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UN IMPORTANT DECRET AL CONSILIULUI DE STAT PRIVIND 
EFECTUAREA RECENSAMINTULUI ANIMALELOR DOMESTICE

Prin Decret al Consiliului de Stat s-a stabilit ca la 
Începutul lunii februarie a fiecărui an să aibă loc 
recensământul animalelor domestice De întreit terito
riul tării. Această acțiune se înscrie în ansamblul mă
surilor luate de conducerea partidului si statului pri
vind dezvoltarea zootehniei si creșterea producției ani
maliere. Efectuarea acestui recensămînt asigură infor
mații detaliate cu privire la structura, caracteristicile 
si potențialul de producție al septelului. în vederea 
fundamentării măsurilor tehnico-organizatorice nece
sare elaborării planurilor cincinale si anuale, a pro
gramelor de autoconducere si autoaprovizionare teri
torială.

Este in interesul unităților socialiste, de stat si coo
peratiste. al tuturor locuitorilor de la sate si orașe ca, 
in spiritul prevederilor Decretului, să contribuie la 
buna desfășurare a recensămîntului. iar organele lo
cale de partid, consiliile populare si instituțiile de 
specialitate să asigure popularizarea si cunoașterea noi
lor reglementări, pregătirea cit mai temeinică a aces
tei acțiuni de mare importantă economică.

Publicăm în pagina a Il-a textul Decre
tului.

în acest început de ianuarie 1982, 
după bilanțul exigent al primului an 
al cincinalului, ponorul nostru, strins 
unit în îurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.
satisfacție si deplină încredere in
tr-un nou an de muncă, de activi
tate creatoare consacrată înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al XII-lea.

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului și președintele Republicii, 
în vibrantul Mesaj de Anul Nou 
adresat tării. însufletitoarele obiecti
ve ale celui de-al doilea an al cinci
nalului cer ..să așezăm întreaga ac
tivitate de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei pe cele mai înaintate 
cuceriri ale stiintei si tehnicii, să ri
dicăm tot mai mult rolul stiintei. 
invătămintului si culturii în făurirea 
noii orinduiri sociale". Această che
mare mobilizatoare pune în fata 
cercetării științifice si ingineriei teh
nologice din tara noastră sarcini de 
înaltă răspundere. îndeosebi în di
recția participării mai active, mai 
directe si eficiente la șplutionarea 
complexelor probleme ale dezvoltării 
bazei de materii crime, materiale si 
energie, economisirii si gospodăririi 
acestora, ridicării calității si compe
titivității produselor românești, spo
ririi eficientei tuturor ramurilor pro
ducției. în scopul trecerii la o etapă 
superioară de dezvoltare economico- 
socială a tării.

Din perspectiva programelor-direc- 
tivă aprobate de Congresul al XII-lea. 
ne baza orientărilor date de condu
cerea partidului, anul 1982 va îm
bogăți considerabil patrimoniul crea
ției științifice românești, contribuția 
ei in sfera producției materiale, ast
fel incit tehnologiile noi, ca și cele 
reproiectate. soluțiile tehnice de con
cepție originală să determine obți
nerea unor indicatori economici su
periori. creșterea randamentului eco
nomic. a productivității muncii, re
ducerea consumurilor de materii 
prime si energie, sporirea continuă a 
venitului national. Chezășia acestor 
noi împliniri o constituie transpu
nerea fermă în viată a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind continua integrare a cercetării 
științifice si ingineriei tehnologice cu 
producția, legarea stiintei de nevoile 
efective ale Vieții, ale oamenilor. în 
această direcție, o contribuție esen
țială. hotărîtoare a adus si aduce 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu în calitatea 
sa de eminent om de stiintă si 
strălucit om politic. Ca prim vlce- 
prim-ministru al guvernului și pre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a acordat și acordă o per
manentă atenție organizării rationale 
și concentrării forțelor de cercetare 
spre obiectivele centrale ale planului 
național unic, spre cerințele produc
ției, ale economiei noastre aflate în 
plin proces de modernizare, ale vie
ții sociale în general. Activitatea sa 
neobosită, multilaterală, promovează 
știința și tehnologia românească în 
frontul înaintat al muncii întregului 
nostru popor pentru ridicarea tării pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație. Pentru oamenii de știință 
din tara noastră, acest început de 
an, de mobilizare a forțelor care 
coincide în mod fericit cu aniver
sarea zilei de naștere a tovarășei 
Elena Ceaușescu, reprezintă un mi
nunat prilej de a-i adresa cele mai 
calde felicitări, de a-i ura noi suc
cese în prodigioasa activitate științi
fică și social-politică dăruită cu spirit 
revoluționar cauzei partidului si po
porului.

Partidul și statul nostru, conside
red știința ca unul dintre factorii 
primordiali ai dezvoltării economico-

sociale, au deschis cercetării orizon
turi generoase de afirmare pe coor
donatele sporirii producției de bunuri 
materiale, ale contribuției directe, 
prin soluții tehnico-economice opti
me, la rezolvarea problemelor cu 
care, in actuala etapă de o complexi
tate deosebită, se confruntă economia 
națională, ca și economia mondială.

în cadrul actualului plan cincinal, 
programele de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, elaborate sub 
conducerea și cu contribuția nemijlo
cită a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. sînt menite 
să ridice la un nivel superior fruc
tuoasa legătură dintre știintă si pro
ducție. dintre cercetare si cerințele 
economiei naționale.

Este astăzi larg recunoscut că în 
sfera chimiei — ramură de virf în 
contextul revoluției tehnico-știintifice 
contemporane — tovarășa Elena 
Ceaușescu a întreprins cercetări des
chizătoare de noi orizonturi si aduce 
contribuții de seamă. Lucrările si 
studiile sale, referitoare la polimeri- 
zarea stereospecifică a izoprenului, 
la stabilirea unor metode de purifi
care a monomerilor și solventilor 
utilizați la obținerea de compuși 
macromolecular! prin diferite siste
me. la sinteza unor plastifianti. pre
cum și la caracterizarea structurală 
a polimerilor prin metode moderne 
de analiză, au astăzi valoare de re
ferință în ramurile de virf ale chi
miei modeme. Opera științifică a 
tovarășei Elena Ceausescu, editată în 
numeroase limbi de circulație uni
versală, a devenit bine cunoscută 
în cercurile științifice din dome
niul chimiei, bucurîndu-se de o 
înaltă apreciere. Pe liniile directoare 
deschise de cercetările eminentului 
om de știință român, chimia a con
tribuit si îsi propune să contribuie în 
continuare la obținerea de noi com
puși macromoleculari. produse de 
sinteză fină, de pesticide de mare 
randament, compatibile cu exigentele 
îmbunătățirii calității mediului în
conjurător.

Toate acestea vin să sporească. în 
cea mai bună tradiție a științei ro
mânești. prestigiul cercetării națio
nale originale de astăzi, ridicat pe 
noi culmi de activitatea științifică a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Aceste contribuții de o deosebită 
valoare sînt exemplare pentru orien
tarea generală pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu o imprimă cu con
secventă muncii de cercetare științi
fică și dezvoltare tehnologică din 
țara noastră, chemată să asigure sa
tisfacerea cerințelor actuale si de 
perspectivă ale economiei, creșterea 
bunăstării poporului. în aceeași di
recție. o activitate interdisciplinară 
intensă este menită să contribuie în 
mai mare măsură la descoperirea u- 
nor noi resurse de materii prime si 
materiale, la valorificarea unor re
surse minerale cu conținuturi reduse 
în substanțe utile, la promovarea 
unor noi tehnici, de performantă. în 
industria exploatării si prelucrării 
petrolului. în industria extractivă. în 
metalurgie. în construcția de mașini, 
în fizică, în energetica nucleară, în 
automatizarea proceselor de produc
ție și în aplicațiile informaticii în 
economie. Aceleași orientări călăuzesc 
aplicarea unor realizări de. virf ale 
geneticii, biologiei și biofizicii în a- 
gricultură și zootehnie. în medicină. 
Ele deschid noi perspective de valo
rificare si cercetărilor din matema-

tică. din științele eoonomice. sociale 
și politice.

Prin activitatea sa prodigioasă, 
multilaterală, pe tărîmul creației ști
ințifice, cit și al îndrumării și condu
cerii muncii de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică din tara 
noastră, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu reprezintă 
cu strălucire știința românească tra
dițiile ei umaniste, vigoarea si pro
ductivitatea ei actuală Ca recunoaș
tere internațională a merite
lor sale științifice, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-au fost acordate înalte 
distincții și titluri, ca membră acti
vă și de onoare a unor prestigioase 
foruri științifice din diverse țări ale 
lumii, doctor honoris causa al mai 
multor universități, academii si insti
tuite din Europa. America. Asia și 
Africa. Recent, știința europeană a 
adăugat acestor consacrări omagiul 
și înalta ei apreciere, conferind tova
rășei Elena Ceaușescu diploma de 
membru titular al Academiei Euro
pene de Științe. Arte și Litere, titlul 
de membru al Comitetului de Onoare 
al Academiei, precum și insigna de 
aur a Academiei.

Militînd pentru întărirea colaborării 
dintre oamenii de știință români și 
cei din alte țâri, de pe toate conti
nentele, pentru ca aceștia să contri
buie împreună la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu acordă o deosebită însem
nătate funcției sociale a științei, răs
punderii și menirii umaniste a oame
nilor de știință de a acționa ca pre
tutindeni descoperirile științifice, cu
ceririle geniului uman să servească 
omului, bunăstării și fericirii sale, pă
cii și progresului întregii umanități.

Dăruindu-și întreaga energie luptei 
pentru menținerea șl consolidarea 
păcii — singura alternativă realistă
(Continuare in pag. a IlI-a)

Femeia

' ...Țin bine 
anului 1915. 
prin zăpada 
mogildeață 
legată cruciș _ 
cu ghiozdanul de postav 
în spate, cu mîinile și pi
cioarele înghețate bocnă, 
zimbeam totuși visului 
meu de școlărită. Eram 
doar fiica mamei, prima 
fată din sat care urmase 
școala lui Duiculescu Și 
cinci ani fusese încoronată 
cu merișor și ochiul bou
lui. Și ea. ca și mine, tre
cuse mindră pe ulițele sa
tului, știindu-se expertă 
în regula de trei simplă, 
in locuțiunile verbale și 
capabilă să recite „ca pe 
apă“ Trei, Doamne și toți 
trei.

De-atunci m-a purtat 
de multe ori gindul la fe
meile strînse în șanțul șo
selei. torcind ghiburi. ră
sucind cu vîrtelnita fir de 
urzeală, împletind „pe 
gît“ ciorapi de lină aspră 
ori cosind „cu rîuri“ haine 
de sărbătoare. Unele cin- 
tau atît de frumos 
opreau oamenii in 
să le asculte, altele 
duminica la horă că 
n-atingeau pămîntul ; țe- 
seau in războaie borangic 
subțire ca pinza de păian
jen, cu șabace și alesă- 
turi măiestre ; cu fustele 
întoarse pe dos văruiau 
casele, trăgind briie de 
humă galbenă pe sub 
streașină cu mina liberă ; 
grădinăreau, secerau, pli
veau rozetele si crinii, cîr- 
ciumăresele și calomfirul 
și îngrijeau chenarul 
mușcate de pe prispă 
rosul lor catifelat, să 
ochii privitorului 
departe. Zeci de femei, în
demânatice peste măsură, 
din care viata de nevoi și 
lipsuri de altădată n-a fă
cut decît gospodine de 

^timpuriu veștejite, uneori

minte iarna 
cind. inotind 

viscolită, o 
cu broboada 
■peste umeri,

de se 
drum 
jucau 
parcă

de 
cu 
ii 
de

asuprite de propriii lor 
bărbați, alteori — rămase 
singure cu o liotă de copii 
— s-au luptat cu viața ca 
tot atitea surori ale Fe- 
feleagăi lui Agîrbiceanu, 
cu chipurile uscate de 
vînturi si de lacrimi ne- 
plînse, pină ce s-au stins.

Nu numai bunicile, ci 
chiar mamele noastre, ale 
celor ce am trecut pragul 
a șapte decenii de viață, 
cu ochi rotunzi si mari,

Gravură de Natalia Matei TEODORESCU
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noiie reglementări privind 
ÎNTĂRIREA ordinii si disciplinei
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să fie larg cunoscute, riguros 
respectate in fiecare întreprindere, 

la fiecare loc de muncă!

prezența activa în viața
economică și socială a patriei

Sînt puține țări în lume în care fe
meia se bucură de atîta stimă și pre
țuire în societate, în care femeile să 
aibă un rol atît de important în tot 
ce se decide și in tot ce se înfăptu
iește pentru binele omului, ca în tara 
noastră. Am avut, nu o dată, satis
facția de a afirma. în foruri națio
nale și internaționale de mare presti
giu, că femeile din România benefi
ciază de condiții materiale optime 
pentru dezvoltarea și afirmarea mul
tilaterală a personalității lor. de o 
deplină punere în valoare a talentu
lui și energiei, a priceperii și hăr
niciei lor. Nicicînd în istoria patriei 
noastre, ca în acești ani, femeile nu 
au avut sentimentul și. totodată, răs
punderea participării plenare. în ca
litate de cetățeni egali în drepturi — 
la făurirea unei societăți superioare 
— socialismul, la însăși scrierea aces
tei istorii. Sînt realități ce ne umplu 
inimile de mîndrie. în orice împre
jurare. Astăzi însă, la aniversarea 
tovarășei Elena Ceaușescu. aceste re
alități capătă o deosebită semnifica
ție, au o rezonanță aparte în gîndu- 
rile noastre, ale milioanelor de femei 
din România. Dorim ca slova tipărită 
în această zi să fie mesagerul oma
giului pe care i-1 aducem, dragostei 
cu care o înconjurăm, sentimentelor 
de aleasă gratitudine ce i le adresăm 
de pretutindeni, de pe întreg cuprin
sul patriei noastre. Această aniver-

Ana MUREȘAN, 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor

au avut nevoie de dis
pensă regală ca să ur- 

cursurile ! ! Am 
in generația 
matematiciană

meze 
cunoscut 
mea o __
de excepție : Nina Gâței- 
Teodorescu, care făcea 
din trigonometrie si cal
cul diferențial adevăra
te poeme. A predat o 
dată in 4 limbi diferite 
— lecție de inalt nivel 
științific pentru un grup 
de străini, felicitată.

ÎN INIMA
ȚĂRII

de prof, univ dr. Emilia Șt MILICESCU

cu mina sprijinindu-și 
falca, ar sta încremenite 
in fața televizorului, as- 
cultind fetișcane care n-au 
încă 20 de ani cum gră
iesc de frumos despre 
toate meșteșugurile năs
cocite de oameni pe care 
și ele le cunosc, luin- 
du-se la întrecere cu 
bărbații și adesea biru- 
indu-i. In copilăria mea, 
profesia de farmacist pă
rea că 
numele 
acum 
ghișeul 
bat farmacist.
fi gindit vreodată la fe- 
mei-aviator, la dulghe- 
rițe și frezoare, la texti- 
liste șl chiar femei-mari- 
nar ?! La sfîrșitul vea
cului trecut primele cinci 
licențiate in matemati
că și filozofie — printre 
care Maria Delavrancea, 
soția marelui scriitor —

se confundă cu 
lui Breuță, 

rareori vezi 
de rețete un băr- 

Cine s-ar

iar 
la

dar... și-a consumat ma
rea capacitate ca profe
soară de liceu și — cind 
banii nu-i ajungeau — 
dînd meditații. Nimeni 
nu s-a gindit să valorifi
ce in folosul poporului 
nostru asemenea inteli
gențe superioare, dubla
te de un talent pedagogic 
excepțional. Este unul 
dintre marile merite ale 
partidului comunist, ale 
președintelui României 
socialiste că afirmarea 
femeilor neamului nos
tru in cele mai diverse 
profesiuni și promova
rea lor în munci de con
ducere este o realitate a 
societății de azi, a demo
crației socialiste. Ele se 
dovedesc capabile să 
facă față, adesea cu stră
lucire, intr-un evantai 
enorm de discipline, fo
losind aparatura cea mai 
modernă din lume, tși 
desăvirșesc viziunea ști-

ințifică, îjîafirmi In- - 

drăzneala de cercetători 
și, mai ades, in fiecare 
domeniu de activitate, 
munca sîrguincioasă are 
ca rezultantă norocul unei 
inovații, dacă nu al unei 
descoperiri 
Catedrele 
conducerile 
superioare, 
țări, saloanele 
ziții ale artelor plastice, 
sălile de concert cu in- 
terpreți și chiar compo
zitori abundă de nume 
de femei ale căror buni
ce nu știau de multe ori 
nici să se iscălească. 
Vrind, nevrind. străină
tatea — cu prietenii și 
chiar cu neprietenii 
noștri — este obligată să 
recunoască mereu feno
menul românesc al unei 
inflorescențe neobiș
nuite.

In marile foruri ale 
științelor acestui . veac, 
trimițind fascicula săi de 
lumină în mileniul ur
mător, savanții Români
ei socialiste, printre care 
la loc de frunte se află 
numele tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, produsul 
inteligenței românești re
ține atenția tuturor și dis
tincțiile se adună in te
zaurul material și spiri
tual al poporului nostru.

Femei harnice și pline 
de harul împlinirilor, in 
frunte cu cea mai aleasă 
dintre noi toate, în frunte 
cu cea mai prețuită in 
inima țării, căreia ii urăm 
cu cea mai fierbinte con
siderație „La multi ani !“, 
să pășim curajos inainte 
și in tot ce facem bine 
să fim conștiente că se 
cuprinde și nebiruita armă 
împotriva războiului : iu
birea cu care înfăptuim 
lucrul mîinilor și al min
ților noastre.

românești, 
universitare, 
de institute 
de proiec- 

de expo-

sare — adevărată sărbătoare a tutu
ror femeilor de la orașe și sate — 
constituie un fericit prilej pentru a 
sublinia o dată și încă o dată recu
noștința noastră profundă pentru 
consecventa cu care conducerea par
tidului. secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu militează pentru 
crearea condițiilor de afirmare și 
promovare a femeii în toate sectoare
le vieții economico-sociale, pentru ca 
ea să ocupe locul ce i se cuvine în 
societate, potrivit cu contribuția adu
să la realizarea bunurilor materiale și 
spirituale necesare societății, cu ca
pacitatea ei de muncă și de creație.

Femeile din țara noastră au în to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu un strălucit exemplu 
de urmat, un convingător model de 
implicare profundă, cu toată pasiu
nea, în lupta poporului nostru pen
tru împlinirea dezideratelor sale de 
libertate și progres social. întreaga 
viață și activitate a tovarășei Elena 

. Ceaușescu constituie un luminos 
exemplu de dăruire, pină la sacrifi
ciu. pentru atingerea idealurilor so
cialiste ale clasei muncitoare. în anii 
ilegalității, acționînd cu înflăcărare 
în rîndurile Partidului Comunist 
Român, ani în care s-a aflat alături, 
în luptă și năzuințe, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu a dovedit nemărginitul 
său devotament și atașamentul fată de 
cauza partidului. Anii cei mai roman
tici ai tinereții i-â dedicat mișcării 
revoluționare, acțiunilor curajoase de 
ridicare a maselor muncitoare, de 
atragere a tineretului sub steagul de 
luptă al partidului. înfruntînd riscul 
confruntării cu represiunea și teroa
rea, tînăra Elena Ceaușescu și-a fă
cut cu abnegație datoria de militant 
comunist. Formîndu-se din fragedă 
tinerețe ca revoluționar încercat și

patriot înflăcărat, tovarășa Elena 
Ceaușescu a demonstrat înaltele sale 
calități umane și de valoros om poli
tic, calități cărora anii socialismului 
le-au dat o nouă și puternică strălu
cire. Neobișnuita putere de muncă, 
tenacitatea, conștiința că numai prin- 
tr-un continuu efort de autoperfecți- 
onare va sluji mai bine politica par
tidului, în ale cărui rînduri se afla, au 
făcut din tînăra muncitoare textilistă, 
curajoasă militantă împotriva ex
ploatării capitaliste, un remarcabil și 
dinamic om politic. Sînt bine cunos
cute activitatea neobosită a tovară
șei Elena Ceaușescu ca membru al 
Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al partidului, marile 
răspunderi ce-i revin ca prim vice- 
prim-ministru al guvernului, preocu
parea stăruitoare pentru slujirea, din 
toate puterile, a intereselor tării. Pre
zența sa- activă, alături de secretarul 
general al partidului nostru, preșe
dintele țării, cel mal iubit fiu al po
porului. în activitatea politico-orga- 
nizatorică, în numeroasele sale vizi
te de lucru prin țară, cit și peste ho
tare constituie o mărturie grăitoare a 
capacității de dăruire, a dorinței de 
a contribui la progresul necontenit al 
patriei noastre, la întărirea colaboră
rii României cu toate popoarele lu
mii, la consolidarea păcii.

în aceeași măsură este, pentru noi, 
femeile din România, prilej de mare 
satisfacție faptul că în fruntea Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie se află, în calitate de pre
ședintă, savantul de renume mondial 
ale cărui merite sînt recunoscute de 
prestigioase foruri științifice si de 
învățămînt din întreaga lume, cele 
mai recente fiind conferirea Diplo
mei de membru titular al Academiei 
Europene de Științe. Arte si Litere și 
membru al Comitetului de Onoare al 
acestei Academii, precum si Insigna 
de Aur a Academiei Europene. Lu
crările științifice ale tovarășei acade
mician doctor inginer Elena Ceausescu 
se bucură de aprecierea oamenilor de 
știință din țară și străinătate, ele 
fiind mărturiă unei laborioase activi-

La scurtă vreme după ce Marea 
Adunare Națională a adoptat o serie 
de modificări și completări la Legea 
cu privire la organizarea și condu
cerea unităților socialiste de stat, 
menite să determine creșterea răs
punderii tuturor oamenilor muncii 
— în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari — pentru con
ducerea directă și efectivă a unității, 
pentru bunul mens al activității eco
nomice, Consiliul de Stat a adoptat 
un important Decret pentru institui
rea unor reguli privind exploatarea 
și întreținerea instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor, întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă în unitățile cu 
foc continuu sau care au instalații 
cu grad ridicat de pericol în exploa
tare.

Elaborat în concordantă cu cerin
țele actualei etape de dezvoltare a 
societății noastre socialiste, în spiri
tul preocupărilor constante ale con
ducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru întronarea 
unei ordini și discipline desăvârșite 
în muncă, a unei înalte răspunderi 
pentru desfășurarea neîntreruptă șl 
cu eficiență maximă a producției, 
pentru buna gospodărire, păstrarea 
și dezvoltarea avuției socialiste, noul 
decret reglementează în mod uni
tar Îndatoririle oamenilor muncii din 
unitățile respective, precum și ale 
forurilor de resort ale acestora pen
tru asigurarea funcționării neîntre
rupte și în condiții de deplină sigu
ranță a instalațiilor și utilajelor. Ce
rința gospodăririi judicioase, cu 
înalt randament a mijloacelor tehni
ce din aceste unități este izvorîtă, 
deopotrivă, din necesitatea asigurării 
realizării ritmice a sarcinilor de plan 
și a preîntîmpinării și înlăturării ori
căror situații care ar pune în pri
mejdie viața și securitatea oameni
lor, integritatea sau funcționarea in
stalațiilor.

Dispunem de o zestre tehnică bo
gată, evaluată la multe sute de mi
liarde lei, de mașini, utilaje și in
stalații modeme, de mare complexi
tate tehnică, cele mai multe intrate 
în dotarea unităților noastre in ulti

mele trei cincinale. Ele sînt bunuri 
ale întregii noastre societăți, au fost 
realizate prin eforturile întregului 
popor. Societatea noastră a făcut 
aceste eforturi și nu puține sacrifi
cii pentru a asigura baza tehnică * 
dezvoltării economice a țării, a spo
ririi producției materiale, a avuției 
naționale, temelia trainică a ridicării 
nivelului de trai al poporului. Este 
normal, este firesc acum să ne pu
nem cu cea mai mare seriozitate, cu 
întreaga răspundere, problema ex
ploatării raționale a acestor instala
ții, utilaje și mașini pentru ca ele să 
dea maximum de producție. Si cu 
deosebire a acelor mijloace tehnice 
din unitățile cu foc continuu sau care 
au instalații cu un grad ridicat de 
pericol în exploatare, a căror func
ționare impune un regim special de 
folosire. supraveghere. verificare, 
întreținere și reparare. De aceea. în 
ansamblul lor. prevederile decretu
lui reflectă grija pentru buna gospo
dărire și utilizare a acestei prețioase 
avuții a întregului popor, instituind 
o disciplină fermă în acest domeniu.

Ideea de bază care străbate ca un 
fir roșu toate articolele șl paragra
fele decretului este aceea că toți cei 
care lucrează sau conduc procesele 
de producție la instalațiile și mașini
le cu foc continuu sau cu grad ri
dicat de pericol în exploatare — 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingi
neri — poartă întreaga răspun
dere pentru asigurarea funcționării 
neîntrerupte și în condiții de depli
nă siguranță a utilajelor, pentru 
preîntîmpinarea si înlăturarea ori
căror situații care ar putea pune în 
primejdie viata si sănătatea oame
nilor. în acest sens, personalul mun
citor din unitățile respective este 
obligat să respecte cu strictete ordi
nea si disciplina la locul de muncă, 
să urmărească si să aplice cu fer
mitate normele si instrucțiunile re
feritoare la desfășurarea procesului 
de producție, să-și îndeplinească cu 
înaltă responsabilitate îndatoririle 
de serviciu, să manifeste intransi-
(Continuare în pag. a V-a)

Opinii ale muncitorilor și specialiștilor din întreprinderi 
pe marginea Decretului pentru instituirea unor reguli 
privind exploatarea și întreținerea instalațiilor, utilajelor 
și mașinilor, întărirea ordinii și disciplinei în muncă in 
unitățile cu foc continuu sau care au instalații cu grad 

ridicat de pericol în exploatare
IN PAGINA A IV-A

(Continuare în pag. a IlI-a)

După datinile noastre, 
vă cinstim cu bucurie

Frunte sprijinind cu visul fiecare dimineață, 
Braț mîngîietor de mamă peste leagănul străbun, 
Inimă neînfricată și tovarășă de viață 
Pentru cel ce-n fapte este fiul țării cel mai bun

După datinile noastre vă cinstim cu bucurie 
La senină sărbătoare, cînd pe creste ninge blind 
Și-n cîmpii visează griul tihna zărilor albastre 
Ăducîndu-vă omagiu rouă fiecărui gînd

Suflet clăditor de pace și fîntinâ gînditoare 
Și lumină fără pată oglindită in priviri, 
Șcrutătoare conștiință și iubire veghetoare 
Lingă roadele din seva comunistei deveniri,

La o zi cu soare-n muguri vă urăm de sănătate 
Mamă-aleasă intre mame și savant cu mari idei 
Cunoscînd cum apărați româneasca libertate, 
Cum munciți fără odihnă pentru-al patriei temei

George JĂRNEA

BOTOȘANI :

înainte de termen
La întreprinderea de utilaje și 

piese de schimb din Botoșani a in
trat în funcțiune, cu 10 zile înainte 
de termen, o nouă capacitate de 
producție, care va realiza masini- 
unelte pentru defoiwnare plastică și 
variatoare de viteză.

Devansarea realizării acestei im
portante capacități productive se 
datorește strînsei colaborări între 
beneficiari și constructori, livrării 
la termen a utilajelor necesare. în
tăririi ordinii și disciplinei în mun
că. în momentul de fată, construc
torii botosăneni și-au concentrat 
activitatea la alte obiective care vor 
intra în funcțiune în primele luni 
ale acestui an. între care o nouă 
linie de fabricație a pompelor cen
trifugale în cadrul aceleiași între
prinderi, Filatura de bumbac din 
Flămînzi și întreprinderea de ma- 
șini-unelte din Dorohoi. (Silvestri 
Ailenei).

CONSTANȚA : Nave mo

derne în dotarea flotei 
maritime comerciale

în dotarea flotei maritime co
merciale românești au intrat zilele 
acestqa 5 nave noi construite în 
șantierele navale din tară. Este 
vorba de mineralierele ,.Buhuși“ 
de 55 000 tdw. construit la Șantie
rul naval Mangalia. ..Brănesti" si 
..Bujoreni" de cite 65 000 tdw. crea
ții ale constructorilor navali din 
Constanta, care urmează să ridice 
ancora zilele acestea, precum si 
cargourile ..Grădiște", de 7 500 tdw, 
construit la Galati, si „Covasna", de 
4 500 tdw. executat la Brăila. în 
acest an. în dotarea flotei noastre 
comerciale vor intra 23 de nave, 
care-i vor soorl capacitatea cu Încă 
316 000 tdw. (George Mihăescu).

Combinatul siderurgic Reșița : pri
mele șarje de oțel din acest an 

se toarnă in lingotiere

HUNEDOARA : Oțel pes

te prevederi
Pe platforma marii otelării 

O.S.M. II din Combinatul Siderur
gic Hunedoara, unde focul n-a în
cetat’ să ardă nici o clipă, harnicii 
otelari au început cu bine noul an. 
în primele cinci zile, ei au rapor
tat realizarea beste prevederile 
planului a 800 tone de otel de bună 
calitate. Cele mai bune rezultate 
le-au obtinut echipele de otelari 
de la cuptoarele 1. 4 și 7. unde in 
fiecare schimb planul a fost reali
zat si depășit. (Sabin Cerbul.

/



PAGINA 2 SCÎNTEIA — joi 7 ianuarie 1982

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind efectuarea recensămintului animalelor domestice

Sporirea producției agricole și, în mod 
deosebit, a producției animaliere con
stituie un factor de seamă în cadrul mă
surilor menite să asigure ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Fundamentarea măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice privind dezvoltarea zooteh
niei și creșterea producției animaliere, 
în conformitate cu liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a României 
pentru perioada 1981—1990 și stabilirea

CAPITOLUL I

Dispoziții generale
Art. 1. — Recensămîntul animalelor 

domestice se efectuează în comune, o- 
rașe și municipii, pe întreg teritoriul 
țării, la începutul lunii februarie a fie
cărui an.

Recensămîntul stabilește efectivul de 
bovine, porcine, ovine, caprine, cabali
ne, iepuri de casă, animale pentru bla
nă din crescătorii, păsări și familii de 
albine existent la începutul anului, în 
unitățile socialiste și alte unități deți
nătoare de animale, precum și în gos
podăriile populației.

Art. 2. — Persoanele fizice, precum și 
unitățile socialiste, de stat și coopera
tiste. care au în proprietate sau dețin 
animale din categoria celor prevăzute la 
art. 1 sînt obligate să le declare pen
tru a fi recenzate în condițiile prezen
tului decret.

în cazul în care persoana fizică încal
că obligația prevăzută la alin. 1, ani
malele nedeclarate se consideră că nu 
îi aparțin și se preiau, fără plată, în 
proprietatea statului.

Declararea, de către o unitate socia
listă, de stat sau cooperatistă, a unui 
număr de animale mai mic decît cel real 
atrage preluarea, fără plată, la fondul 
de stat centralizat, a animalelor nede
clarate. Persoana vinovată de încălcarea 
obligației de declarare va suporta con
travaloarea pagubei aduse unității.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea Comisiei 
centrale și comisiilor teritoriale pentru 
recensămîntul animalelor domestice
Arh 5. — Pentru pregătirea, condu

cerea și coordonarea lucrărilor recensă- 
mîntului animalelor se constituie Comi
sia centrală pentru recensămîntul ani
malelor domestice, în componența pre
văzută în anexa nr. 1.

Secretariatul tehnic al Comisiei cen
trale pentru recensămîntul animalelor 
domestice se asigură de Direcția Centra
lă de Statistică cu participarea unor spe
cialiști din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, desemnați de 
Consiliul de Miniștri.

Art. 6. — Comisia centrală pentru re
censământul animalelor domestice are 
următoarele atribuții :

a) elaborează planul de organizare a 
recensămintului, metodologia și progra
mul de prelucrare a datelor ; stabilește 
datele a căror obținere se are în ve
dere în cadrul recensămintului, formu
larele și răspunde de lucrările recensă- 
mîntului animalelor domestice ;

b) organizează acțiunea de recrutare și 
instruire a personalului care efectuează 
recensămîntul ;

c) organizează acțiuni de popularizare 
a recensămintului ;

d) informează Consiliul de Stat asupra 
stadiului <|4icrărilor pregătitoare și a ope
rațiilor de înregistrare pe teren și pre
zintă acestuia rezultatele recensămîn- 
tului.

Art. 7. — Pentru pregătirea, conduce
rea și coordonarea lucrărilor de recensâ- 
mînt în unitățile administrativ-teritoria- 
le, comitetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare constituie comisii ju

unei baze reale pentru elaborarea pla
nurilor cincinale și anuale și a progra
melor de autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială impun obținerea unor 
informații detaliate cu privire la struc
tura, caracteristicile și potențialul de 
producție al șeptelului. Astfel sînt ne
cesare date care să caracterizeze efec
tivul de animale pe specii, numeric, ca
litativ și pe grupe de vîrstă.

în acest scop, Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România decre
tează :

Declararea unui număr mai mare de 
animale decît cel deținut efectiv consti
tuie infracțiune și se pedepsește potrivit 
legii penale.

Art. 3. — Recenzarea animalelor se 
face sub conducerea și controlul Comi
siei centrale și comisiilor teritoriale pen
tru recensămîntul animalelor domestice, 
organizate potrivit prevederilor prezen
tului decret.

Organele care asigură efectuarea re- 
censămîntuluii sînt obligate să controleze, 
la fața locului, existența animalelor și 
exactitatea datelor declarate de către 
proprietarii, respectiv, deținătorii de a- 
nimale și răspund nemijlocit de înregis
trarea întregului efectiv de animale exis
tent la data recensămintului.

Deținătorii de animale sînt obligați să 
permită și să înlesnească personalului ce 
efectuează recensămîntul și organelor de 
control să verifice la fața locului reali
tatea datelor declarate.

Art. 4. — Comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare răspund 
de întreaga activitate de recenzare a ani
malelor din unitatea administrativ-teri- 
torială în care funcționează, sînt obligate 
să asigure aplicarea întocmai a măsu
rilor stabilite în acest scop și să contro
leze respectarea strictă a dispozițiilor le
gale privind desfășurarea recensămîntu- 
lui.

dețene și a municipiului București, mu
nicipale, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale pentru 
recensămîntul animalelor domestice, po
trivit anexei nr. 2.

Sarcinile și modul de funcționare ale 
acestor comisii se stabilesc de Comisia 
centrală pentru recensămîntul animale
lor domestice.

Componența comisiilor județene și a 
municipiului București, municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, oră
șenești și comunale pentru recensămîn
tul animalelor domestice se aprobă prin 
decizie a comitetului sau biroului exe
cutiv al consiliului popular.

Secretariatul tehnic al comisiei jude
țene și al comisiei municipiului Bucu
rești se asigură de direcția județeană de 
statistică, respectiv de Direcția de sta
tistică a municipiului București, cu par
ticiparea unor specialiști din direcția 
generală pentru agricultură și industrie 
alimentară, desemnați de comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean sau 
al municipiului București.

Art. 8. — în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin pe timpul efectuării recensă- 
mîntului, membrii comisiilor pentru re
censămîntul animalelor domestice , se 
bucură de protecția legii ca și persoane
le care îndeplinesc funcții ce implică 
exercițiul autorității de stat.

Art. 9. — Personalul care efectuează 
recensămîntul este obligat să înregistre
ze animalele din gospodăriile populației 
pe baza declarației proprietarului și a 
verificării numărului de animale exis

tent, prin vizitarea fiecărei gospodării, 
în cazul în care animalul nu se află la 

proprietar, acesta este obligat să-l de
clare, iar înregistrarea se face după ve
rificarea, la fața locului, a existenței a- 
nimalului respectiv la cel care îl deține.

Unitățile socialiste, de stat și coopera
tiste. care dețin animale din categoria 
celor prevăzute la art. 1 au obligația de 
a înscrie în formularele de recensămînt

CAPITOLUL III

Atribuțiile organelor de stat privind 
recensămintul animalelor domestice
Art. 11. — Comitetele și birourile exe

cutive ale consiliilor populare asigură 
personalul necesar recensămintului, care 
va fi recrutat dintre cadrele tehnice a- 
gricole, personalul consiliilor populare și 
alte cadre de specialitate.

Personalul recrutat pentru pregătirea 
și efectuarea operațiilor privind recen
sămîntul este scutit, pe perioada aces
tor operații, de sarcinile ce îi revin la 
unitățile unde este încadrat în muncă și 
își păstrează toate drepturile de care be
neficiază la aceste unități.

Comisiile de recensămînt prevăzute la 
art. 7 iau măsuri pentru instruirea în
tregului personal recrutat pentru recen
sămîntul animalelor și asigurarea mijloa
celor de transport și cazare pentru cel 
ce participă la efectuarea, îndrumarea și 
controlul lucrărilor de recensămînt.

Unitățile agricole sînt obligate să pună 
la dispoziția comisiilor pentru recensă
mîntul animalelor domestice mijloacele 
de transport necesare organizării și efec
tuării lucrărilor de recensămînt pe o pe
rioadă de trei zile, la termenele prevăzute 
în graficele întocmite de comisiile de re
censămînt împreună cu comitetele și bi
rourile executive ale consiliilor populare.

Art. 12. — Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, celelalte ministere și organe cen
trale, comitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare iau măsuri pentru

CAPITOLUL IV

Sancțiuni
Art. 17. — încălcarea prevederilor pre

zentului decret atrage, după caz, răs
punderea disciplinară, materială, civilă, 
contravențională sau penală a celor vi- 
novați.

Art. 18. — Constituie contravenție ur
mătoarele fapte dacă nu sînt săvîrșite în 
astfel de condiții încît, potrivit legii pe
nale, sînt considerate infracțiuni și se 
sancționează cu amendă de la 1 000—3 000 
lei :

a) nerespectarea de către personalul 
însărcinat cu efectuarea recensămintului 
a dispozițiilor legale privind înregistra
rea datelor ce fac obiectul recensămîn- 
tului ;

CAPITOLUL V

Dispoziții finale
Art. 19. — Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare și Di
recția Centrală de Statistică împreună cu 
comitetele și birourile executive ale 
consiliilor populare sînt obligate să a- 
sigure cunoașterea prevederilor prezen
tului decret de către toți locuitorii care 
dețin animale, popularizarea acestor pre
vederi în adunările cetățenești, în ca
drul colectivelor de muncă din coope
rativele agricole de producție și unită
țile agricole de stat, prin presa locală, 
afișaj și alte mijloace de informare.

Președinții comitetelor și birourilor e- 
xecutive ale consiliilor populare și ce
lălalt personal muncitor din consiliile 

date exacte cu privire la întregul efectiv 
de animale.

Art. 10. — Controlul operațiilor de în
registrare se efectuează, pe măsura în
cheierii acestor operații, de către echipe 
de verificare,, stabilite pentru fiecare u- 
nitate, comună, oraș și municipiu de că
tre comisiile județene și a municipiului 
București pe baza normelor metodologi
ce aprobate de Comisia centrală.

înregistrarea tuturor animalelor din uni
tățile pe care le au în subordine, potrivit 
instrucțiunilor emise de Comisia centrală 
pentru recensămîntul animalelor domes
tice.

Art. 13. — Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor asigură înregistrarea 
animalelor aflate în curs de transport 
în perioada efectuării recensămintului, 
potrivit normelor metodologice specifice, 
aprobate de Comisia centrală.

Comisiile pentru recensămîntul anima
lelor domestice iau măsuri pentru înre
gistrarea corectă a animalelor aflate în 
drum sau la iernat în alte localități decît 
în cele în care își au sediul sau domici
liul deținătorii lor.

Art. 14. — Efectuarea recensămintului 
animalelor deținute de unitățile Ministe
rului Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne se asigură de aceste minis
tere, care transmit Comisiei centrale pen
tru recensămîntul animalelor rezultatele 
înregistrărilor.

Art. 15. — Fondurile necesare pentru 
pregătirea și organizarea recensămîntu- 
lui animalelor domestice se includ anual 
în indicatorii financiari ai Direcției Cen
trale de Statistică.

Art. 16. — Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Consiliul Național al 
Radioteleviziunii Române, presa centrală 
și locală asigură popularizarea acțiunilor 
privind recensămîntul animalelor domes
tice.

b) împiedicarea persoanelor ce efec
tuează recensămîntul sau a membrilor e- 
chipei de verificare de a controla, la fața 
locului, numărul animalelor din catego
riile prevăzute la art. 1.

Constatarea contravenției și aplicarea 
amenzii se fac de către primar, precum 
și de către persoane anume împuterni
cite de Comisia centrală sau comisiile 
județene și a municipiului București pen
tru recensămîntul animalelor domestice.

Contravențiilor prevăzute în prezentul 
articol le sînt aplicabile dispozițiile Le
gii nr. 32/1968 privind stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor.

populare, direcțiile de statistică jude
țene și a municipiului București, con
ducerile unităților agricole socialiste, pre
cum și întreg personalul care participă 
la efectuarea recensămintului au obli
gația de a semna de luarea la cunoș
tință a prevederilor prezentului decret 
și de a asigura aplicarea riguroasă a 
acestora.

Art. 20. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte 
integrantă din prezentul decret.

Art. 21. — Decretul nr. 516/1978 pri
vind efectuarea recensămintului anima
lelor domestice, publicat în Buletinul O- 
ficial al Republicii Socialiste România 
nr. 111 din 21 decembrie 1978, se abrogă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ANEXA NR. 1
COMPONENȚA COMISIEI CENTRALE 

PENTRU RECENSĂMÎNTUL 
ANIMALELOR DOMESTICE

PREȘEDINTE: viceprim-ministru al 
guvernului.

PRIM-VICEPREȘEDINȚI : ministrul 
agriculturii și industriei alimentare, pre
ședintele Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

VICEPREȘEDINȚI : adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte al Co
mitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare, adjunct al ministrului agricul
turii și industriei alimentare, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al Plani
ficării, directorul general al Direcției 
Centrale de Statistică.

MEMBRI: șeful Departamentului a- 
griculturii de stat, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, vice

ANEXA NR. 2
COMPONENȚA COMISIILOR JUDEȚENE 

$1 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, MUNICIPALE, 
ORĂȘENEȘTI, ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI Șl COMUNALE 
PENTRU RECENSĂMINTUL
ANIMALELOR

A. Comisia județeană 
și a municipiului

București
PREȘEDINTE : primul vicepreședinte 

al comitetului executiv al consiliului 
popular.

VICEPREȘEDINȚI: directorul ge
neral al direcției generale pentru agri
cultură și industrie alimentară, directo
rul direcției de statistică.

MEMBRI: directorul zooveterinar
din direcția generală pentru agricultură 
și industrie alimentară, directorul trus
tului întreprinderilor agricole de stat, 
vicepreședinte al uniunii cooperativelor 
agricole de producție, directorii între
prinderilor de industrializare a cărnii și 
laptelui, directorul administrației finan
ciare, directorul întreprinderii pentru 
recuperarea și valorificarea materialelor 
refolosibile, președintele uniunii coope
rativelor de consum, directorul sucursa
lei Băncii pentru Agricultură și Industrie 
Alimentară, inspectorul general adjunct 
al inspectoratului școlar, șeful secției de 
planificare, dezvoltare și organizare a 
comitetului executiv al consiliului popu
lar, inspectorul șef al inspectoratului sil
vic, 3—4 deputați din consiliul popular.

B. Comisia municipală
(orășenească)

PREȘEDINTE : primul vicepreședinte, 
respectiv un vicepreședinte al comitetu
lui sau biroului executiv al consiliului 
popular.

VICEPREȘEDINTE : secretarul comi
tetului sau biroului executiv al consi
liului popular.

MEMBRI : medicul veterinar sau teh
nicianul veterinar de la circumscripția 
veterinară din municipiu (oraș), tehni
cianul însămînțător de la punctul de în- 
sămînțări artificiale, recenzorul șef și un 
număr de 2—3 deputați din consiliul 
popular municipal (orășenesc), delegatul 
inspectoratului județean școlar sau di
rectorul unui liceu din localitate, dele
gatul compartimentului planificare, re
tribuire, personal și învățămînt (al com
partimentului pentru administrația lo
cală de stat și secretariat), 2—3 țărani 
în cazul cînd municipiul sau orașul are 
în subordine sate. 

președinte al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, pre
ședintele Băncii pentru Agricultură și In
dustrie Alimentară, adjunct al ministru
lui finanțelor, vicepreședinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum, 
rectorul Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" București, directorul Direcției 
generale economice zooveterinare din 
Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare.

SECRETAR : director general adjunct 
al Direcției Centrale de Statistică.

Adjuncții miniștrilor, vicepreședinții și 
directorul general adjunct vor fi desem
nați de către conducătorul organului cen
tral din care fac parte.

DOMESTICE
C. Comisia sectorului

agricol ilfov 
din subordinea 

municipiului București
PREȘEDINTE : primul vicepreședinte 

al comitetului executiv al consiliului 
popular.

VICEPREȘEDINTE: secretarul comi
tetului executiv al consiliului popular.

MEMBRI : directorul adjunct al trus
tului întreprinderilor agricole de stat al 
municipiului București, șeful Oficiului 
de reproducție și selecție, inspectorul 
șef al Inspectoratului sanitar-veterinar 
al municipiului București, directorul ad
junct al sucursalei Băncii pentru Agri
cultură și Industrie Alimentară, un in
giner zootehnist din Direcția generală 
pentru agricultură și industrie alimen
tară a municipiului București, inspecto
rul școlar, șeful circumscripției finan
ciare, delegatul compartimentului de 
planificare, retribuire și personal, 2—3 
deputați ai consiliului popular, 2—3 ță
rani.

D. Comisia sectorului 
din municipiul București

PREȘEDINTE : primul vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliului 
popular.

'VICEPREȘEDINTE : secretarul comi
tetului executiv al consiliului popular.

MEMBRI : medicii veterinari sau teh
nicienii veterinari ai circumscripțiilor ve
terinare din sectoarele municipiului, di
rectorul unui liceu din sector, recenzo
rul șef, 2—3 deputați din consiliul popu
lar.

E. Comisia comunală
PREȘEDINTE : președintele biroului 

executiv al consiliului popular comunal 
(primarul).

VICEPREȘEDINTE : secretarul birou
lui executiv al consiliului popular co
munal.

MEMBRI : un inginer (tehnician) zoo
tehnist sau agronom (din cooperativa a- 
gricolă de producție sau întreprinderea 
agricolă de stat) sau inginerul agronom 
ori tehnicianul agricol din comună, pre
ședintele unei cooperative agricole de 
producție din comună, președinții aso
ciațiilor crescătorilor de bovine și ovine 
din localitățile necooperativizate, recen
zorul șef, 2—3 deputați din consiliul 
popular comunal.

z------- PENTRU GRĂBIREA LUCRĂRILOR AGRICOLE------ x
-o amplă mobilizare a forțelor de la sate!

Prioritățile acestor zile
9

• Prin participarea activă a locuitorilor 
de la sate și folosirea din plin a mijloacelor 
mecanice să fie intensificate lucrările de îm
bunătățiri funciare, îndeosebi cele de dese
cări și irigații.

• Asigurarea și condiționarea, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, a tuturor cantităților 
de semințe ce vor fi folosite în campania de 
primăvară, încît ele să ajungă în unitățile 
agricole în cursul lunii februarie.

• Recondiționarea pieselor de schimb 
spre a se încheia, pînă la 20 februarie, repa
rarea tractoarelor și mașinilor agricole.

® Toate mijloacele de transport de Ia 
sate să fie utilizate la fertilizarea terenuri
lor cu îngrășămintele naturale aflate în uni
tățile agricole și în gospodăriile populației.

CLUJ: „Munții" d& îngrășăminte naturale 

din unități trebuie mutați mai repede în timp !
In județul Cluj, pe baza programu

lui întocmit de direcția agricolă pe 
perioada 1 decembrie 1981 — 28 fe
bruarie 1982, au fost fertilizate 
cu îngrășăminte naturale aproape 
5 400 de hectare, transportîndu-se 
pînă acum la cîmp mai bine de 
330 000 tone, adică jumătate din 
cantitatea prevăzută pe întreaga 
perioadă. La transportul gunoiului 
de grajd au fost repartizate 360 
tractoare cu remorci și diferite uti
laje de încărcat, organizate în for
mații specializate. Cele mai mari su
prafețe au fost fertilizate în unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Apahida, Turda, Mihai Viteazu, Gi- 
lău, Cîmpia Turzii și Panticeu. Lu
crările de fertilizare ar putea avansa 
mai repede dacă la transportul în
grășămintelor naturale ar fi folosite 
și atelajele unităților agricole și cele 
ale cooperatorilor. Zilele acestea, doar 
în comuna Suatu erau la lucru 58 de 
atelaje ale cooperativei agricole și 
70 ale cooperatorilor, iar în comuna 
Sînmartin — circa 80 de atelaje. 
Timpul bun de lucru din această pe
rioadă trebuie folosit din plin pentru 
a se transporta la cîmp toate îneră- 
sămintele naturale aflate în sectoa

rele zootehnice ale unităților agrico
le. In această privință există neajun
suri care trebuie înlăturate.

Pe poarta complexului de îngrășare 
a bovinelor din Gherla ies zilnic 
mai bine de 100 de tone de de
jecții, care sint transportate pe tere
nurile destinate a se cultiva cu po
rumb, oartofi etc. apartinind fermelor 
agricole de stat și cooperatiste din 
împrejurimi. Acest îngrășămint natu
ral și-a dovedit valoarea pe terenu
rile fertilizate în primăvara trecută. 
La cooperativa agricolă din Hâșdate, 
pe o tarla cu sol foarte sărac culti
vată cu orz, dar fertilizată cu acest 
îngrășămint, s-au obținut 3 500 kilo
grame la hectar, adică o recoltă dublă 
față de anii precedenți. Tot mai 
multe unități solicită acest îngrășă- 
mînt. Așa se face că din toamna 
anului trecut și pînă în prezent au 
fost fertilizate peste 400 de hectare.

La numai 10—15 kilometri de Gher
la se află asociația intercooperatistă 
de creștere și îngrășare a tineretului 
taurin. Atunci cînd s-au construit 
grajdurile ce adăpostesc circa 7 000 de 
capete nu s-a avut însă în vedere 
cum și unde vor fi evacuate dejec
țiile. Ca urmare, în fața grajdurilor

există acum un imens depozit de gu
noi, care ocupă o suprafață de circa 
3 hectare de pămînt din cel mai bun. 
Mulți ani insă nimeni nu s-a ocupat 
cu răspundere de transportul acestuia 
în cîmp pentru fertilizări. După a- 
precierile directorului complexului, 
inginerul Ioan Mereuț, aici s-ar afla in 
jur de 15 000 tone îngrășăminte natu
rale. Ce se face acum, iarna, cînd tim
pul este prielnic pentru lucrările de 
fertilizare, iar mijloacele de transport 
sint disponibile 1 Tovarășul Pahone 
Pop, inginer-șef al consiliului agroin
dustrial Iclod, ne spune că au fost re
partizate aici vreo 30 tractoare cu 
remorci, care vor transporta oină la 
sfîrșitul lunii februarie circa 5 000 de 
tone de bălegar pe terenul grădinii de 
legume a întreprinderii de conserve 
„11 Iunie" din Dej și pe terenurile 
cooperativelor agricole din jur. La 
fața locului am văzut însă numai 
două tractoare cu lamă care căutau 
să disloce gunoiul, să-l adune în gră
mezi pentru a putea fi încărcat în re
morci. Unde erau cele 30 de tractoare 
cu remorci, de ce nu transportau în 
acea zi ? — la aceste întrebări nu ni 
s-au putut da răspunsurile cuvenite.

Direcția județeană a agriculturii, 
trustul S.M.A. trebuie să acorde în
treaga atenție intensificării lucrărilor 
de fertilizare în toate unitățile agri
cole din județ.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Semnale de la fața

Omul harnic 
nu caută 
justificări

In unitățile agricole 
din consiliul agroin
dustrial Dimitrie Can- 
temir, județul Vas
lui, au fost transpor
tate plnă ieri 6 500 tone 
îngrășăminte naturale 
— din 7 000 tone pre
văzute. In unități exis
tă incă 3 000 tone gu
noi. insă și acesta va 
ajunge in cîmp. in gră
dinile de legume, cu 
atelajele. Dar in consi
liile agroindustriale 
Negrești. Codăesti, 
Murgeni si Birlad abia 
s-au transportat in 
cimp ÎS—28 la sută din 
cantitățile stabilite. 
Peste 100 000 tone incă 
n-au fost urnite din 
loc. Conducerile coope
rativelor agricole din 
Vulturești, Dumesti, 
Vutucani, Epureni, Vi- 
derei, Rînceni. Girceni, 
Dragomiresti, Boțești,

Băltțni, Ibănesti. lana, 
care n-au transportat 
mai nimic din îngră- 
sămintele naturale. Au 
însăilat si un motiv : 
cică solul este dezghe
țat si tractoarele nu 
pot pătrunde in cimp. 
Dacă acestui motiv ii 
dă crezare pînă si di
recția agricolă din ju
deț, de ce nu le spune: 
„Oameni buni, scoa
teți atelajele de prin 
curți si duceți cu ele 
gunoiul măcar vină la 
marginea tarlalelor !“. 
(Petre Necula).

Una pe hîrtie, 
alta pe cimpie
La „Avicola“-Găesti 

din județul Dîmbovița 
există un stoc perma
nent de vreo 35 000 
tone dejecții lichide, 
bune pentru fertiliza
rea solurilor in uni
tățile agricole din 
consiliul agroindus
trial Crîngurt. Pen-

locului
tru luna decembrie, 
s-a întocmit un „pro
gram" de imprăstie- 
re a 26 500 tone de
jecții pe 265 hectare. 
Dar după scurt timp, 
aceiași specialiști — și 
nu numai ei — au în
ceput să treacă pe lin
gă program fără a se 
mai uita la el cel pu
țin. Fapt care si ex
plică de ce pină acum 
au fost administrate 
doar 5 000 tone. De ce 
numai atit ? — il în
trebăm pe inginerul 
Mircea Tăblrcă. de la 
direcția agricolă jude
țeană. „Păi, să vedeți, 
terenurile din județul 
nostru se dezgheată 
repede în cursul dimi
neții si, de aceea, aș
teptăm un timp mai 
potrivit".

O singură si elemen
tară întrebare se pune: 
cum reușesc alții să 
transporte zi de zi In 
cimp îngrășămintele 
naturale ? (Gh. Ma
nea). /

___________________/
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„Vizită de lucru" de Roșea HORIA Gravură de Natalia Matei TEODORESCU
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Dedicație
Azi, întreg poporul nostru vă cinstește și vă cheamă 
Ca pe-o fiică iubitoare și tovarășă și mamă, 
Un savant cu bun renume, slujind țârii cu credință 
Nume drag ce va rămîne scris în cărți de biruință. 
Ați luptat fără de preget, ați luptat fărâ-ncetare 
Pentru partid, pentru țară, pentru mîndra-i înălțare, 
Pentru pace, să triumfe și-al ei nume să răsune 
Pentru patria iubită, cum și pentru-ntreaga lume, 
Ca femeie și ca mamă, vrînd dreptate și-nfrățire, 
Pentru toți copiii țării, și belșug și fericire.
Mai de mult, cînd țara noastră a gemut îndurerată, 
Ați luptat s-alinați plînsul și-ați crescut cu ea odată. 
Azi, ureînd cu țara-alături pe drum românesc de glorie 
Scrieți faptă de lumină în a patriei istorie. 
Neclintitâ-i vrerea muncii cu tărie ca de stincâ 
Și o inimă de mamă poartă dragoste adîncă 
Viața toată închinată unui nalt și nobil țel, 
Urmînd ne-nfricat partidul, cu voință de oțel. 
Grija trainic întrupată în progresul patriei, 
Vrednică muncind alături de conducătorul ei. 
Tot poporul vă cinstește fapta demnă și de seamă 
Ca pe-o fiică iubitoare, și tovarășă, și mamă.

Elisabeta CUZMAN
rapsod popular din Lipova, județul Arad

*
J

î

*

Știința românească a cunoscut, cu 
deosebire în ultimii ani, o puternică 
afirmare. S-au dezvoltat cercetări în 
domenii prioritare, de vîrf, știința 
asigurînd de Ia o etapă la alta tot 
mai mult cerințele producției, ale 
dezvoltării economiei naționale. Ac
tivitatea de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică se desfășoară 
în deplină concordantă cu cerințele 
producției, în acest mod înfăptuin- 
du-se obiectivul major ca știința să 
se afirme în viața țării ca o adevă
rată forță de producție, capabilă să 
realizeze acele mutații ce generează 
progresul societății. Aceste orientări 
iși află începutul după Congresul al 
IX-lea al partidului și sîn.t dezvol
tate la nivelul cerințelor actuale in 
hotărîrile Congresului al Xll-lea. în 
documentele programatice cu pri
vire la cercetarea științifică actua
lă și de perspectivă pînă în anul 
2000. De aceste concepții clarvăză
toare ale partidului nostru, care ur
măresc să transforme, știința într-o 
puternică pîrghie a progresului, de 
această fertilă viziune am beneficiat 
și noi, specialiștii din construcția 
de mașini-unelte, electronică și elec
trotehnică, domenii prin a căror 
dezvoltare accelerată trebuie să se 
asigure dotarea și dezvoltarea in 
concepție proprie a celorlalte sec
toare ale economiei.

Oamenii de știință și cercetătorii 
poartă o caldă recunoștință secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru în
crederea și sprijinul generos ce li 
s-a dat în orientarea tematicii și 
dezvoltarea bazei materiale, ele
mente fundamentale pentru apari
ția unor rezultate de valoare.

O concepție viguroasă, cu multe 
elemente de originalitate, stă la baza

a numeroase tipuri de mașini-unelte 
specializate, echipamente electro
tehnice și de automatizare, electro
nică profesională sau calculatoare, 
tehnici care, implementate în alte 
sectoare ale economiei, conferă a- 
cestora înnoirea și atributul de 
competitivitate.

în realizarea practică a acestui 
program de afirmare a științei, de

dintre noi am simțit în nenumărate 
rînduri valoarea, confirmată de 
practică, a acestor indicații si am 
beneficiat de climatul de profundă 
responsabilitate pe care eminentul 
om de știință știe să-l asigure pen
tru desfășurarea unei munci știin
țifice la nivelul exigențelor pe care 
le ridică revoluția tehnico-științifică 
de astăzi.

șini în clase superioare, dielectrid 
complecși.

Ca slujitor al științei am primit 
cu mare satisfacție recunoașterea 
meritelor tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu în do
meniul chimiei, merite care au fost 
puse în lumină și recent prin în- 
mînarea Diplomei de membru ti
tular al Academiei Europene de

Pasiunea pentru știință sub semnul 
răspunderii față de popor

orientare spre problemele esențiale 
privind economia și nevoile sociale, 
un rol important revine omului de 
știință, cercetătorului, care, pe lin
gă competența, dăruirea, pasiunea 
de cercetător, contribuie cu devota
ment și patriotism la măreața operă 
de edificare a societății socialiste. 
Un strălucit exemplu în acest sens, 
un rol determinant revine omului 
de știință de renume mondial, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care, în calitatea sa de 
prim vioeprim-ministru al guvernu
lui și de președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie, asigură o îndrumare compe
tentă, urmărirea permanentă a 
obiectivelor stabilite, adoptarea unor 
hotărîri de înaltă competență, cu 
temeinică bază științifică. Fiecare

dr. ing. Florin-Teodor 
TANĂSESCU, 

directorul general al Institutului 
central de mașini-unelte, 

electrotehnică și electronică

Pentru noi, „electricienii", cola
borarea cu Institutul central de chi
mie, pe care cu atîta vigoare l-a 
condus, a însemnat realizarea a nu
meroase materiale de înaltă purita
te, lacuri și izolanți, mase plastice 
și rășini electrotehnice, care au per
mis modernizarea produselor noas
tre. Programe viitoare ne vor pune 
în situația de a dispune de noi ma
teriale și componente de înaltă pu
ritate. polietilene electrotehnice, ră

Științe, Arte sl Litere și membru 
al Comitetului de Onoare al Aca
demiei, precum șl Insignei de aur 
a Academiei.

Cu cîteva luni în urmă, ca mem
bru al delegației române ce inaugu
ra la Moscova „Zilele științei și teh
nicii românești", trăiam o altă clipă 
impresionantă, vernisajul unei lu
crări științifice a tovarășei academi
cian Elena Ceaușescu tradusă în 
limba rusă : „Polimerizarea stereo- 
specifică a izoprenului". Dealt
fel. lucrări ale tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost traduse si în alte 
limbi de largă circulație, datorită 
originalității și valorii lor științifice 
deosebite. Erau prezente la eve
nimentul științific de la Moscova 
multe personalități de renume ale 
științei sovietice, printre care sa-

vanțli A. M. Prohorov, S. P. Kapl- 
ța, B. A. Dolgoplaski, laureati ai 
Premiului Nobel, care prin partici
parea și cuvintele lor cinsteau 
știința românească.

Prin îmbinarea calităților de re
putat om de știință cu cele de mi
litant, de om politic, tovarășa Elena 
Ceaușescu contribuie la sporirea 
aportului omului de știință și a 
prestigiului științei. Se pune astfel 
în lumină condiția superioară a 
omului de știință în socialism, și 
anume aceea de a fi deopotrivă a- 
plecat asupra experimentului de 
laborator și de transpunere a re
zultatelor în producție, dar și de 
cetățean implicat în dezvoltarea 
economiei, a societății socialiste. 
Și prin aceasta, tovarășa Elena 
Ceaușescu este un strălucit exem
plu.

Alături de ceilalți oameni de ști
ință, am întîmpinat cu profundă sa
tisfacție inițiativa de pace din Ape
lul adresat de partidpanții la sim- 
pdztonul „Oamenii de știință și 
pacea" din luna septembrie a anului 
care s-a sfîrșit. Ne-a bucurat, de 
asemenea, recenta constituire a Co
mitetului național român „Oame
nii de știință și pacea", în fruntea 
căruia a fost aleasă ca președinte 
al Comitetului și Biroului Executiv 
tovarășa Elena Ceaușescu. Vedem 
și în aceasta o nouă dovadă a apre
cierii unanime de care se bucură 
reputatul om de știință, cu înalte 
misiuni de stat si politice.

Iată doar cîteva gînduri și apre
cieri pe care le rostim cu respect 
și bucurie în acest început de ia
nuarie când aniversăm ziua de naș
tere a mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu.

(Urmare din pag. X)
tăți de organizare și cercetare știin
țifică cu largă aplicabilitate, contri
buind la ridicarea prestigiului științei 
românești, la creșterea de noi gene
rații de cercetători, capabili să ducă 
mai departe suflul înnoitor imprimat, 
prin propriul exemplu.

Recenta alegere a tovarășei Elena 
Ceaușescu în calitate de președinte 
al Comitetului național român „Oa
menii de știință și pacea" reprezintă 
încă o recunoaștere a contribuției sale 
deosebite la întărirea conlucrării din
tre oamenii de știință din întreaga 
lume, pentru cauza destinderii si 
securității, adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare si pace, pen
tru ca liniștea căminelor să fie asi
gurată, pentru ca mamele să-și creas
că copiii fără teama zilei de mîine, 
la adăpost de primejdia războaielor.

Femeile din România au în to
varășa Elena Ceaușescu un minunat 
exemplu de împletire armonioasă în
tre atribuțiile de om politic și sa
vant cu cele de soție și mamă, o în
truchipare a celor mai nobile și mai 
trainice trăsături de caracter ale fe
meii române, transmise din generație 
în generație, prin secole de luptă 
pentru independență si demnitate na
țională. Puterea de muncă si capaci
tatea de creație, dirzenia si curatul 
se îngemănează cu acele calități spe
cific feminine — căldura sufletească, 
devotamentul față de familie si co

pii, reazemul de nădejde al bărbatu
lui de stat care-i este tovarăș de 
viată.

înaltul exemplu al tovarășei Elena 
.Ceaușescu se impune ca un puternic 
îndemn adresat tuturor femeilor din 
România de a folosi minunatele con
diții de afirmare multilaterală pe 
care partidul și statul nostru le-au

melor legate de orientarea eforturi
lor națiunii spre punctele fierbinți 
ale activității economice si sociale, 
asumindu-și responsabilități tot mai 
mari. în industrie ele reprezintă 
aproape 40 la sută din totalul perso
nalului muncitor. în agricultură forța 
de muncă feminină ocupă un loc ma
joritar. Și nu sînt simple creșteri can-

Asumîndu-șl răspunderi tot mai 
mari în viata economică, politică și 
socială, femeia a rămas, totodată, 
păstrătoarea si continuatoarea celor 
mai nobile si înălțătoare virtuți ale 
neamului nostru. Dragostea de tară, 
legătura cu glia din care ne tragem 
obîrsia. curajul de a înfrunta si de a 
învinge greutățile, copilul le învață.

FEMEIA - PREZENȚĂ ACTIVĂ IN VIAȚA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A PATRIEI

creat. în acești ani. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, de 
cînd la cîrma partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. rolul fe
meii în viața economică, politică și 
socială s-a ridicat la cote de nevisat 
în trecut. Femeia reprezintă astăzi 
nu doar jumătate din populația țării, 
ci un factor activ, o prezentă remar
cabilă în toate domeniile. în forurile 
politice și legislative ale tării. înce- 
pînd cu conducerea partidului și a 
statului, in Marea Adunare Națională, 
în comitetele de partid, sindicale si 
de tineret. în organizațiile democra
ției și unității socialiste. în consiliile 
populare femeile au o contribuție de 
seamă în dezbaterea tuturor proble-

titative. d schimbări adinei. de 
structură ; femeile pot fi întîlnite în 
importante funcții de conducere, mî- 
nuind utilaje complicate de înaltă 
tehnicitate, exercitînd funcții și me
serii pînă nu de mult inaccesibile lor. 
Aportul în efort și inteligentă al fe
meilor în progresul științei si cultu
rii este considerabil, proporțional cu 
posibilitățile de care se bucură în 
școala românească fetele și băieții, 
deopotrivă. Viața nouă pe care 
o trăiesc, femeile sînt conștiente că o 
datorează partidului, grijii permanen
te a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a to
varășei Elena Ceaușescu, condițiilor 
minunate de afirmare și creștere a. 
rolului lor în societatea românească.

odată cu primele cuvinte, de pe bu
zele mamei Cea care-i pune, prima, 
condeiul în mină pentru a scrie nu
mele țării este tot o femeie — învă
țătoarea. Astăzi, ca si acum cîteva 
decenii sau cu secole în urmă, pe 
aceste strămoșești meleaguri. - la te
melia- educației patriotice 'a' tinerei 
generații stă devotamentul, dăruirea 
cu care mama îsi creste si-si formea
ză copiii, mîndria ei de a-i vedea oa
meni întregi, cetățeni de nădejde ai 
țării. Istoria neamului românesc cu
prinde, între filele ei. faptele glorioa
se ale atîtor personaje feminine, in
trate în legendă. Societatea socialistă 
a creat condiții de afirmare multilate
rală a tuturor acestor minunate ca
lități.

în această zi aniversară, gindurile 
tuturor femeilor din țara noastră, 
alături de întregul popor, se îndreap
tă către tovarășa Elena Ceaușescu 
adueîndu-i un caid si respectuos oma
giu, întreaga lor recunoștință si gra
titudine pentru sprijinul acordat, cu 
atîta generozitate, mișcării de femei 
în toate domeniile vieții economice, 
politice și sociale, grijii permanente 
pentru ocrotirea căminelor noastre, 
a familiei, a copiilor. Consiliul Na
țional, comitetele și comisiile femeilor 
sînt hotărîte ca. însușindu-și spiritul 
revoluționar, comunist în muncă, să 
nu-și precupețească nici un efort pen
tru a transpune în viată prețioasele 
indicații și orientări pe care le pri
mesc din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu. pentru a se ridica la ni
velul exigențelor actualei etape de 
dezvoltare a patriei noastre.

Alăturlndu-ne glasul și sentimen
tele celor ale întregii națiuni, noi, 
femeile, îi urăm din toată inima to
varășei Elena Ceaușescu ani multi si 
fericiți de viată, multă sănătate și 
putere de muncă, succese tot mai 
mari în nobila sa activitate, alături 
de cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, președintele tării, si ne anga
jăm ferm că vom face totul pentru 
înfăptuirea politicii interne si exter
ne a partidului, a hotărîrilor Congre
sului al XlI-lea,

Tapiserie de Ileana BALOTA

Prestigiul și vocația 
umanistă a științei 

românești
(Urmare din pag. I)

r
*

*

j

*
*

Urare din vatra strămoșească
Din adîncurile zării 
Din iluminarea Țării 
De la Dunăre la soare 
Pînă sus la Baia Mare 
De la munte și cîmpie 
Din întreaga Românie 
Cald poporul vă dorește 
După datini, strămoșește, 
Pentru timpul care vine 
Numai drumuri spre mai bine 
Zile pline,-nseninate 
Munți întregi de sănătate, 
Gînd de soare și de dor 
Pentru țară și popor 
Mari puteri ce să-nflorească 
Vatra noastră românească.

Pace pentru orice gînd 
Visuri numai luminînd
Ani de aur, mai bogați 
Științei care-o luminați 
Drumuri largi pentru-mpliniri, 
Către mari descoperiri 
Pentru lume, pentru toate 
Cite duc spre libertate 
Dînd încrederii izvoare 
Rămînînd nemuritoare.

Să trăiți, ani fericiți 
Ani cu Țara împliniți 
Tot mereu pentru mai bine 
Către marea înălțime 
Lingă Cel ce ni-i mîndria 
Și conduce România.

Virgil CARIANOPOL

Omagiu
Sînteți un erou al acestei țâri,
Iar țara știe sâ-și sârbătoreascâ eroii - 
Ei sînt oamenii faptelor și deopotrivă 
Sînt cei ce visează.
Din mîinile lor se plămădește oțelul, 
Din visele lor cresc școli și palate, 
Puterea apei se transformâ-n lumină, 
Satul devine oraș.
Sînteți un erou al țării — iar eroii muncii 
Aduc pacea în lume ; de-aceea 
Sînt frumoși ca luna mai,
Sînt buni ca razele soarelui
Și puternici ca uriașii.
Șînteți un erou al acestei țâri.
Un erou al muncii
Pe umerii lor, ai eroilor muncii
Crește țara frumoasă I

BOKOR Katalin 
în românește de Dim. RACH1C1

în ani eroi...
O floare a crescut în vatra țârii 
împodobind al patriei buchet, 
Cu visuri nalte a-nsorit urcușul, 
Cu ardere ca flacăra in piept.
Din anii de-avîntatâ tinerețe 
S-a ctitqrit al luptătoarei nimb, 
Iar pentru libertatea țârii scumpe 
Viața ne-nfricat și-a dat în schimb.
In ani eroi, străluminați de soare, 
Științei taine noi i-a descifrat 
Și lumii-ntregi le-a dăruit comoarâ 
Ca patriot și reputat savant.
Adun în vers coloane infinite 
Din zvon venit de dincolo de dor 
Să plămădesc un imn curat, fierbinte, 
Acelei ce cuteazâ-n viitor.

Viorel COZMA
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în fata pericolelor tot mai mari ale 
unei posibile și nimicitoare confla
grații nucleare — tovarășa Elena 
Ceaușescu a devenit, pentru toți oa
menii de știință și cultură, pentru în
tregul nostru popor, un însuflețitor și 
mobilizator exemplu. Puternica sa 
personalitate imprimă mișcării „Oa
menii de știință și pacea", care, din 
inițiativa și sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, a luat 
ființă în toamna trecută la București, 
ritm, hotărîre și forță, un nestăvilit 
elan în afii marea vocației construc
tive de pace a adevăratei științe. în 
acest sens, în cuvîntarea rostită cu 
prilejul constituirii Comitetului națio
nal român „Oamenii de știință si pa
cea", al cărui președinte a fost aleasă 
în unanimitate, tovarășa Elena 
Ceaușescu releva : „între știință și 
pace au existat întotdeauna o strinsă 
legătură, o condiționare și determi
nare reciprocă. întreaga evoluție a 
umanității demonstrează că progresul 
și pacea nu pot fi concepute fără 
contribuția nemijlocită a științei, iar 
știința nu-și poate afirma posibilită
țile de progres decît în condiții de 
pace. în acest spirit, partidul, socie
tatea noastră socialistă asigură oame
nilor de știință toate condițiile pen
tru ca prin întreaga lor activitate să 
se afirme ca luptători hotărîti pentru 
construcția socialismului in România, 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a tării și bunăstarea poporului — și, 
totodată, ca militanti activi pentru 
pace și colaborare în întreaga lume".

Desfășurînd o intensă și fructuoasă 
activitate social-politică în cadrul 
conducerii superioare a partidului

nostru, precum și ca om de știință, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu se bucură de o 
profundă stimă și prețuire din partea 
întregului popor, de un înalt prestigiu 
în opinia științifică internațională. 
Personalitatea sa proeminentă pe 
tărîmul vieții sociale și activității ști
ințifice exprimă cu putere opțiunea 
politică și orientarea științifică mili
tantă exemplară a unei vieți închinate 
în întregime cauzei Partidului Comu
nist Român ; bunăstarea materială și 
spirituală a poporului, libertatea și 
independenta patriei. Alături de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele țării, mereu 
neobosit la datorie, totdeauna în 
mijlocul oamenilor muncii, in fabrici, 
pe ogoare, în instituții de știință, in- 
vățămînt și cultură, tovarășa Elena 
Ceaușescu iși desfășoară bogata și 
rodnica activitate științifică și de con
ducere social-politică, bucurîndu-se 
de stima și dragostea întregului nos
tru popor.

Astăzi, 7 ianuarie, zi de sărbătoare 
pentru toți oamenii de știință din 
tara noastră, adresăm din toată inima 
tovarășei Elena Ceaușescu urări de 
multă sănătate, fericire și putere de 
muncă, pentru dezvoltarea continuă a 
științei și tehnologiei românești, spre 
binele întregului nostru popor. Ne 
angajăm să fim la înălțimea exigen
țelor, încrederii și sprijinului per
manent ce ni se acordă, să sporim 
necontenit contribuția cercetării știin
țifice și tehnologice la înfăptuirea 
Programului partidului, a politicii 
sale umaniste, revoluționare, consa
crată fericirii poporului, cauzei păcii 
și progresului în întreaga lume. 

_______________ y
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NOILE REGLEMENTĂRI PRIVIND ÎNTĂRIREA ORDINII ȘI DISCIPLINEI 
să fie larg cunoscute, riguros respectate în fiecare întreprindere, 

la fiecare loc de muncă!
„Problema ordinii și disciplinei, a răspunderii în muncă trebuie să constituie una din preocupările permanente, de zi cu zi, 

ale consiliilor oamenilor muncii și, desigur, ale sindicatelor și U.T.C.-ului — ca organizații politice de masă — ale partidului, care, în 
fiecare unitate și pe întreaga țară, are rolul de forță politică conducătoare și poartă răspunderea pentru desfășurarea în bune condiții 

> a întregii activități".
NICOLAE CEAUȘESCU

Să reținem din

PREVEDERILE DECRETULUI:

OPINII ALE MUNCITORILOR Șl SPECIALIȘTILOR DIN ÎNTREPRINDERI 
PE MARGINEA RECENTULUI DECRET

• Personalul muncitor din unitățile cu foc continuu sau 
care au instalații, utilaje și mașini cu grad ridicat de pericol 
in exploatare răspunde direct, indiferent de funcția înde
plinită, de desfășurarea procesului de producție în condiții 
de deplină siguranță, de supravegherea, verificarea, ex
ploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor 
și mașinilor, cu respectarea întocmai a prevederilor din do
cumentațiile tehnice și a normelor pentru prevenirea ori
căror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.

• Muncitorii și celălalt personal operativ răspund nemij
locit de funcționarea, în condiții de siguranță și potrivit 
regimului de lucru aprobat, a instalațiilor, utilajelor și ma
șinilor pe care le au în primire, în care scop au următoarele 
obligații :

- să cunoască caracteristicile constructive și funcțio
nale ale instalațiilor, utilajelor și mașinilor la care lucrează, 
să aplice întocmai normele de funcționare și întreținere a 
acestora, de protecție a muncii și prevenire a incendiilor ;

- să asigure, potrivit prescripțiilor tehnice, supraveghe
rea permanentă a instalațiilor, utilajelor și mașinilor și a 
celorlalte mijloace încredințate, să verifice buna funcționare 
a dispozitivelor de siguranță, aparaturii de măsură și 
control ;

- să folosească și să păstreze, în conformitate cu regu
lile stabilite, echipamentul de protecție și dispozitivele de 
siguranță ;

- să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de 
muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile 
ce le revin ;

- să aducă de îndată la . cunoștința conducătorului
locului de muncă orice neregulă, defecțiune, anomalie sau 
altă situație de natură să constituie un pericol, pe care le 
constată la locul de muncă, precum și orice încălcare a 
normelor de protecție a muncii sau de prevenire a incen
diilor ; _ _

- să nu părăsească locul de munca fara aprobarea 
maistrului sau a altui conducător al formației de lucru, dată 
în condițiile prevăzute de lege ; în timpul serviciului să se 
preocupe permanent de buna desfășurare a activității ;

- să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor și acci
dentelor, atunci cînd se produc, potrivit programelor întoc
mite în acest scop, să stea la dispoziția unității sau sa se 
prezinte în cel mai scurt timp la serviciu în caz de avarii ori 
alte necesități urgente ;

- să respecte cu strictețe dispozițiile referitoare la pre-
darea-primirea organizată a schimbului ; la terminarea pro
gramului nu poate părăsi locul de muncă pînă nu se pre
zintă înlocuitorul, iar încetarea activității se face numai 
după predarea instalației, utilajului sau mașinii de care 
răspunde, lucrătorului din schimbul următor, în prezența 
inginerului de schimb, șefului de instalație, maistrului sau 
altui conducător al formației de lucru din schimbul care 
preia activitatea ; _

- să asigure, cu respectarea strictă a prescripțiilor teh
nice, instalația, utilajul sau mașina la care lucrează in cazul 
în care, potrivit programului de lucru, acestea nu se predau 
altui schimb.

• Muncitorii și celălalt personal operativ trebuie să-și 
îndeplinească întocmai îndatoririle de serviciu, să prevină 
orice faptă care ar putea pune în pericol securitatea per- 
sonalului și integritatea instalațiilor, utilajelor, mașinilor și 
altor bunuri, să înlăture operativ orice situații care ar putea 
constitui o sursă de pericol.

® Se interzice personalului muncitor să introducă sau 
să consume în unitate băuturi alcoolice ori să faciliteze 
săvîrșirea acestor fapte.

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

• Se interzice fumatpl sau introducerea de țigări, chi
brituri, brichete, materiale ori produse care ar putea pro
voca incendii sau explozii, în locurile de muncă în care 
fumatul sau introducerea acestora este oprită.

• Conducerile unităților care au instalații, utilaje și 
mașini cu regim de funcționare continuu sau cu grad ridi
cat de pericol în exploatare răspund de funcționarea, utili
zarea și exploatarea sigură, și fără întrerupere a acestora, 
de respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice și apli
carea tuturor normelor privind buna desfășurare a proce
sului de muncă.

• Maiștrii și ceilalți conducători ai formațiilor de lucru 
răspund pentru organizarea și desfășurarea activității de 
producție în deplină securitate și pentru realizarea integrală 
a măsurilor privind buna funcționare, exploatare și întreți
nere a instalațiilor, utilajelor și mașinilor încredințate.

Este de datoria organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi să 
dezbată aprofundat și cu exigență toate prevederile 
Decretului în secții și ateliere, astfel incit fiecare om 
al muncii să înțeleagă rațiunea, sensul noilor regle
mentări, necesitatea respectării lor riguroase, sti- 
mulînd puternic opinia muncitorească sănătoasă, com
bativă pentru întronarea unei ordini și discipline fer
me în exploatarea și întreținerea mașinilor și utilaje
lor, în vederea desfășurării în cele mai bune condiții 
a producției, îndeplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan.I ---

**
*

**
*

Decretul Consiliului de Stat, publicat ieri, are un larg și puternic 
ecou nu numai în rîndul personalului muncitor din unitățile cu foc continuu 
sau care dispun de instalații cu grad ridicat de pericol în exploatare, ci și 
în rîndul oamenilor muncii din alte întreprinderi, de pe șantiere, din cen
trale industriale.

In cursul zilei de ieri, înainte de intrarea în schimb sau la ieșirea din 
primul schimb, în secții și ateliere, decretul a fost citit și studiat cu interes,

„Măsurile stabilite sînt 
în interesul întregii societăți, 

al fiecăruia dintre noi"
Din propria experiență ne-am 

convins că functionarea ireproșa
bilă, a instalațiilor si utilajelor în 
unitățile cu foc continuu constituie 
condiția de căpetenie a întregii 
noastre activități, a îndeplinirii rit
mice și integrale a sarcinilor de 
plan. Prevederile noului decret co
respund necesității reale a asigură
rii funcționării neîntrerupte si în 
condiții de deplină siguranță a uti
lajelor din unitățile cu foc conti
nuu. utilaje moderne, de înalt ran
dament.

Din citirea decretului îmi dau și 
mai bine seama că nouă, muncito
rilor care lucrăm într-o astfel de 
unitate, ne revin mari răspunderi 
și obligații în această privință. în 
mîinile noastre se află mijloace 
tehnice în valoare de zeci și sute 
de milioane lei, cate trebuie gos
podărite și utilizate judicios, cu 
maximă eficientă pentru producție. 
Bunăoară, cuptorul de feroaliaje 
la care lucrez costă peste 20 mi
lioane lei. O neglijentă din partea 
topitorului-șef poate șă ducă la 
funcționarea acestuia cu electrozii 
scurți, ceea ce înseamnă nerespee- 

' tarea parametrilor de funcționare. 
Din această cauză, în foarte scurt 
timp mantaua cuptorului se poate 
perfora. Ce efecte ar putea avea 
această avarie ? în primul rînd, 
scoaterea cuptorului din circuitul

productiv cel puțin 6 zile, deci o 
pierdere de producție de feroaliaje
— fără de care combinatele side
rurgice ale tării nu pot funcționa
— de peste 2,5 milioane lei. La 
acestea se mai adaugă costul repa
rațiilor propriu-zise la cuptor, care 
însumează peste o jumătate de mi
lion de lei. Nefunctionarea unui 
cuptor cîteva zile ne afectează însă 
și cîștigurile, care, după cum se 
știe, sînt strîns legate de cantitatea 
de feroaliaje produsă.

Iată doar un exemplu care de
monstrează cât de oportună si ne
cesară este întronarea ordinii și 
disciplinei în unitățile cu foc con
tinuu. Cu toată claritatea reiese 
că respectarea riguroasă a preve
derilor noului decret este în inte
resul societății noastre, al sporirii 
avuției naționale șl al fiecărui om 
al muncit Pentru că de functiona
rea neîntreruptă a instalațiilor si 
utilajelor la care lucrăm depinde 
realizarea în bune condiții si cu 
eficientă maximă a producției si, 
țtrflft legat de aceasta, creșterea. 
veniturilor noastre.

Dumitru COVASCHI 
prim-topitor la uzina 
de feroaliaje a Combinatului 
metalurgic - Tulcea

„Norme legale care impun 
mai multă răspundere și 

intransigență muncitorească"
întreprinderea ..Policolor" este 

una din principalele unități furni
zoare de lacuri, vopsele, cerneluri 
care sînt utilizate în numeroase 
sectoare ale economiei naționale. 
De asemenea, aproape o treime din 
producția întreprinderii este desti
nată exportului. Majoritatea mate
riilor prime specifice fabricației — 
toluen, xilen, benzen, acetonă, ace- 
tat de butii s.a. — au un grad ridicat 
de inflamabilitate și toxicitate. Iată 
de ce funcționarea in deplină sigu
ranță a instalațiilor, respectarea 
strictă a tehnologiilor de fabrica
ție, întronarea ordinii și disciplinei 
constituie o preocupare de prim 
ordin a consiliului oamenilor mim- 
cii, a organizației de partid, a în
tregului colectiv.

Decretul Consiliului de Stat, prin 
prevederile 'sale. reglementează 
intr-un tot unitar, cu deplină cla
ritate, răspunderile ce revin în 
procesul de producție tuturor mem
brilor colectivului, de la muncitor 
la director, și este de natură să

Întroneze o disciplină fermă la fie
care loc de muncă. Am dezbătut în 
secțiile de producție de nenumă
rate ori probleme privind ordinea 
și disciplina, opinia muncitorească 
spunîndu-și deschis, răspicat cuvîn
tul de fiecare dată fată de abate
rile care s-au înregistrat. Cum poți 
rămîne indiferent fată de cel care 
absentează nemotivat de la lucru, 
in condițiile în care producția netă 
zilnică a unui muncitor se ridică 
la peste 1 000 de lei ? Pe ansam
blul întreprinderii s-a pierdut 
anul trecut din cauza celor care au 
absentat nemotivat o producție de 
aproape 4 milioane lei, care a di
minuat rezultatele bune pe an
samblu ale colectivului. Cu toată 
munca de educație pe care am des
fășurat-o, am fost nevoiți anul tre
cut să desfacem 51 de contracte de 
muncă, să sancționăm pentru dife
rite abateri peste 100 de angajați. 
Dar o serie de abateri, cum ar fi 
părăsirea locului de muncă fără 
aprobarea maistrului, introducerea

dezbătut pe larg, opinia muncitorească spunîndu-și răspicat cuvîntul, afir- 
mîndu-și hotârîrea de a acționa cu fermitate și răspundere pentru întrona
rea unei ordini și discipline desăvîrșite în muncă.

Prezinți la fața locului, reporteri și corespondenți ai „Scînteii" au 
consemnat cîteva din opiniile exprimate de muncitori, specialiști, cadre de 
conducere din diferite întreprinderi.

de băuturi alcoolice în unitate și 
consumul acestora în timpul pro
gramului, fumatul lh incinta între
prinderii, toate acestea putînd ge
nera avarii, explozii, incendii, cu 
consecințe de o deosebită gravita
te, au fost trecute de multe ori cu 
vederea sau au fost sancționate de 
formă.

Noul decret creează cadrul juri
dic de sancționare a unor aseme
nea abateri și a altora care sînt îh 
flagrantă contradicție cu obligațiile 
și răspunderile ce decurg din cali
tatea fiecărui om al muncii de pro

ducător, proprietar si beneficiar a 
ceea ce se realizează în țara noas
tră. Iată temeiul pentru care pre
vederile acestui decret, de o im
portantă deosebită pentru activita
tea noastră, răspund imperativelor 
producției moderne, care nu se poate 
desfășura în bune condiții fără res
pectarea strictă a ordinii și disci
plinei în muncă de către toti lu
crătorii din întreprindere.

Silviu ISTRATESCU 
director tehnic al întreprinderii 
„Policolor" București

„Pentru a obține randamente 
superioare trebuie să folosim 
bine și să îngrijim ca buni 

gospodari utilajele moderne"
împreună cu cei 60 de ortaci ai 

mei deservim unul dintre cele mai 
mari complexe mecanizate din 
tară, o adevărată uzină subterană 
și care realizează jumătate din pro
ducția minei Uricani. în mod firesc, 
cu toții am primit cu un deosebit, 
interes noile reglementări prl vin 
întărirea dfdinii și disciplinei în ex
ploatarea șl întreținerea mașinilor 
și instalațiilor. Formația noastră 
de lucru a preluat acest complex 
mecanizat — care este compus din 
63 de secții de 4,4 metri înălțime, 
4 stîlpi, fiecare în greutate de cite 
100 de tone și comandată prin radio 
— încă înainte de a fi montat in 
subteran, studiind în prealabil fie
care subansamblu component pen
tru a putea fi în stare să asigurăm 
exploatarea la parametri superiori 
a acestui utilaj. Printr-o muncă po- 
litico-educativă stăruitoare desfă
șurată de comitetul de partid din 
mina noastră, în conștiința fiecărui 
ortac din brigadă a fost cultivat 
simțul înaltei răspunderi față de în
treținerea și funcționarea comple
xului.

înțelegem pe deplin că acest 
complex mecanizat este „unealta" 
care ne asigură câștigarea pîinii și, 
de aceea, trebuie să avem grijă de 
el ca de ochii din cap. Mai presus 
de orice trebuie să respectăm cu 
cea mai mare strictețe tehnologia și 
programul de lucru care prevede 
trei schimburi pentru tăierea cărbu
nelui și dirijare, iar un schimb pen
tru revizia' utilajelor componente, 
însușirea perfectă a lucrului cu 
complicatele instalații, respectarea

riguroasă a normelor de tehnică a 
securității muncii, executarea, așa 
cum prevăd prescripțiile tehnice, la 
un înalt nivel calitativ a operații
lor de întreținere a fiecărui suban- 
samblu au făcut ca complexul să 
funcționeze fără nici o întrerupere 
de la darea lui -în folosință. Am 
ajuns să realizăm astfel productivi
tăți record pe tără. de 41 tone Căr
bune cocsificabil pe post, și să asi
gurăm lunar producții de peste 
30 000 tone cărbune.

Desigur, mal sînt unii care cred 
că își pot permite o mică abatere 
de la normele tehnice ; de aseme
nea, în unele brigăzi mai există 
mineri ce obișnuiesc 6ă absenteze 
nemotivat. De aceea, decretul este 
binevenit și ne obligă să manifes
tăm o și mai mare răspundere față 
de modul cum folosim și întreținem 
utilajele cu care lucrăm, fată de 
bunul mers al producției. în fond 
măsurile nu sînt decît în avantajul 
nostru. Pentru că, muncind în or
dine și disciplină, ne realizăm și 
depășim sarcinile de plan, în con
dițiile unei depline securități a 
muncii. Ne angajăm să respectăm 
întru totul prevederile sale și să in
staurăm în toate formațiile de lu
cru un climat de ordine și disci
plină muncitorească. Așa cum pre
vede decretul, vom fi fermi și exi
gent!, vom combate cu hotărire ori
ce încălcare a disciplinei muncii.

Iile AMORAR1ȚEI 
maistru, șef de brigadă la 
întreprinderea minieră Uricani

„Realitatea demonstrează 
cit de necesară este întărirea 

exigenței colective"
Combinatul nostru este la ora ac

tuală cel mai mare producător de 
ciment din țară, așadar și cea mai

mare unitate cu foc continuu din 
industria materialelor de construc
ții. Funcționarea continuă a tuturor

liniilor de fabricație este, deci, con
diția esențială a realizării sarcini
lor de plan. De pildă, oprirea nepla
nificată, numai o singură oră, a 
unei linii de fabricație înseamnă un 
„gol“ de 125 000 kilograme de ci
ment în producția combinatului, la 
care se adaugă și serioasele pier
deri de energie pentru reîncălzirea 
și repornirea liniei. Așadar, o oră 
pierdută datorită neglijenței, indis
ciplinei, oricărei abateri din partea 
personalului echivalează, practic, 
cu șase apartamente mai puțin în 
dotarea orașelor noastre.

în anul trecut, trebuie să recu
noaștem, am avut asemenea neca
zuri, îndeosebi în cariera de calcar, 
la transportul materiilor prime și, 
chiar, la unele linii de fabricație. 
Aceasta a determinat consiliul oa
menilor muncii și comitetul de 
partid să acționeze cu mai multă 
hotărire pentru întronarea ordinii 
și disciplinei. La adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor mun
cii din vara anului trecut a fost 
dezbătut și adoptat un progtam spe
cial de acțiune în acest sens. Mă
surile referitoare la sporirea sigu
ranței în funcționarea utilajelor și 
agregatelor, ca și cele privind sanc
ționarea drastică a celor care prin 
abaterile lor pot provoca pagube 
sau accidente au fost susținute cu 
hotărire de participanții la adunare, 
iar apoi au fost aplicate cu exigen
ță. Rezultatul : în partea a doua a 
anului, practic s-au lichidat opririle 
din astfel de cauze, ceea ce a con
tribuit efectiv la sporirea indicilor 
cantitativi și calitativi, pînă la sfîr- 
șitul anului obtinîndu-se și o depă
șire a benefipiilor planificate cu 
62 milioane lei.

In lumina acestor realități con
crete din combinatul nostru, pot 
afirma cu deplină convingere că 
Decretul Consiliului de Stat creează 
cadrul necesar desfășurării unei 
ofensive hotărîte împotriva lipsei 
de răspundere, a indisciplinei și 
dezordinii.

Imediat după citirea in presă a 
decretului, în biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii am re
văzut planul de acțiune despre care 
am vorbit mai înainte și l-am com
pletat cu noi măsuri, intre care 
sporirea exigenței controalelor la 
intrarea în schimburi, verificarea 
mai frecventă a aparatelor de mă
sură, control și automatizare la in
stalațiile cu mai mare pericol de 
avarie, repartizarea în toate schim
burile a unor colective de control și 
altele. De asemenea, toți membrii 
activului de partid și ai consiliului 
oamenilor muncii au fost repartizați 
pe secții, schimburi și formații de 
lucru cu sarcini și răspunderi 
directe privind aplicarea prevederi
lor decretului.

Constantin SIM1ON 
directorul Combinatului de lianți 
și azbociment Bicaz

Știți care este valoarea unui minut în producție?
Să reflectăm asupra acestor calcule:

• In acest an, in economia națională se 
produc intr-un minut bunuri materiale in va
loare de peste 2,8 milioane lei.

© In general, în fiecare întreprindere, un 
minut din timpul de lucru al unui schimb echi
valează cu realizarea a circa 0,2 la sută din 
planul de producție al schimbului respectiv.

• Oprirea pentru un minut, din cauza unui 
accident tehnic sau a unei avarii, a instalații
lor la secția amoniac I a Combinatului de în
grășăminte chimice din Turnu Măgurele poate 
duce la pierderea unei producții de peste 
1 000 iei.

• La Combinatul chimic „Azomureș" din 
Tirgu Mureș într-un minut se realizează o pro
ducție in valoare de 4 100 lei.

• Dacă un singur strung carusel nu func
ționează timp de un minut se pierde o produc- 
ție-marfă in valoare de 25 lei la Combinatul 
industrial pentru construcții de mașini din 
Bistrița.

• La Hidrocentrala Porțile de Fier, dacă din 
cauza unei comenzi greșite ar fi scoasă din 
funcțiune o turbină timp de un minut, s-ar 
pierde o producție de peste 2 000 IcWh.

MUNCITORI, MAIȘTRI, INGINERI!
Acționați cu fermitate, cu exigență revoluționară, în spiritul și litera Decretului Con

siliului de Stat, pentru întronarea unui climat de înaltă răspundere muncitorească în ex
ploatarea și întreținerea instalațiilor și utilajelor, pentru întronarea unui climat de ordine 
și disciplină desăvîrșite la fiecare loc de muncă, în fiecare colectiv, în interesul progresului 
continuu al economiei noastre, al ridicării nivelului de trai al poporului!

1
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
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xcelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei Republicii, îmi face o deosebită plăcere să 
adresez, in numele meu și al poporului egiptean, felicitări din inimă. 
Folose^b acest prilej pentru a sublinia cu adîncă apreciere și recunoștință 

itudinea dumneavoastră pozitivă și sprijinul acordat 
treprindem în vederea realizării unei păci juste și 
ijlociu.

Doresc progres continuu și prosperitate relațiilor 
rare existente între țările noastre, spre binele lor reciproc și în interesul 
cii și securității în lume.

Vă rog să primiți cele mai sincere salutări, Împreună cu cele mai bune 
ări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate 
intru poporul prieten român, sub conducerea dumneavoastră ințeleaptă.

Cu înaltă stimă și considerație,
MOHAMMED HOSNI MUBARAK

Președintele
Republicii Arabe Egipt

eforturilor pe care le 
durabile în Orientul

de prietenie și coo-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia preluării funcției de președinte al Confederației Elvețiene, 
tcelența Voastră a binevoit să-mi adreseze felicitări și urări care m-au 
ișcat în mod deosebit. Vă mulțumesc foarte sincer și vă exprim, la rîndul 
eu, cele mai bune urări de fericire personală și pentru viitorul țării 
imneavoastrâ.

FRITZ HONEGGER
Președintele Confederației Elvețiene

a

Cronica zilei
Ambasadorul Japoniei la București, 

Yuzuru Murakami, a oferit miercuri 
o recepție cu ocazia încheierii misiu
nii sale în țara noastră.

Au participat Gheorghe Dolgu. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, oameni de știință și 
cultură.

Au fost prezenți 
diplomatice 
alți membri

țefi de misiuni 
la București, 
diplomatic.

acreditați
ai corpului

★

celei de-a _ ----
armatei Republicii Irak,

61-a aniver-Cu ocazia 
sări a Zilei _____
ambasadorul acestei țări la București. 

'Dhiab M. Al-Algawi. a oferit, 
miercuri seara, o recepție.

Au participat reprezentanți ai con
ducerilor Ministerului Apărării Na
ționale. Ministerului Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice In
ternationale. Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere si instituții centrale, 
generali si ofițeri suDeriori.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atasati militari si membri ai corpu
lui dinlomatic. (Agerpres)

vremea

TELEGRAMA
Din partea primului ministru al 

Republicii Malta, Dom Mintoff, s-a 
primit o telegramă prin care se 
transmit mulțumiri pentru mesajul 
de felicitare care i-a fost trimis, cu

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Matineu de vacanță
11,10 Album coral
11,20 Forum politico-ideologic. Calitatea 

vieții social-polltlce : conducerea 
științifică șl participarea maselor 
la conducerea societății 
Roman foileton : „Dragoste 
ură" (Ultimele două episoade) 
Telex 
închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,33 Armonii coregrafice
19,55 Universul femeilor • Omagiu
20,30 Clntecul Inimilor noastre
21,20 Știința românească, împliniri 

perspective
21,45 Telejurnal
22,05

22.30

Melodii îndrăgite — program 
romanțe și cîntece 
închiderea programului

PROGRAMUL 2

11,50 Și

și

de

prilejul alegerii în această funcție, 
de către tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. COTIDIAN

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

13,20
13,30
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17.03
17,50
18,35

19,00
19,30

Viața culturală
Studioul tineretului
Desene animate : „Povestiri din 
pădurea verde"

Telejurnal
Concertul orchestrei simfonice 
Radlotelevlzlunli. Transmisiune 
rectă. Dirijor : Mădălin Voicu. So
list : Ion Voicu

21,35 Laseril în cercetarea științifică ro
mânească

21,45 Telejurnal
22,95 Reportaj TV. Acolo unde primă

vara e... veșnică
22,30 închiderea programului

Știri sportive
HOCHEI

a 
dl-

— începem convorbirea de fată cu 
întrebare tradițională la începerea 
ui an nou. Cum s-a încheiat anul 
■istic 1981 și ce satisfacții a adus el 
itmului românesc ?
— întrebarea ne bucură, răspunde 
zarășul Gh. 
rției turism
resort. De 
anul 1981 a reprezentat un an 

e s-a situat — ca realizări ale tu
mulul intern — deasupra tuturor 
or anteriori. Ele sînt legate de fap- 

îiciile județene de turism au 
îșk să organizeze mai bine timpul 
er al oamenilor muncii, și-au di- 
•sificat acțiunile, și-au adaptat 
erativ programele la cerințele pro- 
imului de lucru. Iar aceste preocu- 
ri se reflectă în citeva cifre con- 
idente. Peste 1700 000 de oameni 
muncii s-au bucurat în 1981 de 

lefacerile stațiunilor de odihnă și 
ră balneară — cu 5 la sută mai 
ilți decît in anul anterior. Alți 9 
lioane au luat parte la excursiile 
janizate pentru cunoașterea fru- 
îseților țării, pentru instruire și 
xmovarea schimbului de experien- 
intre colectivele de muncă, la 

cursiile inițiate la sfîrșit de săptă- 
nă în zonele turistice preorășenești 
în centrele turistice montane, pen-
i practicarea drumeției și a spor
ilor de iarnă.
\nul 1981 s-a înscris cu realizări 
ne și în domeniul excursiilor orga- 
:ate pentru cetățenii români în alte 
i. Numărul acestora se ridică, dacă 
am în vedere și participarea aces- 
a la tradiționalele revelioane de 
rșiț de, an, la peste 500 000. Sînt 
re care reflectă preocuparea tot
ii susținută de a integra cit mai 
<anic turismul îh prevederile' Pro- 
imului-directivă de creștere a ni
lului de trai și ridicare continuă a 
lității vieții poporului.
— Cifrele la care v-ați referit ates- 
Intr-adevăr, creșterea interesului

menilor muncii pentru organi
se cit mai folositoare a odihnei 
ive, a timpului liber. Analizind 

:ă utilizarea bazei materiale create 
acest scop apare totuși o situație 

firească : există stațiuni care au 
grad de ocupare foarte scăzut, in 

ip ce altele nu fac față solicitări- 
■. Cum se explică ea și cum ar pu- 
i fi preintimpinate asemenea si
lfii ?
— într-adevăr. așa stau lucrurile, 
s confruntăm de mai mulți ani cu 
eastă situație care dezavantajează 
it pe cei ce răspund de folosirea 
zei materiale, cît și pe oamenii 
uncii inșiși. Cauzele care o favori- 
ază sint multe. Unele de natură 
biectivă, altele de natură obiectivă, 
de care fac parte din prima cate- 
■rie sint rezultatul unei „tradiții" 
u înțelese. Pentru mulți cetățeni, 
■tențialul turistic al țării continuă

fie rezumat numai la cîteva sta
ir \ de odihnă și cură balneară 
n îunoscute, „clasice", de tipul Po- 
nț Brașov. Sinaia, Covasna, Felix, 
aniulane, Predeal și alte cîteva. Nu 

/feri bilete pentru aceste stațiuni, 
special în vîrful de sezon, așteaptă 
iar așteaptă cu speranța că vor găsi 

1, loc, chiar în condiții neconforta- 
le. Și in timp ce respectivele sta-

Moraru, directorul di- 
intern din ministerul 
ce ? Ne bucură pentru

țiuni sînt suprasolicitate și nu pot 
satisface întotdeauna cererile de bi
lete, altele, în care s-au făcut în ul
timii ani investiții și modernizări, 
care le-au adus — ca grad de con
fort — la nivelul celor amintite, au 
in continuare în mod nejustificat un 
coeficient de utilizare scăzut. Sînt 
stațiuni ca Geoagiu, Semenic, Călimă- 
nești-Căciulata, Bușteni, Stîna de 
Vale, Durău — ca să dăm numai cite
va exemple edificatoare — care în 
prezent oferă în tot cursul anului con
diții dintre cele mai bune fie pentru 
odihnă și practicarea sporturilor de 
iarnă, fie pentru cură balneară. 
Această situație ne preocupă în mod 
deosebit și, împreună cu Ministerul 
Sănătății, va trebui să găsim soluții 
mai bune decît pină acum.

Dar problema care produce cele 
mai mari greutăți atît în domeniul 
utilizării eficiente a bazei materiale, 
cit și al posibilităților de satisfacere 
a cererilor oamenilor muncii este le
gată de neeșalonarea concediilor de 
către conducerile întreprinderilor și 
instituțiilor — așa cum prevăd hotărî- 
rile de partid și de stat — pe tot 
parcursul anului. Un sondaj efectuat 
în mai multe județe arată că în pri
mul trimestru și în ultimul trimestru 
ale anului sînt programați în conce
diile de odihnă abia 30 la sută din to
talul oamenilor muncii. Or, in aceste 
condiții nu pot fi satisfăcute pe mă
sura solicitărilor toate cererile expri
mate pentru lunile de vară : în ace
lași timp rămin nefolosite corespun
zător, o bună parte a anului, impor
tante capacități de cazare. Întrucît 
implicațiile economice și sociale ale 
acestei situații depășesc sfera de ac
țiune a Ministerului Turismului ape
lăm, în acest sens, atît la intervenția 
organelor de stat în drept, cît șl a co
misiei centrale de coordonare a tu-, 
rismului.

— Odată rezolvate aceste probleme, 
cum se conturează, pentru cetățenii 
țării, anul turistic 1982 ?

— Ne propunem ca la toate subac- 
tivitățile care compun structura pla
nului în domeniul turismului intern 
— odihnă, cură balneară, excursii 

cunoaștere a țării. acțiuni 
agrement, excursii în străi- 

numărul oamenilor mun- 
vor

de 
de 
nătate 
cii care vor beneficia de acestea 
să crească cu 5 la sută față de anul 
1981. De asemenea, printr-o mai bună 
informare a cetățenilor asupra posi
bilităților diverse pe care le oferă 
baza materială în tot cursul anului, 
acționăm pentru a asigura în acest 
an un grad mediu de ocupare a sta
țiunilor de circa 85 la sută. Avem in 
vedere, de asemenea, aplicarea — în 
mod experimental — intr-un număr 
de județe : Covasna, Harghita, Caraș- 
Severin, Suceava, Vilcea s.a„ a 
orientărilor cuprinse în studiul „Ne
cesități 
profilul 
re". Și, 
atenție 
ciilor care reprezintă în esență „car
tea de vizită" a turismului în ochii 
cetățeanului, însăși rațiunea de a fi 
a acestui important domeniu de 
activitate.

de agrement în funcție de 
de cură în stațiunile balnea- 
firește. avem permanent în 

îmbunătățirea calității servi-

Constantin PRIESCU

cinema
• Maria Mirabela : CENTRAL — 9; 
11; 13; 16; 18; 20, GRTVIȚA — 11,30; 
13.30'; 16; 18; 20, FLOREASCA — 11; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Mondo umano î PACEA — 15.30;
17,30; 19,30, VIITORUL — 15,30; 17,30; 
19,30.
A Saltimbancii : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA
— 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
A Întoarcere la dragostea dinții ; 
PROGRESUL — 15.30; 17,30; 19,30.
A Ultima vinătoare : TIMPURI -----
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari : 
LA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
19,30.
A Povestea lui Buddy Holly : 
TRIA — 9; 11,30; 14,30: 17; 19.30.
TIV AL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20,15, FAVORIT — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
A Hangar 18 : SALA MICA A PALA
TULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

NOI

SCA- 
17,30;

PA- 
FES- 

; îs;

• Aii Baba și cei 40 de hoți i VIC
TORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Intilniri tîrzil : BUZEȘTI — 15.30; 
17,45; 20.
• Caseta Măriei de Medici :-LlRA — 
15,30; 17,45; 20, FLACARA — 17,30; 
19,30.
• Acum douăzeci de ani : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Răsunetul fluviului s COTROCENT
— 15; 17,30; 20.
• Călăuza : STUDIO — 10; 13; 16; 19. 
A Echipajul : POPULAR — 15,30; 19.
• Nici măcar n-ați visat ; COSMOS
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Un taxi pentru Tobruk
— 9: 11,15; ......... .................
A Program 
12,30; 14,15;
20 : DOINA.
A Vulcanul
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII. 
A Provinciala : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Pe drum : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Piedone in Egipt î
11,15; 13,30; 15,45; 18;
A Iubirea are multe 
TARI — 15.30; 19.
A Copie la indigo :
11,15; 13,30: 15,45; 18;
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

CAPITOL 
13,30; 15,45; 18; 20. 
de vacanță — 9; 10,45;
16 Confidente — 17,45;

— 14; Cidul — 17.30 : PA-

DACIA — 9; 
20,15.
fețe : FEREN-

GIULEȘTI —
20,15, MIORIȚA

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 ianuarie. In țară : Vremea va fi In 
general umedă, cu cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații locale, mal 
ales sub- formă de ploaie în sudul țării 
șl mai ales sub formă de lapovlță șl 
ninsoare in regiunile din nord. Vîntui 
va sufla moderat, cu intensificări în 
zonele de munte șl estul țării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. Ceață di
mineața șl seara. In București : Vreme 
în general umedă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea ploi temporare. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 1 și 3 grade, iar maxi
mele între 2 și 5 grade. Ceață slabă. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

• Echipa de hochei pe gheată a 
României a efectuat un turneu in 
Norvegia, unde a susținut două în- 
tilniri în compania reprezentativei 
tării-gazdă. în primul meci, la Ha- 
mar. hocheistii români au obținut 
victoria cu scorul de 5—3. iar în a 
doua partidă, la Oslo, au cîstigat 
gazdele cu scorul de 8—2.

în această lună, lotul reprezenta
tiv mai are în program o dublă în- 
tilnire. în deplasare. în zilele de 23 
si 24 ianuarie. în compania selecțio
natei Iugoslaviei.

volei s-au desfășurat două partide. în 
sala sporturilor de la Floreasca, în- 
tr-un joc contînd pentru „Cupa cupe
lor", echipa Steaua a întrecut cu 3—0 
(15—12, 15—6, 15—10) pe Real Madrid.

în sala Dinamo, echipa Dinamo, de
ținătoarea „Cupei campionilor euro
peni" a primit vizita formației olan
deze Verbunt V.V.C. Voleibaliștii ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 3—0 (15—8, 15—10, 16—14).

întîlnirile retur sînt programate la 
13 ianuarie.

VOLEI
• Ieri în Capitală, în cadrul primei 

manșe a ultimului tur, înaintea tur
neelor finale ale cupelor europene la

• în cadrul competiției feminine 
de volei pentru ..Cupa campionilor 
europeni", sîmbătă la ora 18 în sala 
Dinamo, echipa Dinamo București va 
juca în compania formației sovietice 
Uralocika Sverdlovsk.

SCHI

Noile reglementări privind întărirea ordinii 
și disciplinei

(Urmare din pag. I)
gență față de orice abatere de la 
normele stabilite.

în mod concret, rînd pe rînd sînt 
precizate în detaliu răspunderile 
conducerilor unităților privind orga
nizarea activității de exploatare și 
întreținere a mijloacelor tehnice, 
respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice, aplicarea tuturor nor
melor privind buna desfășurare a 
procesului de producție. Sînt apoi 
enumerate obligațiile . si răspunderile 
maiștrilor si celorlalți conducători ai 
formațiilor de lucru pentru organi
zarea si desfășurarea activității de 
producție în deplină securitate, pen
tru realizarea integrală a măsurilor 
Privind buhă functionăte.'' eSplbâta'- 
re si întreținere a instalațiilor; Uti
lajelor și mașinilor încredințate.

Un articol special este consacrat 
precizării răspunderilor care revin 
muncitorilor pentru funcționarea, în 
condiții de siguranță si potrivit re
gimului de lucru aprobat, a instalați
ilor. utilajelor si mașinilor pe care 
le au în primire, precizîndu-se că 
aceștia trebuie să-și îndeplinească 
întocmai îndatoririle de serviciu, să 
prevină orice faptă care ar putea 
pune în pericol securitatea persona
lului și integritatea instalațiilor, uti
lajelor. mașinilor si altor bunuri, să 
înlăture operativ orice situație care 
ar putea constitui o sursă de pericol. 
Sub nici un motiv instalațiile nu 
trebuie lăsate fără supraveghere, iar 
predarea lor între schimburi trebuie 
să se facă cu cea mai mare răspun
dere. în prezenta șefului instalației, 
maistrului sau altui conducător al 
formației de lucru din schimbul care 
preia activitatea.

Cu toată claritatea reiese din cu
prinsul decretului că ordinea si dis
ciplina în muncă constituie condiții 
esențiale pentru desfășurarea neîn
treruptă a proceselor de producție și. 
de aceea, ele trebuie respectate ri
guros de fiecare om al muncii — de 
la muncitor, maistru, inginer, pină la 
director. Avem în întreprinderile 
noastre un mare număr de munci-

tori, de cadre tehnice care și-au fă
cut un titlu de onoare din a respec
ta permanent ordinea si disciplina 
în producție, din a exploata si în
treține exemplar instalația sau ma
șina la care lucrează, socotind aceas
ta o îndatorire de înaltă conștiință 
profesională si politică. Exemplul lor 
înaintat trebuie urmat de toți oa
menii muncii.

Obligații si răspunderi importante 
revin, potrivit decretului, ministere
lor. celorlalte organe centrale si lo
cale, atît în ce privește asigurarea 
condițiilor pentru funcționarea în 
deplină siguranță a instalațiilor, cit 
și în prevenirea oricăror avarii, ex
plozii, incendii sau altor accidente 
tehnice. Atribuții si sarcini deosebi
te în acest sens au ei organele de 
control de specialitate.

Un oapitol distinct se referă la 
sancțiunile care se aplică persoane
lor vinovate de încălcarea prevede
rilor prezentului decret. Sint măsuri 
drastice, dar drepte, menite să in
staureze ordinea si disciplina, să 
sancționeze ferm, prompt, pe toți cei 
care, din neglijență, din nepricepere 
sau comoditate, pun în pericol inte
gritatea instalațiilor si utilajelor, 
viața și sănătatea tovarășilor de 
muncă.

Pentru aplicarea neabătută a pre
vederilor acestui decret, pentru in
staurarea unui climat de ordine și 
disciplină fermă în unitățile care fac 
obiectul acestei reglementări, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii din între
prinderi. consiliile populare, organi
zațiile de masă sînt chemate să 
bată aprofundat si cu exigentă 
mele stabilite prin decret — 
răspund unor necesități reale ale 
dezvoltării economies naționale, in
tereselor de progres ale întregului 
popor — să stimuleze puternic opi
nia muncitorească pentru respecta
rea lor riguroasă, pentru asigurarea 
funcționării neîntrerupte a instalați
ilor șj utilajelor. în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de plan, 
în interesul creșterii avuției so
cietății și a bunăstării poporului.

• Miercuri, la Bischofșhofen (Aus
tria) s-a disputat ultimul concurs de 
sărituri cu schiurile contînd pentru 
„Turneul celor 4 trambuline". Victo
ria a revenit austriacului Hubert 
Neuper cu 240 puncte (săriturile sale 
au măsurat 103 șt respectiv 102,5 m). 
Competiția a fost cîștigată însă de 
Manfred Deckert • (R. D. Germană) 
care în clasamentul general a realizat 
un punctaj mai bun.

în clasamentul „Cupei Mondiale" 
la sărituri cu schiurile de la trambuli
nă, Manfred Deckert se menține lider 
cu 76 puncte, fiind urmat de norve
gianul Ruud cu 72 puncte.

■ Excavatoare și combine de 
înaintare, de mare productivitate, 
destinate lucrărilor miniere, 
două din noile produse de înaltă 
tehnicitate și complexitate introdu
se în fabricație la întreprinderea 
mecanică din Timișoara.

■ In noua și moderna fabrică de 
mobilă stil intrată recent în func
țiune în viitorul oraș Nehoiu, jude
țul Buzău, valoarea unui metru cub 
de masă lemnoasă prelucrată va fi 
de 9 000 lei.

S Anul 1982 aduce importante 
prefaceri în peisajul edilitar-gospo- 
dăresc al municipiului Sighișoara. 
Pe lingă executarea unui volum 
însemnat de construcții de locu
ințe, vor începe lucrările de siste
matizare a centrului municipal, 
unde se vor înălța un hotel, o casă 
de cultură, un cinematograf și un 
magazin universal, toate adăugind 
un plus de frumusețe Sighișoarei 
multiseculare.

■ Specialiștii de la U.F.E.T. la- 
cobeni, județul Suceava, au reali
zat, la gurile de exploatare Negri- 
șoara și Diaca, două microhidro- 
centrale electrice, care asigură ne
cesarul de energie pentru cabanele 
de aici.

■ „Nici o palmă de pămînt din 
gospodăriile cetățenilor să nu ră- 
mină nelucrată” - este genericul 
sub care s-a declanșat in județul 
Argeș o amplă acțiune gen concurs. 
Un concurs la care vor participa mii 
și mii de oameni, cu tot atîția cîști- 
gători.

■ De mai bine de un an, în co
muna Olteni, județul Teleorman, 
s-a dat in folosință un complex 
avicol. Și tot de atunci, beneficia
rul așteaptă constructorul - Trustul 
de construcții și îmbunătățiri fun
ciare București, șantierul Alexandria 
— să termine depozitul de combus
tibil solid. Sâ vezi, să auzi și să 
nu crezi !

H „Hidrozol” este un nou ma
terial de construcție intrat în fabri
cație la întreprinderea de gospo- 

^dărie comunală Constanța, destinat

Sî nt

sâ înlocuiască produsele bitumi
noase pentru izolație la acoperișu
rile clădirilor. Se obține din cauciuc 
și material plastic recuperate din 
resturile menajere. Cele 1 000 tone 
hidrozol realizate pină acum au 
adus un beneficiu de aproape un 
milion lei. La mai mult I

■ Printr-o judicioasă gospodări
re a carburanților și lubrifianților, 
în cursul anului trecut au fost re
cuperate la întreprinderea pen
tru livrarea produselor petroliere 
„PECO" din Satu Mare 900 tone de 
ulei uzat, care va fi recondiționat 
și reutilizat.

■ In cadrul mișcării de creație 
științifică și tehnică de masă, cir
cumscrisă Festivalului național 
„Cintarea României", în județul 
Sibiu au fost antrenați 74 000 de 
oameni al muncii. Prin efortul lor 
creator au fost realizate 11 800 
obiective cuprinse în planurile teh
nice. Există deci importante rezerve 
de inteligență tehnică ce se cer pe 
deplin valorificate.

■ Anul 1982 i-a găsit pe loca
tarii blocului nr. 23 de pe bd. 
Decebal din Deva, în care sint 
nu mai puțin de 160 de familii, în 
aceeași situație din luna trecută, 
cînd trebuiau să uzeze de diferite 
mijloace pentru a ajunge la scă
rile blocului. Poate gospodarii 
orașului se vor îngriji și de ame
najarea căilor de acces, acum, cînd 
ce a fost mai greu s-a făcut.

■ In comuna Daia Română, ju
dețul Alba, în scurtă vreme va fi 
dat in exploatare un iaz cu o su
prafață de luciu de apă de 
35 ha și 3 eleștee cu o su
prafață de 10 hectare. Și dacă 
bălți vor fi, o să fie și pește.

■ In comuna Recaș, viitor centru 
urban din județul Timiș, s-a deschis 
o unitate autoservice. Dispunînd de 
personal specializat și o modernă 
bază tehnico-materială, noua uni
tate efectuează toate lucrările de 
mecanică, tinichigerie, vopsitorie, 
testări etc. Ca orice unitate simi
lară din oraș care se respectă.

z,CERES":

a mentalității în abordarea problemelor alimentare
Revista „CERES" editată de Organizația Națiunilor Unite pentru Ali

mentație și Agricultură (F.A.O.) — din care am reprodus in numerele tre
cute ale ziarului unele articole^ referitoare la dificultățile pe plan mon
dial in asigurarea necesarului de hrană pentru populația Terrei — publică, 
sub semnătura specialistei americane Joan Dye Cussow, un șir de con
siderente interesante in legătură cu necesitatea unei restructurări radi
cale a metodelor folosite pină acum, in special în țările dezvoltate, in ve
derea satisfacerii necesităților alimentare. Dacă acest lucru nu va avea 
loc, apreciază autoarea, actuala criză alimentară mondială riscă să 
extindă, cuprinzînd și țările care pină acum nu au cunoscut probleme 
ordin alimentar.

Iată ce spune, intre altele, specialista americană :

se 
de

dez- 
nor- 
care

n:
12;

• Capitolul al doilea : GLORIA —
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
‘ 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.

Yankeii : MUNCA — 15,30; 19.
Polițist sau delincvent : ARTA — 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
Kagemusha ; CULTURAL —

16; 19.
• Program de vacanță s GRIVITA — 
9.30, FLOREASCA — 9, PACEA — 11, 
VIITORUL — 9.30; 11.30; 13,30, FAVO
RIT — 9. BUZEȘTI — 9, LIRA — 10, 
FLACARA — 15,30, COSMOS — 10; 12, 
FERENTARI — 10,30, GIULEȘTI — 9, 
MIORIȚA — 9. GLORIA — 9. MUNCA 
— 9,30; 11; 12.30. CULTURAL — 9.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 15; Filumena 
Marturano — 20; (sala Atelier) : Ifige- 
nia — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Mihai Constantinescu — 19,30.
• Radlotelevlzlunea română (str. Nu
ferilor) : Concert extraordinar. Diri-

jor : Mădălin Voicu. Solist : Ion Voicu 
— 19,30.

Opera Română ; Precauțiuni lnutl- 
(La Fille Mal Gardee) — 19.
Teatrul de operetă : Silvia — 19,30. 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

le
•
(sala Schitu Mâgureanu) : Mobili și 
durere — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru 
Beatles 7 — 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu lntimplâ* 
tor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Pe cine nu
mim... eu 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Concurs de 
frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): 
Idioata — 16; 19,30; (sala Studio) : 
Cinci romane de amor — 16; 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Perlele — 19,30; (sala Giulești) : Dra
gostea prințesei — 10.
• Teatrul evreiesc : Andorra — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Veselie Ia Tânase — 
19,30; (sala Victoria) ; Idolul femeilor 
— 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La hanul veseliei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrlșorul 
Petre — 10; (la Clubul T 4) : Osul de 
pește fermecat — 10.
• Circul București ; Fantastic circ — 
io; 19,30.

Popoarele bogate s-au obișnuit cu 
abundența. Locuitorii orașelor ajung 
adesea să considere că alimentele 
provin în mod absolut firesc din cu
tii de conserve și din congelatoare. 
Orășenii se îndepărtează din ce în ce 
mai mult de înțelegerea reală a tot 
ceea ce ține de agricultură ; ploaia 
nu înseamnă pentru ei decît vreme 
urîtă care îi împiedică să profite de 
un weekend „frumos" : seceta nu le 
pune probleme decît dacă din cauza 
ei li se întrerupe apa curentă. Poa
te pentru că din cauză că atît de pu
țini dintre noi mai cultivă pămîntul ; 
am pierdut din vedere totala depen
dență de funcționarea normală a a- 
numitor procese (fotosinteză, fixarea 
azotului, polenizarea culturilor prin 
intermediul albinelor și chiar regla
rea populațiilor de insecte și patogeni 
vegetali) care. în pofida oricărei des
coperiri tehnologice, rămin încă în 
mare parte comandate de natură.

într-o lucrare intitulată „A învăța 
pentru a supraviețui", pedagogul 
Mark Terry constata că obiceiul pe 
care îl avem de a spune elevilor să 
ia o altă foaie de hîrtie de fiecare 
dată cînd o murdăresc pe cea pe care 
lucrează implică faptul că există în
totdeauna alte foi în dulapul institu
torului, sau dacă nu la magazia șco
lii, sau dacă nu ia depozitul central 
de rechizite școlare din district, sau 
dacă nu... Exact la fel rafturile su- 
permagazinelor dau cumpărătorilor 
falsa impresie că produse alimentare 
vor exista întotdeauna.

Trebuie operată in mod deliberat 
o conversiune intelectuală pentru a 
eradica imaginea strălucitoare și în
șelătoare a abundenței. Dincolo de 
rafturile supermagazinelor, este foar
te evident că sistemele noastre de a- 
provizionare cu produse alimentare 
sint în dificultate. Sistemele de cul
tivare a legumelor, de care depinde 
alimentația noastră, nu sînt nici res
pectate, nici întreținute. Pretutindeni 
în lume sîntem pe cale să acoperim 
cu beton și asfalt cele mai bune te
renuri agricole, răscolim cu buldoze
rul cele mai fertile pămînturi pen
tru a ajunge la energia care zace în

săadîncuri și lăsăm apele rîurilor 
antreneze o mare parte din solul ara
bil de-a lungul cursurilor lor. Epui
zăm rezervele de ape subterane și 
practicăm modele de agricultură rui
nătoare pentru teren, tributare in 
mare măsură energiei industriale, 
produselor chimice toxice și structu
rate din punct de vedere economic 
intr-o manieră care pune în pericol 
însăși subzistența agricultorilor. Cre
ăm specii de insecte rezistente la in
secticide și, făcînd acest lucru, pu
nem în pericol atît sănătatea omu
lui, cît și a culturilor. Aceste sisteme 
agricole produc bunuri alimentare 
care, avînd în vedere prețul tot mai 
ridicat al energiei, vor deveni din ce 
în ce mai costisitoare.

Oricît de banale și îndepărtate ar 
părea aceste considerente, ele sint 
totuși indispensabile înțelegerii a 
ceea ce constituie adevărata noastră 
securitate alimentară. Chiar și în 
Statele Unite, considerate multă vre
me țara abundenței agrare, eroziunea 
solului este într-o fază mult avansa
tă și se agravează cu fiecare zi ce 
trece ; pe unele dintre cele mai bune 
terenuri agricole se înmulțesc con
strucțiile de imobile, hipodromuri și 
autodromuri, terenuri de golf, cen
tre comerciale, acoperind întregul sol 
cu beton, care, așa cum foarte bine 
spunea cineva, reprezintă „ultima" 
recoltă a pămintului.

Dacă tendințele actuale vor conti
nua, nota Ministerul Agriculturii din 
S.U.A., în statele New Hampshire, 
Rhode Island și Florida nu va mai 
rămîne în anul 2000 nici o bucată de 
teren agricol, iar țara își va fi pier
dut definitiv capacitatea de a produ
ce unele culturi, pentru că terenurile 
pe care erau cultivate vor fi dispă
rut cu totul. Americanii vor fi deci 
din ce în ce mai mult tributari pro
duselor alimentare de import.

Unul din adevărurile care a apărut 
cel mai limpede în cursul ultimului 
deceniu este faptul că a depinde de 
alte țări — în ce privește furnizarea 
produselor alimentare de bază — nu 
poate fi o politică foarte înțeleaptă 
nici pentru țările dezvoltate, nici

pentru cele în curs de dezvoltare, iar 
aceasta atit din motive politice, cit 
și energetice.

Eram obișnuiți ca estul Statelor 
Unite să producă produse alimentare 
nu numai pentru locuitorii regiunii 
respective, ci și pentru o mare parte 
a țării. Acum această regiune a de
venit tributară produselor importate 
din statele din vest și din sud. Pe 
de altă parte, pe măsură ce energia 
a început să aibă o pondere tot mai 
serioasă în prețul produselor alimen
tare, s-a dovedit că produsele obți
nute în regiunile însorite ale țării, 
irigate cu mari eforturi de energie, 
transportate apoi de-a latul țării și 
menținute timp de o săptămînă sau 
mai mult In refrigeratoare devin, în 
cele din urmă, foarte costisitoare, în 
timp ce cele obținute pe plan local, 
care nu sînt supuse decit unui mi
nim de transformări și care sint vin- 
dute pe piețele apropiate de locul de 
producție revin relativ ieftin. In plus, 
analizele economice dovedesc că pro
dusele alimentare realizate, cumpă
rate și preparate pe plan local îm
bogățesc economiile locale. Pe măsu
ră ce aceste lucruri devin elare pen
tru un număr tot mai mare de per
soane, a inceput elaborarea elemen
telor componente ale unor noi siste
me alimentare, mai puțin costisitoare 
în ce privește energia și alte mate
riale, mai propice creării de locuri 
de muncă și mai pătrunse de grija 
pentru conservarea mediului încon
jurător decît sistemele alimentare pe 
care ie cunoaștem în prezent.

Există literalmente în acest mo
ment sute de organizații in S.U.A. și 
mii în lume care se consacră într-o 
manieră sau alta cercetării a ceea ce 
ar trebui să fie sistemele alimentare 
ale viitorului. Ele organizează culturi 
de zarzavaturi în orașe (chiar în 
plin centru al New Yorkului) și 
creșterea peștilor și a Iepurilor de 
casă in pavilioane urbane. Unele îi 
ajută pe agricultori să adopte prac
tici mai economicoase in ce privește 
energia. Altele organizează coopera
tive alimentare și piețe agricole pen
tru a deschide debușee produselor 
locale. Altele continuă să se strădu
iască să găsească căile de a pune pe 

F picioare micile fabrici alimentare ne
cesare comercializării pe 
a anumitor produse. Este 
ce mai limpede, încheie 
americană, că problema 
este o problemă de dimensiuni mon
diale și că pentru a o rezolva este 
nevoie să schimbăm din rădăcini me
todele și obișnuințele de pină acum.

plan local 
din ce in 
specialista 
alimentară

© CIRCUIT INTE
GRAT ULTRARAPID. So
cietatea franceză „Thomson- 
CSF" a pus la punct un circuit 
semiconductor a cărui rapidi
tate de funcționare este de 22 
de picosecunde fată de 30 de pi- 
cosecunde cît se realizase an
terior (o picosecundă este 
egală cu o milionime de milio
nime de secundă). Această per
formantă a devenit posibilă prin 
înlocuirea siliciului cu un ma
terial special în care intră ar- 
seniură de galiu si aluminiu. 
Noul circuit integrat are o mare 
importantă pentru crearea de 
calculatoare ultrarapide si pen
tru echipamentele de teleco
municații.

© CHIBRITURI... AU- 
TOEXTINCTOARE. Con
form datelor statistice, anual iz
bucnesc în S.U.A. circa 10 000 
de incendii provocate de folo
sirea neglijentă a chibriturilor. 
Ocupîndu-se de această pro
blemă. oameni de știință au ho- 
tărit să „modernizeze" chibri
turile tratind lemnul din care 
sînt făcute betele cu o substan
ță chimică specială. Particulari
tatea acestei substanțe constă in 
aceea că la 15 secunde după a- 
prinderea chibritului bățul e- 
mană niște vapori care sting 
flacăra. Acest răstimp este pe 
deplin suficient pentru utili
zarea chibritului. Inventatorii 
chibriturilor autoextinctoare a- 
firmă că invenția lor va duce 
la scăderea cu 80 la sută a in

cendiilor provocate de arunca
rea neglijentă a chibriturilor 
aprinse.

• PRIMA CENTRA
LĂ SOLARĂ ITALIANĂ 
funcționează, din primăvara a- 
cestui an. în apropiere de oră
șelul sicilian Adrano. la poa
lele Etnei. 182 de oglinzi sînt 
îndreptate în permanentă. cu 
ajutorul unui computer. în di
recția soarelui, razele acestuia 
fiind focalizate asupra unui ca
zan instalat în vîrful unui turn 
cu o înălțime de 55 de metri. 
Aburii ce se formează prin în
călzirea apei din cazan acțio
nează o turbină. Puterea insta
lată a centralei este de un me- 
gawat. Există un inconvenient, 
randamentul fiind de numai 13 
la sută. In timp ce la termocen

trale depășește 30 la sută, iar la 
centrale atomice ajunge la 
20—30 la sută. Pe de altă parte, 
energia obținută revine insă 
practic gratis și nu implică 
acumularea nici unui fel de de
șeuri.

• TERMOMETRU... 
BIOLOGIC. Biologi englezi 
au stabilit recent un fapt Inte
resant : tîrîitul specific produs 
de greieri depinde direct de 
temperatura mediului înconju
rător. Oamenii de știință au 
alcătuit un tabel special pe baza 
căruia, stabilindu-se frecventa

sunetelor emise de aceste in
secte. se poate stabili tempera
tura aerului cu o precizie de un 
grad I

• CONSTRUCȚII AN
TISEISMICE. Cutremure dis
trugătoare pentru clădiri con
struite după metode tradiționa
le nu au nici un efect nociv 
asupra imobilelor ridicate con
form metodei elaborate de spe
cialiști din Erevan (Armenia). 
Ei au propus o fundație origi
nală compusă din două plăci de 
beton cu un strat de pietriș 
Intre ele. Simularea unul cutre

mur a confirmat calculele, de- 
monstrind că un astfel de sistem 
este în măsură să amortizeze cu 
trei grade unda seismică — stra
tul de pietriș permitind clădirii 
să se „deplaseze" ca pe roate. Pri
mul imobil prevăzut cu noul 
sistem antiseismic se află în 
construcție la Etcimiadzin, in 
Armenia.

• POD DE STICLĂ. 
Pentru prima oară în practica 
mondială, specialiștii Institutu
lui central de cercetări al in
dustriei chimice din Sofia. îm
preună cu alti cercetători au 
realizat un nod unicat de sti
clă. mai precis dintr-o combi
nație de înaltă rezistentă de sti
clă si mase plastice. încercările 
făcute oe un model experimen

tal au demonstrat că podul 
poate suporta solicitări de 1 200 
de tone 1 Primul nod de sțiclă 
se construiește peste rîul Ni- 
șava.

© IMPORTANTĂ DES
COPERIRE ARHEOLO
GICĂ. Un grup de construc
tori din orașul egiptean Ah- 
mim. săoînd aroana pentru fun
dația unei noi clădiri, au dat 
peste un mare monolit de pia
tră. Dună ce l-au deaaiat com
plet din nisin si-au dat seama 
că au făcut o importantă des
coperire arheologică : monolitul 
era o statuie inaltă de sase 
metri si iumătate. reorezentind 
soția unui faraon, după cite se 
nare, din dinastia Ramsesilor. 
Niciodată oină acum n-au fost

descoperite In Egipt sculpturi 
feminine cu astfel de dimen
siuni.

• CEL MAI VECHI 
TRATAT DE MEDICINA 
era considerat pînă acum tra
tatul Huandi Neitzin. alcătuit, 
în China, timp de cinci veacuri, 
de către autori necunoscut!. în- 
cepînd din anul 475 înaintea 
erei noastre. In prezent, după 
cercetări minuțioase, care au 
durat mai multi ani. savanții 
chinezi au ajuns la concluzia 
că unele părți ale acestui tra
tat se bazează ne lucrări și mai 
vechi, așa-numitele ..tratate ma- 
vandui" scrise pe mătase și pe 
plăcuțe de bambus, descoperite 
la sfirsitul anului 1973 in ca
voul fiului prințului Dai. în 
împrejurimile orașului Cianșa.



Schimb de mesaje intre președintele României 
și primul ministru al Israelului

COPENHAGA

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Mena- 
hem Begin, primul ministru al Sta
tului Israel, a avut loc cu prilejul pri
mirii de către premierul israelian a 
tovarășului Vasile Pungan, consilier 
al președintelui tării noastre.

în cadrul convorbirilor care au avut 
loc cu această ocazie au fost prezen
tate pozițiile și considerentele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în legă
tură cu principalele probleme inter
naționale actuale, principiile și căile 
de acțiune care trebuie să stea la 
baza soluționării pe cale politică a 
tuturor stărilor conflictuale dintre 
etate, in vederea întăririi păcii, secu
rității și colaborării în toate zonele 
lumii.

Cu privire la situația din Orientul 
Mijlociu a fost reafirmată poziția 
consecventă a României potrivit că
reia se impune intensificarea efor
turilor in vederea realizării unei păci 
globale, drepte și trainice în această 
regiune, bazată pe retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în

în sprijinul extinderii colaborării
între țările balcanice

ANKARA 6 (Agerpres). — Existen
ta în Balcani a unor state CU orîn- 
duiri sociale și economice diferite nu 
trebuie să constituie un impediment 
în calea unei colaborări fructuoase, a 
menționat ministrul afacerilor exter
ne al Turciei. Uter Turkmen. într-o 
declarație făcută la Ankara unor re
prezentanți ai presei iugoslave, șeful 
diplomației turce a subliniat impor
tanta eforturilor depuse pentru ex
tinderea colaborării între țările bal
canice în diverse domenii. El a pre

Contacte privind aderarea Spaniei la C. E. E.
MADRID 6 (Agerpres). — Primul 

ministru al Spaniei. Leopoldo Calvo- 
Sotelo. va începe joi o vizită ofi
cială la Bruxelles, contactele sale cu 
reprezentanții ..celor zece“ avînd ca 
subiect principal cererea spaniolă de 
aderare la Piața comună.

Vineri, premierul spaniol se va afla 
la Londra, unde va aborda aceeași 
problemă cu șeful guvernului brita
nic. Margaret Thatcher. Agenda aces
tor convorbiri va include de aseme
nea probleme bilaterale, inclusiv 
chestiunea statutului Gibraltarului,

MAREA BRITANIE; Divergențele între 

liberali și social-democrați persistă
LONDRA 6 (Agerpres). — O întîl-• 

nire desfășurată la 5 ianuarie între 
reprezentanții partidelor liberal și 
social-democrat din Marea Britanie 
în vederea aplanării divergențelor 
dintre ele referitoare la repartiția cir
cumscripțiilor unde aceste partide, 
care doresc o alianță electorală, vor 
prezenta candidați la viitoarele ale
geri generale, s-a încheiat fără a se 

urma războiului din 1967, pe soluțio
narea problemei poporului palestinian 
prin recunoașterea drepturilor sale 
naționale legitime, inclusiv a drep
tului la autodeterminare și la consti
tuirea unui stat propriu, independent. 
S-a relevat că este, totodată, necesar 
să se asigure integritatea și suvera
nitatea tuturor statelor din zonă.

A fost reafirmată poziția guvernu
lui român ca, pornind de la interesele 
realizării unei reglementări globale, 
ale instaurării unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu, Israelul 
să renunțe neîntîrziat și să anuleze 
măsura ilegală de anexare a înălți
milor Golan, teritoriu sirian ocupat 
în urma războiului din 1967. ceea ce 
ar constitui o contribuție la crearea 
unui climat favorabil procesului de 
pace în zonă, la instaurarea stabilită
ții și liniștii în această parte a lumii.

La rîndul său, primul ministru al 
Statului Israel a expus pozițiile gu
vernului israelian în legătură cu 
problemele abordate.

întrevederea, care a prilejuit un 
schimb deschis de vederi, s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de sinceritate.

zentat poziția tării sale față de unele 
probleme internaționale actuale, în
tre care și cea cipriotă, precizînd că 
guvernul turc se pronunță pentru re
glementarea acesteia pe calea nego
cierilor între cele două comunități 
din insulă, sub egida secretarului ge
neral al O.N.U. în context, el a afir
mat că relațiile turco-grecești pot fi 
reglementate numai prin intermediul 
unui dialog între guvernele celor 
două state.

precum si aspecte ale actualității po
litice internaționale.

Spania are în vedere accelerarea 
negocierilor privind aderarea sa la 
C.E.E. — a declarat secretarul de 
stat spaniol pentru relațiile cu Pia
ța comună. Raimundo Bassols. Aces
ta a precizat că guvernul de la Ma
drid are în pregătire două documen
te ca răspuns la cele prezentate de 
C.E.E. în octombrie 1981 în proble
mele agricole si vamale, documente 
care ar putea fi prezentate în cursul 
lunii curente sau al celei viitoare.

fi ajuns la vreun acord — relatează 
agenția France Presse, arătînd că la 
întrevedere au luat parte liderul libe
ralilor, David Steel, și liderul social

democrat, William Rodgers. în această 
situație, se consideră că negocierile 
vor fi reluate în următoarele zile, 
după ce participanții la întîlnire vor 
discuta din nou aspectele problemei 
cu conducerile celor două partide.

Lucrările reuniunii Biroului Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii

COPENHAGA 6 (Agerpres). — La 
Copenhaga au început lucrările re
uniunii Biroului Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, la care participă 
reprezentanți din peste 60 de țări ale 
lumii, printre care și România. Re
uniunea din capitala daneză va exa
mina un cerc larg de probleme ale 
păcii și securității internaționale, 
precum și aspecte legate de acțiunile 
pentru dezarmare, consolidarea pro
cesului de destindere, împotriva

Pentru crearea unei zone denuclearizate 
in nordul continentului european

OSLO 6 (Agerpres). — Organizația 
norvegiană de tineret „Natura și ti
neretul", care numără în rîndurile 
sale peste 5 000 de membri, s-a pro
nunțat pentru crearea de zone denu
clearizate în nordul continentului eu
ropean.

ECONOMIA OCCIDENTALA: BILANȚ '81, PERSPECTIVE '82
FRANȚA t Sporirea 

Investițiilor publice pentru 
reducerea șomajului

PARIS 8 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate la Paris de Oficiul 
național pentru forța de muncă, la 
sfirșitul anului 1981 in Franța erau 
înregistrați oficial 2 019 000 șomeri, 
ceea ce reprezintă opt la sută din 
forța de muncă a tării. Acest număr 
este cu 23,7 la sută mai mare decît 
cel înregistrat la finele anului 1980.

Referindu-se la această situație, 
observatorii politici din Paris consi
deră ca justificat obiectivul de primă 
importantă pe care și l-a fixat gu
vernul Mauroy, și anume de a spori 
investițiile in economie din fondurile 
statului pentru a atrage forța de 
muncă disponibilă in diferite dome
nii de activitate. Prin aceste noi in
vestiții. guvernul francez speră să 
realizeze o rată de creștere econo
mică de 3 la sută în 1982 față de 
0,5 la sută in 1981, ceea ce ar avea 
ca rezultat crearea da noi locuri de 
muncă.

SUEDIA t Scăderea producției 
industriale

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Ziarele suedeze, făcînd referiri la 
surse guvernamentale, anunță că vo
lumul producției Industriale a scăzut 
in Suedia, In anul 1981, eu 2,5 la 
sută. In aceeași perioadă, produsul 
național global s-a redus cu 0,8 la 
sută. Pe de altă parte, după cum a 
anunțat Agenția suedeză de știri. în 
aceeași perioadă datoriile externe 
ale Suediei au crescut cu 9 miliarde 
coroane și au ajuns la 52 miliarde 
coroane.

S.U.A. t Este de așteptat 
o creștere a dobînzilor 

bancare
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

țn previziunile anuale ale societății 

cursei înarmărilor. O atenție deose
bită va fi acordată problemei unirii 
eforturilor forțelor ce luptă pentru 
pace în acțiunile lor împotriva am
plasării în Europa occidentală de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, pentru crearea de zone denu- 
clearizate pe continentul european. 
Totodată, vor fi abordate o serie de 
probleme legate de pregătirea celei 
de-a doua sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

Participanții la o adunare a organi
zației au declarat că se pronunță în 
favoarea zonelor denuclearizate în 
nordul Europei, întrucât consideră 
cursa înarmărilor nucleare drept cea 
mai mare amenințare pentru viața 
omenirii.

americane „Salomon Brothers", date 
publicității la New York, cunoscutul 
analist în probleme financiare Henry 
Kaufman apreciază că. cu începere 
din primăvara acestui an. In S.U.A. 
este de așteptai o creștere a dobîn- 
zilor.

Relansarea economică pe care se 
scontează va fi marcată de o creș
tere a solicitărilor de credite și. în 
consecință, de majorarea dobînzilor 
percepute pentru împrumuturile 
acordate — argumentează Kaufman, 
care consideră, pe de altă parte, că 
nivelul relansării așteptate se va si
tua sub media relansărilor survenite 
după perioadele de criză și depre
siuni în perioada postbelică. Dobîn- 
zile pe termen scurt, apreciază eco
nomistul american, nu vor atinge 
nivelurile record din perioada ulti
melor 12 luni, dar cele pe termen 
lung ar putea, în schimb, să depă
șească în semestrul al doilea al anu
lui curent nivelurile atinse in 1981.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 8 (Agerpres). — Primul 

ministru al Egiptului, Fuad Mohied- 
din, l-a primit pe Charles Percy, pre
ședintele Comitetului pentru relații 
externe al Senatului S.U.A., aflat în 
vizită la Cairo.

Intr-o declarație făcută după între
vedere, premierul egiptean a arătat 
că aceasta a prilejuit o examinare a 
situației din Orientul Mijlociu și a 
mijloacelor de consolidare a relații
lor între Egipt și S.U.A. — infor
mează agenția M.E.N.

Totodată, Charles Percy s-a întîl- 
nit cu Kamal Hassan Aii, vicepremier 
și ministrul afacerilor externe. Cu 
acest prilej au fost abordate, printre’ 
altele, probleme legate de apropiata 
vizită a secretarului de stat al S.U.A., 
Alexander Haig, la Cairo.

RIAD 6 (Agerpres). — Ministrul 
italian al afacerilor externe. Emilio

I R. S. F. IUGOSLAVIA

Dezvoltarea agriculturii 
și producției alimentare 
- sarcină prioritară

O cuvîntare a președintelui 
Consiliului Executiv Federal
BELGRAD 6 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R. S. F. Iugoslavia, Veselin 
Giuranovici, într-o cuvîntare rostită 
la Titograd, a relevat că dezvoltarea 
agriculturii și a industriei alimentare, 
paralel cu extinderea exportului și 
producției industriale, constituie o 
sarcină prioritară în cadrul progra
mului de dezvoltare pe termen me
diu, 1981—1985 — relatează agenția 
Taniug. Vorbitorul a subliniat necesi
tatea de a nu fi sustrase agriculturii 
pămînturi arabile de calitate.

Convorbiri 
americano - 

vest-germane
WASHINGTON 6 (Agerpres). — La 

Washington au avut loc convorbiri 
între președintele S.U.A.. Ronald 
Reagan, si cancelarul federal vest- 
german. Helmut Schmidt, aflat în vi
zită în capitala americană. Părțile au 
abordat probleme ale relațiilor bi
laterale si aspecte ale situației in
ternaționale actuale. între altele ne
gocierile americano-sovietice de la 
Geneva asupra limitării armamente
lor eurostrategice.

Cancelarul federal vest-german a 
insistat oe lingă președintele ameri
can — relatează agențiile A.P. și 
U.P.I. — asupra problemelor econo
mice mondiale, exorimîndu-si îngri
jorarea în legătură cu persistenta 
unor dobînzi bancare ridicate, a unor 
rate înalte ale șomajului si inflației, 
a deficitelor bugetare si ale balan
țelor de plăti. ..Nu vă ascund faptul 
că sîntem îngrijorați de rata înaltă 
a dobînzilor. în condițiile unei re
cesiuni profunde", a declarat Helmut 
Schmidt ziariștilor, după întrevede
rea cu președintele american.

Colombo, care efectuează o vizită 
oficială de trei zile în Arabia Saudi- 
tă. a avut întrevederi cu prim-vice- 
premierul. prințul moștenitor. Fahd 
Ibn Abdul Aziz, si cu ministrul afa
cerilor externe, prințul Saud Al-Fai- 
sal. A fost discutată situația din O- 
rientul Mijlociu, relatează agenția 
saudită de presă, citată de agenția 
Reuter.

După întrevederi, prințul Saud Al- 
Faisal a declarat că ministrul de ex
terne italian a reafirmat atașamentul 
tării sale la soluționarea problemei 
Orientului Mijlociu pe baza Declara
ției din 1980 a reuniunii la nivel înalt 
de la Veneția, a principalelor șapte 
state occidentale. Declarația, mențio
nează agenția Reuter, cere asocierea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la tratativele de pace în 
Orientul Mijlociu.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

SRI LANKA A CERUT GUVERNULUI BRITANIC SA-1 INAPOIEZ, 
TEZAURELE ISTORICE ȘI CULTURALE NAȚIONALE CE SE GASESi 
IN MUZEELE DIN MAREA BRITANIE. Printre acestea se află statui 
zeiței Tara, cunoscută, de asemenea, sub numele de Pattini Devi, datini 
din secolul al X-lea. Ministerul pentru Problemele Culturale al R.D.S. St 
Lanka a întocmit un catalog al pieselor de artă din tezaurul naționa 
căutate. Cele mai importante dintre ele se găsesc in prezent in muzeel 
din Marea Britanie, Franța, Olanda, Austria, Belgia, R. F. Germania, S.U.A 
Si Elveția. Reîntoarcerea proprietăților culturale in țările de origine sa 
restituirea lor in caz de insusire ilicită constituie una dintre preocupării 
multor țări in curs de dezvoltare ale lumii, sprijinite de UNESCO.multor țări în curs de dezvoltare ale

PROTOCOL SOVIETO-POLONEZ. 
Dună cum informează agenția 
T.A.S.S.. la încheierea convorbiri
lor dintre delegațiile guvernamen
tale sovietică si poloneză, la Mos
cova a fost semnat protocolul cu 
privire la schimbul de mărfuri si 
plăti între U.R.S.S. si R.P. Polonă 
pe anul 1982.

REMANIERE GUVERNAMENTA
LA ÎN MALAWI. Președintele Re
publicii Malawi, Kamuzu Banda, a 
procedat la o remaniere guverna
mentală. a anunțat un purtător de 
cuvînt oficial citat de agenția France 
Presse. în cadrul acestei măsuri, 
cinci miniștri au părăsit guvernul, 
printre el aflindu-se titularii por
tofoliilor comerțului și industriei, 
transportului și comunicațiilor, re
surselor naturale si pădurilor. Tot
odată, alți trei membri ai cabinetu
lui au primit însărcinări nou

VIZITA. Ministrul afacerilor ex
terne al Israelului, Yitzak Shamir, 
a sosit la Roma, unde va efec
tua o vizită de cinci zile. El va avea 
convorbiri cu șeful guvernului ita
lian, Giovanni Spadolini. cu minis
trul de externe. Emilio Colombo, și 
cu oficialități ale tării-gazdă. Vor 

Așa cum s-a relatat, cursul onului trecut regimul rasist de
la Pretoria și-a multiplicat acțiunile agresive împotriva Angolei, procedînc 
la concentrări și debarcări de trupe, in special în provinciile angoleze 
Cunene și Kuanda Kubango. La Cahama, la peste 100 km de graniță 
aviația sud-africană a bombardat obiective civile, localitatea respective 

fiind practic distrusă, după cum se vede din imaginea de mai sus

fi examinate, în principal, proble 
me privind evoluția raporturilo 
dintre Israel și Italia, precum ț 
unele aspecte ale vieții intemațic 
nale. Ministrul de externe israelia 
va fi primit joi, la Cetatea Vatica 
nului, de Papa loan Paul al Il-les

VENEZUELEI EST 
LOCUITORI, po

POPULAȚIA
DE 14 602 000
trivit datelor publicate de Direcți 
de statistică și informații la 31 de 
cembrie 1981.

REZERVELE MONETARE AL1 
MARII BRITANII erau la finei 
anului trecut de 23,347 miliarde do 
lari, față de 27,476 miliarde dola 
la sfîrșitul anului 1980.

INCENDIU LA SYDNEY. Un pu 
ternic incendiu a devastat, miercuri 
un grup de construcții din zom 
centrală a marelui oraș australia! 
Sydney. Potrivit datelor prelimina 
re, 38 de clădiri, între care 7 depo 
zite, au fost complet distruse sat 
grav avariate. Daunele materiali 
sînt estimate la peste 3 milioam 
dolari australieni. Incendiul esh 
considerat cel mai grav produs h 
Sydney in ultimii zece ani.

Ce perspective ar deschide omenirii declanșarea procesului dezarmării:
LA 1 FEBRUARIE

VA INTRA IN VIGOARE

0 LUME FĂRĂ ARME ÎNSEAMNĂ 0 LUME A PROSPERITĂȚII ȘI PROGRESULUI
Date și cifre edificatoare evidențiate de studiul O.N.U. privind relația dintre dezarmare și dezvoltare

In cuvintele însuflețitoare ale Mesajului de Anul Nou, adresat de 
președintele Nicolae Ceaușescu, și-au găsit expresie aspirațiile profunde 
ale întregului nostru popor, ale tuturor popoarelor de a impune oprirea 
cursei absurde a înarmărilor, de a trăi intr-o lume fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii și înțelegerii. „Acum, pînă nu este prea tîrziu 
— arăta secretarul general al partidului, președintele Republicii - să 
facem totul pentru a determina trecerea la dezarmarea generală, și în 
primul rind la dezarmarea nucleară I".

Gravitatea situației create ca urmare a acumulării munților de ar
mamente nucleare, de natură să pupă in pericol însăși existenta întregii 
omeniri, a fost deosebit de clar reliefată de amplul „STUDIU AL O.N.U. 
PRIVIND RELAȚIA DINTRE DEZARMARE Șl DEZVOLTARE", elaborat de 
un grup de experți din 27 de țări, între care și România.' Punînd in 
evidentă consecințele negative ale cursei înarmărilor asupra situației in
ternaționale. a dezvoltării economice și sociale (aceste aspecte au for
mat obiectul articolelor apărute in „Scînteia" nr. 12 223, 12 236 și 12 239), 
studiul reliefează totodată, în ultima sa parte, ce efecte binefăcătoare 
ar avea trecerea la măsuri efective de dezarmare, ce perspective lumi
noase ar deschide aceasta întregii omeniri.

De la risipa resurselor la reconvertirea lor 
constructivă

Frank Barnaby, directorul Institu
tului de cercetări Internationale Den- 
tru oace. cu sediul la Stockholm, de
clara : ..în ultimul deceniu, omenirea 
a cheltuit nentru arme 4 000 de mi
liarde dolari. Banii cheltuit! în a- 
cest scod not fi considerați ca o iro
sire tragică a resurselor noastre li
mitate. Dacă materiile Drime. capa
citățile de Droductie si. mai nresus 
de toate, energiile si inteligenta u- 
mană. irosite astăzi în lume în sco- 
Duri militare ar fi destinate activi
tăților Dasnice. nivelul de viată al 
omenirii ar fi infinit mai ridicat".

Renroducînd această opinie, studiul 
O.N.U. remarcă : „începerea, de că
tre principalii participant! la cursa 
înarmărilor, a procesului dezarmării, 
va fi de natură să schimbe in bine 
întregul tablou al vieții economice și 
politice mondiale. Fiecare Pas în 
direcția dezescaladării cursei înarmă

Dezarmarea - un proces pe deplin realist 
și realizabil

Cu toate acestea, studiul O.N.U. 
subliniază clar si fără echivoc : în
făptuirea dezarmării, a folosirii tu
turor resurselor umane si materia
le numai in scopuri pașnice este oe 
deplin posibilă. In context se men
ționează :

— Toate țările si popoarele doresc 
trecerea la dezarmare, pentru că ele 
vor să-si mobilizeze resursele pen
tru dezvoltarea si progresul lor e- 
conomico-social. De exemplu — ara
tă documentul O.N.U. — „Statele U- 
nite vor avea nevoie în anii '80 de 
alocații majorate cu 32.5 la sută nen
tru sănătatea publică cu 41 la sută 
nentru construcții de locuințe, cu 

rilor va constitui o bază pentru noi 
reduceri ale cheltuielilor militare Ia 
toate nivelurile si va pune procesul 
destinderii, dezvoltării economice, 
progresului social si noii ordini eco
nomice internaționale oe o bază so
lidă".

Desigur, subliniază studiul O.N.U., 
înfăDtuirea dezarmării si redistribui
rea personalului angajat, a mijloa
celor de oroductie si a bunurilor u- 
tilizate in Drezent în scoDuri mili
tare. în activități civile nu repre
zintă un proces simplu, ușor de în
făptuit. Sînt cercuri și forțe care, 
avînd în vedere în special uriașele 
profituri obținute, consideră aceasta 
„ca o amenințare pentru existența 
lor" și, ca atare, se vor deda la „pu
ternice presiuni politice si birocra
tice pentru menținerea statu- 
quo-ului" — se arată în continuare.

58.5 la sută pentru asigurări socia
le si cu 154 la sută pentru protec
ția mediului înconjurător. Țările 
O.E.C.D. estimează că. dacă fondu
rile pentru apărarea mediului vor 
rămîne neschimbate, poluarea aeru
lui în Europa occidentală va crește 
cu 70—80 la sută. în domeniul e- 
nergiei se vor cere resurse din ce 
In ce mai mari pentru cercetări în 
vederea conservării si descoperirii de 
noi surse energetice. Necesități pen
tru investiții mai mari în domeniul 
locuințelor, construcțiilor, mediului 
Înconjurător si energiei au si 
țările cu o economie planificată".

— Așa cum s-a văzut din expe
riența postbelică, demobilizarea și 

trecerea pe picior de pace din pe
rioada 1945—1948 s-au înfăptuit cu suc
ces: „In Statele Unite. 10 milioane 
persoane au fost demobilizate, iar 
bugetul militar a scăzut cu circa 40 
miliarde dolari; din cele 12 milioane 
persoane ce lucrau în 1945 în indus
tria de război și serviciile adiacente 
rămăseseră doar un milion in 1946. 
In Marea Britanie. în 16 luni au fost

Cine ar cîștiga ? Toate popoarele !
• Peste 130 milioane persoane (militari in uniforma, an

gajați civili în serviciile cu caracter militar, în producerea de 
arme și servicii adiacente, precum și forțele paramilitare) ar 
putea trece, treptat, la activități în scopuri pașnice

• 500 000 de specialiști, care lucrează în cercetarea pen
tru fabricarea și perfecționarea armelor, vor putea efectua 
doar studii și cercetări pentru descoperirea remediilor unor 
boli care seceră anual milioane de vieți, pentru descoperirea 
unor noi surse de energie

® Un miliard de dolari investiți în sectorul civil oferă po
sibilitatea angajării cu 51 000 de persoane mai mult decit în 
cazul in care aceeași sumă ar fi investită în domeniul militar

® Sute și mii de întreprinderi — unele în totalitatea lor, 
altele doar parțial — care fabrică în prezent armament, dînd 
o producție de circa 150 miliarde dolari, vor fi convertite să 
producă pentru nevoile oamenilor

• O suprafață egală cu cea a Franței, Marocului, Para
guayului, Suediei și Thailandei, luate la un loc, care este fo
losită în prezent pentru cazărmi, terenuri de instrucție, baze, 
aerodromuri etc., va reintra în circuitul agricol

® Anual, fiecare locuitor al Terrei va fi eliberat de povara 
celor 110 dolari cit i se smulge in prezent pentru înarmări

• Cu cantitatea de aluminiu, nichel, cositor, mercur, zinc, 
cupru, argint, tungsten și minereu de fier irosită în scopuri 
militare, țările Asiei, Africii și Americii Latine își vor putea 
dubla consumul de asemenea produse

® 125 de țări în curs de dezvoltare vor putea obține su
plimentar jumătate din consumul lor de petrol, care în prezent 
se folosește pentru producerea armelor și pentru instrucție

• Știința și atomul vor fi deturnate de ia scopurile distru
gerii, fiind puse să slujească numai progresului

• Mii de laboratoare care lucrează pentru producerea ar
melor de distrugere in masă vor lucra numai pentru progresul, 
fericirea și sănătatea omenirii

Parte integrantă a luptei pentru lichidarea 
decalajelor economice

Deși țărilor în curs de dezvoltară 
le revin doar 16 la sută din cheltuie

demobilizate 7 milioane persoane. în 
nici o țară rata șomajului n-a depășit 
atunci 4 Ja sută din forța de muncă 
(azi. în Marea Britanie și S.U.A. a- 
ceastă rată depășește 10 la sută — 
N.R.). Deosebit de pozitivă a fost si 
experiența Uniunii Sovietice. De e- 
xemnlu. fabrica de muniții „Krasnîi 
Proletarii" a trecut la producția de 
masini-unelte în mai puțin de doi ani".

lile militare globale, totuși cursa în
armărilor înseamnă pentru ele o

uriașă povară, care le împiedică „Beneficiile acestor țări de pe urma 
să-și consacre toate forțele dezvol- dezarmării sînt ușor de reliefat" — 
tării economice și progresului social. arată studiul O.N.U.

• Cele peste 80 miliarde dolari cheltuite în „lumea a 
treia" anul trecut pentru înarmare ar putea fi destinate aco
peririi celor mai urgente nevoi

• In loc să achiziționeze armament, țările respective vor 
putea cumpăra utilajele necesare dezvoltării economice

• Reducerea importului de arme va însemna ușurarea da
toriilor acumulate, reechilibrarea balanței lor de plăți

• Sumele obținute prin dezarmare vor fi îndreptate spre li
chidarea foametei și malnutriției, ca și a bolilor

® Materiile prime exportate în cantități tot mai mari pen
tru acoperirea cheltuielilor militare vor folosi propriei dez
voltări

® Vor spori investițiile, astfel îneît creșterea economiei va 
atinge ritmuri tot mai ridicate, contribuind la lichidarea sub
dezvoltării, a prăpastiei care le separă de țările bogate

® Dezarmarea va oferi țărilor industrializate posibilitatea 
să-și sporească contribuția la fondul de dezvoltare a țârilor 
râmase în urmă

9 înfăptuirea dezarmării, îmbunătățirea climatului mon
dial, extinderea colaborării și cooperării vor facilita efor
turile pentru realizarea noii ordini economice internaționale

Nimic nu poate fi mai urgent .
Studiul O.N.U. cuprinde. în partea 

finală, o serie de concluzii si reco
mandări care subliniază, o dată mai 
mult, necesitatea intensificării efor
turilor tuturor popoarelor pentru în
depărtarea pericolelor la adresa pă
cii, a vieții pe pămint. „Studiul în
tocmit de grupul de experți — se 
arată in această parte — confirmă că 
accentuarea cursei înarmărilor repre
zintă un grav pericol pentru omeni
re. Primejdia războiului, a distrugerii 
planetei este în creștere, ca urmare 
a competiției — calitative și cantita
tive — a armelor convenționale și 
nucleare. Cel mai mare pericol pen

Este un obiectiv pentru care România a militat și militează cu con
secvența, așa cum o arată și strălucita inițiativă de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Mesajul de Anul Nou, adresat de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, se constituie intr-un angajament 
ferm că România socialistă va continua să acționeze pentru înfăptuirea 
acestei cerințe vitale, in consens cu interesele poporului nostru, ale tuturor 
popoarelor, deschizind astfel perspective luminoase progresului întregii 
omeniri, viitorului civilizației pe planeta noastră.

\ Nicolae PLOPEANU

tru omenire, in măsură să pună in 
primejdie însăși existenta sa, este 
riscul izbucnirii unui conflict cu fo
losirea armelor nucleare. De aceea, 
necesitatea prevenirii acestui risc 
este deosebit de urgentă. In același 
timp, continuarea si intensificarea 
cursei înarmărilor are consecințe gra
ve pentru dezvoltarea și progresul 
economico-social al tuturor popoa
relor. Toate aceste considerații subli
niază extrema urgentă a abandonării 
folosirii forței in relațiile internațio
nale, a trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, sub un control interna
țional efectiv".

Acordul de constituire 
a Confederației Senegambi

DAKAR 6 (Agerpres). — Confed 
rația dintre Senegal și Gambia va d 
veni operațională la 1 februarie — 
declarat președintele senegalez, A 
dou Diouf, citat de agenția Associat 
Press. Acordul de constituire a Co 
federației Senegambia, aprobat 
parlamentele celor două țări la SC d 
cembrie 1981, cheamă la integ' t 
forțelor armate ale celor două țf' f, 
dezvoltarea unui sistem econor'. p 
monetar comun și la coordoi. r 
problemelor externe și ale comun:, 
țiilor, informează A. P. în toate cei 
lalte probleme fiecare stat va rămî 
suveran și independent.

Sediul președinției confederate ' 
fi in Senegal, iar cel al vicepreședi 
tiei — în Gambia. Confederația ■ 
avea un parlament, cu o structură i 
2 Ia 1 în favoarea deputaților seneg 
Iezi, și un Consiliu de Miniștri.

Răspunderea pentru securitatea t 
rli va fi asumată de președintele coi 
federației. Acordul prevede constitu 
rea unui tribunal neutru, care să r 
zolve orice diferende de interpreta 
privind acordul confederal înt 
președintele si vicepreședintele coi 
federației.

Capriciile vremii
WASHINGTON 6 (Agerpres). - 

Ninsori abundente, viscole și fur
tuni puternice, tornade, ploi toren
țiale soldate cu inundații afecteazc 
cea mai mare parte a zonelor cen
trale si de nord-vest ale Statelor 
Unite. Potrivit datelor preliminare 
numărul victimelor înregistrate cc 
urmare a intemperiilor se ridică k 
aproape 70.

In statul California, inundațiile ș 
alunecările de teren au provoca 
daune materiale estimate la aproa
pe 10 milioane dolari. Intr-o serii 
de alte state — între care Washing
ton, Wisconsin, Oregon. Dakota di 
Sud, Michigan, Nevada — afectau 
de viscol si de căderi masive di 
zăpadă, traficul rutier a fost prac
tic suspendat, un mare număr dt 
autostrăzi fiind blocate, iar inst'tu- 
țiile de învățământ au fost închiși 
temporar.

BONN 6 (Agerpres). — Un pu 
ternic viscol. înregistrat în parte< 
nordică a R-F. Germania, a provo 
cat perturbări ale traficului rutier 
Potrivit unui purtător de cuvin 
oficial din landul Schleswig-Hol 
stein, multe dintre șoselele regiuni 
au devenit impracticabile din cauzi 
oheții si a zăpezii. Pe de altă parte 
in zonele centrală și sudică ah 
R.F.G. s-au înregistrat precipitați 
abundente sub formă d" lavoviță s 
nloi. Străzile orașului Wiirzburg ar 
fost inundate ca urmare a ieșiri 
din albie a apelor fluviului Main.
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