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Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, a primit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice, V. G. Kulikov, co- 
mandant-șef al Forțelor Armate Uni
te ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, și pe generalul 
de armată A. I, Gribkov, șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate Uni

te, care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte gene- 
ral-locotenent Constantin Olteanu. 
ministrul apărării naționale, și gene
ral-colonel Vasile Milea, prim-ad- 
junct al ministrului apărării naționa
le și șef al Marelui Stat Major.

Oaspeții au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și urări de succese în întreaga acti
vitate din partea tovarășului. I. V. 
Andropov, secretar general al C.C.

al P.C.U.S., precum și a tovarășului 
D. F. Ustinov, mareșal al Uniunii 
Sovietice, ministrul apărării al 
U.R.S.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului I. V. Andropov, precum 
și tovarășului D. F. Ustinov un căl
duros salut și cele mai bune urări 
de sănătate și succes în activitate.

A avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni, 6 decembrie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat Raportul privind proiectele Bu
getului de Stat și Planului financiar cen
tralizat pe anul 1983, elaborate în spiritul 
orientărilor și sarcinilor stabilite în docu
mentele Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
și pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

S-a subliniat că nivelurile propuse în 
aceste proiecte au în vedere indicatorii 
producției industriale și de eficiență cu
prind în proiectul Planului național unic 
pent ’ anul următor și sînt corelate cu 
prevederile din programele speciale întoc
mite pe sectoare de producție.

Activitatea de fundamentare a indicato
rilor economici și financiari a fost orien
tată în direcția creșterii mai accentuate a 
eficienței în toate domeniile, sporirii veni
turilor și asigurării-unui regim sever de 
economii, consolidării echilibrului bugetar, 
financiar-monetar și valutar, întăririi ordi
nii și disciplinei în utilizarea resurselor fi
nanciare ale economiei naționale, aplică
rii ferme a noului mecanism economico- 
financiar.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
prevederile celor două proiecte asigură 
resursele financiare pentru dezvoltarea 
planificată a industriei și agriculturii, a 
tuturor ramurilor economiei naționale, 
pentru finanțarea acțiunilor social-cultu- 
rale, de administrație, apărarea țării, pre
cum și pentru restituirea unei părți din 
datoria externă și a dobînzilor aferente.

Proiectul Bugetului de Stat însumează 
5a venituri și cheltuieli 301,9 miliarde lei. 
Prevederile bugetului se bazează pe creș
terea, în anul 1983, a produsului social 
cu 4,1 la sută, a valorii producției-marfă 
industriale cu 6,6 la sută, iar a celei nete 
cu 8 la sută, a valorii producției globale 
agricole cu 5,1—5,6 la sută, reducerea 
cheltuielilor totale la 1 000 lei producție- 
marfă cu 1,5 la sută.

Analizîndu-se proiectul Planuțui finan
ciar centralizat pe 1983, s-a arătat că, pe 
bQj dezvoltării susținute a producției 
mc» eriale, reducerii cheltuielilor de pro
ducție și de circulație, ridicării eficienței 
economice în toate sectoarele de activi
tate, se asigură, în anul următor, resursele 
necesare acoperirii integrale a sarcinilor 
prevăzute în Planul național unic.

în vederea înfăptuirii obiectivelor și sar
cinilor cuprinse în proiectele Bugetului de 
Stat și Planului financiar centralizat pe 
anul 1983, Comitetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor, consiliilor populare, 
centralelor, întreprinderilor și celorlalte 
unități socialiste, organizațiilor financiar- 
bancare să acționeze pentru aplicarea 
fermă a mecanismului economico-finan- 
ciar, realizarea unei înalte eficiențe eco
nomice, pentru punerea în funcțiune la 
termen a fondurilor fixe și scurtarea dura
tei de execuție a investițiilor, pentru creș
terea eficienței comerțului exterior, în
deosebi a exportului, prin îmbunătățirea 
structurii acestuia.

S-a indicat, totodată, să se ia măsuri 
hotărîte pentru creșterea spiritului de răs
pundere în utilizarea resurselor financiare 
ale statului, întărirea controlului, evitarea 
cheltuielilor neraționale, a oricăror forme 
de risipă, pentru apărarea avutului 
obștesc.

S-a cerut tuturor ministerelor, tuturor 
unităților economico-sociale să acționeze 
pentru reducerea cheltuielilor de orice fel 
și, în acest cadru, pentru introducerea 
unui regim sever de economii la cheltuie
lile administrativ-gospodărești, pentru va
lorificarea cu maximă eficiență a tuturor 
fondurilor bănești, pentru sporirea venitu
lui național — principala sursă de ridicare 
continuă a nivelului de trai al întregului 
popor.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
aprobarea bugetelor să se facă pe baza 
unei analize aprofundate a veniturilor și 
cheltuielilor la nivelul fiecărei unități în 
parte și la nivelul fiecărui minister. S-a 
stabilit, de asemenea, să se introducă o- 
bligativitatea raportării lunare privind în
deplinirea activității financiare, pînă la ni
velul unităților.

S-a cerut, în același timp, ca băncile și 
celelalte organe financiare să exercite un 
control riguros privind felul cum sînt gos
podărite mijloacele financiare ale statului, 
condiție esențială pentru îndeplinirea pro
gramelor de autoconducere și autofinan
țare a unităților.

Comitetul Politic Executiv a cerut guver
nului, ministerelor, celorlalte instituții cen

trale să acționeze în vederea îndeplinirii 
planului de beneficii al tuturor unităților, 
pentru lichidarea activităților nerentabile.

S-au stabilit măsuri privind mai buna 
folosire a creditelor pe care statul le acor
dă întreprinderilor, precum și pentru sti
mularea creșterii depunerilor bănești Ia 
C.E.C. din partea populației.

Criticînd lipsurile existente, Comitetul 
Politic Executiv a cerut guvernului, ministe
relor, consiliilor populare, unităților de 
cooperație să ia măsuri concrete pentru 
dezvoltarea serviciilor pentru populație, în 
conformitate cu prevederile de plan, astfel 
încît să sporească contribuția acestora la 
realizarea venitului național.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că Ministerul Finanțelor, băn
cile, întregul aparat financiar-contabil din 
ministere, consilii populare, centrale, între
prinderi și instituții vor acționa cu fermita
te pentru înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării și ridicare a nivelului 
de trai, material și spiritual, al poporului 
nostru.

Aprobînd proiectele Bugetului de Stat și 
Planului financiar centralizat pe anul 1983, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca ele 
să fie supuse dezbaterii și aprobării Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare cu privire 
la vizitele oficiale de prietenie, efectuate 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Indonezia — la invitația președintelui Re
publicii Indonezia, general Suharto, și a 
doamnei Tien Suharto; în Singapore — la 
invitația președintelui v Chengara Veeti! 
Devan Nair și a doamnei Nair; în Malaye- 
zia — la invitația Maiestății Sale Sultan 
Haji Ahmad Shah Ibni Al-Marhum Sultan 
Abu Bakar, suveranul Maîayeziei, și a 
Maiestății Sale Tuanku Hajjah Afzan Binti 
Tengku Muhammad, suverana Maîayeziei, 
și în Kuweit — Ia invitația emirului statului, 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah. De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre convorbirile 
purtate Ia Karachi cu președintele Re
publicii Islamice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Haq, cu prilejul scurtei 
vizite efectuate în această țară.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere noii solii de pace, prietenie și 
colaborare pe care șeful statului român a 
întreprins-o în aceste țări din Asia, re- 
liefînd că ea se înscrie ca un moment de 
o deosebită importanță atît pe plan bi
lateral, cît și în sfera vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pe 
deplin activitatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în timpul acestor vizite 
și a relevat contribuția sa determinantă la 
fundamentarea și transpunerea în viață a 
politicii externe a partidului și statului 
nostru. S-a subliniat că oamenii muncii, 
toți cetățenii patriei au salutat cu profun
dă satisfacție rezultatele rodnice ale vizi
telor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce 
corespund pe deplin intereselor funda
mentale ale poporului nostru, cauzei dez
voltării libere și independente a tuturor 
națiunilor, progresului lor economic și 
social.

în timpul ședinței a fost evidențiată im
portanța înțelegerilor convenite cu pri
lejul vizitei îh Republica Indonezia, menite 
să confere noi dimensiuni conlucrării re
ciproc avantajoase româno-indoneziene. 
S-a reliefat hotărîrea exprimată de pre
ședinții României și Indoneziei de a con
solida și dezvolta în continuare colabora
rea dintre cele două țări pe plan econo
mic, comercial, științific, tehnologic și 
cultural.

A fost subliniată, totodată, însemnătatea 
hotărîrilor stabilite în cursul convorbirilor 
româno-singaporeze la nivel înalt, care 
deschid perspective favorabile promovării 
cooperării economice, intensificării schim
burilor comerciale, extinderii conlucrării pe 
tărîm tehnico-științific, al educației, artei 
și culturii.

O deosebită apreciere a fost dată, de a- 
semenea, rezultatelor fructuoase ale con
vorbirilor româno-malayeziene la nivel 
înalt, care pun în evidență voința celor 
două țări de a amplifica și lărgi co
operarea dintre ele, îndeosebi prin parti
ciparea la realizarea unor proiecte și 
programe economice comune, incluse 
în planurile lor naționale de dez
voltare, arătîndu-se că noile acorduri 
semnate cu acest prilej constituie o bază 
importantă pentru întărirea colaborării bi
laterale.

In același timp, a fost relevată impor
tanța noului dialog româno-kuweitian la

nivel înalt, care a reafirmat dorința co
mună de a se continua eforturile pentru 
impulsionarea raporturilor dintre România 
și Kuweit, de a se valorifica cît mai larg 
multiplele posibilități existente, în vede
rea aprofundării cooperării în diverse sec
toare de activitate.

S-a apreciat că vizita în Pakistan a 
marcat un moment de seamă în întărirea 
prieteniei și colaborării dintre cele două 
țări, evidențiind hotărîrea lor de a dez
volta și diversifica relațiile economice bi
laterale, corespunzător intereselor po
poarelor român și pakistanez.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
profunda semnificație a schimburilor de 
păreri avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii țărilor din Asia 
vizitate cu privire la evoluția situației in
ternaționale, care au pus în evidență 
identitatea sau apropierea punctelor de 
vedere în abordarea problemelor majore 
ale lumii contemporane.

S-a relevat faptul că în timpul convor
birilor a fost manifestată voința României 
și a statelor respective de a întări conlu
crarea dintre ele pe arena mondială, în 
cadrul O.N.U., al altor organizații și orga
nisme internaționale, al „Grupului celor 
77", al țărilor în curs de dezvoltare, al miș
cării de nealiniere, în interesul cauzei 
păcii, securității, înțelegerii și cooperării 
între națiuni.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
satisfacția că dialogul purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu șefii de stat ai 
acestor țări a pus pregnant în evidență 
necesitatea de a se acționa energic pen
tru oprirea înrăutățirii situației internațio
nale/pentru reluarea și continuarea poli
ticii de pace, destindere și largă colabo
rare, pentru așezarea relațiilor dintre state 
pe baza principiilor egalității în drepturi, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
importanța aprecierilor făcute în cadrul 
convorbirilor la nivel înalt că problema 
fundamentală a lumii contemporane o 
constituie oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete, eficiente de 
dezarmare generală, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, astfel încît uriașele 
resurse materiale, financiare și umane uti
lizate în domeniul înarmărilor să fie elibe
rate și puse în slujba progresului econo- 
mico-social, îndeosebi al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Totodată, s-a relevat convergența opi
niilor exprimate în legătură cu importanța 
intensificării eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării, a marilor decalaje existen
te între țările bogate și cele sărace, pen
tru edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, întemeiată pe dreptate, 
egalitate, democrație, pe suveranitatea 
tuturor statelor asupra resurselor lor na
turale, care să asigure progresul mai 
rapid al tuturor țărilor, în special al celor 
rămase în urmă, precum și stabilitatea e- 
conomică și politică mondială. In acest 
cadru, Comitetul Politic Executiv a apreciat 
acordul deplin al României și țărilor vizi
tate privind însemnătatea organizării unei 
conferințe la nivel înalt a statelor în curs 
de dezvoltare in scopul armonizării pozi
ției acestora în negocierile cu țările dez
voltate în legătură cu instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

S-a reliefat, totodată, că schimburile de 
păreri în probleme internaționale au pus 
în evidență necesitatea de a se face totul 
pentru soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a stărilor de încordare și conflict, 
a tuturor diferendelor dintre state, în con
cordanță cu interesele menținerii păcii, în
tăririi securității, independenței și cooperă
rii între popoare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
marea însemnătate pe care România și 
țările asiatice vizitate o acordă securității 
europene, ele considered că înfăptuirea 
acesteia poate contribui la îmbunătățirea 
climatului politic mondial, la întărirea pă
cii și colaborării în întreaga lume.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
documentele convenite cu prilejul acestor 
vizite, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru transpunerea lor în viață, în 
cele mai bune condiții, în vederea dezvol
tării și mai puternice a relațiilor de priete
nie și colaborare existente între România 
și țările respective, corespunzător dorinței 

. și năzuințelor lor de pace și progres.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

B. Funderburk, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni, pe David

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A

PARTIDULUI COMUNIST
V______ ROMÂN___

Cum acționează minerii de ia Rovinari 

pentru a produce

CĂRBUNE MAI MULT, 
O B UlĂ CALITATE!

Condiția prioritară pentru ca termocentralele să pulseze în sistemul 
energetic național cantități tot mai mari de energie electrică o constituie 
alimentarea lor ritmică cu cantitățile de cărbune necesare și asigurarea 
stocurilor pentru nevoile de consum productiv mult mai mari în perioada 
de iarnă. Or, după cum s-a arătat în relatarea anterioară, la întreprin
derea ,.Electrocentrale“ Rovinari — la ora actuală cea mai puternică uni
tate termoenergeticâ din țară în funcțiune — stocul de cărbune in loc 
să crească a scăzut în luna noiembrie tocmai datorită nerespectării gra
ficelor zilnice de livrare de către unitățile furnizoare. Pornind de la fap
tul că întreprinderii miniere Rovinari ii revine sarcina de a asigura circa 
70 la sută din nevoile de consum și de stocare ale termocentralei din zonă, 
vom urmări in convorbirea de azi preocupările minerilor de aici pentru 
impulsionarea procesului extractiv, măsurile și acțiunile ce se întreprind 
în această perioadă pentru îmbunătățirea ritmicității și ridicarea produc
ției și a livrărilor de cărbune la nivelul cerințelor sezonului friguros. 
Interlocutorul nostru — tovarășul MIHAI PASERE, secretarul comitetu
lui de partid, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprin
derea minieră Rovinari.

— Vă rugăm, pentru început, să 
prezentați succint dinamica produc
ției de cărbune în perioada ce a tre
cut din anul 1982.

— Voi începe prin menționarea 
’unui aspect pozitiv : in acest an, la 
încheierea lunii septembrie, colecti
vul nostru a realizat o cantitate de 
cărbune echivalentă cu întreaga pro
ducție a anului 1981, folosind în prin
cipal aceleași capacități productive. 
Pe 10 luni s-a realizat la descopertă 
cu 8,5 milioane mc steril mai mult 
fată de anul precedent. Raportat la 
plan însă. înregistrăm un minus de 
producție de .316. mii tone..Jignit, 
restantă ce provine cu precădere din 
trimestrul I. cînd atentia noastră 
prioritară a fost îndreptată spre pu
nerea la punct a circuitelor pe benzi 
și pregătirea rezervei de cărbune.

— Cum și-a achitat tmitatea dum

neavoastră obligațiile către termo
centrală ?

— Am livrat pînă în prezent a- 
proape 6 milioane tone lignit — can
titate mult superioară fată de aceeași 
perioadă a anului trecut — și înre
gistrăm o medie zilnică de livrare de 
circa 20 000 tone cărbune pe zi. Față 
de plan, mai sîntem datori către ter
mocentrală cu o cantitate de 278 000 
tone.

— In această perioadă, după cum 
bine cunoașteți, cerințele de cărbune 
sînt mereu mai mari, iar producția 
și livrările trebuie raportate la aceste 

.. cerințe.,, , . ,
— Este indiscutabil că nu putem 

nutri un sentiment de automulțumire. 
atît timp cit am avut multe neajun
suri in folosirea puternicei dotări 
tehnice de care dispunem. în valori
ficarea imensului sprijin material și

uman acordat de conducerea partidu
lui și statului, a forțelor proprii. Știm 
că prevederile de plan sînt minime, 
câ avem datoria să asigurăm tării 
cantități tot mai mari de cărbune 
energetic. Am menționat rezultatele 
de mai sus pentru că ele ne-au per
mis să avem in momentul de fată o 
rezervă activă de producție pentru o 
perioadă de peste 6 luni, aceasta con
stituind. in același timp, suportul cli
matului de încredere si optimism, de 
angajare a colectivului nostru pentru 
recuperarea restantelor și realizarea 
integrală a planului pe 1982. Pe 
această bază preconizăm să sporim 
producțiile și livrările zilnice de căr
bune. astfel încît să contribuim sub
stanțial la refacerea stocului de căr
bune de la termocentrala Rovinari. 
Deși am intrat în sezonul friguros și 
ne desfășurăm activitatea în condiții 
de-umiditate excesivă, sintem preo
cupați de aplicarea unor măsuri ener
gice pe plan organizatoric, tehnico- 

. economic și politico-educativ. pentru 
a spori considerabil. în această ulti
mă parte a anului, producția de căr
bune.

— Ce s-a -întreprins concret, in 
acest sens, și cum. se reflectă măsu
rile și acțiunile desfășurate pe pla
nul eficienței activității extractive ?

— Pe fondul unei mobilizări ge
nerale arh s'tăbîlif ca. prin rotație, 
flecare din cadrele de conducere să 
asigure controlul și îndrumarea în
tregii activități din raza întrcprinde-
(Continuare în pag. a Il-a)

i OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIA CĂRBUNELUI! 
j-------------------------------------------------------- (
j Acționați cu toate forțele, cu înaltă responsabilitate j 
I muncitorească pentru. a extrage și livra termocentralelor \ 
j cantități sporite de cărbune, de calitate superioară! Vă j 
j aduceți astfel contribuția la creșterea bazei energetice ț 
! a țării, la asigurarea energiei electrice necesare bunei j 
[ desfășurări a activității economico-sociale! j

ÎNFĂPTUIRI ISTORICE, FUNDAMENTALE ALE POLITICII PARTIDULUI

^cceș neîh^^adit Id înyâțâfurâ 
pentru toți copiii țârii

în anii socialismului, 
îndeosebi în ultimele 
două decenii, învățămân
tul de toate gradele din 
țara noastră, beneficiind 
de îndrumările și orien
tările date de partid, 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, a cu
noscut o puternică și per
manentă dezvoltare, în 
legătură tot mai strînsă 
cu cerințele vieții1 econo
mice, sociale, științifice și 
culturale a tării.

Școala românească dis
pune astăzi de un învă- 
țămînt diversificat și mo
dern, cu un înalt nivel 
științific, care răspunde 
din ce în ce mai mult ce
rințelor actuale ale dez
voltării multilaterale a 
patriei.

Pentru tot ce s-a rea
lizat în domeniul învăță- 
mintului și, în cadrul a- 
cestuia, în invățămintul cu 
predarea limbilor națio
nalităților conlocuitoare, 
copiii și tineretul țării 
poartă o recunoștință fier
binte. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român pentru con
dițiile ootime în care se 
desfășoară activitatea de 
instruire și educare a ti
nerei generații, pentru 
posibilitățile neîngrădite 
de care dispune în pre
gătirea sa pentru muncă 
și viață.

Exorimăm. totodată, în
treaga noastră gratitudine 
tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prim vice- 
prim-ministru al guver

luliu FURO
secretar de stat la Ministerul Educației și Invățâmîntului

Date și cifre privind invățămintul

pentru naționalitățile conlocuitoare

® în 3 245 unități și secții de învăță- 
mînt de toate gradele, predarea se 
face și în limbile naționalităților con
locuitoare

© 17 778 cadre didactice — educa
toare, învățători, profesori, ingineri, 
cadre universitare — asigură buna 
desfășurare a procesului instrucUv- 
educativ în maghiară, germană și aite 
limbi

® la dispoziția elevilor se află 191 
titluri de manuale în limba maghiară, 
123 titluri în limba germană, 241 titluri 
în alte limbi ; numai în acest an s-au 
editat 1 509 000 exemplare.

nului, pentru Îndrumarea 
și sprijinul direct și per
manent acordate organiză
rii și desfășurării întregii 
activități pe tărîmul în- 
vătămintului.

Invățămintul a fostdin- 
totdeauna unul din prin
cipalii factori de civiliza

ție și cultură, asigurînd 
pregătirea necesară a ti
neretului pentru activita
tea social-utilă. Faptul că 
în acest an școlar pe 
băncile școlilor și facul
tăților învață și se pre
gătesc pentru muncă și 
viață peste 5,7 milioane

de copii și tineri, adică 
aproximativ un sfert din 
populația tării, atestă, 
fără tăgadă, rolul impor
tant al școlii în viața so- 
cial-economică a Româ
niei socialiste.

Astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, așa cum s-a subli
niat și la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c., 
invățămintul este chemat 
sâ contribuie la creșterea 
și formarea muncitorilor, 
tehnicienilor și specialiș
tilor necesari diferitelor 
sectoare ale economiei 
naționale și vieții sociale, 
la ridicarea generală a ni
velului de pregătire cul- 
tural-științifică a între
gului popor.

Apreciind stadiul ac
tual al dezvoltării. învă- 
țămîntulur românesc, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită cu 
ocazia deschiderii anului 
de învățămînt 1982—1983, 
arăta că „invățămintul 
româneso de toate grade
le a ajuns la un nivel de 
dezvoltare și Ia o bază 
materială care îi permite 
să rezolve cu succes ori
ce probleme \in domeniul 
pregătirii cadrelor pentru 
toate sectoarele de activitate".

în contextul profunde
lor prefaceri pe care le-a 
cunoscut invățămintul din 
România se înscrie și 
dezvoltarea și perfecțio
narea invățămîntului în 
limbile naționalităților 
conlocuitoare. Astfel, au 
fost luate măsuri pentru 
îmbunătățirea repartizării
(Continuare 
în pag. a III-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA — marți 7 decembrie 1982

ENERGIA ELECTRICĂ - economisită la maximum, zi de zi!

Ce ați întreprins pentru reducerea

Așa cum arătam și în articolul „De 
ce s-au depășit repartițiile de energie 
electrică publicat in numărul din 
28 noiembrie al ziarului, încadrarea 
unităților economice în repartițiile de 
energie electrică reprezintă, în această 
perioadă, una din condițiile de cea mai 
mare Importanță pentru asigurarea 
energiei necesare alimentării norma
le a tuturor categoriilor de consuma
tori. După cum se știe, resursele 
energetice sînt limitate și nici o în
treprindere nu are voie, nu are de 
unde să consume mai mult decît s-a 
stabilit. Din datele furnizate de Cen
trala industrială de rețele electrice 
rezulta insă că, în perioada 1-20 no
iembrie, multe unități au depășit re
partițiile de energie electrică. De ce ? 
Ce măsuri s-au luat pentru reducerea 
consumului de energie electrică ? 
Acestea au fost cele două întrebări 
adresate unităților care nu s-au în
cadrat în cotele de consum stabilite.

Din răspunsurile primite rezultă — 
și acesta este intr-adevăr lucrul 
esențial — că in majoritatea unități
lor s-a înțeles necesitatea reducerii 
consumului de energie electrică. 
„Așa cum era și firesc, precizează 
inginerul Gheorghe Bulinschi, direc
torul Combinatului de lianți și azbo
ciment din Aieșd, întîi de toate am 
acționat pentru reducerea consumu
rilor tehnologice. Astfel, am trecut la 
încărcarea 
secțiile de 
odată și o 
lor, în așa 
puțin in orele de virf ale consumului 
din sistemul energetic național. Am 
luat apoi măsuri pentru ca utilajele 
mari consumatoare (cuptoarele de 
clincher, cuptoarele de var) să func
ționeze la indici intensivi maximi și 
cu consumuri energetice optime, în
tărind asistența tehnică. Concomi
tent, am executat modificări la unele 
utilaje, cum ar fi separatoarele dina
mice de la moara nr. 3 de ciment, 
pentru reducerea consumului de 
energie. Cit privește consumurile 
netehnologice, menționez că am ra
ționalizat iluminatul în secții și ate
liere. Numai în atelierul de prelu
crări mecanice, bunăoară, puterea ab
sorbită a fost redusă cu 3,5 kW. De 
asemenea, am îmbunătățit programul 
de funcționare a pompelor de apă, a 
podurilor rulante. în fine, în fiecare 
dimineață, pe baza constatărilor co
misiei energetice din combinat și ale 
altor cadre de specialitate repartizate 
pe schimburi, analizăm consumurile 
energetice dîn ziua precedentă, atît 
pe întreaga unitate, citași, pe fiecare 
secție în parte, adoptind prompt cele 
mai judicioase. măsuri pentru înca
drarea în cotele, de energie repar
tizate".

Măsuri pentru reducerea 
mului de energie electrică . 
luate și la combinatele de îngrășă
minte chimice din Slobozia și Arad, 
întreprinderea de geamuri din Me
diaș, Șantierul naval din Oltenița, 
Combinatul chimic din orașul Vie-

toria, întreprinderea de antibiotice 
din Iași, in multe alte unități. Aceas
ta înseamnă că toate unitățile s-au 
și încadrat în repartițiile de energie 
electrică 7 Uneori .•— da, alteori — nu.

Surprinzător este insă faptul că, in 
unele cazuri, nici nu se poate da un 
răspuns precis la întrebare. Mai mult, 
inginerul Nicolae Mareea, șeful ser
viciului mecano-energetic al Com
binatului de îngrășăminte 
din Arad, pare să fie chiar 
riat : „Nu știm de unde a 
că la combinatul nostru s-a
repartiția de energie electrică în 
perioada 1—20 noiembrie. Dimpo
trivă. nu numai că ne-am încadrat

chimice 
contra- 
rezultat 
depășit

La ancheta „Scîn
teii66, răspunsuri din 
mai multe unități 

industriale

Unități care nu s-au încadrat în repartițiile

de energie electrică în luna noiembrie
Tot nu s-a făcut lumină

intensivă a utilajelor la 
materii prime, făcind tot- 
redistribuire a schimbur:- 
fel incit să se lucreze mai

consu- 
au fost
șî Arad,

în repartiția respectivă de ener
gie electrică, dar pînă la data de 
20 noiembrie am economisit peste 400 
megawați-oră". Laconic, inginerul 
Raul Blaha, șeful serviciului meca
no-energetic de la Combinatul de în
grășăminte chimice din Slobozia, ne 
răspunde că „depășirea s-a datorat 
faptului că repartiția de energie elec
trică a fost insuficientă pentru pro
cesul de producție. Odată cu stabi
lirea cotei de energie la nivelul ne
cesarului pentru procesul de produc
ție, nu au mai existat nici depășiri".

Deci, ajungem din nou la proble
ma repartițiilor de energie electrică, 
problemă neînțeleasă sau greșit în
țeleasă in unele întreprinderi. După 
cum precizam și in articolul prece
dent, conducerile unor unități eco
nomice solicită și adeseori li se 
aprobă modificarea repartițiilor, ceea 
ce creează mari greutăți in echili
brarea balanței energetice. Așa, de 
exemplu, inginerul N. Mareea, de la 
combinatul din Arad, recunoaște — 
totuși — că în primele zile ale lunii 
decembrie. întrucît o serie de instala
ții au fost în pornire, dună reparații, 
s-au consumat zilnic în plus 30— 
50 MWh. Și acum, iată o decizie cel 
puțin bizară : „în această situație, 
continuă interlocutorul, am întocmit 
noi o repartiție a consumului de 
energie, pe zile. în funcție de nece
sități".

Iată, așadar, cum dintr-un condei 
— cum se spune — conducerea Com
binatului de îngrășăminte chimice 
din Arad „și-a rezolvat" problema 
care o interesează, fără să o intere
seze însă felul cum va fi echilibrată 
balanța 
ționale. 
unitate 
partiția 
unitate 
puțin.
repartițiilor se întoarce chiar împo
triva unităților care solicită aseme
nea schimbări. La întreprinderea

mecanică de echipament 
din Galați, de exemplu, 
modificărilor solicitate, s-a 
situația ca nici să nu se 
care au fost repartițiile in lunile oc
tombrie și noiembrie, dacă s-au făcut 
economii sau dacă s-a depășit con
sumul de energie electrică. Și totuși, 
inginerul Costică Răduț, directorul 
întreprinderii, se plîngea că in luna 
noiembrie s-au operat numeroase 
opriri, unele neanunțate, în alimen
tarea cu energie electrică, ceea ce a 
condus la nereaiizarea unei produc
ții în valoare de peste 14 milioane 
lei. Desigur, nu este normal ca ali
mentarea cu energie să fie întrerup
tă fără anunțarea consumatorilor. 
Dar și conducerile unităților econo
mice trebuie să înțeleagă că prin 
schimbarea repetată a repartițiilor, 
echilibrarea zilnică, oră de oră a ba
lanței energetice a economiei națio
nale devine foarte dificilă. Or, după 
cum ne-a relatat tovarășul Dorin 
Merișca. de la Centrala industrială 
de rețele electrice, in luna noiembrie 
s-au făcut cele mai multe schimbări 
de repartiții. Este o situație anorma
lă. care nu trebuie să se mai repete. 
Economia de energie nu se poate 
realiza prin schimbarea unor cifre 
pe hîrtie, ci numai prin reducerea 
efectivă a consumului de energie.

hidraulic 
in urma 
ajuns in 
mai știe

Ion TEODOR
ți corespondenții „Scînteii

energetică a economiei na- 
Pentru că dacă intr-o zi o 
consumă mai mult decit re
primită înseamnă că altă 

va trebui să consume mai 
Uneori, practica modificării

© Județul Alba : Combinatul de prelucrare a lemnului 
Blaj ;

® Județul Brașov : Combinatul de celuloză și hîrtie Zăr- 
nești, întreprinderea de morărit și panificație Brașov (moara 
Brașov);

@ Județul Constanța : întreprinderea de celuloză și hîrtie 
Constanța ;

i® Județul Galați : întreprinderea mecanică de echipament 
hidraulic Galați ;

® Județul Gorj : întreprinderea minieră Roșia-Peșteana ;
® Județul Harghita : întreprinderea forestieră de exploa

tare și transport Harghita, întreprinderea 
mobilă Gheorgheni ;

@ Județul Hunedoara : întreprinderea 
ploatare și transport Deva (fabrica Vața) ;

© Județul Mehedinți : Combinatul de 
Drobeta-Turnu Severin ;

© Județul Prahova : Combinatul petrochimic Teîeajen ;
@ Județul Sălaj : întreprinderea de anvelope Zalău.

de stofă

forestieră

celuloză

pentru

de ex-

și hîrtie

Este pozitiv faptul că, față de perioada 1-20 noiembrie, un număr 
mult mai mic de unități economice au depășit repartițiile de energie 
electrică pe întreaga lună noiembrie. Nurnai că, așa ciim am mai arătat, 
în cazul unor unități respectarea repartițiilor de energie nu se datorează 
măsurilor luate pentru reducerea consumului de energie, ci... modificării 
repartițiilor. O practică dăunătoare, căreia trebuie să i se pună capăt 
cu desăvirșire ! Cu toată răspunderea trebuie înțeles că pentru echilibrarea 
zi de zi, oră de oră a balanței energetice a economiei naționale este 
necesar să se acționeze cu fermitate, permanent pentru reducerea con
sumului de energie.Cărbune mai mult, de bună calitate

(Urmare din pag. I)
rii timp de 24 de ore. La nivelul 
carierelor am numit coordonatori de 
sca.mb, cu sarcina de a conduce uni
tar procesul producției șl de a folosi 
mai judicios forța de muncă si baza 
tehnico-materială. Trecind la aplica
rea punct cu punct a programului 
pregătirilor de iarnă, am executat un 
mare volum de lucrări ce vizează : 
îmbunătățirea condițiilor de acces 
pentru utilaje în intervenții de-a 
lungul liniilor tehnologice ; gospodă
rirea și evacuarea apelor pe treptele 
de lucru 
nologia 
tarea cu 
formelor 
toarele ; 
gerea cu 
și treptelor de 
am trecut la stabilirea punctelor fixe 
pentru vulcanizare, ., amenajarea dp 
copertine de benzi, montarea’-de- ra4 
zuri și. ștergătoare în, vederea preve
nirii unor defecțiuni siâcreșterii ope4 
rativității în intervenții' lă circuitele 
de transport din cele patru cariere 
mari. Tot în aceste zile am organi
zat echipe speciale formate din cei 
mai buni specialiști electromecanici 
— muncitori de înaltă calificare, mai
ștri, ingineri — care asigură pe 
timpul unui ciclu de producție „servi
ciul de gardă", cu sarcina de a in-

; unele îmbunătățiri în teh- 
de excavare prin 
o anumită înclinare a plat- 
pe care vehiculează excava- 
curățirea straturilor și ale- 
mai multă griiă a blocurilor 

excavare. Totodată,

execu-

terveni operativ în soluționarea as
pectelor tehnice care apar în cariere. 
Pe baza acestor acțiuni, deși starea 
timpului din ultima perioadă a fost 
mai puțin prielnică, producția zilnică 
la excavatoarele cu rotor, care asigu
ră baza producției, a crescut de la o 
medie de 17 000 tone pe zi in 10 luni 
Ia 22 000 tone lignit în luna noiem
brie. Obiectivul acestor zile il consti
tuie atingerea și stabilizarea unui ni
vel de producție de 26 000 tone pe zi. 
ceea ce ne permite recuperarea res
tanțelor și realizarea integrală a pre
vederilor de plan și ne creează posi
bilitatea de a livra cantități cores
punzătoare cerințelor beneficiarilor 
pentru sezonul de iarnă.

— Este o dovadă că minerii de la 
Rovinari au capacitatea de a răspun
de printr-un efort mai amplu, in spi
rit de angajare muncitorească, sarci
nilor majore pe care le ridică in mo
mentul de față economia noastră na
țională. Buna funcționare a agrega
telor energetice șt sporirea, produc
ției de energie sint condiționate in 
biifiă măsură' ți de calitatea cărbu
nelui. Ce măsuri preconizați pentru 
mai buna soluționare a acestei im
portante cerințe ?

— Apreciem că. intr-adevăr, cărbu
nele livrat termocentralei de la 
Rovinari pe luna noiembrie a avut o 
putere calorică mai scăzută, datorită 
ponderii mai mari a carierei Gîrla.

în strat este mai 
vedere calitativ, 
unele deficiente 
și în transportul 
de care amin-

unde cărbunele aflat 
slab din punct de 
Au existat însă șl 
atît în excavarea. cit 
cărbunelui. Măsurile
team influențează implicit și asupra 
calității cărbunelui, astfel că preco
nizăm ca. in scurt timp, să nu mai 
livrăm cărbune cu o putere calorică 
mai mică de 1609 kilocalorii/kg. In 
contextul unui program mai amplu 
sînt în curs de montare o serie de 
instalații de prgsfărîmare și de colec
tare a corpurilor străine, pe benzile 
ce pornesc din cariere, care vor asi
gura expedierea unui cărbune mai 
curat și cu o granulație corespunză
toare.

în toate aceste .acțiuni este anga
jată cu perseverentă întreaga activi
tate politico-educativă desfășurată 
de organele și organizațiile de partid, 
punînd accent pe întărirea ordinii și 
disciplinei, a răspunderii în întreți
nerea și exploatarea complexelor de 
carieră. gospodărirea ’ judicioasă a 
materialelor și pieselor de schimb — 
acțiuni care converg spre realizarea 
obiectivului esențial al acestei etape, 
producerea si livrarea 
sporite de cărbune, la 
tativ cit mai ridicat.

Convorbire
Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii”

unor cantități 
un nivel cali-

consemnată de

în problema...
întrerupătoarelor electrice
încă din iarna anului trecut (7 fe

bruarie 1981), „Scinteia" semnala ri
sipa de energie electrică produsă în 
casa scărilor a sute și sute de blocuri 
din Ploiești. Mii de becuri ardeau 
„non-stop", inclusiv ziua, boncurînd... 
strălucirea soarelui. Semnalul ziaru
lui n-a fost receptat, din păcate, de 
nimeni. Ce trebuia, de fapt, să se 
facă 7 Simplu : să se repare sau să 
se înlocuiască automatele de scară 
defecte, să se creeze un sistem ope
rativ de 
pentru că nimeni nu 
sipa a continuat să 
„înghită" sute de 
mii de kWh.

Tăcerea prelun- 
gindu-se mai mult 
de 30 de zile, ter
menul maxim de 
răspuns la sesiză
rile publicate, zia
rul a fost obligat 
să revină. Si astfel 
a apărut, la 18 mar
tie 1981. o nouă 
notă critică : „Nu 
întotdeauna graba 
strică treaba — dar 
inerția da". Repro
ducem din finalul 
ei : „Dacă așa sînt 
la primărie, poate 
popular județean Prahova problema 
își va găsi rezolvarea. Și așa cum se 
cere — adică repede de tot !“.

Cît de repede 7 A trecut un an și — 
de necrezut — nimic nu s-a clintit. 
De la serviciul de utilizare rațională 
a energiei electrice — căci există și 
un asemenea serviciu ! — ni s-a co
municat că multe blocuri au în con
tinuare automatele de scară defecte. 
Intr-un an s-au mai înregistrat la 
contul risipei, după unele calcule ale 
amintitului serviciu, un milion kWh. 
Ce consum putea acoperi o asemenea 
cantitate de energie 7 Consumul cas
nic mediu pe o lună de zile la o mie 
de familii poate fi asigurat 
50 000 kWh. 
cule, risipa 
echivala cu 
de familii ?
ba de becuri ce ard, zi și noapte, pe 
fiecare palier.
..Cert este că nici ziarul nu a pri

mit răspuns, nici luminile de zi nu 
s-au stins. în aceste condiții, „Scin
teia" a. intervenit pentru a treia 
oară — la 16 martie a.c. — publicînd 
articolul : „Cîți kWh va mai înregis
tra contorul risipei 7“

După apariția noii critici, tovarășii 
de la primăria municipiului ne-au 
asigurat că, de data aceasta... „ce să 
mai discutăm, tovarăși, vom lua mă-

depanare a
a

acestora. Iar 
reacționat, ri-

suri drastice..." Nu știm cit de dras
tice au fost măsurile, dar știm ce 
ne-a spus inginerul Benedict Axi- 
nescu, de la secția de distribuție a 
energiei electrice, într-o recentă con
vorbire telefonică : '

— Lucrurile se află cam în același 
stadiu ca și in primăvară, cind a scris 
„Scinteia". Controalele noastre arată 
că sint asociații locative indiferente, 
nepreocupate de luarea măsurilor de 
înlocuire a automatelor stricate. Nici 
primăria n-a

privite lucrurile 
că la Consiliul

cu 
Deci, după aceleași cal
de pe casa scărilor ar 
consumul casnic a 20 000 
N-ar fi exclus, fiind vor-

noi, n-a 
nici un 

eradica- 
situații.

fost alături de 
acționat în 
fel pentru 
rea acestei

— Și rezultatul 7
— Rezultatul 7 

S-au mai dus „pe 
apa simbetei" vreo 
750 000 kWh.

Am cerut expli
cații și la I.C.R.A.L. 
Ploiești. 
Nicolae 
care se 
mijlocit 
problemă.' ne SR^ji 
nea cu senină!? Ai 
că există asoffi ,țn 
de locatari ai clțvor 

nu vor. pur și sim- 
să-și repare automatele de 
„In tot cursul anului, doar la 

18 scări s-au înlocuit ori s-au repa
rat automatele" — afirma el. în 
schimb, in Ploiești, după unele evi
dențe, sînt peste 600 de automate de
fecte. I.C.R.A.L. și cooperativa „Elec- 
troprecizia" și-au deschis, e adevărat, 
centre de reparații și înlocuit auto
matele. Dar, dintr-un sondaj, a re
ieșit că majoritatea administratorilor 
de bloc, asociațiilor de locatari, nu 
știu unde, cui și cum să se adreseze.

Este cazul ca I.C.R.A.L.-ul să trea
că la efectuarea unor controale ri
guroase și să avertizeze ferm pe ad
ministratorii de blocuri de neglijen
țele privind utilizarea curentului 
electric 7 Bineînțeles, sprijinindu-i în 
găsirea soluțiilor practice. Din nou și 
cu părere de rău trebuie să spunem 
că nici primăria, nici Consiliul popu
lar județean Prahova n-au întreprins 
nimic sau aproape nimic în decursul 
acestor aproximativ doi ani pentru 
curmarea respectivei risipe. Se cer 
din partea factorilor răspunzători ex
plicații privind prelungita lor pasivi
tate, iar din partea organelor de dis
tribuție a energiei electrice — apli
carea, cu fermitate, a măsurilor sta
bilite, mergînd pină la deconectarea 
de la rețea a abonaților care ignoră, 
într-un 
apeluri 
cietății.

reprezentanți 
piu, 
scară.

Tovarășul 
Catrinescu, 
ocupă ne- 

de această

mod inadmisibil, repetatele 
la respectarea intereselor so-

Constantln CĂPRARII 
corespondentul ..Scînteii

La ferma de vaci o I.A.S. Mogoșoaia

nemijlocit, de activitatea din fermele zootehnice
celor mai bune condiții

meseria cu simțul datoriei și răspun
derii. O experiență din care au de 
învățat și alți crescători de animale 
din județ.

au pus la punct fiecare 
parte : au completat 

geam care lipseau, le-au 
de polietilenă, au ce nu asigurați o bună fura- 

animalelor ? Am primit un 
pe cit de confuz, pe atit de 

Văzind această situație.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

în această compoziție, 
lăsată apoi la „dospit"

Experiența cooperatorilor din Beuca — Teleorman demonstrează

Prin respectarea riguroasă a normelor 
de îngrijire și furajare a animalelor

producții sporite de lapte
Am poposit în ferma de vaci cu 

lapte de la cooperativa agricolă de 
producție Beuca. unitate situată in 
nordul județului Teleorman, la ora 5. 
Cei 22 de îngrijitori erau prezenți la 
lucru in toate grajdurile fermei, al 
cărei efectiv este de 800 bovine, din 
care 400 vaci și juninci. Dincolo de 
ordinea desăvîrșită și de curățenia 
exemplară, impresionează aici modul 
de organizare a activității, care se 
desfășoară pe baza unui program de 
lucru afișat în fiecare grajd. în pro
gram sînt nominalizate responsabili
tățile îngrijitorilor, ale cadrelor de 
conducere din cooperativă. La acea 
oră. toți îngrijitorii. îmbrăcați in ha
late albe. începuseră mulsul vacilor, 
iar instalația pentru prepararea hra- 

. nel funcționa din plin.
Starea fiziologică a animalelor este 

bună, dovada îngrijirii și întreținerii 
de care se bucură. Iar această grijă 
deosebită este răsplătită prin rezul
tatele obținute. Aici se realizează o 
producție medie anuală de peste 3 000 
litri de lapte pe vacă furajată, față 
de 2 630 litri cît a fost planificat. 
„Trei sînt factorii hotărîtori care 
concură la sporirea producției — 
ne spune președintele cooperativei. 
Dumitru Berechet, pe care-1 întîlnim 
într-unul din grajdurile fermei. Este 
vorba de furaje, de adăposturi și de 
om. adică de îngrijitor". Afirmațiile 
președintelui au acoperire deplină în 
realitate. Oamenii care lucrează în 
zootehnie au o vechime în același loc 
de muncă de 12—20 de ani. Și după 
cum aprecia șeful de fermă. Emil 
Cîrjan. ..ei au învățat să iubească 
animalele, să le îngrijească din zorii 
zilei și pină seara tîrziu". Adică, 
să-și facă cum se cuvine meseria. Nu-i 
de mirare că unii dintre el. ca Lau- 
rentiu Viiaie sau Stan lanculescu. 
realizează în medie 3 400 litri de la 
flecare vacă furaiată. Dar nici Dumi
tru Calotă. Venera Stoica. Elena Tu
dor și ceilalți nu se Iasă mai prejos. 
Relația producție-cîștig este nemijlo
cită. Retribuția medie pe îngrijitor 
este de 2 500 lei pe lună, fruntașii 
depășind cu regularitate 3 000—3 500 
lei.

De Ia interlocutorii noștri am aflat 
că sporirea producției de Iaote are la 
bază, pe lingă îngrijirea deosebită a

animalelor, asigurarea hranei cores
punzătoare. La această dată. în baza 
furajeră se află depozitate 425 tone 
fin de foarte bună calitate. 3 400 tone 
siloz bine realizat și peste 2 000 tone 
grosiere, cantitățile depășind necesa
rul prevăzut în balanță. Obținind în 
mod constant producții suplimentare 
de lapte, unitatea primește și nutre
țurile concentrate prevăzute de lege, 
la care se adaugă borhoturi de sfeclă 
de zahăr ori de bere. Dar aceasta nu 
este incă totul. La Beuca. prepararea 
furajelor. înainte de a fi puse in 
ieslea vacilor, se face cu cea mqi 
mare grijă pentru a se asigura uni
tățile nutritive necesare. Se folosește 
cu rezultate foarte bune instalația 
DI-55 cu ajutorul căreia fibroasele 
sint tocate, amestecate cu melasă ori 
saramură și. 
tocătura este 
24 de ore.

Asigurarea
pentru cazarea animalelor, spre a se 
preveni pericolul de îmbolnăvire sau 
stagnarea producției din cauza frigu
lui. a stat de asemenea in atenția 
conducerii unității și a cooperatorilor 
de aici, cu mult înainte ca vremea să 
se schimbe. îngrijitorii și meseriașii 
cooperativei 
adăpost în 
ochiurile de 
dublat cu folie 
căptușit cu carton asfaltic toate ușile, 
au reamenajat încăperile pentru viței 
și tineret, maternitatea.

La preocupările permanente pen
tru îngrijirea animalelor, asigurarea 
furajelor și. implicit, pentru sporirea 
producției se adaugă încă una la fel 
de importantă : selecția. Ca urmare 
a măsurilor întreprinse in ultimii ani. 
ferma își împrospătează regulat nu
cleul de bază cu cele mai reușite 
exemplare de iuninci din prăsila pro
prie. în acest an. după ce 80 de ju- 
ninci au intrat în cireada de bază a 
fermei, alte 100 au fost livrate unită
ților agricole din județ pentru re
producție. De multă vreme, la ~ 
ca nu se mar știe 
stearpă.

De bună seamă, 
ne-am referit pun 
riență valoroasă care demonstrează 
ce se poate obține 
tehnică atunci cind oamenii își fac

cum arată o
Beu- 
vacă

careaspectele îa 
în lumină o expe-
într-o fermă zoo-

în județul Călărași a fost întocmit 
un program complex privind redre
sarea sectorului zootehnic, program 
cunoscut de toți lucrătorii din zoo
tehnie. îndeplinirea riguroasă a pre
vederilor acestui program impune în
tărirea răspunderii in muncă a spe
cialiștilor. șefilor de ferme zootehni
ce și medicilor veterinari de la cir
cumscripții. dar și a consiliilor popu
lare. Să urmărim cum acționează 
consiliile populare din două comune 
ale județului Călărași pentru reali
zarea programului de îngrijire și fu- 
raiare in sectorul zootehnic.

La cooperativa agricolă din Dicbi- 
seni, activitatea din sectorul zooteh
nic se desfășura sub controlul și în
drumarea șefului fermei, Iancu Mi
hai. Toți îngrijitorii erau la lucru, 
grajdurile sint curate, iar animalele 
bine hrănite. în ziua respectivă, vice
președintele consiliului popular co
munal, Mitu Milan, era de serviciu 
în sector. Controlase munca la toate 
fermele și a consemnat atît lucrurile 
bune, cit și unele probleme ce se cer 
rezolvate. Desigur, nu a fost nevoie 
să zăbovească aici prea mult, deoa
rece treburile merg bine. ..Așa este 
cind te bizui pe.oameni harnici, se
rioși — spune vicepreședintele con
siliului popular. Rostul nostru este să 
vedem și să rezolvăm pe loc proble
mele care nu țin de munca specialis
tului. ci de program. Dacă totul mer
ge bine, este inutil să pierdem multă 
vreme aici".

In comuna Ciocănești sint două 
cooperative agricole, fiecare din ele

avînd sectoare zootehnice dezvoltate, 
dar unde producțiile de lapte reali
zate sint mici, cu mult sub posibili
tăți. împreună cu primarul comunei 
l'acem un raid prin sectorul zooteh
nic al C.A.P. „Steagul lui Lenin". La 
ferma Andolina se aflau 140 de vaci 
care erau ținute intr-un padoc în 
care noroiul le ajungea pînă la ge
nunchi. Grajdurile sint noroite, ușile

în două comune 
din județul Călărași

abia se țin legate cu sîrmă. Acolo se 
află și vițelele de reproducție, care 
au nevoie de condiții deosebite de 
întreținere. Persistă neajunsuri și 
in ce privește furajarea. De ce 
nu se respectă rațiile ? „Pentru 
că de la sectorul zootehnic ni se 
eliberează cantități mult mai mici de 
furaje față de normele stabilite — ne 
spune Marișca Șimon. 
giar. 
intat 
tivei. 
Dacă
tele ar veni să ne întrebe 
bleme avem de rezolvat, cum ne 
descurcăm, am fi putut să-i spunem 
că trebuie să primim de la magazia 
furajeră finul și lucerna necesare

. __  inginer sta
in legătură cu aceasta am îna- 
un referat conducerii coopera- 
dar nu a fost luat in seamă, 
în fiecare dimineață președin- 

ce pro-

animalelor". E bine că președintele 
cooperativei se gindește la ziua de 
miine, adică să planifici consumul de 
furaje pentru toată iarna, dar a re
fuza să asiguri animalelor rația 
zilnică nu înseamnă că ești bun gos
podar, că ai pricepere și dragoste 
pentru animale ! Să nu existe sufi
ciente furaje ? Aflăm de la îngrijitorii 
Gheorghe Ganciu și Gheorghe Obre- 
tin că in magazia furajeră există des
tule furaje. L-am întrebat pe pre
ședintele cooperativei. Gheorghe Cu- 
lea : de 
jare a 
răspuns 
ocolitor.
l-am întrebat pe primar : oare con
siliul popular comunal, dumneavoas
tră personal nu trebuia să luați mă
suri pentru a se asigura buna desfă
șurare a activității în sectorul zoo
tehnic 7 Vădit pus în încurcătură, 
primarul nu a putut să dea nici un 
răspuns, ca și cum tăcerea ar rezolva 
de la sine sarcinile care revin consi
liului popular și lui. în mod deosebit.

Se desprinde concluzia că, in fle
care comună, consiliile populare au 
datoria să acționeze energic pentru 
îndeplinirea prevederilor cuprinse în 
programul de redresare a zootehniei, 
să întreprindă măsuri hotărîte pen
tru buna desfășurare a activității cu
rente in acest sector.

Rotiica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

Bruna de Maramureș" — ca la ea acasă. Mulle con_ 
troversate au fost discuțiile intre cooperatorii din Tițești, județul Argeș, 
pe marginea rasei de animale cu care să populeze unul din grajdurile 
noi. Pină la urmă, oamenii au optat pentru „Bruna de Maramureș". 
Au fost cumpărate 80 de juninci gestante, exemplare provenite de la 
animale de mare valoare biologică. Ele au fost îngrijite și furajate 
apoi cu cea mai mare atenție. Primele dintre aceste juninci au fătat 
și dau zilnic o producție de lapte între 10 și 16 litri. Adică tot 
atît cit dau suratele lor pe meleagurile de origine. Dovadă că „Bruna" 
se simte ca la ea acasă în orice colț din țară, atunci cind se bucură de 
o îngrijire și hrănire corespunzătoare. (Gheorghe Cîrstea).

Repede, bine și ieftin. Grajdurile cooperativei agricole Ostrov, 
județul Tulcea, erau atit de vechi și de dărăpănate incit constituiau 
chiar un pericol pentru animale. Tocmai de aceea, cooperatorii și-au 
propus să construiască altele noi. Nu au apelat la constructori, ci au 
început să le facă singuri. Stancu Caracostea. singuru' constructor ca
lificat din sat, impreună cu 17 cooperatori, timp de 6 .uni au construit 
două grajduri pentru 240 vaci, care, după terminarea instalației elec
trice, vor fi populate. S-a construit repede, bine și ieftin. In loc de 
3 milioane cit ar fi costat grajdurile făcute de constructori, s-a chelțuit 
doar pe jumătate. Cum 7 Folosind materialele locale, lemnul recuperat 
de la alte construcții, piatra și nisipul din zonă. Așa lucrează bunii 
gospodari. Și e bine 1 (Neculai Amihulesei).

Nu toamna lungă e de vină. De?1 materialele necesare - 
ciment, var, cherestea — fuseseră procurate încă pe la mijlocul verii, 
lucrările de reparații la grajdurile fermelor cooperativei agricole din 
Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, incă nu s-au încheiat. Așa se 
face că in interiorul lor e tot atît de rece ca afară. Și incă ceva. O 
mare parte din fin încă se mai a_flă în căpițe pe cîmp. Se pare că 
toamna asta lungă și răbdătoare a fost pentru unii gospodari mai de
grabă un îndemn la nesfirșită tărăgănare. (Gheorghe Susa).

Așa râmîn vitele nemulse. In județul Iași s’au încheiat 1«- 
crările la complexele de vaci cu lapte de Ia asociațiile intercooperatiste 
Bosia, Verșeni-Miroslovești, Bălțați, Frenciugi-Drăgușeni și Strunga. 
Construcțiile au și fost populate cu efectivele necesare. Pină aici, toate 
bune. Se intimpină insă greutăți mari la operațiunea finală : mulgerea 
vacilor. I.M.A.I.A. Timișoara a trimis doar o singură linie completă 
pentru muls, cea de la Bosia. A doua instalație ajunsă aici, cit și cele 
de la alte asociații sint incomplete. întrucît le lipsesc tocmai aparatele 
de muls, ele nu pot fi montate. Vacile fiind în stabulație liberă, sint 
foarte mari chinurile și necazurile cu prinderea și legarea lor pentru 
a fi mulse. Doar I.M.A.I.A. Timișoara și Trustul S.M.A. Iași pot face 
ceva ca vacile de la cooperativele complexe să nu rămină nemulse. 
(Manole Corcaci).

f

în grajduri, la fel ca afară... Ferma VînătorI a c A P- Gor- 
bănești, județul Botoșani, pare lăsată în paragină. Grajdurile de care 
răspund îngrijitorii Sava Vizitiu și Marcel Boghian sînt — acum, in 
plin sezon friguros — aproape lispitg de uși și ferestre, ceea ce face 
ca vîntul să sufle chiar cu mai multă intensitate decît in cimp. în 
interiorul lor, gunoiul nu a fost ridicat de peste o săptănvnă. Furajele, 
în cantități mult mai mici față de ceea ce a oferit cîmpul, sint depo
zitate într-o... dezordine totală, iar îngrijitorii hrănesc animalele cind 
vor și cum vor. O fi uitat președintele cooperativei agricole din Gor- 
bănești de existența acestei ferme 7 Dar primarul comunei ? (Silvestri 
Ailenei).

I
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ÎNFĂPTUIRI istorice, fundamentale ale politicii partidului
4cces pe^n^râM Iq învățătură 

pentru toți copiii țării

Sosirea în Capitală a președintelui
Partidului Socialist de Stingă din Norvegia

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală președintele Partidului Socia
list de Stingă din Norvegia, Berge 
Furre. care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, face o vizită de prietenie in 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întimpinat de tova
rășul Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

A REPUBLICn COASTA DE MLDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

(Urmare din pag. I) 
teritoriale și amplasarea școlilor cu 
predarea in limbile naționalităților 
conlocuitoare, in raport cu compozi
ția națională și mobilitatea popu
lației școlare de diferite ‘naționalități, 
cu dezvoltarea econom ico-socială a 
județelor țării.

Deosebit de semnificativ este fap
tul că LEGEA EDUCAȚIEI ȘI ÎN
VĂȚĂMÂNTULUI consacră un capi
tol special principiilor organizării și 
conținutului învățămîntului in lim
bile naționalităților conlocuitoare. 
Prevederile cuprinse în acest capitol 
sint o realitate de necontestat, din 
moment ce 11 Ia sută dintre grădini
țele, școlile primare și gimnaziale și 
liceele din țară sînt unități și secții 
cu predarea în limbile naționalități
lor conlocuitoare.

Aproape o jumătate de milion de 
copii și tineri din rindul naționalită
ților conlocuitoare, reprezentind 9,6 
Ia sută din totalul populației școlare, 
învață, potrivit dorinței lor sau a pă
rinților, in grădinițe și școli cu pre
darea in limba maternă sau în limba 
română.

Conform structurii populației șco
lare aparținînd naționalităților conlo
cuitoare, dintre copiii și eîevii care 
învață in limba maternă aproape 
28(1000 învață in limba maghiară, 
peste 51) 000 in limba germană și cir
ca 4 600 în limbile sîrbo-croată, 
slovacă, cehă și ucraineană. Elevii 
din rindul naționalităților conlocui
toare care frecventează, potrivit do
rinței lor, unități cu predarea in 
limba română au posibilitatea să stu
dieze limba și literatura maternă, fa
milia 'zîndu-se astfel și cu cultura 
natioL ’ițății lor.

In al al universitar curent, în in
stituțiile de învățămînt superior stu
diază circa 12 000 studenți aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, cu
prinși în toate domeniile de învăță
mînt, dintre care 8 900 de naționali
tate maghiară, aproape 2 100 de na
ționalitate germană și peste 1 000 din 
rindul altor naționalități conlocui
toare.

Studenții din rîndut naționalități
lor conlocuitoare au posibilitatea să 
audieze cursurile și să participe la 
seminarii în limba maternă. Astfel, 
din cei 2 156 studenți de naționalitate 
maghiară de la Universitatea „Babeș- 
Bol.yai“, Institutul de arte plastice 
„Ion Andreescu“ și Conservatorul de 
muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj- 
Napoca, Institutul de medicină și 
farmacie. Institutul de învățămînt 
superior și Institutul de teatru 
„Szentgyorgyi Istvăn" din Țg. Mureș, 
un număr de 1 736, reprezentind un 
procent de 80,3 la sută dintre aceștia, 
studiază in limba maghiară cea mai 
mare parte a disciplinelor.

De instruirea și educarea copiilor 
și tinerilor aparținînd naționalități
lor conlocuitoare se ocupă un deta
șament didactic valoros, format din 
peste 16 500 educatoare, învățători și

t V
PROGRAMUL 1

îî,00 Telex
11,05 Școala satului — școală pentru sat
11.30 Roman-t'oileton : „Docherii44. (Epi

sodul 6)
11,55 Foarte bine 2
12/ 'lezâur folcloric
12, Din cronica marilor împliniri so

cialiste
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16.30 Repere din Coasta de Fildeș

De Ia Institutul agronomic „Nicolae Băîcescu44
București

Institutul agronomic „Nicolae 
I Bălcescu" din București anunță 

scoaterea la concurs a următoare
lor posturi didactice:

Facultatea de horticultura
Catedra de pomicultură-viticuîtu- 

ră : șef lucrări, poziția 15, la disci
plinele: Tehnologia produselor hor
ticole, Tehnologia valorificării 
fructelor și legumelor prin prelu
crare industrială. îndrumarea acti
vității de producție.

Facultatea de medicină veterinară
Catedra de învățămînt preclinic: 

asistent, poziția 27. la discipli
nele: Farmacologie și receptură, 
îndrumarea activității de produc
ție ; asistent, poziția 28, la discipli
nele: Anatomie, îndrumarea acti
vității de producție.vremea
Timpul probabil pentru intervalul 7 

decembrie, ora 20 — 10 decembrie, ora 
20. In țară : După o încălzire ușoară, 
vremea se va răci din nou începînd 
din nordul țării. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații slabe mai 
ales sub formă de lapoviță și ploaie în
deosebi în nordul țării. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări temporare.

ÎNVĂȚĂMlNTUL PENTRU NAȚIONALITĂȚILE
CONLOCUITOARE REPREZINTĂ:

profesori djn rindul acestor naționa
lități. De asemenea, in invățămintul 
superior își desfășoară activitatea 
aproape 1 200 cadre didactice univer
sitare de naționalitate maghiară, ger
mană si de alte naționalități.

Pentru toți elevii din invățămîn- 
tul cu predarea în limbile naționali
tăților conlocuitoare se asigură, în 
mod gratuit, manuale in limba ma
ternă pentru toate disciplinele pre
văzute in planul de invățâmînt ; din 
cele 1 370 titluri de manuale școlare, 
555 se editează in limbile naționali
tăților conlocuitoare. Numai pentru 
îmul școlar 1982/1983 s-au editat, 
pentru aceste școli. 173 titluri de 
manuale intr-un tiraj de 1 509 000 
exemplare.

Educarea copiilor și tinerilor din 
rindul naționalităților conlocuitoare 
în soiritul dragostei față de patrie, 
partid și popor, față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru cunoaște
rea temeinică și. prețuirea tradițiilor 
înaintate, revoluționare ale poporului 
român, ale clasei muncitoare, ale 
Partidului Comunist Român, repre
zintă una din trăsăturile importante 
ale complexului proces de învăță
mînt.

Realizările obținute în dezvoltarea 
și perfecționarea învățămîntului in 
limbile naționalităților conlocuitoare 
dovedesc în mod elocvent înțelepciu
nea Și clarviziunea soluțiilor pe care 
partidul și statul nostru. în frunte 
cu secretarul general al partidului 
și președintele republicii, tovarășul

26,40 Clubul tineretului. înregistrări din 
Festivalul „Baladele Dunării44, edi
ția 1982

17.20 Cabinet profesional pentru lucră
torii din agricultură

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal 0 Angajare — spirit 

revoluționar. Să întîmpinăm Con
ferința Națională a partidului și a 
35-a aniversare a proclamării Re
publicii cu noi și rodnice fapte de 
muncă

20.20 în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român. 
Un vast program de activitate po- 
litico-ideologică

20,45 Cîntece patriotice
21,00 Teatru TV : „Sufletul fiecărui loc44 

de Corneliu Leu. Interpretează :

Candidații la concurs vor depune 
la secretariatul rectoratului Insti
tutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" București (Bd. Mărăști nr. 
59, sector 1), în termen de 15 zile 
de la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea de în
scriere însoțită de actele prevăzute 
în Legea nr. 6/1969, privind Statu
tul personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publicată 
în Buletinul Oficial, partea I. nr. 
33 din 15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educației și în- 
vățămintului nr. 84 539/1969. Con
cursul se va ține la sediul institu
tului în termen de 15 zile de la 
data expirării termenului de în
scriere.

Informații suplimentare se pot 
obține zilnic între orele 9,00—14,00 
la secretariatul rectoratului.

Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. Ceață 
slabă dimineața și seara. în București : 
După o încălzire ușoară vremea se va 
răci din nou. Cerul va fi temporar no
ros, favorabil precipitațiilor slabe mai 
ales sub formă de ploaie. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 și minus 4 grade, cele 
maxime între plus 4 și plus 6 grade. 
Ceață slabă. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

Nicolae Ceaușescu, le-au adus în 
problema accesului la cultură. Ia o 
viață spirituală proprie, pentru toți 
cei care au conviețuit de-a lungul 
veacurilor, alături de poporul român, 
pe aceste meleaguri.

Aceste' realizări vorbesc de Ia sine, 
prin forța de necontestat a adevăru
lui și a datelor concrete și orice om 
de bună credință, indiferent de unde 
ar fi el. se poate convinge la fața 
locului că naționalităților conlocui
toare din România li se asigură, 
fără nici o îngrădire, dreptul de a 
învăța în limba maternă în cadrul 
unei rețele de unități și secții cores
punzătoare, contrazicînd în mod evi
dent unele teorii, concepții sau 
practici naționaliste și șovine din 
alte țări, scrise sau difuzate pe calea 
undelor de diferite posturi de radio.

Tineretul studios aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, alături de 
tineretul român, apreciază realizările 
obținute de oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei comune. 
România socialistă. Educați în spi
ritul prieteniei și frăției dintre po
porul român și naționalitățile conlo
cuitoare. acești tineri se pregătesc 
pentru a deveni viitori specialiști, 
capabili să transpună în viață hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea al par
tidului, să contribuie la făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și- a comunismului pe pămîntul 
patriei noastre.

Ion Caramltru, Alexandru Repan, 
Catrinel Paraschivescu, Dana Do- 
garu, Monica Ghiuță, Constantin 
Guriță, Nicolae Păunescu, Manue
la Marinescu. Regia artistică ; 
Sergiu îonescu

22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal © Angajare — spirit 
revoluționar. Să întîmpinăm Con
ferința .Națională a partidului și a 
35-a aniversare a proclamării Re
publicii cu noi și rodnice fapte de 
muncă

20,20 Salonul TV al artelor plastice
21,00 Mic dicționar de operă șl balet — 

Litera „G“ (IV)
22,00 Telejurnal

A apărut:
„Revista română de 

stisdii internaționale44 
nr. 6 (62)/1982

Din sumar : ..A doua Sesiune 
Specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării (Constan
tin Ene) : ..Cetatea internaționa
lă" (Constantin Tsatsos) : ..Pro
fesorul Nicolae Titulescu. Cu pri
vire la concepția sa referitoare 
la invățămintul superior juridic 
și la cercetarea științifică în do
meniul dreptului" (Constantin 
Stătescu) : ..Concepțiile lui
Nicolae Titulescu despre dreptul 
internațional ca drept al păcii" 
(Ion Grecescul ; „Nicolae Titu
lescu și limitele institutionalis- 
mului" (Walter Bacon ir.).

Revista mai cuprinde rubri
cile : Oamenii de știință si pa
cea, Note și comentarii. Juris- 
prudența română de drept al co
merțului internațional. Recenzii. 
Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în 
limbi străine — „Revue Rou- 
maine d’ Etudes Internationales" 
— (articole in limbile franceză, 
engleză și rusă).

Cu prilejul Zilei naționale

Recepție la Ambasada Finlandei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Finlanda, ambasadorul acestei 
țări la București. Olli Bergman, a 
oferit luni o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. loan Florea, 
ministrul industrializării lemnului și

Depunerea jurămîntului de către 
militarii cu termen redus

în atmosfera de puternic entuziasm 
cu care întreaga națiune intîmpină 
marile evenimente din viața tării — 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 35-a aniversare a Republi
cii — în unități aparținînJ Ministe
rului Apărării Naționale. duminică 
dimineața a avut loc depunerea jură- 
mîntului militar de către militarii cu 
termen redus.

Desfășurate sub imperativul strălu
citelor orientări, al sarcinilor de ex
cepțională însemnătate cuprinse ■ în 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenarele din iunie si 
octombrie a.c.. solemnitățile prilejui
te de rostirea legămîntului suprem 
s-au ’constituit îti vibrante manifes
tări de fierbinte dragoste și profund 
atașament față de patrie, partid și 
popor, față de conducătorul iubit al 
națiunii noastre socialiste.

în fata drapelelor de luptă ale uni
tăților. tinerii ostași s-au legat cu 
toată ființa lor să slujească cu ne
clintită credință patria socialistă, vii

® SPORT ® SPORT ® SPORT @ SPORT

DUPĂ MECIUL ITALIA — ROMANIA

BEARZOT: „Românii c?u fost foarte abili 
în o închid© orice drum spre posrta lor"

ROMA 6 (Agerpres). — Ziarele 
italiene continuă să -publice articole, 
comentarii și declarații pe marginea 
meciului de fotbal România — Italia, 
disputat la Florența și încheiat la 
egalitate : 0—0.

Ziarul „Avânți" scrie ; „Rezultatul 
de egalitate inregistrat pe stadionul 
de la Florența intre echipa italiană 
de fotbal și aceea a României a com
promis, dacă nu complet, cel puțin 
în mare parte posibilitatea „Squadrei 
Azzurra" de a putea disputa faza fi
nală a campionatului european ce se 
vă desfășura in 19.84 în Franța".

„După egalitatea cu România de
vine tot mai greu drumul echipei 
italiene în campionatul european" 
notează „L’Unita". în continuare, 
ziarul publică un interviu acordat de 
antrenorul naționalei italiene. Enzo 
Bearzot. care în legătură cu jocul

în cîtev
<® Astăzi se vor desfășura semifi

nalele competiției de fotbal „Cupa 
a 35-a aniversare a Republicii". La 
Rm. Vîlceă, echipa locală Chimia 
va întilni formația Politehnica Ti
mișoara, iar la Ploiești se va dis
puta jocul Petrolul — Steaua. întil- 
nirile vor' începe la ora 14,00. In caz 
de egalitate, după timpul regulamen
tar de joc. pentru desemnarea echi
pei învingătoare se va recurge la 
executarea loviturilor de la 11 m.

O In „Cupa Campionilor europeni" 
la handbal masculin echipa Steaua a 
întrecut cu 22—18 (12—7) echipa iu
goslavă Metaloplastika Sabae. Me
ciul retur se va juca la Sabac. du
minică. 12 decembrie. în „Cupa cu
pelor" la Doetinchen, formația Dina
mo București a învins echipa locală 
Bondsspaarbank, cu 27—24 (13—12), 
fiind, practic, calificată pentru sfer
turile de finală ale competiției, me
ciul retur neridicînd probleme di
ficile handbaliștilor români.
• în grupa B a turneului final al 

campionatului mondial la handbal

BIHOR. La Oradea a avut 
loc cea de a 6-a sesiune de comu
nicări științifice Bihor — „Momen
te. Instituții. Personalități". înscri
să în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" și organizată 
de biblioteca județeană în colabo
rare cu Muzeul Țării Crișurilor și 
Arhivele statului, filiala Oradea, 
sub egida Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Bihor, 
sesiunea, care s-a bucurat de o pres
tigioasă participare interjudețeană, 
și-a desfășurat lucrările în plen și 
pe secțiuni (istorie, etnografie și 
folclor : filologie și istorie a căr
ții : economie). Cu același prilej a 
fost organizată o izbutită expoziție 
de valori bibliofile. (loan Laza).

BACĂU. în cadrul manifestă
rilor dedicate Conferinței Naționale 
a partidului și celei de-a 35-a 
aniversări a Republicii, la Buhuși 
se desfășoară între 6 și 12 decem
brie o suită de acțiuni politico-edu

materialelor de construcții. Gheorghe 
Chivulescu, ministrul justiției. Maria 
Groza, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți a! altor mi
nistere și instituții centrale.

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

(Agerpres)

torul său comunist. Prin jurămint 
ei s-au angajat ca. în posturile dato
riei. să nu precupețească nici un e- 
fort pentru a înfăptui neabătut poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, obiectivele cuprin
se în Directiva comandantului su
prem. de a se instrui temeinic. în 
conformitate cu cerințele doctripei 
militare naționale, al cărei strălucit 
fondator este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Asemenea tuturor milita
rilor tării, tinerii noului contingent 
de militari cu termen redus și-au ma
nifestat hotărîrea de 'a obține noi si 
importante succese în pregătirea de 
luptă si politică. în întărirea ordinii 
și disciplinei, astfel incit, intr-o uni
tate strînsă. indisolubilă cu poporul, 
sub conducerea partidului nostru co
munist. să fie gata în orice moment 
să apere cuceririle revoluționare so
cialiste. independenta, suveranitatea 
și integritatea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

echipei române afirmă : „Selecționa
ta României a jucat cum era de pre
văzut. A urmărit un meci egal. Nu 
a riscat decît în situațiile în care 
realmente a avut șansă. Românii au 
fost foarte abili în a închide orice 
drum spre poarta apărată de Lung. 
Totuși dacă la șutul lui Tardeîli min
gea s-ar fi oprit în poartă, nimeni 
n-ar fi avut ce să reproșeze porta
rului. Lung a respins cu picioarele 
intr-un mod miraculos", iar în ce-1 
privește pe jucătorul Țicleanu. ace
lași antrenor arată că „este unul din
tre-cei mai buni mijlocași din Eu- 
ropa".- Referindu-se la episodul eli
minării lui Țicleanu. „Corriere Spor
tive" menționează : „în minutul 56, 
Țicleanu, unul dintre jucătorii ro
mâni cei mai corecti. a comis un 
fault de joc în dauna lui Conti și 
arbitrul l-a eliminat fără ezitare cind 
o avertizare ar fi fost suficientă".

rînduri
feminin s-au jucat ultimele două 
partide, cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — România 20—16 (15—10)
și Coreea de Sud — Bulgaria 26—23 
(14—11). Echipa noastră a ratat, la 
golaveraj, calificarea în turneul 
pentru locurile 1—6.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
DIN 5 DECEMBRIE 1982

FAZA I
EXTRAGEREA I : 72 16 73 81 27 4 

8 75 22 76 57 62
EXTRAGEREA a II-a: 85 36 70 17 

48 63 15 49 34 38 51 14
FAZA a II-a

EXTRAGEREA a III-a : 87 30 2 5 
53 21

EXTRAGEREA a IV-a : 43 4 15 17 
18 27

EXTRAGEREA a V-a : 88 45 7 57 
82 48

cative, cultural-științifice și artis
tice inmănunchiate sub genericul 
, Dialoguri culturale buhușene". 
Săptămîna cultural-științifică a de
butat cu simpozionul „Mișcarea 
muncitorească din Buhuși în con
textul istoriei moderne și contem
porane a țării noastre", urmat de 
un spectacol muzical-literar-core- 
grafic. în întreprinderi, instituții, la 
cluburile muncitorești au loc ex
puneri, vernisări de expoziții, mese 
rotunde, simpozioane, schimburi de 
experiență la care participă nume
roși oameni ai muncii din oraș și 
din județ. (Gheorghe Baltă).

PRAHOVA. Timp de două 
săptămîni, în cele 14 orașe, cit și în 
localitățile rurale ale județului, se 
desfășoară amplele manifestări po

ABIDJAN
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Coasta de Fildeș îmi 

este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, pace și prosperitate poporului ivorian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare 
dintre România și Coasta de Fildeș se vor dezvolta în continuare in 
interesul reciproc al popoarelor noastre, al politicii de pace, independență 
națională, destinderii și înțelegerii în lume, al instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

. Republicii Socialiste România

Poporul ivorian săr
bătorește astăzi împli
nirea a 22 de ani de 
la memorabilul act al 
proclamării indepen
dentei Coastei de Fil
des. care a pus capăt 
dominației coloniale si 
a deschis calea unor 
ad'nci prefaceri econo
mice si sociale în via
ta tării.

Situată pe coasta de 
vest a Africii, la in
trarea în Golful Gui
neea. Republica Coas
ta de Fildes are o sq- 
prafată de 322 463 kmp 
si o pooulatie.de pes
te 7 milioane de locui
tori. care se ocupă in 
proporție de 80 la sută 
cu agricultura. Aceas
tă tendință este de
terminată de faptul că 
tinărul stat african 
este cel mai mare pro
ducător de cafea din 
lume si unul din prin
cipalii furnizori de ca
cao. A început, de a- 
semenea. să cultive pe 
scară largă arborele de 
cauciuc. ,
; Pentru a lichida sta
rea de înapoiere moș

tenită din trecut, s-au 
depus eforturi susținu
te în vederea făuririi 
unei industrii proprii, 
reusindu-se să se ob
țină în această direc
ție o serie de impor
tante succese. Astfel, 
numărul întreprinde
rilor industriale, a- 
proape inexistente o- 
dinioară. a crescut la 
cîteva sute, realizînd 
aproape o treime din 
produsul intern . brut. 
Cele mai multe dintre 
ele sînt concentrate în 
zonele periferice ale 
orașului Abidjan, capi
tala tării, unde au fost 
inăltate o rafinărie, fa
brici de asamblare a 
automobilelor, șantiere 
navale si aite obiecti
ve de primă impor
tantă. Planul pe peri
oada 1981—1985. în Curs 
de înfăptuire, prevede 
între altele., extinderea 
considerabilă a portu
lui Abidjan, realizarea 
unui mare proiect 
pentru alimentarea cu 
ană notabilă a apro
ximativ 2.4 milioane 
de locuitori, construi

VĂ INFORMĂM dlSPIRE:
Avantajele multiple ale economisirii 
pe libretul cu dobîndă și cîștiguri 

în autoturisme
Orice om chibzuit și bun gospo

dar știe astăzi că economisind la 
C.E C. face un act în primul rînd 
de utilitate personală, deoarece su
mele păstrate la această adevărată 
bancă a populației care este Casa 
de Economii și Consemnațiuni, spo
rite. prin . dobînzile și câștigurile, a- 
cordate, oferă posibilitatea realiză-, 
rii dorințelor prezente sau viitoare, 
privind construirea locuinței pro
prietate personală sau amenajarea 
acesteia, procurarea unor' obiecte 
de valoare ridicată și de folosință 
îndelungată, petrecerea concediului 
de odihnă ș.a.

Cei care doresc să-și păstreze în 
siguranță economiile bănești per
sonale au la dispoziție multiple for
me și instrumente de economisire, 
printre care de o solicitare largă se 
bucură libretul de economii cu do- 
bindă și cîștiguri în autoturisme.

Depunătorii pe acest libret bene
ficiază în primul rînd de avantajele 
sale specifice : o dobîndă de 4 la 
sută pe an, din care 2 la sută se 
acordă sub formă de cîștiguri în 
autoturisme, iar 2 la sută se acordă 
în numerar sub formă de dobîndă 
individuală care se înscrie în li
bret.

Cîștigurile in autoturisme se acor
dă de Casa de Economii și Con
semnațiuni prin trageri la sorți tri
mestriale, organizate pentru muni
cipiul București și pentru județele 
tării.

Este important de reținut că la 
tragerile la sorți participă, cu șanse 
egale de cîștig, toate libretele de 
economii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme care au un sold do mi
nimum 5 000 de lei, păstrat la

litico-educative și cultural artistice 
„Tezaur prahovean". Manifestările 
cuprind simpozioane, mese rotun
de. sesiuni de referate și comuni
cări științifice, dezbateri cu public 
pe cele mai actuale probleme ale 
construcției socialismului pe me
leagurile prahovene. De asemenea, 
se vor vernisa expoziții de creație 
tehnică, de pictură și artă populară. 
La casele de cultură, cluburi mun
citorești, cămine culturale se orga
nizează festivaluri de cîntece și 
dansuri, spectacole de teatru, pa- 
răzi ale costumelor țărănești, con
cursuri ale brigăzilor artistice ș.a. 
(Constantin Căpraru).

HUNEDOARA. In cadrul 
manifestărilor ce au avut loc la 
Deva, prilejuite de aniversarea unui 
secol de la înființarea muzeului 

rea de noi obiective in
dustriale ș.a.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidarita
te cu țările Africii, 
România socialistă ur
mărește cu interes 
realizările obținute de 
poporul ivorian pe li
nia făuririi unei vieți 
noi si a consolidării 
independentei. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Coasta de Fildeș s-au 
statornicit relații de 
rodnică cooperare care 
cunosc un curs mereu 
ascendent ca urmare 
a întîlnirilor dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu si președin
tele Felix Houphouet- 
Boigny. Acordurile Și 
înțelegerile realizate 
cu aceste prilejuri au 
dat un puternic impuls 
conlucrării bilaterale 
pe cele mai diverse 
planuri, în interesul 
ambelor țări si po
poare. al păcii, progre
sului si înțelegerii in
ternaționale.

C.E.C. în tot cursul trimestrului | 
pentru care se efectuează tragerea 
la sorti, provenind din depuneri an
terioare acestuia.

Libretul de economii cu dobîndă 
și cîștiguri in autoturisme se emite 
de către toate unitățile C.E.C., de I 
unitățile poștale și de cooperativele 
de credit autorizate- pentru o depu- : 
nere de 5 000 de lei.

In afara avantajelor specifice, de
punătorii pe libretul de economii I 
cu dobîndă și cîștiguri in autoturis
me beneficiază de drepturile și 
avantajele generale ale economisi
rii, acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni : garanția statului 
asupra sumelor depuse la C.E.C. ; 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor și ale titulari
lor ; operațiile efectuate și sumele 
economisite de aceștia ; sporirea su
melor depuse prin dobinzi și ciș- 
tiguri : scutirea de impozite si taxe 
a tuturor operațiilor și serviciilor 
efectuate de unitățile C.E.C. ; drep
tul de a împuternici alte persoane 
să dispună de sumele păstrate la 
C.E.C. ; imprescriptibilitatea depu
nerilor. a dobinzilor si a cîstigurilor. 
acestea puțind fi ridicate orlcind și 
numeroase altele.

Din cele de mai sus. rezultă că li
bretul de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme constituie 
un instrument de economisire deo
sebit de avantajos pentru oricare 
dintre dumneavoastră. unitățile 
C.E.C. fiind permanent la dispoziția 
populației din întreaga tară pentru 
emiterea instrumentelor de econo
misire preferate, efectuarea de de
puneri și restituiri, ca si pentru I 
efectuarea cu promptitudine a 
celorlalte operații si servicii.

județean, a fost vernisată expozi
ția „100 de ani de activitate a Mu
zeului județean Hunedoara-Deva", 
care constituie O' sinteză elocventă 
a activității depuse, mai ales în 
anii socialismului, pentru cerceta
rea, conservarea și valorificarea 
patrimoniului istoric și cultural 
hunedorean, în educarea patriotică 
a maselor. (Sabin Cerbu).

VÎLCEA munic>Piul Rîm- 
nicu Vîlcea s-a desfășurat timp de 
zece zile o suită de acțiuni sub ge
nericul „Artele Rîmnicului". Pro
gramul acestui complex de manifes
tări a cuprins un simpozion pe 
tema „P.C.R.. — conducătorul și 
făuritorul viitorului socialist al 
României", un colocviu cinemato
grafic avînd ca titlu „Vocația poli
tică a filmului românesc", verni
sajul unei expoziții de pictură, 
sculptură și ceramică la Galeriile 
de artă, apoi o seamă de concerte 
și spectacole cu participarea unor 
colective teatrale bucureștene și 
altele. (Ion Stanciu).

© UN ROBOT ZOO
TEHNIC a fost creat de spe
cialiștii sovietici. El este mobil, 
deplasindu-se pe roți sau pe șe
nile, și este prevăzut cu o pe
reche de „mîini". „Corpul" său 
se poate roti în orice direc
ție, ceea ce sporește considera
bil posibilitățile „mîinilor". 
„Mușchii" hidraulici ai fiecărei 
„mîini" pot ridica greutăți Dină 
la 75 kg. „Degetele" sînt prevă
zute cu înregistratori care mă
soară temperatura, umiditatea 
din crescătoriile de animale. 
In memoria sa sînt înscrise in
formațiile referitoare la spațiul 
halei, la toate trecerile, intrările 
și ieșirile, suprafețele de pro
ducție. Singur se branșează la 
rețeaua electrică, la rețeaua de

telecomunicații, la tabloul de co
mandă sau la computer și tot 
singur „știe" unde se află instru
mentul de care are nevoie pen
tru o operație sau alta, iar după 
ce a terminat treaba cu respec
tivul instrument îl pune înapoi 
la locul lui. Atunci cind e ne
voie, pornește sau oprește insta
lațiile de încălzire și ventilație.

O O NOUĂ MATERIE 
PRIMĂ PENTRU FABRI
CAREA HIRTIEI DE ZIAR. 
Cercetări recente au stabilit că 
pentru fabricarea hîrtiei de ziar 
lemnul poate fi înlocuit cu suc
ces cu o plantă anuală numită 
hibiscus, răspîndită în Asia și 
Africa. Asemănătoare cu trestia 
de zahăr, această plantă crește

rapid atingînd circa patru metri în 
înălțime. O companie canadiană 
a și elaborat metoda fabricării 
de hîrtie de ziar din hibiscus ob- 
ținind o hîrtie albă și rezistentă. 
Specialiștii au calculat că prețul 
de cost al cultivării acestei plan
te este de circa două ori mai 
scăzut decit cel al lemnului uti
lizat in prezent. Hibiscus ajunge 
la maturitate în numai 150 de 
zile și, de pe o suprafață egală, 
se recoltează de 3—5 ori mai 
multă materie primă fibroasă. 
Recolta poate atinge 8 tone la 
hectar.

© PETE IN SOARE.
Petele solare au fost descope
rite de către Galileu, deși feno
menul a fost pomenit in letopi
sețe cu mult timp înainte de el. 
în luna februarie, anul acesta.

DE
sretutindeni

astronomi americani au obser
vat. pentru prima oară de cind 
este studiat discul solar, o pată 
în formă de spirală. Neobișnui
tă a fost nu numai forma netei, 
ci și dimensiunile : diametrul 
ei a atins circa 85 000 km. A fost 
observată la 19 februarie pen
tru ca după două zile să se 
fragmenteze în mai multe pete 
mici — a căror succesiune se 
înscrie pe o spirală. Astronomii 
nu pot explica deocamdată cum 
s-a format această pată spira
lată.

• „TITAVir eâte
mele unui nou îngrășămînt chi

mic realizat de către specialiștii 
unguri. Printre altele, el conține 
titan, ceea ce face ca recoltele 
multor culturi agricole să spo
rească cu 15 la sută. Producția 
de masă a noului îngrășămînt a 
și început.

© TUNEL INTRE EU
ROPA Șl AFRICA. Comisia 
mixtă spaniolo-marocană a 
ajuns ia concluzia că săparea 
unui tunel este o soluție mai 
economicoasă pentru legarea 
Europei de Africa decit con
struirea unui pod. Conform pro

iectului. vor fi. de fapt, trei tu
neluri paralele cu o lungime de 
47 km. din care 26 pe sub apele 
strîmtorii Gibraltar, care vor 
pomi din dreptul orașului spa
niol Punta Paloma și vor ajun
ge în dreptul localității maro
cane Punta Altares. Lucrările 
vor începe în anul 1985. Pune
rea în funcțiune a tunelului va 
ameliora substantial transpor
turile dintre Europa șl Africa de 
Nord. în prezent se transportă 
anual între Spania și Maroc, cu 
ajutorul podurilor plutitoare, 
circa 700 000 pasageri și 4 mi
lioane tone de mărfuri.

® CEL MAI VECHII 
STRĂMOȘ AL OMULUI. 
Peste 20 de dinți si fragmente

de maxilare, a căror vîrstă este 
de aproximativ 15 milioane de 
ani, au fost descoperite de că
tre o expediție keniâno-japone- 
ză. După părerea oarqenilor de 
știință, acestea sînt rămășițe ale 
keniapitecului. un primat supe
rior. considerat a fi strămoșul 
probabil al omului. Anul acesta 
membrii expediției au scos la 
lumină în aceeași zonă un ma
xilar pietrificat al unui strămoș 
al omului, care a trăit în urmă 
cu 8 milioane de ani.

@ CROCODILII U- 
RIAȘI au devenit o adevărată 
calamitate pentru unele zone ale 
Malayeziei. Detașamente de po
lițiști și grupe de voluntari con
tinuă să caute în pădurile din

nodul insulei Borneo un croco
dil lung de opt metri care a 
ucis pînă acum unsprezece oa
meni și a rănit alti șase.

© DIALOG... CU A- 
PARATUL DE FOTO
GRAFIAT. în Japonia a fost 
inventat un aparat de fotogra
fiat vorbitor. Compania „Fudzi 
foto film" oferă clientilor săi 
un model dotat cu un astfel de 
grad de automatizare incit este 
în măsură să corecteze acțiunile 
greșite ale celui ce fotografiază 
și să dea indicații verbale. Ast
fel, de exemplu, dacă lumina 
este insuficientă pentru a , se 
putea face o fotografie de cali
tate. aparatul spune : „Trebuie 
utilizat blițul".

pooulatie.de


„CURSA ÎNARMĂRILOR
- o deturnare a resurselor 

necesare dezvoltării economice"
Declarațiile ministrului de externe al Indiei

DELHI 6 (Agerpres). — în com
plexa situație internațională actua
lă, India acordă o mare importanță 
apărării unității și coeziunii mișcă
rii țărilor nealiniate — a declarat, 
la Delhi, ministrul de externe in
dian, P. V. Narasimha Rao.

Mișcarea de nealiniere — a adău
gat el — consideră că în prezent 
cursa înarmărilor, în principal a ce
lei nucleare, constituie un grav pe
ricol pentru existența umanității și 
este cauza deturnării resurselor ne
cesare dezvoltării economice a mul

DANEMARCA : Zeci de mii de maniîestanți se pro
nunță împotriva amplasării de noi rachete nucleare 

în Europa
COPENHAGA G (Agerpres). — La Copenhaga a avut Ioc una din 

cele mai mari demonstrații din ultimii ani pentru pace din Danemarca, 
Ia care au luat parte peste 30 000 de persoane, reprezentanți ai diferitelor 
partide politice, organizații sindicale, de tineret și femei, cunoscuți reprezentanți ai vieții sociale.

Sub lozinca „Nu catastrofei nucleare !“, „Jos rachetele nucleare ame
ricane din Europa !“, „Europa de Nord — zonă denuclearizată !“, coloanele 
de demonstranți au cerut încetarea producției și stocării de armament 
nuclear, renunțarea la planurile N.A.T.O. cu privire Ia amplasarea de noi 
rachete nucleare americane pe teritoriul Europei centrale.

Demonstrația a fost urmată de un mare miting, la care vorbitorii 
au subliniat pericolul escaladării continue a cursei înarmărilor. Amplasa
rea de noi rachete nucleare pe teritoriul european — au relevat vorbi
torii — sporește pericolul unui război nuclear, duce Ia agravarea situației 
internaționale.

GRECIA : Marș de protest împotriva bazelor militare 
străine

ATENA 6 (Agerpres). — Mii de 
persoane au participat duminică in 
Grecia la un marș de protest îm
potriva prezenței armelor nucleare 
pe teritoriul tării. Demonstranții au 
străbătut un traseu lung de 18 ki
lometri, avind ca punct de plecare 
o bază militară grecească aflată la 
nord de Atena, la poalele Munților 
Parnas, iar ca punct final centrul 
orașului Eleusis.

Pentru sporirea roiului tinerei generații 
în lumea contemporană

Expunere prezentată de tovarășul Nicu Ceaușescu 
la seminarul internațional de la Strasbourg

PARIS 6 (Agerpres). — La Stras
bourg au început lucrările seminaru
lui internațional cu tema „Națiunile 
Unite și tineretul — edificarea unui 
viitor", dedicat Anului international 
al tineretului (A.I.T.). organizat de 
Mișcarea internațională a tineretului 
și studenților pentru Națiunile Unite 
(I.S.M.U.N.). în colaborare cu Cen
trul European .pentru Tineret.

în cadrul lucrărilor, tovarășul Nicu 
CeauȘescu, președintele Comitetului 
Consultativ al O.N.U. pentru Anul 
internațional al’ tineretului, a pre
zentat o expunere, în care s-a re
ferit pe larg la interesul deosebit 

tor țări ale lumii — relevă agenția 
Prensa Latina.

O altă problemă la fel de impor
tantă pentru țările nealiniate, a 
continuat Narasimha Rao, este ne
cesitatea restructurării relațiilor 
economice internaționale pe o bază 
justă și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale Lumea 
nu poate sta liniștită — a spus el 
— atita timp cit neocolonialismul, 
discriminările și presiunile sint 
practicate în relațiile economice in
terstatale.

Agenția Associated Presse re
amintește, in acest context, decla
rațiile primului ministru grec, An
dreas Papandreu, care a anunțat 
intenția guvernului său de a proce
da la eliminarea armelor nucleare 
de pe solul elen ca parte a planu
lui de creare a unei zone denuclea- 
rizate in Balcani.

de care se bucură Anul international 
al tineretului în rîndul statelor lumii, 
al instituțiilor specializate din sis
temul O.N.U.. precum și al organis
melor neguvernamentale de tineret. 
Vorbitorul a relevat progresele care 
au fost făcute privind punerea în a- 
plicare, la nivel național, regional și 
mondial, a programului de măsuri și 
activități ce urmează a fi întreprinse 
inaintea și în timpul Anului interna
țional al tineretului (1985). necesita
tea intensificării eforturilor consacra
te îmbunătățirii condiției actuale a 
tineretului, sporirii rolului și contri
buției sale în lumea contemporană.

[Dezvăluirile primului Congres 
al șomerilor din R.F.G.

® Critici aspre în legătură cu încălcarea drepturilor funda
mentale ale omului în Europa occidentală © Reducerea 
cheltuielilor militare ar contribui la soluționarea unor grave 

probleme, între care cea a șomajului

BONN (Agerpres). — La Frankfurt pe Main s-a încheiat primul 
Congres al șomerilor din R.F.G. La lucrări au participat 1 500 de 
delegați, reprezentindu-i pe cei peste 2 038 000 șomeri înregistrați in
cursul lunii noiembrie in R.F.G.

Congresul șomerilor, manifestare 
de protest cu largi semnificații ce 
dezvăluie situația dramatică a unor 
largi cercuri sociale din țările capi
taliste, a prilejuit pentru participanți 
examinarea metodelor de luptă 
pentru respectarea dreptului la 
muncă. Pe perioada desfășurării 
congresului, în R.F.G. au avut loc 
mari demonstrații și mitinguri, la 
care participanții au subliniat ne
cesitatea unității de acțiune a oa
menilor muncii pentru asigurarea 
dreptului la muncă, împotriva mă
surilor arbitrare ale monopolurilor 
și a politicii economice care con
travine intereselor unor largi cate
gorii ale populației.

Participanții au propus organiza

Cuvîntarea lui W. Jaruzelski

cu prilejul Zilei minerului
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la festivitatea centrală or
ganizată la Jastrzebie. cu prilejul 
Zilei minerului, generalul de armată 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
a arătat pe larg condițiile în care se 
sărbătorește în acest an Ziua mine
rului în Polonia, s-a referit la dife
rite aspecte ale situației actuale din 
apeastă țară.

Aplicarea măsurilor extraordinare 
în Polonia — a spus el — a consti
tuit un pas greu și complicat, dar 
toate pierderile, toate greutățile sînt 
absolut incomparabile cu ceea ce ar 
fi însemnat pentru Polonia o con
fruntare. Acum fiecare poate să mun
cească fără să fie terorizat de greve, 
acum siguranța este mai mare pe 
străzile orașelor poloneze. în pofida 
unor uriașe obstacole și dificultăți, 
de cîteva luni constatăm deja o creș
tere, încă neînsemnată, dar deja per
manentă. a producției, a relevat vor
bitorul. Am intrat în etana reglemen
tării si reorganizării vieții economice. 
Legile adoptate anul acesta de Seim, 
numeroasele metode și hotărîri nova
toare confirmă că imprimăm pro
cesului înnoirii socialiste un caracter 
ireversibil. Nu există domeniu în care 
să nu se fi realizat progrese. Un an 
este însă o perioadă mult prea 
scurtă, iar criza mult prea amplă si 
profundă pentru ca să șe fi putut 
realiza deja toate obiectivele stabilite.

în ultimii doi ani. a continuat 
W. Jaruzelski, toți, sau aproape toți, 

rea în întreaga țară a unui marș al 
șomerilor, coordonarea activității 
grupurilor și comitetelor de inițiativă 
pentru apărarea drepturilor șomeri
lor.

in cadrul dezbaterilor au fost 
scoase in evidență legătura indiso
lubilă dintre politica cursei înarmă
rilor și nivelul ridicat al șomajului, 
consecințele sporirii alocațiilor pen
tru înarmare, care absorb uriașe 
mijloace financiare care ar putea fi 
destinate soluționării unor grave 
probleme sociale, inclusiv a șomaju
lui, au fost formulate critici aspre in 
legătură cu încălcarea drepturilor 
fundamentale ale omului în Europa 
occidentală și în primul rind a drep
tului la muncă.

am învățat multe. în prezent vedem 
mai clar decît acum un an resorturile 
reale ale multor evenimente din 
ultima perioadă. Deosebit de evident 
a devenit rolul S.U.A., principalul 
inspirator al acțiunilor antipoloneze.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că. in octombrie, au fost pentru prima 
oară predate mai multe locuințe decît 
în aceeași lună a anului trecut. Vom 
face totul pentru a consolida această 
tendință, a spus el. îmbunătățirea 
condițiilor materiale de trai ale oa
menilor muncii reprezintă obiectivul 
suprem al tuturor acțiunilor statului 
socialist, al politicii lui social-econo- 
mice de clasă. Partidul consideră 
acest lucru drept datoria sa princi
pală.

Dezvoltarea industriei miniere este 
indestructibil legată de strategia ieși
rii țării din criză — a arătat vorbito
rul. în pofida posibilităților limitate 
ale țării, trebuie să căutăm mijloa
cele pentru menținerea unui nivel 
înalt ai extracției de cărbune. Acum 
avem cărbune mult mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului trecut.

în încheiere. W. Jaruzelski a arătat 
că. ținind seama de îmbunătățirea 
vizibilă a situației din tară. Consiliul 
Militar de Salvare Națională propune 
Consiliului de. Stat ca Seimul să 
examineze întregul complex de pro
bleme referitoare la starea de asediu. 
Se propune să se facă un pas impor
tant. dar în același timp bine 
chibzuit, pe calea spre deplina nor
malizare.

BEIJING

Convorbiri asupra situației 
din Orientul Mijlociu

BEIJING 6 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Zhao Ziyang, a avut, luni di
mineața, la Beijing, convorbiri cu 
delegația „Comitetului celor șapte", 
condusă de regele Hussein al Iorda
niei, care are misiunea de a stabili 
contacte cu conducătorii țărilor 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate, pentru a discuta pro
bleme legate de soluționarea conflic
tului din Orientul Mijlociu.

In cursul convorbirilor — relatează 
agenția China Nouă — regele Hus
sein a prezentat planul.'arab de pace 
adoptat la Conferința arabă la nivel 
înalt de la Fes (Maroc), arătînd că 
Israelul trebuie să se retragă din te
ritoriile arabe ocupate în 1967 și să 
se respecte dreptul poporului pales
tinian la formarea unui stat propriu.

Premierul Zhao Ziyang a subliniat, 
la rîndul său, că planul arab de pace 
coincide cu poziția Chinei, el repre- 
zentînd o bază bună pentru soluțio
narea intr-un mod rezonabil, practic, 
cuprinzător și just a problemelor 
Orientului Mijlociu. Guvernul și 
poporul chinez, a declarat premierul, 
vor sprijini în continuare cu fermi
tate cauza dreaptă a poporului pa
lestinian și a țărilor arabe.

rĂgențiile de presă I

transmit:
O DELEGAȚIE DE JURIȘTI DIN I 

I ROMÂNIA, condusă de Gheorghe I 
Chivulescu, ministrul justiției, a 

I efectuat o vizită în R.P. Ungară, la I 
invitația ministrului justiției al R.P.

1 Ungare. Markoja Imre. Delegația a * 1 
| fost primită de Borbandi Janos, i 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

Din păcate, dialogul „Nord-Sud“, 
care se desfășoară de mai mulți ani 
la Națiunile Unite, deși a dus la 
adoptarea unor importante documen
te programatice s-a dovedit pînă 
în prezent îngrijorător de steril, 
nedepășind faza bunelor intenții. în
tre multiplele cauze ale eșecului, pe 
primul plan se situează atitudinea
țărilor capitaliste dezvoltate, care, a- 
tașate vechii ordini economice ne
drepte, ce perpetuează pozițiile lor 
dominante, caută mai degrabă țapi 
ispășitori pe care aruncă responsabi
litatea actualei crize, decît mijloacele 
de, acțiune pentru eradicarea racilelor 
structurale. Or, așa cum au dovedit-o 
evoluțiile din ultimii ani, nu se poate 
lăsa pur și simplu să se lărgească de 
la an la an prăpastia dintre țările bo
gate și cele sărace, fără a se asuma 
riscul unei deteriorări grave a situa
ției economice în lume.

Consecințele diviziunii internațio
nale a muncii impuse de colonialism 
sint dintre cele mai dureroase pen
tru lumea săracă :

dacă in 1970 decalajul dintre 
țările dezvoltate și cele in curs 
de dezvoltare în ce privește ve
nitul anual Pe locuitor era 1 la 
12, după un deceniu (1980), el 
sporise la 1 Ia 15.

Acestea sint însă cifre medii. în 
spatele cărora se ascund situații de-a 
dreptul dramatice. Potrivit raportu
lui secretariatului U.N.C.T.A.D. cu 
privire la evoluția economiei mon
diale în 1982 și problemele instaură
rii noii ordini economice internațio
nale.

I niștri al R.P. Ungare. în cursul vi- I 
Izitei s-a efectuat un schimb de ex
periență la Ministerul Justiției. 
Procuratura Generală și Tribunalul | 
Suprem privind activitatea organe-

Ilor justiției și preocupările actuale | 
in domeniul funcționării legislați
ilor in cele două țări. ‘

LA HAVANA a fost inaugurat I 
I primul Tîrg internațional de carte, | 

la care participă și România. La loc 
I de frunte sînt expuse opere ale I 
LtonorășuZwi Nicolae Ceaușescu. se- 
1 cretar general al Partidului Comu- 1 
Inist Român, președintele Republicii . 
Socialiste România.

MEXICUL A SOLICITAT RENE- 
I GOCIEREA DATORIEI SALE EX- I 
| TERNE, care se cifrează în prezent | 
. la aproximativ 80 miliarde dolari — 
Ia declarat, la Ciudad de Mexico.) 

ministrul mexican al finanțelor și i 
creditului public. Jesus Silva Her-1 

, zog. transmite agenția Prensa La
tina.

Să se pună capăt acțiunilor agresive
ale regimului rasist din Africa de Sud

împotriva poporului mozambican!
s-a ,anun-De la Națiunile Unite s-a .anun

țat că Republica Populară Mozam- 
bic a adresat Consiliului de Secu
ritate o scrisoare, difuzată ulterior 
ca document oficial al O.N.U., prin 
care sesizează această importantă 
instanță internațională despre ame
nințarea tot mai fățișă din partea 
regimului rasist sud-african la 
adresa independenței și integrității 
sale teritoriale. Este vorba de fap
tul că în ultimele zile Republica 
Sud-Africană a concentrat impor
tante forțe militare și tehnică de 
luptă la granița sa cu Mozambicul, 
cu intenția vădită de a organiza 
noi acțiuni1 agresive asupra terito
riului mozambican.

Demersul făcut la O N.U. de Gu
vernul Republicii Populare Mo- 
zambic exprimă o justificată preo
cupare, cunoscindu-se bine de că
tre întreaga comunitate internațio
nală politica agresivă a R.S.A. față 
de statele vecine. Scenariul con
centrării de forțe armate la granița 
cu Mozambicul este identic cu cele 
precedente, cînd, după manevre 
militare demonstrative, trupele sud- 
africane au recurs la raiduri asu
pra teritoriului mozambican, ata- 
cînd cu sălbăticie zone populate 
ale acestei țări, provocînd pierderi 
de vieți omenești ,și distrugeri ma
teriale. Există astfel nenumărate 
dovezi care atestă că fiecare de
monstrație de forță a avut ca ur
mare agresiunea directă, înscriin- 
du-se în șirul lung de incursiuni 
militare împotriva statelor vecine, 
de încălcări flagrante ale frontie
relor, de violări criminale ale in
dependenței și suveranității lor na
ționale.

Opinia publică din țara noastră, 
alături de forțele progresiste de pre
tutindeni, dezaprobă cu fermitate 
asemenea manifestări ale politicii 
de forță, condamnă 
categoric acțiunile 
R.S.A. împotriva 
a celorlalte țări 
cine, acțiuni care 
atentat la independența unor state 
suverane, la cuceririle lor re
voluționare. Scopul evident al unor 
asemenea incursiuni il constituie 
destabilizarea statelor independen
te din această regiune, pentru a le 
slăbi și a le împiedica să mai spri
jine lupta eroică a poporului 
namibian sub conducerea Organiza
ției Poporului din Africa de sSud- 
Vest (S.W.A.P.O.) în vederea cuce
ririi independenței' naționale. Fap
tele arată astfel. că Republica

x in mod 
agresive ale 

Mozambicului, 
africane ve- 
constituie un

franța: Spre consolidarea alianței forțelor do stingă
PARIS 6 (Agerpres). — Lionel 

Jospin, prim-secretar al Partidului 
Socialist Francez, și-a făcut cunos
cut — într-o scrisoare —. acordul în 
legătură cu apelul sețretârului ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais, de a se tre
ce neintirziat la încheierea unei în
țelegeri între cele ’două partide in 
vederea alegerilor municipale din

poziții con-
NICOLAE
„Condam-

Sud-Africană își arogă dreptul de 
jandarm in sudul continentului, 
prin politica sa agresivă creînd 
grave pericole la adresa păcii in 
Africa și in lume.

Animat de puternice sentimente 
de prietenie și solidaritate față de 
poporul mozambican, de celelalte 
popoare africane, de toate po
poarele care luptă pentru apărarea 
libertății și independenței lor na
ționale, poporul român cere în mod 
ferm să se pună capăt uneltirilor 
și provocărilor la adresa Mozambi- 
cului, a tuturor statelor din zonă, 
să fie respectată independența, su
veranitatea și integritatea teritoria
lă a statelor africane.

Dînd expresie acestei 
secvențe, tovarășul 
CEAUȘESCU sublinia : 
năm ferm politica de discriminare 
rasială și apartheid, acțiunile agre
sive ale Republicii Sud-Africane 
împotriva statelor vecine, acționăm 
pentru lichidarea cu desăvîrșire a 
oricăror forme de dominație și asu
prire. de ingerință în treburile al
tor state".

Manifestările de intervenție ar
mată. acțiunile agresive sistematice 
ale R.S.A. împotriva Mozambicului, 
a celorlalte state africane reprezin
tă expresia brutală a politicii de 
violare a normelor elementare și a 
principiilor de drept internațional, 
o încălcare flagrantă și o sfidare 
insolentă a hotărîrilor adoptate de 
Națiunile Unite cu privire la Africa 
australă; Constituie de aceea o ce
rință de prim ordin ca . întreaga 
comunitate internațională să acți' 't 
neze energic, să adoote măsf /A' 
ferme de natură să zădărnip'T ^3 
repetarea oricăror asemene® ac
țiuni.

Alături de poporul mozambican, 
de celelalte popoare africane, se 
află forțele democratice și progre
siste din întreaga lume. Este con
vingerea poporului român că nici 
un fel de acte de provocare, tero
riste, nici un fel de acțiuni agre
sive nu vor putea să prelungească 
zilele dominației coloniale și rasis
te. că nu există forță în stare să 
întoarcă din drumul lor popoarele 
care si-au cucerit cu prețul atitor 
sacrificii dreptul la existență 
demnă, de sine stătătoare, să îm
piedice împlinirea aspirațiilor de 
libertate și independență ale tutu
ror popoarelor și că. pînă la urmă, 
cauza libertății va triumfa pe în
treg continentul african.

primăvara anului 1983, informează 
agenția T.A.S.S.

Jospin a acceptat propunerea re
feritoare la organizarea, la începutul 
acestei săptămîni, a ședinței grupului 
de lucru; alcătuit din reprezentanți 
ai celor două partide, pentru exami
narea condițiilor acordului. Uri ase
menea acord — se arată în scrisoare 
— este menit’ să favorizeze consoli
darea alianței forțelor de stingă.

Probleme stringente ' țjchid&ȚeG decalajelor economice 
ale economiei mondiale t _Q ces>'snț^ obiectivă pentru pfOgreSul

dintre
întregii

stafe
omeniriJ‘

Intre ideile majore, de larg interes și audiență în opinia, publică - 
constituind obiectul a numeroase conferințe, simpozioane sau mese 
rotunde Ic O.N.U. și în alte foruri internaționale — un loc aparte il 
ocupă aceea a edificării unei noi ordini economice mondiale, încă cu 
mai bine de un deceniu in urmă, cind conceptul restructurării funda
mentale a actualului sistem de relații economice între state se afla 
intr-o formă incipientă, cînd in lume erau abordate diferite aspecte 
dispersate, unilaterale ale problematicii noii ordini, ori se manifestau 
reticențe sau chiar opacități față de ideea in cauză, România socia
listă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au situat în pri
mele rînduri ale luptei pentru o nouă ordine economică, pentru o lume 
mai dieaptă și mai bună.

0 SITUAȚIE DRAMATICĂ:

DECALAJELE TIND SĂ .SE DUBLEZE!

discrepantele economice dintre 
țările dezvoltate și statele în 
curs de dezvoltare cu venituri 
scăzute (în care trăiesc patru 
cincimi din populația „lumii a

treia") au crescut de la 1 la 25 
în 1960 la 1 la 29 în 1970 și Ia 
peste 1 la 40 în prezent.

ÎNFĂPTUIREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE

INTERNAȚIONALE A DEVENIT 0 NECESITATE 

STRINGENTĂ

Dezvoltarea unor state pe seama 
altora tinde să ducă Ia un grav impas 
ansamblul economiei mondiale, dato
rită raporturilor de strînsă intercon- 
diționare care s-au creat intre compo
nentele sale. Este știut, actuala cri
ză a survenit după cea mai dinamică 
perioadă din istoria economiei mon
diale. Timp de aproape un sfert de 
veac (1950—1973), omenirea a trăit 
euforia conjuncturii favorabile și a 
creșterii neîntrerupte. Spectaculoase
le progrese tehnico-științifice din pe
rioada postbelică au creat în tarile bo
gate iluzia că nu depind de statele 
sărace. Odată cu izbucnirea crizei e- 
conomice — accentuată de criza pe
trolului și a materiilor prime. • de 
dezordinea monetară și, mai recent, 
de dobînzile înalte din țările capita
liste dezvoltate — adevărul a început 
să iasă la suprafață : dezvoltarea teh-r 
nologică s-a bazat pe un consum de 
energie ieftină și neregenerabilă. Cu 
un deceniu în urmă, prețul barilului 
de țiței nu era cu mult mai mare de
cît cel al barilului de apă minerală.

Dar, cum orice medalie are și re
versul ei, politica spoliatoare a petro
lului ieftin promovată de marile mo

în general, așa cum se poate ob
serva și din desenul alăturat, țările 
in curs de dezvoltare, care concen
trează 75 la sută din populația glo
bului. dispun de numai : 20 Ia sută 
din produsul intern brut mondial, 30 
la sută din producția de cereale a 
lumii, 10 Ia sută din cea industrială, 
15 la sută din consumul de energie, 
15 la sută din exporturi, 5 la sută din 
potențialul tehnico-științific, 11 la 
sută din fondurile pentru educație și 
6 la sută din cheltuielile pentru să
nătate.

Colonialismul a adus zeci și zeci 
de popoare intr-o stare de cumplită 
sărăcie, dar și mai îngrijorător este 
faptul că, datorită noilor practici 
spoliatoare, care s-au alăturat celor 
vechi, situația țărilor „lumii a treia", 
departe de a se ameliora, se înrău
tățește tot mai mult. „Țările în curs 
de dezvoltare, care în 1981 pentru 
prima dată după anii ’50, au cunos
cut o reducere absolută a venitului 
pe locuitor — declara recent directo
rul general al F.A.O., Edouard Saou- 
ma — se află astăzi într-o situație 
mai proastă decit cu o generație în 
urmă".

nopoluri a dus la creșterea nestăvi
lită a consumului și instaurarea risi
pei, la abandonarea cărbunelui și a 
altor surse de energie a căror exploa
tare era mai puțin comodă decit a ți
țeiului, la frinarea cercetărilor în ve
derea descoperirii de surse noi și re
generabile de energie. în aceste con
diții, toate statele și-au sporit depen
denta de oetrol. dar. datorită decala
jelor în creștere dintre dezvoltați și 
subdezvoltați in ce privește consumul 
de energie, cei mai dependenți au de
venit marii consumatori — statele 
bogate. Și nu numai față de țiței, ci 
și de sursele de aprovizionare — ță
rile sărace. Dacă după primul război 
mondial țările vest-europene erau ex
portatoare de energie. în pragul ce
lei de-a doua conflagrații mondiale 
ele deveniseră importatoare, iar în 
prezent, aceste state depind in pro
porție de 75 la sută de importurile de 
petrol. în cazul Japoniei, dependența 
este de peste 90 la sută. Chiar si 
S.U.A., cel mai mare producător de 
energie din lumea capitalistă, au 
ajuns să consume o cantitate de pe
trol aproape dublă față de cea pe 
care o produc.

RESURSE PENTRU DEZVOLTARE EXISTĂ,
î

DAR ELE SÎNT IROSITE ÎN ABERANTA CURSĂ

IMAGILI ALE MARILOR DECALAJE

A ÎNARMĂRILOR

Este deci evident că țările bogate 
trebuie să importe din țările sărace 
combustibili și alte materii prime 
pentru a putea pune în mișcare ari- 
.grenajul lor productiv, și să exporte 
inclusiv în aceste din urmă state, pen
tru a importa din nou in vederea re
luării procesului de producție. Accen
tuarea decalajelor economice dintre 
state, ca urmare a actualei diviziuni 
internaționale a muncii, tinde însă să 
blocheze acest circuit. Țările sărace 
sînt nevoite să vindă ieftin și să cum
pere scump, ceea ce slăbește posibili
tățile lor de dezvoltare. Scăderea 
producției în Sud creează Nordului 
probleme atît de aprovizionare, cit și 
de desfacere. în prezent, producția 
și comerțul mondial stagnează și a- 
ceasta se datorează în bună parte fap
tului că ele nu mai sînt susținute de 
țările „lumii a treia". în aceste condi
ții, revenirea la o creștere dinamică

PROPUNERILE ROMÂNIEI PRIVIND REDUCEREA

CHELTUIELILOR MILITARE - ÎN INTERESUL

DEPĂȘIRII DISCREPANȚELOR ECONOMICE

în acest sens, este știut că 
România a propus înghețarea 
cheltuielilor militare la nivelul 
anului 1982 și trecerea la redu
cerea lor, pînă în 1985, cu 10—15 
la sută ; fondurile astfel elibe
rate să fie folosite în proporție 
de 30—50 la sulă pentru spriji
nirea eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare, iar restul pentru 
crearea de noi locuri de muncă 
și realizarea altor măsuri de or
din economic și social in țările 
care efectuează această redu
cere.

După calculele specialiștilor O.N.U.. 
la nivelul actual al cheltuielilor mi
litare mondiale (circa 600 miliarde de 
dolari pe an), eu numai 5 la sută 
din această sumă ar fi posibilă rea
lizarea obiectivelor înscrise în Stra

și stabilă a economiei mondiale nu 
va putea fi ur fenomen izolat, ci 
unul general, in... resînd toate statele. 
Rezultă deci că1 ,’ora transfuziilor" a 
trecut. Trebuie O’prită hemoragia, a- 
dică sărăcirea țărilor din Sud. Iar a- 
ceasta se poate realiza numai prin în
locuirea vechiului sistem inechitabil 
de relații intre state cu altul nou, e- 
chitabil și democratic, cu o nouă or
dine economică, chemată să asigure 
progresul tuturor popoarelor.

Desigur, realizarea unor pași efec
tivi în direcția lichidării decalajelor 
și înfăptuirea noii ordini nu se poa
te concepe în afara eforturilor de 
dezarmare și reducere a uriașelor 
cheltuieli militare, pentru ca fondu
rile eliberate să fie canalizate in di
recția accelerării progresului tuturor 
popoarelor, și îndeosebi al celor 
frustrate de-a lungul secolelor de 
acest drept fundamental.

tegia internațională pentru al treilea 
Deceniu al dezvoltării (1981—1990), 
obiective care vizează reducerea de
calajelor dintre state. Potrivit ace
lorași calcule, doar cu doi la sută din 
cheltuielile militare (circa 12 miliar
de) s-ar putea asigura lichidarea 
analfabetismului in lume (1,5 miliar
de), lansarea unor vaste programe de 
hrană pentru copii (4 miliarde), asis
tența necesară pentru modernizarea 
și sporirea eficienței agriculturii in 
țările sărace (3,5 miliarde), imuniza
rea fiecărui nou născut din țările in 
curs de dezvoltare împotriva a șase 
din cele mai răspindite boli ale copi
lăriei (1 miliard), asigurarea cu apă 
potabilă a tutur.or locuitorilor țârilor 
rămase in urmă (2 miliarde).

în același scop România consideră 
de o deosebită importanță, așa cum
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a reafirmat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și în cursul recentei vizite 
în țări din Asia, convocarea unei reu
niuni Ia nivel inalt a țărilor în curs 
de dezvoltare, care să ducă la conve
nirea căilor de extindere a conlucrării 
dintre ele și la stabilirea strategiei lor 
comune pentru dialogul cu țările dez
voltate. Totodată, avind în vedere 
gravitatea actualei situații, țara noas
tră se pronunță pentru lansarea de 
urgență a negocierilor globale Nord- 
Sud in cadrul O.N.U., ca o acțiune de 
maximă însemnătate pentru soluțio
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narea, cu participarea și în interesul 
tuturor statelor, a problemelor ce 
confruntă în prezent omenirea. Româ
nia, președintele ei, consideră că ni
mic nu trebuie să împiedice angaja
rea unui proces de rezolvare reală a 
problemelor economice mondiale, de
oarece aceasta are” o importanță de
cisivă pentru viitorul tuturor națiu
nilor, pentru colaborarea economică 
internațională, pentru asigurarea pro
gresului și păcii in lume.
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