operată prin intermediul conceptului 
de „lume a treia" urmărește plasarea în 
afara capitalismului a unei realități care 
este produsul său nemijlocit.

Ovidiu Trăsnea : Este plină de sem
nificații viziunea retroscopică ce caracteri
zează principalele curente ale ideologiei 
burgheze contemporane. In fond, recrudes
centa liberalismului clasic vădește o criză 
de soluții. La fel, „noua dreaptă" face apel 
tot la trecut. în opoziție cu această'situație, 
in tara noastră are loc un pregnant proces 
de înnoire teoretică, proces conceput atît 
în raport cu propria noastră experiență, cit 
și cu cea acumulată în celelalte țări socia
liste. în toate statele lumii. Deosebit de 
evident apare procesul de care- aminteam 
în domeniul democrației. Ceea ce ni se 
opune, de regulă, este o definiție a demo
crației. văzută în canoanele sale „clasice", 
burgheze, ca pluralism constituțional po
litic și ideologic și ca alternanță libe

ră la putere a partidelor politice. Este, 
aș zice, chiar firesc ca printr-o astfel 
de prismă — care, absolutizată. înseamnă 
imobilism și unilateralism istoric, realită
țile noastre să nu poată fi nici măcar în
țelese, iar nicidecum explicate, să fie de
naturate și mistificate cu rea credință. îm
binarea în activități concrete, cotidiene, a 
partidului, statului, organizațiilor obștești, 
crearea de forme instituționalizate in acest 
sens, acțiunea unor principii cu totul noi 
în sfera conducerii sint expresia unui sta
diu calitativ nou, superior de dezvoltare a 
sistemului politic socialist, a unor noi ti
puri de raporturi politice, a unor structuri 
politice noi, în care se „erodează" carac
terul strict politic, în sensul „clasic" de care 
vorbea și Marx, al instituțiilor politice spe
cializate și se „politizează" într-un sens 
nou, forme, mecanisme și' structuri partici
pative care nu erau politice prin natura lor.

Axul direcțional al acestor procese este 
extinderea și întărirea autoconducerii oame
nilor muncii, și în primul rind a autocon
ducerii muncitorești, care prin crearea unui 
mecanism economico-financiar adecvat do- 
bîndește și o bază materială proprie, sti
mulatoare. Toate aceste procese confirmă — 
împotriva celor care, extinzind „modelul" 
conl'lictual al reprezentării intereselor în 
societăți capitaliste antagoniste, tind să re
ducă procesul democratic, cum arătam, la 
„competiția liberă dintre partidele politice" 
— că reprezentarea adecvată și eficientă a 
intereselor diferitelor grupuri sociale și o- 
cupaționale, de sex, de vîrstă, se poate rea
liza într-un mod autentic, în condițiile 
realizării egalității sociale multilaterale cu 
efectivă garanție a libertății, numai într-un 
sistem democratic socialist.

Desigur, analistul unui asemenea sistem 
poate rămîne surprins în fața unor structuri 
și mecanisme neîntîlnite în alte contexte, 
care pot să nu fie inteligibile prin prisma 
unor categorii politice „clasice". Intr-un 
proces revoluționar profund novator, care, 
în dezvoltarea sa, se înnoiește el însuși pen
tru a putea răspunde cerințelor progresu
lui rapid și multilateral, este inevitabil, cum 
spuneam, să apară forme noi ce nu se în
cadrează integral în tiparele tipologice an
terioare, care au un caracter inedit, îmbo
gățind calitativ structura sistemului politic 
și ameliorindu-i performanțele în direcția / 
realizării integrale a obiectivelor strategice 'T 
adoptate, a valorilor care îl călăuzesc.

Elena Zamfirescu. Intr-un recent studiu 
dedicat crizei liberalismului, teoreticianul 
socialist italian Norberto Bobbio consemna : 
„Dacă în anii ’30 democrația era amenințată 
de capitalism, astăzi se pare că democrația 
ar amenința capitalismul". Tendințele tot 
mai certe de restrîngere a democrației, defi
nite eufemistic de ideologia burgheză de 
factură apologetică drept „moderări" impe
rioase ce ar putea asigura democrației „o 

■viață mai lungă", pun în lumină faptul că 
are loc o închidere a procesului democra
tic, astfel îneît să se prevină schimbări 
semnificative ale raportului forțelor politice 
din Occident. Victoria stîngii într-o serie 
de țări vest-europene atestă „imperfecțiu
nile" acestei strategii. Drept urmare, se in
tensifică propaganda privitoare la „absența 
democrației" în țările socialiste. în spatele 
considerațiilor mai sofisticate privitoare la 
raportul libertate-egalitate poate fi desci
frată aceeași preocupare de contrapunere 
nemijlocită, globală a capitalismului și so
cialismului. întrucit este evident că 
structurile sociale capitaliste sînt incapabile 
să permită realizarea egalității, sint elogiate 
pentru „potențialul de libertate" pe care 
l-ar deține. Asimilarea egalității cu „uni
formitatea", cu pericolul de aneantizare a 
personalității1 indivizilor — atît de caracte
ristică gîndirii „noii drepte" — și, impli
cit, negarea unora dintre marile cuceriri is
torice ale socialismului creează un fundal 
propice exultării „libertății", trecindu-se 
cu vederea că aceasta înseamnă — pentru 
masa populației din țările capitaliste — 
„libertatea" de a nu avea un loc de mun
că, de a fi exploatată, de a fi manipulată 
etc.

Constantin Vlad. în această dispută 
de dimensiuni istorice : socialism-capitalism, 
vom. combate ideea „crizei socialismului" 
nu de pe pozițiile unei înțelegeri triumfa- 
liste a proceselor care au loc în'societatea 
socialistă, ci în spiritul unei înțelegeri 
realiste. Societatea socialistă este un or
ganism viu, care se dezvoltă, caro pune 
probleme de rezolvat și pe care încearcă 
să le rezolve, care întimpină dificultăți, 
unele decurgînd din caracterul construe- * 
ției socialiste, altele decurgind din realita
tea relațiilor internaționale, realitatea lumii 
in care-se desfășoară construcția respecti
vă, deci dificultăți care trebuie învinse, 
trebuie depășite și care vor fi depășite, 
în fapt, dacă apar fenomene negative în 
socialism, ele nu decurg în mod organic 
și necesar din natura socialismului sau din 
natura relațiilor dintre țările socialiste, ele , 
nu sînt un efect inevitabil al principiilor 
socialismului, ci, dimpotrivă, concretizează 
faptul că aceste principii nu sînt înfăptuite 
pînă la capăt. Astfel, pornind de la anali
zele făcute de partidul nostru, de secretarul 
general al partidului, de la concluziile trase 
pentru activitatea noastră practică, trebuie, 
cred, subliniată însemnătatea respectării 
principiilor socialismului privind crearea 
unei baze economice socialiste unitare, în
făptuirea consecventă a repartiției socialis
te bazate pe echitate și justiție, promovarea 
rolului conducător al partidului în forme 
și modalități menite să întărească legăturile 
sale cu masele largi populare, instituirea 
unor forme eficiente de participare a mase
lor Ia conducerea societății, dezvoltarea 
conștiinței și răspunderii civice prin des
fășurarea unei munci ideologice, politico- 
educative, permanente și sistematice in rin- 
dul tuturor categoriilor sociale, în sinul în
tregii populații.

Aș sublinia că este, de aceea, extrem de 
bogată în semnificații aprecierea fșcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
șocialismul trebuie să-și demonstreze supe
rioritatea în fapt, în rezolvarea practică a 
problemelor. în această privință, este ne
cesar 6ă subliniem profunda semnificație 
pe care o are atitudinea creatoare a parti
dului nostru de soluționare a problemelor 
pe care le ridică viața, de creare a condi
țiilor ca orinduirea socialistă să-și pună în 
valoare valențele sale, valențe care pot fi, 
pot rămîne, în anumite condiții, doar în 
stare de potențialitate. O asemenea atitu
dine față de problemele edificării noii orîn- 
duiri exprimă convingerea noastră fermă că 
socialismul, deși nu. e scutit de lipsuri și 
greșeli, deși întimpină dificultăți-, este ca
pabil să le învingă prin aplicarea consec
ventă a principiilor revoluționare potrivit 
realităților concret-istorice din fiecare țară.

întreaga evoluție contemporană, complexă 
și contradictorie, demonstrează că socialis
mul constituie singura alternativă reală a 
societății capitaliste, singurul răspuns via
bil pe care istoria îl poate da astăzi, cînd 
se pune problema sensului evoluției socie
tății contemporane, a direcțiilor sale de 
evoluție. Direcție de evoluție care are — 
așa cum au demonstrat-o clasicii filozofiei 
clasei muncitoare, așa cum o demonstrează 
tot mai limpede realitățile și tendințele e- 
sențiale ale vieții contemporane — un sin
gur sens : socialismul.

Dezbatere organizată de
Paul DOBRESCU
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Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit pe Lucilla 
Ossman de Duque, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Columbia în Republica Socia
listă România în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de acredi
tare.

★
Aflat In vizită în tara noastră, mi

nistrul reconstrucției, ministrul de 
stat al locuințelor și îmbunătățirilor 
funciare din R. A. Egipt.' Hassaballah 
Mohamed El Kafrawy. a avut convor
biri cu Vasile Pungan. ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. loan Florea. ministrul indus
trializării lemnului și materialelor de 
construcții. Mihail Țenea. adjunct al 
ministrului în Departamentul pentru 
construcții în străinătate.

La încheierea vizitei. Vasile Pun
gan și Hassaballah Mohamed EI Ka
frawy au semnat un aide-memoire în 
care se relevă dorința de adîncire în 
continuare a raporturilor de priete
nie si colaborare statornicite între 
România si Egipt. în spiritul Înțele
gerilor convenite la nivel înalt.

La semnare a fost prezent ambasa- 
. dorul R. A. Egipt la București. Mo
hamed Wafik Hosny. .

★
Cu prilejul Zilei naționale a Thai

landei. ambasadorul acestei țări la 
București, Seth Herabat. a oferit'vi
neri o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae. vice- 
prim-ministru al guvernului. Ion Teo- 
reanu, ministrul educației si învătă- 
mintului, Gheorghe Dolgu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor instituții 
centrale, oameni de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri, la Muzeul de artă din mu

nicipiul Piatra-Neamț a fost deschi
să o amplă expoziție de carte sovie
tică, dedicată celei de-a 60-a aniver
sări a constituirii U.R.S.S. Sînt ex
puse lucrări de beletristică, știință și 
tehnici, social-politice, de artă, sport. 
La ve.ifisaj au luat parte reprezen
tanți ai centralei editoriale, ai or
ganelor de cultură și artă din jude

țul Neamț, precum și din partea 
Centralei' de stat pentru editură, po
ligrafie și comerț de carte din Uniu
nea Sovietică.

★
La Academia de studii economice 

din București au început, vineri, lu
crările simpozionului : „Perfecționa
rea conducerii, organizării și plani
ficării în industrie, construcții și 
transporturi în condițiile actualului 
mecanism economic*1, manifestare 
științifică organizată în întimpinarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Finlandei, vineri 
după-amiază a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală, organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația jfie 
prietenie româno-finlandeză.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de arh. Cezar Lăzărescu. președintele 
Asociației de prietenie româno-fin- 
landeză. scriitorul Radu Lupan a pre
zentat conferința „Finlanda — natu
ră și cultură**. In continuare au fost 
vizionate filme documentare finlan
deze.

Au participat membri ai Asociației 
de prietenie româno-finlandeză. re
prezentanți ai I.R.R.C.S.. Ministeru
lui Afacerilor Externe. Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de cultură si artă, un numeros 
public.

Au luat parte Olli Bergman, amba
sadorul Finlandei la București, mem
bri ai ambasadei, precum si delega
ția Asociației de prietenie Finlanda— 
România, care ne vizitează tara.

în aceeași zi. în sala de expoziții a 
I.R.R.C.S. s-a deschis o expoziție de 
pictură, cuprinzînd lucrări ale unor 
artiști plastici din orașul Kemi. La 
vernisaj au rostit alocuțiuni criticul 
de artă Mircea Deac și pictorul fin
landez Jorma Kuula.

★
în rotonda Ateneului Român s-a 

deschis, vineri, o expoziție fotodocu- 
mentară ilustrînd aspecte din viața 
și activitatea compozitorului maghiar 
Zoltân Kodâly, de la a cărui naștere 
se împlinesc 100 de ani, aniversare 
înscrisă în calendarul manifestărilor 
recomandate de UNESCO pe anul 
1982.

Personalitatea lui Z. Kodâly a fost 
evocată de compozitorul Zeno Van- 
cea, vicepreședinte al Uniunii compo
zitorilor și muzicologilor, și acad. Io- 
sef Ujfalussy. rectorul Academiei de 
muzică „Franz Liszt** din Budapesta.

Au participat Nicolae Călinoiu. 
președintele Uniunii compozitorilor și 
muzicologilor, rectorul Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu**, reprezen
tanți ai Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, ai M.A.E., Comisiei na
ționale române pentru UNESCO, oa
meni de artă și cultură. A fost pre
zent Barity Miklos, ambasadorul 
R.P. Ungare la București.

în aceeași zi. la Ambasada R.P. 
Ungare la București a avut loc o 
seară muzicală cu lucrări din, creația 
compozitorului.

★
„Resursele umane șl dezvoltarea 

șocial-economică** este tema sesiunii 
științifice de comunicări care și-a în
ceput lucrările vineri la Iași.

Participă personalități ale vieții 
științifice, economiști, sociologi, filo
zofi, psihologi, biologi si chimiști. fi
zicieni și agronomi, pedagogi, condu
cători de unități productive, altl spe
cialiști în diverse domenii ale activi
tății social-economice și de investiga
re a viitorului științei si tehnicii.

Comunicările si dezbaterile sînt 
axate pe evidențierea principalelor 
concepte care privesc resursele uma
ne și dezvoltarea socială, confruntă
rile contemporane de idei în jurul 
acestora, raportarea problematicii la 
cerințele si consecințele revoluției 
tehnico-științifice actuale, originalita
tea modului de abordare si tratare a 
problemei în documentele partidului 
nostru, în opera secretarului general 
al partidului. tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu. Lucrările prezentate se re
feră. de asemenea, la evoluția rolului 
resurselor umane în perspectiva pro
gresului tării noastre pe calea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre 
comunism, la importanta democrației 
muncitorești în dezvoltarea șocial- 
economică. Pe agenda reuniunii, de
dicată Conferinței Naționale a parti
dului. figurează și o masă rotundă. în 
cadrul căreia va fi stabilită tematica 
pentru viitoarele studii și cercetări în 
materie. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA sesiunii 
ROMANIA - COMUNITATEA

Vineri la amiază s-au Încheiat, la 
București, lucrările celei de-a II-a se
siuni a Comisiei mixte România-Co- 
munitatea Economică Europeană.

Cele două părți în comisie au exa
minat stadiul relațiilor economice 
dintre România și tarile membre ale 
C.E.E., posibilitățile și măsurile me
nite să conducă la dezvoltarea acestor 
relații, precum și a schimburilor co
merciale.

COMISIEI MIXTE 
ECONOMICA EUROPEANA
La încheierea lucrărilor, conducăto

rii celor două delegații. Vasile Pun
gan, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, si 
Wilhelm Haferkamp, vicepreședinte 
al Comisiei Executive a C.E.E. și res
ponsabil cu relațiile externe, au pro
cedat la un schimb de scrisori cu 
privire la punerea în practică a re
comandărilor convenite in cadrul 
sesiunii. (Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.; Noi unități siderurgice 
moderne

Adunarea festivă din Capitală prilejuită de împlinirea 
a 25 de ani de la apariția primului număr al revistei 

„Magazin"
Vineri, s-a desfășurat în Capitală 

adunarea festivă prilejuită de împli
nirea a 25 de ani de la apariția pri
mului număr al revistei „Magazin**.

In cadrul adunării au luat cuvîntul 
Tamara Dobrin. președinte executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste. Mi
hail Florescu. ministru secretar de 
stat la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie. Ion Cumpă- 
nașu, președintele Consiliului ziariș
tilor, directorul general al Agenției 
române de presă — Agerpres. Iosif 
Tripșa, secretar de stat la Ministerul 
Educației și învățământului, acad. 
Nicolae Teodorescu. președintele 
Asociației oamenilor de știință din 
România, Nicolae Dragoș, prim re- 
dactor-șef adjunct al ziarului „Scîn- 
teia**. Ion Cristoiu, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Scînteia ti- 
neretului**. Ion Albescu. redac
tor-șef al revistelor „Știință și teh
nică** și „Tehnium", Nicolae Arse- 
nie, redactor-șef adjunct al revistei 
„Flacăra**. Octavian Paler, redactor- 
șef al ziarului „România liberă** și al 
revistei „Magazin**,

în Încheiere, participantii au adop
tat. într-o atmosferă entuziastă, tex
tul unei telegrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune : Conștienti de rolul important 
ce revine presei comuniste în promo
varea spiritului științific, revoluțio
nar, în toate domeniile de activitate.

pătrunși de dragoste fată de Partidul 
Comunist Român, față de dumnea
voastră, mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ne reafirmăm 
hotărîrea fermă de a sluji prin mun
ca noastră obiectivele istorice cuprin
se în Programul partidului de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Animați de dorința fierbinte de a 
servi progresul necontenit al societă
ții românești. înfăptuirea idealurilor 
umaniste ale partidului nostru, căro
ra dumneavoastră le-ati consacrat și 
le consacrați, cu exemplară dăruire 
revoluționară, toate energiile, ne an
gajăm să aducem o contribuție spo
rită în complexa muncă de educare 
științifică a maselor. în stimularea in
teresului cititorilor noștri fată de ma
rile cuceriri ale cunoașterii umane. în 
formarea și afirmarea unei conștiințe 
înaintate, să milităm cu și mai mul
tă vigoare pentru triumful noului, 
pentru promovarea spiritului creator 
pe care 1-aiu pus în evidență ideile 
și inițiativele valoroase apărute 
in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României**. Vom sluji 
cu neabătut devotament cauza parti
dului nostru și ne exprimăm recunoș
tința că aparținem uiiel istorii căreia 
dumneavoastră, 6timate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, îi sînteți și 
exemplu și încercat conducător.

Seria marilor furna
le sovietice se va com
pleta pînă in 1985 cu 
încă unul care va pu
tea livra anual o can
titate record de fontă 
— 4,5 milioane tone. 
Proiectul acestui fur
nal cu un volum de 
5,5 mii metri cubi, a 
cărui construcție a și 
început la Cerepoveț, 
oraș in nord-vestul 
Uniunii Sovietice, a 
fost elaborat de insti
tutul ienlngrădean 
„Ghipromez**.

Specialiștii institu
tului au precizat că 
multe procese, tehno
logice ale noului fur
nal vor fi dirijate de 
computere. înalta pro
ductivitate a acestui

gigant al industriei si
derurgice va garanta 
diminuarea. costului 
metalului obținut, fapt 
dovedit și de funcțio
narea furnalului cu un 
volum de 5 000 mc de 
la Krivoi Rog, Ucrai
na. proiectat tot la 
Leningrad. Dealtfel, 
siderurgia sovietică se 
orientează in direcția 
instalațiilor de mare 
capacitate — înaltul 
lor grad de rentabili
tate permițînd com
pensarea cheltuielilor 
crescinde 'legate de ex
tracția și prelucrarea 
minereurilor.

Țot pe linia moder
nizării siderurgiei, la 
Combinatul metalur

gic de la Starîi Oskol 
(regiunea Belgorod) a 
fost dat în funcțiune 
complexul de granu- 
lare * a minereului, 
destinat elaborării de 
oțeluri de înaltă cali
tate. La proiectarea 
tehnologiilor utilizate 
aici pentru producerea 
oțelurilor au colaborat 
cele mai renumite co
lective științifice ale 
U.R.S.S. La Starîi Os
kol și-au experimentat 
lucrările 55 de insti
tuții științifice și de 
proiectări. Combinatul 
a devenit astfel un 
adevărat poligon de 
experimentare a celor 
mai noi tehnologii și 
utilaje metalurgice.

R.D.G.: Amplu program de construcții
\ de locuințe

Anual, în R.D.G. se 
construiesc sau se 
modernizează peste 
180 000 de apartamen
te, ceea ce 
că în fiecare 
meliorează 
de locuit 
550 000 de

înseamnă 
an își a- 
condițiile 

aproape 
persoane. 

Odată cu aceasta, cu
noaște îmbunătățiri 
substanțiale întregul 
cadru de viată cotidia
nă : se deschid noi 
creșe și grădinițe, noi 
centre de deservire și 
magazine in apropie
rea imediată. a blocu
rilor de locuințe. Con
form planurilor stabi
lite, pînă în 1990 se vor

construi, moderniza șl 
transforma atîtea locu
ințe cîte vor fi nece
sare pentru ca toți lo
cuitorii țării să dispu
nă de locuințe cores
punzătoare. Cincinalul 
1981-1985 prevede con
struirea sau moderni
zarea unui număr de 
940 000 apartamente 
prevăzute cu confort 
modern. Marile an
sambluri de blocuri, 
cum sint cele de la 
Berlin-Marzahn, Leip
zig-Grtinau sau Dres- 
da-Prohlis, iau, prac
tic. înfățișarea de noi 
centre urbane. Con
structorii și arhitecții

fac eforturi să evite 
monotonia prin pu
nerea în valoare a 
peisajului local, reali
zarea unor ansambluri 
variate cu fațade tra
tate și colorate diferit, 

în anii din urmă se 
acordă mijloace spori
te reparării, întreține
rii și modernizării fon
dului de locuințe 
vechi. Pentru soluțio
narea problemei locu
ințelor, prin construi
rea și modernizarea a 
3,5 milioane aparta
mente, se prevede 
cheltuirea a peste 200 
de miliarde de mărci.

R.P.D. COREEANĂ: Dinamismul
O tradițională manifestare cultural-educativă : O SPORT ® SPORT O SPORT • SPORT

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE

industriei constructoare de mașini

în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României**, la 5 decem
brie se deschide în întreaga tară, 
urmînd să se desfășoare pînă la 31 
ianuarie 1083. FSTIVALUL FILMU
LUI LA SATE, una din cele mai 
importante și mai ample acțiuni 
cultural-educative organizate în lu
nile de iarnă. Cuprinzînd peste 5 000 
de localități rurale, și așteptat cu 
viu interes de un număr impresjo- . 
nant de spectatori (peste 11 mili
oane spectatori la ultima ediție), 
festivalul este menit să contribuie 
la creșterea rolului filmului în via
ța spirituală a satelor noastre., la 
dezvoltarea conștiinței socialiste și 
lărgirea orizontului de cunoaștere 
al populației din mediul rural.

Actuala ediție, a XXVI-a. capătă 
importante semnificații și prezintă 
un interes sporit, desfășurîndu-se 
sub semnul mobilizatoarelor eveni
mente de o deosebită importantă în 
viata poporului nostru — Conferin
ța Națională a partidului si aniver
sarea Republicii.

Fondul bogat de filme aflat ta în
treprinderile cinematografice jude
țene — 700 filme artistice de lung 
metraj, peste 700 documentare și 
500 de animație — permite inițierea 
unor spectacole atractive., de largă 
diversitate tematică și a genurilor.

Se înscriu în acest context, cu 
precădere, acțiunile cultural-educa
tive dedicate Conferinței Naționale 
a pai dului și aniversării Republi
cii, < filme inspirate din trecutul 
de lv ă. a partidului, din lupta 
pentru cucerirea puterii politice și 
instaurarea Republicii, pentru con
struirea noii societăți.

O preocupare prioritară în munca 
lucrătorilor din rețeaua cinemato
grafică o constituie, și la actuala 
ediție, promovarea și intensificarea 
difuzării filmelor din producția na
țională — unele dintre ele în pre
mieră în rețeaua cinematografică 
sătească : AȘTEPTÎND UN TREN, 
ÎNTÎLNIREA. CINE IUBEȘTE ȘI 
LAȘA. PREA TINERI PENTRU 
RIDURI. PĂDUREA NEBUNĂ, 
TRANDAFIRUL GALBEN. , FE
MEIA DIN URSA MARE, UN OM 
TRĂIND ÎN VIITOR și altele — 
care vor fi prezentate in cadrul 
unor acțiuni cultural-educative de 
larg interes : întâlniri cu actorii și 
realizatorii, concursuri de cultură

BOTOȘANI: FEST/VALUl RESTITUIRILOR DRAMATURGICE
Cu Festivalul restituirilor drama- 

turgice, a cărei a cincea ediție se des
fășoară între 4—10 decembrie a.c.. 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste și Teatrul de stat „Mihai Emi- 
nescu“ din Botoșani întregesc paleta 
manifestărilor cultural-educative or
ganizate în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii. Intrat în . tradiția vieții spiri-* 
tuale a Botoșanilor și circumscris o- 
biectivelor Festivalului național 
„Cintarea României**, ciclul de ma
nifestări ce debutează astăzi își pro
pune să contribuie la amplificarea 
educației estetice a maselor largi de 
oameni ai muncii, prin intermediul 
artei scenice și, totodată, la reevalua
rea. în spiritul orientărilor trasate de 
Congresul educației politice și cul

cinematografică, simpozioane, me
dalioane cinematografice etc.

întreprinderile cinematografice 
județene. în colaborare cu inspec
toratele școlare județene și comite
tele județene ale U.T.C. au prevă
zut numeroase acțiuni cu filmul 
destinate tinerilor spectatori, care 
vizează educarea patriotic-revolu- 
ționară a tinerei generații, forma
rea ei in spiritul dragotei fată de 

muncă si învățătură. în toate loca
litățile sînt prevăzute matinee spe
ciale pentru copii și tineret, cu pro
grame adecvate.

Un rol activ îi revine filmului în 
cadrul invățămîntului agrozooteh
nic. ale cărui cursuri se desfășoară 
in aceeași perioadă ; cu sprijinul 
direcțiilor agricole județene și 
U.J.C.A.P.. întreprinderile cinema
tografice vor organiza o gamă lar
gă de acțiuni cu filmul în sprijinul 
noii revoluții in agricultură.

Chemate să contribuie la educarea 
politică, civică a spectatorilor, fil
mele documentare românești vor.fi' 
prezentate atit în completarea celor 
artistice de lung metraj, cit și in 
cicluri speciale pe diferite tematici. 
O atenție ‘ deosebită va fi acordată 
educației materialist-științifice a oa
menilor muncii și. in acest scop, 
vor fi utilizate o serie de filme 

turii socialiste din vara acestui an, a 
creației dramaturgice românești, rea- 
ducind în atenția instituțiilor teatrale 
din întreaga tară piese ce au intrat 
nejustificat în conul de penumbră al 
timpului. Rezultatelor obținute în 
edițiile anterioare ale festivalului se 
vor adăuga altele. în ediția actuală, 
prin opțiunile repertoriale ale teatre
lor de stat din Birlad. Botoșani. Brăi
la, Oradea, Pitești. Sibiu și Turda, 
cu un „antract** de muzică și poezie, 
ce va fi susținut de pianistul Dan 
Grigore și actorul Ion Caramitru. în 
versiuni regizorale purtînd semnă
turi de autoritate, vor fi prezentate 
piese de teatru de Mihai Eminesqu, 
Petre Ispirescu. (dramatizare de Au
rel Moga), G.M. Zamfirescu. Ion 
Sa va. Lucian Blaga. Tudor 'Mușates- 
cu, Mircea Ștefănescu ș.a. Drama

realizate recent de studioul „Al. 
Sahia“.

Pentru buna desfășurare a mani
festărilor festivalului. Centrala 
„ROMÂNIA-FILM-* a pus la dispo
ziția întreprinderilor cinematografi
ce județene un număr important de 
copii de filme, precum si o serie de 
materiale de propagandă editate ne 
plan central — trei modele de afi
șe. in zeci de mii de exemplare. 
300 000 calendare de buzunar cu 
imagini din filmele românești reali
zate in acest an. La acestea se a- 
dâugă' numeroasele materiale': de 
propagandă editate pe plan local de 
întreprinderile județene Câfd—1 îm
preună cu cele editate pe plan cen
tral — vor asigura o largă popu
larizare manifestărilor festivalului.

Desigur, o condiție importantă 
penti-u reușita actualei ediții a fes
tivalului o constituie calitatea pro
iecțiilor și. în acest scop, spiritul 
gospodăresc al lucrătorilor din re
țeaua cinematografică s-a manifes
tat in ultima perioadă prin verifi
carea tehnică atentă a aparaturii și 
instalațiilor, prin crearea unei am
biante plăcute în săli în 2 700 cen
tre de comune și în peste 2 000 de 
sate componente, dotate cit instalații 
de proiecție. O atenție specială a 
fost acordată și pregătirii caravane
lor care vor prezenta filme într-un 
număr important de așezări rurale.

Condițiile materiale create, pasiu
nea și spiritul de inițiativă al lu
crătorilor din întreprinderile cine
matografice, exprimate prin organi
zarea unor acțiuni vii, atractive, 
sînt chemate să contribuie la creș
terea rolului filmului în educarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii de la sate. Fără 
îndoială că, și în acest an. comite
tele județene de cultură si educație 
socialistă, ceilalți factori educațio
nali din județele tării vor sprijini 
eforturile întreprinderilor cinema
tografice pentru ca actuala ediție a 
Festivalului filmului la sate să con
stituie o reușită sărbătoare cultu
rală. capabilă să ofere prilejul 
unor autentice satisfacții spirituale 
milioanelor de oameni ai muncii din 
satele patriei noastre.

Marin STANCIU 
director general al Centralei 
„România-fllm"

turgi, critici, regizori, scenografi, ac
tori și activiști culturali din întreaga 
tară, cărora li se vor alătura repre
zentanți ai spectatorilor, vor lua în 
dezbatere fiecare participare în festi
val, valorilor scenice autentice acor- 
dindu-li-se în final premii și diplo
me. Un. colocviu-dezbatere va con
tribui la aprofundarea sub as
pect ideologic a obiectivelor propuse, 
în timp ce participarea specialiștilor 

-invitați la numeroase spectacole ale 
formațiilor teatrale de amatori și bri
găzilor artistice din județ, dezbateri
le ce vor urma fiecărei producții sce
nice au drept scop amplificarea si 
sporirea eficientei educative a activi
tății desfășurate în Festivalul națio
nal „Cintarea României**.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"

în preliminariile campionatului european de fotbal

Azî, la Florența, ROMÂNIA - ITALIA
Meciul va îi transmis în întregime la radio șl televiziune

Astăzi, pe „Stadio Comunale" din 
Florența, într-un meci contînd pentru 
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal, selecționata Româ
niei va întîlni reprezentativa Italiei, 
deținătoarea titlului de campioană 
mondială.

Antrenorii celor două echipe au 
anunțat că vor începe partida cu ur
mătoarele formații probabile : Româ
nia : Mora’ru — Rednic, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Ungureanu, Țicleanu, Do
nase, Bijloni, Bălăci, Cămătaru, Ga
bor ; Italia : Zoff — Gentile, Collo-

în cîteva
• în ziua a 2-a a campionatului 

mondial feminin de handbal ce se ’ 
desfășoară în diferite orașe din Un
garia. echipa României a întîlnit. în 
cadrul grupei B la Debrețin, selec
ționata Bulgariei. Partida s-a înche
iat cu scorul de 18—17 în favoarea 
sportivelor românce după ce la pau
ză echipa bulgară conducea cu 9—6.

Alte rezultate : U.R.S.S..— Coreea 
de Sud 23—21 (10—10) ; Iugoslavia — 
Congo 37—11 (17—4). Duminică for
mația României va juca în compania 
reprezentativei U.R.S.S.

O Astăzi pe stadionul Dinamo în 
cadrul competiției de fotbal pentru 
„Cupa a 35-a aniversare a procla
mării Republicii** se' va desfășura

t V
PROGRAMUL 1

11,00 T?1CX
11,05 Film artistic : „Căutări zadarnice**
11,55 Din marea carte a patriei
12,20 Ora de muzică
13,10 Să cînte copiii
13.30 I.a sfirșit de săptămlnă (I)

O Ora 15,30 Telesport. Fotbal : 
Italia — România în preliminariile 
Campionatului european. Transmi
siune directă de la Florența

13,35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 STRĂLUCITĂ SOLIE A PĂCII, 

PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII. 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU IN INDONE
ZIA

20,00 La sfirșit de săptămînă (II) • 20,00 
Teleenciclopedla 0 20,30 Film se

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 4 

decembrie, ora 20 — 7 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi in general 
frumoasă, cu cerul variabil mai mult 
senin. Unele înnorărl mai accentuate 
se vor produce spre sfîrșitul intervalu
lui, in sud-vestul țării. Vîntui va sufla 
slab, pînă la moderat, cu unele inten

vati, Baresi, Marini, Oriali, Tardelli, 
Antognoni, Conti, Paolo Rossi, Gra
ziano.

înaintea acestui joc, in clasamentul 
grupei a 5-a conduce România — 4 
puncte (din 2 meciuri disputate), ur
mată de Suedia — 3 puncte (din 3 
partide), Cehoslovacia — 2 puncte 
(din 2 meciuri), Italia — 1 punct 
(un joc disputat) și Cipru — zero 
puncte (din 2 partide).

Meciul va fi transmis în întregime 
la radio șl televiziune, cu începere 
de la ora 15,30.

rînduri
meciul Sportul Studențesc — Dina
mo, contînd pentru cea de-a treia 
etapă. Partida va începe la ora 13.

• Duminică sint programate me
ciurile ultimei etape a turului cam
pionatului diviziei A la rugbi. In 
Capitală vor avea loc trei meciuri : 
Steaua — Grivița roșie (stadion 
Steaua — ora 11) ; Sportul Studen
țesc — Universitatea Timișoara (te
renul Tei) — ora 9,30) și Rapid — 
Politehnica Cluj-Napoca (stadion 
Ciulești — ora 10). Iată întilnirile 
din țară : Farul Constanța — Dina
mo ; Știința Baia Mare — Știința 
Petroșani ; C.S.M. Sibiu — Gloria 
P.T.T. Arad ; Politehnica Iași — 
Rulmentul Birlad.

rial s „Lumini și umbre**. Ultimul 
episod • 21,35 Eveniment (II)-
• 21,10 „Te uită cum ninge De
cembre** — emisiune de varietăți

22,15 Telejurnal
• 22,25 Teatrul „Fantasio" ia A- 
rezzo (selecțluni)
• 22,45 Mondovislon : Elton John
PROGRAMUL 2

19,6o Telejurnal • Angajare — spirit re
voluționar. Să întîmpinăm Confe
rința Națională a partidului și a. 
35-a aniversare a proclamării Re-' 

/publici! cu noi și rodnice fapte de 
muncă

19,30 STRĂLUCITA SOLIE A PĂCII, 
PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII. 
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU IN INDONE
ZIA

20,00 Pagini muzicale de mare populari
tate

20,50 Tribuna experienței. Reportaj-dez- 
batere

21,10 Portret componistic
22,15 Telejurnal
22,25 Muzică de jaz 

sificări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, mal ridicate în regiunile 
vestice în ultima zl, iar cele maxime 
între 2 șl 12 grade. Loca! se va produce 
ceață. în București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntui va 
sufla slab, pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 
minus 3 și zero grade, maximele între 
6 și 9 grade. Dimineața $1 seara ceață. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu) .

Industria de con
strucții mecanice a 
R.P.D. Coreene cu
noaște o dezvoltare 
deosebită, realizind 
mașini și utilaje de 
mare capacitate și la 
un nivel tehnic ridicat. 
Una din cele mai pu
ternice unități ale a- 
cestui sector este com
binatul de mașini gre
le de ia Dai-an, unde 
se produc și utilaje 
complexe cu caracter 
de unicat. Printre re
alizările colectivului 
se numără presa de 
5 000 tone și echipa
mentele de foraj.

în prezent se între
prind acțiuni de mo
dernizare la -unitățile 
existente care produc 
rulmenți," precum și 
subansamble de mo
toare.

O serie de noi uti
laje grele au fost re
alizate în- ultima vre
me la complexul in
dustrial de la Ryong- 
song. Printre realizări
le recente ale colecti
vului de aici se nu
mără o serie de ma- 
șini-unelte grele, ca 
strunguri de 8 și 20 
metri, strungul caru
sel de 18 metri, pre

• • /.* CARNET CULTURAL 1
MARAMUREȘ. In comuna 

Cicîrlău are loc, din doi în doi 
ani, Festivalul cenaclurilor literare 
sătești, care atrage numeroși par
ticipant! din Întreaga țară. Dedi
cată apropiatei Conferințe Națio
nale a partidului și aniversării Re-, 
publicii, ediția din acest an s-a 
constituit într-o aleasă manifestare 
patriotică a spiritualității sătești. 
Din cele peste 100 de lucrări sem
nate de concurenți din 30 de jude
țe, juriul a selecționat 21 spre a le 
onora cu. premii și mentiutii din 
partea unor foruri de cultură și 
reviste literare din țară, marele 
premiu revenind maramureșeanu
lui Vasile Morar din Ulmeni. 
(Gheorghe Susa).

unuiBOTOȘANI. împlinirea
secol de la înființarea primei bi
blioteci publice la Botoșani — ac
tuala Bibliotecă județeană „Mihai 
Eminescu" — a fost marcată prin- 
tr-un amplu ciclu de manifestări 
politico-ideologice și cultural-edu
cative dedicate Conferinței Națio
nale a partidului și celei de-a 35-a 
aniversări a "Republicii. Au fost 
prezenți oameni de cultură, proza
tori, poeți, dramaturgi, critici lite
rari născuți în județ care s-au în
tîlnit cu membrii cenaclurilor și' 
cercurilor literare, au luat parte la 
numeroase recitaluri de poezie pa
triotică organizate in casele de 
cultură, cluburile muncitorești și 
căminele culturale. (Silvestri Aile- 
nei).

ARGEȘ Jh comuna Drăganu
a avut loc un ciclu de manifestări 
artistice și cultural-științifice de
dicate Conferinței Naționale a par
tidului. Programul a cuprins un 
simpozion despre istoricul comunei 
Drăganu, evidențierea fruntașilor 
în producție din agricultură, des
chiderea unei expoziții de carte 
tehnico-științifică și a alteia de is
torie și etnografie, o gală de f’lme 
documentare și un program artis
tic. (Gheorghe Cîrstea). «

HUNEDOARA. In județul
Hunedoara s-a desfășurat ..Săptă
mîna cărții tehnico-științifice**. în 
cadrul căreia au avut loc la Petro

cum și prese de 3 000 
și 6 000 tone.

Spre sfîrșitul anilor 
70 complexul indus
trial de la Ryongsong 
și-a extins considera
bil capacitățile, pro
cesul de echipare a în
treprinderii cu utilaje 
de mare capacitate 
continuind și în ulti
mii ani. La ora actua
lă, printre beneficiarii 
constructorilor de ma
șini de la Ryongsong 
se numără unități ale 
industriilor metalurgi
că, chimică, materiale
lor de construcție, 
energetică și extrac
tivă.

șani, Deva, Mintia, Orăștie, Hațeg 
și in alte localități dezbateri și alte 
manifestări cu cartea. (Sabin 
Cerbu).

VASLUI. în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, la cine
matografele „Modern** din Vaslui 
și „Victoria" din Birlad a fost or- 
ganizată proiecția unui ciclu de fii; 
me artistice românești sub generi
cul „Comunistul — exemplu și în- 
demn‘‘. (Pețru Necula).

IAȘI. „Mărturii arheologice des
coperite în vatra istorică a Iașiului** 
— este intitulată expoziția deschi
să la Palatul culturii din Iași de
dicată Conferinței Naționale a 
partidului și celei de-a 35-a ani
versări a Republicii. Expoziția cu
prinde peste 1 090 de exponate, re- 
prezentînd obiecte de ceramică, 
unelte de piatră și din metal, po
doabe Vestimentare, monede me
dievale, alte mărturii care ilustrea
ză evoluția locuirii in teritoriul ve
trei istorice a Iașiului încă dii\ epo
ca neolitică. (Manole Corcaci).

IALOMIȚA. In organizarea 
comitetului județean de educație 
politică și cultură socialistă, in co
laborare cu revista „România lite
rară", în municipiul Slobozia și in 
orașul Urziceni au avut loc întîl- 
niri cu cititorii și șezători literare.
La reușita acestor manifestări, care 
au trezit un larg interes in rîn- 
dui iubitorilor de literatură, și-au 
adus contribuția numeroși scriitori. 
(Mihai Vișoiu).

ALBA. Școlile generale din 
Abrud, Vidra și Bucium au împli
nit 200 dă ani de atestare docu
mentară. Cu acest prilej. în locali
tățile respective ău avut loc diver
se manifestări cultural-educative, 
la care au participat un mare nu
măr de cetățeni, elevi și cadre di
dactice © în comuna Avram Ian- 
cu. localitate care poartă numele 
ilustrului său fiu, a fost inaugurat 
noul cămin cultural. Ridicat cu 
sprijinul" localnicilor, acest edificiu 
cultural dispune de o sală de spec
tacole cu 300 de locuri, bibliotecă 
etc. (Ștefan Dinică).

• SISTEM ECONO
MIC DE STOCARE A IN
FORMAȚIILOR. Sistemul 
de stocare a informațiilor pe 
videodiscuri, cu ajutorul fasci
culelor laser, este cunoscut de 
cităva vreme. însă prezintă 
dezavantajul de a fi costisitor. 
Specialiștii britanici au realizat 
un sistem mult mal ieftin de 
stocare a informațiilor — sub 
forma unui disc „clasic**, cu 33 
de turații, denumit „mnemos**. 
înregistrarea se face cu ajuto
rul unor fascicule de electroni, 
care „imprimă** șențulețe de di
mensiuni de ordinul micronilor 
pe o matriță de sticlă, servind 
la rîndul ei la fabricarea în se
rie a unor discuri din plastic. 
Capacitatea de stocaj : 6 000 de

pagini de text. Cu alte cuvinte, 
pe un singur disc „mnemos" 
pot fi imprimate mai multe mii 
de microfișe sau milioane de, 
date necesare pentru alimenta
rea unui microcomputer. ■ Desi
gur, videodiscurile au o capaci
tate de stocare mai mare, dar 
prețul redus al discurilor 
„mnemos** face ca acestea să 
aibă o mare căutare.

o MAȘINĂ AMFIBIE 
PENTRU ZONELE POLA
RE. „Sever-2** este o mașină am- 
fibie pe pernă de aer de exce
lentă manevrabilitate și sigu
ranță, destinată zonelor, polare. 
Dezvoltînd viteze de pînă la 70 
de kilometri pe oră, vehiculul 
creat de specialiștii sovietici este 
capabil să transporte două tone

de marfă și doi pasageri, tre- 
cînd nu numai peste bariere de 
apă sau zăpadă, ci și peste fi
suri în ghețari, peste îngrămă
diri de ghețari. De asemenea, 
ea poate fi utilizată peste rîurile 
mici, unde navele cu elice nu 
pot naviga, precum și de către 
expedițiile geologice. Toate a- 
ceste calități o fac să fie foarte 
apreciată în Extremul Nord al 
U.R.S.S., unde primăvara și 
toamna nu poate fi folosit nici 
un alt fel de mijloc de locomoție.

© FOARFECE DIN CE
RAMICĂ. După epoca de pia
tră, după cea a bronzului și cea 
a fierului vom fi martori in 
viitor ai epocii ceramicii ? Da, 
răspund specialiștii niponi, care 
preconizează înlocuirea in tot 
mai mare măsură a fierului cu

ceramica. Este vorba de o cra
inică supusă unei operații spe
ciale, care-i dă o duritate și o 
rezistentă foarte mari. De pil
dă, foarfecele fabricate din 
ceramică au o durată de func
ționare de trei ori mai mare 
decît cele clasice din metal, sînt 
inoxidabile și totodată ascuțișul 
lor este "mult mai fin.

• PETROLUL DIN 
OCEANUL PLANETAR. 
„Principala direcție a dezvoltării 
industriei extractive de petrol și 
gaze naturale din țările capita
liste o va constitui exploatarea

intensivă a resurselor de petrol 
și gaze 'naturale din subsolul o- 
ceanului planetar", potrivit apre
cierilor firmei „Panwell Publi
shing Comp.**. în 1981. extracția 
de titei din apele teritoriale ale 
țărilor capitaliste dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare a 
depășit 680 milioane tone. Potri
vit prognozelor, la începutul 
anilor ’90 nivelul extracției sub
marine va crește pină la 900— 
1100 milioane tone anual. Tot
odată. procentul zăcămintelor 
submarine și din platoul conti
nental va crește * pînă la 35—40 
Ia sută din totalul producției de 
petrol a țărilor capitaliste.

• TRANSPLANT MUL
TIPLU -DE INIMĂ Șl 
PLĂMINI. Un b01nav ce a 
fost supus, la 23 noiembrie, unei 
operații de transplant multiplu, 
fiindu-i înlocuite atit inima cit 
și ambii plămîni. se reface trep
tat după dificila intervenție chi
rurgicală — relatează agenția 
France Presse. Institutul de car
diologie din orașul american 
Houston, unde a avut • loc ope
rația. a anunțat că pacientul. în 
vîrstă de 41 de ani. nu mai are 
nevoie de respirație artificială.

© RARITATE ZOO
LOGICĂ. Patru vitei fătați 
recent au completat turma de 
tauroovine de pe insula Vran» 
ghel. în trecutul îndepărtat.

tauroovinele — animale astăzi 
extrem de rare, care prezintă 
caracteristici deopotrivă ale 
taurinelor și ale ovinelor — 
populau suprafețe întinse din 
zonele nordice ale Asiei, Euro
pei și Americii. Spre deosebire 
de mamuți, care au dispărut in 
urmă cu aproximativ zece mii 
de ani. tauroovinele. extrem de 
rezistente, au reușit să su- 
prayiețuiască adaptindu-se la 
schimbările climei, dar ca ur
mare a vinarii au ajuns pe cale 
de dispariție. în prezent, cercetă
tori sovietici și din alte țări se 
preocupă de refacerea populației 
de tauroovine. în cadrul acestui 
program, în anii 1974—1975 au 
fost aduse în peninsula Taimir 
și pe insula Vranghel din Extre
mul Nord sovietic cîteva exem
plare din aceste animale rare. 
Cercetătorii pot să dea deja un

răspuns pozitiv la întrebarea 
dacă ele pot repopula ldcurile 
pe care au trăit odinioară. Pe 
insula Vranghel s-au născut pînă 
în prezent 17 viței de tauroovine.

© VESTIGII ALE PRE
ISTORIEI. După cum relatea
ză cotidianul „New Straits 
Times" din Kuala Lumpur. în 
jungla din zona muntoasă a sta
tului Sarawak a fost descope
rit un trib al cărui mod de via
tă corespunde gradului de dez
voltare al epocii de piatră. 
Membrii tribului sint culegători, 
principala lor hrană consti- 
tuind-o poamele si rădăcinile pă
durii. La începutul lui noiem
brie au fost stabilite primele 
contacte cu această comunitate 
umană pînă acum complet izo
lată.



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Adoptarea unui proiect de rezoluție care se pronunță pentru 
instituirea unei noi ordini internaționale în domeniul informației

moscova : Convorbiri asupra problemelor
situației din Orientul Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat un 
proiect de rezoluție care se pronun
ță pentru instituirea unei noi ordini 
internaționale în domeniul informa
ției și pentru tratarea prioritară de 
către serviciile de presă ale Națiu
nilor Unite a problemelor legate de

Lucrările reuniunii de la Madrid
MADRID 3 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Radu Adrian : Dele
gațiile celor 35 de state participante 
la reuniunea general-europeană de la 
Madrid au adoptat. în ședința ple
nară de vineri, programul de lucru 
pentru săptămîna viitoare. Acest pro
gram prevede, pe lingă ședințele 
plenare, un număr sporit de intîlniri 
ale grupului de lucru însărcinat cu

„Statele industrializate nu trebuie să ridice obstacole 
in calea exporturilor țărilor in curs de dezvoltare" 

— declară fostul cancelar al R.F.G.
BONN 3 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția D.P.A., fostul can
celar al R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, a atras atenția asupra ma
rii interdependențe economice inter
naționale. „Dependența reciprocă a 
economiilor diferitelor țări este în 
prezent mai mare ca oricind — a 
subliniat Schmidt. De aceea, criza 
economică mondială nu poate fi so
luționată pe calea confruntării, ci

Critici în Congresul S.U. 
de amplasare a

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Comisia pentru alocații bugetare a 
Camerei Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a aprobat fonduri în va
loare de aproape un miliard de do
lari pentru producerea noilor rache
te strategice intercontinentale de tip 
„MX". După cum precizează agen
țiile internaționale de presă, dezba
terile din cadrul comisiei pe această 
temă au fost deosebit de controver
sate, un mare număr de parlamen
tari luind poziție împotriva acestui

Un „banal” accident de circulație evidențiază 
riscurile acumulării continue de armament

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Un autocamion transportând 18 ra
chete antiaeriene de tip „Standurd- 
1“ ale marinei militare a S.U.A. s-a 
răsturnat pe o sosea din statul ame
rican California, informează agen
ția France Presse. Ca măsură de 
prevedere, autoritățile au fost ne
voite să evacueze locuitorii aflați 
pe o rază de circa șapte kilometri 

pace și securitate, dezarmare, deco
lonizare, promovarea drepturilor 
omului, lupta împotriva apartheidu
lui și a discriminării rasiale.

Rezoluția propune, de asemenea, 
intensificarea cooperării dintre Na
țiunile Unite și rețeaua de agenții de 
presă naționale și regionale ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

redactarea documentului final. în 
cadrul ședinței plenare au luat cu- 
vintul reprezentanții Ungariei. S.U.A.. 
R. D. Germane si U.R.S.S. în dezba
teri s-a evidențiat, printre altele, că 
în această ultimă fază a reuniunii, 
deși nu s-a trecut încă la redactarea 
propriu-zisă. s-a înregistrat o atmos
feră mai bună de lucru în compa
rație cu fazele precedente.

numai pe cea a cooperării". Helmut 
Schmidt a apreciat, pe de altă parte, 
că sistemul bancar internațional • nu 
trebuie să „închidă brusc robinetul 
creditelor" pentru țările în curs de 
dezvoltare. Totodată, statele indus
trializate nu trebuie să ridice obsta
cole în calea exporturilor țărilor în 
curs de dezvoltare, deoarece ele au 
nevoie stringentă de devize.

Â. împotriva proiectelor 
rachetelor MX

costisitor și primejdios program de 
înarmare nucleară, care va genera o 
nouă escaladare a cursei înarmărilor 
si va spori pericolele la adresa păcii 
mondiale. Exprimînd opoziția sa fer
mă fată de producerea și amplasarea 
rachetelor „MX", deputatul John Co
nors a criticat și .tezele unor membri 
ai guvernului S.U.A. potrivit cărora 
un război nuclear „ar putea fi.cisti- 

. gat" declarînd că asemenea opinii 
sint deosebit de nocive si constituie 
o „eroare periculoasă".

de locul respectiv și au interzis 
temporar survolarea zonei.

Prin consecințele pe care le-ar fi 
putut avea, acest „banal" accident 
de circulație reprezintă prin el în
suși un semnal , de alarmă față de 
multiplele riscuri pe care le implică 
acumularea continuă a armamente
lor. ' ■ ■

MOSCOVA 3 (Agerpres). — La 3 
decembrie, I. V. Andropov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. N. A. Tihonov, președintele 
Consiliului de Miniștri, și A. A. 
Gromîko. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., au avut o întrevedere 
cu delegația „Comitetului celor șap
te". condusă de regele Hussein al Ior
daniei. După cum se știe, acest or
ganism a fost constituit de cea de-a 
12-a Conferință arabă la nivel înalt 
de la Fes (Maroc) și are misiunea să 
stabilească contacte cu conducătorii 
țărilor membre permanente ale Con

Instalarea noului președinte al Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — Miguel de la Madrid Hur
tado a fost învestit oficial în funcția 
de președinte âl Mexicului, pentru o 
perioadă de sase ani. succedîndu-i 
lui Jose Lopez Portillo. Ceremonia 
de transfer a prerogativelor puterii 
a avut loc la sediul parlamentului.

La festivitate a fost prezent, 
in calitate de rebrezentant per
sonal al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ambasadorul României în 
Mexic. Constantin Băbălău.

Miguel de la Madrid Hurtado a 
prezentat un program în zece puncte, 
bazat pe „muncă, producție și econo
mie". Referitor la politica externă, el 
a reafirmat atașamentul Mexicului la 
principiile neintervenției și egalității 
juridice a popoarelor, a lansat un apel 
pentru instituirea unei noi ordini in
ternaționale și a cerut soluționarea 
justă și pașnică a tensiunilor din A- 
merica Centrală.

Propunere privind 

încheierea unui acord 

național între P.C.F. 
și P.S.F. înaintea alegerilor 

municipale
PARIS 3 (Agerpres). — Georges 

Marchais, secretar general al. Parti
dului Comunist Francez, i-a adresat 
lui Lionel Jospin, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez, lin apel 
în care cere ca încheierea unui acord 
național intre cele două partide să 
aibă loc înaintea alegerilor munici
pale din primăvara anului 1983. în 
documentul dat publicității, Georges 
Marchais subliniază că în prezent, 
cînd forțele de dreapta s-au polari
zat în lupta împotriva celor de stin
gă, este necesar ca acestea să-și 
strîngă rindurile, pentru a se da o ri
postă hotărită uneltirilor periculoase 
ale dreptei. Pe de altă parte, secre
tarul general al P.C.F. a arătat câ în 
prezentarea unor candidați unici din 
partea formațiunilor politice de stîh- 
ga trebuie să se aibă în vedere ca 
aceste partide să fie reprezentate în 
mod echitabil. 

siliului de Securitate pentru a exa
mina probleme legate de soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu.

I. V. Andropov a reafirmat poziția 
Uniunii Sovietice față de problemele 
din Orientul Mijlociu, arătînd că 
U.R.S.S. a fost și va fi de partea cau
zei drepte a popoarele- arabe, a lup
tei lor împotriva agresiunii israeliene. 
pentru libertate și independență, 
pentru pace în Orientul Mijlociu.'

După cum relatează agenția T.A.S.S., 
în cadrul întîlnirii s-a convenit să se 
mențină contacte strînse în proble
mele reglementării situației din 
Orientul Mijlociu.

Miguel'de la Madrid Hurtado s-a 
născut in orașul Colima, din vestul 
țării, la 12 decembrie 1934. A absol
vit cursurile Facultății de drept la 
Universitatea Națională Autonomă 
a Mexicului. A ocupat mai multe 
funcții in cadrul Ministerului de Fi
nanțe. Din 1970 a colaborat îndea
proape cu fostul președinte Jose 
Dopez Portillo pină în septembrie 
anul trecut, cind a fost desemnat 
candidat al președinția republicii.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

MARȘ DE PROTEST AL ȘOME- 
• RILOR. „Cerem dreptul la muncă !“ 

— aceasta a fost revendicarea ma
joră formulată, la intrarea în ma
rele oraș australian Sydney, de par- 
tipipanții la un marș de protest al 

I șomerilor din orașul Wbllongong, 
centru al iridustriei siderurgice și 
carbonifere. După cum a declarat 

Iunul din liderii sindicali din 
această zonă din sud-estul Austra
liei. marșul de protest al șomerilor 

1 constituie o reînviere a tradițiilor 
de luptă ale > muncitorilor din anii 
'30, din perioada „marii depresiuni".

I O DELEGAȚIE a consiliului 
NAȚIONAL AL FEMEILOR DIN 

' ROMANIA, condusă de Margareta 
Hausser, membră a C.C. al P.C.R., 

I secretară a consiliului, s-a aflat in 
I Uniunea Sovietică la invitația Co

mitetului Femeilor Sovietice. Dele- 
Igația a avut convorbiri la Sov-etul 

Suprem al U.R.S.S.. Comitetul de

j PRIMUL OM CU INIMA ARTIFICIALA : STARE CRITICĂ. Un pur-
I tător de cuvînt al spitalului din Salt Lake City — unde, joi, a fost reali

zată în premieră mondială,, o operație de implantare a unei inimi artifi-

Iciaie la o ființă umană — a precizat că după mai bine de 24 de ore de 
la încheierea intervenției chirurgicale „starea pacientului rămine critică, 
dată fiind natura operației efectuate", adăugind că. medicii consideră, cu

I toate acestea, că „bolnavul evoluează bine pentru moment". Purtătorul de 
cuvînt a arătat că pacientul, Barpey Clark, în vîrstă de 81 de ani, s-a 
trezit și — întrucît nu poate vorbi din cauza unui tub introdus prin ca
vitatea bucală, care îl ajută să respire — a scris cîteva cuvinte, prin care 

| a cerut infirmierelor apă.

Manifestări 
consacrate 
României

LONDRA 3 (Agerpres). — In 
cadrul acțiunilor pentru mar
carea in Marea Britanie a zilelor 
de 1 și 30 decembrie, la 
Nottingham a avut loc o adunare 
festivă organizată de filiala din 
localitate a Asociației de priete
nie Marea Britanie—România. 
Cu această ocazie, s-a organizat 
o expoziție de artizanat româ
nească.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — 
In cinstea zilei de 30 Decembrie, 
ambasada țării noastre din Da
nemarca a organizat o seară ro
mânească, Cu acest prilej a fost 
prezentat filmul „România con
temporană". Au participat repre
zentanți al Ministerului de Ex
terne, Ministerului Culturii, ai 
unor instituții de artă și cultu
ră, oameni de afaceri, ziariști. 
Cei prezenți au exprimat apre
cieri elogioase la adresa realiză
rilor economice și sociale ale po
porului român, a politicii ferme 
și consecvente duse de Româ
nia pe plan internațional pen
tru pace, destindere și colabo
rare intre popoare. "

Stat pentru Muncă și Probleme So
ciale, Consiliul Central al Sindica
telor, a vizitat obiective cultural- 
artîstice, sociale si de învățământ din Moscova și Leningrad.

PRIMIRE LA MADRID. Regele 
Juan Carlos I al Spaniei l-a primit 
la Palatul Zarzuela din Madrid pe 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Gerarde Igle
sias. Secretarul general al P. C. 
din Spania a declarat presei, după 
primire, câ a transmis suveranului 
spaniol hotărîrea P. C. din Spania 
de a continua să acționeze pentru 
consolidarea cursului democratic 
inițiat în țară. '

ACORDUL DE COLABORARE 
pe anul 1983 intre Consiliul ziariș
tilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea ziariștilor din 
R.D. Germană a fost semnat la 
Berlin.

J

Sub semnul colaborării economice româno-sovietice
MOSCOVA 3 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : La 3 de
cembrie, tovarășii loan Totu, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
interguvernamentală româno-sovieti- 
că de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, și Ștefan Birlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, au avut convorbiri cu N. V. 
Talîzin, vicepreședinte al Consiliului 
de‘ Miniștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice în Comisia intergu

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
Cuvintarea tovarășului Todor Jivkov

SOFIA 3 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la plenara C.C. al P.C. Bul
gar, Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al partidului, a arătat că sem
nificația de bază a concepției- privind 
noul Cod al muncii rezidă în crearea 
unor condiții cit mai bune pentru fo
losirea deplipă și cu înaltă eficientă 
a potențialului de muncă al națiunii, 
pentru creșterea avuției materiale și 
spirituale a țării, pentru ridicarea 
continuă a bunăstării poporului. Noi 
nu preluăm în mod mecanic experi
ența pozitivă a altor țări și nu propu
nem rețete de-a gata, a arătat vorbito
rul. Codul evidențiază faptul că mun
ca și relațiile de muncă în Bulgaria 
se întemeiază pe o bază socialistă.

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Cuvintarea tovarășului Gustav Husak

PRAGA 3 (Agerpres). — în cuvin
tarea rostită la Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al partidu
lui, a relevat că Cehoslovacia va mi
lita pentru reafirmarea în lume a po
liticii de destindere, informează 
agenția C.T.K. în context, vorbitorul 
a menționat că Cehoslovacia trebuie 
să contracareze discriminarea cres- 
cindă. presiunile economice tot mai 
intense, blocada financiară și in do
meniul creditelor bracticate de țările 
occidentale. în contradicție cu nor
mele dreptului internațional.

Cehoslovacia a pășit ferm pe calea 
consolidării echilibrului relațiilor sale 
economice externe. în primul rind pe 
calea reducerii datoriilor în valută 
convertibilă — a arătat G. Husak. 
Toate acestea impun exigențe mari 
față de resursele țării. în acest an

BERLIN: Convorbiri privind relațiile 
dintre cele două state germane

BERLIN 3 (Agerpres). — Agenții
le A.D.N. și D.P.A. informează că 
Guenter Mittag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
l-a primit, la Berlin, pe Philipp Jen- 
ninger, ministru de stat la Cancela
ria federală a R.F.G., cu care a dis- • 
cutat probleme de interes comun 
privind relațiile dintre R.D.G. și 
R.F.G. A fost reafirmată, cu acest 

( prilej, dorința de .a. continua și dez
volta relațiile bilaterale pe baza tra

vernamentală de colaborare economi
că și tehnico-științifică, și N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării. 
Au fost examinate, într-o atmosferă 
de lucru, stadiul actual al colaborării 
economice româno-sovietice, precum 
și posibilitățile de dezvoltare a aces
teia in actualul cincinal și în perspec
tivă.

La convorbiri a participat Traian 
Dudaș. ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

în aceasta rezidă principala sursă a 
progresului neabătut al individului, 
cit și al întregii societăți socialiste.

Relevind necesitatea unor eforturi 
generale în direcția depășirii neajun
surilor, a contradicțiilor, a înlătură
rii a tot ce frinează folosirea la ma
ximum a posibilităților socialismului. 
Todor Jivkov a subliniat că aseme
nea . contradicții pot să apară, prin
tre altele, dacă colectivul de muncă 
nu își îndepl'nește drepturile si obli
gațiile in legătura lor dialectică, dacă 
el va uita sau nu își va îndeplini în 
măsura cuvenită obligațiile, nu-și va 
orienta eforturile spre o folosire cît 
mai eficientă a mijloacelor de pro
ducție.

s-a reușit să se asigure dezvoltarea 
normală a economiei naționale. S-au 
realizat economiile planificate de 
combustibili, energie și nietale. S-a 
înregistrat o balanță comercială și de 
plăți activă nu numai cu țările so
cialiste, ci și cu cele nesocialiste.

Referindu-se la O' serie de neajun
suri, vorbitorul a declarat :, Există 
încă un număr mare de întreprinderi 
— circa o cincime — care na. >,j înde
plinesc sarcinile de plan, din cauze 
de cele mai multe ori subiective. în 
pofida unor rezultate pozitive, în do
meniul reducerii consumului de 
energie, metale și materii prime, în 
comparație cu alte țări și ținîndu-se 
seama de rezervele existente ritmul 
este încă scăzut. De aceea, pentru 
anul viitor este necesar să se stabi
lească sarcini mai complexe în 
acest sens.

tatului fundamental și a celorlalte 
acorduri încheiate între cele două 
părți. în context, au fost abordate și 
probleme ale comerțului dintre 
R.D.G. și R.F.G.

Philipp Jenninger a avut, de ase
menea, convorbiri cu Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al R.D.G., 
cu care a examinat probleme inter
naționale de interes comun și rela
țiile dintre cele două state germane.

aberanta utilizare 1 Pentru nevoile popoarelor — PENURIE;
A bogățiilor planetei n pentru cursa înarmărilor — RESURSE IROSITE

Pe marginea noului raport al O.N.U. inițiat de România privind consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor (II)
Pe lingă povara intolerabilă pe care o reprezintă cursa înarmărilor 

din unghiul irosirii resurselor materiale și umane (vezi articolul din 
„Scînteia" nr. 12 526), continuarea competiției militare a devenit un 
factor major de agravare a problemelor crizei economice, cu grave 
consecințe asupra vieții sociale a tuturor națiunilor. Aceasta este una 
din concluziile principale ce se degajă din raportul secretarului general 
al O.N.U. privind „CONSECINȚELE ECONOMICE Șl SOCIALE ALE 
CURSEI ÎNARMĂRILOR Șl EFECTELE El PROFUND DĂUNĂTOARE 
ASUPRA PĂCII Șl SECURITĂȚII IN LUME", difuzat la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Pe baza studiilor și analizelor e- 
laborate de experți din 12 țări, in
clusiv România, raportul — el însuși 
rod al unei inițiative a tării noastre 
— caracterizează astfel fenomenul 
sporirii arsenalelor și reflexele sale 
nocive:

„Cheltuielile militare agra
vează tendințele inflaționiste.

O RISIPĂ COLOSALĂ

Din capul locului, raportul subli
niază că armele sînt din ce în ce 
mai costisitoare. De aici se desprin
de un adevăr elementar, la îhdemî- 
na înțelegerii fiecăruia; adevărata 
povară a cheltuielilor militare constă 
in pierderea bunurilor și serviciilor 
civile ce ar fi putut fi produse cu 
banii irosiți pentru arme. Dacă in 
privința capacității distructive a 
unor arme pot exista calcule și 
ipoteze controversate, pierderea pe 
care ele o comportă sub raport e- 
conomic propriu-zis e mult prea 
evidentă și palpabilă imediat ca să 
poată fi pusă la îndoială. Se con
firmă astfel corelația între fenonje- 
nele crizei economice si sporirea

BUNURI PREȚIOASE SUSTRASE 

CIRCUITULUI ECONOMIC

Admițind că poate exista uneori 
o coincidență intre ratele înalte de 
creștere a cheltuielilor militare și 
cele ale creșterii economice, ra
portul secretarului general al O.N.U, 
susține categoric că nimic nu pro
bează aici o relație de la cauză la 
efect, iar dacă ea există, atunci 
este tocmai inversă și, in orice caz. 
pierderea de bunuri civile se află 
în raport direct cu volumul a- 
locațillor militare. Acest lucru 
este valabil cu deosebire cind e 
vorba de tehnologiile militare și 
civile strins interdependente din 
unele sectoare ale industriei, ca 

creează tnai puține locuri de 
muncă decit investițiile civile de 
aceleași dimensiuni și adaugă 
noi dificultăți in ce privește ba
lanțele de plăți, toate acestea 
reprezentind fenomene economi
ce legate între ele și avînd se
rioase urmări pe plan social".

cheltuielilor militare, fiind implicit 
respinsă aserțiunea potrivit căreia 
investițiile în sfera militară ar fi 
un „stimulator al economiei".

în pofida sporirii, fără. precedent 
a cheltuielilor militare, economia 
capitalistă, departe de a cunoaște 
stabilitatea, are parte de cea mai 
acută criză din ultimele patru de
cenii, cu ample repercusiuni pe 
plan mondial. Referindu-se la 
amploarea recesiunii, ziarul „Le 
Monde" observa, pe bună dreptate: 
„într-o mare măsură, criza este de 
fapt prețul pe care îl plătim pentru 
risipa de toate felurile, dintre care 
cea mai colosală și aberantă rămine 
cursa înarmărilor".

electronica sau aviația : o extinde
re a cheltuielilor militare se aso
ciază inevitabil cu o alocație relativ 
mai mică pentru investițiile civile. 
Or, printr-o asemenea deturnare de 
mijloace spre sfera esențîalmente 
neproductivă — mai bine zis anti- 
economică — cheltuielile militare 
reprezintă o severă frină în calea 
sporirii producției civile, cu urmări 
nefaste pentru activitatea econo
mică generală.

Apar deosebit de ilustrative 
următoarele date referitoare la 
scăderea ratei de creștere a ve
nitului mondial : de la 4,6 la sută 

în 1979, această rată s-a micșo
rat la 3,8 la sută in anul urmă
tor și la 2,2 la sută in 1980, fe
nomenul continuind de atunci 
să se manifeste intr-un ritm și 
mai rapid, paralel cu o conside
rabilă scădere a ritmului de dez
voltare a comerțului mondial, 
cu dificultăți sporite in ce pri
vește balanțele de plăți.

Restrîngerea continuă a activită
ții productive și. a celei din sfera 
schimburilor sînt legate de faptul 
că înarmările reprezintă un transfer 
mereu în creștere de resurse fi
nanciare, materiale șl umane, de 
potențial tehnico-științific din sec
torul civil in cel militar, ceea ce

ȘOMAJUL SI INFLAȚIA -
■ a b _

ÎNSOȚITORII ÎNARMĂRILOR
«5

Datele raportului infirmă la fel 
de categoric și teza potrivit căreia 
dezvoltarea producției militare ar 
diminua șomajul, arătînd că, dim
potrivă, în condițiile creșterii fără 
precedent a cheltuielilor militare, 
șomajul nu numai că nu s-a redus,

Renunp'ndu-se la construirea 
a 30 de submarine nucleare 

j-ar elibera fonduri pentru 

LICHIDAREA FLAGELULUI 
FOAMETEI PE GLOB

Sumele cheltuite pentru 
un portavion 

ar acoperi costul 
ÎNTREGULUI IMPORT DE CEREALE 
AL TUTUROR TARILOR AFRICANE

Costul unei singure rachete 
strategice

(300 milioane de dolarii dopâsest® 

VALOAREA FONDURILOR 
NECESARE PENTRU ERADICAREA 

ANALFABETISMULUI ÎN LUME 

înseamnă că toate aceste resurse 
sînt scoase din circuitul economic 
propriu-zis și sacrificate pe altarul 
strategic. Un veritabil jaf la scară 
planetară, o formidabilă hemoragie 
de bunuri M valori ce sărăcește ne
măsurat omenirea. Legătura nemij
locită intre înarmări și pulsul eco
nomiei apare astfel mai mult decit 
evidentă, ca și amploarea impactu
lui cursei înarmărilor : sporirea ar
senalelor . de. către., unele state le 
determină pe altele să ia contramă- 
suri, ceea ce înlesnește exportul 
fenomenelor de criză, astfel îneît, 
la urma urmelor, toate țările su
portă urmările negative ale înar
mărilor.

ci a înregistrat creșteri spectacu
loase.

O dovedește cu prisosință e- 
xistența a peste 30 de milioane 
de șomeri în țările capitaliste 
dezvoltate, cel mai înalt nivel 
atins în ultimele patru decenii. 

Raportul citează studii recente 
care arată că alocarea unui mi
liard de dolari în scopuri civile 
creează de două pînă la patru 
ori mai multe locuri de muncă 
decit s-ar crea prin alocarea 
acelorași sume în scopuri mili
tare.

Concluziile altor studii reproduse 
în raport asupra situației din 11 
țări industrializate pun în evidență 
faptul că dacă aceste țări ar opera 
reduceri de 4—8. la sută în produc
ția militară — estimată la 110 mili
arde de dolari în 1981 — ar putea 
crea suplimentar peste 3 milioane 
locuri de muncă și și-ar îmbună
tăți serios balanțele de plăți.

în fine, nu poate fi omis faptul 
că înarmările au fost și rămîn un 
mediu prin excelență prielnic pen
tru „virusul" inflației, din simplul 
motiv că producția militară sporește 
cererea de consum fără să mă
rească corespunzător volumul măr
furilor și serviciilor disponibile, 
favorizînd astfel spirala prețurilor. 
Dar înarmările nu numai că gene
rează inflație, ci și contribuie din 
plin la continua ei agravare, întru- 
cit achizițiile pentru producția mi
litară și pentru constituirea de 
stocuri strategice exercită presiuni 
asupra pieței materiilor prime, re- 
ducind disponibilitățile pentru con
sumul productiv și accentuînd ast
fel urcarea generală a prețurilor.

FACTOR DE ADÎNCIRE 1
A DECALAJELOR

Deși cheltuielile militare influen
țează negativ situația economică a 
tuturor statelor, urmările lor sînt 
resimțite cel mai dureros de către 
țările in curs de dezvoltare. Dato
rită politicii imperialiste de reîm
părțire a sferelor de influență, sta
tele din lumea a treia au fost tot 
mai atrase in orbita înarmărilor, 
ajungîndu-se ca în prezent ponde
rea lor în ansamblul cheltuielilor 
militare să depășească 16 la sută — 
de aproape cinci ori mai mult decit 
in urmă cu două decenii și jumă
tate.

La prima vedere, această pondere 
pare modestă, dar dacă o rapor
tăm, la resursele financiare ale ță
rilor respective și la imensitatea 
problemelor social-economice pe 
care le au de rezolvat, cheltuielile

CHELTUIELILE MILITARE
AFECTEAZĂ GRAV DEZVOLTAREA

TUTUROR STATELOR

Datele cuprinse în raport pun 
pregnant în lumină o tristă reali
tate. anume aceea că înarmările 
reprezintă astăzi cea mai gravă 
ipotecă asupra posibilităților de 
progres economic al statelor, asupra 
nivelului de trai al maselor largi, 
pe umerii cărora apasă costurile 
exorbitante ale munților de arme 
acumulați în arsenale. Prin dezvă
luirea. pe bază de studii minu
țioase. a acestei dramatice situații, 
paginile raportului se constituie 
într-un elocvent act de acuzare la 
adresa escaladării înarmărilor, a 
sporirii chcltnielilor militare.

Raportul pune, in același timp, în 
evidență, realismul și justețea pozi
ției ferme șl consecvente a Româ
niei în favoarea încetării imediate 
a cursei Înarmărilor și a alocării 
fondurilor astfel eliberate în bene
ficiul progresului economic și so
cial al țărilor in curs de dezvoltare. 
Mai cu seamă în actualele împre
jurări. reconversiunea tuturor bu

sînt, de fapt, uriașe și apasă mult 
mai greu asupra popoarelor din ță
rile respective decît asupra celor 
din statele industrializate.

Pornind de la aceste realități, ra
portul apreciază că, în lipsa unor 
măsuri care să elibereze lumea de 
povara înarmărilor, problemele so
cial-economice ale țârilor în curs 
de dezvoltare vor deveni tot mai 
acute. în jurul anului 2000, aceste 
țări vor avea o populație de circa 
5 miliarde din totalul populației 
mondiale, estimat pentru atunci la 
6,4 miliarde. Ele își vor adăuga la 
forța de muncă încă cel puțin 500 
de milioane de persoane și astfel 
95 la sută din cele 630 milioane de 
săraci absoluți (la atîta ar urma să 
se ridice numărul lor) vor trăi in 
țările din această categorie.

getelor militare — ajunse la aproa
pe același nivel cu valoarea dato
riei externe a țărilor rămase in 
urmă — ar contribui la lichidarea 
unej imense prv care strivește 
practic lumea ș. •(

Așa cum a ev .<țiat în repetate 
rînduri România socialistă, nre- 
Sedintele Nicolae Ceaușescu. nici o 
acțiune vizînd ameliorarea actualei 
situații mondiale nu va da rezulta
tele scontate decît dacă va fi 
concepută în cadrul eforturilor pen
tru înghețarea și reducerea chel
tuielilor militare, pentru înfăptuirea 
dezarmării și edificarea noii ordini 
economice internaționale, ca as
pecte indisolubil legate, aceasta 
fiind calea sigură menită să ducă la 
eliberarea nopoarelor de pericolul 
izbucnirii unui război pustiitor, la 
eliminarea subdezvoltării, a deca
lajelor dintre state, la prosperitatea 
și progresul tuturor popoarelor.

Vaslle OROS
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