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TIMIȘOARA :
Noi capacități
de producție

I

La întreprinderea de detergenți din Timișoara au intrat țn
funcțiune două noi
instalații
pentru producerea de substan
țe auxiliare utilizate în nume
roase ramuri industriale ale
economiei naționale. Odată cu
aceasta, au fost finalizate lu
crările de dezvoltare a noii
secții, de substanțe active de
suprafață — cea mai nouă uni
tate productivă de pe platfor
ma chimică din zona de sudest a orașului. în cadrul noului
obiectiv funcționează în pre
zent 5 instalații de înaltă com
plexitate tehnică, toatb realiza
te în țară, care asigură fabri
carea unei game de peste 60 de
produse chimice auxiliare din
materii prime indigene, pe baza
unor tehnologii elaborate de
specialiștii întreprinderii în co
laborare cu cercetători ai
ICECHIM București. La atinge
rea parametrilor tehnico-productivi. proiectați, noua capaci
tate industrială va produce
anual aproape 23 000 tone sub
stanțe auxiliare, care înlocuiesc
produse similare din import.
(Cezar Ioana)
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Un spital modern
în comuna Călinești —
Argeș

0 mare îndatorire și o mare răspundere a constructorilor de mașini

COMPLEXE,
EXPORTULUI
— Ca ramură industrială direct im
plicată in procesul de dezvoltare și
modernizare a întregii economii na
ționale, industria construcțiilor de
mașini s-a bucurat de atenția deose
bită a conducerii partidului. Cum
s-au reflectat in activitatea econo
mică a unităților din subordinea mi
nisterului, in perioada care a trecut
din actualul cincinal, măsurile adop
tate pentru- diversificarea, ridicarea
nivelului calitativ și sporirea eficien
ței fabricației ?
— Sarcinile care țevin unităților
noastre, armonic corelate cu cele ale
tuturor ramurilor economice, consti
tuie parte integrantă din strategia
dezvoltării și modernizării econo
miei românești, elaborată sub condu
cerea directă a secretarului general
al partidului. Cu clarviziunea care
îl caracterizează, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a analizat în profunzime
cerințele dezvoltării industriei con
strucțiilor de mașini și a orientat
direcțiile concrete în care trebuie să
acționăm atît pentru a ridica eficien
ța activității noastre, cît și pentru a
satisface în pit mai bune condiții ne
cesitățile economiei, ale participării
mai intense la eircuitul mondial al
valorilor materiale. Practic, în ulti
mii 17 ani construcția de mașini, ca
și celelalte ramuri industriale, a
cunoscut o dinamică accentuată și
un proces intens de modernizare. Ca
urmare, realizăm astăzi o treime din

loan AVRAM
ministrul industriei construcțiilor
de mașini

producția industrială a țării, tot atît
din exportul ei și asigurăm mai mult
de 85 Ia sută din necesarul de echi
pamente pentru obiectivele de in
vestiții. în primii doi ani ai acestui
cincinal am sporit producția netă
într-un ritm mediu anual de peste
9 la sută, iar producția-marfă — de

CONVORBIRILE

la

Început

de an

5,1 la sută, s-au asimilat peste 1 800
de utilaje noi și echipamente solici
tate de economia națională, s-a acce
lerat dezvoltarea unor subramuri ale
construcțiilor de mașini, obținindu-se
progrese importante în toate dome
niile. Cu titlu de exemplu pot pre
ciza că nomenclatorul de produse al
ramurii a fost completat cu o serie
de produse noi, cum sînt instalațiile
de foraj acționate electric, sapele de
foraj armate cu carburi sintetizate,
complexele de susținere în minele de
huilă și lignit, cazanele industriale

pe cărbune de diferite tipuri, turboagregatele și hidroagregatele, pom
pele de căldură, motoarele diesel de
280 CP cu supraalimentare, compresoarele pentru gaze, autobasculantele
de mare tonaj, locomotivele dieselelectrice de 1 250 CP, vagoanele specializate, o întreagă gamă de mașini
agricole, nave tehnice și petroliere,
stații de pompare
.
.
ș.a. Demn de relevat este faptul că activitatea de în
noire și modernizare a producției s-a
desfășurat în condițiile încadrării în
sarcinile de reducere a consumurilor
materiale și, implicit, de creștere a
gradului de valorificare a metalului.
Bunăoară, gradul de valorificare a
metalului a fost in anul 1982 cu cir
ca 14 la sută mai ridicat decit in
anul precedent.
Desigur, avem și serioase lipsuri și
neîmpliniri. Constituie pentru noi
motive de profundă analiză și de ,
mobilizare, în perioada următoare,
faptul că nu am realizat la termen
anumite instalații și utilaje destinate
unor obiective de investiții, precum
și anumite produse de serie, ceea ce
a determinat neajunsuri în activita
tea unor parteneri contractuali.
Totodată, nu s-au atins parametrii
proiectați la anumite capacități de
producție ale ministerului, în mod
deosebit în sectoarele calde, au exis
tat o serie de deficiențe în asigura
rea ritmică a bazei materiale, în
onorarea unor contracte la export,
în realizarea integrală a programelor

SIBIU :
- Autobasculante
pentru export
livrate în avans
Graficele întrecerii de la în
treprinderea mecanică MîrșaAvrig consemnează în primele
zile ale anului un succes : rea
lizarea integrală, înainte de ter
men, a unei prime comenzi de
75 autobasculante pentru ex
port. Este vorba de autobascu
lante de 16 tone, produse cu cea
mai mare pondere în planul de
export pe 1983 și care prin ca- ~
racteristici constructive și teh
nologice sint superioare din
punct de vedere calitativ și al
eficienței economice față de
cele fabricate pînă acum. Aceas
ta, urmare firească a faptului că
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii mecanice
Mirșa-Avrig au trecut cu hotărîre la aplicarea unui amplu
program de măsuri privind în
noirea și modernizarea produse
lor, pentru a fi competitive pe
piața internațională. (Nicolae
Brujan, corespondentul „Scînteii“).

(Continuare în pag. a V-a)

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI,
OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIA

CONSTRUCTOARE DE MAȘINI!

Faceți totul pentru folosirea deplină
capacităților de producție moderne
de care dispuneți, pentru ridicarea
calificării profesionale, realizînd mașini
și utilaje complexe, de înaltă competi
tivitate, necesare satisfacerii cerințelor
economiei naționale și participării
mai active la creșterea exportului!

O vorbă spune că ziua
bună se cunoaște de dimi
neață. La fel și anul... La
întreprinderea de scule și
elemente hidraulice Foc
șani (I.S.E.H.) prima deca
dă a lunii ianuarie anunță
un an bun, la înălțimea
pregătirilor cu care colec
tivul s-a străduit să-1 în
tâmpine.
în ultimele zile ale anu
lui trecut, aflindu-ne în
mijlocul oamenilor muncii
din tinăra unitate vrinceană, am putut consemna,
odată cu bilanțul rodnic al
unei perioade de eforturi
susținute,
o preocupare
stăruitoare din partea fie
cărui om al muncii de a
asigura întreprinderii frun
tașe pe județ și pe ramură
un debut productiv pe
măsură în 1983. Nu numai
în ce privește indicatorii
cantitativi, ci și in bătălia
pentru ridicarea ștachetei
calitative, pentru eficien
tă sporită. Sarcini care, in
bună măsură, au fost „ata
cate" încă în perioada
pregătitoare,
știut fiind
că produsele cu marca
I.S.E.H., produse de finețe
tehnică, sint bine primite
atît de întreprinderile din
țară, cît și de partenerii
externi.
— Ați mai fost în între
prinderea noastră ? — a
fost întrebarea directoru
lui întreprinderii. Dacă-i
așa, sper să vă facem o
surpriză, a adăugat. Și am
pornit, cu el și cu tovară
șul Costică Zurba, secre
tarul comitetului de partid
al întreprinderii, prin sec
țiile de producție.
...în, primele clipe nu mă
puteam dumiri. Mai fuse
sem, și nu o dată, in în
treprindere. Și cu toate
acestea parcă nu recunoș
team nici unul din atelie
rele vizitate cindva. Am
recunoscut în schimb cîteva chipuri de oameni, mai
ales din secția de scule,
dispozitive și matrițe, priny^.re care maistrul Ștefan

Mihalache ; sau în secția
de prelucrări scule —
Gheorghe Marcu, frezor ;
Marian Ene, lăcătuș — alt
fel
spus,
din
secțiile
„vechi", înființate mai de
mult timp. Recunoșteam
anumite utilaje complica
te, de mecanică fină, re
cunoșteam halele propriuzise, cu originalul sistem
de iluminare naturală, prin
tavan. Și cam atît.
— V-ați dumirit ?, mă

I

organizare și cel actual 7
— înainte iveam orga
nizate atelierele pe tipuri
de operații. Și te plimbai
cu o piesă, dintr-un capăt
în celălalt al fabricii, pină
s-o vezi finisată. Acum în
tregul proces este mult
mai bine structurat : bara
de metal intră acolo, în
capăt, la prima mașină și
trece mai departe — ve
deți că nu e numai alt om,
ci și altă mașină,, altă ope-
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Inepuizabilul filon al
inițiativei muncitorești
Printre constructorii de mașini
din Focșani, un tînăr colectiv
în plină maturizare
interpelează gazda. Păi e
simplu : nimic nu mai e
„la locul său“, vreau să
spun la locul de altădată.
Ne-am reorganizat, asta e!
— Pe
flux,
intervine
maistrul Mihalache. Șiîn flux. în flux normal de
producție. Fiindcă, să știți,
producția n-a stagnat o
secundă ; timpul care ne-a
trebuit să mutăm de colocolo mașinile, să organi
zăm depozitarea pe verti
cală a produselor pentru
export și, în prealabil, să
gindim cum e mai bine să
reamplasăm fiecare utilaj,
să folosim la maximum
spațiul uzinal, toate aces
tea s-au făcut pe... timpul
nostru, nu al întreprin
derii, al producției, vreau
să zic. Așa era și, normal.
— Și care e diferența
intre vechiul sistem de

cea mai bună, astfel încît \
să putem traduce în viață
cît mai rapid prețioasa in
dicație. Ne-am gîndit cu
toții, ne-am frămîntat și,
în sfîrșit, unuia dintre noi,
unui muncitor i-a venit
această idee, pe care a și
propus-o în adunarea ge
nerală a oamenilor mun
cii. Iar noi, întregul colec
tiv, am îmbrățișat propu
nerea, socotind-o valoroa
să, și am căutat să-i dăm
viață. Iată dar cum a fost
posibil, „răsturnînd
**
o uzi
nă întreagă, să realizăm în
1982 o producție dublă față
de 1978, puțind raporta cu
mîndrie la recenta Confe
rință Națională a partidu
lui că am îndeplinit întoc
mai indicația secretarului
general al partidului ; iată
cum ne-am putut încume
ta acum, în 1983, la un
plan de producție mult
mai mare decît cel din
anul trecut.
— Care credeți că este
factorul hotărîtor de care
depinde realizarea sa ?
— Forța și maturitatea
colectivului. Da, am spus
maturitate, deși colectivul
întreprinderii noastre este
tînăr ca medie de vîrstă
și însăși întreprinderea nu
mără puțini ani de exis
tență. Odată lansat planul
pe 1983, colectivul a trecut
la aplicarea unui ansam
blu de măsuri vizînd, in
principal, creșterea efi
cienței, valorificarea su
perioară a fiecărui gram de
metal ; de exemplu, prin
asimilarea unor produse ce
se pot realiza din capetele
de metal rămase de la exe
cutarea unor piese mai
mari. Dealtfel, la noi exis
tă un bun obicei de a ini
ția periodic felurite ac
țiuni de stimulare a poten
țialului de creativitate al
colectivului și de a aplica
rapid propunerile, ideile

rație la care urmează să
fie supusă piesa introdusă
în fabricație — și tot așa,
pină în capătul opus, unde
iese piesa finită.
Aveam să aflu că reor
ganizarea fluxurilor de
producție fusese o acțiune
de durată. Răstimp în
care, lună de lună, planul
la indicatorii de bază a
fost îndeplinit și depășit.
— Cum s-a născut aceas
tă idee valoroasă ?
— în septembrie 1978,
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a efectuat o
vizită în întreprinderea
noastră și a apreciat că in
această unitate modernă
există posibilitatea dublă
rii producției în următorii
Anica FLORESCU
ani. Imediat după vizită
ne-am mobilizat forțele
pentru a identifica soluția (Continuare în pag, a V-a)^

IS
Una dintre cele mai recente și prestigioase realizări ale industriei noastre —
platforma de foraj marin „Orizont"
Foto : Agerpres

Pentru transpunerea in viață a obiectivelor stabilite

de Conferința Națională a partidului

PUTERNICA ANGAJARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
temeiată pe analiza cerințelor obiec
Am pășit plini de optimism și în
tive de progres rapid al societății,
credere intr-un nou an. Și de fiecare
fiind puternic legată de tradițiile
dată cînd pășim într-un nou an, un
nou prag istoric, ne apare în toată . gîndirii științifice românești, de rea
măreția
adevărul că Partidul
litățile țării și ținînd totodată seama
Comunist Român este mai puternic,
de cele mai noi cuceriri ale științei și
mai bine pregătit pentru grandioasele
tehnicii contemporane, de tendințele
sarcini de viitor ; poporul român este
științei mondiale. Această concepție
mai strîns unit în jurul partidului,
cu înalte virtuți mobilizatoare are
al secretarului său general, tovarășul
în vedere un vast cîmp proble
Nicolae Ceaușescu, este mai hotărît
matic ținînd de locul și rolul re
în voința sa clîrză de a munci neobo
voluției tehnico-științifice contem
sit pentru progresul patriei. Ceea ce
porane în evoluția societății ro
ni se impune acum este ca entu
mânești ca : sarcinile cercetării
ziasmul, însuflețirea, efervescența ce
științifice și orientarea sa spre proau caracterizat viața noastră socială
și politică din perioada pregătirii și
desfășurării Conferinței Naționale a
Acad. loan ANTON
Partidului Comunist Român să se
vicepreședinte al Academiei
transforme intr-o puternică forță a
muncii, hărniciei, inițiativei și crea
Republicii Socialiste România
ției, pasiunii și dăruirii, într-o exem
plară organizare și disciplină.
în această lumină tonifiantă a
blemele majore, legătura dintre teo
muncii creatoare, documentele Con
rie si practică, valorificarea cît
ferinței Naționale, care îmbrățișează
mai rapidă in producție a cuceririlor
întreaga problematică a înaintării
științifice, integrarea cercetării ști
noastre spre viitor, subliniază încă o
ințifice și învățămintului cu produc
dată rolul deosebit pe care îl are
ția, progresul științific și tehnic în
știința pentru realizarea sarcinilor de
context cu dezvoltarea economiei și
mare răspundere din următorii ani,
viata socială, îolul științei și tehno
pentru dezvoltarea economico-socială
logiei în formarea omului nou, etica
a țării.
omului de știință, responsabilitățile
Dezvoltarea și înflorirea științei și
sale față de societate, față de pace,
tehnologiei, afirmarea valorii crea
în toate aceste direcții sînt aduse
ției tehnico-științifice naționale ca
soluții originale, revoluționare, cu un
resursă de bază a dezvoltării econo
profund impact pozitiv asupra efi
mice și sociale, multilaterale au con
cienței sociale a muncii de creație
stituit, încă de la Congresul al IX-Iea
tehnico-științifice din țara noastră.
al partidului, o componentă majoră
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
a noului curs imprimat de tovarășul
orientat programele de dezvoltare
Nicolae Ceaușescu gîndirii și prac
economico-socială a țării în direcțiile
ticii politice a partidului șl statului
care asigură afirmarea plenară a re
nostru. Calea românească de înțele
voluției științifice și tehnice contem
gere a rolului și locului științei in
porane, a militat consecvent pentru
sistemul de forțe ale progresului so
concentrarea mijloacelor materiale și
cietății își găsește expresia plenară în
a potențialului nostru științific spre
opera secretarului general al parti
problemele și temele de care depin
dului, în concepția sa de mare am
de progresul multilateral și dinamic
ploare și profunzime asupra proble
al țării noastre, ridicînd știința și
melor vitale ale construcției socia
tehnologia națională la valența lor
liste în țara noastră. Preocuparea
contemporană de forță de producție,
pentru continua dezvoltare a cerce
tării științifice și tehnologice este înpîrghie de primă însemnătate în asi-

în spiritul orientărilor înnoitoare ale partidului,
ale secretarului sau general

A

LI N011A CALITATE A VIEȚII -0 NOVĂ
uimit LnER/mu noastre socialiste
După cum se știe, la deosebit de
bogatul și multilateralul schimb de
vederi prilejuit de cele trei zile ale
Conferinței Naționale a partidului
au luat cuvîntul 514 vorbitori: 62
in plen și 452 pe secțiuni. Cei peste
500 de vorbitori — care reprezintă
în sine o expresie grăitoare a con
tinuei democratizări a vieții noas
tre de partid — au analizat cu simț
de răspundere, într-un mod critic și
autocritic — pe baza liniilor direc
toare cuprinse în amplul Raport
prezentat de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu — problemele
fundamentale social-economice, teo
retice și ideologice ale actualei etape de dezvoltare a societății noas
tre. Conferința a prilejuit dezbate
rea și aprobarea în unanimitate a
unor numeroase programe de dez
voltare economico-socială de o ex
cepțională importanță, respectiv
luarea în considerare și analizarea
acelor modalități și mijloace care
sint chemate să asigure înfăptuirea
fără preget a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului în toate
domeniile și sferele de activitate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o analiză precisă și științi
fică a întregului context socialpolitic național și internațional al
perioadei sus-menționate. înainte
de a se începe discutarea probleme
lor economico-sociale și teoretice
concrete, Raportul prezentat Con
ferinței a oferit celor prezenți un
tablou viu al fenomenelor epocii
contemporane, în intenția conturării
pregnante a împrejurărilor deosebit
de complexe în care a muncit și
muncește — opunîndu-se capriciilor
^crizei economice mondiale — po-

în comuna Călinești, județul
Argeș, s-a dat în folosință un
spital modern, cu o capacitate de
180 paturi. Noua unitate sani
tară este înzestrată cu aparatu
ră modernă și dispune de ca
binete de specialitate
pentru
chirurgie, interne, O.R.L., pe
diatrie, terapie internă, labora
toare pentru diferite analize
chimice și biochimice. Aici se
vor bucura de asistență sanitară
locuitorii comunei amintite și
din zona de sud a județului.
(Gh. Cirstea).

porul nostru în perioada care s-a
scurs de la Congresul al XII-lea al
partidului, luptînd neabătut pentru
construirea
societății
socialiste
multilateral dezvoltate. „S-a prelungit și s-a accentuat criza economică mondială — se aprecia în
Raportul secretarului general al
partidului nostru — care, prin pro
porțiile ei, depășește deja marea
criză economică din 1929—1933.
Străbatem o epocă foarte agitată,
omenirea fiind zguduită de cu-

HAJDU Gyozo
tremure, furtuni și uragane econo
mice, politice și militare de mari
proporții, care pun popoarele la
grele încercări, Ie provoacă mari
pagube și suferințe.
în aceste împrejurări grele, în
fruntând valurile uriașe provocate
de uragane și cutremure, trebuie să
navigăm cu mare atenție pentru a
asigura înaintarea patriei noastre
spre piscurile înalte ale societății
.
**
comuniste
La Conferința Națională a parti
dului nostru, la acest mare forum
al comuniștilor români, ne-a fost
dat să întîlnim multe dintre indicii
le mărețe ale acestei conduceri
atente și înțelepte. Una din cele
mai elocvente expresii ale acestei
conduceri realiste, sigure, capabile
să aprecieze fără iluzii, la justa
lor valoare, raporturile de forțe
care-i stau la îndemînă, să se facă
față unor dificultăți care ar putea să
/

apară pe parcurs este acea strălu
cită analiză, puternic fundamenta
tă din punct de vedere științific, în
cursul căreia, discutînd problemele
practice, ideologice și teoretice ale
actualului stadiu de dezvoltare în
care se află patria noastră, secre
tarul general al partidului a dez
văluit contradicțiile specifice modu
lui nostru de viață, acele contra
dicții a căror rezolvare conștientă
este singura în stare să garanteze
a forțelor
armonizarea deplină
'
’ ' ’
de producție și a relațiilor so
ciale, mersul înainte al întregii
noastre societăți pe drumul con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate. Iată contradicțiile
enumerate de secretarul general al
partidului nostru, pentru a căror
rezolvare profund științifică luptă
întregul nostru popor, concentrîndu-și toate eforturile sub conduce
rea partidului nostru, contra
dicții asupra cărora literatura noas
tră trebuie să se aplece pe viitor
cu o mai mare atenție, ajutind prin
elaborarea unor mari sinteze so
ciale, a unor mari opere epice sau
dramatice la conturarea unei ar
monii mai plenare a vieții noastre
noi, la împlinirea cît mai armonioa
să a întregii noastre societăți: se
poate constata o anume contradic
ție între dezvoltarea susținută a
forțelor de producție și dezvolta
rea relațiilor sociale și de producție, prin tendința de rămînere în urmă a acestora din urmă;
se pot constata anumite deca(Continuare in pag. a V-a)

gurarea dezvoltării, a creșterii veni
tului național și avuției naționale,
a nivelului de trai și de civilizație
al poporului, a independenței și par
ticipării eficiente a țării la schimbul
mondial de valori.
Consecvent susținător și promotor
al cercetării științifice proprii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat cît
de eronată este părerea potrivit că
reia importul de utilaje, aparate și
mașini, procese tehnologice și licen
țe ne-ar scuti de cercetare, subliniind
că o asemenea atitudine față de
știință poate avea consecințe grave,
determinînd rămînerea în urmă pe
tărîmul științei, frînînd dezvoltarea
economică și socială a țării, ducînd
la dependența față de străinătate.
„A te mărgini să achiziționezi rezul
tatele cercetării științifice din străi
nătate înseamnă a te resemna să
cumperi tot timpul inteligență — cel
mai scump bun existent astăzi pe
piața mondială
,
**
sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Un rol hotărîtor l-a avut promo
varea concepției președintelui Repu
blicii cu privire la amplificarea și
diversificarea cercetărilor fundamen
tale, împletirea rațională a cercetă
rii fundamentale cu cea aplicativă,
asigurarea unei legături strinse, dia
lectice dintre latura teoretică și cea
practică. Tot timpul, cercetarea a
fost promovată în ideea că ea tre
buie să premeargă practicii, să se
constituie ca o activitate de pionie
rat cu adevărat creatoare, să nu se
limiteze doar la problemele legate
de înfăptuirea concretă a planului
economic curent, ci să se implice în
mai mare măsură în problemele
mari, de perspectivă, oferind astfel
o bază științifică și de mate eficien
ță viitoarelor planuri economice.
în mod special aș dori să accen
tuez asupra ponderii deosebite acor
date
în ultimii ani dezvoltării
științei și tehnicii românești în con
textul integrării organice cu învățămintul și producția. Crearea unei
joncțiuni optime intre cercetare-învățămint și
producție constituie
piatra unghiulară a concepției tac
tice a partidului asupra mobilizării
științei în folosul dezvoltării econo
mice, adaptării educației și învătămintului la cerințele revoluției
tehnico-științifice contemporane, la
nevoile vieții, pentru încorporarea
tot mai accentuată a cuceririlor
științei rnodeime în producția de
bunuri materiale, in întreaga viață
socială. în acest cadru de idei ma
jore, din perspectiva programelordirectivă aprobate de Congresul al
Xll.-lea, pe baza orientărilor stabilite
la Conferința Națională a partidului,
anul 1983 va îmbogăți considerabil
creația științifică românească, con
tribuția ei in sfera producției de
bunuri materiale.
Garanția acestor noi realizări o
constituie rezultatele bune obținute
pină în prezent. Puternicul detașa
ment de peste 200 000 de cercetători,
cadre didactice și alți oameni ai
muncii care își desfășoară activitatea
în cele circa 200 de unități de cer
cetare științifică, inginerie tehnolo
gică și proiectare, integrate în ^insti
tutele centrale de cercetare, acade
miile de profil, Academia Republicii
Socialiste România — care dispun
de o bază materială dezvoltată,
de aparatură modernă și de mare
(Continuare in pag. a III-a)

VÎLCEA :
Producții sporite
cu consumuri
energetice reduse
Colectivul Combinatului de
produse sodice Govora are de
realizat în acest an o produc
ție superioară în condițiile di
minuării consumurilor specifi
ce de cocs cu peste 7 000 tone.
Pentru
înfăptuirea
acestui
obiectiv a fost elaborat un
amplu program de măsuri care
a început să fie transpus in
viață. Astfel, numai prin auto
matizarea procesului de disti
lare a amoniacului în cadrul
uzinei de sodă numărul 2, mă
sură ce a fost aplicată în pri
ma jumătate a lunii ianuarie,
se prelimină economisirea pînă
la sfîrșitul anului a cel puțin
5 000 tone calcar și 400 tone
cocs. (loan Stanciu).
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DIVERS

In numeroase țări ale lumii
sint tot mai solicitate — și nu
e vorbă mare! — creațiile de
port popular, îndeosebi cojoace
le înflorate cu motive populare
specifice zonei Horezu. Numele
meșterului care le realizează cu
și fantezie
:'
migală, iscusință
'
‘
Constantin Bănacu din comuna
Bărbătești, județul Vilcea. Nu
intîmplător este laureat al Fesnațional
„Cintarea
tivalului
României". Cea mai recentă —
și binemeritată — răsplată pen
tru măiestria și hărnicia sa a
obținut-o creatorul popular vilcean din partea Uniunii artiș
tilor plastici, care i-a acordat
marele premiu. încununare a
unei activități artistice de aproape 70 de ani.
Mulți înainte !

Judecata satului rămine, pes
te timpuri, dreaptă și înțeleap
tă instanță. In fața oamenilor,
răul se alege de bine și se în
dreaptă după legile nescrise ale
obștii. Am avut o dovadă zilele
acestea in comuna Sărulești, ju
dețul Călărași. La primărie se
analiza necazul unei femei care
își chemase în fața obștii fata
și ginerele. O alungaseră
di.
„
1 din
casa bătrinească. Motivul? Să
rămînă
numai ei stăpini in
casă, să nu mai aibă cui să-i
------- 'V sa
poarte de grijă. „Instanța'
pe. rînd
tului i-a ascultat j.
' ’ și
. a
hotărit prin cuvintele împuter
nicitului său, Gheorghe Stanciu, mecanic agricol: „Mama are
datoria să-și îngrijească și să-și
apropie copiii. Copiii au dato
ria să-și respecte și să-și îngri
jească părinții". Judecată fru
moasă și dreaptă, care a unit și
a împăcat o familie.

Deși afară mercurul termometrelor arăta o temperatură cu
multe grade plus, fiind o zi căl
duroasă, în pofida lunii gerar
din calendar, in curtea autogării din Tg. Mureș nu mai puțin
de 20 de autobuze de călători
(pe numărate) „mergeau" cu
motoarele în gol. Fapt cu atît
mai inexplicabil cu cit in cele
mai multe dintre ele nu se afla
țipenie de om. Am notat și citeva numere de înmatriculare :
31-MS-5113, 31-MS-3775, 31-MS4418, 31-MS-4373. Peste o jumătate de oră a durat această „de
monstrație" de crasă risipă de
carburanți. Am fost sesizați că
nu e prima „demonstrație" de
acest fel. Și nu numai la auto
gara din Tg. Mureș. Ce-ar fi să
nu mai fie ?
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Dupâ atltea
ceaune...
Doi tineri — Ștefan Alexe și
Dumitru Magearu — lucrau la o
bază de aprovizionare pentru agricultură din Buzău. Și dacă
tot lucrau la o bază de aprovi
zionare, cei doi s-au gindit să
pună și ei „baza" unei „autoaprovizionări". Și au început să
sustragă din unitate tot felul de
materiale: aluminiu, folii de po
lietilenă și altele asemenea, cu
care ii „aprovizionau" pe micii
meseriași locali făcători de ligheane, de crătiți și ceaune. Mai
ales ceaune. După care sus-zișii
au pus-o de mămăligă.
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La munca,
neică Marine!
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Incredibil, dar adevărat! Aflăm din ziarul mehedințean
„Viitorul" un fapt nemaiauzit și
nemaiintilnit, care sfidează clasica imagine de odinioară a fe
meii nevoite să îngrijească un
copil, să-și ciștige astfel o buca
tă de piine. lată că un tinăr cit
un munte, sănătos tun, pe nu
mele lui Marin Coandă din Drobeta-Turnu Severin, n-a găsit
altceva mai bun de făcut la
virsta lui de 26 de ani decit să
se angajeze la îngrijirea copi
lului unei familii de pe strada
Oituz din localitate. N-avem ce
zice, frumoasă educație face co
pilului vlăjganul care de trei
ani de zile fuge de muncă ! Și
încă ceva : cum de i-o fi lăsat
inima pe părinți să-și dea pe
mina lui odrasla 7

In 4 rînduri
Două epigrame din ziarul
„Flacăra Iașiului". Prima este
dedicată de Constantin Plăcintă
unui huligan :
„De la o bătaie-n piață
S-a ales c-un semn pe față
Și trimise vorbă-n sat
C-a ajuns om... însemnat".
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Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii

un important izvor de resurse pentru
dezvoltarea edilitară a localităților
Așa după cum este cunoscut, de la înalta tribună
a Conferinței Naționale, secretarul general al parti
dului a subliniat rolul și importanța întăririi autoconducerii - ca factor esențial al adîncirii democrației
noastre socialiste - în toate unitățile administrativteritoriale, în toate domeniile și sectoarele de activi
tate. In acest spirit a fost subliniată necesitatea desfă

Interlocutorul nostru de astăzi este
tovarășul Marin Mateescu, director
adjunct al filialei Timiș a Băncii Na
ționale. președinte al comisiei per
manente de deputați plan, buget, fi
nanțe și administrație locală.
— După cite știm, la Consiliul
popular municipal Timișoara preo
cuparea pentru descoperirea de noi
surse de autofinanțare a inclus încă
de la începutul mandatului trecut
și un domeniu de activitate mai pu
țin avut in vedere pină acum : invățămintul.
— Intr-adevăr, în acest scop, în
planul de muncă al Comisiei perma
nente plan, buget, finanțe și admi
nistrație locală a fost inclus un stu
diu pe tema posibilităților de parti
cipare a unităților din invățămîntul
mediu la autofinanțarea cheltuieli
lor planificate.
Din acest studiu și din experiența
dobîndită în ultimii ani se conturea
ză cîteva direcții de acțiune concretă,
în primul rînd — CREȘTEREA EFI
CIENȚEI ATELIERELOR-ȘCOALA,
După cum se știe, în programa învățămîntului mediu sint prevăzute o
seamă de activități destinate in
struirii practice a elevilor. Ele re
prezintă o treime din totalul timpu
lui de învățămînt la clasele de li
ceu. Pentru desfășurarea corespun
zătoare a procesului de instruire se
alocă anual sume importante dotării
atelierelor. Totodată, din reglemen
tările în vigoare, unitățile de invătămînt au fost autorizate să organi
zeze activitatea in aceste ateliere pe
principiul activităților producătoare
de venituri. Unitățile de învățămint
mediu din Timișoara au obținut în
acest sens o seamă de rezultate
bune. Un singur exemplu : Liceul
nr. 8 a realizat, intr-un singur an,
venituri care se ridică la 1 400 000
Iei. Și alte unități școlare cu spriji
nul unor întreprinderi ca I.M. Timi
șoara, I.A.E.M., „Electromotor" sau
„Electrotimiș", au organizat ateliere
de lăcătușerie, croitorie, tîmplărie
mecanică ș.a.
Cu toate acestea, din analiza mo
dului în care se desfășoară activita
tea atelierelor-școală, ca și din apre
cierea contribuției lor — posibile și
reale — la reducerea alocațiilor bu
getare s-au relevat șl unele aspecte
necorespunzătoare. Spre exemplu,
deși, au fost date îndrumări în sensul
patronării activităților practice de
către întreprinderi, colaborarea din
tre întreprinderi și unitățile școlare
este, uneori, formală. De aici și con
cluziile studiului de care aminteam,
în ceea ce privește eficienta ateliere
lor-școală : să se îmbunătățească în
practică patronarea activităților de
instruire prin asigurarea, in mai

șurării întregii activități economice și social-culturale
potrivit principiilor noului mecanism economico-financiar, acționindu-se pentru generalizarea autogospodăririi și autofinanțării bugetelor consiliilor populare. In
ceea ce privește autofinanțarea, există la diferite uni
tăți administrativ-teritoriale o bună experiență, care se
cuvine cunoscută și generalizată.

mare măsură, a aprovizionării cu
materii prime și materiale — din
care o pondere însemnată trebuie să
o reprezinte materialele recuperabi
le și refolosibile — să crească spri
jinul tehnic de specialitate, să se
efectueze de către întreprinderi o
dotare tehnică mai adecvată.
Pentru ridicarea eficienței econo
mice a atelierelor-școală, ar fi po
trivită realizarea unor înțelegeri de
mai lungă durată între școli și între
prinderile pentru care lucrează, înțe
legeri care ar asigura continuitatea
proceselor productive din unitățile de
învățămînt și, implicit, venituri mai
mari și mai stabile — concomitent cu
dobîndirea de către elevi a unor de
prinderi specifice activităților de
producție de tip industrial.
— Deci venituri mai mari. Și, deo
potrivă, degrevarea bugetului de o

Din experiența
Consiliului popular
al municipiului Timișoara
parte corespunzătoare din cheltuieli.
Creșterea eficienței atelierelor-școală
este singura cale de autofinanțare a
invățămmtului ?
— Nu. O altă direcție majoră de
acțiune conturată de studiu este
CREȘTEREA PARTICIPĂRII LI
CEELOR INDUSTRIALE LA REDU
CEREA CREDITELOR BUGETARE
printr-o mai judicioasă folosire a
capacității de muncă și a priceperii
elevilor de la liceele de specialitate.
Această idee se referă în special la
liceele de construcții, care ar putea
prelua, în primul rînd, amenajările
și reparațiile la imobițple școlare,
lucrări a căror valoare se ridică la
sute de mii de lei.
Spre exemplu, la Liceul „M. Lenau“ s-au cheltuit în trecut 142 000
lei, la Liceul „Loga" 352 000 lei, la
Liceul pedagogic 476 000 lei ș.a.m.d.,
pentru amenajări și reparații în timp
ce la Liceul de construcții nr. 2 s-a
construit o sală de sport, practic,
fără nici o cheltuială pentru mano
peră. Iată de ce comisia permanentă
de deputați a considerat necesar să
sublinieze în concluziile studiului la
care ne referim că unele lucrări —
zugrăveli, vopsitorie, pardoseli etc‘
— puteau fi, și trebuie de acum îna
inte, executate de către elevii celor
două licee de construcții, la prețurile
practicate în sistema școlară. Deci
mai scăzute decit tarifele întreprin
derilor de specialitate. Din calculele
noastre rezultă că, fie și numai prin
preluarea lucrărilor simple, care nu

necesită o calificare superioară —
cum ar fi desfacerea parchetului
uzat, spălarea pereților în vederea
zugrăvirii, vopsitul lemnăriei și al
tele asemenea — de către elevii li
ceelor de construcții, costul devize
lor s-ar fi redus cu 25—30 la sută.
într-o măsură mai mare poate și
trebuie să fie valorificată pe viitor
și capacitatea de producție a atelie
relor de tîmplărie sau mecanice, in
scopul confecționării de mobilier —
mese de laborator, scaune, bănci,
table — și material didactic. Pentru
același motiv : prețurile sint mai
mici decit cele la care se desfac ace
leași produse realizate în întreprin
deri sau unități de profil.
— în alte sectoare de activitate o
importantă „sursă de venituri" s-a
dovedit a fi combaterea risipei. In ce
măsură această experiență este va
labilă pentru unitățile școlare ?
— Și în tematica studiului făcut
de comisia permanentă de deputați
s-a avut în vedere EVITAREA
CHELTUIELILOR
NEECONOMICOASE. Unele unități de învățămînt
care solicită fonduri — pentru repa
rații sau pentru achiziționarea unor
obiecte de natura mijloacelor fixe —
au tendința de a supraestima necesi
tățile reale și apelează, de regulă, la
soluții mai comode, dar... mai costisi
toare. Iar organele de resort nu ana
lizează întotdeauna cererile și sub
aspectul oportunității cheltuielilor.
De cele mai multe ori, în acest fel,
se favorizează pur și simplu risipa.
Despre ce altceva decit despre risi
pă poate fi vorba cînd, din 488 000
lei, cit i se repartizează unui liceu
pentru reparații într-un an, se cum
pără de 334 000 lei... lambriuri pen
tru sala de festivități ! Din păcate,
exemplul nu este deloc imaginar. Și
nu este nici singular. De aceea, co
misia permanentă a apreciat că este
necesar ca, în toate cazurile, cere
rile de credite ale unităților școlare
să fie în viitor analizate cu mai
multă exigență, impunîndu-se solicitanților soluțiile cele mai econo
micoase.
— Deci, potrivit concluziilor stu
diului făcut de Comisia permanentă
de deputați plan, buget, finanțe și
administrație locală a Consiliului
popular municipal Timișoara rezultă
că se poate realiza, in cadrul legal
existent, mai buna administrare și
gospodărire a mijloacelor bănești de
care dispun organele locale pentru
învățămînt și aplicarea în activitatea
unităților de învățămînt a principiilor
autoconducerii, autogospodăririi și
autofinanțării.
— Fără doar și poate.

Florin CIOBANESCU
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A doua epigramă este dedicată
de Gheorghe Grămadă unui ges
tionar surprins după inventar :

„Rezultatul îi convine
Și e bucuros nespus:
Dînsul a ieșit cu bine,
Iar revizorul cu... plus".

AUTOFINANȚAREA
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D//V VIAȚA ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID • Consemnări • Note • Atitudini •
trecut cîteva luni. De
atunci, cînd nu-și îndepli
neau norma circa 430 de
oameni, s-a ajuns ca nu
acestora să scadă la
răspuns simplu cei din jur mărul
mai puțin de 100, pregăti
și pe loc au format un co
mitet de autogospodărire
și autoaprovizionare, al că
rui președinte a fost ales
comunistul Constantin DoBiroul Comitetului jude
brovski. De 'atunci, fores țean de partid Brașov a
tierii și-au găsit noi ros analizat activitatea desfă
turi. Mai întîi a apărut șurată de Comitetul muni
o grădină de toată frumu cipal de partid Brașov pe
sețea, apoi cîteva solarii linia creșterii numerice și
și o seră prin care s-a de calitative a rindurilor or
monstrat cu prisosință că ganizației municipale de
și acolo, în vîrf de munte, partid în lumina Hotăririi
pot fi cultivate legumele. Plenarei C.C. al P.C.R., din
Mai tîrziu, gospodăria din martie 1982. A fost relevat
vîrf de munte a început să faptul că în perioada ana
se înfiripe și apoi să se dez lizată comitetul municipal
volte și ca o fermă de partid a manifestat o
de animale. Nu mică a fost preocupare statornică pen
Insă mirarea conducerii tru atragerea în partid a
C.E.P.L. Toplița cînd pe celor mai buni muncitori,
listele de aprovizionare tri tehnicieni, ingineri, cerce
mise spre consultare la tători, acordind înaltul titlu
parchetele și gurile de ex de comunist unui număr
ploatare, cei din Hurdugaș de 1 600 de oameni ai mun
au
scris :
„Mulțumim, cii, ceea ce a făcut ca efec
avem de toate !“.
tivul organizației munici
Intr-adevăr, cei de aici pale de partid să ajungă
au de toate. Au acum gos la sfîrșitul anului trecut la
podăria lor, au cantina lor, peste 55 000 de membri.
au pînă și lumina lor : Dat fiind specificul Brașo
„stoarsă" dintr-o microhi- vului de puternic centru
drocentrală meșterită tot industrial, accentul princi
de ei pe un pîrîu din apro pal a fost pus pe atragerea
piere. Inițiativă și faptă în partid a muncitorilor
comunistă. (I.D. Kiss).
înaintați cu înalte calități
politico-morale și profesio
nale. Următoarele cifre
sînt edificatoare în acest
sens : din cei primiți în
partid, peste 90 la sută sînt
muncitori. Din aceștia, 52,7
dau o producție de slabă la sută au o vechime în
calitate sau rămîu> sub nor
mă și stabilind, totodată,
măsurile practice, concrete
ce se impuneau a fi luate
pentru îndrumarea și spri
Biroul Comitetului mu
jinirea lor. întrucît ponde nicipal de partid Tîrgorea celor care puneau ast vîște a aplicat nu de mult
fel de probleme o consti o sancțiune mai puțin
tuiau tinerii, a fost antre obișnuită unui comunist,
nată cu sarcini concrete și care deține o importantă
organizația
U.T.C.,
or- funcție. Despre cine și des
ganizîndu-se o politehnică pre ce este vorba ? Aurel
muncitorească pentru ute- Negoiță, directorul între
ciștii care lucrează în sec prinderii județene de conțiile prelucrări mecanice, strucții-montaj, a „uitat"
întreținere și reparații, în repetate rînduri să-și
precum și pentru cei din plătească
cotizația
de
sistemul controlului de ca partid. A. N., în calitate de
litate. Mai mult, numeroși comunist, de cadru cu
tineri au fost repartizați muncă de răspundere, nu
pe lingă comuniști cu o are nici o scuză pentru co
bogată experiență în mun miterea unei asemenea
că, arătindu-li-se limpede abateri. Dar în perpetua
că ridicarea calificării lor
profesionale este atît în rea ei a fost „ajutat" — de
interesul întreprinderii, cit cine credeți ? — chiar de bi
și al lor personal. De la roul organizației de bază
inițierea acestei acțiuni au și de secretarul acesteia.

Gospodarii
din inima muntelui
Cine nu cunoaște munca
la pădure cu greu își poate
închipui volumul, comple
xitatea și asprimea lucrări
lor de la parchetele și gu
rile de exploatare forestie
re. Acolo, în vîrf de mun
te, viața, activitatea de
fiecare zi diferă adeseori
față de obișnuit. Oamenii
vorbesc puțin, dar cu mult
folos. Timp pentru ședințe
lungi nu prea au, sarcinile
și răspunderile sînt rapid
însușite și aplicate. Toți
cei ce iși desfășoară activi
tatea într-un asemenea loc
de muncă formează o fa
milie unită in care lozinca
„Unul pentru toți și toți
pentru unul" nu este o sim
plă vorbă frumoasă, ci în
săși esența climatului moral.
La gura de exploatare
Hurdugaș, aparținind Com
binatului de exploatare și
prelucrare a lemnului din
Toplița, lucrează 30 de oa
meni, în majoritate comu
niști. într-o zi, comunistul
Gheorghe Suciu, maistru
de exploatare, le-a spus
oamenilor un gînd : '
— Ce-ar fi, tovarăși, dacă
ne-am apuca și noi de
grădinărit ?
— Să încercăm — i-au

Pe primul plan - ridicarea
pregătirii profesionale
De calitatea forței de
muncă, exprimată și prin
nivelul pregătirii profesio
nale, depinde în mod hotărîtor și calitatea produc
ției. Pledează pentru acest
fapt și rezultatele obținute
de numeroase colective de
muncă, performanțele teh
nice și competitivitatea
produselor acestora. Impe
rativul continuei perfecțio
nări profesionale a deter
minat o adevărată emula
ție și în organizația de
partid de la Fabrica de
mașini-unelte din Beiuș,
cea mai tinără unitate eco
nomică de pe platforma
industrială a străvechii
așezări bihorene. Aici, co
mitetul de partid a anali
zat îndeaproape, pe secții
și formații de lucru, cali
ficarea profesională și res
pectarea disciplinei în pro
ducție, precizînd cauzele
pentru care unii muncitori

rea profesională și munca
educativă de la om la om
dovedindu-și astfel efi
ciența scontată. Acum, ac
țiunea este în plină desfă
șurare. (loan Laza).

Cei mai buni dintre cei buni
activitatea productivă de
cel puțin cinci ani, iar 85
la sută sînt absolvenți
de școli profesionale, de
maiștri și licee industriale.
Un oarecare progres s-a
înregistrat și în privința
primirii în partid a femei
lor, ponderea acestora fiind
de peste 48 la sută din tota
lul celor primiți în anul
1932.
In cadrul ședinței de bi
rou s-a considerat că deși
rezultatele obținute de co
mitetul municipal de partid
pot fi apreciate ca pozitive,
totuși în activitatea desfă
șurată pentru continua în
tărire a rindurilor partidu
lui s-au manifestat și unele
neajunsuri. Așa, bunăoară,
sînt încă multe acele orga
nizații de bază care n-au
primit în perioada analiza
tă nici un membru de
partid ; numărul femeilor
continuă să se mențină —
comparativ cu ponderea lor
în producție — la un nivel
scăzut. Programul de mă
suri adoptat cu acest prilej
prevede
acțiuni
ferme
pentru o mai intensă mun
că politico-ideologică și or
ganizatorică menite să con
tribuie la înlăturarea nea
junsurilor constatate. (Nîcolae Mocanu).

învățămintele unei sancțiuni
Cristian Zolla, care nu l-au
tras la răspundere pen
tru neîndeplinirea acestei
îndatoriri elementare pen
tru fiecare membru al
partidului. Abaterea gra
vă a comunistului A. N. a
fost sancționată, pe măsu
ra faptelor, cu vot de blam
cu avertiment. Ceea ce îl
va determina să tragă toa
te învățămintele pentru ca
litatea sa de comunist,
pentru activitatea sa vii
toare. Ca, dealtfel, și pe
membrii biroului organiza
ției de bază și secretarul
acestuia — ei înșiși aspru
criticați — care nu vor mai
confunda
disciplina
de
partid cu „clemența" față
de cei ce o încalcă, indi
ferent de funcțiile deținute.
(C. Prîescu).

CITITORII ÎNTREABĂ — redacția răspunde
Ce acte notariale pot fi întocmite de alte organe decît notariatul
de stat
La această întrebare răspunde to
varășul Mircea Ionescu, consilier
juridic în Ministerul Justiției :
Pentru ca activitatea notarială să
fie cit mai accesibilă cetățenilor Și
spre a se evita aglomerări inutile și
pierderi de timp s-a prevăzut prin
lege ca și alte organe de stat, pre
cum și organizații socialiste să în
tocmească anumite acte notariale.
Astfel, birourile executive ale
consiliilor populare orășenești și
comunale pe teritoriul cărora nu
funcționează notariate de stat pot
emite unele acte notariale prin se
cretarul biroului executiv sau printr-un alt lucrător delegat de acesta.
Dintre actele ce pot fi efectuate
de birourile executive ale consiliilor
populare menționăm : autentificarea
oricăror inscrisuri care cuprind de
clarații de notorietate (adică diver

se situații de fapt; de pildă, cazul
in care aceeași persoană este cunos
cută sub mai multe nume) ; auten
tificarea unor convenții, cu excep
ția celor referitoare la bunurile
imobile și la bunurile mobile ce de
pășesc valoarea de 10 000 lei, pre
cum și la operații cu străinătatea ;
legalizarea (certificarea) de copii de
pe actele de stare civilă sau alte
înscrisuri, cu excepția celor neofi
ciale (sub semnătură privată) ; le
galizarea de semnături de pe înscri
surile pe care le pot autentifica etc.
Precizăm că asemenea acte efec
tuate de aceste organe au aceeași
valoare ca și actele întocmite de no
tariatele de stat.
De asemenea, dispozițiile legale
(art. 11 din Decretul nr. 37711960)
permit și organizațiilor socialiste să
îndeplinească prin conducătorii lor

sau delegații acestora, unele opera
țiuni notariale, cum ar fi : legali
zarea copiilor de pe înscrisurile ce
emană de la acele organizații, lega
lizarea semnăturilor de pe declara
țiile privind angajamentele pentru
școală și orice alte declarații pen
tru completarea dosarului școlar,
militar, a celui de pensie sau aju
toare familiale ; certificarea copiilor
de pe înscrisurile ce se depun la
aceste organizații etc. De pildă. în
perioadele de înscriere în unitățile
de învățămint. deplasările inutile
ale candjdaților și aglomerările de
la notariatele de stat ar putea fi
evitate dacă cererile pentru întoc
mirea legalizărilor de copii de pe
actele de studii și de stare civilă ar
fi adresate direct unităților de invățămint respective, care sînt com
petente să ejcctuize asemenea ope
rații.

PE SCURT
• Act adițional la contractul de muncă. Unitatea
care trim'te o persoană încodrată în muncă la o
școală, curs de perfecționare sau la specializare, cu
scoatere din producție, sau organizează, potrivit
legii, cursuri de piegătire ori de ridicare a califi
cării la locul de muncă, va încheia cu persoana
respectivă un act adițional la contractul de munca.
In acest act trebuie să se prevadă :
- obligația unității de a suporta parțial sau inte
gral, in condițiile legii, cheltuielile pentru instruirea
persoanei în cauză ;
- îndatorirea celui trimis la cursuri de a lucra
în unitatea respectivă cel puțin 5 ani de la termi
narea formei de instruire ;
- obligația celui care a beneficiat de o formă
de instruire de a plăti unității, în cazul nerespectării îndatoririi de mai sus, o despăgubire reprezentînd cheltuielile făcute pentru pregătirea lui profe
sională. (Răspunsul se adresează cititorilor Octavian
Niculescu din Brașov și Vasile Andreescu din
Ploiești).

• Restituirea carnetului de muncă Carnetul de
muncă este un act personal care se întocmește, se
completează și se păstrează de către unitate. Car
netul nu poate fi cedat sau înstrăinat și este ținu
*
de unitate atît timp cit titularul este încadrat ,*
muncă, acesta avînd dreptul să verifice exactitatea
tuturor datelor înscrise în cuprinsul său. La înce
tarea activității sau in caz de transferare, unitatea
este obligată să elibereze titularului carnetul de
muncă, completat cu toate înscrierile la zi. (Am
răspuns cititorului Marin Teodorescu, din Alexan
dria, județul Teleorman).
• Reabilitare. Codul penal prevede că reabi
litarea face să înceteze decăderile și interdic
țiile, precum și incapacitățile care rezultă din con
damnare. Reabilitarea nu are însă ca efect obli
gația de reintegrare în funcția din care cel în cauză
a fost scos în urma condamnării. (Răspuns cititoru
lui Nicolae Tănase, din orașul Săveni, județul Bo
toșani).

Spicuiri din răspunsurile primite la redacție
• Direcția generală comercială a
municipiului București : Sesizarea
locatarilor din blocul 5 de pe bu
levardul Lacul Tei, referitoare la
poluarea sonoră produsă de agrega
tele frigorifice ale unităților comer
ciale de la parterul imobilului s-a
dovedit întemeiată. S-a dispus con
ducerii I.C.L. „Alimentara" nr. 2 să
ia măsuri pentru repararea agrega
telor și izolarea fonică a acestora.
• Oficiul județean de turism
Timiș :
Răspunzînd
sugestiilor
formulate în scrisoarea adresată
„Scînteii" de Ion Condurache din
Galați, aflat la tratament în sta
țiunea Buziaș, precizăm că s-au
luat măsuri pentru amenajarea
unei săli speciale destinate vizio
nării programelor T.V. De aseme
nea, conducerea cantinei și perso
nalul medical de specialitate se vor
preocupa permanent de pregătirea

și servirea unor meniuri mai di
versificate.
• Inspectoratul școlar al județu
lui Teleorman : în urma verificări
lor efectuate a reieșit că. intr-ade
văr. așa cum arăta sesizarea adresa
tă „Scînteii". directorul școlii gene
rale din comuna Drăgănești Vede,
Gicu Donciu. a comis unele abateri.
Pentru aceasta, el a fost destituit
din funcție.
• Comitetul județean Olt al
P.C.R. : Verificîndu-se sesizarea
adresată ..Scînteii" de Ion Brătășanu din satul Potlogeni, comuna
Tia Mare, a reieșit că în ultimii ani
cooperativa agricolă de producție
din localitate a obtinut rezultate sub
nivelul posibilităților de care dispu
ne. De această situație s-a făcut
răspunzător consiliul de conducere
al unității. în frunte cu președintele
(Paul Diaconu). care a fost sancțio
nat pe Linie de partid și eliberat din

funcție. S-au adoptat și alte măsuri
pentru îmbunătățirea activității în
cooperativă.
• Direcția sanitară a județului
Alba. (Răspuns la scrisoarea citito
rului Filaret Chlricuță din comuna
Stremț) : în comuna Teiuș funcțio
nează un dispensar medical la care
sînt încadrați și cinci medici sto
matologi. întrucît această localitate
este o puternică zonă agroindustria
lă a județului, propusă a deveni
centru urban, împreună cu consi
liul popular pregătim baza tehnicomaterială necesară asigurării asis
tenței medicale în general, precum
și celei de tehnică dentară. în acest
sens, în prezent se execută lucră
rile de reparații capitale la un imo
bil în care se vor amenaja un ca
binet medical, un laborator de teh
nică dentară, o sală de cultură fi
zică medicală (prima din mediul
rural din județul nostru) etc.

Cetățenii despre „corigenta " la conduita civică
Intre scrisorile sosite zilele trecute la redacție cîteva
ne-au atras atenția. Semnatarii se opresc asupra unor
comportări inadmisibile față de avutul public. Scriso
rile exprimă dezaprobarea fermă față de asemenea

fapte antisociale, cerința de a se mobiliza mai Intens
opinia publică împotriva acestor dăunători ai avutului
nostru al tuturor.

La adăpostul toleranței publice
„Ca localnic — ne scrie Vasile
Negescu, corespondentul nostru vo
luntar din Pitești — cunosc bine
cite eforturi financiare face statul
in această mare așezare pentru ca
noi, cetățenii, să trăim mai bine,
într-un mediu urban tot mai civili
zat. Vreau să scriu însă mai pe larg
in aceste rinduri despre o parte din
obiectivele culturale, mai exact
despre o parte din dotările care se
fac in aceste unități numai si nu
mai pentru noi, (firește pe chel
tuiala statului) și, in special, despre
felul in care noi, cetățenii, folosim
dotările respective.
Să ne oprim, de exemplu, la cine
matografele „București" si „Mo
dern" din plin centrul municipiului.
Mare a fost bucuria cetățenilor cind
într-o bună zi au găsit in cele două
săli de spectacole 900 de scaune noi,
capitonate frumos. Sălile parcă stră
luceau I
„Termenul de garanție" pentru
această dotare publică era de 25 de
ani. Cum arată ea acum, după un
singur an de întrebuințare ? Nici
un singur scaun — nici unul I —

din cele 900 nu mai păstrează o
imagine cit de palidă a ceea ce a
fost : partea din lemn e zgiriată,
murdărită in fel și chip, materialul
cu care au fost capitonate e tăiat
in felii, rupt, sfișiat. Intr-un cuvint,
in mai puțin de un an, indivizi ne
civilizați, lipsiți de elementare no
țiuni de educație civică au transfor
mat (nu numai de scaune e vorba)
sălile „Modern" și „București" in
■niște încăperi cu aspect total ne
atractiv. Acesta este un aspect al
problemei. In al doilea rînd, e vorba
de valoarea părții materiale : în
medie, cum ne-a informat tovarășul
Negescu, un scaun din cele 900 in
discuție costă peste 600 lei. 600 X
900 — 540 000 lei. Peste o jumătate
de milion aruncat pur și simplu pe
apa simbetei".
Tovarășul Negescu se întreabă :
„de ce trebuie să sufere populația
unui întreg municipiu din cauza
citorva „spectatori" fără educație și
respect pentru averea publică ?“ Și
mai departe : „Aceste fapte antiso
ciale, străine de comportarea oane,
nilor civilizați, conștienți că toate

dotările din orașe și sate aparțin
tuturor, vor trebui curmate cu desăvirșire". Cum ? Unele sugestii
le-a relevat chiar corespondentul
nostru. In primul rînd, trebuie mo
bilizată, revitalizată, pe toate căile
opinia publică. Din păcate mal
există încă oameni care față de
abaterile de la normele de compor
tare civilizată, in cazul nostru chiar
a vecinului din sala de cinemato
graf, au o poziție neutră, „nu se
bagă", „nu se amestecă". Or, cetă
țenii, ei înșiși beneficiari ai avutu
lui comun — mijloace de transport,
cinematografe, școli etc. — trebuie
conștientizați de acest lucru, mobi
lizați să ia atitudine. Trebuie for<?
mat un puternic curent de opiniei
împotriva oricăror abateri cu atît
mai mult cu cit ele sint îndreptate
împotriva avutului obștesc.
In al doilea rînd : in fiecare loca
litate există inspectori ai domeniu
lui public, alte organe specializate
ale consiliilor populare care nu au
altă datorie decit să aplice cu maxi
mă rigurozitate legile țării. Deci...
(Gh. Graure).

La acțiuni antisociale, sancțiuni exemplare
Sint din comuna Gupești, județul
Vrancea. Doresc să vă descriu in
aceste rinduri un fapt petrecut in
trenul de persoane care pleacă la
ora 22,30 din București cu destina
ția Ghimeș. Eram într-un vagon de
24 de persoane împreună cu sora
mea și cu o nepoțică nevirstnică.
Am călătorit foarte bine pină in
stația Ploiești. Aici au urcat in
compartimentul nostru un grup de
tineri. S-au așezat unul in brațele
celuilalt, au început să fumeze, să
scuipe pe jos, ia- mai apoi să ne
insulte pe noi, femeile din compar
timent. Am deschis geamul să iasă
fumul care ne îneca, dar unul din
tre huligani l-a trintit atît de tare
la loc, incit l-a făcut țăndări.

Am aflat din discuțiile lor că sint
navetiști din Mizil. Cind au coborit
în această stație, au făcut niște fap
te pornite parcă dintr-o mentalitate
de peșteră : s-au repezit ca sălba
ticii la barele canapelelor pe care
stătuseră, le-au strimbat pe toate,
au tăiat invelitoarea canapelelor cu
lame de cuțit. Firește, noi fiind doar
două femei, in fața mai multor
huligani, n-am putut scoate nici
măcar o singură vorbă. Mă întreb
totuși : conductorii C.F.R. care con
trolează biletele n-au nici o răspun
dere față de bunurile publice — ca
napele, geamuri, alte obiecte cu
care sint dotate trenurile ? Fiecare
tren este însoțit de doi sau chiar
de trei lucrători ai C.F.R. plus su-

prarevizorii în civil. Ei nu au voie
să vadă nimic altceva decit biletele
călătorilor ? Cred că pentru a fi stirpite definitiv asemenea manifestări
huliganice, sancțiunile trebuie să
fie exemplare, iar opinia publică să
■fie informată sistematic asupra lor.
Chiar in cazul pe care vi l-am re
latat pot fi luate măsuri. Am înțe
les din tren că pe unul dintre in
divizii cu care am călătorit îl chea
mă Vasile Băbălău. Socotesc că or
ganele de miliție pot cu ușurință
să-i dea de urmă — lui și celor
lalți.

Maria GOIAN

comuna

Gugești-Vrancea

Un semnal pe adresa conducerii cooperativei „Prestațiunea" din lași
Neglijența și nepăsarea, indiferent
de formele sub care șe manifestă,
duc oină la urmă la risipă, la pa
gube. Ca în cazul de față, relatat
într-o scrisoare trimisă pe adresa
rubricii de corespondentul voluntar
Ion Birsan din municipiul Iași.
Despre ce este vorba ? De circa 3
luni, o secție de prelucrări metale
a cooperativei „Prestatiunea" din
localitate, care a funcționat ne stra
da Silvestru, s-a mutat într-o altă
zonă. La plecare, lucrătorii acesteia
au abandonat la vechiul sediu tot
felul de materiale : fier lat. cornier,
țevi de diferite mărimi, tablă groa
să etc., un cuptor pentru tratamen
te electrice, un strung, un rezervor
nou din tablă. Toate aceste mate
riale. lăsate la voia întîmplăril. in
voia intemperiilor, ruginesc, se de
gradează. O parte din aceste mate
riale. așa cum se vede si în imagi
nea alăturată trimisă de semnata
rul scrisorii (fotografie executată de
C. ‘ Rotaru, muncitor C.F.R.), a
fost... îngropată in pămînt cu ocazia
nivelării terenului In urma unor

lucrări de canalizare executate pe
Strada Silvestru.
Așteptăm din partea conducerii
cooperativei „Prestațiunea" din Iași
măsuri pentru recuperarea pagube-

lor și sancționarea celor vinovat! de
această neglijentă.

Grupaj realizat de

Gheorqhe PIRVAN)
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învățăminte ale anului trecut pentru
pregătirea producției agricole din acest an

PRIME - OBIECTIV PRIORITAR ÎN ECONO

cît mai mult cărbune!
La Combinatul
minier
Ploiești
■>

— Așa după cum am mai consem
nat în ziarul nostru, unitățile din
cadrul Combinatului minier Ploiești
au depășit prevederile pianului pe
anul 1982 cu 242 000 tone de cărbune
net. Un frumos bilanț, la împlinirea
căruia colectivul minei Filipeștii de
Pădure s-a distins în mod deosebit,
reușind ca lună de lună să se afle
pe primul loc în întrecerea socialistă
pe ramură.
Potrivit planului, în 1983 colecti
vele din cadrul combinatului trebuie
să dea țării cu Cel puțin 500 000 tone
cărbune mai mult decît în anul tre
cut. Sarcină deloc ușoară, dar pe
care toți minerii sînt hotărîți s-o
ducă la îndeplinire. Ei știu bine ce
rol au înfăptuirea cu succes a mă
surilor stabilite, în acest sens, la
Coffej’ința Națională a partidului.
Rezi 'ațele din prima decadă a lu
nii
rarie confirmă că la mineri
vorba devine faptă. Iată cum se pre
zintă realizările pe 10 zile ale lunii
ianuarie 1983 :
Cantități
in plus
sau minus
față de plan

întreprinderea

I.M. Cîmpulung
I.M. Căpeni
Mina Filipeștii
de Pădure
Mina Șotînga
Sectorul minier
Ceptura
Total pe Combinatul
minier

+ 2 717 tone
— 2 336 tone
+
+

763 tone
229 tone

—

277 tone

+ 1 096 tone

Pe marginea acestor prime rezul
tate am discutat cu mai multi ingi
neri, specialiști, maiștri din combi
nat și de la exploatările carbonifere.
Directorul tehnic, Gheorghe Anghel,
aprecia că s-a pornit bine la drum.
..Punem accent deosebit — spunea el
— pe extinderea mecanizării com
plexe — cale sigură pentru sporirea

Planul să lie realizat nu numai în
ansamblu, ci și pe fiecare unitate în parte
producției. în luna decembrie am
pus în funcțiune două noi abataje cu
complexe mecanizate, iar în aceste
zile încă unul, .la întreprinderea
Cîmpulung ; au început să lucreze
alte două complexe mecanizate de
abataj și la minele Șotînga și Fili
peștii de Pădure. Aceste măsuri, cît
și cele pentru menținerea în func
țiune a unui cît mai mare număr de
combine de înaintare, creșterea vi
tezelor de avansare, ne asigură un
spor zilnic de cărbune de aproape
1 000 de tone față de anul trecut.
— După cite se observă din tabel,
cu planul pe decadă neîndeplinit
apar două unități. Care sînt cauze
le ?
— La Căpeni s-a pornit anul nu
așa cum am fi dorit, mai ales din
lipsa forței de muncă. Se lucrează
cu un număr scriptic de oameni mai
mic. A mai influențat bunul mers al
producției și timpul destul de geros
din zonă în primele zile. Inginerii și
specialiștii noștri se află în prezent
la fața locului ajutînd colectivul să
iasă din impas. Am primit vești
bune chiar acum : toți minerii au
hotărît să lucreze în flux continuu.
Folosind la maximum mijloacele
mecanizate, timpul de lucru, ei pot
recupera, in curînd, răminerea in
urmă. Și nu numai atît : pot să intre
într-o ritmicitate Zilnică normală.
Am poposit la Filipeștii de Pădu
re. Minerii de aici nu vor să se dez
mintă ca fruntași pe ramură în 1982.
Ritmicitatea producției este bună.
Organizarea și disciplina la fel, atît
în subteran, cît și la suprafață. Se
cretarul comitetului de partid, Mi
hai Comănoiu, ne spune că elanul
oamenilor, munca făcută din inimă
reprezintă cheia rezultatelor bune.
„Noi vrem — și pentru asta punem
multă ardoare — să ne situăm din
nou în fruntea întrecerii. Vrem să
obținem o producție cît mai mare de
cărbune începînd chiar cu această
lună".
ia
combinat,
Reîntorcîndu-ne

ne-am interesat la serviciul mecanoenergetic de una din problemele ma
jore : buna funcționare a utilajelor
în exploatare. Inginerul Tiberiu Bellea ne-a spus : „într-adevăr, de
buna reparație, de menținerea cît
mai mult timp în exploatare a tutu
ror sistemelor mecanizate depinde
ritmicitatea producției. In acest sens,
s-au luat serioase măsuri pentru ca
atelierele de reparații din exploatări
să fie bine dotate cu mașini și cu
scule, cu dispozitive. Pentru a se asi
gura piesele de schimb necesare, Șra
trecut la recondiționarea și confec
ționarea acestora prin autoutilare.
S-a ajuns astfel ca circa 30 la sută
din necesarul de piese să se asigure
cu forțe proprii. în prezent, atelie
rul de autoutilare de la Căpeni se
dezvoltă. Vrem ca și aici să se poată
obține o cantitate mai mare de piese
de schimb. Dar bunul mers al me
canizării în minele noastre este legat
și de unii furnizori ai noștri. Nu toți
își respectă contractele încheiate.
„Unio" Satu Mare și „Progresul"
Brăila nu ne-au furnizat la timp și
sint în restantă cu transportoarele
pe bandă și cu racleți, cu distribui
toarele pentru excavatoare și alte
subansamble sau piese de schimb.
Ni s-au mai relatat și alte aspecte
ale colaborării cu diverși furnizori.
Bunăoară, s-a adus în discuție cali
tatea slabă a reparațiilor la mijloa
cele auto și la motoare de către
I.R.A. Grivița din București, cele
din Tecuci și Craiova. Un fapt con
cret : din patru motoare reparate,
după numai trei ore de funcționare
trei din ele s-au defectat. Socotim că
în această direcție este nevoie de un
sprijin mai substanțial din partea
ministerului tutelar.
O preocupare susținută, chiar din
prima zi a anului : asigurarea cali
tății cărbunelui. Dealtfel, amintim că
în anul trecut nu s-a primit de la
beneficiari — cel mai important este
Uzina electrică Doicești — nici o reclamație în privința calității. Ingine-

rul Traian Crăciun, de la C.T.C. —
care ține o permanentă legătură cu
beneficiarii — ne-a prezentat un pro
gram concret de măsuri care vizează
pe toate treptele asigurarea unui căr
bune energetic de calitate. Am reți
nut hotărîrea brigăzilor și echipelor
din fronturile de lucru de a aplica
autocontrolul pe fazele de producție.
„Ortacii din brigăzile lui Ștefan Dobre, ale lui Ion Miu și alții — ne
spunea directorul minei Filipeștii de
Pădure, inginerul Vasile Tudor — vin
singuri la conducere și ne întreabă :
există vreo problemă cu calitatea
cărbunelui ? Fapt sugestiv pentru
ceea ce numim înalta responsabilitate
muncitorească".
O altă preocupare la ordinea zilei,
chiar din primul moment al anului,
este asigurarea forței de muncă. Toți
cei cu care am discutat, ingineri și
maiștri, mineri simpli, ne-au vorbit
de lipsa forței de muncă tinere, bine
calificate, mai ales în meseriile de
electromecanici și de electricieni.
S-au pornit acțiuni concrete pentru
recrutarea de tineri din jurul locali
tăților miniere. Apoi, aceștia sint
calificați în unități, la cursuri, pe
meserii. Anul trecut, bunăoară, cu
concursul organizației U.T.C., a con
siliului popular comunal, la mina Fi
lipeștii de Pădure s-au recrutat și
calificat în meseriile de mecanici,
electricieni, lăcătuși de mină, aproa
pe 120 de tineri. Și în alte părți sint
asemenea rezultate. Cei mai în vîrstă
îi primesc cu bucurie în rîndul lor
pe tineri și în cadrul acțiunii „Omul
tînăr de lingă tine — repede bun
ortac !“ îi ajută pe aceștia să se aco
modeze în brigadă și să poată face
față meseriei de miner. Cu toate
rezultatele de pînă acum, se simte
nevoia unui mai mare sprijin din
partea organelor locale pentru atra
gerea în sfera minieră a unui nu
măr și mai mare de tineri.

Constantin CAPRARU
corespondentul

„Scînteii11

Recuperarea, recondiționarea, refolosirea materialelor

inteia Acțiuni hotărîte, inițiativă și spirit
mten gospodăresc pentru reciclarea hîrtiei

pe urmele

Și în acest an, potrivit sarcinilor
subliniate de Conferința Națională
a partidului în domeniul reciclării
materialelor, o bună parte din re
sursele de materii prime necesare
in industria hirtiei provin din co
lectarea maculaturii. Pe ansamblul
economiei, în anul 1983 urmează să
se colecteze circa 230 000 tone hir
tie. Este o sarcină de maximă răs
pundere, la a cărei înfăptuire tre
buie să participe toți cetățenii, toa
te unitățile socialiste.
într-un ciclu de articole publicate
in ziarul „Scînteia" sub genericul
„Să colectăm hirtia, pentru a ocroti
pădurea 1“ ne-am propus ca, plecind de la cîteva date care pun in
evidență marea importanță econo
mică a recuperării și reutilizării hir
tiei, să investigăm cum se desfășoa■ această acțiune in unitățile de înțămint, in unitățile comerciale, in
.ațiile directe cu populația și în
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unitățile de cercetare și producție
care au sarcina valorificării macula
turii. Plecînd de la o serie de fapte
și constatări din teren, concluzia
principală care s-a desprins a fost
că pretutindeni sînt necesare măsuri
pentru întărirea spiritului gospodă
resc al celor care au atribuții în
acest domeniu, respectarea strictă a
legii care interzice irosirea și dis
trugerea acestei valoroase resurse,
mai buna organizare a activității de
colectare și repunere în circuitul
productiv a maculaturii.
Articolele au stîrnit un real interes
printre cititori care, în scrisorile tri
mise redacției, au luat atitudine
față de faptele și fenomenele de ri
sipire a hîrtiei vechi, criticate în
ziar ; de asemenea, în răspunsurile
trimise redacției, unitățile vizate au
arătat măsurile pe care au înțeles
să le adopte pentru înlăturarea nea
junsurilor constatate.

Promisiuni onorate
Am primit de la Ministerul Co
merțului Interior, sub semnătura di
rectorului E. Niculescu : „In artico
lul -Să colectăm hirtia, pentru a
; ocroti pădurea I» este criticată acti
vitatea necorespunzătoare din unele
unități comerciale din județele Bo
toșani și Harghita, precum și din mu
nicipiul București, in ceea ce privește sarcina de colectare și predare
a materialelor refolosibile din hirtii.
Criticile sint pe deplin justificate,
Asemenea exemple sint și in alte județe“.
După ce arată că sarcinile de re
cuperare a hîrtiei, pe ansamblul unităților ministerului, nu au fost rea
lizate,
semnatarul
menționează :
„Datorită lipsurilor manifestate în
teritoriu, organele de teren ale mi
nisterului, împreună cu cele ale di
recțiilor comerciale județene au ur
mărit realizarea sarcinii de recupe
rare a hirtiei, dindu-le indicații
concrete și de eficiență pentru in
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Cîteva sugestii practice

întrucît multe din aspectele sesi
zate in ciclul de articole amintit vi
zau activitatea întreprinderilor de
colectare specializate, am avut o con
vorbire cu tovarășul Ion Hendel, di
rector comercial al Centralei pentru
recuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile.
— Ce poate și trebuie să facă ori
care cetățean ce dorește să participe
la acțiunea de colectare a hîrtiei ?
— în primul rind, să nu lase să se
strîngă multă hirtie, ci maximum
2—3 kg. Pachetul cu hirtie să-l dea
copiilor pentru a-1 duce la școală sau
să-1 predea la rulota cea mai apro
piată sau la oficiile P.T.T.R. Asocia
țiile de locatari pot lua legătura cu
întreprinderile de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile
în vederea instalării gratuite a unor
conteinere. De asemenea, practica a
dovedit că este bine ca de strîngerea
hirtiilor de la locatari să se ocupe fe
meile de serviciu, care pot realiza
anumite cîștiguri din predarea macu
risipite : întreprinderea „Chimica"
laturii la centrele noastre.
din Turda, unde de ani de zile zac
în toate localitățile țării se organi
cîteva sute de tone de fier vechi ;
zează periodic acțiuni obștești de
întreprinderea de transport public
stringere a materialelor refolosibile.
din Cluj-Napoca, unde de zece ani
în această privință s-au conturat in
ruginesc 16 autobuze scoase din uz ;
principal două forme organizatorice.
depoul C.F.R. Arad, unde se află lo
Experiența
„Sibiu" : în ziua respec
comotive abandonate de cîteva detivă, din trei in trei străzi, sînt orga
cenii ș.a.
nizate puncte de colectare, unde ma
• „De cind s-a pus problema reterialele refolosibile sint cintărite și
cuperării materialelor refolosibile,
se achită pe loc aducătorilor contra
am început să string hirtia de am
valoarea lor. Experiența „Craiova" :
balaj de la toate cumpărăturile pe
~~
toți cetățenii in ziua și la ora stabi
care le jac, precum și capacele de
lită scot in fața locuinței materialele
aluminiu de la sticlele de lapte Și,
refolosibile, de unde sînt preluate și
an de an, le predau la centrul de co
încărcate în autocamioane. Sumele
lectare din apropiere — ne scrie lon
realizate sînt utilizate de consiliul
Păuna din București. In acest an am
popular pentru amenajarea de spații
predat 13,5 kg și am pregătit și alte
cantități de hirtie. Fac aceasta pen- . verzi, de locuri de joacă pentru copii,
de drumuri, precum și pentru alte
tru că imi dau seama ce ar însemna
lucrări de interes obștesc.
să defrișăm pădurile pentru a fabri
— Care este eficiența acestor ac
ca hirtie. Dacă toți cetățenii, la fel
țiuni ?
ca mine, ar preda cite 20 kg de hir
— Bunăoară, într-o singură ase
tie veche pe an, ce economii de ma
menea zi, denumită „Ziua recuperă
teriale lemnoase s-ar putea realiza !
rilor", în municipiul Sibiu s-au strins
Presa poate face mai mult pentru a
110 tone fier vechi, 5,6 tone acumula
scoate din inerție această problemă
tori, 36,2 tone hîrtii-cartoane, 1.3
și a stimula colectarea hirtiei".
tone metale neferoase, 5,2 tone tex
tile, 63 tone anvelope și camere uza
te și 756 tuburi de spray ; la Craio
va : 590 tone fier vechi și 8 tone
fontă veche, 2 tone metale neferoa
se, 30 tone hîrtii-cartoane, 10 tone
deplinirea și depășirea planului".
textile, 6 tone anvelope ; în munici
Aflăm, de asemenea, că artico
piul București : 348 tone fier vechi,
lul din „Scînteia" a fost prelucrat
87,5 tone hîrtii-cartoane, 2,2 tone
textile. Depinde deci numai de spi
cu factorii de conducere din direcți
ritul gospodăresc al edililor, al depuile comerciale județene.
taților, al activiștilor obștești și sin
în final, se spune : „Pentru spriji
dicali și, bineînțeles, al întreprinde
nul acordat vă mulțumim și vă asi
rilor noastre ca asemenea acțiuni să
gurăm că vom urmări in continuare
se desfășoare și să ducă la rezulta
modul de realizare a indicatorului
tele dorite. în ce ne privește sîntem
de plan, ca și eliminarea eventuale
pregătiți să acordăm tot sprijinul ne
cesar.
lor lipsuri ce vor mai apărea".
— Din investigațiile noastre a re
N. red. Răspunsul l-am primit în
zultat că în activitatea de colectare a
luna iulie și iată că unitățile co
materialelor refolosibile atît prin
merciale au făcut progrese notabile
școli, cît și direct de la populație se
in predarea hirtiei : potrivit unor
mai mențin o serie de neajunsuri,
calcule preliminare, sarcinile pe
unele localizate chiar în întreprinde
rile din subordinea centralei de re
anul 1982 au fost îndeplinite. Dar,
cuperare și valorificare.
așa cum se arăta și în articolul
— într-adevăr, așa stau lucrurile,
respectiv, posibilitățile de recupe
în ce ne privește acționăm pentru
rare sînt mult mai mari decît pre
dezvoltarea rețelei de colectare. Ast
vede planul. Așa incit, să reținem
fel, la sfirșitul acestui an vom dis
realizările de pînă acum ale unită
pune pe întreg teritoriul țării de pes
ților comerciale doar ca fiind un
te 2 500 puncte de preluare a materia
început bun.
lelor refolosibile de la populație și de

Opinii ale cititorilor
_ „Apreciez
______
că __________
__
activitatea de
•
popularizare și informare a cetățe
nilor asupra necesității și importan
ței recuperării și valorificării deșeu
rilor de hirtie nu este și nu poate fi
o acțiune sezonieră, de campanie,
deoarece hirtia se consumă zilnic și
in cantități industriale — ne scrie
cetățeanul Mircea Mitrică din Bucu
rești. Din păcate, o mare parte din
aceasta, ajunge in mașinile colectoa
re de gunoi menajer". In continuare,
cititorul face propunerea ca unită
țile comerciale, de poștă și teleco
municații, agențiile de voiaj să or
ganizeze preluarea hîrtiei vechi și a
altor materiale refolosibile de la
populație.
• „Mă doare inima cind văd cum
zilnic se aruncă cantități considera
bile de hirtie, ambalaje de carton
sau metale vechi" — scrie cititorul
G. Marica, din Clifj-Napoca. Și,
după ce apreciază că ar fi necesară
o mai judicioasă stimulare a acti
vității de colectare a materialelor
refolosibile, ne indică cîteva „adre
se" unde acestea sint aruncate sau
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151 centre cu scop similar destinate
relațiilor cu unitățile socialiste. Cu
toate dificultățile generate de lipsa
de carburanți, acordăm prioritate pre
luării hîrtiei și altor materiale refo
losibile de la școli. în multe cazuri
punem la dispoziția școlilor remorci,
conteinere, saci, rulote în care să de
poziteze maculatura. Mai apar încă
probleme în relațiile cu unele unități
comerciale, în care nu s-a instaurat
încă spiritul gospodăresc în privința
recuperării hîrtiei. Dar, deosebit de
aceasta, este necesar ca în marile
magazine să fie instalate prese de
hirtie, așa cum există la magazinele
bucureștene „UAirea" și „BucurObor". Sînt prese care nu ocupă mult
loc și care se fabrică în țară. Ne pro
punem să intensificăm prezența
noastră pe teren, în vederea spriji
nirii și îndrumării atît a unităților
comerciale, cît și a altor consumatori ,
de hirtie din economie în activitatea
de recuperare a materialelor refolo
sibile, sancționînd acolo unde este
cazul, așa cum prevede legea,
orice abateri de la regulile instituite
în legătură cu recuperarea hirtiei.
Am luat, totodată, măsuri «pentru în
tărirea controlului de calitate la balotarea și expedierea hirtiei, astfel ca
să nu avem nici un fel de reclamații
întemeiate de la beneficiarii noștri.
Apreciind inițiativa ziarului „Scîn
teia" de a prezenta problemele co
lectării și valorificării hîrtiei, ne an
gajăm să întreprindem o serie de
acțiuni prin care toți cetățenii — atît
acasă, cît și la locurile lor de mun
că — să participe mai intens la recu
perarea și valorificarea acestui pre
țios material refolosibil. Pentru a fi
mai bine înțeles este necesar să spun
că in anul trecut nu s-au colectat
26 509 tone de maculatură din canti 
tatea prevăzută, ceea ce echivalează
cu o cantitate de celuloză care se
obține din lemnul de pe 265 hectare
de pădure.

UN REZULTAT BUN
care are valoarea unei critici concrete
și efectul unei mobilizatoare chemări
Experiențe, satisfacții și nemulțumiri creatoare într-un județ care
a ocupat locul doi la producția de porumb în 1982: Giurgiu
— Cum apreciați modul in care celor care vor participa la această
în anul 1982, numeroase unități
au fost puse in valoare condițiile importantă acțiune. Pentru a realiza
agricole din județul Giurgiu au obți
naturale și rezervele județului pen 20 000 kg porumb știuleți la hectar,
nut recolte bune. De exemplu, coo
tru sporirea producției de porumb? încă din luna decembrie, pe solele
perativele agricole Greaca și Mirorespective a început fertilizarea cu
nești au ocupat primele două locuri
— Dacă analizăm activitatea coo mraniță, lucrare ce se desfășoară
pe țară la cultura florii-soarelui, obținînd 3 720 kg și, respectiv, 3 700 kg perativelor agricole și comparăm re acum din plin, sub directa suprave
la hectar. Cooperativa agricolă Că zultatele obținute la cultura porum ghere a specialiștilor. Am stabilit ca
lugăreni, cu cele 12 010 kg porumb bului vom constata existența unor pe fiecare hectar să aplicăm între 40
boabe la hectar, a ocupat locul doi diferențe foarte mari, de ordinul și 70 tone de îngrășăminte naturale,
C.A.P.
pe țară, după.
'
- Scornicești. miilor de kilograme la hectar, ceea bine fermentate. Este o acțiune de
Numeroase alte unități agricole au ce evidențiază că rezervele de care mare însemnătate, de reușita căreia
realizat producții cuprinse între 5 000 dispunem nu au fost pe deplin puse ne ocupăm cu cea mai mare răsși 9 000 kg porumb boabe la hectar, în valoare. Să exemplific. în 1982, pundere.
ceea ce a făcut ca județul Giurgiu, în județul nostru, 3 cooperative au
— Deși ne aflăm in ianuarie,
cu o recoltă medie de 5 430 kg la obținut intre 9 000 și 12 000 kg po
campania agricolă de primăvară se
hectar, să se situeze pe locul doi pe rumb la hectar ; între 6 000 și
apropie. Cum se desfășoară repa
țară, după sectorul agricol Ilfov. Ce 8 000 kg — 10 unități, intre 5 000 și
rarea tractoarelor? Ce întreprindeți
învățăminte se desprind pentru ac 6 000 kg — 26 unități, 4 000 și 5 000 kg
pentru
reducerea consumurilor de
..........................
31 unități,
iar între 3 000 și 4 000
tivitatea acestui an privind creșterea
carburanți ?
21 de unități. Este de la sine
producției de porumb? Pe această
— Repararea tractoarelor și mași
temă, am avut o convorbire cu înțeles cu cit ar fi sporit produc
tov. ing. GHEORGHE NIȚU, direc ția de porumb a județului dacă nilor agricole este avansată. Pot re
torul general al Direcției pentru cele 52 de cooperative agricole ar marca aportul unităților industriale
din județul Giur
agricultură și in
giu care, la cere
dustrie alimenta
rea trustului de
ră a județului
• Dacă toate cooperativele ar fi obținut măcar jumătate mecanizare,
au
Giurgiu.
— Care sint fac din producția realizată de cooperativa aflată pe primul loc... confecționat peste
150 de repere din
torii care au con
• în acest an, porumb în cultură intensivă pe 27 000 hec
tre cele care liptribuit la sporirea
seau. A fost o
producției de po tare, care va demonstra posibilitățile agriculturii județului
rumb in 1982 ?
• Pentru executarea la timp a lucrărilor agricole au și măsură care a
asigurat grăbirea
— în primul
lucrărilor de rerînd,
creșterea fost reparate mai mult de jumătate din tractoarele care vor
parare a tractoarăspunderii spe fi folosite în campania de primăvară
relor
și mașinilor
cialiștilor și a ca
agricole. Ca ur
drelor de condu
mare, la această
cere din unitățile
agricole pentru respectarea întocmai fi realizat numai jumătate din dată au fost reparate mai mult de 50
a tehnologiei prevăzute la această recolta la hectar obținută la C.A.P. la sută din tractoare și 75 la sută din
cultură. Se știe ce importanță are Călugăreni și nu s-ar fi situat sub semănătorile de porumb, grape, cul
pentru producție arătura adîncă de media județului. La recenta plenară tivatoare și alte utilaje agricole. în
toamnă, semănatul la timpul optim a comitetului județean de partid cu ce privește reducerea consumului de
și cum poți ajunge la recolte mari activul din agricultură, în lumina in carburanți, noi am întocmit un pro
dacă dai atenție asigurării unei den dicațiilor cuprinse în cuvîntarea to gram amănunțit prin care se urmă
sități corespunzătoare a plantelor. varășului Nicolae Ceaușescu la Ple rește eliminarea tuturor canalelor
Putem afirma că cei mai mulți spe nara lărgită a Consiliului National care pot duce la risipă. De aseme
cialiști din unitățile agricole își fac al Agriculturii, au fost analizate cau nea, vom organiza cupluri și agrega
- meseria cu răspundere, reușind să zele care au determinat ca în unele te complexe care să permită execu
asigure obținerea de recolte mari de unități agricole să nu se obțină re tarea mai multor lucrări la o singură
porumb la hectar. Mă refer, între colte pe măsura posibilităților. A trecere a tractorului. în fiecare coo
multe alte exemple, la activitatea fost subliniată necesitatea creșterii perativă agricolă va spori numărul
inginerului șef de la C.A.P. Călugă răspunderii specialiștilor din agricul de atelaje de la 50 la 100—150, care
reni, tovarășul Ion Slujitoru, care, tură pentru aplicarea corectă a teh vor înlocui tractoarele la distribuirea
prin munca sa, a contribuit la obți nologiilor, întărirea activității desfă furajelor în zootehnie și alte transnerea unei recolte de peste 12 000 kg șurate de consiliile de conducere și
de porumb la hectar în condiții de organizațiile de partid de la sate porturi. De asemenea, în stațiunile
pentru instaurarea ordinii și disci pentru mecanizarea agriculturii se
neirigare.
Recolta de porumb obținută în 1982 plinei în fiecare formație de muncă pregătesc remorci-dormitor care vor
la C.A.P, Călugăreni a avut la bază și cooperativă agricolă.
fi deplasate în cîmp, unde se vor
cunoașterea perfectă a potențialului
— Ce garanții există că in 1983 asigura condiții optime de cazare și
figeărei sole și, în funcție de aceasta,
un număr mai mare de unități agri masă pentru mecanizatori, eliminînau fost administrate îngrășămintele
cole văr obține recolte mari, la du-se deplasarea inutilă și costisitoa
organice și cele chimice. Arăturile
nivelul celor fruntașe ?
re a tractoarelor pe distanțe mari, de
s-au efectuat timpuriu, urmărindu-se
la secții la locurile de muncă.
realizarea unor brazde uniforme și
— Spre deosebire de ceilalți ani,
încorporarea . completă a resturilor pentru
Experiența dobîndită de oamenii
recolta
anului
1983
au
fost
vegetale. Primăvara, la prima lucra
muncii din agricultura județului
executate
arături
adinei
pe
toate
su

re a solului cu grapa cu discuri s-au
prevăzute a se însămînța Giurgiu în anul 1982 este un bun cîșaplicat și încorporat în sol 90 kg prafețele
fosfor și 60 kg potasiu la hectar. în această primăvară. Acum se des tigat care va fi generalizat în toate
Pregătirea patului germinativ s-a fă fășoară o amplă acțiune în vederea unitățile din județul nostru. Vom ur
cut concomitent cu aplicarea îngră folosirii tuturor rezervelor de îngră mări aplicarea în practică a indica
șămintelor și a erbicidelor prin două șăminte naturale la fertilizarea tere țiilor date de tovarășul Nicolae
lucrări cu grapa cu discuri. S-a fo nurilor. O deosebită atenție acordăm Ceaușescu la plenara lărgită a Con
losit hibridul „Fundulea 412“, de asigurării condițiilor necesare care siliului Național al Agriculturii pri
ducă la realizarea unor producții
înaltă productivitate. Semănatul s-a să
făcut între 5 și 15 aprilie, în
2 _ de 20 000 kg porumb știuleți la hec vind folosirea fiecărui metru pătrat
tar.
Vom cultiva 27 000 hectare cu de pămint pentru creșterea răspun
funcție de temperatura din sol, la
adîncimea de 6—8 cm. Știindu-se cit porumb în cultură intensivă, pentru derii 1 specialiștilor, mecanizatorilor și
de importantă pentru nivelul recol care am ales cele mai potrivite sole. cooperatorilor pentru aplicarea co
tei este densitatea, s-a urmărit ca Sub conducerea comitetului județean rectă a tehnologiilor, astfel îneît re
printr-o perfectă reglare a semănă de partid am întocmit un program coltele anului 1983 să se situeze la
torii să se realizeze între 55—65 000 pentru aplicare, pînă în cele mai nivelul marilor posibilități de care
plante la hectar. Chiar de la semănat
s-a asigurat densitatea definitivă, mici amănunte, a tehnolqgiei cul- dispunem.
excluzîndu-se răritul manual. Este turii intensive a porumbului. Pentru
Convorbire realizată de
un exemplu edificator care demon îndeplinirea lui am organizat un
Petre CRISTEA
strează că munca specialistului este curs de reciclare a specialiștilor din
hotărîtoare pentru nivelul recoltei.
unități, a mecanizatorilor, a tuturor
corespondentul „Scînteii"

La stațiunea pentru mecanizarea agriculturii din comuna Călugăreni, județul Giurgiu, pregătirile pentru campania
agricolă de primăvară sînt avansate. Tractoarele au fost reparate în proporție de 80 la sută, grapele cu discuri —
100 Ia sută, cultivatoarele — 90 la sută, semănătorile prășitoare — 75 la sută, mașinile de împrăștiat gunoi
și amendamente — 95 la sută_________________________ Foto : Sandu Cristian^

Corneliu CÂRLAN

PUTERNICA ANGAJARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
(Urmare din pag. I)

complexitate — sub îndrumarea
Consiliului Național pentru Știință
și Tehnologie, aflat sub nemijlocita
conducere a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, își
desfășoară activitatea într-un climat
serios de muncă și creație, dăruire,
pasiune și mîndrie patriotică. Măre
țele obiective ale anului 1983, cît și
ale anilor următori ne cheamă pe
toți cei ce lucrăm în cercetare și
dezvoltarea tehnologică să îmbogățim
cu cutezanță tradițiile valoroase ale
gîndirii științifice românești, dar
mai ales să ridicăm cotele de parti
cipare ale științei la progresul so
cial, la afirmarea științei noastre pe
plan mondial.
în spiritul acestor exigențe, cerceta
rea științifică este solicitată să re

zolve probleme de mare importanță
ca : sporirea bazei energetice și de
materii prime, găsirea căilor de uti
lizare practică și eficientă a noilor
surse de energie, a energiei nuclea
re — astfel ca pînă cel mai tîrziu
în anul 2 000 să dispunem de 10 000
MWe putere instalată în centrale
nucleare — perfecționarea diferite
lor procese tehnologice azi ineficien
te și cu consumuri mari. Cercetarea
chimică, ce se situează în fruntea
tuturor domeniilor din țara noastră,
prin contribuția directă, deosebită
adusă de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, va
trebui să răspundă în continuare la
o seamă de sarcini de maximă im
portanță : obținerea de noi materii și
materiale și recuperarea celor uzate,
valorificarea superioară a petrolului
și gazului metan, furnizînd astfel

materii prime în industria de medi
camente, aeronautică și electronică,
în cea nucleară și în alte industrii.
De asemenea, în agricultură, cerce
tarea științifică trebuie să soluțione
ze o serie de probleme majore, cum
sint ameliorarea solurilor și terenu
rilor degradate, crearea de noi se
mințe, de noi rase de animale, gă
sirea unor tehnologii eficiente pen
tru valorificarea materiilor prime
din acest sector de bază al economiei
noastre.
Cu consecventă și cu un permanent
simt al perspectivei, oamenii de ști
ință din tara noastră trebuie să-și
intensifice eforturile în domeniul cer
cetărilor fundamentale din chimie,
fizică, matematică etc., care să des
chidă noi căi cunoașterii, promovării
largi a cuceririlor revoluției tehnicoștiințifice moderne.

in această nouă etapă, deosebit de
importantă în viața poporului ro
mân, deschisă de Conferința Națio
nală a partidului, în acest început
de an, gindurile tuturor oamenilor de știință, ale membrilor Academiei Republicii Socialiste România, al cercetătorilor și cadrelor
didactice din învățămîntul superior,
al tuturor celor care își desfășoară
activitatea în aceste domenii, se în
dreaptă, asemeni gîndurilor întregii
țări, către cel mai iubit fiu al po
porului nostru, exprimîndu-ne senti
mentele de respect și admirație, aducîndu-i un respectuos omagiu pen
tru exemplara sa activitate, angajîndu-ne să acționăm cu toate for
țele pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor complexe și mobilizatoare
puse de partid în fața științei româ
nești.
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O caracteristică a situației mondiale contemporane, a marilor mutații sociale determinate de
* avîntul impetuos al forțelor de producție este creșterea continuă a rolului clasei muncitoare în societate
și în viața internațională. în țările industrializate, clasa muncitoare constituie în prezent majoritatea
națiunii, iar pe plan internațional se afirmă drept forța socială cea mai numeroasă și cea mai
*
revoluționară a zilelor noastre.

î

NICOLAE CEAUȘESCU

-_1

Ce obiective tintesc ideologii
burghezi prin

PSEUDOTEORIA
DISPARIȚIEI MISIUNII
REVOLUȚIONARE
A CLASEI MUNCITOARE ?
• Să demobilizeze masele în lupta pentru
prefaceri sociale
• Să acrediteze ideea imposibilității de
pășirii sistemului bazat pe proprietatea
privată
• Să întîrzie procesul de dobîndire a
conștiinței revoluționare de către clasa
muncitoare, de celelalte clase și pături
exploatate

9
De la apariția sa, teoria marxista a claselor sociale a fost supusă unor atacuri
critice sistematice, Mai ales in secolul nostru, o întreagă suită de teorii — de la
cele tehnocratice la cele funcționaliste, de la cele ale „dezideologizării
*
la cele
ale „consensului politic" sau „depolitizărli" — și-au propus să ofere alternative
explicative la concepția socialismului științific despre clase, să dovedească in diferite
modalități că teoria marxistă a claselor și luptei de clasă ar fi un capitol
„închis". Corolarul ideologic al acestor teorii II constituie teza, rostită in multiple
feluri, potrivit căreia clasa muncitoare și-ar fi pierdut spiritul revoluționar.
Este deosebit de semnificativ că, in condițiile crizei de structură a sistemului
bazat pe proprietatea privată, cind nemulțumirea maselor crește, conflictele de clasă
se intensifică, iar acțiunile de contestare socială devin tot mai frecvente, cind la
ordinea zilei se pun probleme cu privire la funcționarea sistemului, la forțele in
măsură să asigure prefaceri sociale cu caracter revoluționar democratic, asemenea
teorii mistificatoare despre clasa muncitoare și menirea sa în societate sint difuzate
pe diferite căi, prezentate drept obiective, ca decurgind din impactul revoluției știin
țifico-tehnice asupra societății contemporane.

Și-a pierdut intr-adevăr clasa muncitoare spiritul revoluționar ?
A încetat societatea occidentală să fie o orinduire cu o structură so
cială în esență bipolară, care include conflictul social ca o compo
nentă constitutivă ? Au dispărut condițiile care conferă clasei munci
toare rolul de principală forță socială in transformarea revoluționară
a societății capitaliste ? Care sint scopurile teoriilor reacționare care
contestă clasei muncitoare acest rol ?
lată cîteva întrebări la care ne propunem să răspundem în cele
ce urmează.

„Noua clasă conducătoare"
— o nouă perdea de protejare
a intereselor claselor avute

'

Existența claselor și a luptei de clasă
nu este o descoperire a marxismului, ci
a istoricilor și filozofilor burghezi. Mar
xismul, cum au subliniat întemeietorii
săi, nu a făcut în această privință decît
să stabilească un nou criteriu, ’de natură
obiectivă, în funcție de care se constituie
clasele sociale — anume, poziția față de
mijloacele de producție — să demonstreze
în mod riguros că existența claselor este
legată numai de anumite faze istorice ale
dezvoltării societății umane.
Tocmai prin descoperirea acestui ade
văr socialismul științific a pus în lumină
faptul că structura socială a orînduirllor
bazate pe proprietatea privată îmbracă
cu necesitate o formă, in esență bipo
lară, caracterizată prin existența a două
clase principale, „clasa exploatatoare",
care deține mijloacele de producție, și
„clasa exploatată", nevoită să-și vîndă
forța de muncă pentru a-și cîștiga exis
tența. „Procesul de producție capitalist,
privit in ansamblu, sublinia Marx, cu alte
cuvinte ca proces de reproducție, nu pro
duce, așadar, numai marfă, numai plusvaloare ; el produce și reproduce însuși ra
portul de capital, pe capitalist de o parte,
pe muncitorul salariat de altă parte". De
aici rezultă atît o diviziune a proprietății,
cit și a puterii.
în polemicile purtate cu diferite „va
riante" de socialism, Marx a atras aten
ția că nu trebuie în nici un caz să ra
portăm „clasa" la grupările de venit, la
aspectul consumului, întrucît din punct
de vedere științific aceasta ar însemna
renunțarea la criteriul obiectiv reprezen
tat de poziția față de mijloacele de pro
ducție, iar din punct de vedere politic ar
deplasa atenția asupra aspectului distri
buirii veniturilor spre un gen de „justi
ție distributivă" și nu asupra scopului
principal al luptei : cucerirea puterii po
litice in vederea socializării mijloacelor
de producție — singura in măsură să asi
gure lichidarea inegalităților dintre oa
meni, a exploatării.
Este deosebit de grăitor faptul că atacu
rile autorilor burghezi de mai tîrziu s-au

concentrat tocmai asupra acestor elemen
te obiective și cu deosebire asupra coro
larului său teoretic : rolul istoric al pro
letariatului în prefacerea revoluționară a
societății, in instaurarea unor structuri
sociale echitabile, care să ofere tuturor
cetățenilor șanse cit mai egale de afir
mare.
Printre cele mai de ecou contraproiecte împotriva teoriei marxiste a clase
lor se numără și concepțiile tehnocratice
contemporane. Punctul de plecare al mul
tor orientări din cadrul acestei doctrine
îl constituie interpretarea unilaterală, cu
puternice nuanțe scientiste, a unui proces
real al zilelor noastre — complexitatea
crescîndă a conducerii sociale. Pornind
de la înalta competență pe care o presu
pune astăzi luarea unei decizii eficiente,
de la prezența tot mai largă a specialiști
lor în jurul centrelor de putere, numeroși
autori tehnocrați sau de factură tehno
cratică conchid că, astăzi, în condițiile
societății capitaliste s-a format de fapt
o nouă clasă conducătoare, care a înlocuit
burghezia, că actul de conducere este
orientat și ghidat în lumina exclusivă a
cerințelor obiective ale științei. Mai mult,
cerințele eficienței actului de conducere
ar impune ca însăși societatea să fie pri
vită, după cum spunea unul din părinții
doctrinei, „ca un concern aflat în exploa
tare", inginerilor revenindu-le misiunea
de a asigura funcționarea sa în afara in
tereselor de clasă.
De la Veblen la Schelsky, de la Burn
ham la Armand, autorii tehnocrați sus
țin — în maniere diferite — că locul bur
gheziei ar fi ocupat în mod lent, dar si
gur, de noile contingente de manageri,
care ar conduce dincolo șl independent de
interesele și voința proprietarilor. Bur
ghezia, se spune, va pieri, va fi înlătura
tă de însuși procesul istoric, dar locul ei
nu va fi luat de către clasa muncitoare,
„incapabilă", în această viziune, să asi
gure conducerea progresului societății, ci
de competența tehnică.
Demn de semnalat că o asemenea con
cepție o regăsim și la unii autori din ță

rile în curs de dezvoltare. „Convingerea
noastră — susține Louis Mercier Vega
într-o lucrare semnificativ intitulată «Re
voluția prin intermediul statului. O nouă
clasă conducătoare în America» — este
că America Latină cunoaște in momentul
de față, in pofida marii varietăți de si
tuații și experiențe, o mișcare economicosocială care favorizează constituirea și
dezvoltarea unei noi clase de conducători,
diferită de oligarhia decadentă sau muri
bundă, de burghezia de întreprindere sau
comersantă arareori dinamică, de țărăni
mea neputincioasă sau redusă la autoconsum, de clasa muncitoare inactivă".
O asemenea teză conduce implicit Ia
ideea că conflictele sociale și-ar schimba
esența, în sensul că ele ar opune mai
puțin capitalul muncii, cit aparatele de
decizie celor de execuție.
Este neîndoielnic că în cadrul societă
ții capitaliste contemporane, în principal
în sistemul său de conducere, au inter
venit importante schimbări cantitative și
calitative datorate în principal consecin
țelor revoluției științifico-tehnice. Este
tot atît de adevărat că intelectualitatea
tehnică prin a cărei activitate devin efi
ciente „noile forțe de producție" — știin

ța și tehnica — are o importanță mult
mai mare în conducerea societății, în
creșterea eficienței muncii. Problema care
se ridică este în ce măsură asemenea
prefaceri sociale au afectat esența capi
talismului ? Cum recunosc și o serie de
economiști, precum Peter Drucker, Wiliam
Letwin etc., transferarea către specialiști
a unei părți importante a controlului asu
pra deciziilor privind utilizarea capitalu
lui nu diminuează și nu afectează con
trolul asupra scopului în care este utili
zat capitalul — obțmerea unor profituri
maxime. Problema deciziei nu poate fi
separată de natura proprietății.
Oricît de complexe ar deveni — și au
devenit — formele de conducere, mai
ales în cadrul marilor corporații, opțiu
nile fundamentale, deciziile esențiale
sint și rămîn inseparabil legate de pro
prietate, de interesele posesorilor reali ai
mijloacelor de producție. Nu puțini sint
autorii care subliniază că atragerea spe
cialiștilor în jurul pîrghiilor de decizie
are drept scop — independent de voința
lor — optimizarea căilor de sporire a pro
fiturilor, principalii beneficiari fiind toc
mai clasele ce posedă mijloacele de pro
ducție.

„Diminuarea progresivă a clasei
muncitoare" — un mit hrănit
de cercurile exploatatoare
Evoluția istorică a clasei muncitoare a
constituit adesea punctul de pornire a
speculațiilor cu privire la „pierderea" ro
lului său istoric. Făcînd abstracție de fap
tul că poziția obiectivă a clasei munci
toare în societatea capitalistă a rămas ne
schimbată in determinațiile ei fundamen
tale și, în consecință, raportul antago
nist dintre ea și burghezie nu a suferit
modificări de esență, nenumărați gînditori antimarxiști s-au grăbit să prezinte
modificările intervenite în domeniul ni
velului de trai, al consumului, al pregă
tirii clasei muncitoare drept tot atîtea ar
gumente ale „îndepărtării" fizionomiei
acesteia de „standardele" marxiste, ale
„dispariției" sale progresive.
Pentru a-și susține afirmațiile referi
toare la așa-zisa „dispariție" a clasei
muncitoare din țările occidentale, teore
ticienii burghezi au apelat la două tipuri
principale de argumente. Primul dintre
ele are în vedere tendința de schimbare,
sub impactul revoluției științifico-tehnice,
a raportului între ponderea muncii ma
nuale și a celei intelectuale atît în an
samblul societății, cît și la nivelul activi
tății productive. Identificînd clasa mun
citoare exclusiv cu acele grupuri care
desfășoară o activitate predominant ma
nuală și plecînd de la tendința reală de
reducere a acestui gen de activități în
societatea contemporană, o serie de au
tori burghezi conchid că, într-o perspec
tivă nu prea îndepărtată, se va asista pur
și simplu la o „evaporare" a clasei mun
citoare de pe scena istoriei. Luind în con
siderare aspecte precum relativa creștere
a nivelului de trai, a pregătirii clasei
muncitoare, modul de petrecere a timpu
lui liber etc., cel de-al doilea tip de ar
gumente susține că aceasta s-ar „topi",
împreună cu burghezia, în sinul unei „so
cietăți a claselor mijlocii", lipsită de an
tagonisme și tensiuni, care ar înainta
treptat, dar ireversibil, spre „pacea so
cială".
Este adevărat că atacurile de acest gen
la adresa clasei muncitoare și-au găsit
puncte de sprijin și în unele viziuni reducționiste, promovate chiar de unii au
tori marxiști care făceau din desfășura
rea unei activități manuale un criteriu
hotărîtor sau la fel de important ca și
cel al vlnzării forței de muncă sau al
producerii de plusvaloare. Or, astăzi ne
apare limpede că în condițiile afirmării
revoluției tehnico-științifice care a gene
rat mutații importante la nivelul struc
turii interne a clasei muncitoare și a
schimbat considerabil raportul dintre
ponderea muncii fizice și a celei intelec
tuale pe ansamblul societății, vechile de
limitări — care acordau o importanță
foarte mare prestării unei activități pre
dominant fizice în definirea clasei mun
citoare — au devenit cu totul insuficiente.
Se impune, dimpotrivă, o viziune mult
mai largă, care să îmbine criteriile pri
vitoare la caracterul și conținutul muncii
cu cele care se referă la faptul că forța
de muncă este oferită ca marfă, că ea
produce plusvaloare pe care o încasează.’
proprietarul mijloacelor de producție.
Raportîndu-se critic la tendința trans
formării activității manuale într-un cri
teriu precumpănitor de stabilire a grani
țelor clasei muncitoare, numeroși cerce
tători marxiști relevă că o atare perspec
tivă este nu numai inexactă din punct
de vedere științific — ea nerespectînd
modificările obiective de ordin calitativ
intervenite la nivelul clasei muncitoare
în ultimele decenii — ci și nocivă din
punctul de vedere al practicii revoluțio

nare. O asemenea optică ar exclude din
rîndul clasei muncitoare categorii întregi
de oameni, care în mod obiectiv Se află
în opoziție ireconciliabilă cu clase exploa
tatoare și care sînt profund interesați în
prefacerea structurală a societății. Relevînd substratul ideologic al utilizării unor
noțiuni precum „gulerele albe" și „gule
rele albastre", marxistul francez Jacques
Arnault sesiza că identificarea clasei mun
citoare cu „gulerele albastre" (respectiv
cu cei care desfășoară o muncă predo
minant fizică) permitea în deceniul tre
cut evaluarea ponderii clasei muncitoare
în cadrul populației active a S.U.A. la
numai 37 la sută, în timp ce includerea
în rîndurile ei a unor sectoare ale „gule
relor albe", posibilă in virtutea faptului
că, Ia fel ca și „gulerele albastre", aces
tea iși vindeau forța de muncă și produ
ceau plusvaloare, ridica acest procent Ia
68 la sută din totalul forței de muncă
ocupate.
La rîndul său, marxistul englez Alan
Hunt arăta că chiar și distincția, altădată
așa de netă, între munca industrială și
cea neindustrială trebuie privită într-o
perspectivă mai largă. Afirmația că pri
ma produce plusvaloare, iar cea de-a doua
nu — nota el mai departe — este rela
tivă, întrucît șl în sfera serviciilor apare
producția de plusvaloare. El respinge
punctul de vedere potrivit căruia lucră
torii neindustriali ar aparține „noii mici
burghezii", întrucît acesta „ignoră poziția
economică fundamental diferită a micii
burghezii, care deține proprietate, de cea
a angajaților neindustriali, care iși vină
forța de muncă". Conform opiniei lui
Hunt, o definiție largă a clasei munci
toare adecvată realităților capitalismului
contemporan ar trebui să aibă drept cri
teriu „vinzarea forței de muncă de către
cei ce nu dețin și nici nu au control asu
pra mijloacelor de producție". Politologul
englez Ralph Miliband împărtășește con
vingerea că nu tipul concret de activitate
(fizică sau intelectuală, industrială sau
neindustrială), ci vînzarea forței de mun
că și participarea la producerea de plus
valoare trebuie să figureze drept criterii
esențiale în delimitarea profilului clasei
muncitoare din țările capitaliste dez
voltate.
Dacă privim lucrurile din această per
spectivă mai largă, așa cum impun ce
rințele unei analize științifice, apare
limpede că clasa muncitoare nu „dispare"
progresiv, nu se diminuează, ci crește
considerabil, devenind, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, forța revo
luționară principală a societății contem
porane.
Chiar dacă numărul muncitorilor ma
nuali înregistrează unele tendințe de re
ducere, prin aceasta nu se diminuează cu
nimic rolul clasei muncitoare, clasa
cea mai înaintată a societății, consecvent
revoluționară. Nu aspectul numeric este
cel decisiv în afirmarea acestui rol, ci
faptul că însuși procesul dezvoltării in
dustriei moderne unește clasa muncitoare
cu cele mai înaintate tehnici și mijloace
de muncă, că eliberarea ei de exploatare,
ca și a tuturor maselor muncitoare, nu
este cu putință fără lichidarea deplină a
proprietății capitaliste asupra mijloacelor
de producție. Prin gradul ei de concen
trare și organizare, pe care producția
modernă nu le diminuează, ci, dimpotri
vă, le accentuează, clasa muncitoare este
singura clasă în măsură să organizeze in
jurul său lupta socială a maselor largi,
să orienteze procesul de contestare socială
pe direcțiile majore ale progresului con
temporan.

„Lipsa conflictelor de clasă"
— in conflict profund cu
realitatea lumii capitaliste
Nu de puține ori negarea rolului istoric
al clasei muncitoare îmbracă forma unor
demonstrații cu privire la „marginalizarea" antagonismului dintre aceasta și bur
ghezie. Alain Touraine, unul dintre prin
cipalii promotori ai acestui punct de ve
dere, scria în acest sens : „Trebuie să
rupem parîmele și să recunoaștem schim
bările intervenite pe scena istoriei. Socia
lismul a fost ideologia mișcării muncito
rești, angajată in lupta împotriva celor
care au dirijat industrializarea și a stăpinilor uzinelor, cit și in lupta pentru o
utilizare democratică a forțelor materiale,
intelectuale și morale ale societății, a ace
lor forțe care acționează in cadrul socie
tății industriale. A spune că ieșim din
epoca socialistă înseamnă a afirma că un
personaj istoric (mișcarea muncitorească)
iși pierde, odată cu adversarul său (in

dustriașul) și cu terenul lor de luptă (so
cietatea industrială), importanța" ; „Tre
buie să ne ocupăm acum — precizează el
mai departe — de ceea ce este esențial,
de formarea noilor mișcări sociale, care
se opun tehnocrației, noii clase conducă
toare și, mai ales, propun un alt mod de
utilizare socială a cunoașterii, devenită
principala forță de producție".
Este adevărat, sursele conflictelor soțiale din orînduirea capitalistă s-au di
versificat considerabil. Se poate vorbi de
noi surse, cum ar fi alienarea din ce în
ce mai pronunțată din societatea burghe
ză, relațiile dintre cercurile tehnocratice
și cei chemați să le înfăptuiască directi
vele etc. Dar aceasta anulează oare sau
împinge pe un plan secundar conflictul
principal, cel de clasă ? în acest sens, se
poate aprecia că eroarea fundamentală a

viziunii lui Touraine constă în tendința
de a prezenta fenomene complementare
— respectiv, lupta de clasă dintre clasa
muncitoare și burghezie, pe de o parte,
și apariția unor noi forme de contestare
a capitalismului, întruchipate de noile
mișcări sociale, pe de altă parte — ca
fiind separate sau chiar opuse. Referindu-se direct la această eroare de fond a
sociologului francez, Nicos Poulantzas re
leva cu îndreptățire : „Situate adesea in
amontele sau in avalul procesului de pro
ducție..., mișcări precum cea studențească,
feministă, regionalistă, ecologică, comite
tele de cartier, consiliile cetățenești etc.
condensează un protest difuz și generali
zat... Aceste mișcări nu sint, in mod cert,
rupte de contradicțiile de clasă, așa cum
susține Touraine, care instaurează opo
ziția -contradicții de clasălmișcări socia
le-, întrucît ele sint organic legate de
contradicțiile (de clasă — economice, dar
și politice și ideologice) inerente repro
ducției lărgite a capitalului".
Apariția noilor mișcări sociale nu in
dică o presupusă „scădere" a intensității
confruntărilor de clasă în capitalismul
contemporan, ci mai degrabă o tendință
de „totalizare a opoziției" față de capita
lism, urmare nemijlocită a „totalizării ex
ploatării" pe care o antrenează perpetua
rea relațiilor capitaliste. Această „totali
zare a exploatării" trebuie înțeleasă sub
dublul aspect : al includerii de noi gru
puri sociale în sfera dominației și exploa
tării — fapt ce conduce la o multiplicare
a aliaților posibili și necesari ai clasei
muncitoare în lupta pentru democrație și
socialism — și al extinderii acesteia în
toate compartimentele vieții sociale. Con
siderațiile lui Alain Bihr sînt cît se poate
de sugestive în acest sens : „Pe măsura
transformării raporturilor de producție in
procesul muncii (generalizarea muncii sa
lariate, proletarizarea continuă a clasei
muncitoare, dar și a noilor pături sala
riate, sub impactul mecanizării și auto
matizării muncii etc.) s-a modificat și an
samblul practicilor și raporturilor sociale
din afara producției, astfel incit noi ele
mente ale vieții (spațiul și timpul social,
nevoile sociale, educația, sănătatea, pe
trecerea timpului liber etc.) au căzut sub
dominația capitalului. Alienarea in pro
cesul muncii s-a generalizat, astfel, la ni
velul întregii practici sociale, actorii so
ciali (indivizi, grupuri, clase) văzîndu-se
deposedați de controlul asupra ansamblu
lui condițiilor lor de existență".
Ideea „marginalizăril" conflictului din
tre clasa muncitoare și burghezie o întilnim și la autorul american Seymour Mar
tin Lipset ; diferit este aici unghiul de
„demonstrație" al acestei teze reacționa
re, Lipset susține că ar exista în prezent
„două stîngi", cea „materialistă" și cea
„post-materialistă", balanța înclinînd tot
măi mult în favoarea celei „post-materialiste". Afirmînd că „stînga materialistă
dorește o felie din ce în ce mai mare de
cozonac", astfel îneît cel cu drepturi mai
puține să aibă mai mult, în timp ce postmaterialiștii sînt interesați mai mult de

„calitatea vieții", politologul american
vrea să acrediteze părerea că numai re
vendicările de ordin cantitativ ar fi pro
prii clasei muncitoare, în timp ce cele
de ordin calitativ ar fi apanajul intelec
tualității.
Obiectivul de fond al considerațiilor au
torului american îl constituie sugerarea
caracterului „depășit" al luptei clasei
muncitoare și chiar a unei opoziții ireduc
tibile între clasa muncitoare și intelec
tualitate. O atare viziune nu numai că
este neconformă cu realitatea, dar are
un pronunțat caracter diversionist, urmă
rind să îndepărteze intelectualitatea și
alte pături de aliatul lor firesc, clasa
muncitoare — forța socială alături de care
acestea pot să-și cucerească o reală li
bertate și demnitate. Politizarea lupt/i
economice a clasei muncitoare, apa ' .a
a noi tipuri de revendicări — preț. >, nant calitative, precum și noua străoSgie
elaborată de o serie de partide comuniste
occidentale, care consideră lupta pentru
apărarea și dezvoltarea democrației drept
preludiu și componentă indestructibilă a
procesului de înaintare spre socialism,
oferă argumente grăitoare cu privire la
conținutul noului militantism muncito
resc, care parcurge calea unei adecvări
continue la condițiile și posibilitățile de
luptă specifice actualei etape de evoluție
a capitalismului.
Semnalînd modificările intervenite în
conștiința și comportamentul politic al
clasei muncitoare de la sfîrșitul deceniu
lui al șaptelea încoace, Andre Gorz nota
următoarele : „Deși și-au păstrat impor
tanța primordială, revendicările economi
ce tradiționale nu pot da singure seama
de exigențele muncitorești și apar legate
din ce în ce mai mult de revendicări extraeconomice, denumite -calitative-, care
pun in discuție puterea centrală, puterea
și prerogativele patronilor, organizarea
muncii, ierarhia, modul de viață etc. ...
Muncitorii au ajuns, independent de eco
nomiști ca Galbraith și Mishan, la conclu
zia că sporirea producției (a produsului
național brut) a iilcetat să mai asigure
ameliorarea nivelului și a condițiilor de
viață ; că sporirea salariilor este incapa
bilă, ea singură, să le permită o viață
mai bună". Rolul deosebit ce revine re
vendicărilor calitative in planul luptei de
clasă derivă din aceea că ele fac jonc
țiunea între interesele imediate și cele
fundamentale, respectiv între interesele
a căror satisfacere nu pune frontal pro
blema înlăturării capitalismului și cele
care nu pot fi realizate decît prin depă
șirea acestuia. Convergențele multiple și
de ordin fundamental ce apar între re
vendicările calitative ale clasei munci
toare și ale altor categorii de salariați
— între care grupurile dominante ale in
telectualității ocupă un loc din ce în ce
mai important — constituie un teren pro
pice de forjare a alianței acestora, așa
cum o cer exigențele noi ale luptei co
mune împotriva capitalismului, ale izbînzii aspirației spre dreptate și egalitate
socială, spre libertate și demnitate umană.

Exigențe actuale ale luptei
pentru prefaceri sociale
Exercitarea rolului revoluționar cu care
este investită clasa muncitoare de către
istorie nu se realizează automat, datorită
poziției sale față de mijloacele de pro
ducție. Transpunerea în fapt a acestui rol
presupune o serie de condiții de primă
importanță pe care viața contemporană
le-a scos cu putere în evidență, le-a im
pus drept cerințe obligatorii ale îndepli
nirii misiunii sale istorice.
Fără a ne propune o abordare largă a
acestor probleme de mare complexitate,
se cuvine relevată mai întîi cerința or
ganizării politice de sine stătătoare a
clasei muncitoare in partidul său pro
priu, care să-i apere și să-i promoveze
interesele. Fără această organizare, fără
conștientizarea propriei misiuni, a pro
priilor interese, potențialul transformator
al clasei muncitoare poate să rămină în
stare latentă. în acest cadru, de maximă
însemnătate se dovedește dobîndirea de
către clasa muncitoare a conștiinței sale
revoluționare pe baza însușirii creatoare
a gîndirii marxiste, singura concepție în
măsură să ajute clasa muncitoare să de
vină o clasă pentru sine și pentru ‘ socie
tate, nucleul organizator al tuturor for
țelor interesate în prefacerea socială, în
abolirea orînduirii capitaliste.
Campania susținută pe care apărătorii
capitalismului o duc astăzi cu mai multă
intensitate decît altădată împotriva mar
xismului nu este deloc întimplătoare : ea
urmărește, în fond, să diminueze forța de
atracție a concepției științifice despre
lume și societate, să mențină clasa mun
citoare, alte categorii exploatate în sfera
de influență a ideologiei și partidelor
burgheze. Apărarea și dezvoltarea socia
lismului științific corespunzător cerințelor
actuale constituie o parte componentă a
luptei de emancipare politică și socială
a clasei muncitoare, unul din obiectivele
de fond ale luptei sale revoluționare.
Promovarea unei politici juste de alian
țe, stabilirea unei strategii și tactici su
ple, elastice, în măsură să antreneze toate
clasele și categoriile sociale care într-un
fel sau altul sînt interesate în înfăptuirea
proiectului revoluționar al clasei munci
toare — iată o altă condiție de primă
importanță a succesului luptei de înnoire
socială. Faptul că elementul axial al
structurii sociale a societății bazată pe
proprietatea privată este modelul bipolar
care opune proletariatul burgheziei nu
trebuie să conducă la o viziune simpli
ficatoare a luptei de clasă ca desfășurîndu-se numai între aceste forțe sociale
principale. Dimpotrivă, așa cum se știe,
datorită progresului tehnic, diversificării
pregătirii profesionale, in structura so
cietății capitaliste contemporane apar di
ferite categorii sociale obiectiv interesate
în abolirea structurilor exploatatoare ale
acestei societăți. Caracterul neomogen al
acestor categorii nu trebuie să constituie
un impediment în atragerea lor la lupta
revoluționară, în promovarea unei alian
țe, desigur diferențiate cu acestea, baza
tă pe cunoașterea aspirațiilor sociale și
politice comune cu cele ale forțelor revo
luționare. Necesitate cu atît mai imperi
oasă cu cît, așa cum se știe, clasele con
ducătoare exercită asupra acestora o pre
siune sistematică prin mass-media, prin
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celelalte posibilități de influențare ideo
logică.
O mențiune aparte se cuvine făcută în
legătură cu importanța pe care o prezintă
antrenarea în lupta revoluționară a țără
nimii, a intelectualității, mai ales a celei
tehnice — forță socială aflată în conti
nuă dezvoltare, cu un rol mereu sporit
în progresul societății contemporane.
în fine, de mare însemnătate în înfăp
tuirea misiunii istorice a clasei munci
toare se dovedește îmbinarea armonioasă
a revendicărilor politice cu cele econo
mice, a celor care nu depășesc orizontul'
intereselor imediate, cu cele de perspec
tivă, care pun in discuție modul de pro
ducție existent.
în ceea ce privește lupta desfășurată
de clasa muncitoare, spiritul său comba
tiv, sînt deosebit de semnificative evolu
țiile ce au loc în conținutul revendicări
lor formulate ; asistăm la o politizare
crescîndă a acțiunilor sale social-economice, care chiar în condițiile crizei și, am
putea spune, tocmai datorită crizei, cu
prind tot mai frecvent presiuni in direc
ția sporirii gradului de participare a oa
menilor muncii ia conducerea producției,
la soluționarea unor probleme ale poli
ticii întreprinderii, astfel îneît să nu fie
„recuperate" de deținătorii instrumente
lor de exploatare, sub un pretext sau al
tul, cuceririle obținute prin luptele de
pînă acum. Aspirația spre autogestlune
— tot mai prezentă în rîndurile clasei
muncitoare și al altor categorii de oa
meni ai muncii — reprezintă dimensiunea
centrală a unui set mai amplu de re
vendicări nerealizabile în condițiile menținerii capitalismului, dar care pun nemijlocit în discuție inseși relațiile de pro
ducție proprii acestuia. Aceste noi cău
tări ale clasei muncitoare, împreună cu
exigențele legate de calitatea vieții, a
mediului înconjurător, exprimate de o se
rie de noi mișcări sociale, a căror bază
socială se constituie din rîndul tuturor
categoriilor dominate, deschid căi și per
spective noi luptei pentru prefacere revo
luționară a orînduirii capitalistei
Toate acestea ilustrează cu pregnanță
veridicitatea aprecierilor partidului nostru
privind creșterea spiritului revoluționar
al clasei muncitoare, afirmarea capaci
tății sale organizatorice în lupta pentru
înnoire socială.
„Marile bătălii de clasă care au avut
loc în ultimii ani în țările capitaliste
— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu —
demonstrează uriașa forță revoluționară
a clasei muncitoare, rolul ei important in
lupta maselor pentru libertate și dreptate
socială, împotriva orinduirii capitaliste".
Sînt realități care învederează falsitatea
teoriilor „deproletarizării", „colaborării și
cooperării de clasă", „consensului poli
tic", adevărul peremptoriu că clasa mun
citoare este singura forță socială în mă
sură să înfăptuiască năzuințele seculare
ale celor mulți de dreptate și echitate so
cială, să conducă procesul revoluționar de
prefacere socială, de realizare a unei so
cietăți noi, mai drepte, în pas cu cerin
țele actuale.

Elena ZAMFIRESCU
Paul DOBRESCU
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Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu
personal, vă exprim dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice profunde condoleanțe în legătură cu încetarea
din viață a tovarășului Tihon Iakovlevici Kiseliov, membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P. C. din
Bielorusia, militant de seamă al partidului comunist și al statului sovietic.
Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră
compasiune.

Am primit cu multă plăcere și gratitudine felicitările cordiale transmi
se de Excelenta Voastră cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a Zilei inde
pendenței țării noastre. Vă rog să primiți din partea mea, a poporului și
Guvernului Republicii Democratice Sudan cele mai calde mulțumiri, înso
țite de cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră și prosperitate
poporului român.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele
Republicii Democratice Sudan

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii
Socialiste România, a primit, joi,
pe tovarășul Rodney Lopez Clemen
te, noul ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Cuba in
țara noastră, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 14
ianuarie, ora 20 — 17 ianuarie, ora 20.
In țari : Vreme în curs de răcire, În
deosebi în jumătatea de nord a țării.
Cerul va fi variabil, mai mult noros in
primele zile.
Precipitații
locale, mai
a’es.sub formă de ninsoare, vor cădea
'nrdul țării, iar în celelalte regiuni
a
. vor fi și sub formă de ploaie
și \ lovită. Vîntul va prezenta Intensi
ficări, mai ales în zonele de munte,
predomlnînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre minus 7 și 3 grade, local mai coborite în ultimele nopți, iar cele maxime
între minus 3 și plus 7 grade, mai ri
dicate la începutul intervalului.

Ședința de bilanț a activului de partid și de comandă
din Ministerul de Interne

tv
15,00
15,05

15.30
17.25
17,35
17,50
18.00
20,00
20,15
20.30
21.40
22,00

PROGRAMUL 1
Telex
Consultații pentru elevii clasei a
VlIl-a, Matematică
Emisiune în limba germană
Rezultatele tragerii Loto
La volan
1001 de seri
,închiderea programului
Telejurnal
Actualitatea economică
Film artistic : „Surîsul mamei".
Premieră TV. Producție a studiou
rilor cinematografice argentlniene.
Cadran mondial
Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,03 In obiectiv... Selecțluni din progra
mele brigăzilor artistice
15.25 înflorești, pămlnt al bucuriei. Cintece patriotice muncitorești
15.45 Varietăți... varietăți
16.30 Viața economică
17,00 Stadion
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Concertul
Filarmonicii
„George
Enescu"
21.45 Generația deceniului IX. Tinere
destine împlinite în patria socia
listă
22,00 Telejurnal

întrunit în ședința de bilanț al ac
tivității desfășurate în anul 1982,
activul de partid și de comandă din
Ministerul de Interne a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem
al Forțelor Armate, o telegramă, în
care se spune:
în climatul de înaltă exigență par
tinică, revoluționară, de puternică efervescență politică imprimat întregii
vieți economico-sociale a țării de is
toricele hotărîri ale Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român,
în lumina prețioaselor indicații și
orientări pe care ni le-ați dat, activul
de partid și de comandă din Minis
terul de Interne a analizat munca
desfășurată în cursul anului 1982,
pentru apărarea cu vigilență și înaltă
răspundere comunistă a orînduirii
sociale și de stat, a ordinii și liniștii
publice, a drepturilor și intereselor
legitime ale cetățenilor, a indepen
denței și suveranității patriei.
într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm și profundă mîndrie patriotică,
participanții la bilanț și-au exprimat

La noua calitate a viefii - o noua calitate
literaturii noastre socialiste
(Urmare din pag. I)
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laje între unele sectoare ale economiei naționale, de pe urma că
rora s-au ivit mai multe contra
dicții care își cer o grabnică și
promptă soluționare. De exemplu,
contradicția dintre industria prelu
crătoare de bunuri și baza dp mate
rii prime și energie sau dezechili
brul dintre dezvoltarea susținută a
industriei și dezvoltarea mai înceată
a agriculturii ; există o contradicție
între consumul și nevoile de consum
în continuă creștere datorate ridică
rii nivelului de trai pe de o parte și
posibilitățile existente pe de alta, ca
și o contradicție între nivelul de
dezvoltare a forțelor de producție, a
bazei tehnico-materiale a societății și
nivelul de dezvoltare a conștiinței
sociale, a pregătirii profesionale și
tehnice a oamenilor muncii.
Aceste contradicții sînt din catego
ria acelora care se manifestă îndeob
ște ca urmare a dificultăților inerente
pe care le implică dezvoltarea și di
versificarea eforturilor de construire
a viitorului. Aceste contradicții,
care nu pot fi nici pe departe numite
antagonice, se manifestă în diferite
le sectoare ale vieții noastre econo
mico-sociale ca unele dificultăți efe
mere, inerente dezvoltării, apărind in
cursul luptei de masă, eroice, dusă
de poporul nostru în interesul mer
sului nostru general spre mai bine,
al creării unei noi calități a muncii
și a vieții.
Poziția partidului nostru față de
aceste contradicții este exprimată
fără echivoc în Raportul mobilizator,
cu valoare programatică, prezentat
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu :
,,Este necesar să tragem concluziile
necesare din contradicțiile care se
manifestă in diferite domenii in so
cietatea noastră socialistă, șl să ac
ționăm cu hotărîre in direcția Înlătu
rării lor rapide, restabilind un echi
libru și o concordanță cit mai depli
ne între forțele de producție și re
lațiile de producție, între diferitele
sectoare ale activității economico-so
ciale. Lichidarea contradicțiilor, sta
bilirea unei concordanțe cit mai dere1 pline și dezvoltarea armonioasă a so
cietății constituie o necesitate obiec
tivă pentru mersul ferm înainte in
înfăptuirea Programului partidului,
in ridicarea patriei pe noi culmi de
progres și civilizație, în creșterea
bunăstării generale, materiale și spi
rituale a poporului, in întărirea su
veranității și independenței Româ
niei."
Aceste cuvinte ale secretarului ge
neral al partidului nostru reprezin
tă o orientare sigură nu numai pen
tru munca și activitatea de fiecare
zi a specialiștilor din domeniul vieții

economice, ci In mod indirect ele
conturează cu precizie și cele mai
stringente sarcini care revin litera
turii, întregii obști de creatori de la
noi din țară, sarcini de a căror îm
plinire calitativă depinde mersul
înainte al creației artistice din Româ
nia și, în cadrul ei, desigur, și înflo
rirea pe mai departe a literaturii și
artei din România. Este o îndatorire
umană și scriitoricească fundamen
tală a fiecăruia dintre noi — indife
rent de limba în care scriem — să
luptăm cu mijloacele specifice lite
raturii pentru anularea contradicții
lor care mai persistă în diferitele
sectoare ale societății noastre socia
liste, în interesul stabilirii unei cit
mai plenare și mai umane armonii a
vieții noastre de tip nou.
Efectul contradicțiilor de care
aminteam nu se simte numai în do
meniul vieții economice, al produc
ției, respectiv la nivelul făuririi de
bunuri materiale și al repartizării lor
sociale juste. Cu alte cuvinte, con
tradicțiile acestea au devenit sau pot
deveni factori de tensiune nu numai
în afară, la nivelul societății, ci și
înăuntru, în conștiințe, ele puțind
cauza conflicte sau dispute dramati
ce, capabile să influențeze în mod
decisiv întreaga viață, întregul uni
vers de gîndire și de sentimente ai
unor oameni.
Numai asumarea artistică cît mai
curajoasă și mai mobilizatoare, nu
mai relevarea literară revoluționară,
mai umană și totodată mai vizionară
a acestor conflicte dramatice de pro
veniență socială, care au loc în adîncul sufletului uman, pot duce la o și
mai mare apropiere a creației lite
rare, a noilor romane, drame și vo
lume de versuri de exigențele reale
ale maselor de cititori, de înțelege
rea și inima a sute și a mii de oa
meni. Insă pentru ca scriitorul zile
lor noastre să poată crea, pornind de
la conflicte umane autentice — și
ridieîndu-se cu succes deasupra idi
lismului artificial, a dogmatismului
inuman, deasupra tuturor schemati
zărilor și simplificărilor de sorginte
proletcultistă — opere revoluționare,
capabile să dezlănțuie adevărate fur
tuni de purificare în conștiințe, ope
re in care să putem recunoaște oa
menii zilelor noastre, eroii comuniști,
muncitori, țărani și intelectuali care
trăiesc acum și aici în România, ope
re în care fiecare om al muncii să-și
poată recunoaște propria viață, pro
priile sale probleme personale, ca și
cele de stringentă importanță ale
societății noastre, este necesar ca el
să se identifice cu fiecare fibră a lui
cu epoca, cu societatea in care tră
iește, a oamenilor săi, a constructo
rilor săi, a căror fericire este chemat
să o slujească în operele sale.

S-a vorbit foarte mult în ultimii
trei ani, atît în presa literară, cît și
cu ocazia consfătuirilor de speciali
tate pe care le-am avut, despre di
rectivele fundamentale ale celui
de-al XII-lea Congres al partidului,
despre înfăptuirea unei noi calități a
muncii și a vieții în domeniile lite
raturii și ale artei. „Dispunem de tot
ce este necesar — spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu — putem și avem
forțele pentru a depăși greutățile
ivite într-un sector sau altul. Să fa
cem ca influențele crizei economice
mondiale să se resimtă cit mai pu
țin in (ara noastră, să asigurăm rea
lizarea obiectivelor de trecere la un
nou stadiu de dezvoltare, la o nouă
calitate a muncii și vieții".
în spiritul călăuzitor al Raportu
lui prezentat de secretarul general
al partidului, putem afirma cu o de
plină îndreptățire că, și în domeniul
literaturii, noi dispunem de toate
cbndițiile, cît și de puterea de a pune
și mai eficient literatura care se
scrie în România in slujba marii
cauze a partidului nostru, a edifică
rii socialismului și a comunismului,
de puterea de a o ridica, într-o mă
sură sporită, la nivelul exigențelor
specifice timpurilor pe care le trăim,
în interesul realizării cu succes a
unei noi calități a muncii de crea
ție și a vieții literare. Este de la sine
înțeles că spre capodoperele artistice
ale acestei noi calități pot duce, res
pectiv duc, mai multe căi și moda
lități de creație. Nu există și nu poa
te exista nici o tablă de legi, nici un
sistem de normative estetice prescri
se în mod dogmatic, care sâ ne con
ducă spre acest țel. Cum, la fel de
bine, nici o atitudine scriitoricească
bazată pe desconsiderarea angajării
sociale, a menirii umaniste, edifica
toare de tară și de conștiințe a lite
raturii nu se poate bucura de res
pectul și aprecierea nimănui. Acele
opere perene, care la nivelul noii ca
lități estetice a literaturii noastre își
propun să eternizeze munca de fie
care zi, înfrățită la bine și la greu,
realitățile umane comune, proble
mele sociale comune și izbinzile co
mune ale oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte
naționalități din România — conduși
de către partid, creatori ai unei noi
calități a muncii și a vieții, pot
aparține numai unor scriitori care-și
asumă deschis și profund superbul
destin de luptă al milioanelor de oa
meni ai muncii din țara noastră, an
grenați in efortul înfăptuirii unei noi
calități a muncii și a vieții ; pot
aparține numai unor scriitori care
sînt trup și suflet alături de poporul,
națiunea și naționalitatea din care
fac parte, fiind in stare să-și slu
jească semenii cu o fidelitate de
nezdruncinat și cu o pasiune revo
luționară, comunistă, veșnic vie, în
flăcărată.

Inepuizabilul filon al inițiativei muncitorești
(Urmare din pag. I)

valoroase. Cu atît mai mult
cu cît din planul național
de asimilări nouă ne revin
în acest an sarcini deose
bite, vizînd realizarea unor
produse
complexe, atît
pentru economia națională,
cit și pentru export.
...I.S.E.H. este și un fel de
„mecanic-șef“ al întreprin
derilor din județ. Căci dacă
vrîncenii și-au descoperit
mai tîrziu decît alții vo
cația industrială, cind au
făcut-o, au pus în asta
tot spiritul gospodăresc și

toată convingerea. Și, pe
măsură ce noi și noi fa
brici au prins viață aici,
ele au împrumutat din ex
periența colectivului de la
I.S.E.H. și au apelat de
seori la spiritul său de în
trajutorare muncitorească.
— Sigur — spunea, în
finalul discuției noastre,
secretarul comitetului de
partid — Conferința Na
țională a partidului a pus
în fața noastră cerințe
sporite ; așa cum a subli
niat
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, 1983 este un an
hotărîtor al cincinalului.

• DICȚIONAR COM
PUTERIZAT. O firmă nipo
nă a realizat prototipul unul
computer „Atuas I“, cu un pro
gram de 7 000 de cuvinte și ex
presii, capabil să efectueze tra
duceri din limba japoneză în
cea engleză. Computerul depă
șește prin respectivul număr de
cuvinte toate dicționarele com
puterizate existente pînă în pre
zent. El este utilizat cu succes
la traducerea textelor publici
tare și a Informațiilor privind
producția firmei respective.

Știm că mai avem încă
multe de făcut pentru a
ajunge la productivitatea
și eficiența cerute. Este
de aceea nevoie de mai
multă exigență față de
lipsurile care încă se mai
manifestă la noi, de auto
exigență sporită la fiecare
loc de muncă. Sîntem hotărîți să facem totul pen
tru a ne menține printre
fruntași.
— Pe ce vă bizuiți ?
— Vedeți,
noi
avem
obiceiul să nu lăsăm min
țile să ațipească nici o cli
pă. Flecare om al muncii

o inimă artificială, este din ce
în ce mai bună. Așa cum a de
clarat miercuri dr. Chase Pe
terson, purtătorul de cuvînt al
echipei medicale care l-a ope
rat, pacientul ar putea să pără
sească spitalul in următoarele
două sau trei săptămini, dacă
convalescenta sa va continua în
ritmul actual. în acest caz, den
tistul în vîrstă de 61 de ani,
care a fost operat la 2 decem
brie. va fi instalat într-o casă
special amenajată în localitatea
Salt Lake City, unde medicii
vor continua să-i urmărească
convalescența.

• STAREA SĂNĂTĂ
ȚII LUI BARNEY CLARK,

• BACTERII REZIS
TENTE LA CĂLDURA. In

primul om căruia i s-a grefat

apropierea

izvoarelor

termala

știe că este datoria sa de
onoare să vină cu idei noi.
Dacă materia primă, ma
terialele sau energia și
combustibilul nu sînt neli
mitate, in schimb resursele
de creativitate sînt, prac
tic, inepuizabile. Aceste
resurse trebuie scormoni
te mai atent și puse in va
loare. E o adevărată între
cere, promovată de orga
nizațiile noastre de partid.
Ei, bine, pe acest potențial
creator, pe acest autentic
filon de aur ne bizuim cu
toții.

de pe insula Vulcano (Italia),
cercetătorii au descoperit bac
terii care trăiesc și se înmul
țesc în condițiile unei tempera
turi de peste 100’ C. Experien
țele efectuate în laborator au
relevat faptul că aceste bacterii
cunosc o dezvoltare optimă la
103’ C ; sub 80 de grade ele nu
se mai pot înmulți. Cercetătorii
urmăresc să afle ce elemente
împiedică distrugerea proteine
lor la temperaturi atît de ridica
te, rezultatul unor asemenea
cercetări avînd o evidentă im
portanță practică.

• PREVIZIUNI DE
MOGRAFICE. Pînâ în anul
2000, peste jumătate din popu
lația lumii va trăi în orașe, se

sentimentele de aleasă prețuire și ne
mărginită admirație față de dumnea
voastră, fiul cel mai bun și mai iubit
al națiunii, conducătorul înțelept al
partidului și statului nostru, persona
litate proeminentă a lumii contem
porane, întreaga gratitudine și recu
noștință față de modul strălucit în
care călăuziți destinele poporului ro
mân, îndrumați zi de zi activitatea
organelor Ministerului de Interne în
înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce
le revin din documentele Congresu
lui al XII-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe
comandant suprem, că în cadrul
bilanțului au fost reliefate rezulta
tele obținute de organele Ministeru
lui de Interne sub conducerea și în
drumarea permanentă a partidului,
s-au analizat în spirit critic și auto
critic, cu înaltă exigență partinică,
neajunsurile și lipsurile existente în
munca noastră, au fost stabilite mă
surile ce se impun în scopul înlătu
rării lor, al creșterii calității și efi
cienței întregii activități pe care o
desfășurăm, în vederea aplicării cu
fermitate sporită a legalității socia
liste și a normelor de conviețuire
socială, a prevenirii infracțiunilor, a
întăririi ordinii și liniștii publice.
Conștienți de încrederea de care
ne bucurăm din partea partidului și
poporului, vă asigurăm, mult iubite
și stimate tovarășe comandant su
prem, că sîntem hotărîți să acționăm
neabătut pentru aplicarea întocmai
în viață a ordinelor și indicațiilor
dumneavoastră privind 'extinderea și
diversificarea legăturilor cu organis
mele democratice ale oamenilor mun
cii, cu masele populare, creșterea
vigilenței și combativității în apăra
rea proprietății socialiste și avutului
personal al cetățenilor, în asigurarea
climatului de ordine și disciplină din
societatea noastră. Vom milita cu
toate forțele pentru a nu admite ca
nimeni să nu râmînă nepedepsit dacă
încalcă legile țării și normele de
conviețuire, veghind, în același timp,
cu întreaga răspundere ca nimeni să
nu fie pedepsit pe nedrept.
în spiritul cerințelor formulate în
magistralul dumneavoastră Raport
prezentat la Conferința Națională a
partidului, vom manifesta o preocu
pare susținută pentru creșterea rolu
lui organelor și organizațiilor de
partid în viața și activitatea tuturor
unităților, pentru intensificarea mun
cii politico-educative de dezvoltare a
conștiinței socialiste a efectivelor, în
scopul mobilizării întregului personal
la îndeplinirea exemplară a ordine
lor și misiunilor încredințate,
însuflețiți de istoricele hotărîri ale
Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, avînd
permanent in față exemplul dumnea
voastră luminos de fierbinte patrio
tism și dăruire revoluționară, de
luptă și muncă neobosită în slujba
poporului român, a bunăstării și fe
ricirii patriei, ne angajăm solemn
să stăm neclintiți de strajă indepen
denței și suveranității țării, să apărăm cu dirzenie și abnegație ma
rile valori ale societății noastre
socialiste, să ne aducem întreaga
contribuție la înfăptuirea politicii în
țelepte și cutezătoare a partidului de
ridicare a României socialiste pe noi
trepte de progres și civilizație.
Acum, la început de an, cînd în
tregul partid și popor se pregătesc
cu bucurie și emoție să vă sărbăto
rească la împlinirea a 65 de ani de
viață și 50 de ani de activitate re
voluționară, vă rugăm în mod res
pectuos, tovarășe comandant suprem,
să ne permiteți să vă aducem omagiul nostru ostășesc, să vă adresăm
din toată inima urarea strămoșească
de ani mulți și fericiți, multă sănă
tate și putere de muncă, pentru ca
în fruntea partidului și statului să
conduceți cu clarviziune și strălucire
destinele poporului român, ascensiu
nea patriei noastre pe luminoasele
piscuri ale socialismului și comunis
mului.

Știri sportive
• Pe pista de la Madonna di Campiglio (Italia) a Început competiția
internațională de patinaj viteză do
tată cu „Trofeul Nicolodi".
Printre învingătorii primei zile de
concurs s-a numărat și sportivul ro
mân Tiberiu Kopacz, situat pe pri
mul loc în proba de 3 000 m, cu
timpul de 4’12”43/100. Tînărul pati
nator român a obținut o victorie
clară, întrecîndu-1 cu cinci secunde
pe cel de-al doilea clasat, concu
rentul sovietic Petin — 4T7”40/100.
Locul trei a fost ocupat de Sjoebrend (Norvegia) — 4T7”45/100, ur
mat la rîndul său de Koroliov
(U.R.S.S.) — 4T8”64/100 și Pichette
(Canada) — 4’19”98/100.
Cursa de 500 m a fost cîștigată de
canadianul Jacques Thibauld, cu
39”17/100, secondat de francezul Marc
Vernier — 39”90/100.
Rezultate înregistrate în concursul
feminin : 500 m : Irina Sidorova
(U.R.S.S.) — 42”44/100 ; 1 000 m : Syl
vie Daigle (Canada) — 1’25”04/100.

REALIZAREA DE MAȘINI ȘI UTILAJE COMPLEXE,
COMPETITIVE, NECESARE ECONOMIEI ȘI EXPORTULUI
(Urmare din pag. I)

de înnoire a producției. De aseme
nea, nu în toate unitățile s-a acționat
corespunzător pentru încadrarea în
consumurile materiale și energetice
normate, pentru ridicarea eficienței
economice. Sînt probleme pentru re
zolvarea cărora ne revine datoria să
ne preocupăm în mod susținut in pe
rioada care urmează, in spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a
partidului.
— La înaltul for comunist, Confe
rința Națională a partidului, au fost
hotărite o serie de măsuri menite să
asigure dezvoltarea și modernizarea
pe mai departe a României, care
prevăd sarcini concrete pentru uni
tățile constructoare de mașini. Care
sînt direcțiile prioritare de acțiune
și cum vă preocupați pentru trans
punerea lor în practică ?
— între sarcinile cu caracter prio
ritar care ne-au fost trasate la Con
ferința Națională a partidului se
desprind pregnant cele referitoare
la asigurarea bazei energetice și de
materii prime a țării și, în acest con
text, fabricarea mijloacelor tehnice
necesare sporirii extracției de căr
bune, țiței și gaze, dezvoltării ener
geticii. în mod concret, pentru ca in
sectorul minier să se asigure creș
terea producției de cărbune la ni
velul planificat trebuie să accelerăm
asimilarea sistemei de excavatoare
mari cu rotor și mașini de haldat in
condiții de integrare completă, a
complexelor de susținere în abataje
pentru huilă și lignit, a autobascu
lantelor grele, a buldozerelor de
550 CP, a încărcătoarelor frontale de
10 mc, destinate carierelor de căr
bune și altele. Pentru dotarea unită
ților petroliere cu utilaje, in acest
an se va extinde fabricarea instala
țiilor de forat sonde de țiței și gaze,
a instalațiilor de explorare, a insta
lațiilor pentru intervenții, a unități
lor de pompaj, va spori gradul de do
tare cu scule și dispozitive de me
canizare. Pentru intensificarea fora
jului și extracției în Marea Neagră
vom asigura livrarea în acest an a
încă două platforme de foraj marin
și a unei platforme de exploatare,
în același cadru ne concentrăm efor
turile pentru realizarea obiectivelor
de energetică nucleară, asimilînd in
acest an echipamente și utilaje des
tinate primei centrale nucleare elec
trice de la Cernavodă. în privința
cerințelor
dezvoltării
sectorului
agricol, în anul 1983 se va asigura
generalizarea sistemelor de utilaje
multifuncționale : agregate combina
te pentru fertilizat, erbicidat, pregă
tit patul germinativ, administrat in
secticide și tăvălugit, noi tipuri de
tractoare și va fi fabricată combina
autopropulsată pe 6 rînduri de
recoltat porumb. In conformitate cu
programul de dotare a flotei comer
ciale, ne orientăm spre asimilarea de
noi tipuri de nave maritime și vom
începe fabricația unor tancuri petro
liere de mare capacitate, de nave
pentru transportat gaze lichefiate,
precum și de nave multifuncționale,
astfel ca pînă la sfîrșitul anului 1985
cel puțin 72 la sută din volumul de
mărfuri să fie transportat cu flota
noastră comercială. Desigur, ceea ce
am relatat nu oferă decît o imagine
sumară asupra producției noastre în
acest an și în cei următori din cin
cinal. Important este că sarcinile
producției fizice se cunosc și se ac
ționează ferm în fiecare întreprin
dere pentru îndeplinirea lor.
— Fie și numai această succintă
trecere in revistă a profilului de fa
bricație al unităților constructoare
de mașini sugerează necesitatea unui
salt pe plan tehnic și calitativ al fa
bricației, al tehnologiilor, al organi
zării producției și muncii. Ce aveți
in vedere in acest sens ?
— Exigențele noii etape de dezvol
tare pe care o parcurgem impun o
anumită structurare a producției ra
murii, in sensul creșterii ponderii
acelor grupe de produse care au o
înaltă tehnicitate și valorifică supe
rior metalul și energia. în acest con
text, urmează să adîncim specializa
rea producției orizontale, să dezvol
tăm cooperarea diverselor sectoare
ale ramurii. Pentru a răspunde ce
rințelor ridicării nivelului calitativ
al fabricației, avem în vedere un
ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, vizînd perfecționarea tehno
logiilor de fabricație și control, în

cinema
• Comoara: SCALA (1103 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Combinația î VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata
cu
gîștele :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,45.
• Quo vadis homo sapiens : CULTU
RAL — 18,15; 20,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL
(14 12 24) — 9 ; 12; 16; 19.
• Cu
mîinile
curate :
BUZEȘTI
(50 43 58) - 15,30; 17,30; 19,45.
• Șantaj: POPULAR (35 15 17) — 15;
17; 19,30.
• Năpasta : STUDIO (59 53 15) — 19,
DACIA (50 35 94) — 15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : DA
CIA — 9,30; 12.
• Anna celor o mie de zile : STU
DIO — 16.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16; Concurs — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
• Conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
• Program de vacanță — 10; 12; 15;
Rămîn cu tine — 17; 19,30 : MUNCA
(21 50 97).
• Prea tineri pentru riduri : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Bani grei : LIRA (317171) — 15,30;
18; 20.
• Operațiunea „Anti-tigru
**
: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Sindromul ; SALA MARE A PA
LATULUI — 17; 20.

concordanță cu dezvoltarea capaci
tăților de proiectare și execuție a
S.D.V.-urilor, dotarea cu standuri de
încercări și probe pentru testarea
produselor în condiții de exploatare
atît la institutele de cercetare și in
ginerie tehnologică, cit și în între
prinderi.
— O sarcină asupra căreia condu
cerea partidului insistă in mod de
osebit se referă la creșterea conti
nuă a eficienței economice. Cum sint
pregătite unitățile constructoare de
mașini pentru a înfăptui această
sarcină ?
— în condițiile crizei de materii
prime și resurse energetice pe piața
mondială, ne preocupăm în mod de
osebit de normarea strictă a consu
murilor de materiale, comparîndu-ne
în permanență în această privință
cu realizările pe plan mondial. în
acest sens, este de remarcat că pla
nul pe anul 1983 urmează să fie reali
zat cu consumurile prevăzute inițial
pentru anul 1985, ceea ce înseamnă
că fiecare milion producție-marfă a
industriei constructoare de mașini se
va obține dintr-o cantitate de metal
cu aproape 6 tone mai mică decît in
anul 1982. Am trecut la măsuri hotărîte pentru găsirea unor soluții con
structive și tehnologice pentnu redu-
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LA ÎNCEPUT DE AN
cerea consumului de metal, diminua
rea pierderilor tehnologice și valori
ficarea superioară a materialelor.
Astfel, deși nu figurăm printre marii
consumatori de energie, avem stabi
lite programe ferme de măsuri pen
tru reducerea consumurilor specifice
de energie, utilizarea rațională in re
gim optimizat a utilajelor și echipa
mentelor energointensive, moderni
zarea cuptoarelor industriale, dota
rea acestora cu instalații de recupe
rare și de preîncălzire a aerului de
combustie. în paralel, acționăm pen
tru valorificarea maximă a materia
lelor recuperabile rezultate din pro
cesul de producție. Acordăm o aten
ție deosebită colectării tuturor ma
terialelor refolosibile, instituind o
ordine desăvîrșită și o evidență cla
ră a tuturor materialelor pe calități
și sortotipodimensiuni, în scopul folo
sirii lor atît în unitățile noastre, cît și
de către industria mică. în această
privință am stabilit răspunderi con
crete la nivel de unități și pe com
partimente. în ceea ce privește recondiționarea pieselor de schimb,
menționăm că această activitate se
va intensifica, avînd ca scop valori
ficarea la maximum a pieselor rezul
tate din dezmembrări și de la repa
rații.
— între cauzele care au impietat
în anii precedenți asupra realizării
ritmice și integrale a producției fi
zice planificate la o serie de sorti
mente in industria construcțiilor de
mașini o pondere importantă o de
țin neajunsurile in cooperarea interuzinală. In ce măsură ați reușit pînă
la ora actuală să eliminați deficien
țele in acest domeniu și ce vă pro
puneți in contirțuare 1
Intr-adevăr, activitatea de coo
perare interuzinală atît în cadrul
unităților noastre, cît și în colabo
rarea cu unități din cadrul altor mi
nistere nu s-a desfășurat în mod co
respunzător In toate situațiile, ceea
ce s-a repercutat asupra fabricării
la timp a unor mașini, utilaje, insta
lații. Cauzele sînt în principal două :
întîi de toate insuficienta folosire
a unor capacități de producție, în
deosebi în sectoarele calde, și, apoi,
neajunsuri în aprovizionarea cu
unele materiale. De aceea, în dome
niul sectoarelor calde avem în ve
dere eliminarea locurilor înguste de
pe fluxurile tehnologice prin grăbi
rea punerii în funcțiune a unor oțelării și turnătorii de oțel și accele
rarea atingerii parametrilor proiec
tați. O urgență deosebită o prezintă
atingerea parametrilor proiectați la
forjele menite să realizeze piese de
înaltă performanță, de la întreprin
derea de mașini grele București și
combinatele de utilaj greu de la Iași
și Cluj-Napoca. Pentru acest an au
fost elaborate balanțe de piese tur

• Raidul vărgat :
SALA
MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Tă’unul: UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 19.
• întilnire de gradul trei ; LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19.15.
• Imperiul contraatacă : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 19,45, MODERN (23 71 01) — 8,45;
11,15; 14; 17; 19,45, PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Războiul
stelelor :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11,15; 14,30; 17,15; 20.
• Nu-i pace sub măslini : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Amnezia : AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor mortal : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acel blestemat tren blindat : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• I se spunea „Buldozerul" : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 15,15; 18.30.
• Jandarmul se insoară : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Papillon ; COSMOS
(27 54 95) —
12,30; 16; 19, COTROCENI (49 48 48) —
13; 16; 19.
• Program de vacanță : COSMOS —
9; 11.
• Cursa infernală : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Superpollțistul :
PACEA (60 30 85)
— 11; 15,30; 17,30; 19,30.

RETUTINDENI
menționează într-un studiu pu
blicat la Paris. Specialiștii apre
ciază că pînă la sfîrșitul seco
lului cel mai mare oraș din
lume va fi Ciudad de Mexico,
a cărui populație poate ajunge
în următorii 17 ani la 31 de mi
lioane. Pe locul doi se va situa
orașul brazilian Sao Paolo, care
va avea o populație de 25 mi
lioane de locuitori.

• DIN NOU DESPRE
RAVAGIILE
FUMATU
LUI. Un grup de cercetători de

la Universitatea din Basel au
ajuns la concluzia că, anual, in
Elveția fumatul reprezintă cauza
directă a unui număr de 4 000
de decese și 3 000 de pierderi
ale capacității de muncă.

• AVION CU ARIPI
CIRCULARE. „Ring wing“ :
acesta este numele dat de către
constructorii americani noii Idei
a avionului cu aripi fn formă
inelară. între aripa circulară și
fuselaj se află atașat un balon
umplut cu heliu, care contribuie

nate și forjate detaliate pînă la ni
vel de reper. Importantă este însă
asigurarea efectivă, ritmică cu o se
rie de materiale tehnologice, proble
mă care anul trecut ne-a creat unele
greutăți, care implicit au condus la
diminuări de capacități de producție.
Apreciez că pentru o serie de mate
riale de bază și auxiliare sînt nece
sare măsuri hotărite la producători
pentru eliminarea unor locuri în
guste în fabricația de oțeluri de
rulmenți, unele oțeluri aliate, elec
trozi de grafit ș.a. Firește, în egală
măsură nouă ne revine sarcina de a
raționaliza strict consumul de ase
menea materiale pentru a ne încadra
în normele aprobate. în ceea ce pri
vește celelalte cooperări, acestea sînt
perfectate și cuprinse într-un pro
gram unic, nu rămîne decît ca tot ce
ne-am propus să fie realizat. Capaci
tăți de producție sînt suficiente, to
tul va depinde de mai buna organi
zare, planificare și conducere a pro
ducției la nivel de întreprindere, cen
trală și minister.
— Pentru crearea și dezvoltarea
construcțiilor de mașini, au fost fă
cute, de-a lungul anilor, importuri
de utilaje, tehnologii, licențe pentru
produse, precum și de piese și subansamble componente ale unor ma
șini și instalații fabricate in această
ramură. Cum răsplătesc constructorii
de mașini acest efort valutar, realizind un export tot mai mare, mai
eficient, participind intr-o măsură
sporită la acțiunile convergente ale
intregii economii pentru reducerea și
lichidarea datoriei externe ?
— în contextul general al politicii
economice a partidului și statului
nostru, construcției de mașini îi re
vin sarcini deosebite pe linia promo
vării comerțului exterior. în această
privință acționăm pentru îmbunătă
țirea structurii și eficienței exportu
lui, lărgirea ofertei de produse com
petitive, atestate internațional. In
primii doi ani ai acestui cincinal
construcția de mașini a realizat o
balanță de export-import cu un sold
activ de peste 1,5 miliarde dolari. în
condițiile sporirii volumului expor
tului vom asigura și în acest an o
balanță comercială activă pe ansam
blul unităților ministerului. Ne preo
cupăm în mod susținut de încheie
rea de acorduri de lungă durată,
propunîndu-ne să finalizăm în scurt
timp acțiunea de contractare a pla
nului de export pe 1983. In unitățile
constructoare de mașini au fost pre
văzute măsuri concrete menite să
asigure ofertarea unor produse rea
lizate din punct de vedere tehnic și
economic la nivelul cerințelor par
tenerilor externi. Urmărim îndea
proape stadiul înfăptuirii fiecărei
acțiuni de cooperare. O atenție deo
sebită acordăm exportului de insta
lații complexe, de asistență tehnică,
proiecte și documentații. Avem, de
asemenea, în vedere creșterea efi
cienței economice a produselor ex
portate prin îmbunătățirea susținută
a nomenclatorului cu produse de
înaltă tehnică, Vom dezvolta coope
rarea tehnică și științifică, vom trece
la forme superioare, de cooperare, la
societăți de producție-comercializare.
Concomitent, au fost adoptate mă
suri pentru grăbirea asimilării și ac
celerarea integrării în fabricație a
unor mașini sau utilaje pînă în pre
zent importate. Firește, aceasta nu
înseamnă nicidecum o concepție au
tarhică, ci, dimpotrivă, acum, în con
dițiile unei crize economice puter
nice pe plan mondial, ne preocupă
extinderea cooperării internaționale,
în condiții eficiente reciproc avanta
joase. Dorim să cumpărăm mai mult
din afară, compensînd cu produse
fabricate de noi cu același grad de
complexitate, pentru care dispunem
astăzi de capacitatea tehnico-materială necesară. Industria construc
toare de mașini, de care și pînă acum a fost organic legată dezvolta
rea întregii economii naționale, își
va spori contribuția la comerțul ex
terior al țării, fructificînd mai bine
condițiile de care dispune, potenția
lul tehnic, organizatoric, gradul de
calificare al muncitorilor și specia
liștilor, pentru a realiza produse de
un înalt nivel tehnic și calitativ,
competitive pe piețele externe.

la creșterea capacității portanta
a avionului.

Convorbire

realizată

Corneliu CARLAN

teatre*•
• Teatrul
Național
(117171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) ; Act venețian — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Choplniana, Bolero, Carmen — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia StUrdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Lungul drum al zilei către noapte —
19; (sala Grădina Icoanei) : Cabala
bigoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) î Niște țărani
— 19.
• Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 OS) 1
Baladă cotidiană — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 19,30.
• Teatrul „Nottara"
(59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovli — 18.30; (sala
Studio) : Cinci romane de amor
—
19,30.
• Teatrul
Giulești
(14 72 34,
sala
Majestic) : A cincea lebădă — 19,30;
(sala Giulești, 14 04 85) : Șapte martori
— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
ÎS,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10; Băiatul cu floarea
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la
Universal-club) : Tigrul purpuriu că
ruia-! plăceau clătitele — 10,

• CIMITIRUL DINO
ZAURILOR. Cel mai mara

acum cîțiva ani urme de pași
și ouă de dinozauri.

cimitir de acest fel din Franța
a fost descoperit de curînd de
către un vînător într-o regiune
deluroasă din departamentul
Ande. în sudul țării. Atenția
vînătorului a fost atrasă de un
os de dimensiuni neobișnuite ;
paleontologii l-au identificat ca
aparținînd unui dinozaur care a
trăit acum 70 de milioane de
ani. în același loc, cercetătorii
au mai găsit un mare număr de
alte oase măsurînd pînă la un
metru lungime, care probabil au
fost scoase Ia suprafață în
urma eroziunii solului. în această regiune s-au mal găsit

• TEMPLU DIN VRE
MEA LUI RAMSES II. In
satul Kafr-el-Gabel, la 3 km
distanță de vestita piramidă de
la Giseh, arheologii egipteni au
scos la lumină un templu datînd din vremea faraonului
Ramses II (1290—1224 î.e.n.).
Pină în prezent au fost dega
jate o mică încăpere, mai multe
coloane și ziduri acoperite cu
hieroglife aparținînd acestei
construcții vechi de peste 3 000
de ani, pe care faraonul o ridi
case în cinstea lui Thots, zeul
înțelepciunii.
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Schimb de mesaje intre tovarășii
Nicolae Ceausescu
si? Gustav Husak
9
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost transmise tovară
șului Gustav Husak un salut căldu
ros și cele mai bune urări de sănă
tate și de noi succese în activitatea
consacrată prosperității poporului
cehoslovac prieten, cauzei socialis
mului și păcii.Mulțumind, președintele R. S.
Cehoslovace a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut cordial și calde urări de sănă
tate și de noi succese în activitatea
consacrată edificării socialiste în
România, întăririi păcii și progresu
lui în lume.

PRAGA 13 (Agerpres). — La Praga
a avut loc un schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste
România.
și
Gustav
Husak, secretar general al C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, președintele
R. S. Cehoslovace, cu prilejul pri
mirii de către tovarășul Gustav
Husak a tovarășului general-colonel
Constantin Olteanu, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., ministrul apărării
naționale al Republicii Socialiste
România, care a participat la ședința
Comitetului miniștrilor apărării ai
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ORIENTUL

ministeriale

a

Biroului

de coordonare al Mișcării de nealiniere
MANAGUA 13 (Agerpres). — în
capitala Republicii Nicaragua s-au
deschis lucrările celei de-a V-a re
uniuni extraordinare a Biroului de
coordonare al Mișcării de nealiniere
la nivel ministerial, la care iau parte
reprezentanți din peste o sută de
state. Participanții sînt chemați să
analizeze și să adopte documentele
definitivate anterior de experți, în
cadrul unei reuniuni pregătitoare
care s-a desfășurat tot la Managua.
Luînd cuvîntul în deschiderea lu
crărilor, coordonatorul Juntei Guver
nului de Reconstrucție Națională din
Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra,
s-a pronunțat pentru înlăturarea pe
ricolului războaielor și crearea unui
climat de pace în regiune, pentru
intensificarea cooperării între țările
în curs de dezvoltare. Ministrul cu
banez al relațiilor externe, Isidoro
Malmierca, a prezentat mesajul adre

ISTANBUL:

sat participanților de către președin
tele în exercițiu al Mișcării de ne
aliniere, Fidel Castro, în care se re
levă necesitatea soluționării pe căi
politice, prin negocieri, a tuturor di
ferendelor, inclusiv a celor din Ame
rica Centrală. Ministrul argentinian
de externe, Juan Aguirre Lanari,
a abordat, între altele, problema
Malvinelor (Falkland) și s-a pronun
țat pentru rezolvarea ei prin nego
cieri directe între părțile interesate.
Alți vorbitori, între care reprezen
tanții Indiei, Zimbabwe, Angolei, Sri
Lanka,' Cipru, Iran, Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), au condamnat interven
țiile și încercările de intervenție
străină în treburile interne ale altor
state, pronunțîndu-se pentru statua
rea unor raporturi noi, echitabile și
juste între state, pentru crearea Și
consolidarea unui climat de pace Și
cooperare la scară mondială.

Apariția unei lucrări
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MIJLOCIU

• Adoptarea ordinii de zi la negocierile dintre delegațiile
libaneză, israeliană și americană • In orașul libanez Tripoli
viața începe să revină la normal
BEIRUT 13 (Agerpres). — Postul
de radio Beirut a difuzat ordinea de
zi adoptată de delegațiile libaneză,
israeliană și americană la negocie
rile de la Kiryat Shmona referitoare
la retragerea trupelor israeliene din
Liban. Citindu-1 pe purtătorul de
cuvînt al delegației libaneze, Atef
Torbay, postul de radio a precizat că
delegațiile au convenit ca toate punc
tele înscrise pe ordinea de zi să fie
examinate împreună, dat fiind că ele
sînt complementare, informează agenția France Presse.
Potrivit delegației libaneze, cele
patru puncte înscrise pe ordinea de
zi sint : încetarea stării de război ;
aranjamente de securitate ; cadrul
relațiilor reciproce ; programul re
tragerii complete a trupelor străine.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Primul
ministru al Libanului, Shafic Al-

reuniunii
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Wazzan, a declarat postului de radio
Beirut . că în orașul Tripoli, din
nordul țării, viața începe să revină la
normal și încep să fie puse în aplicare măsurile de securitate. EI a
făcut această declarație după vizita
pe care a întreprins-o miercuri la
Tripoli.
Pe de altă parte, în suburbiile
Hadath și Kfarshima din capitala li
baneză miercuri au fost închise toate
școlile și magazinele în semn de pro
test împotriva ciocnirilor produse
marți în apropierea Beirutului între
grupuri rivale. Locuitorii cartierelor
respective au protestat împotriva „în
cercărilor de a atrage regiuni liniști•te în perimetrul luptelor". Ziarul li
banez „Al Nahar" a acuzat Israelul
că se află în spatele escaladării
ciocnirilor dintre forțele rivale.
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LUPTELE
DIN
SALVADOR.
Postul „Radio Venceremos" al
Frontului Farabundo Marți pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din
Salvador a anunțat declanșarea
unei noi ofensive în departamentul
Morazan, din nord-estul țării, și
ocuparea unei localități.

„TURISM — 83". La Helsinki
s-a deschis joi expoziția inferna
țională „Turism — 83", la care
participă 132 de firme din 32 de
țări ale lumii, care prezintă posi
bilitățile și facilitățile de care dis
pun în domeniul turismului. în
alocuțiunile rostite la inaugurarea
expoziției s-a subliniat că dezvol
tarea cooperării internaționale pe
linie de turism corespunde pe de
plin principiilor înscrise în Actul
final de la Helsinki al Conferinței
pentru securitate și cooperare în
Europa.

i

CONVORBIRI
IUGOSLAVOAMERICANE. Țvietin Miatovici,
membru al Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, l-a primit pe subsecreta
rul de stat pentru problemele poli
tice al S.U.A., Lawrence Eaglebur
ger, care se află într-o vizită în
Iugoslavia. în cursul convorbirii au
fost discutate aspecte ale cooperă
rii bilaterale iugoslavo-americane
și unele probleme referitoare la
relațiile internaționale actuale.
N. PODGORNÎI A ÎNCETAT
DIN VIAȚĂ. După cum transmite
agenția T.A.S.S., ziarul „Izvestia" a
publicat un comunicat al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.
în care se arată că, la 11 ianuarie,
a încetat dfn viață, după o boală
grea și îndelungată, în vîrstă de 80
de ani, Nikolai Podgornîi, fost
președinte al Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

dedicate lui N. Titulescu
ANKARA 13 (Agerpres). — In ca
consacrate politicii externe a Româ
drul acțiunilor care au marcat ani
niei socialiste, subliniindu-se că
versarea centenarului nașterii lui
multe din ideile și concepțiile lui
Nicolae Titulescu își găsesc astăzi o
Nicolae Titulescu, la Istanbul a
apărut, recent, în editura „Ilaboreflectare și afirmare, de pe baze
ra“, volumul „Nicolae Titulescu,
politice și filozofice noi, avansate,
mare om de stat, diplomat și pa
precum și actualelor relații românotriot român, prieten sincer și con
turce. Sint relevate prezența ac
stant al Turciei", sub semnătura
tivă a României socialiste in via
lui Alt Aslan.
ța internațională contemporană,
Paralel cu evocarea principalelor
rolul deosebit al tovarășului Nicolae
idei și concepții formulate și afir
Ceaușescu, președintele Republicii
mate de ilustrul om de stat și di
Socialiste România, in elaborarea și
plomat român cu privire la pace și
afirmarea politicii externe româ
securitate, cooperarea internaționești, in dezvoltarea relațiilor de
nală, suveranitatea și egalitatea . prietenie, bună vecinătate și co
statelor, in lucrare sint înfățișate
laborare dintre România și Turcia,
pe larg activitatea lui Nicolae Titu
contribuția și preocuparea constan
lescu in aceste domenii, lupta sa
tă a șefului statului român pentru
soluționarea marilor și multiplelor
împotriva revizionismului și fascis
mului. Este subliniată, totodată,
probleme cu care este confruntată
omenirea, înalta stimă și prețuire
preocuparea lui constantă pentru
afirmarea și apărarea drepturilor și
de care se bucură în lume activi
intereselor naționale ale României.
tatea și personalitatea conducătoru
Două din capitolele lucrării
lui țării noastre.

Ploile torențiale căzute în ultimele zile asupra Indoneziei au provocat
mari inundații în capitala acestei țări, Jakarta, și au blocat traficul rutisfr
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la Încheierea vizitei
In U.R.S.S.
A DELEGAȚIEI 0. E. P

Cu privire la rezultatele ședinței Comitetului miniștrilor
apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

MOSCOVA 13 (Agerpres). — în
comunicatul cu privire la convorbi
rile avute de Iuri Andropov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și
alte persoane oficiale sovietice cu
delegația Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), condusă de
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., se arată că
părțile au procedat la un schimb de
vederi asupra situației din Orientul
Mijlociu, a căilor de' realizare a unei
păci durabile în zonă și a soluționă
rii juste a problemei palestiniene în
contextul reglementării globale a si
tuației din Orientul Mijlociu.

Pentru o atitudine
constructivă
în cadrul tratativelor
privind reducerea
armamentului nuclear
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
„Orice folosire a armei nucleare
este o dovadă de demență. Nu tre
buie să uităm că acum riscul unui
conflict nuclear declanșat din gre
șeală este mai mare ca aricind" —
a declarat ziarului „New York Ti
mes" Averell Harriman, cunoscut
om politic american. Unica moda
litate de salvare a omenirii de la
catastrofă — a spus el — o consti
tuie desfășurarea unor tratative
serioase în direcția reducerii arma
mentului nuclear. Dacă S.U.A. sînt
interesate în acest domeniu — a de
clarat Harriman — ele trebuie să
folosească fiecare posibilitate de a
elabora, împreună cu U.R.S.S., un
acord de limitare a înarmărilor nu
cleare.

Semnificația
unor demisii
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Eugene Rostow, directorul Agenției
americane pentru controlul arma
mentelor și dezarmare (A.C.D.A.),
și-a -prezentat demisia. într-un
interviu acordat agenției Asso
ciated Press, Rostow a menționat că
„persoane care nu doresc deloc un
acord (de dezarmare — n.r.) urmăresc să preia controlul asupra Agenției S.U.A. pentru controlul armamentelor și dezarmare".
Senatorul Larry Pressler, președințe al Subcomitetului senatorial
pentru controlul armamentelor și
dezarmare, și-a exprimat regretul
pentru plecarea lui Rostow, ca și
pentru faptul că „o schimbare de
personal poate încetini și mai mult
ritmul negocierilor".
Odată cu Rostow și-a prezentat
demisia și Richard Staar, șeful dele
gației americane la negocierile de la
Viena privind reducerea reciprocă a
trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa centrală
(M.B.F.R.).
Președintele Ronald Reagan a anunțat că a acceptat demisiile, numindu-i pe Kenneth Adelman in
locul lui Rostow și pe Morton Abramowitz — în locul lui Staar.

în perioada 11—13 ianuarie 1983,
în capitala
Republicii
Socialiste
Cehoslovace, orașul Praga, a avut
loc ședința ordinară a Comitetului
miniștrilor apărării ai statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.
La lucrările ședinței au luat parte
miniștrii apărării ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia,
comandantul șef al Forțelor Armate
Unite și șeful Statului Major al
Forțelor Armate Unite.

Comitetul miniștrilor apărării a
examinat probleme ale activității
practice a Forțelor Armate Unite
și a adoptat hotâriri corespunză
toare.
Ședința a fost prezidată de minis
trul apărării naționale al Republicii
Socialiste Cehoslovace, general de
armată Martin Dzur.
Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, în spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

PARIS 13 (Agerpres). — într-o cuvîntare televizată, Georges Marchais,
secretarul general al P.C. Francez, a
subliniat că, in perspectiva alegeri
lor municipale din martie a.c.. Co
mitetul Central al P.C.F. a decis să
încheie convorbirile inițiate cu so
cialiștii pentru a prezenta pretutin
deni unde este posibil liste unice de
candidați ai alianței forțelor de stin
gă. în acest context, a menționat el,
se va pune accentul pe acordul na
țional intervenit la 22 decembrie anul

trecut, între P.C.F. și Partidul « So
cialist Francez.
In ce privește principalele partide
de opoziție — Adunarea Pentru Re
publică (R.P.R.) și Uniunea pentru
Democrația Franceză (U.D.F.) — acestea nu au reușit pînă in prezent
să ajungă la un acord privind pre
zentarea unei liste comune de can
didați. Agenția France Presse rele
vă că negocierile intre reprezentan
ții celor două formațiuni politice bat
pasul pe Ioc și aceasta la mai pu
țin de două luni pină la alegeri.

Consecințe ale agravării crizei
economice în lumea capitalul^’
„Rata înaltă a dobînzilor
principala cauză
a stagnării
economiei mondiale"
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Rata înaltă a dobînzilor în
S.U.A. constituie, în opinia fostului
cancelar al R. F. Germania, Helmut
Schmidt, principala cauză a stagnării
economiei mondiale și a creșterii nu
mărului șomerilor în statele occiden
tale industrializate. După cum infor
mează agenția D.P.A., luînd cuvîntul
în cadrul unei reuniuni internațio
nale a oamenilor de afaceri, desfă
șurată în stațiunea mexicană Puerto
Vallarta, Helmut Schmidt a declarat:
„Sistemul financiar american este de
departe cel mai important factor al
actualei crize". Schmidt a apreciat că
alte pericole care planează asupra economiei mondiale sînt datoriile mari
acumulate de țările în curs de dez
voltare din America Latină, precum
și tendințele protecționiste din țările
occidentale industrializate.

Creșterea prețurilor
în Norvegia
OSLO 13 (Agerpres). — Prețurile
la bunurile de consum au crescut
în Norvegia, în decembrie, cu 0,4 la
sută, fiind — în luna respectivă —
cu 11,7 la sută mai mari decît la
sfîrșitul anului 1981 — a anunțat Bi
roul central de statistică. Dintre
majorările de prețuri și tarife care
au contribuit mai mult la
acest
spor se detașează cele de la băuturi
și țigări, transporturi, chirii, energie
electrică și combustibili.
Luînd ca bază (100) nivelul din

A
I NICOLAE CEAUȘESCU, ORIENTĂRILE CI
ajore la promovarea cauzei păcii, independenței
poziție
principială,
consecvent afirmată. Unul
din obiectivele de bază ale activi
tății pe plan extern a tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrate înfăp
tuirii marilor deziderate de pace,
securitate și progres ale poporului
român, ale tuturor popoarelor lu
mii îl constituie lupta consec
ventă pentru abolirea definitivă a
politicii de forță din viața interna
țională, pentru stingerea tuturor fo
carelor de încordare și conflict, pen
tru reglementarea pe calea tratative
lor a oricăror probleme și diferende
dintre state. Este bine cunoscut că in
absolut toate împrejurările, indife
rent de locul în care s-au ivit un di
ferend sau o problemă litigioasă,
țara noastră s-a pronunțat cu o
neslăbită energie pentru soluționarea
lor pașnică, la masa negocierilor.
„Viața demonstrează — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — că nu
există probleme care să nu poată fi
rezolvate pe cale pașnică, prin tra
tative, dacă se pornește de Ia drep
tul fiecărui popor de a se dezvolta
liber și independent, de la interesele
generale ale păcii și securității.
Oricît de grele și anevoioase ar fi
tratativele, trebuie să se meargă
numai pe această cale, renunțînduse cu desăvirșire la calea militară,
care agravează încordarea și pro
voacă. întotdeauna, mari pierderi și
suferințe popoarelor !“.
Poziția profund principială, demer
surile și activitatea politico-diplomatică desfășurate constant de Roma
nia în această direcție au avut și au
o largă rezonanță pe plan mondial,
constituind unul din izvoarele pres
tigiului și considerației de care
țara noastră, președintele Nicolae
Ceaușescu se bucură astăzi în lume.
Reafirmînd cu putere această com
ponentă esențială a politicii externe
a României, secretarul general al
partidului sublinia în Raportul la
recenta Conferință Națională că
este atit in interesul fiecărui popor,
cît și al cauzei generale a colaborării
și păcii, să se renunțe Ia calea ar
melor și să se treacă la tratative
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor dintre state. Preocuparea de prim
ordin manifestată de țara noastră
pentru înfăptuirea acestui imperativ
primordial al lumii contemporane
pornește de la experiența istorică,
de la cerințele vitale ale securității
și înțelegerii internaționale.

Calea armelor, o cale ne
fastă pentru omenire. In'
tr-adevăr, de-a lungul
^calea armelor s-a dovedit

timpului
profund

nefastă pentru omenire : imense
pierderi omenești, apreciate, după
calcule aproximative, la peste 3,5 mi
liarde de victime în peste 14 000 de
războaie, mai mari sau mai mici, de-a
lungul a cinci milenii ; pe lîngă ines
timabile distrugeri materiale, o risi
pă uriașă de resurse, un cortegiu nesfîrșit de suferințe. De fiecare dată,
experiența istoriei a demonstrat și
demonstrează că infruntările armate,
ciocnirile și ostilitățile militare, in
clusiv multiplele conflicte din zilele
noastre, nu pot, in nici un caz, să
ducă la rezolvarea problemelor in
suspensie. Dimpotrivă, ele provoacă
numai agravarea și complicarea a-

militare, s-a intensificat cursa înar
mărilor, ceea ce a dus la o agravare
considerabilă a relațiilor internațio
nale, la creșterea pericolului unei
conflagrații generalizate, cu urmări
incalculabile. Pornind tocmai de la
situația îngrijorătoare existentă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reînnoit
cu prilejul Conferinței Naționale che
marea stăruitoare a partidului și sta
tului nostru de a se face totul pen
tru împiedicarea accentuării încor
dării, pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor numai și numai prin mij
loace politice. Oricît de complicate
sînt problemele din viața internațio
nală — evidenția secretarul general

mică, este imperios necesar ca între
ele să se instaureze relații de bună
conviețuire, de înțelegere și cola
borare, aceasta reprezentînd o cerință
de prim ordin a coexistenței pașnice.
Iar suportul acestor relații îl consti
tuie stricta respectare a principiilor
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepțuri, integrită
ții teritoriale, neamestecului în tre
burile interne, renunțării Ia forță și
la amenințarea cu forța, afirmării
dreptului imprescriptibil al fiecărui
popor de a fi pe deplin stăpin pe
destinele proprii și bogățiile sale na
ționale — rezolvarea prin tratative
a oricăror probleme litigioase fiind

nia, așa cum a reafirmat tovarășul
Nicolae Ceaușescu
la ConferinNațională,
ta
este
de
părere
Națiunilor Unite,
că Organizația
_
.
ca forumul cel mai reprezentativ,
trebuie să pună pe primul plan lupta
împotriva recurgerii Ia forță și la
amenințarea cu forța, pentru renun
țarea cu desăvirșire la folosirea căi
lor militare in rezolvarea probleme
lor internaționale, îndeplinindu-se în
acest fel una din menirile esențiale
pentru care a fost creată. După cum
este știut, la ultima sa sesiune. Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat
în unanimitate „DECLARAȚIA ASU
PRA REGLEMENTARII PAȘNICE

România socialistă - militantă consecventă
pentru soluționarea diferendelor pe calea tratativelor,
pentru eliminarea forței din relațiile internaționale
cestor probleme, îndepărtează rezol
varea lor reală. Recurgerea la arme
stimulează direct cursa înarmărilor
și a vînzărilor de arme, alimentînd
astfel permanent primejdiile la adre
sa păcii, determină irosirea unor fon
duri uriașe, care transferate pe plan
civil ar sprijini dezvoltarea unei se
rii întregi de țări și popoare ; in
plus, „rezolvarea" pe calea forței a
conflictelor dintre state generează în
permanență pericolul reluării aces
tora, nemulțumirile părții ale cărei
drepturi au fost frustrate prin deciziile bazate pe forță.

Unica alternativă a unui
conflict pustiitor, Evoluțiile
cele mai recente de pe arena internațională vin să confirme, o dată mai mult, necesitatea so
luționării exclusiv prin tratative a
oricăror probleme litigioase, ca o
condiție fundamentală și o garanție
trainică pentru menținerea păcii,
pentru asigurarea dreptului fiecărui
popor de a se dezvolta în mod liber
și independent. Intr-adevăr, în
ultima vreme au avut loc o
serie de manifestări ale politicii
de forță, de amestec în treburile
altor state, s-au produs noi conflicte

al partidului — oricit de grele și
complicate ar putea fi tratativele, ele
sint incomparabil mai bune decit
orice conflict militar. într-adevăr, în
cursul tratativelor nu cad morți, în
timp ce orice luptă, orice conflict se
soldează cu pierderi de vieți ome
nești, cu distrugeri de bunuri de toa
te felurile. întreaga dezvoltare mon
dială arată că tratativele constituie
unica alternativă a utilizării forței
și deci, in ultimă instanță, a unui
război nimicitor.

Corolarul logic al princi
piilor noi de relații între
State Așa cum subliniază în per
manență țara noastră, rezolva
rea prin mijloace politice, la
masa negocierilor, a diferende
lor internaționale, cu alte cuvin
te înlocuirea „dialogului armelor" cu
„armele dialogului", reprezintă o ne
cesitate obiectivă care izvorăște din
marile prefaceri petrecute pe arena
mondială, din structura și caracterul
noilor relații ce se cer înscăunate în
lumea contemporană. în condițiile în
care, ca rezultat al dezvoltării isto
rice, lumea de azi oferă imaginea
unei mari diversități de state, diferi
te ca dimensiuni, orînduire socialpolitică, nivel de dezvoltare econo-

tocmai corolarul logic al acestor prin
cipii.
Deteriorarea actualei situații In
ternaționale, persistența vechilor fo
care de încordare și conflict și apa
riția altora noi sînt rezultatul direct
al nesocotirii și încălcării acestor
norme imperative de relații între
state. Tocmai de aceea, secretarul
general al partidului relevă, cu
deosebită putere, necesitatea lichidării cu desăvirșire a politicii
de forță și dictat, a zonelor de in
fluență și de interese, a politicii de
mare putere, de hegemonie și de
amestec sub orice formă in treburile
interne ale țărilor mici și mijlocii.
Interesele colaborării mondiale, arată conducătorul partidului și sta
tului, cer să se pună capăt presiuni
lor și sancțiunilor economice, să se
respecte neabătut principiile egali
tății și echității în relațiile dintre
state. Nimeni, nici un stat, oricît de
marș ar fi el, nu-și poate aroga
dreptul de a dicta ce trebuie să facă
sau să nu facă un alt stat.

Propuneri
constructive,
in consens cu interesele
fundamentale ale păcii Ținînd seama de acest comandament
major al vieții internaționale, Româ-

A DIFERENDELOR INTERNAȚIO
NALE". Rezultat al inițiativei și al
eforturilor susținute depuse timp de
mai mulți ani de țara noastră, precum și de alte state , mici și mijlocii,
declarația reprezintă un important
instrument politico-juridic care re
afirmă și dezvoltă principiul regle
mentării pașnice a diferendelor din
tre state.
Pe bună dreptate, adoptarea aces
tui document a fost apreciată, cum
spunea secretarul general al O.N.U.,
ca „un jalon însemnat in istoria Na
țiunilor Unite", ca un pas înainte pe
calea întăririi capacității organizației
de a menține pacea. Firește, con
sensul realizat în adoptarea Decla
rației se constituie într-o înaltă obligație din partea tuturor statelor
lumii de a-i respecta spiritul și li
tera, de a face totul pentru exclu
derea forței și amenințării cu for
ța din relațiile reciproce, pentru a
aduce la masa negocierilor orice di
ferend, orice litigii, orice problemă
în suspensie.
în același spirit, Raportul la Con
ferința Națională reiterează propu
nerea privind crearea în cadrul
O.N.U. a unul organism special al
bunelor oficii, care să acționeze în
direcția soluționării pe calea tratativelor a conflictelor, a oricăror probleme dintre state.' în viziunea țării

1979, indexul prețurilor la bunurile
de consum era în decembrie 1982 de
145,6.

Șomajul în Australia
CANBERRA 13 (Agerpres). — Po
trivit cifrelor statistice publicate la
Canberra, șomajul afecta în luna
decembrie a
anului trecut 9,5 la
sută din persoanele apte de muncă
din Australia. Totalul șomerilor era
in luna respectivă de 672 200, reprezentînd o creștere de 120 200 per
soane față de noiembrie 1982 și de
238 900 persoane față de decembrie
1981. S-a precizat că mai mult de
jumătate din cei care au îngroșat
rîndurile șomerilor în decembrie
trecut sînt tineri care căutau pen
tru prima dată un loc de muncă și
care înregistrau, astfel, un eșec ma
jor chiar la începutul vieții lor
profesionale.

Nivel record
al prețului aurului
LONDRA 13 (Agerpres). — Prețul
aurului a continuat să urce joi la
bursa monetară de la Londra, ca
dealtfel și la New York și în alte
centre financiare, ajungînd la nive
lul cel mai ridicat din ultimele 20
de luni, ca urmare a temerilor pri
vind o posibilă prăbușire a sistemu
lui bancar occidental și o creștere a
inflației în țările cu economie de
piață. Prețul metalului galben a
ajuns la 491 dolari uncia — nivelul
cel mai înalt din mai 1981 și pînă
în prezent.
Expertul Julian Baring, de Ia fir
ma de agenți de bursă „James
Capei" din Londra, citat de Reuter,
afirmă că, în acest moment, lumea
se năpustește să cumpere aur dato
rită îngrijorării în legătură cu sta
bilitatea sistemului bancar occiden
tal, care în ultimele luni este ame
nințat de dificultățile de credit ale
unor țări cu mari datorii. El a spus
că prețul aurului ar putea alunge
curînd la 530 dolari uncia.

Scăderea cursului
lirei sterline

internaționa
noastre, acest organism ar oferi nu
numai cadrul propice găsirii căilor și
mijloacelor practice de rezolvare
pașnică a diferendelor existente, dar
ar urma să aibă un rol activ în pre
venirea izbucnirii unor stări de în
cordare, a agravării și degenerării
acestora. Un astfel de organ — des
chis practic tuturor statelor — ar
urma să fie organizat în așa fel in
cit să faciliteze participarea la acti
vitățile sale a statelor care nu sînt
parte la diferend, dar care doresc și
pot să contribuie la
soluționarea
acestuia. Fără îndoială, aceasta ar
stimula încrederea statelor în capa
citatea O.N.U. de a-și îndeplini func
țiile în domeniul menținerii păcii și
securității internaționale, transfor
med în regulă generală utilizarea de
către statele membre a cadrului oferit
de organizație pentru reglementarea
pașnică a diferendelor.
Animată de dorința de a se în
lătura primejdia izbucnirii unui con
flict — cu consecințe incalculabile —
pe continentul nostru, de a se crea
condițiile în vederea dezvoltării paș
nice, la adăpost de orice agresiune,
de orice presiuni sau imixtiuni, a tu
turor popoarelor europene, România
a propus, de asemenea, încă mai de
mult, la reuniunea de la Madrid, în
cheierea unui tratat general-european
de nerecurgere la forță și Ia ame
nințarea cu forța — care, fără în
doială, ar putea deveni unul din in
strumentele cele mai eficace in eforturile pentru edificarea securității
europene. în același sens se înscrie
și recenta propunere a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia de
a se încheia între cele două blocuri
de pe continentul nostru un tra
tat cu privire la nefolosirea recipro
că a forței militare și menținerea de
relații pașnice. Desigur, realizarea
unui asemenea tratat ar contribui in
mod însemnat la reducerea neîncre
derii, la stabilirea unui climat de
comprehensiune și înțelegere recipro
că, deschizînd perspectiva depășirii
actualei împărțiri a Europei în gru
pări militare opuse, cu efecte din
cele mai favorabile asupra situației
politice mondiale.
Partidul și statul nostru consi
deră, așa cum subliniază, cu neabă
tută consecvență, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că este de datoria tu
turor statelor, a tuturor popoare
lor de a nu cruța nici un efort
pentru a se opri evoluțiile negative
și a se relua cursul spre destindere,
de a se face totul pentru ca să pre
valeze reglementarea tuturor proble
melor litigioase prin mijloace poli
tice, la masa tratativelor, conform
intereselor păcii și înțelegerii inter
naționale.

Radu BOGDAN

LONDRA 13 (Agerpres). — Cur iul
lirei sterline a înregistrat săptămina aceasta o scădere dramatică, ten
dință ce s-a menținut și joi. După
ce marți scăzuse la un nivel fără
precedent în istorie în raport cu do
larul și cu alte valute vestice, mo
neda britanică s-a situat joi la ni
velul de 1,570 dolari/1 liră, coborînd
de asemenea și față de marca vestgermană, francul elvețian și cel fran
cez. Marți, paritatea fusese de 1,565
dolari.
Din octombrie 1982, lira sterlină A
pierdut 13 la sută din valoarea Ai
externă, datorită reducerii profituri
lor aduse de petrolul din Marea
Nordului și perspectivei unor alegeri
generale anticipate în Marea Britanie.

Ample manifestații
în Italia
ROMA 13 (Agerpres). — Aproxi
mativ 80 000 de oameni ai muncii
din centrul siderurgic și portuar Ge
nova au luat parte joi la o mare ma
nifestație împotriva programului de
austeritate al guvernului Fanfani,
care lovește în interesele celor ce
muncesc, informează agenția France
Presse. Sursa citată apreciază că aceasta a fost una dintre cele mai pu
ternice manifestații organizate în ul
timele zile în orașele italiene, în
semn de protest față de programul pconomic al guvernului. Se reaminteș
te, in același timp, că Italia cunoaș
te agitații sociale fără egal din 1977,
în care oamenii muncii au denunțat
poziția patronatului și și-au expri
mat dezacordul cu programul de mă
suri propus.
în cursul zilei de ieri, Came
ra Deputaților a Italiei a aprobat
cu 239 voturi pentru și 238 împotrivă
decretul-lege emis de guvern la fi
nele anului trecut privind majorarea
prețurilor unor produse și servicii,
transmite agenția A.N.S.A. Majorita
tea de _ un singur vot dovedește,
o data în plus, apreciază observatorii
politici din Roma, cit de fragilă este
actuala coaliție guvernamentală, de
oarece programul economic preconi
zat de Fanfani este contestat chiar
de membrii propriului partid, scrie
agenția A.N.S.A.
într-un interviu acordat ziarului
„Corriere della Sera", Luciano Lama,
secretar general al C.G.I.L., cea mai
mare centrală sindicală italiană, a arătat că manifestațiile antiguverna
mentale ce au avut loc in numeroase
orașe din Italia sint absolut legitime
și juste, oamenii muncii protestînd
împotriva majorării sarcinilor fiscale
și prețurilor impuse de guvernul
Fanfani. Luciano Lama a arătat că,
in afara acțiunilor organizate de sin
dicate, au avut loc și numeroase ma
nifestații spontane ale diferitelor ca
tegorii de salariați.
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